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Goed Gevoel!

“Ik heb een hypotheek gekregen,
die perfect bij me past.”

Safari?

Stefanie de Ridder, Mijdrecht

Beleef met de experts een
exclusieve droomreis naar
oost- of zuidelijk Afrika.
Communicatieweg 11a Mijdrecht
Telefoon 0297-254455

www.bms-travellers.nl

F i n a n c i e e l D i e n s t e n c e n t ru m m i j D r e c h t

Bel 0297 27 30 37

of kom langs op het Burg. Haitsmaplein 29 in Mijdrecht

GAAT U VOOR
GOEDKOOP OF KIEST
U VOOR KWALITEIT?

Korver Makelaars O.G. B.V.
Korver Makelaars
O.G. B.V.12,
Stationsweg

Openblijven Schanskerk
hangt af van gemeente
volgens kerkbestuur

Burghtkerk
Twee belangrijke brieven spelen
hierbij een rol. Ten eerste de brief
van het bisdom, waarin wordt bevestigd dat na inspecties van de

verzekeraars er geen andere mogelijkheid bestond dan de Schanskerk met onmiddellijke ingang te
sluiten totdat duidelijk is wat er in
de toekomst moet gebeuren. Dat
houdt in dat alle vieringen en activiteiten voorlopig zullen plaatsvinden
in de Burghtkerk. Wat wel te denken geeft is een passage in die brief
die luidt als volgt: “In geval de burgerlijke overheid een kerk tot monument verklaart (hetgeen destijds
overigens zonder toestemming van
het kerkbestuur en het bisdom gebeurd is), zij ook de plicht heeft het
gebouw te onderhouden en te restaureren indien de plaatselijke geloofsgemeenschap daartoe niet
meer in staat is” en dat laatste is het
geval, tenminste volgens de brief.
Dat houdt dus in dat de Schanskerk inderdaad een gemeentemonument is. Bij navraag bij wethouder Monique Oudshoorn werd dit
nog eens bevestigd, die ook meldde dat de gemeente niet over de bedrijfsvoering van de kerk gaat en die
nog eens aangaf dat de gemeente
in beginsel niet van sloop uitgaat
maar wel een aantal randvoorwaarden heeft meegegeven om het monument te behouden. Het probleem
is natuurlijk het geld. En dat is niet
even niks. Het gaat namelijk om een
bedrag van 2.3 miljoen, dat nodig is
om de kerk weer veilig te maken.
In een brief van het bisdom van 3
april jl. wordt aangegeven dat de
parochie niet in staat is twee grote
kerkgebouwen te onderhouden en
te exploiteren. In die brief geeft het
bisdom ook aan dat, als er gekozen
wordt voor behoud, de gemeente de
totale kosten op zich moet nemen.
Wel geeft het bisdom uitdrukkelijk
aan dat er tot op heden nog geen
besluit is genomen.
Tegenspraak
In flagrante tegenspraak hiermee is
de verklaring van het kerkbestuur
die als volgt luidt: “In de brief van
het bisdom wordt aangegeven dat
de kerk van St. Jan de Doper gesloten is EN MOET BLIJVEN.” Vreemd,
dat valt dus duidelijk niet op te ma-

Getuigen gezocht
Regio - In de nacht van woensdag 19 op donderdag 20 maart heeft
er bij de Irenebrug in Uithoorn een aanrijding tussen een tweetal
scooters plaats gevonden. Bij dit ongeval is er naast materiële schade ook een persoon licht gewond geraakt. Kort nadat het ongeval
heeft plaatsgevonden zijn er omwonenden ter plaatse geweest, van
wie er een persoon contact heeft gehouden met de gewonde bestuurder daar aanwezig.
Ik ben dus de persoon die daarbij gewond is geraakt en kan mezelf
op een paar flitsen na niets van het voorval herinneren. Dit is dan
ook de reden dat ik graag in contact wil komen met mensen die daar
na het ongeval op de plek aanwezig zijn geweest en in het speciaal diegene die contact met mij heeft gehouden tot het moment
waarop ik per ambulance ben afgevoerd.
U kunt mij bereiken op 0297-272870 of 06-23360771

ken uit de brief van het bisdom of
gaat het hier weer om de wens is
vader van de gedachte. Verder wordt
in de verklaring aangegeven dat het
voor het bestuur vaak moeilijk was
om de ‘vergaand onjuiste en tendentieuze berichtgeving zo maar te
laten passeren. De publicaties in de
media heeft de katholieke gemeenschap geen goed gedaan, tenminste
dat vindt het kerkbestuur.
Of de katholieke gemeenschap daar
ook zo over denkt is een tweede.
Een tweede opmerkelijk iets is het
feit dat in december 2005 al door de
bisschoppelijke commissie is aangegeven dat er een nieuwe kerk gebouwd gaat worden en dat er alleen
nog even contact moet plaatsvinden met de gemeente over de locatie. Dat geeft toch wel te denken.
Aan de andere kant staat weer dat
bij een openbare avond 32 stemmen van de 41 voor sluiting van beide kerkgebouwen waren. Op 29 juni
2007 is een brief geschreven aan het
college over deze zaken en op 5 december is door de gemeente aangegeven dat zij nog niet wil overgaan
tot sloop maar voegt daar meteen
aan toe dat zij niet wil investeren in
het behoud van de kerk.
Op dit moment is het zo dat een
quickscan is uitgevoerd waarvan de
uitkomst besproken wordt met di-

Telefoon: (0297) 25 04 21
E-mail: welkom@korvermakelaars.nl

E-mail: welkom@korvermakelaars.nl

Internet: www.korvermakelaars.nl
Locatie: tegenover hetInternet:
gemeentehuis
www.korvermakelaars.nl

Locatie: tegenover het gemeentehuis

BP ZIJDELWAARD
H. Heyermanslaan 2
UITHOORN

Let op!

VOOR HET OFFICIËLE GEMEENTENIEUWS ZIE PAGINA 2+3+4

Spetterende
zakkenactie
AANBIEDING

500 gram
Ajam Pangang
+
600 gram
Bami of Nasi

795

samen
slechts
+ GRATIS kroepoek
Geldig tot een week
na verspreiding

Gert Stronkhorst, keurslager
Amstelplein 75, Uithoorn
Tel. 0297-53 00 17
www.gertstronkhorst.keurslager.nl

WIJ ZIJN MET SPOED OP ZOEK
NAAR EEN SERIEUZE

BEZORGER/STER
voor Christinalaan en de Admiraal de Ruyterlaan
in Uithoorn. Goede verdienste.

Inlichtingen: 0251-674433
(tijdens kantooruren)
Vragen naar Rogier of Marco

De zak is in de krant bijgevoegd.
Zoniet, is deze verkrijgbaar in de winkel.

verse partijen en dat mede bepalend kan zijn voor de herontwikkeling van beide gebouwen.
Er is meegedeeld door de gemeente
dat alleen al het herontwikkelingsonderzoek zeker een half jaar zal
duren. De uitkomst van de quickscan zal zo snel mogelijk bekend
worden gemaakt.

Let op! Krant komt 1 keer op
maandag uit!

Big L. Maak je keuze
G-Star Wrangler Garcia Pall Mall Only
Tommy hilfiger Cars Esprit Vila

jeansactie
g-star levi’s only
VRIJDAG 25 EN ZATERDAG 26 APRIL

Redactionele artikelen
en andere merken
+ advertenties
kunnen worden
ingeleverd tot
vrijdagochtend
11.00 uur
dames- en herenjeans

40%-50%

KORTING

In verband met de komende
feestdagen, woensdag 30 april
Koninginnedag en donderdag
1 mei Hemelvaartsdag, komt de
Nieuwe Meerbode eenmalig op
maandag uit.
Dit houdt in dat deze op vrijdag
25 april wordt gemaakt.
Advertenties kunnen worden ingeleverd tot vrijdagochtend 11.00
uur aan ons kantoor in de Anselmusstraat 19 in Mijdrecht of per

mail:
verkoopmijdrecht@meerbode.nl
of
verkoopuithoorn@meerbode.nl.
U kunt ze ook faxen:
0297-581509.
Teksten voor de redactie kunnen
worden gemaild tot vrijdagochtend 11.00 uur naar:
redactiemijdrecht@meerbode.nl
of
redactieuithoorn@meerbode.nl.

Wij maken ruimte voor de
nieuwe jeanscollectie.
Daarom ruimen wij een
groot deel van onze
voorraad.
0QFOJOHTUJKEFO
Maandag
Dinsdag t/m donderdag
Vrijdag
Zaterdag

12.30 - 18.00 uur
10 .00 - 18.00 uur
10.00 - 21.00 uur
10 .00 - 17.00 uur

Zijdstraat 61, Aalsmeer,
Tel 0297-321177 t*OUFSOFUXXXCJHMOM

troy! 3.9187

Uithoorn - Het was even stil rondom de Schanskerk maar dat houdt
dus niet in dat het de gemoederen
niet bezighoudt, integendeel. Achter de schermen wordt nog steeds
druk gelobbyd om de kerk open te
houden. Maar aan de andere kant
staat natuurlijk het kerkbestuur en
daarbovenuit rijst het bisdom dat
een behoorlijke vinger in de pap
heeft. Maar zoals gezegd, de zaak
ligt niet stil en dat bleek ook weer
bij de persbijeenkomst die het kerkbestuur had belegd en waar zij de
huidige gang van zaken op een rijtje
zette. Herman van Bemmelen, vicevoorzitter, begon met de korte voorgeschiedenis die bij iedereen wel
bekend is, maar toch. “Wij hebben
helaas de kerk met kerst moeten
sluiten. Er zijn toen de nodige repercussies geweest, maar naar aanleiding van de adviezen van juristen en
de verzekering was er geen andere weg mogelijk. Daarna kregen wij
een schriftelijke bevestiging van de
verzekeringsmaatschappij. Het ging
om het sluiten van de Schanskerk
en dat zorgde voor redelijke commotie zoals het sluiten van een gebouw altijd voor commotie zorgt”,
vond Van Bemmelen. “Als er geen
commotie is hoef je geen kerkgebouw te hebben. Het was niet helemaal duidelijk waar deze uitspraak
op sloeg maar wij laten die voor wat
hij waard is. Het was wel duidelijk
dat Van Bemmelen niet erg gecharmeerd was van de protesten van de
‘tegenpartij’. “Wij hebben geen begrip voor de ongenuanceerde uitlatingen die door sommigen zijn gebezigd. Het parochiebestuur is bevoegd om bepaalde besluiten te nemen maar heeft voor een groot aantal zaken de toestemming nodig van
het bisdom Haarlem. De situatie is
nu een verzekeringszaak die de opdracht heeft gegeven dat het kerkgebouw gesloten moest worden.”

Stationsweg 12, 3641 RG Mijdrecht

(0297) 25 04 21
Telefoon:
3641
RG Mijdrecht
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COLOFON
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
Dinsdag
Woensdag
Donderdag

8.30-12.00 uur
8.30-12.00 uur
8.30-12.00 uur
12.30-16.30 uur
8.30-12.00 uur
18.00-19.30 uur
8.30-12.00 uur

Vrijdag
Op afspraak
Dinsdag
12.30-16.30 uur
Donderdag
12.30-16.30 uur
Voor alle gemeentelijke dienstverlening 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
Wilt u de burgemeester of één
van de wethouders spreken?
U kunt dan een afspraak maken
met hun secretaresse te bereiken
op 0297 513 151. Maar u kunt ze
ook direct een e-mail sturen met uw
vraag of opmerking.
Hierbij de verschillende adressen:
burgemeester.groen@uithoorn.nl
wethouder.verheijen@uithoorn.nl
wethouder.oudshoorn@uithoorn.nl
wethouder.levenbach@uithoorn.nl
Vreemdelingenzaken
Voor vreemdelingenzaken kunt
u alleen nog op afspraak terecht.
Voor een afspraak kunt u bellen
met Publiekszaken: 0297-513111.

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 kantooruren alleen voor acute gevallen.

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

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

De Buurtschouw
in uw buurt

Wanneer in uw buurt?

Noteert u alvast de datum van de
Buurtschouw in uw buurt? Om mee
te lopen met de Buurtschouw hoeft
u zich niet van te voren op te geven.
De planning tot de zomervakantie is
als volgt:
Meerwijk: op 23 april en 14 mei
De Legmeer: op 21 en 28 mei en op
5, 12 en 19 juni

Thamerdal: op 5 en 12 juni
Oude Dorp: op 19 juni
Een volledig overzicht van de Buurtschouwen kunt u vinden op de website www.uithoorn.nl/activiteiten

Wilt u melding
maken van

- losliggende stoeptegels
of putdeksels;
- verzakkingen in de weg
of in het trottoir;
- last of hinder van
openbaar groen;
- storingen in de
openbare verlichting of
- een goed idee?
Dat kan het hele jaar door bij
Publiekszaken, tel. 513 111.

Burgerjaarverslag

Verkeer en vervoer

Elders in deze krant vindt u het Burgerjaarverslag
2007. Ieder jaar maakt de burgemeester haar jaarverslag aan de hand van een speciaal thema. Dit
jaar is het Verkeer en Vervoer. Diverse bewoners van onze gemeente hebben meegewerkt aan dit Burgerjaarverslag.
Iedereen die een bijdrage aan
dit verslag heeft geleverd,
bedanken wij hierbij
nogmaals van
harte!
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ALGEMENE INFORMATIE

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

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

Tijdens de Buurtschouw wandelen
mensen van de politie, gemeente,
stichting Cardanus en Woongroep
Holland door de buurt. Met de bewoners natuurlijk! U kent de buurt
en kunt de wensen of problemen het
beste aangeven. En al lopend door
de buurt kunnen alle partijen direct
zien, wat u bedoelt!

N

Gemeentehuis en
scheidingsdepot
gesloten op feestdagen
Op feestdagen is het gemeentehuis en het scheidingsdepot gesloten.
In een enkel geval ook de dag erna. In het onderstaande schema kunt
u lezen welke dagen dit zijn.

Dag en datum

Zorro!

Lesprogramma
‘Zorg rondom ons’
voor basisscholen

Jezelf en de wereld
om je heen

Het lespakket sluit aan bij kerndoel:
Oriëntatie op jezelf en de wereld. Het
onderwijsprogramma richt zich op
de sociale mogelijkheden van kinderen. Het gaat erom de kinderen te
leren steun te bieden aan anderen.
Of steun te vragen! Ze moeten daarbij ook hun eigen grens aangeven.
Daarnaast leren ze hoe je moet omgaan met mensen die ’anders zijn‘
door ziekte, handicap of verslaving.
En daar krijgt iedereen vroeg of laat
wel een keer mee te maken.

gesloten
gesloten
gesloten
gesloten
gesloten

Scheidingsdepot
gesloten
gesloten
open
gesloten
gesloten

NOOIT EENS ERGENS
GELD VOOR ?
MOEITE OM
ROND TE KOMEN?

De gemeente besteedt de komende jaren speciaal aandacht aan
jonge mantelzorgers. Dit zijn kinderen die meehelpen of betrokken zijn bij het zorgen voor een langdurig ziek of gehandicapt
familielid. De extra aandacht is onderdeel van het Wmo-beleid.
Om dit onderwerp meer aandacht te geven is de leskoffer ’Zorro‘ ontwikkeld. Deze en volgende maand deelt het Steunpunt
Mantelzorg Amstelring deze koffer uit aan verschillende basisscholen. De gemeente heeft hiervoor subsidie beschikbaar gesteld.
De leskoffer ‘Zorro: zorg rondom
ons‘ is een onderwijsprogramma
voor de bovenbouw van het basisonderwijs. Zorro, de zwartgemaskerde televisieheld, hielp graag en
vol vuur mensen in nood. Het Steunpunt hoopt dat de werkvormen uit de
leskoffer ook dat effect heeft op de
kinderen. Met name op kinderen die
in een situatie van mantelzorg zitten.

Gemeentehuis

Koninginnedag, 30 april
Hemelvaartdag, 1 mei
Vrijdag 2 mei
Maandag 5 mei
Tweede Pinksterdag, 12 mei

© Hans Niezen

Gemeente Uithoorn
Postadres:
Postbus 8
1420 AA Uithoorn
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Koffers naar scholen

School is een veilige haven voor
kinderen en ze brengen er een
groot deel van hun tijd door. Juffen
en meesters zien de kinderen iedere dag. Ze kunnen voor deze jonge
mantelzorgers veel betekenen door
problemen te signaleren en door
ondersteuning te bieden. De basisscholen die meedoen met het project ‘Zorro, zorg rondom ons’ zijn:
De Tweemaster, De Toermalijn, De
Springschans, De Regenboog en
De Dolﬁjn.
In de maanden april en mei worden
de leskoffers op de basisscholen uitgedeeld. Deze scholen krijgen van
het Steunpunt Mantelzorg alle voorlichting en ondersteuning om het
lespakket goed te kunnen inzetten.

Meer informatie?

Steunpunt Mantelzorg, Corry Brouwer, Cbrouwe@Amstelring.nl, tel.
020-54 54 273. Gemeente Uithoorn,
Jos van Heeswijk, jos.van.heeswijk@uithoorn.nl, tel. 513 277.

DE GEMEENTE KAN U MISSCHIEN HELPEN.
BEL: 0297-513 255
Het is niet makkelijk om van weinig geld de huur of andere vaste lasten te

betalen. Laat staan extra kosten te dekken. Zoals de bijdrage bijzondere ziekte-

kosten, eigen bijdrage thuishulp of de kosten van een ziektekostenverzekering.
De gemeente kan die kosten soms (gedeeltelijk) vergoeden. In principe komt
iedereen met een laag inkomen hiervoor in aanmerking.
Niet alleen voor mensen in de bijstand

Voor veel gemeentelijke regelingen komt men ook in aanmerking als het

inkomen 10 tot 25% boven de bijstandsnorm ligt. Bij sommige kosten speelt het

persoonlijk vermogen mee bij de toewijzing van een vergoeding. Vraag daarom
bij de gemeente of deze regeling ook op uw situatie van toepassing is.

Inloopavond over
herinrichting weg bij
brug Vrouwenakker

Op donderdag 24 april organiseert de provincie een informatieve inloopavond over de weg bij de Vrouwenakkersebrug in De
Kwakel. Al geruime tijd wordt door de provincie Noord-Holland
gewerkt rondom de brug Vrouwenakker, gelegen in de gemeenten Nieuwkoop en Uithoorn. Tot nu toe konden de werkzaamheden uitgevoerd worden zonder volledige wegafsluitingen.
Tijdens de inloopavond geeft de
provincie onder meer informatie
over de planning van de werkzaamheden aan de weg en de brug. De
werkzaamheden worden in fasen
uitgevoerd om de verkeersoverlast
te beperken. Verkeershinder is echter onvermijdelijk. De consequenties
voor het regionale en lokale verkeer
kunt u tijdens de inloopavond op
kaarten bekijken.

Wegafsluitingen en
verkeershinder

Vanaf 5 mei zullen verschillende

Meer weten?

Bel Werk en Bijstand op werkdagen tussen 9.00 en 11.00 uur: 0297-513 255.
Of kom langs: maandag en vrijdag van 9.00 - 11.00 uur en woensdag van

13.30 - 15.30 uur. Drie Kolommenplein 1, 1431 LA Aalsmeer / Laan van Meerwijk 16,
1423 AJ Uithoorn.

Meer weten?

wegvakken voor kortere af langere
tijd voor autoverkeer worden afgesloten. Direct omwonenden/bedrijven worden hierover persoonlijk
geïnformeerd.

Bel op werkdagen
tussen 9.00 en 11.00 uur
naar 0297 - 51 32 55.
Dat is het telefoonnummer van
het cluster Werk en Bijstand.

Naam

Waar?

Of vul de bon hiernaast in en
stuur hem zonder postzegel
op naar:

Telefoonnummer

De informatieavond is tussen 17.00
en 20.00 uur in Leenders Business
& Partycentrum, Drechtdijk 9-15 in
De Kwakel.
Voor inlichtingen over dit project
kunt u mailen met Hester van der
Blom, project ondersteuner via:
vrouwenakker@noord-holland.nl.

Gemeente Aalsmeer/Uithoorn
T.a.v. het cluster Werk en Bijstand
Antwoordnummer 30
1420 VB Uithoorn
Wij nemen dan binnenkort
contact met u op.

Adres
Postcode + Woonplaats

Ik wil meer informatie over
bijzondere bijstand omdat:

Nieuwe Meerbode - 23 april 2008
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WERK IN
UITVOERING

Het is volop voorjaar en dat betekent weer veel werk om de openbare ruimte en het groen in onze
gemeente te onderhouden en waar
nodig te herstellen.
Deze weken werken we onder meer
aan:
• Het maaien van alle gazons.
Vanaf dit voorjaar is een nieuwe
aannemer aan de slag die wekelijkse maairondes doet. De
gemeente hanteert vanaf dit jaar
het hoogste niveau van beeldkwaliteit voor recreatief gebruik
van de grasvelden. Dat betekent
dat het gras nooit langer mag
zijn dan 8 centimeter. Heerlijk
gras om op te spelen en in het

•

•

•

zonnetje te liggen! Alle openbare
gazons in Uithoorn omvatten in
totaal 406.000 vierkante meter.
Nog voor Koninginnedag worden
alle zandbakken in de openbare
speelplaatsen en bij de kinderdagverblijven hersteld en voorzien van nieuw zand of bijgevuld.
Na 5 mei zijn de zandbakken bij
de scholen aan de beurt. Ook
wordt op de speelplekken het
boomschors op de ondergrond
aangevuld. We gebruiken daarvoor Frans boomschors, dat in
het algemeen weinig splinters
veroorzaakt.
De scheuren in het asfalt van de
gemeentelijke paden en wegen
worden hersteld. Dat gebeurt
met vloeibare bitumen. Dit is een
zogenaamd hechtmiddel. De gevulde delen worden daarna bestrooid met heel grof zand.
Het onkruid tussen de tegels
van stoepen en paden en in de
goten wordt deze weken verwijderd volgens de DOB methode.
DOB staat voor Duurzaam Onkruid Beheer van bestrating.
DOB is een landelijke methode
die is ontstaan in overleg met de
drinkwaterbedrijven. Volgens de

•

DOB methode is gebruik van het
chemische middel glyfosaat toegestaan. Hoe lang de onkruidbestrijding in heel Uithoorn duurt,
is niet met zekerheid te zeggen.
Als het regent of gaat regenen,
kan er niet gewerkt worden omdat het middel dan te snel wordt
weggespoeld. Gemiddeld neemt
de onkruidbestrijding zo’n vier tot
zes weken in beslag.
Eind april kunnen de aanlegplaatsen voor boten aan de
Amstel weer worden gebruikt.
De steigers worden hersteld en
bruikbaar gemaakt. Voor de toeristen die een nachtje overblijven
op hun boot worden de douches
aan de Julianastraat weer open
gesteld.

LOPENDE PROJECTEN
•
•

Tijdelijke afsluiting Randweg
Aansluiting Randweg-Legmeerdijk permanent afgesloten
Meer informatie (of uitgebreide toelichting) over de lopende projecten
kunt u vinden op de website: www.
uithoorn.nl/actueel/werkinuitvoering.

De gemeentelijke
belastingen van dit
jaar al betaald?

Eind februari zijn de aanslagbiljetten gemeentelijke belastingen 2008
verzonden. Het bedrag kan in twee termijnen betaald worden. De
eerste helft moest voor 31 maart betaald zijn. De tweede helft moet
vóór 30 april worden voldaan. Voor betalingen die na deze datum nog
niet zijn ontvangen, verstuurd de gemeente aanmaningen. Het nog
openstaande bedrag wordt dan verhoogd met de extra aanmaningskosten.
Om uw betaling snel en juist te verwerken, vragen wij u gebruik te
maken van de toegezonden acceptgirokaart. Als u betaalt via telebankieren, wilt u dan het vakje voor acceptgiro aanvinken en het volledig
betalingskenmerk vermelden?
Als u zeker wilt zijn van tijdige betaling kunt u ook gebruik maken van
een automatische incasso. U kunt hiervoor formulieren aanvragen bij
de gemeente.

Nieuws uit de
gemeenteraad
Oproep voor het bijwonen van de openbare bijeenkomst van de raad van
Uithoorn op donderdag 24 april 2008 in het gemeentehuis te Uithoorn. De
bijeenkomst begint om 19.30 uur met het Informatief Beraad en wordt na
een korte schorsing om 21.00 uur gevolgd door de Raadsvergadering.
De voorzitter van de raad, H.L.Groen

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met de afdeling Ondersteuning, cluster Financiën, tel. 513 182 of 513 300.

Als u in wilt spreken in de
raadsvergadering moet u zich
even aanmelden bij de grifﬁer.
Aanmelden kan tot 12.00 uur
op de dag van de raadvergadering.
E-mail: grifﬁe@uithoorn.nl.
Telefoon: 513 963

Blok Tijd

Onderwerp

1

19.30-19.35

Opening - agenda Informatief Beraad

1.1

19.35-19.45

1.2
1.3

19.45-19.55
19.55-20.15

1.4

20.15-20.35

1.5

20.35-20.55

20.55

Inspreken burgers (in principe bij het betreffende agendapunt)
indien aangemeld.
Mededelingen: raadsleden/portefeuillehouders en uit de regio.
Presentatie van de uitgevoerde inspectie van de brandkranen in de
gemeente Uithoorn door mevr.drs.R.van Ams en dhr.N.Theuns.
Doel: Informatieverstrekking aan de raad over de actuele stand van zaken
van het brandkranennetwerk. Informatieve bespreking van de presentatie.
Richtinggevende Notitie Aanpak Accommodatiebeleid. Notitie voorgelegd door
het college. Doel: Informatieve bespreking van deze notitie in de raad en met
het college om vast te stellen of de in de nota genoemde kaders aansluiten bij
de wensen van de raad.
Nota Communicatie “Om de goede naam en faam van de gemeente Uithoorn”
van het college over de positionering en proﬁlering van communicatie.
Agendering op verzoek van de fractie GroenLinks.
Doel: Informatieve bespreking in de raad.
Sluiting en korte schorsing

21.00-21.30

Opening - stilte - primus

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

3

21.30-21.45

3.1

21.45-21.55

4

OPENBAAR INFORMATIEF BERAAD

RAADSVERGADERING

Agenda raadsvergadering 24.04.08
Mededelingen
Besluitenlijst raad: 10.04.08
Ingekomen stukken
Spreekrecht burgers (in principe bij het betreffende agendapunt)
indien aangemeld.

21.55– 22.00

4.1
4.2

Meer informatie

Voor meer informatie over:
· gemeenteraad
· raadsvergaderingen
· onderliggende stukken
kunt u contact opnemen
met de grifﬁer.

22.00

POLITIEK DEBAT

Interpellatie door raadsleden. Reactie van college.
Mondelinge/schriftelijke vragen en beantwoording door college.
Er zijn geen onderwerpen voor politiek debat
Indiening van moties en amendementen: vindt zoveel mogelijk plaats bij de
agendapunten. Eventueel voorstel van orde over wijziging van de behandeling
van de hamerstukken, naar aanleiding van insprekers.
Einde beraadslagingen - Schorsing
(afhankelijk van eindtijd van het voorgaande blok zijn de stemmingen eerder)

STEMMINGEN

Stemmingen over ingediende amendementen en moties, voorafgegaan door:
1. advies van college
2. stemverklaringen (eventueel)
Stemming over geagendeerde onderwerpen uit het politiek debat
(eventueel stemverklaringen).
Stemming over de volgende (hamer)stukken:
1. Verordening Gemeentelijke Basis Administratie (GBA) persoonsgegevens
Uithoorn 2008. RV08.07
SLUITING OPENBARE VERGADERING
Stukken voor de openbare vergadering liggen o.a. bij de grifﬁe ter inzage.

Actie
Voorzitter:
Dhr.J.Mollema
Inwoners/raadsleden
Raads-/collegeleden

Voorzitter
Voorzitter:
Mevr.H.L.Groen
Voorz/leden
Raadsleden
Inwoners /raadsleden

Raads-/collegeleden
Raadsleden
Politiek beraad fracties

Raads-/collegeleden
Raadsleden

Voorzitter

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

Bezwaren
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht
kunnen belanghebbenden bezwaar indienen.
Bezwaren moeten voorzien zijn van motivatie en
schriftelijk worden ingediend bij burgemeester en
wethouders van Uithoorn (Laan van Meerwijk 16)
tenzij anders vermeld. Voor het verstrijken van de
bezwaartermijn moet het bezwaarschrift zijn ingediend. Een bezwaarschrift heeft geen schorsende
werking. Dit betekent dat de vergunning voor het
verstrijken van de termijn al kan zijn uitgevoerd
(met het risico dat het eventueel weer ongedaan
moet worden gemaakt).
Voorlopige voorzieningen
Om ervoor te zorgen dat er geen gebruik wordt
gemaakt van de vergunning, kan een voorlopige
voorziening worden aangevraagd. Het aanvragen
van een voorlopige voorziening kan bij de sector
bestuursrecht van de arrondissementsrechtbank
(voorzieningenrechter) via het adres: Postbus
75850, 1070 AW in Amsterdam. Een verzoek
om een voorlopige voorziening moet ook een
motivatie bevatten. Voor het aanvragen van een
voorlopige voorziening worden door de rechtbank
kosten in rekening gebracht.
Beroep
Wij maken u erop attent dat u op grond van de
Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken
na verzending van onze beslissing in beroep kunt
gaan bij de sector bestuursrecht van de Rechtbank, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam.
Voor de behandeling van het beroepsschrift door
de rechtbank worden u grifﬁekosten in rekening
gebracht. Een dergelijk beroepsschrift heeft geen
schorsende werking. Wel bestaat de mogelijkheid
om de president van de rechtbank in Amsterdam te verzoeken een voorlopige voorziening te
treffen. Een gemotiveerd verzoekschrift kunt u
daartoe tot hem richten. Voor het in behandeling
nemen van een dergelijk verzoekschrift worden u
kosten in rekening gebracht.

TER INZAGE
Verordening en toelichting Wmo-raad
Info: Maarten Eeke van der Veen, tel. 513 139
Inzageperiode: t/m 26 april 2008
Verkeersbesluit om het gedeelte van de Randweg tussen de Legmeerdijk en de Poelweg gesloten te verklaren in beide richtingen
voor alle bestuurders met uitzondering van (brom)ﬁetsers.
Info: afdeling Leefomgeving, Mw. M.A. Vermaas, tel. 513 211
Inzageperiode: t/m 14 mei 2008
Wet milieubeheer, melding SigmaKalon Deco Nederland b.v., veranderen van inrichting Amsterdamseweg 14, Uithoorn
Info: Dhr. J.J. Vennik tel. 513 223
Inzageperiode: t/m 14 mei 2008
Aanwijzing toezichthouders WWB
Info: cluster Werk en Bijstand, Dhr. C.H.L. Bakker, tel. 513 255
Inzageperiode: t/m 16 mei 2008
Uitvoeringsbesluiten afvalstoffenverordening Uithoorn 2008.
Info: Dhr. H. Boud, tel. 514 468
Inzageperiode: t/m 28 mei 2008
Lozingenbesluit wet bodembescherming, onthefﬁng lozen koelwater
Piet Schreurs Holding BV, Hoofdweg 81, De Kwakel.
Info: Dhr. J.J. Vennik, tel. 513 223
Inzageperiode: t/m 29 mei 2008
Aanleg van een gehandicaptenparkeerplaats nabij de woning Jan
Luikenlaan 25.
Info: afdeling Leefomgeving, Mw. M.A. Vermaas, tel. 513 211
Inzageperiode: t/m 4 juni 2008
Aanleg van een gehandicaptenparkeerplaats nabij de Roodhalsgans
37.
Info: afdeling Leefomgeving, Mw. M.A. Vermaas, tel. 513 211
Inzageperiode: t/m 4 juni 2008
TER INZAGE LEGGING DEFINITIEVE
ONTWERPTEKENINGEN 4E FASE BUSBAAN
Op 2 april jl. heeft de provincie Noord-Holland de deﬁnitieve ontwerptekeningen van de busbaan tussen het busstation Uithoorn
en de Legmeerdijk aan de gemeente beschikbaar gesteld. Deze
tekeningen worden op woensdag 23 april 2008 tot en met woensdag 7 mei 2008 ter inzage gelegd in het gemeentehuis en in de
bibliotheek.

INGEDIENDE BOUWAANVRAGEN/
AANLEGVERGUNNINGEN
De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen
van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.
Meerwijk-Oost
- Eendracht 31, lichte bouwaanvraag voor het vergroten van een
woning.
- Flevomeer 25, lichte bouwaanvraag voor het plaatsen van een
dakkapel aan de voorzijde.
Thamerdal
- Schaepmanlaan 41, lichte bouwaanvraag voor het plaatsen van
een schutting en hek.
De Legmeer
- Brunel 2, lichte bouwaanvraag voor het gedeeltelijk veranderen
van de raamkozijnen aan de voor- en achterzijde.
Zijdelwaard
- Leopoldlaan 29, lichte bouwaanvraag voor het plaatsen van een
overkapping aan de garage.
- Willem Klooslaan 59, lichte bouwaanvraag voor het plaatsen van
een dakkapel aan de voorzijde.
- Multatulilaan 29, lichte bouwaanvraag voor het plaatsen van een
dakkapel aan de voorzijde.
KENNISGEVING VOORGENOMEN VRIJSTELLING VAN
BESTEMMINGSPLAN EN/OF DOORBREKING VAN
AANHOUDINGSGROND ARTIKEL 50.1 WONINGWET/
AANLEGVERGUNNINGEN
Burgemeester en wethouders van de gemeente Uithoorn maken hun
voornemen bekend om met toepassing van artikel 19 lid 2 van de
WRO vrijstelling te verlenen van het geldende bestemmingsplan en
daarna bouwvergunning te verlenen voor het (de) hierna te noemen
bouwplan(nen):
Legmeer-West
- Legmeer West (Meerkikker), reguliere bouwaanvraag voor het
oprichten van 20 appartementen.
Genoemd bouwplan ligt van 25 april 2008 tot en met 5 juni 2008
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.

Vervolg op volgende blz.
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G  e m e e n t e n i e u w s
O ffi ci ële mededelingen en bekendm akingen
VERKEERSBESLUITEN
Meerwijk-West
Burgemeester en wethouders hebben besloten om een parkeerplaats nabij de woning Roodhalsgans 37 aan te wijzen als
gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats. Dit verkeersbesluit ligt tot en met 4 juni 2008 ter inzage. Daartegen kan tot
en met deze datum een bezwaarschrift worden ingediend.
Zijdelwaard
Burgemeester en wethouders hebben besloten om een
parkeerplaats nabij de woning Jan Luikenlaan 25 aan te
wijzen als gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats. Dit
verkeersbesluit ligt tot en met woensdag 4 juni 2008 ter
inzage. Daartegen kan tot en met deze datum een bezwaarschrift worden ingediend.
VERLEENDE VERGUNNINGEN/VRIJSTELLINGEN/
ONTHEFFINGEN
Tegen de afgifte van deze vergunningen c.q. verleende vrijstellingen kunt u wel bezwaar maken. Hoe u dat moet doen
leest u bovenaan in deze advertentie in het grijze kader.
Dorpscentrum
- Parkeerplaats naast Stationsstraat 41-45, verklaring van
geen bezwaar aan KNA voor het organiseren van een
slagwerkfestival op 24 mei 2008 van 14.00-16.00 uur.
De Kwakel
- Gerberalaan 63, vergunning voor het vergroten van een
woning.

Bezwaar: t/m 26 mei 2008
Noorddammerweg 7, vergunning voor het slopen van een
bedrijfswoning en diverse opstallen.
Bezwaar: t/m 28 mei 2008
- Noorddammerweg 13, vergunning voor het slopen van
een asbesthoudende schoorsteen van het ketelhuis.
Bezwaar: t/m 28 mei 2008
- Noorddammerweg 30, drank- en horecavergunning aan
de exploitant van Health & Racquet Club Uithoorn b.v..
Bezwaar: t/m 30 mei 2008
- Dorpscentrum, vergunning aan Oranje Comité De Kwakel
voor het organiseren van activiteiten voor Koninginnedag
op 30 april 2008 van 10.00 tot 18.00 uur.
Bezwaar: t/m 2 juni 2008
De Legmeer
- Legmeerplein, verklaring van geen bezwaar voor het
plaatsen van een springkussen op 30 april 2008 van 8.00
tot 12.00 uur.
Meerwijk-West
- Watsonweg 2 ter hoogte van de waterkanten, kapvergunning voor de houtopstanden perceel A.
Bezwaar: t/m 4 juni 2008
- Watsonweg 2 op de hoek tussen Watsonweg en de sloot
langs de N201, kapvergunning voor zes elzen.
Bezwaar: t/m 4 juni 2008
Meerwijk-Oost
- Ganzendiep 10, vergunning voor het plaatsen van een
dakkapel aan de achterzijde.
Bezwaar: t/m 30 mei 2008
-

Thamerdal
- Adm. Van Ghentlaan achter Karel Doormanlaan 5, kapvergunning voor een meidoorn, twee essen en twee elzen.
Bezwaar: t/m 4 juni 2008
Zijdelwaard
- Achterberglaan 19, vergunning voor het plaatsen van een
dakkapel aan de voorzijde.
Bezwaar: t/m 26 mei 2008
- Elsschotlaan 48, vergunning voor het plaatsen van een
dakkapel aan de voorzijde.
Bezwaar: t/m 30 mei 2008
Bedrijventerrein Uithoorn
- Amsteldijk-Noord 82, vergunning voor het vergroten van
een woning.
Bezwaar: t/m 26 mei 2008
- J.A. van Seumerenlaan 3, vergunning aan Stichting Admiralengroep Uithoorn voor het organiseren van de 24e
Admiralencup van 9 t/m 11 mei 2008.
Bezwaar: t/m 2 juni 2008

-

Forbo-Siegling Nederland b.v., Joh. Enschedeweg 68,
Uithoorn (opslag, levering en op maat lassen van kunststof aandrijfriemen en transportbanden);
- v.o.f. Flying Fish, Amstelplein 3a, Uithoorn (detailhandel
Nederlandse en Japanse visspecialiteiten);
- Comron International b.v., Amsterdamseweg 20, Uithoorn
(uitbreiden bestaande inrichting);
- Hedera Plant b.v., Hoofdweg 10, De Kwakel (uitbreiding/
samenvoeging met bestaand glastuinbouwbedrijf Hoofdweg 12b).
Voor deze inrichtingen zijn op basis van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit)
algemene, landelijk geldende regels gesteld. Hierdoor is de
vergunningplicht op grond van de Wet milieubeheer niet van
toepassing. De Algemene wet bestuursrecht biedt geen mogelijkheid tot het inbrengen van bedenkingen of het instellen
van beroep.
Benoeming  toezichthouders Wet 
Kinderopvang
Het college van burgemeester en wethouders van Uithoorn
heeft op grond van artikel 61 lid 1 van de Wet Kinderopvang
de heren G.J. Loos en F.J. van der Wal en de dames M.
Alsema Bsc, Drs C. van Amstel, C.E. Beentjes, F.E.M van
den Berg, Drs S.E. Blom C. van Dijk R.C. Dol H. Kok E.C.N.
Leenhouts en S. Mars benoemd tot toezichthouder. Deze
toezichthouders zijn allen werkzaam bij de GGD Amsterdam.
De benoeming van bovengenoemde toezichthouders is ingegaan per 16 april 2008.

WET MILIEUBEHEER
Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken bekend
dat zij een melding hebben ontvangen op basis van artikel
8.40 Wet milieubeheer van:
- Romeijn Stansen en Foliedruk, Nijverheidsweg 8, Uithoorn (inrichting voor stansen en foliedruk op papier en
karton);

www . uithoorn . nl
* Aangeboden:
Voor al uw bestratingen
en
sierbestrating op maat!
Bel M. van Lienden
Tel. 0653-332372
* Gevraagd:
Voor St. mensen in Nood draagbare kleding, dekens, schoenen, enz. Inleveradressen dagelijks Kromme Mijdrecht 9,
De Hoef, tel. 0297-561512; achter Oudhuyzerweg 16a, Wilnis,
tel. 0297-778103; Herenweg 23,
Vinkeveen, tel. 0297-261672.

* Ook op zoek naar
oud-klasgenoten:
www.schoolbank.nl
* Gevraagd:
Verzamelaar geeft goede prijs
voor alle soorten antiek speelgoed.
Tel. 0297-778469
* Aangeboden:
Burbri Antiek. 1000 m2 antiek
en curiosa. Eigen imp.; rechtstr.
naar particulier. Oosteinderweg
201a, Aalsmeer.
Tel. 0297-320058/326413

Gevraagd:
Koelkast.
Tel. 06-34501536
* Vanuit uw luie stoel leuke
woon- en tuinaccessoires
aanschaffen?
Kijk op: www.cindys.nl
Te koop:
Waterbed 200 euro.
Tel. 06-55873047
Te koop:
Ministepper 20 euro. Power
Maxx trilplaat 25 euro.
Tel. 0297-561664

Te koop:
Kleutersingles 30 euro. Bureaustoel 5 euro. Salontafel
zw.+ glas 10 euro. Racestuur
25 euro. Bl. pot nw. 1 euro. Vaas
nw. 1 euro. Tel. 0297-563894
Te koop:
Vrolijke meisjesfiets 18 inch 56 jr. 40 euro.
Tel. 0297-563165
Te koop:
6-dlg. bankset, 3 driehoektafel voor tussen banken + 6-kant
tafel met stenen plaat 50 euro.
Tel. 0297-870532 na 18.00 u.

Te koop:
Bruynzeel stelling van hout met
veel planken besch. half juni 50
euro. Houten plantentafel v.d.
tuin 5 euro.
Tel. 0297-523032
Te koop:
2x Ikea bedframe Eina z.g.a.n.
nu 2 bedden 40 euro.
Tel. 0297-530725
Te koop:
Gevulde gasfles groot benegas propaan voor car. of boot
25 euro.
Tel. 0297-564245

Aangeboden:
Gratis af te halen bank voor 3pers. bruine stof.
Tel. 0297-560887
Te koop:
Eetkamertafel + 4 stoelen. Condensdroger weg. verhuizing samen 100 euro.
Tel. 0297-523188
Te koop:
Kinderwagen 20 euro. Driewielertje 5 euro. Trimapparaat 7,50
euro. Digitale camera 25 euro.
8x meubelplaten 100 euro.
Tel. 0297-526696

Te koop:
Prachtige mahoniehouten kinderbed met matras en opberglades 150 euro. Zwarte
keukentafel 20 euro.
Tel. 0297-534607
Te koop:
Da. fiets Union i.p.s. 60 euro.
Tel. 0297-527763
Aangeboden:
TomTom mobile 5,2 met 1
maand gratis Trial Traffic voor
PDA’s smartphone 30 euro met
productcode.
Tel. 0297-892088

Te koop:
Koelvirescombi Siemens 1.56
hg. 50 euro.
Tel. 0297-540113
Te koop:
Mammoetskelter merk Berg
met r/s stoeltjes weinig gebr.
225 euro.
Tel. 0297-565911
Te koop:
Zeer mooie motorstep 49cc invouwbr. trommelrem trekkoord
190 euro. Impala trekker voor
de zomer.
Tel. 0297-892088

extra lange
meivakantie
28 april t/m 13 mei
MAGAZIJNUITVERKOOP
VRIJDAG 25 EN ZATERDAG 26 APRIL
van 10.00 tot 16.30 uur

10% - 50% KORTING
•
•
•
•
•

Potterie
Plantenbakken
Vazen
Kerstartikelen
Kunstzijde bloemen/planten

extra VRIJZWEMMEN VOOR JONG & OUD:
met leuke spelletjes, activiteiten en prijsjes
Maandag 28 april
Koninginnedag			
Vrijdag 2 mei
Zondag 4 mei
Dinsdag 6 mei
Donderdag 8 mei
Zaterdag 10 mei
2e Pinksterdag			

10.30-14.30 uur
gesloten
10.00-13.00 uur
10.00-14.30 uur
10.30-14.30 uur
12.00-14.30 uur
13.00-14.30 uur
10.00-13.00 uur

10.30-14.30 uur
gesloten
13.00-14.30 uur
10.30-14.30 uur
10.30-14.30 uur
10.00-13.00 uur
10.00-13.00 uur
10.30-14.30 uur

Entree: GRATIS voor kinderen t/m 1 jaar, R1.20 voor kinderen van 1,2 en 3 jaar,
R3.10 voor kinderen van 4 t/m 15 jaar, R3.80 voor 16 jaar en ouder.

BABY & PEUTER-zwemINSTUIF

voor kinderen van 0 tot 4 jaar en hun (groot)ouders.
Spetterplezier voor (groot)ouder en kind! Kom meedoen met de spelletjes,
liedjes en minilesjes
Donderdag 8 mei			
Entree:

09.00-10.30 uur

R4.80 voor kind en begeleider

BORSTCRAWL-INSTUIVEN

Speciaal voor alle kinderen die nog extra willen oefenen  voor borst- en rugcrawl.
Meedoen vanaf diep niveau t/m oefenen voor het C-diploma.
Maandag 28 april & 5 mei		

Speciale aanbieding Buxusbollen:
vers van de kweker in diverse maten.

Dinsdag 29 april
Hemelvaartsdag
Zaterdag 3 mei
Maandag 5 mei
Woensdag 7 mei
Vrijdag 9 mei
1e Pinksterdag
Dinsdag 13 mei

Kosten:

09.45-10.30 uur

R11.20 voor 2 lessen van 45 minuten incl. vrijzwemmen tot 14.30 uur (opgeven bij
receptie)

mini snorkelcursus

Speciaal voor alle kinderen, minimaal in het bezit van zwemdiploma A & B, die graag kennis
willen maken met duikbril, snorkel en zwemvliezen.
Maandag 28 april & 5 mei		
Kosten:

Bruinsma Hydrokultuur
Noorddammerweg 1 ais
(t.o. het sportcomplex Amstelhof)
1424 NV DE KWAKEL

www.bruinsma-hydro.nl

09.45-10.30 uur

R11.20 voor 2 lessen van 45 minuten incl. vrijzwemmen tot 14.30 uur (opgeven bij
receptie)

BANENZWEMMEN

Ons uniek banenbad is dagelijks geopend voor u om uw baantjes te zwemmen, óók tijdens de
meivakantie!

Zwembad ‘De Waterlelie’ • Dreef 7 • 1431 WC Aalsmeer

0297-322022
www.esa-aalsmeer.nl
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INFORMATIEF
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 werkdagen van 17.00 u. tot
de volgende dag 8.00 u.
Uithoorn: Spoedgevallen overdag
via eigen huisarts of tel. 0297531111. Spoedgevallen avond/
nacht/weekenden via huisartsenpost Ziekenhuis Amstelveen, tel.
020-4562000.

ApOThEEk
*Apotheek Veldzijde, Dorpsstraat
47 Wilnis, tel: 0297-288934.
Open: ma t/m vr 8.30-12.30 u
en 13.30-17.30 u.
*Apotheek Mijdrecht, Dorpsstraat
39, tel: 0297-286262. Open: ma. t/m
vr. 8.30-12.30 u en 13.30-17.30 u.*
*Apotheek Vinkeveen, Herenweg
57, tel: 0297-262033. Open: ma t/m
vr 8.30-18.00 u; za 10.00-12.30 u.
*Apotheek De Ronde Venen,
Hoofdweg 6a, tel: 0297-285163.
Open: ma t/m vr 8.00-18.00 u;
za 9.00-12.30 u.
*Buiten deze tijden kan men
terecht bij apotheek Pelaene Hof,
Terschellingkade 2, 3446 BK
Woerden, tel. 0348-480481.

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

COLOFON
verschijnt woensdag

Editie 2:

De Ronde Venen,
Mijdrecht, Amstelhoek,
De Hoef, Wilnis, Vinkeveen,
Waverveen, Vrouwenakker,
Zevenhoven

Editie 3:

Uithoorn, Nes a/d Amstel,
De Kwakel
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
Caroline Stroër
Druk:
Boesenkool Krantendruk BV
Castricummerwerf 39-41
1901 RV Castricum
Tel. 0251-656750
Fax 0251-650741
ISDN 0251-673620
E-mail info@boesenkool.nl
Verspreiding:
Verspreid Net BV
Tel. 0251-674433
Bezorgklachten:
Tel. 0297-581698
Centrale administratie:
Tel. 0297-341900
Fax 0297-342900
Uitgave van:
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht
120e jaargang
Advertentie-tarieven:
op aanvraag
Editie 2: oplage 14.950 ex.
Editie 3: oplage 13.150 ex.
Overname/kopiëren van advertenties en/of teksten uit deze
uitgave is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming
van de Uitgever.

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

DIERENARTsEN
Dierenartsenpraktijk Mijdrecht,
Bozenhoven 69-71, Mijdrecht,
tel: 0297-293939. Behandeling na
tel. afspraak
Dierenartsenpraktijk Wilnis,
Herenweg 95, tel: 0297-242436.
Consults na tel. afspraak.
Dierenkliniek Amstel,
Vecht & Venen Herenweg 129,
3645 DJ Vinkeveen tel: 0297263758 fax: 0297-594080
www.dkavv.nl
Dierenkliniek De Ronde Venen
Dorpsstraat 40, 3641 EC Mijdrecht,
tel: 0297-241146. Ma. t/m vr. volgens
afspraak. Buiten openingstijden: uitsluitend voor spoedgevallen dag en
nacht bereikbaar op tel: 0297-241146.

DIERENhuLp
Dierenambulance
tel: 06-53315557.

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

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

psyChOLOGIsChE
huLpVERLENING
De Ronde Venen/Uithoorn:
Praktijk voor directe psychologische hulpverlening, Drs. J.M.M.
Simons klin. psychol./psychotherap. en medew. 0297-285371
of 0297-568866; www.simonspsychologische-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

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

Dit was een plaatje waard

Het hele jaar zomers leven
Regio - Eindelijk is het lente. De kale boel in de tuin, die niemand vrolijk
maakt, is aan het veranderen door
de uitlopende bloembollen en bloesems.
Geen wonder dat steeds meer mensen de behoefte hebben een serre
aan hun woning te bouwen. Naast
de luxe van een groter woonoppervlak, is de serre ook een heerlijke
plek om in alle seizoenen van de
tuin te genieten zonder last te hebben van weersinvloeden. De serrebezitter geniet vier seizoenen lang
van een zomerse leefomgeving.
Verhuizen
U woont naar uw zin op uw vertrouwde plek, in een leuke buurt,
met aardige buren. Dan is verhuizen
geen optie. In ons land wordt een
nieuwe trend gezet, namelijk uitbreiding van de woning met een serre of
aanbouw. Voor een groter en mooier huis hoeft u niet te verhuizen. Bijkomend voordeel is: dat een vergrote woning in waarde stijgt, dus een
rendabele investering voor de toekomst.
Een serre
Gezinnen waar beide partners/ouders werken en een carrière opbouwen vormen tegenwoordig een
meerderheid. De vrije tijd, die zoveel mogelijk bij elkaar wordt doorgebracht, is des te kostbaarder geworden. Thuis is dan ook de favorie-

te plek, een veilige haven waar men
alle stress van zich af laat glijden.
Ontwerp
Wie met het plan van een serre of
aanbouw rondloopt moet met zijn
idee naar een ervaren serrebouwer
toestappen, die ook serres in zijn
showroom heeft staan en over een
referentielijst beschikt. Bovendien
wil men precies weten waar men
aan toe is, wat er zo al komt kijken
en hoe de woning in zijn nieuwe
vorm er zal uitzien. Ook de zo geheten ‘tussenwoning’ is steeds meer in
trek om een uitbreiding met een serre te realiseren. Voor iedere woning
is een ongekend aanbod in vormen,
stijlen, afmetingen en kleuren.
Specialisten
STIJL 2000 heeft een stappenplan
ontwikkeld dat alle wensen en mogelijkheden voor een serre of uitbouw op een rijtje zet. Door de bundeling van de ervaren adviseurs
van STIJL 2000 en de bouwkundige kennis en expertise van het eigen Bouwbedrijf Bovenland is iedere koper verzekerd van een eindproduct dat zorgt voor een uitbreiding
van het wooncomfort.

Uithoorn – Deze week ontving onze redactie deze foto’s en tekst van de
familie Keunen uit Uithoorn. Zij wonen tegenover de (nog) prachtige
monumentale kerk in de Schans. Met lede ogen zien zij wat er mee
gebeurt. Zij schrijven:
“Ik wil alleen spreken tegen mensen met historisch besef. De kerk in de
Schans is ruim honderd jaar geleden gebouwd en heeft heel lang vooral
voor gelovige mensen alles betekend. Nu zie je het verval van erfgoed
waar ik nu ook te maken mee krijg. Mijn familie en ons bedrijf zijn in 1966
hier neergestreken, we hebben hier altijd met plezier gewoond. Het is nu
zo erg dat de strijd word uitgevochten voor mijn deur. Als u naar de foto's
kijkt die zijn gemaakt, zal het u wel duidelijk zijn."

Let op! Krant komt 1 keer
op maandag uit!
Redactionele artikelen + advertenties

sTIChTING
REChTswINkEL

kunnen worden ingeleverd tot

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

vrijdagochtend 11.00 uur

VVV/ANwB

De Ronde Venen: Hoofdweg 1,
3641 PN Mijdrecht, tel: 0297288288. Geopend op werkdagen
8.30-17.00 u (maatschappelijk werk,
thuiszorg, jeugdgezondheidszorg).
Voor informatie over allerlei mogelijkheden van zorg: Zuwe Service,
tel. 0900-2359893.
Jeugdgezondheidszorg:
tel. 0346-552930. Pedagogisch bureau: tel. 0346-581487. Voor ouders
van kinderen van 0-12 jr.
Centrum Indicatiestelling
Zorg (CIZ): voor info., advies
of aanmelding voor thuiszorg,
verpleegthuiszorg, opname in een
verzorginghuis of verpleeghuis
kunt u contact opnemen ma t/m vr
9.00-17.00 u, tel. 0900-3573573.
Uitleen, verhuur, verkoop van
hulpmiddelen en verpleegartikelen: 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.

Wat doet het bestuur
toch met deze kerk?

Nog meer spektakel op
het AJOC Festival

sTIChTING IMET

zORG &
DIENsTVERLENING

Mevr. Van der Helm, Mijdrecht

Wilt u meer weten? Kom dan kijken in de showroom van STIJL 2000
Nieuwkoop, Energieweg 30 (Industriepark) Meer informatie:
www.stijl2000.nl

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

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 9.3013.00 u/13.30-17.30 u. za 9.30-13.00
u/13.30-15.00 u./zo gesloten.

Mijdrecht - Van mijn man kreeg ik
voor mijn verjaardag een beeld cadeau
voorstellende een vogel die zijn vleugels uitslaat om ze te laten drogen.
Twee dagen later keek ik uit
het raam en tot mijn verbazing
stond er een echte aalscholver
op de steiger die nog geen twee
meter bij het beeld vandaan
ook zijn vleugel aan het drogen
was en regelmatig omkeek naar het
beeld. Wat zal het beest gedacht hebben? Ik vond het erg uniek en genoot
er echt van.

Mijdrecht - Al eerder maakte de organisatie van het AJOC Festival enkele activiteiten bekend die op het
programma staan tijdens de spektakeldag op tweede pinksterdag. Nu
het AJOC Festival steeds dichterbij komt maakt de organisatie nog
meer activiteiten van de spektakeldag bekend.
Het illusieduo Manro & Lois zullen
binnen in de show een daverende illusie show neerzetten. Zij nemen iedereen mee op een magische reis in een wereld vol met illu-

sies. Daarnaast zal er een reptielenshow plaatsvinden. Ferry Torrez pakt
uit met onder andere wurgslangen,
krokodillen en ook de vogelspinnen
zullen niet ontbreken.
Buiten is natuurlijk ook van alles te
beleven voor jong en oud. Voor de
allerjongsten zijn er allerlei springkussens en draaimolens neergezet.
De kinderboerderij zal ook aanwezig
zijn. Hier kunnen de kleintjes de dieren aaien en met ze op de foto.
Voor de wat oudere waaghalzen
worden allerlei uitdagingen opge-

In verband met de komende
feestdagen, woensdag 30 april
Koninginnedag en donderdag
1 mei Hemelvaartsdag, komt de
Nieuwe Meerbode eenmalig op
maandag uit.
Dit houdt in dat deze op vrijdag
25 april wordt gemaakt.
Advertenties kunnen worden ingeleverd tot vrijdagochtend 11.00
uur aan ons kantoor in de Anselmusstraat 19 in Mijdrecht of per

mail:
verkoopmijdrecht@meerbode.nl
of
verkoopuithoorn@meerbode.nl.
U kunt ze ook faxen:
0297-581509.
Teksten voor de redactie kunnen
worden gemaild tot vrijdagochtend 11.00 uur naar:
redactiemijdrecht@meerbode.nl
of
redactieuithoorn@meerbode.nl.

Voorstelling ‘Reis om de
wereld’
Regio - Op dinsdag 15 april, woensdag 16 april en vrijdag 18 april
mochten alle kinderen van de groepen 3 en 4 van de Uithoornse basisscholen onder schooltijd naar de
grote witte tent op het terrein van
kunstencentrum de Hint komen om
een echte theatervoorstelling mee te
maken. Het Amsterdamse jeugdtheatergezelschap Stuiter speelde acht
maal ‘Reis om de wereld’, een leuke meespeelvoorstelling waarin met
een reismachine een reis om de wereld werd gemaakt. De uitvinder Fox
moest voor een weddenschap bewijzen dat het echt kan, in 50 minuten de hele wereld over! Het meisje Aouda reisde met hem mee om te
controleren of hij wel echt in al die
verre, vreemde landen kwam. Samen streken ze neer in Afrika, Azië,
Midden-Amerika en Noord-Amerika, en hadden steeds leuke ontmoetingen met de plaatselijke bewoners. De kinderen konden mee-

doen met liedjes en dansjes die ze
vantevoren met hun eigen juf of
meester hadden ingestudeerd. Nét
op tijd waren Fox en Aouda weer terug bij de reisclub waar de weddenschap was bedacht. Hoewel er heel
wat strijd was tussen de twee reisgenoten, vonden ze elkaar uiteindelijk nog best aardig ook, en het lijkt
erop dat de reismachine nu gebruikt
gaat worden voor een langere wereldreis van die twee...
Na de voorstelling was er nog een
pakje sap en toen konden de kinderen weer op terugreis naar school.
Deze voorstelling werd aan de kinderen aangeboden door de werkgroep Kunst en Educatie. Deze werkgroep heeft als streven de
basisschoolleerlingen in contact te
brengen met professionele kunsten.
Zo zijn er bijvoorbeeld mogelijkheden voor workshops schilderen of
toneel op school of een bezoek aan
het Fort.

steld. Bijvoorbeeld de Saltro-4 trampoline. Maar liefst veertig personen
kunnen zich tegelijk vermaken in
deze Spider Web. Dan is er ook nog
de super survivalbaan. Een baan
met een afmatrace én een obstakelmuur. Deze spektakeldag mag je
dan ook zeker niet missen!!
Voor maandag 12 mei zijn er geen
kaarten in de voorverkoop verkrijgbaar. Maandag 12 mei betaal je
6,00 euro entree bij het festivalterrein. Kinderen onder de 12 jaar hebben gratis toegang. Zorg dat je er-

bij bent!
Ook zijn er voor vrijdagavond 9 mei
en zondagavond 11 mei nog enkele kaarten beschikbaar. Heb je nog
geen kaart? Bestel deze zolang het
nog kan via de website
www.ajoc.nl Wees er snel bij, want
ook deze kaarten vliegen de deur
uit!
Op vrijdagavond 9 mei treden Moke,
Alain Clarke, en Jan Smit in concert
op. Op zondagavond natuurlijk de
Golden Earring met dit jaar de band
Leaf in het voorprogramma.
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Stichting Ontwikkelings

Natuur
dichtbij
huis

Samenwerking de ronde venen

GRENZELOOS
INVESTEREN
IN ONDERWIJS

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

Ooooh, nee hè...
brandnetels!!!!!
Het is genieten in
de natuur, nu alles
begint uit te lopen.
Het frisse groen
in de bermen
en de tuinen
schiet omhoog.
Speenkruid
is
alweer over zijn
hoogtepunt heen
en de Paarse
dovenetel begint
aan zijn bloei.

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 ontwikkelingssamenwerking 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!

Albert Heijn Jos v.d.Berg
naar ‘Valencia’
Uithoorn - Ieder jaar is er een reis
te winnen binnen de Albert Heijn
winkels. Afgelopen jaar is dit gebeurd op de deli/kaasafdeling Amstelplein Jos v.d. Berg. Het ging dit
jaar om de tapas die nieuw is binnengekomen in het assortiment.
Wie de meeste omzet had in bepaalde weken zou in aanmerking komen
voor een reisje met 2 personen naar
Valencia. Begin januari kreeg Albert
Heijn Jos v.d. Berg het bericht dat
zij tot de beste winkels behoorden
en zij kregen dus een 3 daagse reis
aangeboden. Dag 1: 28 maart was
het dan zover, dat Yvonne van der
Linde en Henny Bordes drie dagen
werden verwend in Valencia.
“Om 07.00 uur moesten we op Schip-

Nog een paar weken en
de slootkanten sieren zich
weer met het witte kant van
Fluitenkruid. En hoe is het in
de tuin ? Mijn Judaspenning
staat op het punt van bloeien
en het Longkruid ontvangt de
prachtige dikke Tuinhommel
bij zijn lila bloemen.
En dan het Voorjaarshelmkruid…… dat bloeit
prachtig lichtgeel. Even heb
ik getwijfeld om de column
te wijden aan deze statige
voorjaarsbloeier of aan het
onderwerp dat nu de titel
siert.
Want tussen al dat frisse
groen en die heerlijke
voorjaarsbloeiers prijken in
mijn tuin ook de verse scheuten
van de Grote brandnetel. Ik sta
niet te juichen als ik ze zie maar
ik laat wel wat staan…..ze
komen bij mijn buren vandaan,
want die heeft een veldje met
van allerlei wilds. Iets te wild
voor mij maar een smakelijk
welkom voor veel insecten
en daardoor voor insectenetende vogels en vleermuizen
en libellen… dus houen maar
zo, buurman. Vanuit mijn
tuin zijn er judaspenningen
overgewaaid.
Alstublieft,
buurman. Ik geniet ervan
mee vanachter de heg.
Maar die Grote brandnetel
wil ik ook even houden op
dat ene plekje. Ik denk dan
aan de Kleine vos, een van
onze mooie vroegvliegende
dagvlinders, die juist op
jonge brandnetels hun eieren

leggen en waar de rupsen op
leven. Vandaag zag ik al een
rups op de brandnetelscheuten
in mijn tuin. De Kleine vos
houdt vooral van deze plant
als hij groeit op droge plaatsen
in de volle zon. Andere
‘brandnetelvlinders’, zoals de
prachtige Vanessa atalanta,
voor ons gewoon atalanta
(de wetenschappelijke naam
is iets poëtischer), heeft liever
volwassen brandnetels op
natte tot vochtige plaatsen
in de volle zon. Ook voor de
Gehakkelde aurelia is de
Grote brandnetel een van de
waardplanten. En laten we de
Dagpauwoog niet vergeten.
Met de donkergekleurde
ondervleugel, maar kijk uit als
ze openklappen: er verschijnen
dan vervaarlijke paarsblauwe
ogen en andere prachtige
kleuren. De rupsen van de
Dagpauwoog houden vooral
van brandnetels die groeien
op vochtige, halfbeschaduwde
plaatsen.
Zo
zou
het
eigenlijk
nodig zijn om diverse
brandnetelbiotoopjes in je tuin
te hebben. Ik hou het maar
even bij die ene pol, die zo
aardig vanonder de heg met
mijn buren vandaan komt
piepen. En laten we met zijn
allen hopen op een mooi
vlinderjaar.
Een groet van Elza Vis,
IVN-natuurgids en
vlinderliefhebber en nog
veel meer.…

home.wanadoo.nl/ivnrvu

Is uw huisdier
zoek?
Dierenbescherming Aalsmeer en
omstreken.
Houdt een lijst bij van vermiste en gevonden
huisdieren. De vermist- en gevondenlijn is
van maandag t/m vrijdag tussen 10.00-12.00
uur bereikbaar onder 0297-587095.
Buiten kantoortijden: 06-18762593.
Zie ook onze website
www.aalsmeer.dierenbescherming.nl
Asiel Amstelveen, tel. 020-6431440
bereikbaar van 13.00 uur tot 16.00 uur.
Dierenambulance, tel. 06-53315557.
Vermist:
- Mijdrecht, omgeving Aalscholver, poes, E.K.H., lapjes, kleurstelling, wit van onderen, rood met zwarte vlekken op rug.
Roepnaam Toos, 2 jaar oud. Chipnr. 528210000920990.
Gevonden:
- Mijdrecht omgeving Industrieweg, kat, E.K.H., kleurstelling zwart
met witte sokjes (06-17515133).
- Waverveen, omgeving Waver 5, lapjespoes, E.K.H.
(asiel Amstelveen).
- Vinkeveen, omgeving Kerkweg, hond, Spaniel-achtige
Engelse springer, wit met bruine vlekken, normaal postuur,
blauwe halsband. (asiel Amstelveen).
- De Kwakel, Noortmanlaan, hond, Pekinees, kleur bruin.
(asiel Amstelveen).

zelf. Na lekker gewinkeld te hebben
moesten we op onze verzamelplaats
weer terug zijn en gingen we naar
onze tapas-lunch. Erg lekker ook
midden in de stad was dit restaurant. Na lekker gegeten te hebben
zijn we in 11 groepen verdeeld om
per fiets de stad te gaan bezichtigen met een gids. Dit was ook erg
interessant. Hele mooie moderne
gebouwen, maar ook mooie historische gebouwen gezien. Toen zijn
we teruggefietst naar ons hotel en
hebben we nog eigen tijd gekregen
om te winkelen vlak bij het hotel.
Om 20.30 uur gingen we weer met
de bus naar een Spaans restaurant
met mooie dames en heren die muziek maakten en echt Spaans gin-

Nóg een SOS school in Nepal
Zoals verleden jaar al in deze rubriek werd bericht bouwt SOS ook in de
Chitwan, een wat zuidelijker deel van Nepal, een school voor de allerarmste
kinderen. Ook deze school werd door mij bezocht, samen met onze samenwerkingspartner Lajali van de SNV (Stichting Nederlandse Vrijwilligers) te
Kathmandu.
De reis ging per piepklein vliegtuig van Kathmandu naar Chitwan ( alle
kosten die worden gemaakt zijn voor eigen rekening van de SOS bestuursleden!). Zo’n vliegtuigje zwenkt door de dalen tussen de bergtoppen: een
heel speciale ervaring. Bij het vliegveldje stond een auto klaar om ons verder
te vervoeren.
Lajali en ik hadden een hele avond alle tijd om eens goed bij te praten over
alle problemen waar je mee te maken krijgt in de ontwikkelingssamenwerking met een van de armste landen van de wereld.
De volgende dag gingen we op bezoek bij de Shree Bhanu School in Chitwan. Deze school is tweelingschool met de Driehuisschool in Mijdrecht. Van
de Driehuisschool had ik een stapel door de leerlingen gemaakte tekeningen meegekregen evenals foto’s die gemaakt zijn op de actiedagen van de
school. En last but not least een symbolische cheque ter waarde van
560,52 euro voor de inrichting van de school in Chitwan.
Nel Bouwhuijzen
Wordt vervolgd

hol zijn om de tickets te mogen ontvangen. We gingen in totaal met
nog 44 andere winkels. Dus totaal
88 mensen en ook nog 22 mensen
van het hoofdkantoor. Het vliegtuig
had helaas anderhalf uur vertraging. Het was twee uurtjes vliegen
en geland op Valencia met een temperatuur van 22 graden en veel zon.
Eenmaal daar aangekomen, werden
we door twee bussen opgehaald en
werd er geluncht met natuurlijk de
heerlijke tapas. Nadat we geluncht
hadden hebben we een tochtje gemaakt op de binnenmeren van Valencia. Lekker even ontspannen en
kennisgemaakt met de andere collega’s. Na dit boottochtje is er een
rondtoer gemaakt door de hoofdstad van Valencia. Wat een mooie
stad! Daarna zijn we met de bus afgezet bij ons hotel, en konden hier
even bijkomen van alle indrukken
en de reis. We gingen in de avond
om 20.30 uur naar een Spaans restaurant om ons tapas-diner te mogen nuttigen.
En ook dit was weer helemaal geweldig: met drie mannen, die muziek kwamen maken aan je tafel,
lekker een wijntje erbij en de sfeer
zat er goed in. Toen gingen we weer
met zijn allen terug met de bus
naar ons hotel en zijn daarna nog
met zijn allen naar een kroeg geweest tot 01.00 uur. Dag 2: na een
lekker nachtje te hebben geslapen
en een heerlijk ontbijtbuffet zijn we
in de ochtend naar een overdekte en deels open markt geweest.
Heel veel verse producten had je
daar en we mochten daar ongeveer
twee uur rondlopen en in de stad

gen dansen bij het avondeten. Dit
keer was het in een groot landhuis.
Ook weer heerlijk gegeten en het
was weer erg laat. We gingen weer
met de bus terug naar ons hotel en
waren om 00.30 uur weer terug. Dit
keer ging de helft maar mee naar
de kroeg. Dag 3: Uitslapen konden
we heerlijk!!! Lekker weer een ontbijtbuffet en uitchecken, en op naar
een ritje langs de kust van Valencia.
Het was inmiddels al 24 graden met
veel zon. Veel te mooi weer om weer
in de bus te gaan. Maar we gingen
nu een klein uurtje weg met de bus
naar een presentatie van de Serrano ham die uit Spanje komt. Erg interessant om te zien hoe onze ham
gesneden en verpakt wordt.
Lekker vers
We konden de Serrano ham ook
proeven, erg lekker vers van het
mes. Hierna gingen we weer in 11
groepjes Paella in de buitenlucht
maken en dat was ook meteen ons
avondeten. Na deze heerlijke maaltijd zijn we in de bus gestapt om van
Valencia naar Alicante te rijden en
daar het vliegtuig naar Schiphol te
pakken. We zijn om 21.00 uur vertrokken vanuit Alicante en om 23.30
uur geland op Schiphol. Dit was een
reis om niet gauw te vergeten.
Wij bedanken Jos van den Berg dat
wij, Yvonne van der Linde en Henny Bordes, naar Valencia mochten
en zullen zeker onze verhalen en foto’s delen met de rest van ons team.
Want zonder de rest van ons team
hadden we dit nooit bereikt!” Aldus
Yvonne en Henny.

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  ..................................................
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 Mijdrecht op bankrekening 45.91.18.994 van ABN-AMRO Bank te Mijdrecht, onder vermelding van mijn keuze.
Naam..............................................................................................................................
Adres..............................................................................................................................
Tel.nr...............................................................................................................................
Dit strookje svp inleveren bij/opsturen naar:
SOS/DRV,
Postbus 54, 3645 ZK Vinkeveen.

Let op! Krant komt 1 keer
op maandag uit!
Redactionele artikelen + advertenties
kunnen worden ingeleverd tot
vrijdagochtend 11.00 uur
In verband met de komende
feestdagen, woensdag 30 april
Koninginnedag en donderdag
1 mei Hemelvaartsdag, komt de
Nieuwe Meerbode eenmalig op
maandag uit.
Dit houdt in dat deze op vrijdag
25 april wordt gemaakt.
Advertenties kunnen worden ingeleverd tot vrijdagochtend 11.00
uur aan ons kantoor in de Anselmusstraat 19 in Mijdrecht of per

mail:
verkoopmijdrecht@meerbode.nl
of
verkoopuithoorn@meerbode.nl.
U kunt ze ook faxen:
0297-581509.
Teksten voor de redactie kunnen
worden gemaild tot vrijdagochtend 11.00 uur naar:
redactiemijdrecht@meerbode.nl
of
redactieuithoorn@meerbode.nl.
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Qui Vive jongens C3
overtuigend kampioen!!
Uithoorn - De jongens van Qui Vive
C3 zijn afgelopen zaterdag na een
verpletterende overwinning tegen
Haarlem met 16-1 kampioen geworden van het seizoen 2007-2008.
Met maar 1 verliespartij in de gehele competitie zijn zij inmiddels onverslaanbaar. Na de meivakantie

moeten zij nog 1 wedstrijd spelen,
maar het kampioenschap kan hen
op geen enkele wijze meer worden
ontnomen.
Zij zijn onoverwinnelijk! Onder de
bezielende leiding van coach Bas
Vader hebben zij op één wedstrijd
na alles gewonnen. Bas wist samen

met managers Joost en Elly van deze groep jongens een heel gezellig
en sportief team te maken en door
deze teamspirit wisten de jongens
boven zichzelf uit te stijgen. En het
resultaat is er dan ook naar: Jongens C3 mogen zichzelf kampioen
noemen. Gefeliciteerd!

Judoka’s Tai-Otoshi
succesvol tijdens 32e
Bloembollentoernooi
Legmeervogels F4 haalt uit!
Uithoorn - Legmeervogels F4 boort
met schitterend spel de kampioen
aspiraties van SDZ F6 de grond in.
SDZ F6 dat met één wedstrijd minder gespeeld virtueel aan kop van
de competitie stond, wilde met deze uitwedstrijd een eerste stap zetten om volgende week kampioen te
worden. Hun leider gaf voorafgaand
aan de wedstrijd al aan slechte sportieve herinneringen te hebben aan
het veld en roemde het gevleugelde
pressie spel van onze Legmeervogels F4. Het verbaasde hem dat het
naar zijn idee mooie spel niet resulteerde in een hogere plaats op de
competitie ladder. Trainer en coach
Raymond Hafkamp vertrouwde hem
toe dat er inderdaad steeds schitterend met pressie gespeeld werd,
maar dat het benutten van de kansen ook een kwaliteit is. Hier hadden de F4-tjes het helaas iets teveel laten liggen. Maar, liet Hafkamp
hem weten, vandaag zou alles anders zijn ........
SDZ opende aanvallend, maar laatste man Rutger Postema liet zich
van zijn beste kant zien en verdedigde sterk. Rechtsback Stan Tjassens
stond scherp te spelen maar blesseerde zich bij een vreselijk val aan
zijn knie. Na een blessure behandeling kon hij de wedstrijd gelukkig vervolgen. In de 13e minuut luk-

te het Thomas Topman, na een corner, vanuit de rebound de score te
openen. SDZ F6 zag zijn kampioen
aspiraties in rook opgaan en ging
volop in de aanval. Het enige meisje in het veld begon aan een schitterende counter, maar linksback Luuk
Streefkerk liet zich niet verrassen en
bevestigde zijn goede vorm. De rust
bood uitkomst.
Tegenstander
In de tweede helft bouwde Legmeervogels F4 de druk op de helft
van de tegenstander gestaag op en
speelde het spel wat ze het liefst
spelen: pressie op de helft van de
tegenstander. Na zoveel wedstrijden schitterend voetbal te hebben
laten zien, waarbij het leek of het
doel van de tegenpartij uit een muur
bestond, was het vandaag echt allemaal anders ... De F4-vogeltjes begonnen erin te geloven. Dit resulteerde in een schitterende tweede goal van Thomas Topman. Youp
Hafkamp geeft na een mooie actie
een schitterende voorzet van rechts,
maar helaas vergeten de vogeltjes
er tegenaan te lopen. Twee minuten later dribbelt Koen Bruning twee
man voorbij en haalt na een schitterende schijnbeweging verwoestend
uit: 3-0, een goal van wereldklasse!
SDZ drong nog één keer aan zodat

Rutger Postema na een corner nog
één keer handelend moest optreden. Hij kopte de bal resoluut weg.
Keeper Anne-Thyme Vieira-Charneca had vandaag door zijn sterke
verdedigers een makkelijke dag en
het bleef rustig bij zijn doel. Sander
Toussain en Renzo Blauw bikkelden
hard op het middenveld en iedereen liep zijn voetbalsloffen uit het
lijf. Thomas Topman nam de aanval weer over en scoorde na wederom een mooie actie bijna zijn derde doelpunt. Helaas ging de bal net
een paar centimeter naast.
Rutger Postema kreeg aan het eind
van de tweede helft van trainer Hafkamp de opdracht mee naar voren
te gaan. Hij eiste direct de bal op,
keek en haalde verwoestend uit,
4-0. Op slag van het eindsignaal
kreeg hij een publiekswissel. Nick
Maijenburg wist van dit rommelige moment gebruik te maken, ontving een assist op maat van Youp
Hafkamp, speelde de keeper uit en
wist het fraai af te ronden. Hij bepaalde hiermee de einduitslag op
5-0. SDZ F6 verliet teneergeslagen
het veld en zal zich deze wedstrijd
nog lang heugen. Onze F4-vogeltjes
feesten nog een paar uurtjes door in
de kleedkamer en de kantine van de
Legmeervogels.

Uithoorn - Afgelopen zaterdag 19
april werd voor het 32ee Bloembollentoernooi georganiseerd door
judovereniging de Uitkomst te Anna

Paulowna. 500 judoka’s uit het hele
land waren hier vertegenwoordigd.
Verdeeld over verschillende leeftijdsklassen streden de judoka’s de
hele dag om het eremetaal.
Judovereniging Tai-Otoshi was deze keer met 11 judoka’s van de partij.
In elke categorie werd er gestreden in een poulesysteem, vervolgens werd er daarna een kruisfinale gedraaid. dat betekende dat de
deelnemers meerdere wedstrijden
mochten judoën.
Om 8.30uur mochten de eerste judoka’s aantreden in de sporthal in
Anna Paulowna.
Ogan Warning deed daar mee in
de klasse -27kg. Ogan moest in zijn
poule 5 wedstrijden judoën. Daarin verloor hij zijn tweede wedstrijd
met een waza ari. De 4 andere wedstrijden wist hij te winnen met zijn
snelle heupworp. In de kwartfinale verloor Ogan van de latere winnaar. De volgende wedstrijd wist hij
weer knap te winnen met een zeer
snelle heupworp. De partij voor de
3e plaats werd een spannende. Uiteindelijk won zijn tegenstander met
een nipt (koka) verschil. Ogan viel
hiermee net buiten de prijzen, maar
mocht toch trots zijn met deze 4e
plaats. Zeer vermoeid was hij dan
ook na 8 partijen judoën
Michael Boetekees haalde in de
klasse -42 kg ook de kwartfinales.
Hij verloor in zijn poule slechts 1
wedstrijd. Helaas verloor hij bij deze
samenvoeging twee partijen en viel
ook Michael buiten de prijze
50 kg klasse
In de middag groep deed Mike Habte mee in de klasse -50 kg. Deze
klasse was zeer druk bezet en werd
daarom opgedeeld. Mike stond meteen in zijn eerste partij goed aanvallend te judoën. Hij wierp zijn tegenstander met een overnamen(wazaari) waarna hij deze in een houd-

Thamen pupillen 4
scoort veel punten!
Uithoorn - Afgelopen zaterdag
speelde het jongste Honkbalteam
van Thamen, Pupillen 4, twee wedstrijden tegen Onze Gezellen uit
Haarlem. Omdat we nog niet genoeg kinderen in dit team hebben,
hadden we een paar spelers van
pupillen 3 geleend, te weten Menno, Dani en Axl. Bij de eerste wedstrijd startte Thamen in het veld. Ondanks een goede verdediging, wist
de tegenpartij 8 punten te scoren.
En toen mocht Thamen aan slag.
Roy kwam met een mooie honkslag op het eerste honk. Door de 3honkslag van Christiaan, kwam Roy
binnen en was het eerste punt gescoord. Jim, Wouter, Nick en Wesley kwamen met een mooie tik ook
op de honken en nieuwkomer Lucas wist zelfs meteen een 3-honkslag te slaan. Tenslotte sloeg Axl als
laatste slagman een homerun en
haalde daarmee ook Dani binnen. 9

punten voor Thamen was het resultaat. De 2e inning verliep iets moeizamer voor Thamen. Het lukte niet
om nullen te maken, waardoor de
tegenpartij 10 punten scoorde. De
2e slagbeurt voor Thamen leverde
6 punten op. De wedstrijd eindigde uiteindelijk in 18 – 15 voor Onze Gezellen.
Homerun
Gelukkig volgde er nog een 2e wedstrijd, waarbij de Thamen-pupillen
sterk terug kwamen. De tegenpartij had te weinig kinderen en leende
er twee van Thamen. Sjoerd toonde
zich heel erg sportief door voor de
tegenpartij een homerun te slaan.
Bijna iedereen sloeg een honkslag en de punten vlogen dan ook
binnen. Ook in het veld werd goed
gewerkt. De ballen werden keurig gebrand bij de pitcher en Dani
en Menno wisten beiden met een

greep pakte zo de partij won. De 2e
partij begon Mike weer goed, maar
hij liet zich alleen plotseling verrassen en verloor deze partij. De volgende partijen deed Mike weer
waar hij toe in staat is. Veel aanvallen en daardoor zijn tegenstanders
niet in de wedstrijd laten komen. En
plaatste zich zo voor de halve finale.
Ook deze partij wist Mike met een
mooie worp te winnen. Hierdoor
stond Mike in de finale

De tegenstander tegen wie Mike
moest judoën was al een ervaren judoka, maar Mike liet zich niet bang
maken. Hij begon heel sterk en ze
waren aan elkaar gewaagd. Mike
werd tegen het einde van de partij
toch wat vermoeid en zijn ervaren
tegenstander maakt daar natuurlijk
gebruik van en won met een miniem
verschil de wedstrijd.. Het werd dus
een mooie 2e plaats voor Mike!
Mariska Hilst deed mee in de klasse -70 kg. Helaas waren er in deze categorie veel afmeldingen door
blessures en doordat de judoka’s
te zwaar waren. Daardoor bleef er
een poule van 3 judoka’s over die
dan twee keer tegen elkaar moes-

ten judoën. De eerste wist ze binnen 20seconde gewonnen met een
overname heupworp te winnen. De
2e partij werd binnen een minuut
met een houdgreep gewonnen de
volgende twee partijen werden ook
overtuigend met een volle punt gewonnen. Mariska dus overtuigend
1e in deze klasse.
Laat in de middag stond Maarten
Duijnmaijer op de mat in de klasse 73 kg. Maarten Stond vaak lang op
de mat, omdat ze behoorlijk aan elkaar gewaagd waren. Met veel aanvallend judo wist hij zijn tegenstanders vaak uit te dagen om ook aan
te vallen, waardoor hij ze dan met
een snelle overname techniek wist
te werpen. In de halve finale partij
was hij toch iets minder goed geconcentreerd en liet zich verassen.
Daardoor kon hij op voor de partij
voor de 3e plaats. Deze wist hij ook
met een overnamen te winnen. Voor
Maarten dus een 3e plaats.
De overige judoka’s kwamen (net)
niet tot de kruisfinales. Maar hebben weer een hoop ervaring op gedaan.
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mooie vangbal een nul te maken.
Deze wedstrijd werd uiteindelijk
door Thamen gewonnen met 15 te-
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gen 9. De jongste pupillen van Thamen kunnen nog extra kinderen in
hun team gebruiken.
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Je uitleven op een muziekinstrument
tijdens de open dag in de Hint

Regio - “Het is niet zulk mooi weer als afgelopen jaar”, vertelde Reinald van Zijl, directeur van de Hint, bij de open dag “maar
aan de andere kant gaat het erom dat kinderen de gelegenheid krijgen om een muziekinstrument in hun handen te nemen en te
voelen en mee te maken hoe dat klinkt.” In
de grote tent op het terrein kon je genieten
van verschillende voorstellingen. Zoals nu al
traditie werd begonnen met het Harmonie
Fanfareorkest. Maar allereerst opende Reinald officieel de open dag. “Een instrument
bespelen is leuk, maar samenspelen is helemaal fantastisch.” De blokfluitgroep, die apart
stond opgesteld, was toch wel een beetje
nerveus want zij moesten een paar stukken
solo spelen en dat is natuurlijk best wel eng.
De overige leden van het orkest zaten zo op
het oog tenminste rustig af te wachten tot
hun dirigent het startteken zou geven. Het
waren allemaal kleine stukjes en begonnen
werd met dancing recorder.
Een toepasselijke naam want recorder betekent blokfluit. Eerst was er een mars, vervolgens een stukje wals en daarna een samba.
Het volgende nummer was bekend, namelijk
the ‘Lion sleeps tonight’ en als afsluiting een
lekker swingend stuk. Tijdens de fluitsessies
werden nog even instructies toegefluisterd.
Daarna volgde de Junior band en dat was
helemaal leuk. Herman Venterink, de bandleider, vertelde dat de band bestaat uit leerlingen van de Hint maar eerst uit een bezetting
van drie leden bestond.

luisteren op de banken die klaargezet stonden naar de voorstelling van Reintje de Vos
van Frans Hakkemars en voordat de voorstelling begon kon je maskers maken en dan
was je lekker onzichtbaar en kon niemand je
herkennen.

40 jaar
Reinald vertelt dat dit jaar een jubileum
jaar is want de Hint bestaat inmiddels al 40
jaar. De open dag is eigenlijk voortgekomen
uit het Thamerfestival. Dat is enkele jaren
geleden van start gegaan met diverse creatieve bezigheden, toen op de basisscholen
de Regenboog en de Tweemaster waarbij de
hele week schoolvoorstellingen werden gegeven. Dat was zo’n succes dat men gedacht
heeft om dit niet alleen te beperken tot het
Thamerdal maar ook andere wijken erbij te
betrekken. Dat project ging toen van start
onder de naam ‘De wijk leeft’. Verleden jaar
was het de beurt aan de Legmeer en dit jaar
Meerwijk. Omdat er een enorme belangstelling voor was kon dat niet op het terrein van
de Hint en nu maakt dit project deel uit van
de Nationale Straatspeeldag op 28 mei. De
bedoeling is dat volgend jaar De Kwakel aan
de beurt is. Maar even terug naar de open
dag. Wat is nou eigenlijk de opzet van zo’n
dag. Reinald geeft aan dat je een instrument
wil voelen en uitproberen. Dat kun je op deze
dag doen. De Hint heeft nu ook een andere
doelstelling dan vroeger. Toen ging het echt
om de lessen. “Wij willen nu meer naar het
samenspel toe. Vroeger kon je alleen inschrijven op de open dag, nu kan dat het hele
Kids
Zij zijn toen bij elkaar gekomen en in het jaar door. Het is veel directer geworden. Het
kader van het project voor kids zijn de an- idee van ‘ik wil nu die zuurstok en niet straks’
dere leden er bij gekomen. “Er was zoveel is een afspiegeling van de tegenwoordige
animo dat zij gevraagd hebben of het dit maatschappij.”
jaar weer kon en we hebben twee maanden gerepeteerd”, aldus Herman. De band Positief
bestaat uit twee gitaristen, twee drummers, Ook van de H-factor vindt Reinald dat die een
twee keyboards, twee saxen en een basgi- positief effect heeft gehad. Je ziet kinderen die
tarist en de leeftijd ligt rond de twaalf jaar. daar zijn opgetreden nu ook iets gaan doen
Dus echt een junior band maar het enthou- met de opmerkingen die ze meegekregen
siasme van de band was er niet minder om. hebben. Wat betreft het jubileumconcert in
Als eerste stuk werd Tokyo Hotel gespeeld, Bloemhof vindt Reinald een compliment wel
een beat/rock nummer. Wel een moeilijk stuk waard voor iedereen die meegedaan heeft.
vanwege de verschillende wendingen en Rondlopend langs de verschillende standjes
toonsoorten, vooral moeilijk voor gitaar. Het zag je de verschillende muziekverenigingen
tweede nummer was Cry for you september, zoals Viribus Unitis, KNA en Sursum Corda
een dance muzieknummer gebaseerd op het en Flora uit Aalsmeer. Maar ook kon je je
keyboard. Het bekende nummer ‘Sin sin sin’ even uitleven bij het trommelen of je portret
van Robbie Williams volgde waar de sax de laten tekenen, even de xylofoon uitproberen
hoofdmoot speelt en als laatste het nummer en binnen in de verschillende zaaltjes werd
‘Dreams’, een echt gitaarstuk. Maar er was je ingewijd in de geheimen van de muziekinnatuurlijk ook toneel. Zo had Pieter Scholte strumenten. Zoals toch even kortjakje samen
een improvisatie van toneel bedacht waar- met een begeleider op de piano spelen, hoe
bij kinderen en volwassenen uit het publiek jong je ook bent de viool uitproberen, tokmee konden spelen bij een imaginaire situ- kelen op de harp, verschillende blaasinstruatie zoals het verkopen van een krant aan menten bekijken en even blazen. En dan de
iemand. Knap was te zien dat sommigen zich panfluit, wat ook nog eigenlijk wel moeilijk
ook echt inleefden zoals het opendoen van was want je moet die onder je mond zetten
de deur en het sluiten daarvan. Eigenlijk alle en probeer er dan maar eens een toon uit te
instrumenten kwamen wel aan bod: Er was krijgen. Het lijkt allemaal wel makkelijk maar
het blokfluitensemble, het jazzensemble en je moet wel oefenen. Dat is duidelijk maar dat
de harpleerlingen, het musical ensemble en is ook het leukste en als het dan nog lukt, is
de vioolleerlingen. Maar je kon ook kijken en het helemaal leuk.
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Bridgevereniging
Hartenvrouw

Honkballers Thamen
winnen derby van D.V.H

Uithoorn - Op dinsdag 15 april jl.,
werd de voorlaatste ronde (vijfde)
van de competitie gespeeld.
In de A-lijn, met 14 paren, werden
eerste Greet Overwater en Guus Pielage met 62.85%, goede tweede het
paar An Heimeriks/Ank Reems, met
61.11%. Als derde plaatsten zich An
van Schaick en Lea Wit met 54.86%.
In de competitie staan Greet Overwater en Guus Pielage als eerste met
een gemiddelde van 58.95%, tweede
is het paar Nel Bakker/An van der
Poel met 55.39% Derde staan Elly
van Nieuwkoop/Jessie Piekaar met
54.75% Het paar Alice Oostendorp/
Ted Brand behaalde door afwezigheid van een van beide een score
van 39.58% een groot verschil met
vorige week (69.05)! Ik heb al eerder gewaarschuwd: blijf uw partner
trouw, ga niet vreemd, je ziet wat ervan kan komen!.

Uithoorn - Na de teleurstellende nederlaag tegen de pioniers uit
Hoofddorp stond afgelopen zondag
de wedstrijd tegen D.V.H op het programma. Na een goed begin en een
enerverend einde won Thamen de
wedstrijd met 12-6.
De wedstrijd tegen D.V.H was nog
niet een wedstrijd van hoogstand
niveau maar al stukken beter dan de
wedstrijd van de week ervoor tegen
Hoofddorp Pioniers. Thamen kwam
in de openingsslagbeurt van D.V.H
met 1-0 achter. In de gelijkmakende slagbeurt kwam Thamen goed
terug en nam een 3-1 voorsprong.
Deze voorsprong werd in de verdere innings verder uitgebreid en halverwege leidde Thamen met 8-3.
De twee punten die Thamen tegen
kreeg waren twee solo home runs.
De starttende werper van Thamen in
deze wedstrijd was Mike van Rekum
die buiten deze twee solo home runs
de slagploeg van D.V.H goed in bedwang hield zonder ook maar één
keer drieslag te gooien. Na de vierde inning wist Thamen niet meer tot
scoren te komen en D.V.H kon daardoor in de achtste inning terugkomen in de wedstrijd. D.V.H wist drie
punten te scoren waaronder een
twee punten Homerun op werper
Manuel Flart die het werpen in de
zevende inninng had overgenomen
van Mike van Rekum.

In de B-lijn, met slechts tien paren, werden eerste Gerda Egbers
en Bep Beekman met een score van
66.15%. Corinne van der Laan en
Anne Tolsma behaalden een score
van 63.02% en werden tweede. Derde deze keer Marianne de Galan en
Trees Ellerbroek met 57.29%. Of ze
het erom doen, en zo ja hoe, weet ik
niet maar de paren Trudy Fernhout/
Wil Voss en Reina Slijkoord/Vera van
Wessem slaagden er voor de tweede keer in met een gelijke score te
eindigen: 46.35%. Niet zo fraai als
vorige keer dames maar het kan
niet altijd kaviaar zijn.In de competitie prolongeren Trudy Fernhout/Wil
Voss hun eerste positie met een gemiddelde van 57.91%. Tweede zijn
Corinne van der Laan/Anne Tolsma
met 55.29%. Het paar Vera van Wessem/Reina Slijkoord plaatsten zich
als derde met 55.06%.

Bridgevereniging
“De Legmeer”
Uithoorn - Woensdag avond 16
april jl. speelde in de zijzaal van het
sportcomplex De Scheg de bridgevereniging De Legmeer zijn vijfde en laatste zitting van de vierde
ronde parencompetitie 2007-2008.
In de “A “ lijn behaalden het paar
Greet Overwater en Guus Pielage de
eerste plaats met de prachtige score van 61,67% en werden hiermede
ook
eerste in de eindrangschikking met een prachtig nieuw gemiddelde van 57,58%. Ook nu waren het
paar Ben ten Brink en Jan Bronkhorst niet op dreef en zakten een
plaatsje en eindigden nu als tweede met een gem. van 53,36%. An en
Jan van Schaick werden tweede in
deze zitting met 57,50%. De derdeplaats was voor Frans Kaandorp en
Gerda Schavenmaker met 53.33%
en zij eindigden ook als derde in
de competitie met een gem. van
53,00%. In de “B “lijn werd het een
nek aan nek strijd tussen de paren
Bob van Liemt met Evert Wevers en
An Heimeriks met Anne Tolsma, die

nipt gewonnen werd door het paar
Bob van Liemt en Evert Wevers met
een score van 65,28% tegen 64,93%.
Zij werden hiermede eerste met
een gem. van 58,01% en met minimaal verschil tweede met een gem.
van 57,91% An Heimeriks en Anne
Tolsma. Deze tweeparen promoveren samen met de volgende paren
Cobie Bruine de Bruin met Cora de
Vroom ( 55,14% )en Renske en Kees
Visser ( 54,80% )naar de “A “ lijn. In
de “C “lijn speelden Lenie Pfeiffer en
Ans Voogel een sterke eindsprint zij
werden eerste met 61,46% en werden hiermede vierde in de competitie met een gem. van 52,88%. Marjan en Jan Wille werden tweede met
60,42% en ook tweede in de eindstand met een gem. van 55,60%. Op
de eerste plaats van deze competitie bleef het paar Berend Hamer en
To van de meer staan met gem. van
56,15%. Anneke en Co de Weerdt
werden derde met gem. van 53,56%.
Deze vier paren promoveren naar de
“B “lijn. Proficiat voor al deze paren.

Mayke Dekker en Ellen de
Jong stelen show bij BVK
De Kwakel - De eerste ronde van
de 2e laddercompetitie van dit seizoen bij de BVK zal de clubanalen
ingaan als de grote ‘Mayke Dekker/
Ellen de Jong’ show.
Wat deze dames deze historische
avond presteerden is bijna met geen
pen te beschrijven, goed dus dat het
op de PC kan. Wat was namelijk het
geval: alle paren waren in willekeurige samenstelling in 3 lijnen ingedeeld, waarbij wel de ‘A’ paren uit
de laatste parencompetitie consequent Noord-Zuid zaten, evenals de bovenste helft van de ‘B’ paren en de overige paren Oost-West.
De zogenaamd ‘zwakkere’ paren zagen zich dus ineens geconfronteerrd met de ‘zware kanonnen’ van de
vereniging en het zweet brak hen
aan alle kanten uit toen zij de namen van de tegenstanders zagen op
hun loopbriefjes.
Toen wedstrijdleider Cor aan het
eind van de avond echter de uitslagen voorlas werd het Dorpshuis ‘De
Quakel’ bijkans afgebroken toen hij
begon bij de nummer 1 uit de A lijn
van vanavond, terwijl hij normaal
helemaal aan de andere kant begint
bij de nummer laatst van de C lijn.
Op die positie zijn we de namen van
de dames uit de aanhef wel eens tegen gekomen, maar deze keer stonden zij dus triomfantelijk helemaal
bovenaan in de A lijn met maar liefst
71,2%. Er zijn tijden geweest dat zij
daar 2 avonden voor nodig hadden.
Wat een Olympisch jaar al niet kan
doen met een topsporter!
Minstens zo verrassend was de 2e
plaats in die A lijn, want die was

voor Irene Egberts en Annie Lauwers met een ook niet misselijke
63,5%. Zou hun definitieve doorbraak dan toch gekomen zijn? Hoe
dan ook, een fantastisch resultaat.
Dick Elenbaas en Andre Verhoef
werden 3e met 59,7%.
Heel voorzichtig moet ik deze keer
de namen noemen van de nummer
laatst uit de A lijn van deze avond.
Om herkenbaarheid in het dorp van
dit echtpaar te voorkomen volsta ik
slechts met hun initialen: K. van B.
en H. van B.
B/C lijn
Ook in de B lijn een verrassende
winnaar en wel gelegenheidsduo
Nico Konig/Roel Knaap met 59,2%.
Met 56,7% liet paar de Jong-Verhoef
zien dat met hen nog altijd rekening
moet worden gehouden en ook paar
Heijlman-Zuidema toonde vormbehoud met 55,83%.
Hier was de slotpositie voor paar de
Kuijer- v.d.Poel, die in tegenstelling
tot de nummer laatst uit de A lijn
best met hun volle naam in de krant
durfden. Bravo.
In de C lijn vertrouwde namen bovenaan.Geke en Jaap Ludwig kaartten ruim 60% bij elkaar, waarmee zij
paar Voorn-Hendrix (2e met 58,5%)
en Mann- van Vliet (3e met 56,5%)
voor bleven.
Rees en Gerard waren teveel met
hun gedachten bij hun 45 jarig huwelijksjubileum (alsnog van harte gefeliciteerd daarmee!) om deze
avond potten te kunnen breken, zodat wij hen op de laatste plaats terug vinden met toch nog bijna 40%.

Qui Vive MA1 verslaat
HBS (5-0)
Uithoorn - Afgelopen zaterdag 19
april stond de thuiswedstrijd tegen
HBS op het programma. Na het belangrijke puntverlies tegen de koploper Leiden was het belangrijk dat
de draad weer werd opgepakt. Door
blessures van Maren Schaatsbergen, Dulcia Spee, Michelle Karemaker en Tamsin O’Shea en met Barbara Schmidt op schoolreis naar Rome was de selectie niet al te groot.
Juist daardoor waren de dames allemaal erg fel en begonnen ze de
wedstrijd scherp. Al snel werd de
score geopend; een voorzet van invalster Lynn Kluft werd door Willemijn de Bruin in een keer het goal
in geslagen.
In de vierentwintigste minuut was
het wederom Willemijn de Bruin
die de bal door middel van een
kort schot de goal in wist te wer-

ken, 2-0. Ook bij deze voorsprong
bleef het team sterk hockeyen. De
3-0 viel vier minuten voor rust: Tamsin O’Shea wist een gelukje van een
niet geconstateerde shoot te benutten. Ook de tweede helft kwamen de
dames na de motiverende peptalk
van coaches Wouter Otto en Max de
Bruin goed uit de startblokken.
Al in de derde minuut van de tweede helft werd een strafcorner mooi
uitgespeeld en ingetipt door Willemijn de Bruin. HBS had niet veel in
te brengen. Het was weer lastig om
het veldoverwicht in doelpunten om
te zetten. Ondanks de vele mooie
aanvallen en combinaties bleef het
rendement laag. In de 45ste minuut
rondde Bibi van de Beek een voorzet behendig af. Het bleef bij de 50 eindstand. Een mooi resultaat op
een mooie lentedag.

Eindelijk weer de volle
drie punten voor Qui Vive
Dames 1!
Uithoorn - Op deze zonnige dag
moesten de dames van Qui Vive aantreden tegen Castricum. Qui
Vive heeft van coach Etienne Spee
één duidelijke opdracht meegekregen: “plezier maken in jullie hobbysport”. Want theoretisch bestaat
er nog een klein kansje om kampioen te worden, maar in de praktijk
is het niet hoogstwaarschijnlijk. Met
deze opdracht in het hoofd begonnen de dames lekker ontspannen
aan de voorbereiding van de wedstrijd.
Maar Qui Vive startte desondanks
mat met de wedstrijd. Veel ballen
inleveren en weinig communicatie
leidde tot een rommelig begin waardoor Castricum voor een aantal minuten de wedstrijd beheerste. Door
het harde werk herpakte Qui Vive
zich vrij snel weer en dit resulteerde in mooie aanvallen. Eva Abrahams speelde een mooie interceptie op de rechterhelft van het veld.
Door een goed opgebouwde aanval kwam zij uiteindelijk zelf tot sco-

ren. De 1-0 was een feit, maar dit
betekende echter wel dat de dames
er nog niet waren. Qui Vive was gebrand om verder uit te lopen op hun
tegenstander. Door veel inzet en te
vechten voor iedere bal wist ook
Emma Douqué te profiteren. Mede
door het rommelige spel van Castricum zette zij de score op 2-0 door
een reboundbal achter de keepster
in de goal te leggen. De 2de helft
begonnen de dames fel, maar dit resulteerde helaas niet in meer doelpunten. Ook de dames van Castricum waren de weg kwijt. Door over
en weer de ballen aan beide kanten in te leveren, was de eindstand
al snel duidelijk. De Qui Vive dames
houden na een paar lastige weken
eindelijk weer eens de volle 3 punten in eigen huis.
Volgende week moeten de dames
van Qui Vive aantreden tegen Amstelveen Dames 1 op Amstelveen.
Ook deze laatste weken kunnen ze
uw steun hard gebruiken!

Geinburgia overklast
KDO in eerste helft
De Kwakel - Afgelopen zondag
stond voor KDO de lastige uitwedstrijd tegen Geinburgia op het programma. Geinburgia, de nummer
drie van de ranglijst, is voor KDO
een moeilijk te bespelen ploeg gezien de resultaten in de vorige drie
ontmoetingen. Driemaal won Geinburgia zonder dat KDO ook maar
één doelpunt kon maken.
‘Ad-interim’ trainer Louis Fase startte met de volgende elf spelers: Peter Onderwater, Rainier Onderwater, Maykel Sitvast ©, Michael Meijer, Bart Tilburgs, Danny Plasmeijer, Sven Vlasman, Paul Hogerwerf, Doron Borger, Rick Kruit en
Erik Verbruggen. Geinburgia begon de wedstrijd erg sterk en wist
door vroeg druk te zetten het spel
van de Kwakelaars flink te ontregelen. KDO had het hier zichtbaar lastig mee en in de 20e minuut viel dan
ook de verdiende openingsgoal na
matig verdedigen aan de Kwakelse
zijde, 1-0. Tien minuten later werd
er wederom zwak verdedigd en de
vrijstaande spits van Geinburgia kon
vrij intikken,
2-0. In het vervolg van de eerste
helft kwam KDO iets beter in de
wedstrijd. In de 35e minuut werd
KDO echter wederom (ook tegen
Ouderkerk) een zuivere penalty ontnomen. Rechterspits Doron Borger werd gevloerd in het zestienmetergebied, maar kreeg slechts

een scheidsrechtersbal, ongelooflijk. Twee minuten voor rust leek de
wedstrijd definitief beslist te worden toen Geinburgia de 3-0 aantekende.
Tweede helft
In de rust was iedereen aangeslagen, maar werd er besloten om er
toch nog maar vol voor te gaan in de
tweede helft. Dit werd waargemaakt
en KDO was in de tweede helft de
bovenliggende partij. Kansen kwamen er volop voor KDO, maar de
scherpte ontbrak nog. In de 65e minuut was Geinburgia echter wel efficiënt en scoorde hun vierde goal.
In de laatste twintig minuten scoorde KDO tweemaal (1x Sven Vlasman
en 1x Rick Kruit) wat ervoor zorgde
dat er een dragelijke einduitslag op
het scorebord verscheen.
Aankomende dinsdag (22 april)
speelt KDO om 19:00 uur uit in Amstelveen tegen RKAVIC. Het vertoonde spel in de tweede helft moet
vertrouwen geven voor deze ontmoeting.
Zondag 27 april staat de laatste
competitiewedstrijd op het programma. Dan speelt KDO om 14:00
uur thuis tegen nummer twee NFC/
Brommer. Beide ontmoetingen zijn
voor de derde periode, waar KDO
nog vol voor in de race is. Wij hopen u te mogen begroeten bij deze
streekderby’s.

Legmeervogels heeft weer
nieuwe trainer
Uithoorn - Legmeervogels heeft
weer een nieuwe trainer voor haar
zondag selectie. Na het afhaken van
Hans Bergsma moest de vereniging
weer op zoek naar een nieuwe trainer . Vrijdag 18 april jl. is Legmeervogels rond gekomen met een nieuwe
trainer, t.w. Danilo Raciti, wonende in Amsterdam. Danilo Raciti is in
het bezit van TC II en is thans ass.
coach bij het Jeugdplan Nederland
KNVB bij de jongens onder de 16,
District West I. Voorts loopt hij sta-

ge als ass. coach bij AZ bij de A1.
In de jaren daarvoor was hij voortdurend actief bij de KNVB, Jeugdpan Nederland, trainer coach bij de
C1 en D1 van VVA/Spartaan. C1 van
DWS en Heerenveen. In het seizoen
2005/2006 was hij hoofdtrainer bij
Chabab (2e klasse).
Zondag 20 april jl. is hij voorgesteld
aan het bestuur, de complete zondag selectie, de a-junioren en de
aanwezige sponsors.

spanning
De spanning was helemaal terug in
de wedstrijd toen Thamen begon
aan hun achtste slagbeurt. De openingsslagman ging uit met een hoge bal in het outfield. Dit slechte begin van de inning weerhield Thamen
er niet van een vier punten rally op
gang te zetten. Op een honkslag van
Mike van Rekum werd het negende punt van de wedstrijd gescoord.
Met het eerste en tweede honk bezet kwam Leonardo de Jong aan
slag. Door een blessure kwam deze
speler die nieuw is bij de club nog
niet veel in actie.
Maar in deze belangrijke inning
kreeg hij het vertrouwen om deze
twee slagmensen over de thuisplaat
te slaan. Met twee slag en nul wijd
deed hij wat niemand verwachtte, hij sloeg de bal over de hekken
in het linksveld voor een “ pinch hit
home run”. Verder kwam Thamen
niet maar deze vier punten in de
achtste inning boorde alle hoop die
D.V.H had gekregen voor een goed
resultaat de grond in. In de negende inning kwam Thamen niet meer
in de problemen en de eerste overwinning van het seizoen was een
feit. Volgende week staat de eerste
uitwedstrijd op het programma om
twee uur wordt in Santpoort aangetreden tegen Terrasvogels.

Zondagvoetbal

Legmeervogels heeft
bereiken na-competitie in
eigenhand
Uithoorn - De uitslagen waren zeker niet in het nadeel van Legmeervogels het afgelopen weekend. En
Legmeervogels deed zelf goede zaken door thuis te winnen van VVA/
Spartaan en een paar dagen eerder
in Kudelstaart niet van RK DES te
verliezen.
Voor de aanvang van het duel RKDES – Legmeervogels werd er stil
gestaan bij het overlijden van Peter Korthout en vele herdachten gelijktijdig het overlijden van de vader
van Peter, dhr. G.J.Korthout. Het was
in Kudelstaart langs het veld van
RK DES een indrukwekkende stilte
die in acht werd. Hoe wrang het ook
is, men moest daarna weer verder
gaan met de orde van de dag en dat
was in dit geval de voetbalwedstrijd
tussen RKDES en Legmeervogels.
Het is zeker geen fraai duel geweest, maar spannend was het wel.
RKDES, dat had aan een gelijk spel
voldoende om winnaar te worden
van de 2e periode, probeert al vroeg
in de wedstrijd een voorsprong op
te bouwen ,maar een sta in de weg
voor DES is doelman Joey van de
Wal. Met een aantal goede reddingen weet hij Des van het score af
te houden. Aan de andere kant krijgen de Vogels ook kansen maar ook
deze werden niet verzilverd. Als beide ploegen dan niet weten te score
eindigt de wedstrijd in de brilstand
0-0. Voor RKDES dus voldoende om
de 2e periode te pakken en zeker te
zijn van de na-competitie. Ook voor
deze competitie is Legmeervogels
door deze uitslag nog niet uitgeschakeld. Wat Legmeervogels moet
doen is twee wedstrijden winnen en
hopen op verlies van de naaste concurrenten.
Thuis
Dan drie dagen na het duel in Kudelstaart staat voor Legmeervogels
het thuis duel tegen VVA/Spartaan
op het programma. Een tegenstander die er nog niet zeker van is dat
het ook volgend seizoen in de derde
klasse kan uitkomen. VVA/Spartaan
begon rustig aan deze wedstrijd en
zodoende kon Legmeervogels een
veldoverwicht opbouwen. Dat resulteerde dan in een aantal kleine en
grote kansen maar zo vroeg in deze wedstrijd werd er niet gescoord.
Toch weet Legmeervogels uiteindelijk nog voor de rust op voorsprong

te komen. Het is Cyrill Gill die er
fraai 1-0 voor de thuisclub van weet
te maken. Met deze ene treffer op
het score bord werd dan ook de rust
gehaald. Na de rust een VVA/Spartaan dat voor de laatste kans gaat
en Legmeervogels duidelijk ver terug dringt op eigen helft. Toch weten de gasten niet te score. Legmeervogels weet wel hoe dat moet.
Bart van de Tol, met een schot van
zeker 21,3 meter in de linker bovenhoek verrast de doelman van de
gasten en brengt Legmeervogels op
een 2-0 voorsprong. Dan komt er
een fase waarin Legmeervogels de
kansen die men geboden krijgt niet
weet te verzilveren. Dan blijft er toch
de druk. Vooral nadat VVA/Spartaan via een strafschop op 2-1 weet
te komen. De gasten gaan dan alles
of niet spelen. Legmeervogels heeft
dan het geluk dat VVA/Spartaan
een ingespeeld elftal is en dat veel
spelers gaan voor het eigen succes.
En ook Joey v.d.Wal weet de ballen
die op het doel komen goed te pareren. Legmeervogels wint dus deze
wedstrijd verdiend met 2-1.
Na-competitie
Als dan na afloop de uitslagen bekend worden dan weet men bij Legmeervogels dat winst aanstaande
zondag in en tegen Hillegom voldoende is om de na-competitie te
halen. Hillegom heeft zich door de
winst op CTO’70 veilig gespeeld. Dat
wil zeker niet zeggen dat men aanstaande zondag zo maar Legmeervogels laat winnen. Voor Hillegom
zit de competitie er na aanstaande zondag op. Maar men zal zeker
deze competitie winnende en dan
ook thuis willen afsluiten. Nee, Legmeervogels krijgt er nog een hele
kluif om deze wedstrijd winnend af
te sluiten. Het duel in en tegen Hillegom begint om 14.00 uur.
Naast de mogelijk dat het eerste elftal de na-competitie kan halen, bestaat deze mogelijkheid ook voor
het tweede zondag elftal. Dat moet
dan alleen ”even” winnen van HBC
2 . HBC dat ook aanspraak maakt op
deze periodetitel heeft wel een beter doelsaldo. Maar dat telt niet mee
als Legmeervogels als winnaar van
het veld af weet te stappen. Het zal
dus spannend worden aanstaande
zondag.

Let op! Krant komt 1 keer
op maandag uit!
Redactionele artikelen + advertenties
kunnen worden ingeleverd tot
vrijdagochtend 11.00 uur
In verband met de komende feestdagen, woensdag 30 april Koninginnedag en donderdag 1 mei Hemelvaartsdag, komt de Nieuwe
Meerbode eenmalig op maandag
uit. Dit houdt in dat deze op vrijdag
25 april wordt gemaakt. Advertenties kunnen worden ingeleverd tot
vrijdagochtend 11.00 uur aan ons
kantoor in de Anselmusstraat 19 in

Mijdrecht of per mail:
verkoopmijdrecht@meerbode.nl of
verkoopuithoorn@meerbode.nl.
U kunt ze ook faxen: 0297-581509.
Teksten voor de redactie kunnen
worden gemaild tot vrijdagochtend
11.00 uur naar: redactiemijdrecht@
meerbode.nl of redactieuithoorn@
meerbode.nl.

BURGERJAARVERSLAG
Graag bied ik u het Burgerjaarverslag 2007 aan. Het
is alweer het zesde jaarverslag in deze gemeente. Het
Burgerjaarverslag 2007 is
net als dat van 2006 een
krant. Hierdoor bereiken
we op een gemakkelijke
manier veel lezers. Het
Burgerjaarverslag laat u
zien waar we als gemeente,
vaak samen met inwoners
van Uithoorn, in 2007 aan
hebben gewerkt.

Prima verbindingen

Uithoorns Verkeer- en Vervoer Plan

Veilig naar
huis
Norbert Dingen,
inwoner Uithoorn

Norbert Dingen is vanaf 2000
actief in het Buurtbeheer van
De Legmeer. Buurtbeheer
zet zich al lange tijd in voor
het verbieden van (brom)
fietsers en scooters op de
wandelpaden. Met resultaat,
want in een groot deel van
De Legmeer zijn de paden
nu verboden voor bromfietsers en scooters. “De paden
zijn in de jaren ’70 aangelegd en na een paar jaar
werden er bij de oversteken zogenaamde ‘invaliden
inritten’ gemaakt”, vertelt
Norbert Dingen. “Hierdoor
gingen fietsers, bromfietsers en scooters er ook gebruik van maken. Dit botste
met de voetgangers en dit
probleem is bij de gemeente neergelegd. Die wilde er
niets aan doen. Na 30 jaar
kwamen er bij ons zoveel
meldingen binnen over overlast en lawaai van brommers
dat het weer op de agenda is
gezet. Omdat de paden geen
status hebben, kon ook de
politie niet goed optreden,
zij mochten geen verbalen
geven. We hebben in 2006
een enquête gehouden in
de buurt. De uitslag was dat
85% van de bewoners geen
bromfietsers en scooters
op de paden wilde. Fietsers
mogen er wel op rijden, omdat de paden vaak de kortste weg naar de huizen zijn.
We zijn erg blij met dit
resultaat. Inmiddels
hebben wandelaars
geen last meer van
de brommers en
scooters. De politie kan nu duidelijk optreden en
ook voor fietsers is het een
veilige route
naar huis.”

Op 6 maart 2007 begint een speciaal projectteam met het opstellen van het Uithoorns Verkeer- en Vervoer Plan (UVVP).
Belangrijk hierbij is dat bewoners en belanghebbenden, zoals
winkeliers en instellingen, aan het woord kunnen komen. De gemeente vraagt hen mee te denken en te praten over het verkeer
en vervoer in Uithoorn. Deze mensen spelen een belangrijke rol
in dit project, want het plan heeft voor langere tijd invloed op
het verkeer, de inrichting van de buitenruimte en de verkeersveiligheid van Uithoorn.

Open en interactief

De burgemeester, wethouders en
de raad willen graag dat het UVVP
op een open manier tot stand komt.
Dit doen ze niet alleen door burgers
mee te laten doen en denken, maar
ook door een onafhankelijke procesmanager (Mirjam de Paus) in te zetten. Zij houdt in de gaten hoe alles
verloopt. Deze functionaris zorgt ervoor dat zowel gemeente als burgers
goed met elkaar in gesprek komen.
Ook begeleidt zij de gemeente in gesprekken met het verkeerskundig adviesbureau. Iedereen kan bij Mirjam
terecht met vragen over de gang van
zaken rond het UVVP.

Grote lijnen

Wat komt er wel en wat komt er niet
in het UVVP? Om daarachter te komen verzamelt het projectteam zoveel mogelijk inbreng. Daartoe zijn
klankbordgroepen opgericht waarin
een brede groep belanghebbenden
is uitgenodigd. Buurtbeheer als vertegenwoordigers van de bewoners,
winkeliers- en ondernemersverenigingen, de Fietsersbond, scholen en
hulpdiensten.

In 2007 zijn deze klankbordgroepen
twee keer bij elkaar gekomen. De
eerste keer om knelpunten te inventariseren. Er wordt gepraat aan
de hand van de thema’s veiligheid,
bereikbaarheid, leefbaarheid, parkeren, het openbaar vervoer, fietsen en
scholen.
Naast de mensen uit de klankbordgroepen kunnen alle inwoners van
Uithoorn meedenken en hun wensen doorgeven. Bijvoorbeeld via een
speciale website, het invullen van
een speciaal formulier of door te bellen. Ook in de pers is veel aandacht
gegeven aan het UVVP.

Adviesbureau

Het verkeerskundig adviesbureau is
vervolgens aan de slag gegaan. Niet
alles kan meegenomen worden in
het plan. Dit bureau legt steeds duidelijk uit waarom een punt wel of niet
kan worden opgenomen. Het UVVP
is namelijk een plan op hoofdlijnen.
Details in de uitvoering worden hierin
niet meegenomen. Die krijgen op een
andere manier een plek, bijvoorbeeld
in overleg met het Buurtbeheer. Het

Fietsen is
aantrekkelijk
Fiet van Schagen-van
Gilse, Fietsersbond

Fiet van Schagen-van Gilse is de
contactpersoon van de Fietsersbond voor de gemeente Uithoorn.
De Fietsersbond komt op voor de
belangen van fietsers en is een
landelijke vereniging. Fiet: “Fietsen is aantrekkelijk en wij willen
het als Fietsersbond nóg aantrekkelijker maken. Als mensen
meer gaan fietsen, dring je het
autoverbruik terug. Vaak wordt dit
rechtstreekse verband vergeten.”
De gemeente Uithoorn heeft de
Fietsersbond uitgenodigd mee te
doen aan de klankbordgroepen
voor het UVVP (Uithoorns Verkeer- en Vervoer Plan). Fiet:
“In de klankbordgroepen
konden wij goed onze
stem laten horen en
er werd geluisterd.
Soms was er
wat verwarring over

hoofd- en bijzaken. Niet alles
wat wij belangrijk vinden wordt
in het UVVP meegenomen. Bijvoorbeeld betere stallingen bij
winkels en bedrijven of de bereikbaarheid van het toekomstig gezondheidscentrum. Over deze en
andere fietsvoorzieningen praten
we regelmatig met een verkeersambtenaar en hopelijk pakt de
gemeente dit op. Uiteindelijk zijn
in het UVVP het fietspadennet en
de daarin ontbrekende schakels
opgenomen. Op sommige doorsteekroutes zijn wel voetpaden
en geen fietspaden. Die moeten
er ook komen zodat men overal
prettig en veilig door Uithoorn kan
fietsen.”
Ziet u een slecht fietspad? Geef
het door op www.fietserbond.nl
bij het meldpunt ‘mijn slechtste
fietspad’.

bureau werkt verschillende varianten
uit. Door de varianten wordt duidelijk
wat een bepaald idee betekent en
wat daarvan de gevolgen zijn. Bijvoorbeeld wel of geen eenrichtingsverkeer bij een mogelijke toegangsweg, kan een heel verschil maken.
Het gaat er uiteindelijk om dat Uithoorn prima verbindingen krijgt. In de
tweede klankbordgroepbijeenkomst
krijgen alle belanghebbenden de
kans om hierop te reageren.

Concept UVVP

Eind 2007 is het concept UVVP klaar
en de planning gehaald. Op de website van de gemeente, www.uithoorn.
nl/plannen en projecten/uvvp, kunt
u de rapportage van het verkeersadviesbureau vinden. Hier staat het
concept zelf, de uitkomst van de eerste fase en een uitleg waarom voor
een bepaalde variant is gekozen. Zoals het er nu uitziet wordt het UVVP in
mei 2008 door de raad vastgesteld.

Het thema van het Burgerjaarverslag is dit keer Verkeer en Vervoer. Deze keuze heeft alles te maken met de start van het Uithoorns Verkeer- en Vervoer Plan (UVVP) in 2007. Een belangrijk
en groot project waaraan ook inwoners meedoen. Zij praten mee
met de gemeente in klankbordgroepen. Zo hebben in 2007 groepen burgers ideeën en verkeersknelpunten in Uithoorn en De
Kwakel in kaart gebracht. Dat deden ze in het gemeentehuis op 8
mei en 2 oktober. Daarna kon elke inwoner ook nog zijn of haar
mening geven via het internet en op papier. Er zijn speciale formulieren gemaakt die mensen konden krijgen in het gemeentehuis,
de bibliotheek en het dorpshuis De Quakel. Al deze informatie is
verwerkt tot een concept-UVVP. In 2008 volgt besluitvorming rond
het UVVP.
Onze wethouder van Verkeer en Vervoer, Maarten Levenbach,
komt in deze krant aan het woord en vertelt meer over de verkeersplannen in Uithoorn. Verderop in de krant leest u welke
goede dingen het Buurtbeheer van Uithoorn voor het verkeer en
vervoer doet.
Er is meer gedaan in 2007. Wij proberen als gemeente de inwoners
van Uithoorn steeds beter en sneller te helpen en ondersteunen.
Het Burgerjaarverslag geeft een overzicht van deze activiteiten.
Ook leest u meer over bijvoorbeeld de afhandeling van meldingen
en klachten in 2007. En er is een top 5 gemaakt van meldingen en
aangevraagde producten.
Tenslotte wil ik u zeggen dat in dit Burgerjaarverslag natuurlijk
ook burgers aan het woord komen: inwoners van deze gemeente
die zich in 2007 hebben ingezet voor onder meer het verkeer. Het
zijn deelnemers aan de klankbordgroepen en bewoners die hun
best doen om de verkeersveiligheid in hun buurt te verbeteren.
Ik stel het zeer op prijs dat zij aan dit verslag meewerken. Het
‘tweerichtingsverkeer’ tussen gemeentehuis en inwoners wordt
zo mooi zichtbaar.
Ik wens u veel plezier bij het lezen van dit Burgerjaarverslag.
Berry Groen
burgemeester

Een autoluw, leefbaar en
volwaardig dorpscentrum
Maarten Levenbach, wethouder gemeente Uithoorn
Eind 2007 werd Maarten Levenbach in de gemeente Uithoorn
wethouder van onder andere Verkeer en Vervoer. Hij moest zich
inwerken en door alle zaken die
speelden rond de N201 en het
UVVP, is dat snel gegaan. Maarten Levenbach: “De problemen die
op verkeersgebied in Nederland
spelen, zien wij ook terugkomen
in Uithoorn. De doorstroom van
het verkeer is een probleem waar
niemand een echte oplossing voor
heeft. We doen er alles aan om het
goed aan te pakken, maar er zullen altijd weer nieuwe problemen
ontstaan. Kijk bijvoorbeeld naar
het besluit om de N201 om te leggen en een knip in deze weg aan
te brengen. Dit besluit is genomen
omdat we het doorgaande verkeer
weg willen houden uit ons dorpscentrum. Door de knip moeten
auto’s op een andere manier het
dorp uit via de omgelegde N201
en wordt het op die omlegging wel
drukker.”

Een mooi dorpscentrum

“De reden om het toch zo te doen
is dat het twee grote voordelen
geeft. Ten eerste houden we het
doorgaande verkeer uit het dorp
en ten tweede kunnen we daardoor
een echt dorpscentrum maken.
Hiermee bedoel ik een volwaardig centrum waar mensen op een
prettige manier kunnen wandelen,
fietsen en werken. We willen een
leefbaar dorp met veel mogelijkheden voor burgers én winkeliers.
De omlegging van de N201 moet
in 2011 klaar zijn, vanaf 2012 ontstaat dan de nieuwe verkeerssituatie en kunnen we gaan werken
aan het centrum.”

Burgers denken mee

Om deze nieuwe verkeerssituatie in goede banen

te leiden is in 2007 het Uithoorns
Verkeer- en Vervoer Plan (UVVP)
ontwikkeld. De wethouder: “Het
allerbelangrijkste van het UVVP
is dat we met zijn allen, dus gemeente, burgers, verenigingen
en winkeliers, nagedacht hebben
over en betrokken zijn bij het maken van dit plan. We gaan ook de
buurtbewoners via hun buurtcomités betrekken bij de uitvoering
van het UVVP, zoals bijvoorbeeld
bij de inrichting van de Zijdelweg,
die straks een belangrijke route
wordt.
Het UVVP geeft een totaalplaatje
van wat er moet gebeuren op
verkeersgebied om een leefbaar
Uithoorn te krijgen. In 2008 is er
besluitvorming over het UVVP,
daarna volgt de uitvoering. Een
deel van de plannen wordt in 2008
uitgevoerd, het meeste gebeurt in
2009, 2010 en 2011 en een deel
vanaf 2012.”

Aanpak problemen

“Ik merk dat burgers soms niet
goed begrijpen waarom sommige
problemen niet meteen worden
aangepakt en worden meegenomen in het UVVP. Ze zien problemen en willen die het liefst ‘gisteren’ opgelost hebben. Maar het
UVVP is juist bedoeld voor wat
er dit jaar en komende jaren allemaal moet gebeuren, niet om problemen meteen op te lossen. En
bepaalde problemen pakken we
echt wel meteen aan, zoals we gedaan hebben met die rare knik in
de Bernhardlaan. Kleine, logische
knelpunten; daar doen we gelijk
wat aan. De rest willen we in een
samenhangend geheel doen.”

Veel bereikt in 2007

“Het jaar 2007 stond niet alleen in
het teken van het UVVP. Er waren
ook andere resultaten.

Zo zijn er meer bussen gaan rijden
tussen Uithoorn en de sneltram
in Amstelveen. En kwam er een
directe verbinding met Schiphol.
Bushaltes zijn toegankelijker gemaakt voor ouderen, mensen in
een rolstoel en mensen met een
handicap. De bussen werden
vernieuwd, iets wat in 2008 nog
doorloopt. Ook is in 2007 de voorbereiding gestart van het doortrekken van de busbaan richting
Aalsmeer.”

Werken als wethouder

“In de jaren ’90 heb ik ook als wethouder gewerkt voor de gemeente
Uithoorn en ik moet zeggen dat ik
me er meteen weer thuis voel. De
lijn van dit college spreekt me heel
erg aan; burgers er zoveel mogelijk bij betrekken. En dan bedoel ik
niet alleen van burgers iets horen
als er problemen zijn, maar mensen aantrekken die echt mee willen denken. Ik noem dat ‘meedenken’ en niet ‘tegendenken’!
Ik vind wethouder zijn een van de
mooiste banen, vooral in een kleinere gemeente als Uithoorn. Hier
kun je echt nog iets betekenen
voor mensen en je staat dicht bij
ze. Ik denk er dan ook over om in
Uithoorn te gaan wonen, nu woon
ik in Mijdrecht. Dan kan ik zelf ook
bijdragen aan een autoluw dorp
door op de fiets of lopend naar
mijn werk te gaan.”

Buurtbeheerkranten

Anneke Wegman is eindredacteur bij de gemeente voor de Buurtbeheerkranten in Uithoorn. Zij ontvangt van alle redactiegroepen de artikelen en zorgt
voor de opmaak van de kranten. Inmiddels heeft elke buurt een eigen krant.
Steeds meer bewoners leveren artikelen aan en in 2007 zijn er per buurt
redacties gevormd. De kranten staan vol met nieuws vóór en dóór bewoners
over hun eigen buurt.

Uitgaven in 2007
Thamerdal:
Zijdelwaard:
De Legmeer:
Meerwijk:		
Oude Dorp:
Europarei:
De Kwakel:

voorjaar en winter
voorjaar en najaar
dubbeldik nummer in september
voorjaar en najaar
voorjaar en kalender in december
najaar en winter
voorjaar en najaar

Straat opgeknapt

In de buurt

Buurtschouw

De gemeente werkt samen met bewoners, Woongroep Holland,
de politie Amsterdam-Amstelland en stichting Cardanus aan
een fijne en veilige woonomgeving in Uithoorn. In 2007 is het
‘Buurtbeheer Nieuwe stijl’ goed van start gegaan. Door deze
nieuwe opzet worden bewoners nog meer betrokken bij het
reilen en zeilen in hun gemeente. Dit gebeurt op verschillende
manieren.

Bewonersoverleg

Meer fiets,
minder auto
Kees Veltman,
inwoner Uithoorn

“Als er nu een vrachtwagen
door de straat rijdt, liggen
wij mee te trillen in bed, onze woningen zijn uit de jaren
dertig.” Dit zegt Kees Veltman, bewoner van de Bernhardlaan. Het gedeelte waar
hij woont is in 2007 opengesteld voor auto’s. “Wij hebben 12 jaar geleden, toen de
gemeente dit ook al van plan
was, met een actie van het
dorp de plannen kunnen veranderen. Er werd geluisterd
naar onze inspraak en waarschuwingen dat er teveel
sluipverkeer door de straat
zou gaan rijden. Je kunt je
voorstellen dat ik nu best
kwaad ben dat het stuk waar
ik woon toch is opengesteld.
Ik begrijp natuurlijk dat je
niet iedereen tevreden kunt
stellen, maar ik vind dat afspraken nagekomen moeten
worden en dat de gemeente
te veel blijft luisteren naar de
wens van de autogebruiker.
In het UVVP bijvoorbeeld
mis ik een stukje visie op het
promoten van fiets en bromfiets. Daar zouden ze juist
voorrang aan moeten verlenen. Ik pleit voor een dorpscentrum met eenrichtingsverkeer. Zonder al die auto’s
zal het centrum veel aantrekkelijker zijn, met meer
zitgelegenheid. Als het centrum aantrekkelijker is voor
mensen, is dat goed voor
de economie en winkeliers.
Positief is dat wethouder
Levenbach de geschiedenis
van ons dorp kent door zijn
jarenlange aanwezigheid in
de Uithoornse politiek.”

Er zijn per buurt regelmatig Bewonersoverleggen. Deze worden van
te voren aangekondigd in de krant.
Een opbouwwerker van stichting
Cardanus en zoveel mogelijk bewoners praten over wat er speelt in de
buurt, waar mensen tegenaan lopen
en welke signalen er uit de buurt
komen. Ze verzamelen wensen en
ideeën. Deze worden meegenomen
naar het Buurtbeheeroverleg. Dit
kunnen ideeën zijn om bijvoorbeeld
een straat te verbeteren, maar ook
om een buurtfeest te organiseren.

Buurtbeheeroverleg

In het Buurtbeheeroverleg zitten vertegenwoordigers uit het Bewonersoverleg, iemand van de politie, een
opbouwwerker, een woonconsulent,
een wijkbeheerder en de programmamanager Buurtbeheer. Tijdens
het Buurtbeheeroverleg worden beslissingen genomen over wat wordt
aangepakt en wie dat gaat doen. Ook
wordt het geld dat aan de buurt beschikbaar is gesteld door de gemeente en Woongroep Holland eerlijk verdeeld over de projecten. Het Buurtbeheeroverleg is vier keer per jaar.

Van zelf doen
leer je het
meest
Frans Huijbregts,
opbouwwerker
stichting Cardanus

Bij basisschool De Zon moeten
kinderen veilig over kunnen steken. In 2007 is daarom buurtbeheer De Kwakel aan de slag
gegaan om dit voor elkaar te krijgen. Door hun inzet en doorzettingsvermogen is er nu een veilige
oversteekplaats. Frans Huijbregts
was hierbij betrokken als opbouwwerker. “Dit is een mooi voorbeeld
van mijn werk. Bewoners willen
iets voor elkaar krijgen en ik ondersteun ze daarbij. Niet door het voor
hen te regelen, maar door hen te
laten zien welke wegen ze kunnen
bewandelen. Door mijn ervaring
weet ik meestal wel bij welke instanties ze moeten aankloppen en
wie de juiste contactpersoon voor
ze is. Ook vertel ik dat de gemeente open staat voor hun wensen en
ideeën als deze goed onderbouwd
zijn en genoeg draagvlak hebben.
‘Draagvlak? Hoe krijgen we dat
dan Frans?’ Dan leg ik uit dat ze
bijvoorbeeld een handtekeningenactie kunnen houden of een inspraakavond kunnen organiseren.
Daar gaan ze vervolgens zelf mee
aan de slag. Ik geef dus advies
over de manier waarop je iets kunt
aanpakken, niet over wat je kunt
aanpakken. Omdat ik niet over de
inhoud ga kan ik gemakkelijk twee
groepen met tegenovergestelde
wensen ondersteunen.”

Veilige leefomgeving

“Tijdens het Buurtbeheer en de
Bewonersoverleggen merk ik dat
mensen verkeer en dan vooral
verkeersveiligheid belangrijk
vinden. Dit komt dan ook regelmatig aan de orde. De
buurtbewoners
willen
een veilige leefomgeving.
In 2007 zijn de
Bewonersoverleggen

goed bezocht. Ik werk trouwens
liever met een betrokken groep
van 20 bewoners met veel initiatieven dan met een groep van 100
bewoners zonder initiatief. De hoeveelheid mensen zegt niet zoveel,
het gaat om hun betrokkenheid en
inzet. Ook in de Buurtbeheerkranten wordt veel over verkeersveiligheid geschreven. Een leuke ontwikkeling is dat bewoners steeds
meer zelf gaan schrijven over hun
buurt en wat zij belangrijk vinden.
In Meerwijk bijvoorbeeld is een
eigen redactie opgericht. In 2007
verscheen hier de eerste Buurtbeheerkrant. Die was compleet door
bewoners zelf geschreven.”

Verkeersborden

“Andere projecten waar bewoners
zich voor inzetten, zijn onder meer
een veiligere oversteekplaats bij
De Kwikstaart/Toermalijn en het
terugdringen van verkeersoverlast
bij Flevomeer. Ikzelf vind dat er in
Uithoorn overigens niet nog meer
verkeersborden en andere speciale markeringen moeten komen om
de verkeersveiligheid te verbeteren. Je ziet dat er bij veel mensen
nu al verwarring is door de vele
verkeersborden rondom wegen.
Verkeersdeelnemers kunnen veel
meer zelf verantwoordelijkheid nemen: automobilisten moeten rustiger rijden omdat er een school in
de buurt is, niet omdat ze dat van
een verkeersbord moeten.”

Wilt u zelf meewerken aan de verbetering van de leefbaarheid in uw
buurt? Bel dan met de gemeente
513 111 of stuur een mail naar buurtbeheer@uithoorn.nl. Bewoners van
Meerwijk,De Legmeer en De Kwakel kunnen ook direct naar Frans
Huijbregts mailen: fhuijbregts@
cardanus.nl.

Hoe weet je nu wat er mis is in de
straat, bij het speelpleintje of bijvoorbeeld met de achterpaden? Door
mee te lopen met de Buurtschouw.
In 2007 is 29 keer een Buurtschouw
gelopen. Bewoners lopen door hun
buurt, samen met de buurtregisseur (wijkagent), een wijkbeheerder
en iemand van Woongroep Holland. Er loopt ook iemand mee die
de weg kent in de buurt en iemand
die alle opmerkingen van bewoners
opschrijft tijdens de 1,5 uur durende
route. De gemeente zorgt ervoor dat
u binnen een paar weken antwoord
krijgt op uw vraag of opmerking. De
programmamanager, Martin van
Bruggen, regelt wie wat oppakt. U
hoort altijd waarom iets wel of niet
opgepakt wordt en wanneer het uitgevoerd wordt. In 2008 staan er 20
buurtschouwen op het programma.

In 2006 en 2007 heeft de gemeente Uithoorn veel en uitvoerig met bewoners overlegd
over de Bertram. Deze straat
was namelijk aan verbetering
toe. Door buurtoverleg en inspraak zijn alle ideeën en wensen van de bewoners in kaart
gebracht. In 2007 is een begin
gemaakt met de verbeteringen.
Deze werkzaamheden duren

tot eind 2008. De verbeteringen
verlopen goed. Het verzoek
van bewoners om speelgelegenheid is vervuld. Ook zijn de
stoepen vernieuwd en zijn er
planten neergezet. Tegelijkertijd hielpen de bewoners van
Betram mee door hun heggen
en ander groen te snoeien en
tuinen op te knappen. De straat
ligt er al veel fraaier bij.

Conferentie en programma

Om de buurten van Uithoorn ook op
de langere termijn te verbeteren en te
verfraaien hebben we het zogenaamde ‘Buurtprogramma’ in het leven geroepen. In een buurtconferentie, een
speciale bewonersavond, zoeken we
met elkaar naar antwoorden op de
vragen: Wat gaat er goed in de buurt
en wat moet worden versterkt? Wat
gaat er minder goed in de buurt en
heeft de komende twee jaar extra
aandacht nodig? Hierna bekijken we
samen welke punten een plaats verdienen in het Buurtprogramma voor
de komende twee jaar. In 2007 waren er buurtconferenties in De Legmeer, Thamerdal en De Kwakel. In
2008 worden de Buurtprogramma’s
uitgewerkt en worden in Zijdelwaard.
Europarei, Oude Dorp en Meerwijk
buurtconferenties gehouden.

Ook Joost van den Vondellaan is opgeknapt.

Zoveel mensen, zoveel wensen
Martin van Bruggen, programmamanager Buurtbeheer
In de gemeente Uithoorn krijgen
die wensen steeds meer aandacht
tijdens de bewonersavonden en
buurtschouwen van het Buurtbeheer. Buurtbeheer is een samenwerkingsverband van de gemeente Uithoorn, de politie, Woongroep Holland met ondersteuning
van stichting Cardanus. Martin
van Bruggen vertelt: “Het plan
van aanpak 2007-2011 voor het
Buurtbeheer in Uithoorn is in 2007
gestart. Het was vooral een jaar
van opzetten, uitproberen, kennis maken, structuur aanbrengen,
vergaderschema’s opstellen en het
plan promoten. Je ziet dat sommige buurten heel actief zijn met
het Buurtbeheer en het Bewonersoverleg, andere nog wat minder.
Ik probeer voor alle zeven buurten
van Uithoorn het Bewonersoverleg
voor elkaar te krijgen.”

Verbeter de buurt

“In 2007 kwamen vooral veel verbeterpunten in de buitenruimte aan
bod. We hebben 820 opmerkingen
van bewoners opgeschreven tijdens 29 Buurtschouwen. Hier zijn
we actief mee aan de slag gegaan
en hebben terugmelding gedaan
aan de bewoners. Dat gaat om zaken als losse stoeptegels, zwerfvuil
en kapotte verlichting. Bewoners
praten ook mee over de inrichting
van de buitenruimte. Er zijn op dit
gebied vele projecten per jaar. Nu
nodigen wij daar via het Buurtbeheer bewoners bij uit. Dit gaat over
bijvoorbeeld het opnieuw inrichten
van straten of het verfraaien van
speelplekken door het plaatsen
van nieuwe toestellen. Ook
het Uithoorns Ver-

keer- en Vervoer Plan speelt een
belangrijke rol. Tijdens bewonersavonden en in de krant werden
bewoners uitgenodigd om te komen meepraten over het UVVP.
Dat meepraten gebeurde in klankbordgroepen waarin bewoners en
andere belanghebbenden zitten,
zoals winkeliers. Het UVVP gaat
vooral om de grote lijn van het
verkeer en vervoer in Uithoorn. De
wensen en ideeën van de klankbordgroepen die niet terugkomen
in het UVVP worden vaak weer besproken in het Buurtbeheer. Hierbij
moet je denken aan kleine zaken
als te hard rijden, slechte fietspaden of bijvoorbeeld een automaat
met zakjes voor het opruimen van
hondenpoep. Ik vind dat je juist deze kleine dingen gewoon moet proberen. We hebben in De Legmeer
zo’n automaat geplaatst en... het
werkt. Mensen maken er gebruik
van en de ergernis over hondenpoep wordt minder. In Thamerdal
liepen we een lichtschouw. Inwoners, mensen van de gemeente,
politie en een opbouwwerker gingen de straat op om te kijken naar
donkere plekken en achterpaden.

Vervolg

De gemeente is met de uitkomst
aan de slag gegaan om de inwoners een veiliger gevoel te geven.
Het is ontzettend belangrijk om aan
een schouw een vervolg te geven.
We moeten als gemeente mensen
op tijd laten weten wanneer hun
melding wordt aangepakt. Als het
wat langer duurt of meegaat in een
groter project, begrijpen mensen
dat best, als je het maar uitlegt.
Ook als we iets niet

doen, moet dat op tijd en duidelijk
verteld worden.”

Klantvriendelijk

“Ik vind dat we als gemeente nog
klantvriendelijker kunnen werken,
anders haken bewoners gewoon
af. Met ons buurtbeheerplan gaan
we stap voor stap de goede kant
op. In 2008 wil ik samen met alle
betrokkenen zorgen dat ook in
De Kwakel en Meerwijk het Bewonersoverleg op gang komt.
Ook voorspel ik een verschuiving
in het soort wensen en ideeën
dat mensen hebben. Het zal veel
meer de sociaal-maatschappelijke
kant opgaan. Hiermee bedoel ik
bijvoorbeeld het aanpakken van
eenzaamheid en verbeteren van
de veiligheid in buurten. Gemeente
en bewoners kunnen elkaar daarin
vinden en met elkaar aan de slag
gaan. Op die manier ben je als gemeente echt betrokken bij je inwoners. Als laatste noem ik nog het
opzetten van de internetsite buurtbeheer.nl. Ik hoop dit in 2008 voor
elkaar te krijgen. Intussen kunnen
inwoners ons natuurlijk bereiken
via buurtbeheer@uithoorn.nl
of 0297-513 111.”

Dienstverlening;
burgers beter ondersteunen
Er is in 2007 veel gebeurd op het gebied van dienstverlening.
De metamorfose van de hal van het gemeentehuis zal niemand
ontgaan zijn. Er is een nieuwe ontvangstbalie en de balie van
Publiekszaken is helemaal nieuw ingericht, met een extra
spreekkamer. “We hebben dit laten doen om onze klanten, de
inwoners van Uithoorn, nog beter van dienst te kunnen zijn”,
vertelt hoofd Dienstverlening Bert van der Vis.

Digitale dienstverlening

Het openbaar
vervoer:
bereikbaar,
toegankelijk
en bruikbaar
voor iedereen
Ton van Weerdenburg,
inwoner Uithoorn

Ton van Weerdenburg is lid
van het Regionaal Platform
OLGA. Hij is daar mobiliteitsconsulent. Samen met
de heren Zwik en Oussoren
is hij al jaren bezig om de
mobiliteit en toegankelijkheid in Uithoorn te verbeteren voor ouderen en mensen
met een (visuele) handicap.
Ton vertelt: “Het openbaar
vervoer is heel belangrijk
voor deze mensen. Vaak is
het voor hen de enige manier om ergens te komen.
Bij het aanpassen van bushaltes worden de visueel gehandicapten vaak vergeten.
Dat is voor mij de belangrijkste reden om me in te zetten. De aangepaste bushaltes in Uithoorn hebben nu
ook een (blinde)geleidelijn.
De gemeente luistert goed
naar onze adviezen. Soms
kunnen dingen niet, maar
meestal voeren ze onze wensen en ideeën uit. Ik probeer
daar zelf ook redelijk in te
blijven. Het is dankbaar werk
én veel werk. We proberen al
twee jaar vrijwilligers te vinden om ons te helpen. Er is
nog zoveel te doen aan de
toegankelijkheid van gebouwen, verkeersknooppunten
en bijvoorbeeld winkelcentra. Als deze voorzieningen
toegankelijk zijn voor mensen met een rolstoel, rollator
en een (visuele) handicap,
zijn ze meteen ook toegankelijk voor een moeder met
kinderwagen. Ik vind dat
de gemeente beter moet
afstemmen met de projectontwikkelaars. Vaak is de
buitenkant van een gebouw
wel toegankelijk, maar de
binnenkant niet meer”.

“In 2007 hebben we ons vooral gericht op het verder ontwikkelen van
de digitale dienstverlening. Zo zijn we
gestart met het inrichten van een digitaal loket.” Inmiddels is dit loket online. Dit betekent dat u via de internetsite van de gemeente, www.uithoorn.
nl, meteen producten kunt aanvragen
of laten registreren. We hebben voor
het gemak alvast een top 5 voor u
gemaakt. Hierbij moet u denken aan
bijvoorbeeld het aanvragen van een
geboorte-uittreksel of het doorgeven
van verhuizingen. Aan tien producten
is een elektronisch aanvraagformulier gekoppeld en hier komen steeds
meer diensten en producten bij. Met
uw Digi-D-inlogcode kunt u deze aanvragen doen. Bert vertelt: “Je ziet dat
het aanbieden van digitale producten
werkt. In 2007 hebben burgers bijvoorbeeld flink gebruik gemaakt van
het digitale WOZ loket. Veel mensen
hebben hun WOZ-waarde digitaal opgevraagd.”

Klanten beter begeleiden

“Als gemeente zoeken we steeds
naar manieren om onze klanten sneller en beter te helpen. We zien duidelijk de voordelen van het ‘klantenbegeleidingssysteem’ dat we in 2006
hebben ingevoerd. Met dit systeem
houden we de klantencontacten per
product bij. We zien dus sneller waarvoor de meeste mensen komen en
welke informatie nodig is.
Ook kunnen medewerkers van te
voren zien waarvoor een burger aan
de balie komt. Als het dan druk is kan
er snel een apart loket open voor bijvoorbeeld het afhalen van reisdocumenten. Dat scheelt tijd en u wordt
sneller geholpen. ”

Wmo-loket

“Nieuw voor gemeenten is de Wmo,
de Wet maatschappelijke ondersteuning. De Wmo regelt onder andere
dat mensen die hulp nodig hebben
in het dagelijkse leven ondersteuning
krijgen van hun gemeente. Het gaat

Presidium van de
gemeenteraad

Het presidium heeft onder andere
een sturende rol in het behandelingsproces van de Raad. Dit betekent dat alle voorstellen eerst
naar het presidium gaan voor
agendering en dan naar de Raad.
Het presidium adviseert over de
behandelroute van de voorstellen
aan de Raad.
Het presidium bestaat uit mevrouw H.L. Groen (voorzitter van
de Raad), de heer ing. J.H. Hoogkamer (plaatsvervangend voorzitter), de heer J.Mollema (namens
de collegepartijen) en de heer
R.A.J. Timmers (namens de nietcollegepartijen).
Plaatsvervangende leden zijn mevrouw G. Veninga (namens de collegepartijen)
en mevrouw D.J. Zijlstra (namens
de niet- collegepartijen).

Fractievoorzittersoverleg

Het fractievoorzittersoverleg komt
maandelijks bijeen en bewaakt de
taakvervulling van het presidium
en de voortgang van het raadswerk.

Auditgroep en externe
rekenkamercommissie

De auditgroep is een platform
waarbinnen overleg plaatsvindt
tussen gemeenteraad, accountant, rekenkamer en de portefeuillehouder
financiën.
De leden zijn de heer J.
Baak (voorzitter vanaf
29.10.07), de heer
G.J.A.F. Hubers

Service in 2008

Bert van der Vis: “In 2008 gaan we
vooral verder met de ontwikkeling
van digitale dienstverlening. Dit moet
uitgroeien naar een zogenaamd
Klanten Contact Centrum (KCC). Dit
KCC moet er in 2015 zijn. Dat duurt
dus nog wel even. Het is de bedoeling dat het KCC toegang geeft tot de
gehele overheid.
Wij als gemeente moeten dan antwoord kunnen geven op alle overheidsvragen die burgers hebben, via
verschillende kanalen. Denk dan aan
antwoord via e-mail, internet, telefoon
of persoonlijk. Een tweede punt dat
ik wil noemen zijn de zogenaamde
servicenormen. Daarin laten we inwoners zien binnen hoeveel tijd hun
brief of e-mail door ons wordt beantwoord.”
Op die manier geeft de gemeente u
nog betere informatie, zodat u weet
waar u aan toe bent.

Top 5
aangevraagde
producten

Wie besturen de gemeente?
Een gemeente besturen is geen
eenvoudige taak. Het gemeentebestuur bestaat uit de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders (B&W).
De Raad is als volksvertegenwoordiging het hoofd van de gemeente Uithoorn. B&W voert het
dagelijks bestuur. De gemeenteraad stelt de hoofdlijnen van het
beleid vast en het College voert
die uit. De Raad stelt de begroting
vast en controleert of het college
zich aan de gemaakte afspraken
houdt. De Raad bestaat uit 21
raadsleden die eens in de vier
jaar gekozen worden. De raad telt
vijf fracties: VVD, PvdA, CDA, Gemeentebelangen en GroenLinks.
De burgemeester is de voorzitter
van de gemeenteraad.
Het college van B&W bestaat uit
vier leden. Dat zijn burgemeester
mevrouw H.L. Groen en de wethouders de heer J.A.J. Verheijen,
de heer M.O. Levenbach en mevrouw drs. M.M.C.M. Oudshoornvan Egmond.

om voorzieningen als hulp bij het
huishouden, een rolstoel of woningaanpassing. In 2007 is het Wmo-loket
van start gegaan. Iedereen kan hier
terecht voor advies, hulp en ondersteuning. Als u een aanvraag doet
voor ondersteuning, kijkt een specialist bij ons of u in aanmerking komt
voor zorg of ondersteuning.”

(lid/voorzitter tot 11.10.07), opgevolgd door mevrouw G. Veninga,
de heer J.H. Hoogkamer, de heer
B.J. van Dam en mevrouw D.J.
Zijlstra.
Sinds december 2005 heeft de
Raad een externe rekenkamercommissie. De leden zijn de heer
J.G.M. Reerink (lid), de heer J.F.
Gerrits Jans (lid) en mevrouw
F.J.R. de Boer (voorzitter).

1. Akten Burgerlijke stand,
afschriften
2. Paspoort
3. Rijbewijs, verlenging
4. Uitreksels Gemeentelijke
Basisadministratie
Persoonsgegevens (GBA)
5. Verhuizing naar Uithoorn
vanuit andere gemeente

Griffie

Voor de ondersteuning van het
raadswerk heeft de Raad een griffier (secretaris) en enkele griffiemedewerkers. Zij zorgen voor de
voorbereiding en uitvoering van
het raadsproces.

Totaal aantal
vergaderingen 2007

Raad
20
Presidium
21
Fractievoorzitteroverleg 9
Extra informatief beraad 5
Auditgroep
4
Werkbezoeken
4
(Schiphol, Flowermainport,
begraafplaats, basisscholen)

Praat u mee?

De Raad komt twee keer per
maand bij elkaar op donderdagavond. In 2007 heeft de Raad in
de openbare raadsvergaderingen
72 raadsvoorstellen behandeld,
die met 9 amendementen zijn
aangenomen. Daarnaast heeft
de Raad nog 17 moties aangenomen. Een amendement is een
wijziging van een raadsvoorstel,
een motie is meestal een verzoek
van de Raad aan het College. Op
het gebied van verkeer en vervoer behandelde de Raad onderwerpen als: omlegging N201, het
Schiphol beleid, het fietsbalansonderzoek en de bereikbaarheid
van Greenport Aalsmeer.
Voordat de vergadering begint,
kunt u met de raadsleden praten. Het vooroverleg (Informatief
beraad) heeft een eigen agenda.
U kunt inspreken op de onderwerpen op deze agenda. Door
de agenda van de Raad kunt u
vooraf zien op welk tijdstip het onderwerp waarvoor u belangstelling heeft, aan de orde komt. In
de raadsvergadering zelf kunnen
burgers ook inspreken.
Het onderwerp hoeft niet op de
agenda te staan. In 2007 hebben 18 burgers ingesproken op
verschillende onderwerpen, zoals
het speelbeleidsplan en het verkeersbesluit met betrekking tot
Thamerlaan-Bernhardlaan.
De
Raad wil op deze manier burgers
meer betrekken bij wat er speelt in
de gemeente en hen de mogelijkheid bieden om mee te praten.
Voor meer informatie kunt u terecht bij de griffier Hans Pot, griffie@uithoorn.nl of telefoon
0297- 513 963.

Een week uit het leven van uw burgemeester
Berry Groen, burgemeester Uithoorn
Berry Groen heeft als burgemeester ‘zorgplichten’. Dit betekent dat
zij ervoor zorgt dat er een goed en
helder gemeentelijk beleid is en
dat inwoners van Uithoorn hierbij
betrokken kunnen zijn.

Maandag

Overleg met de AmstellandMeerlanden gemeenten
“Door samen te werken met deze
gemeentes bereiken we meer. Zo
bereiden we voor ons gebied belangrijke onderwerpen voor, waarover in de stadsregio Amsterdam
besluiten worden genomen. We
doen samen de sociale werkvoorziening, werken aan milieuzaken
en proberen de geluidsoverlast
door Schiphol terug te dringen.
Om onze gemeentes veiliger te
maken werken we bij een ramp
samen met de regiopolitie en de
regionale brandweer AmsterdamAmstelland en hulpdiensten. Het
overleg voor deze samenwerking
levert onze gemeente veel op.”

Dinsdag

Contact met politie en
brandweer van Uithoorn
“Een van mijn rollen als burgemeester is het besturen van de
politie en medebesturen van de
brandweer van onze gemeente.
Belangrijk hierbij is dat ik ‘dagelijks’ met hen contact kan hebben
om zaken snel te bespreken. Ik
ben voor alles wat met openbare
orde, veiligheid en rampen te maken heeft 7 dagen per week, 24
uur per dag bereikbaar en aanspreekbaar. Dit doe ik niet alleen,
maar samen met de kundige medewerkers op het gemeentehuis.
We hebben gelukkig bijna nooit te
maken met crisissituaties of rampen. Toch moeten we regelmatig
oefenen om als het nodig is goed
en snel te kunnen handelen.”

Woensdag

Praten met inwoners,
ze mee laten doen
“Het belangrijkste van mijn werk
vind ik de contacten met de bevolking, persoonlijke gesprekken.
Burgerparticipatie betekent voor
mij dan ook dat de informatie van
de gemeente begrijpelijk en toegankelijk is. Op die manier willen mensen sneller meedenken
en praten. Veel inwoners hebben
kennis en ideeën die ze

graag willen delen. Wij moeten als
gemeente daar ruimte voor geven. Daarbij moeten we altijd laten
weten wat we met hun mening of
informatie doen. Wij willen als gemeente eerlijk zijn. Soms is ‘nee’
ook een antwoord. Als je gewoon
goed uitlegt waarom het ‘nee’ is,
begrijpen inwoners dat best.
Medewerkers moeten in hun werk
steeds nadenken over de rol van
de inwoners. Als mensen serieus
worden genomen kunnen we samenwerken. Het buurtbeheer is
daar een goed voorbeeld van.
Door met elkaar te praten en door
samen ergens voor te gaan, kom
je tot mooie resultaten. De mening
van de bewoners doet er toe.”

Donderdag

Blije gezichten bij het uitreiken
van verkeersdiploma’s en
onderscheidingen
“Een jaarlijks hoogtepunt is voor
mij het uitdelen van de verkeersdiploma’s. Dat doe ik persoonlijk
en maak met ieder kind kort een
praatje. Kinderen spreken mij in
het dorp geregeld aan of groeten
me. Door het wonen in het dorp
De Kwakel ben ik een gewone
medebewoner en zeker geen ouderwetse strenge burgemeester.
In 2007 was het ook heel bijzonder
dat ik een koninklijke onderscheiding mocht uitreiken aan de heer
Zwik. Hij zet zich al jaren in voor
een drempelvrije gemeente. Zijn
werk is zeer gewaardeerd.
Ik heb in 2007 meer lintjes mogen
opspelden dan het jaar ervoor. We
maken er altijd een feest van door

mensen eerst met een smoes naar
het gemeentehuis te lokken en ze
daarna te verrassen met een persoonlijke toespraak. Als ze van de
eerste schrik zijn bekomen volgen
al snel de blije gezichten.”

Vrijdag

Druk, druk, druk
“Ik werk per week ongeveer 50
tot 70 uur. Dat is niet alleen in het
gemeentehuis of voor bijeenkomsten en vergaderingen. Thuis lees
ik rustig allerlei stukken door. Per
week heb ik ongeveer 10 tot 20
vergaderingen. Wat ik verder allemaal doe? Ik heb openingen,
bekijk rapporten, zet handtekeningen, ga op bezoek bij verenigingen en bedrijven en op de koffie
bij jubilarissen. Soms krijg ik een
kwade brief van iemand. Ik nodig
diegene uit om erover te praten en
probeer goed te luisteren naar zijn
of haar verhaal. De briefschrijver
gaat meestal met een goed gevoel
weer naar huis. Door toegankelijk
te zijn, stellen medebewoners gemakkelijk vragen aan me.”

Weekend

Tijd voor gezin en
voor Berry Groen
“Ik heb niet veel vrije tijd. In het
weekend heb ik huishoudelijke
verplichtingen en ben ik er voor
mijn gezin. Dat wisselt van de was
doen tot langs de lijn staan bij het
sporten van de kinderen. Persoonlijke tijd is kostbaar en soms is dat
eens lekker lang en rustig douchen
of even iets leuks voor mezelf kopen.”

Publiekszaken
breidt uit

Aansprakelijkheid
In 2007 is de gemeente 44 keer aansprakelijk gesteld door een burger voor geleden schade. Dat is een behoorlijke toename ten opzichte
van vorig jaar. Het overgrote deel had betrekking op gebreken aan de
openbare ruimte, in het bijzonder de openbare weg.

Aansprakelijkheidstellingen

(gedeeltelijk) toegekend

afgewezen

doorgestuurd

9
19

28
10

7
4

2007
2006

Bezwaar- en beroepschriften
Het college van burgemeester en wethouders krijgt advies over de ingediende bezwaarschriften van een externe adviescommissie. Deze commissie adviseert niet over bezwaarschriften die gericht zijn tegen WOZ-beschikkingen,
belastingaanslagen, personele aangelegenheden en raadsbesluiten. De
commissie bestaat uit twee kamers: de Algemene kamer (AK) en de Socialeen Subsidiekamer ( SSK). In 2007 zijn er in totaal 101 bezwaarschriften ingediend. Dit jaar zal de in 2006 ingestelde commissie haar eerste jaarverslag
uitbrengen. Hierin staan de conclusies en de aanbevelingen van de kamers.

Actieve
inzet van
bewoners
wordt
beloond

Jos de Zwart, inwoner
Uithoorn
Een veiliger, beter en fraaier
Uithoorn, dat is waar Jos de
Zwart zich voor inzet. Via het
Bewonersoverleg van Zijdelwaard probeert hij onder
andere de Roland Holstlaan
en de Anna Blamanlaan veiliger te krijgen voor bewoners en voetgangers. Jos de
Zwart: “Ook hier zie je dat
fietsers op het trottoir gaan
fietsen omdat een fietspad
ontbreekt.
Zelfs
ouders
doen dit met hun kinderen
en dat is geen goed voorbeeld. We zijn al jaren bezig
om dit soort situaties te verbeteren maar het gaat langzaam. Voor het fietspad bij
de Anna Blamanlaan en de
aanpassingen bij de Roland
Holstlaan zit er wel schot in
de zaak. De gemeente verwacht rond april/mei 2008
met de werkzaamheden te
beginnen. Andere vergelijkbare voorstellen van ons
zijn doorgeschoven naar het
Uithoornse Verkeer- en Vervoer Plan.
Eerlijk gezegd vind ik dat er
vanaf begin 2007 een beter
contact is gekomen met de
gemeente. Ze lichten nu beter toe waarom iets niet kan
of langer duurt. Dan krijg je
er meer begrip voor. Ook
het buurtbeheer nieuwe stijl,
waarin duidelijke afspraken
worden gemaakt, zorgt voor
een betere samenwerking.
Doordat er ‘professionals’
betrokken zijn bij het Buurtbeheeroverleg en gewenst bij
het Bewonersoverleg, voelen
bewoners zich gehoord en
erkend. Ik zit zelf niet meer
in het Buurtbeheeroverleg,
maar blijf wel deelnemen
aan het Bewonersoverleg en
de Buurtschouwen. Door de
Buurtschouwen kun je het
aanzicht en uitzicht van
Uithoorn verbeteren.
Eenvoudige dingen,
zoals een boom of
een bankje maken
een straat al fraaier. Er mogen wat
mij betreft wat
meer jongeren
zich inzetten.
Als je je actief
inzet
krijg
je dingen
echt voor
elkaar.”

2007 alleen
2007
SSK (Sociale alleen AK
en Subsi- (Algemene
diekamer)
Kamer)

2007
totaal

2006
totaal

Gegrond
4
7
Ongegrond
17
20
Niet ontvankelijk
4
11
Deels gegrond/deels ongegrond
3		
Ingetrokken
9
9
Nog in behandeling
4
11
Anders
1
1 (door		 gestuurd)

11
37
15
3
18
15
2

9
52
2
2
5
13

101

83

Totaal

42

59

Klachten

Digitaal

De gemeente breidt haar service uit
met digitale dienstverlening, maar
verwacht voorlopig geen terugloop
aan de balie. Patty Zanoli: “Ik denk
dat het nog een paar jaar zal duren
voor we merken dat er minder mensen naar de publieksbalie komen.
Mensen moeten wennen aan digitale
dienstverlening en ze kunnen nog
niet voor alle producten en diensten
van de gemeente terecht op het internet.”

Producten

Bij Publiekszaken kunt u terecht voor
gratis diensten of voor producten en
diensten waarvoor u betaalt. Een
greep uit het assortiment: folders, reisdocumenten, gemeentegids, bouwvergunningen, invalidenparkeerkaarten,
afvalkalender, bouwplannen of informatie over verkiezingen.

Openingstijden

Publiekszaken is geopend:
maandag
08.30 - 12.00 uur
(’s middags gesloten)
dinsdag
08.30 - 12.00 uur
woensdag
08.30 - 12.00 uur
12.30 - 16.30 uur
donderdag
08.30 - 12.00 uur
18.00 - 19.30 uur
vrijdag
08.30 - 12.00 uur
(’s middags gesloten)

Voor de dinsdag- en donderdagmiddag kunt u, tot 12.00 uur, telefonisch
een afspraak maken (tel. 0297513111).
De Receptie is geopend:
ma. t/m do.
08.30 - 17.00 uur
vrijdag
08.30 - 12.30 uur

Belastingen
Aanslagen en Bezwaarschriften 2007

In 2007 verzond de gemeente 12.904 aanslagbiljetten. Er zijn
daarna 412 bezwaarschriften binnengekomen en behandeld.

Kwijtschelding

De gemeente is aangesloten bij het instituut van de Nationale ombudsman. Deze instantie behandelt klachten van burgers over de overheid.
Van deze externe klachtenmogelijkheid maakten inwoners in 2007
driemaal gebruik. Twee zaken waren echter nog niet eerst door de
gemeente beoordeeld, terwijl dit wel een vereiste is. Deze zaken zijn
daarom voorgelegd aan de klachtencommissie, bestaande uit de voorzitter van de Sociale en Subsidiekamer van de bezwaarschriftencommissie en de burgemeester. Het derde geval is nog in behandeling.

Overzicht afhandeling klachten

In 2007 zijn er 20 klachten geregistreerd. Negen daarvan zijn gegrond
verklaard.
Afhandeling klachten

De hal van het gemeentehuis is vernieuwd in 2007. Er is een nieuwe
ontvangstbalie, publieksbalie en een
extra spreekkamer. Patty Zanoli, coördinator van Publiekszaken vertelt:
“Door deze nieuwe inrichting zijn er
meer werkplekken ontstaan. Hierdoor
kunnen wij de burgers meer producten en diensten aanbieden. Uit de reacties blijkt dat de publieksbalie herkenbaarder is geworden en bezoekers gemakkelijker hun weg vinden.”
Er kwamen in 2007 ongeveer 25.000
mensen binnen bij het gemeentehuis.
Hiervan moesten bijna 23.000 mensen bij Publiekszaken moesten zijn.“

2007

Gegrond
Ongegrond
Deels gegrond
Nog in behandeling
Ingetrokken
Niet in behandeling genomen
Geen standpunt ingenomen
TOTAAL

2006

9
7
4
-

1
4
1
1
1
2

20

10

Voor de inwoners van Uithoorn met de laagste inkomens is het
mogelijk om kwijtschelding van de OZB, de afvalstoffenheffing
en het rioolrecht te krijgen. Om hiervoor in aanmerking te komen,
moet het inkomen maximaal 100% van het minimum inkomen volgens de bijstandsnorm zijn.

Kwijtscheldingsverzoeken 2007

Automatische kwijtschelding
165
Individuele verzoeken, toegewezen
78
Individuele verzoeken, gedeeltelijk toegewezen 5
Individuele verzoeken, afgewezen
26

Vergunningen en ontheffingen
Voor activiteiten binnen de gemeentegrenzen hebben ondernemers en
inwoners vaak een vergunning nodig.
In 2007 verleende de gemeente 803
vergunningen en 28 ontheffingen.

Top 5 vergunningen
Soort vergunning

aantal

Bouw licht en regulier
262
Handhavingzaken
172
Ingebruikname gemeentegrond 51
Evenementen
50
Sloop
34

Toestemming

Met een vergunning en ontheffing
krijgt u toestemming van de gemeente om een ‘verboden’ activiteit uit te
voeren. Zo is er een verbod op het
zonder vergunning organiseren van
een evenement. Of een verbod vol-

gens de Woningwet om zonder vergunning te bouwen. Voor sommige
bouwactiviteiten heeft u geen vergunning nodig. Wat wel en niet mag
en voor wie deze regels gelden, ligt
vast in de wet.

Aanvraag

Om een vergunning aan te vragen
moet u een brief schrijven naar de
gemeente. Hierin schrijft u duidelijk op wie u bent en waarvoor u de
aanvraag doet. Voor de meeste vergunningen heeft de gemeente standaardformulieren gemaakt.
U kunt op onze website zien voor
welke vergunningen er een formulier
is, deze vindt u bij het digitaal loket:
www.uithoorn.nl / digitaal loket. U
kunt ze ook opvragen bij de afdeling
Vergunningen en Handhaving in het
gemeentehuis.

Wist u dat op de website
van de gemeente...
Meldingen
Wanneer u zwerfvuil ziet op straat
of bijvoorbeeld een stukgetrapte ruit
van een bushokje dan kunt u daarvan
melding maken bij Publiekszaken.
Hier komen dagelijks meldingen binnen van schade aan openbare voorzieningen in de gemeente. Ook als
iets niet werkt, denk aan een kapotte
lantaarnpaal, dan kunt u dit melden.
U kunt dit telefonisch doen via telefoonnummer 513 111. U kunt dit ook
via de website van de gemeente
www.uithoorn.nl doen. In 2007 kregen wij 4.988 meldingen binnen. In
2006 waren dat er 4.639.

Afhandeling meldingen

De gemeente wil meldingen
van inwoners goed afhandelen. Daarom hebben
we hieraan in 2007
extra
aandacht
gegeven. Als u
ons opbelde

over bijvoorbeeld een losse stoeptegel of een defecte straatverlichting
stelden wij u een paar extra vragen.
Uit dit kleine onderzoekje bleek dat u
de gemeente telefonisch weet te vinden voor meldingen. Ook wilt u graag
weten wat er met uw melding gebeurt.
Daarom hebben wij na het herstellen
of oplossen van de melding een tweede onderzoekje gedaan. We gaven u
een formulier waarin u opschreef hoe
u de oplossing vond. De meeste melders zijn gelukkig tevreden over onze
oplossing. Met melders die niet tevreden waren, maakten wij opnieuw
een afspraak om dit te bespreken. Zo
probeert de gemeente tot een goede
oplossing met u te komen.

...regelmatig verkeersregels • Toegangsbrug De Kwakel
Achter de Kerk, februari 2007
worden uitgelegd?

Top 5

Hierbij staan handige links naar
andere sites die u informatie geven over reistijden met het openbaar vervoer van BBA, Connexxion, GVB Amsterdam en 9292ov.

Soort melding

aantal

Vergeten te legen afvalbakken
Bestrating
Openbare verlichting
Bomen/Takken
Grof Vuil

900
448
436
406
325

Hierbij kijken we naar situaties
die op dat moment spelen in de
gemeente. We hebben namelijk
ontdekt dat mensen sommige
verkeersregels niet goed naleven
of begrijpen. Ook komt het voor
dat de regels verkeerd worden
uitgelegd. Om ongelukken en lastige situaties te voorkomen leggen wij de regels nog eens goed
en gemakkelijk uit. Zo is in 2007
de parkeerschijfzone onder de
loep genomen.

•

...een overzicht te vinden
is van de bussen en
bustijden?

•

...informatie staat over
wegwerkzaamheden
in onze gemeente?

Het gaat vooral om werkzaamheden die overlast kunnen geven of
langer duren. Als u eerst op onze
site kijkt komt u nooit onverwacht
voor een afgesloten weg te staan.
In 2007 informeerden wij u over
de volgende werkzaamheden:

•
•
•
•
•

•
•

Verbreding Noorddammerweg,
maart 2007
Eenrichtingsverkeer op de
Randweg, april 2007
Nieuwe
belijning
Prinses
Christinalaan, mei 2007
Openstellen Prins Bernhardlaan voor doorgaand verkeer,
juli 2007
Afsluiting gedeelte Arthur van
Schendellaan, juli 2007
Asfaltering gedeelte Wiegerbruinlaan en A. Philipsweg,
augustus 2007
Herbestrating Sportlaan, augustus 2007
Asfalteren Aan de Zoom/In het
Rond (gedeeltelijk), oktober
2007
Asfalteren
Wiegerbruinlaan
(gedeeltelijk) en A. Philipsweg,
oktober 2007

Kijk eens op
www.uithoorn.nl

Ik wil Uithoorn
drempelloos
en obstakelvrij!
Gerrit Zwik,
inwoner Uithoorn

Al jaren lang zet Gerrit Zwik
zich actief in om alle voorzieningen in Uithoorn beter
toegankelijk te maken. Hij
doet dit voor mensen in een
rolstoel, met een rollator of
een handicap. Zijn motto: een
drempelloos en obstakelvrij
woongebied van deur tot deur.
Ook het openbaar vervoer
is belangrijk. Gerrit Zwik: “In
2007 is het gelukt om in Uithoorn 10 bushaltes aangepast
te krijgen zodat ze toegankelijk zijn voor mensen met een
handicap. De haltes hebben
nu (blinde)geleidelijnen, een
hoogte van 18 centimeter en
een breedte van minimaal
1,5 meter. Uiteindelijk worden
alle haltes in Uithoorn en heel
Nederland zo aangepast. Ik
zit samen met de heren Van
Weerdenburg en Oussoren in
een commissie. Wij krijgen alle
tekeningen van aan te passen
bushaltes van te voren te zien.
Als we commentaar hebben,
luistert de gemeente naar ons,
zodat de halte volgens de officiële regels aangepast wordt.
Ook kleinere dingen gaan me
aan het hart. Als iemand een
rollator nodig heeft en niet
weet hoe daaraan te komen,
dan help ik. Ik ga bij mensen
langs en leg ze uit wat ze kunnen doen. In de tussentijd leen
ik ze alvast een rollator. Mijn
schuur staat vol met rollators
en rolstoelen voor dit soort
noodgevallen. Daarom zit ik
ook in het Buurtbeheer. Ik ben
zeg maar een adviseur voor de
mensen op dit gebied. Ik ben
nu 80 jaar en heb de grootste
lol, want ik word overal gevraagd als expert.
Ik vind het ook belangrijk dat
de kinderen en jongeren in Uithoorn bezig zijn met hun omgeving. Ik praat op straat met
ze, geef mijn visitekaartje en
leg uit wat ik doe. Ze hebben
daar respect voor. Met de gemeente heb ik een hele goede
en positieve relatie. Elk raadslid kent mij persoonlijk. Omdat
ik dit al zolang doe heb ik wel
steeds met andere partijen te
maken. Maar ik heb geduld,
dingen kosten nou eenmaal
tijd.”

Colofon
Dit Burgerjaarverslag 2007
is een uitgave van de
gemeente Uithoorn. Wilt u
reageren op dit verslag?
We horen graag uw mening.
U kunt u reactie mailen naar:
gemeente@uithoorn.nl
Gemeente Uithoorn,
Laan van Meerwijk 16
Postbus 8
1420 AA Uithoorn
www.uithoorn.nl
Tekst:
Bureau Texting i.o.v.
gemeente Uithoorn,
team Communicatie
Foto’s:
Gemeente Uithoorn
Patrick Hesse
Lay-out:
Nieuwe Meerbode
Jacqueline Blesgraaf
Drukwerk:
Boesenkool Krantendruk
April 2008
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Uithoorn op de
springplank naar een
elektronische gemeente
Uithoorn - Wat houdt dat in: een
elektronische gemeente? Een soort
computergestuurde maatschappij
of een call centrum waar je nooit
doorheenkomt en waar niemand
ooit te bereiken is zoals Trudy Veninga het uitdrukte bij de presentatie over Uithoorn als E-gemeente,
dus elektronische gemeente. Maar
dat is dus duidelijk niet de bedoeling. Dit is trouwens niet iets wat
opeens om de hoek komt kijken. In
2004 zijn door de raad al strategische hoofdlijnen van de toekomstvisie vastgesteld waarbij duidelijk was
dat het zou moeten gaan om interlokale betrekkingen met hoogwaardige voorzieningen. De doelstelling daarvan was en is de digitalisering en het betrekken van de burger
op interactieve manier. Er is toen in
2006 een programma-akkoord gesloten en intussen is volgens burgemeester Berry Groen het rijk met
grote stappen bezig om een inhaalslag op dit gebied te maken. De uiteindelijke bedoeling is dat de gemeente de toegangspoort gaat worden voor de overheid. De gemeen-

te moet nu alle zeilen bijzetten om
op gelijke voet te blijven met de
overheid. Het gaat om het nut en
de noodzaak van digitalisering. Zoals men nu sinds kort de aangifte van geboortes digitaal kan doen.
Er moet een goede en efficiënte
dienstverlening komen waarbij de
burger zelf kan kiezen wanneer hij
of zij bepaalde zaken wil afhandelen. De aanpak moet breed worden
aangepakt, dus niet alleen per afdeling. Gesproken werd over de zogenaamde ballenbak; dat houdt dan
in de regelgeving van het rijk. In de
toekomst moet er 7 x 24 uur dienstverlening beschikbaar zijn.
Instanties
Er zou eigenlijk sprake moeten zijn
van een ketenaanpak waarbij diverse instanties zoals politie, brandweer en gemeente bij betrokken
zijn. Er komen meerdere contactmogelijkheden en in 2015 moet het
klantencontactcentrum gerealiseerd
zijn waarbij de burger kan zien hoe
het met zijn of haar aanvraag staat
en het hele proces kan meelopen. Er

wordt uitgegaan van een eenmalige
basisregistratie, zodat de burger niet
steeds weer zijn persoonlijke gegevens hoeft op te geven. Dat betekent
een snellere afwikkeling en een administratieve verlichting. Ook zal het
voor bedrijven eenvoudiger worden
om de gemeente te benaderen. Voor
al deze zaken is natuurlijk een goede ICT voorziening het belangrijkste.
De gemeente heeft al een belangrijke stap gezet door het digitale loket waarbij tien diensten gezamenlijk met Aalsmeer worden aangeboden. De boodschap is dat de klant
centraal staat. Het gaat er nu om
hoe de raad bij dit proces betrokken
wordt en of er in de begroting een
apart programma voor wordt opgesteld dat de voorkeur heeft van de
burgemeester of onderdeel zal uitmaken van een al bestaand onderdeel van het begrotingsprogramma.
Het is niet de bedoeling dat alleen
burgers die internet hebben hiervan gebruik maken maar het klantencontactcentrum is zeker ook bedoeld voor degenen die niet in het
bezit zijn van internet.

Thamerkerk

Duo viool en piano als
afsluiting Scau seizoen
Uithoorn - Het moet gezegd worden. De SCAU (Stichting culturele
Activiteiten Uithoorn) zorgt voor een
afwisselend programma. Van toneel
tot muziek, van orkest tot een duo.
En met dat laatste werd dit seizoen
afgesloten. Lisa Jacobs op viool en
Helena Basilova op de piano stonden garant voor een muzikale middag. Ondanks dat zij beiden nog
jong zijn hebben zij al aardig wat
optredens achter de rug en het samenspel ging dan ook van een leien
dakje. Gekozen was met opzet zoals
Lisa vertelde voor een afwisseling
van twee wat ‘zwaardere’ componisten, namelijk Beethoven en Brahms
en iets lichtere muziek van Szymanovsky en Ravel. Begonnen werd
met een vioolsonate van Beethoven met de zeer toepasselijke naam
Frühling. Een stuk waarbij je in de
weemoedige klanken het voorbijgaan van de winter kon horen, langzaam overgaand in de lente. In de
huppelende tonen herkende je de
jonge lammetjes springend door de
wei. De langzame gedragen tonen
herinneren aan het langzaam openbarsten van de eerste lentebloemen,
de vrolijke narcissen, de heftige tulpen en de koele blauwe druifjes. Het
allegro een lastig stuk, zowel pianistisch als violistisch gezien.
Het adagio langzaam gedragen en
dan het Scherzo weer heel zonnig.
Szymanovsky was, zoals de naam al
aanduidt, afkomstig uit Polen. Dit is
weer een stuk van geheel andere orde. Het stuk dat gespeeld werd was
‘Chant de Roxanne’, afkomstig uit de
bekende opera met vreemd genoeg
de Engelse naam King Roger. Szymanovsky stond erom bekend dat
hij eigenlijk in al zijn werken geïnspireerd werd door de Griekse Oudheid. Dat was ook in dit werk het
geval, namelijk de Bacchante van
Euripides waarbij het gaat om een
vrouw die haar man verlaat. Diep
treurige en dramatische klanken.
Viool
De viool start melancholiek en de
piano versterkt het dramatische ka-

rakter. Het stuk is oorspronkelijk geschreven voor zang en orkest en pas
naderhand voor viool en piano. Het
derde werk was van Brahms en wel
een sonate. Ook dit werk is weer
emotioneel en diep. Het stuk is duidelijk gebaseerd op de Oost Europese volksmuziek. De harde bijna
dissonaten worden opgevolgd door
lieflijke klanken. In het adagio zie je
de vergezichten over de besneeuwde donkere bergen van Zwitserland
waar Brahms vaak kwam en wat terugkwam in zijn werken. De koeien die vredig met hun bellen door
de bergweiden grazen. In het presto
agitato zie je de vrolijke boerenmeisjes in hun bontgekleurde zwaaiende rokken, de vele bloemenbakken
in de zomer aan de houten huizen,
de herdersjongens voorafgegaan
door hun hond met in hun hand de
herdersstaf en gekleed in de groen
en witte kledij van de herdersjongen. Dan het heftige gedeelte met
de watervallen die donderend zich
naar beneden storten. Geëindigd
werd met een stuk van Ravel, namelijk Tsigane. Hoe vaak blijkt niet
dat componisten geïnspireerd worden door zigeunermuziek. Die oermuziek, die zo indringend weemoedig en dan weer vol vrolijkheid kan
zijn. De oorspronkelijke bewerking
was voor viool en orkest en later
volgde de bewerking voor piano. De
viool speelt een grote rol in dit stuk
met allerlei grapjes zoals Lisa verklaarde. De klagende weemoedige
klanken van de zigeuners die door
de eeuwen heen zijn opgejaagd
en overal verdreven werden en altijd maar weer door hun spullen op
moesten pakken en weer vertrekken en dan weer de vrolijke klanken van de zigeunermeisjes die met
zwaaiende hoog opgeworpen rokken dansen en het wilde hartstochtelijke temperament tonen die hun
volk eigen is. Lisa en Helena kennen
elkaar van de Jong Talent afdeling
van het Utrechts conservatorium.
Optredens
Zij hebben verschillende keren sa-

mengespeeld en zijn toen ook samen ingedeeld in een periode waarin zij kamermuziek verzorgden om
jong talent aan te moedigen voor
optredens. Zij kwamen elkaar toen
tegen in Amsterdam en zijn toen
op aanraden van hun leraar samen gaan spelen. Zij spelen ook
nog apart in andere ensembles en
zijn beiden klassiek geschoold, dus
vandaar ook dit repertoire aldus Lisa. “Wij vinden dit een leuke combinatie van alle tijden en wij zijn alletwee gek op romantische muziek.
Beethoven en Brahms hebben natuurlijk een gigantische traditie. Alle
grote pianisten en violisten hebben
stukken uit hun repertoire gespeeld.
In de beginperiode werd heel strak
aan de oorspronkelijke compositie vastgehouden dat werd later
wat losgelaten. En de andere componisten vormen weer een afwisseling”, aldus Lisa Jacobs. Het nieuwe
programma van de SCAU, dat start
op 28 september met Martijn en
Stefan Blaak die quatre-mains van
Schubert, Brahms, Poulenc en Ravel
brengen, is al weer verkrijgbaar.

Regiodirecteur Edwin Schram overhandigt de nieuwste Werkpocket aan burgemeester Berry Groen van Uithoorn

Nieuwe Randstadvestiging
introduceert 32e editie
Werkpocket
Uithoorn - Twee vliegen in één klap
sloeg Randstad afgelopen dinsdagmiddag op het Amstelplein. Op
de eerste plaats de opening van
de nieuwe vestiging door regiodirecteur Randstad, de heer Edwin
Schram. Ten tweede de uitreiking
van de zojuist verschenen Randstad
Werkpocket 2008, waarvan burgemeester Berry Groen van Uithoorn
het eerste exemplaar uit handen van
de regiodirecteur mocht ontvangen.
Het nieuwe kantoor van Randstad is
gesitueerd op de hoek van het Amstelplein. Prima toegankelijk en met
veel parkeermogelijkheid naast de
deur en boven het winkelcentrum.
Een fraai ingericht en ruim kantoor
waarmee de medewerk(st)ers zichtbaar in hun nopjes zijn. Omdat er
een aparte spreekkamer is, kan er
ook beter met bezoekers en klanten
op een vertrouwelijke manier gesproken worden. Vóór de verbouwing van het winkelcentrum was
het kantoor van de uitzendorganisatie gevestigd in een van de gangen,
een ruimte die nu wordt ingenomen
door de Hema. Hoewel het nieuwe
kantoor wel goeddeels in bedrijf is
geweest, heeft de afwerking en inrichting nog wat extra tijd gekost.
De opening was daarom wat later
gepland dan die van het winkelcentrum precies een maand geleden.
Liever het boekje
Met een ‘gouden’ sleutel opende
regiodirecteur Edwin Schram dinsdagmiddag rond 12 uur symbolisch
de met blauwe en witte ballonnen
versierde voordeur. Kleuren die overigens ook standaard in het nieuwe kantoor zijn doorgevoerd. Hij
droeg vervolgens het kantoor over
aan Christien van den Dungen, rayonmanager Randstad van Uithoorn,
Mijdrecht en Aalsmeer. Daarna was
het hem een eer het eerste exemplaar van de geheel herziene Randstad Werkpocket 2008 aan burgemeester Berry Groen te overhandigen. De burgemeester was blij met
de nieuwe editie. “Ik vind de Werkpocket elk jaar mooier en interessanter worden. Er staan zoveel wetenswaardigheden in op het gebied
van wet- en regelgeving voor de arbeidsmarkt. Maar ook actuele onderwerpen die vandaag de dag een
rol spelen in de samenleving, bij-

voorbeeld de vergrijzing, pensioenen, flexibel werken en voorschriften met betrekking tot de Arbowet,
scholing, vrijwilligerswerk en dergelijke. Het is een omvangrijk, maar
handig naslagwerk. Ik kan het ook
digitaal krijgen, maar dat vind ik
persoonlijk niet zo handig. Ik heb
dus liever het boekje in mijn handen.” Aldus de burgemeester.
Kort daarop volgde een informele
receptie met een voortreffelijk verzorgde lunch. Behalve personeel
van de verschillende Randstadvestigingen in de regio waren hiervoor
ook uitgenodigd directies en vertegenwoordigers van het lokale bedrijfsleven. Die maken regelmatig
gebruik van de expertise van Randstad als uitzendbureau voor geschikt personeel in tijdelijke dienst,
ook wel ’uitzendkrachten’ genoemd.
Ook vestigingsmanager Betty Heijmans van uitzendbureau Dactylo
aan de Laan van Meerweek die onlangs haar 25-jarig jubileum vierde,
deelde als ‘concollega’ mee in de
feestvreugde.
Boordevol wetenswaardigheden
Randstad is welhaast hét bekendste uitzendbureau in Nederland en
daarbuiten dat op tijdelijk basis arbeidskrachten op maat verhuurt aan
het bedrijfsleven. In de regio Haarlem, Leiden Amstelland, zetelen verschillende Randstadvestigingen met
in totaal 75 medewerk(st)ers die ongeveer tweeduizend mensen op tal
van vakgebieden ‘uitlenen’. Wereldwijd draait Randstad een omzet van
circa 15 miljard euro. De vestiging
Uithoorn behoort met haar 31 jaar
dat zij bestaat tot de oudste in de
regio. De Werkpocket wordt in tien
landen uitgegeven.
De Nederlandse editie omvat 356
pagina’s boordevol informatie over
wetten en regels waarmee personeelsmanagers en werkend Nederland mee te maken krijgen en hebben. Over werk, ontslagrecht, de wia
of de arbeidstijdenwet. Al deze informatie is gebundeld in dit handige naslagwerk.
Verder wordt aandacht geschonken
aan de nieuwste trends in Human
Resources. Het ‘psychologisch contract’ tussen werkgever en mede-

werker, arbeidscontracten op maat
en meer uitruil tussen loon en arbeid passeren de revue. “De trends
en ontwikkelingen die organisaties
op zich zien afkomen, laten ook het
vakgebied zelf niet ongemoeid”, legt
Christien van den Dungen uit. “Het
HR-vak maakt op dit moment grote
veranderingen door. Net zo goed als
er van organisaties verlangd wordt
dat ze snel, flexibel en effectief kunnen opereren, worden deze eisen
ook aan de HR-afdeling gesteld.”
Veel veranderingen
In 2008 verandert er veel op de arbeidsmarkt. Zo meldt de Werkpocket het laatste nieuws over onder
andere:
- Hogere bijtelling auto van de zaak,
de fiscale bijtelling is verhoogd naar
25 procent.
- Per 1 januari 2008 wijzigen diverse
heffingskortingen in de inkomstenbelasting.
- Voorlichting over pensioen is sinds
1 januari verplicht. Pensioenuitvoerders moeten dit communiceren naar
actieve deelnemers, maar ook naar
mensen van wie het dienstverband
is beëindigd.
- Werkende 65-plussers krijgen
vanaf 1 januari een speciale cao, de
‘Doorwerkcao’.
- Per 1 februari 2008 gaan strengere regels gelden voor rusttijden bij
aanwezigheidsdiensten. Deze diensten komen vooral voor in de zorgen welzijnssector en bij hulpdiensten (zoals ambulance).
- Samenwerkingsverbanden kunnen in het kader van de subsidieregeling Beroepsonderwijs in Bedrijf
(BiB) subsidie aanvragen voor projecten op het gebied van leren in de
praktijk.
- En nog veel meer!
De Randstad Werkpocket is een
zeer gewild boekwerk dat al sinds
1976 wordt verspreid. In de afgelopen dertig jaar zijn er meer dan twee
miljoen Werkpockets uitgegeven.
Bent u geïnteresseerd in de Werkpocket, bezoek dan de site van
Randstad, www.randstad.nl/werkpocket en vul het aanvraagformulier
in. Of maak een afspraak met een
intercedent van de Randstadvestiging bij u in de buurt.

Humanitas
zoekt
bestuursleden
Uithoorn - Humanitas Amstelland
is een vrijwilligersvereniging voor
maatschappelijke dienstverlening
in de regio Amstelland. Activiteiten
van Humanitas in de regio Amstelland zijn onder meer het opzetten
en begeleiden van een lotgenotengroep Steun bij Rouw, vriendschappelijk huisbezoek, verzorgen van
kindervakantiekampen en een project thuisadministratie. Momenteel
is er binnen het bestuur ruimte voor
nieuwe bestuursleden. Vergaderingen vinden plaats een keer in de zes
weken ‘s avonds. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
Rudolph Boshuizen, 020-6799313,
secretaris Humanitas Amstelland.

Jonge eendjes ‘gespot’ in sloot
Uithoorn - Al geruime tijd zitten
eenden geduldig op hun nieuwe of
opnieuw in gebruik genomen nesten in de sloten.
Moeders op de eieren, en vaders op
een neer zwemmend met takjes en

ander bruikbaar nestspul. De zon
laat zich (eindelijk) zien en het leek
voor de eenden hét moment om
nieuw leven te openbaren. Her en
der zwemmen ze rond. Jonge, piepkleine eendjes.
Op ontdekkingsreis, op zoek naar

eten, maar nooit te ver van hun ouders. De Meerbode-fotograaf spotte
deze eendenfamilie in de sloot. Ze
trokken ook veel bekijks. Bang voor
de mensen waren ze overigens niet.
Ze bleven op hun stekkie, al waren
pa en ma eend wel op hun hoede!
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Examens en bloembollentoernooi Judoschool Blaauw
Uithoorn– Opnieuw hebben een
aantal leden van Judoschool Blaauw
examen gedaan. Zes judoka’s mochten laten zien wat zij het afgelopen
seizoen hadden bijgeleerd. Gadegeslagen door ouders, oma’s, opa’s en
andere belangstellenden, die genoten van de verrichtingen, lieten de
judoka’s de worpen en de grondhandelingen zien.
De examencommissie bestaande
uit David Siebeler, Ruud Koolmoes,
Ronald Oussoren en Edwin Blaauw
konden na ongeveer anderhalf uur
de volgende uitslagen bekend maken.

spannende partij waarin Britt voor
kwam te staan werd ze overgenomen waardoor ze de partij helaas

slissen en hierdoor werd ze knap
derde in deze goed bezette gewichtsklasse. Trots nam Britt de

Gele band, 5e Kyu
Dion Jagerman
Oranje slip, 5e Kyu
Armin Schuit, Bram Roelofsen, Jessy Ryneker, Martijn Roelofsen, Roy
Jagerman

Recreatieturners DWS doen
het goed bij wedstrijden

De volgende examens zullen worden gehouden op zaterdag 26 april
in de dojo van Judoschool Blaauw.
Bloembollentoernooi
Afgelopen zaterdag werd er het
sterk bezette Bloembollen toernooi
georganiseerd in Anna Pauwlona.
Voor Judoschool Blaauw hadden
zich drie deelnemers ingeschreven.
Bij de A-pupillen tot 24 kg. deed
Britt Koolmoes mee. Er waren in
deze sterk bezette gewichtsklasse twee poules. Britt was het enige meisje in deze gewichtsklasse. Ze begon sterk en gooide haar
eerste tegenstander met een heupworp naar de grond waarna zij via
een houdgreep de partij wist te winnen. Ook de volgende 4 partijen in
de poule wist Britt in winst om te
zetten. In de halve finale stond ze
tegen een slimme judoka. In een

verloor. Hierna moest Britt voor het
brons strijden.
Deze wedstrijd wist Britt snel te be-

mooie en zware troffee in ontvangst
bij de prijsuitreiking. Een knappe
prestatie van deze judoka.

Regio - Zaterdag 19 april waren er
een aantal kinderen van gymnastiek
vereniging DWS (afdeling van KDO
uit De Kwakel) naar Nieuwveen getogen om deel te nemen aan een
koppelspring wedstrijd voor recreatie turners. Deze wedstrijd werd
georganiseerd door de vereniging
Kwiek.
Er waren vijf groepjes ingedeeld op
het A-niveau. De negen kinderen
van DWS waren verdeeld over deze vijf groepjes. Ook waren er kinderen van de verenigingen Kwiek,
ODI, VDO en Zevensprong. Het
groepje met Tess de Beij en Inge
Rijnders werd vijfde. Zij hadden de
meeste moeite met de lange mat .
Hun totaal score : 7,065. Het groepje met Isa Wessels en Nova Vlasman haalden het beste cijfer van allemaal op het verhoogde vlak, een
7,72. Helaas werden ze toch vierde
met 7,273 gemiddeld. Sterre Zethof
en Kelly Pouw sprongen samen met
meisjes van Zevensprong en Kwiek

naar een derde plaats. Hun totaal
score: 7,367.
De tweede plaats werd beloond met
een medaille en was voor Laura van
Schaick en Charlotte Kleijn ook met
meisjes van Kwiek en Zevensprong.
Zij haalden hun beste cijfer op
de kast met plank door heel goed op
te hurken, een 7,75. Daar werd in de
breedte en de lengte gesprongen.
Hun totaal score van 7,565 scheelde maar heel weinig met de score
van 7,620 van het groepje waar Jacey Springintveld in zat. Dit groepje scoorde het hoogst op trampoline, een 7,52 en lange mat, een 7,70.
De enige jongen op A niveau in dit
DWS gezelschap ging er dus met de
gouden medaille vandoor.
B niveau
Bij het B niveau waren de jongens
van DWS gekoppeld aan vier meisjes van ODI en Kwiek. Daan Buskermolen en Bart Vermeulen sprongen met name goed op de kast met

plank met mooie hurk- en spreidsprongen en koprol op. Zij verdienden daar het hoogste cijfer, een
8,1. Hun totaal score van 7,62 was
net iets minder dan de totaal score van het groepje met de meisjes van DWS, die ingedeeld waren
met Kwiek meisjes. Lynn van Wees,
Daphne de Vor en Anouska van der
Leij sprongen naar een totaal score
van 7,64. Hun beste cijfer werd gehaald op de lange mat met mooie
koprollen, ook zónder handen en
ruime radslagen .
Helaas waren er in dit niveau geen
medailles weggelegd voor DWS,
want de nummers 1 en 2 haalden
7,81 en 7,76 punten.
Na afloop werden de juryleden heel
hartelijk bedankt voor hun aanwezigheid. De kinderen konden met
een tevreden gevoel huiswaarts keren , want de wedstrijdleiding had
ervoor gezorgd dat iedereen een diploma met de behaalde cijfers en
wat lekkers meekreeg.

Legmeervogels D2 speelt
uitstekende wedstrijd
Uithoorn - De voorlaatste competitie wedstrijd van het seizoen was
tegen Pancratius D2. De Vogels begonnen vol zelfvertrouwen aan de
wedstrijd. Alles wat trainer Stefan
van Grieken ze heeft geleerd komt

er nu uit. Hierdoor was het een fantastische wedstrijd met veel inzet en goed samenspel. Mooi om
naar te kijken. In het eerste begin
waren de ploegen aan elkaar gewaagd en ging de strijd gelijk op.

Maar de Vogels werden snel sterker. Door goede steekballen vanuit
het middenveld door Remco Timmermans, Wessel de Jong en Martijn van Reenen kregen de spitsen
meerdere kansen. In tegenstelling

tot het begin van het seizoen wordt
er nu goed gescoord. De 0-1 werd
gemaakt door Ferdy Brakke na een
goeie pass van Rob van Buschbach.
De 0-2 was een fantastische aanval
opgezet door Jamal Kissami, Martijn van Reenen en Carlo van Andel en afgerond door Ferdy Brakke.
Door een fout van onze kant werd
het 1-2 en na een goede aanval van
Pancratius werd de stand weer gelijk, 2-2. Maar de koppies gingen
niet hangen en er was geen kritiek
op elkaar.
De Vogels gingen er weer voor en
al snel werd het 2-3 door Martijn
van Reenen met een schot over de
grond langs de keeper. Ook de tweede helft werd er prima gespeeld, Tex
Koster met de rust en het overzicht.
Thijmen van Dijk met een super inzet als links back en met rustig uitverdedigen. Anko Smit met goed attent keepen en Bas Lefferts deze
helft als prima rechtsback. Na een
mooie bal op Chelly Drost kapt ze
haar tegen tegenstander mooi uit
en schiet met links ala Sneijder in
het doel, 2-4. Door een goede actie van Mounir Rejeb kan Yannick
van der Veer een prachtige steekbal op Ferdy Brakke geven waarna Carlo van Andel kan scoren 2-5.
Het laatste doelpunt wordt weer gescoord door Ferdy Brakke na goed
storen en een pass op maat van Rob
van Buschbach 2-6. Een geweldige
teamprestatie

Let op!
Krant komt 1 keer
op maandag uit!
Redactioneel artikel + advertenties
kunnen worden ingeleverd
tot
vrijdagochtend 11.00 uur
In verband met de komende
feestdagen, woensdag 30 april
Koninginnedag en donderdag
1 mei Hemelvaartsdag, komt de
Nieuwe Meerbode eenmalig op
maandag uit. Dit houdt in dat
deze op vrijdag 25 april wordt
gemaakt. Advertenties kunnen
worden ingeleverd tot vrijdagochtend 11.00 uur aan ons kantoor in de Anselmusstraat 19 in
Mijdrecht of per mail:

verkoopmijdrecht@meerbode.
nl of verkoopuithoorn@meerbode.nl.
U kunt ze ook faxen: 0297581509.
Teksten voor de redactie kunnen worden gemaild tot vrijdagochtend 11.00 uur naar: redactiemijdrecht@meerbode.nl
of redactieuithoorn@meerbode.nl.
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Drie burgemeesters bundelen
krachten voor dierenbescherming
Uithoorn - Afgelopen vrijdag 18
april is de eerste paal geslagen
voor het nieuw te bouwen onderkomen voor de Dierenbescherming
Aalsmeer en omstreken. De drie
burgemeesters van de gemeenten Aalsmeer, Uithoorn en De Ronde Venen bundelden hiervoor hun
krachten. Al trekkend aan de bouwtouwen ‘jasten’ de burgemeesters
Pieter Litjens van Aalsmeer, Berry Groen van Uithoorn en Marianne
Burgman van De Ronde Venen de
paal een meter de grond in.
Het drietal kreeg hierbij hulp van
oud-burgemeester Joost Hoffscholte van Aalsmeer. “Hij heeft tot slot
de eerste schop voor deze nieuwbouw gegeven”, aldus oud-voorzitter Theo Peterse. Het officiële mo-

ment, dat bijgewoond werd door
een groot aantal wethouders en
raadsleden van genoemde drie gemeenten, werd bezegeld met een
tweetal vuurwerkknallen. Het nieuwe pand wordt gebouwd in de Beethovenlaan in de Hornmeer, in het
groen tussen de velden van voetbalvereniging RKAV en kinderboerderij Boerenvreugd in. De Dierenbescherming heeft voor een nieuw onderkomen gekozen uit oogpunt van
kostenbesparing. Op dit moment is
zij nog gehuisvest aan de Zijdelweg
in Uithoorn. De Dierenbescherming
onderhoudt de hulplijnen voor dieren in nood, beschikt over een inspectiedienst, geeft voorlichting over
dierenwelzijn en stuurt de dierenambulance aan. Ook heeft de Die-

renbescherming een eigen afdeling
van de Kids voor Animals en een eigen hondenschool. “De Dierenbescherming op de kaart houden blijft
hard nodig”, vervolgde de oud-voorzitter in zijn speech. Voor de inrichting van het nieuwe pand is de Dierenbescherming overigens voor een
groot deel afhankelijk van sponsors
en donateurs. Mocht u het werk van
de Dierenbescherming willen ondersteunen, dan kan een bijdrage
overgemaakt worden op gironummer 7992461 ten name van Dierenbescherming Aalsmeer en omstreken. De verhuizing naar het nieuwe
onderkomen in Aalsmeer staat nog
dit jaar in de planning. Meer weten? Kijk op www.aalsmeer.dierenbescherming.nl.

‘Wortelactie’ Optiek
De Ronde Venen nu goed
van start

Wilnis - Op zaterdag 19 april jl.
opende de nieuw gevestigde winkel
‘Optiek De Ronde Venen’ in de Wilnisse Dorpsstraat 35 officieel haar
deuren. Dit in tegenstelling tot wat
er aangegeven stond in de advertentie in deze krant van 16 april. De
opgegeven data van de maand mei
waren echter bedoeld voor een andere actie in een van de brillenwinkels van eigenaar Tom Notenboom.
Er was een vergissing in het spel.
Tom heeft samen met zijn broer
meerdere opticiens zaken in Nederland onder zijn hoede. De ‘Optiek De Ronde Venen’ is de nieuwste vestiging van dit succesvolle familiebedrijf.
Korting
Met een ludieke actie waarbij men
door het inleveren van wortels een
korting op het brilassortiment kan
krijgen, is in Wilnis de nieuwe vestiging goed van start gegaan. Voor
alle duidelijkheid: de actie duurt van
19 april tot en met 26 mei a.s. Dus
degenen die een nieuwe bril nodig
hebben of een ander model wensen,
kunnen tot aan dat tijdstip 20 procent korting op een bril uit het gehele assortiment krijgen! Elke ingeleverde wortel geeft recht op 5 procent korting en men mag als klant
maximaal vier wortels inleveren. Het
gaat om wortels die men gewoon bij
de groenteman kan kopen. Ter introductie van deze wortelactie waren
zaterdag enkele meisjes, verkleed
als konijntjes, in het dorp en de omgeving op pad gegaan om wortels
uit te delen en belangstellenden op
die manier op de aanwezigheid van
de nieuwe opticien te wijzen. Ter
ondersteuning van de actie had deze op het kruispunt Dorpsstraat/Ir.
Enschedeweg een groot opblaasbaar konijn geplaatst waarmee tot
uitdrukking werd gebracht dat die
wel graag een sappig worteltje lust,
maar er net als de mensen niet beter
door gaat zien. Wél met een bril van
‘Optiek De Ronde Venen!’
Een bril voor elk budget
Op die zaterdag waren er talloze bezoekers in verschillende leeftijdscategorieën de winkel binnengestapt die nieuwsgierig het aanbod eens kwamen bekijken. En dat
mag er zijn. De nieuwe brillenwinkel

biedt een keur aan mooie trendy en
klassieke brillen in tal van variaties
en van gerenommeerde merken als
Versace, Ray-Ban, Voque en Burberry. Maar ook Rodenstock en de Parijse haut couture brillen van Korloff
kan men zich hier laten aanmeten.
De winkel ziet er licht en ruim uit in
overwegend wit met een zwarte afwerking en heeft een hoogwaardige uitstraling. Binnen heerst een informele sfeer. Hier is iedereen van
harte welkom die een bril of contactlenzen nodig heeft, maar ook

den brillenglazen op sterkte geslepen. Dat slijpen doen wij in eigen
beheer. We geven daarbij een zogeheten ‘sterktegarantie’ af. Dit houdt
in dat als de ogen binnen een half
jaar erna een sterkteafwijking vertonen, wat te merken is aan het gezichtsbeeld, wij opnieuw een oogmeting uitvoeren en de glazen geheel gratis vervangen. Verder hebben wij de beschikking over enkele afgestudeerde optometristen. Die
vormen met hun kennis een intermediair tussen de oogarts en de opticien. De optometrist kan indien
nodig vergaand oogonderzoek uitvoeren. Heel belangrijk bij onder
meer diabetici. Het heeft voor onze klanten voordelen. Waar je vroeger voor een aantal zaken een afspraak moest maken bij de oogarts,
kan dat in voorkomende gevallen nu
ook in eigen huis bij de optometrist.
Dat gaat sneller en men kan optisch
meteen geholpen worden. Bij geconstateerde gebreken of afwijkingen, stuurt hij de persoon in ieder
geval door naar de oogarts.”
Om de hoek
Tommy Reijmerink is bij Optiek De
Ronde Venen de vestigingsmanager. Hij is opticien en afkomstig uit
Vleuten, waar hij werkzaam was bij
de ‘Brillenman’, eveneens een zaak

Geen enkel bezwaarschrift binnengekomen!

Vergunning voor bouw
nieuwe zwembad is binnen
De Ronde Venen – Het kan dus wel,
dat er eens iets gebouwd kan worden, zonder dat er bezwaarschriften worden ingediend. Bezwaarschriften die vaak de bouw maanden, zo niet jaren kunnen vertragen. “ Gelukkig maar”, zo verzuchten een groepje – nu reeds jonge
dames, toen ze begonnen te vragen
om een nieuw zwembad waren het
nog meisjes - “zal het er toch nog
van komen. We waren al bang dat
misschien onze kinderen erin konden zwemmen, maar blijkbaar kunnen wij er over twee jaar in duiken”.

En dat ziet er echt zo uit. De gemeentesecretarisvertelde het blij, afgelopen woensdag tijdens het persuurtje. “De bouwvergunning voor het
zwembad is binnen”. Geen bezwaarschriften binnengekomen zo vroegen wij: “niet 1 zo werd verteld. Zelf
wethouder Roosendaal was ver-

rast. Hij was blijkbaar nog niet op de
hoogte van dit heugelijk feit, maar
hij was er niet minder blij om.
“ Heel prettig, dat we deze fase zo
voorspoedig hebben doorlopen”, zo

Extra lange meivakantie
om vrijblijvend rond te kijken. “Wij
hebben voor elk budget iets te bieden, dus ook voor degene die kiest
voor een bril tegen een bodemprijs”, geeft Tom Notenboom te kennen. “Onze doelgroep betreft alle inwoners van Wilnis, maar vooral de
veertigplussers, want vanaf die leeftijd krijgt nagenoeg iedereen problemen met lezen. Maar ook jongeren zijn hier van harte welkom.
Zij hebben ruime keuze uit een collectie brillen die voldoet aan de laatste mode-eisen. Een bril is zeer bepalend voor iemands persoonlijke
uitstraling en daar houden wij ook
rekening mee. Wij meten ook contactlenzen aan en daarnaast is men
hier aan het juiste adres voor het
‘oog-onderhoud’. Daarmee bedoelen wij het op professionele wijze regelmatig controleren en meten van
de ogen. Met de uitkomsten wor-

van Notenboom. Voordeel is dat de
samenwerkende, maar onafhankelijk functionerende vestigingen, profiteren van elkaars kennis, kunde en
expertise. Dat komt ook de klant ten
goede. Ander voordeel is dat (met
name oudere) inwoners van Wilnis niet meer buiten hun woonkern
naar een opticien/brillenzaak hoeven te reizen. Letterlijk ‘om de hoek’
kan men nu geholpen worden. Tom:
“Behalve deskundige adviezen kunnen wij onze klanten eveneens vertellen wat zij van hun zorgverzekering voor hun bril vergoed krijgen.
De rest valt dit jaar nog onder de
bijzondere ziektekosten die men bij
de inkomstenbelasting als een aftrekpost mag opvoeren. De belastingdienst betaalt dus mee aan de
bril. Vanaf 1 januari 2009 mag dat
echter niet meer. In dat licht gezien
is het dus voordelig om dit jaar nog
een nieuwe bril aan te schaffen.”
Alvorens de nieuwe opticien zich
in de Wilnisse Dorpsstraat vestigde, heeft deze een uitgebreid onderzoek laten verrichten of het zinvol was om in op dit terrein in Wilnis
een winkel te openen.
De uitkomsten ervan en de reacties
van de inwoners en andere ondernemers waren dermate positief dat
men besloot dit door te zetten.
Omdat Wouda Fashion op 4 april
verkaste naar het voormalige pand
van Van Eijk, was er direct een geschikte ruimte voorhanden. Die is in
veertien dag tijd omgetoverd tot een
fraaie brillenzaak met mogelijkheid
tot oogmeting en wat verder nodig
is om een bril met glazen op de juiste sterkte te kunnen maken en afleveren.

Aalsmeer - Bijna is het meivakantie, een extra lange deze keer van
maandag 28 april t/m dinsdag 13
mei. De schooljeugd zal zich gaan
vermaken met allerlei activiteiten
die in de accommodaties van de
ESA BV Aalsmeer worden georganiseerd.
Sport&Spelinstuiven
In De Proosdijhal zijn er deze vakantie wel 3 Sport&Spelinstuiven.
Op maandag 28 april, maandag 5
en donderdag 8 mei kan er weer
naar hartelust gespeeld en gesport
worden door kinderen van 4 t/m 12
jaar. De kinderen zijn van harte welkom tussen 09.30-12.00 uur.
Extra vrijzwemmen
In De Waterlelie kan er extra worden vrijgezwommen. Op maan-

Spelend
schilderen
Uithoorn - Op zaterdag 26 april van
10.00 tot 16.00 uur geeft Joke Zonneveld de workshop ‘Spelend schilderen en het contrast’ (35,-) Vanaf
7 mei geeft zij de cursus ‘Spelend
schilderen en het geheugen’, 6 lessen van 9 tot 12 uur, (95,-). Vanuit
de beweging en intuïtie ga je aan
het werk met de mogelijkheden van
materiaal en kleur binnen je eigen
beelden. Prijzen inclusief alle materiaal, acrylverf, houtskool en papier,
koffie en thee. Plaats: Atelier De Rode Draad, Prinses Margrietlaan 86
te Uithoorn. Informatie www.jokezonneveld.nl of tel 020-6418680.

dag 28 april en dinsdag 29 april van
10.30–14.30 uur en op vrijdag 2 mei
van 10.00-13.00 uur. In de 2e week
op maandag 5 mei, dinsdag 6 mei
en woensdag 7 mei van 10.30-14.30
uur, op donderdag 8 mei van 12.00–
14.30 uur en vrijdag 9 mei van
10.00-13.00 uur. Op de extra vrije
dag, dinsdag 13 mei, is het bad ook

zei hij. “ Dat het zo voorspoedig zou
zijn, kun je hopen, maar dat het dan
ook gebeurd is fijn”. Als alles nu zo
blijft gaan zal het nieuwe zwembad
medio maart 2010 geopend worden.
open voor vrijzwemmen van 10.3014.30 uur.
Op Koninginnedag 30 april en Hemelvaartsdag 1 mei is zwembad De
Waterlelie gesloten.
Voor meer informatie over alle activiteiten en exacte openingstijden
van het zwembad kunt u contact
opnemen met onze receptie: 0297322022 of neemt u een kijkje op:
www.esa-aalsmeer.nl.

Film in de Veenhartkerk
Mijdrecht - Komende vrijdag 25
april is er weer Veenhartfilmavond.
De Veenhartfilmavond is voor iedereen die dicht bij huis wil genieten
van de betere films en er vrijblijvend
over door wil praten, met openheid
en respect voor ieders opvatting.
De Veenhartkerk is een kerk die op
een eigentijdse en creatieve manier
kerk probeert te zijn. Een kerk die
er niet alleen wil zijn voor zichzelf,
maar voor De Ronde Venen. Zij wil
een plek zijn waar ruimte is voor iedereen die bezig is met religie of nadenkt over zingeving. Alle activiteiten, ook de Veenhartfilmavonden,

zijn bedoeld om op een uitdagende manier met religie en zingeving
bezig te zijn. De Veenhartfilmavond
is in het gebouw van de Veenhartkerk, Grutto 2a te Mijdrecht. Vanaf
20.00 uur is de zaal open en de film
start om 20.30 uur, entree 4,00 euro. De film wordt vertoond op een
groot scherm en na afloop is er een
drankje en gelegenheid om na te
praten. Wil je weten welke film er
draait of wil je meer informatie over
de filmavonden? Kijk op de website www.veenhartkerk.nl en geef je
op voor de Veenhartfilmladder, dan
word je maandelijks op de hoogte
gehouden.

Verkoop afgeschreven
materialen

Mijdrecht - In de bibliotheek van
Mijdrecht zijn verschillende materialen te koop. Op verschillende afdelingen staan kasten met afgeschreven materialen. Op de begane grond vindt u boeken, cd’s, cdroms en dvd’s. Op de eerste verdieping (volwassenafdeling) romans
en volwassen studie. In de kelder

(jeugdafdeling) jeugdleesboeken en
jeugdstudie. Prijslijst: boeken à 0,50
euro, CD’s à 2,00 euro, Cd-roms à
2,00 euro, Dvd’s à 2,50 euro.
Tijdens de reguliere openingstijden
van de bibliotheek kunt u naar hartelust snuffelen in de afgeschreven
materialen.
Wellicht zit er iets voor u bij.
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Monumenten

De Historische Vereniging De Proosdijlanden presenteert….
“Monumentale objecten in de gemeente De Ronde Venen”
Tussen 1988 en 1992 heeft de provincie Utrecht een
inventarisatie gemaakt van alle waardevolle gebouwen
en andere objecten binnen de grenzen van de provincie. In 2001 zijn al die objecten en gebouwen per gemeente in boekvorm vastgelegd. In “De Ronde Venen
geschiedenis en architectuur”. De gemeente telt daarin 266 objecten waarvan 26 door het rijk beschermd,
34 door de gemeente beschermd, 25 potentieel door
de gemeente beschermd, 34 niet beschermd met drie
sterren en 100 niet beschermd met twee sterren. De
rest heeft één ster of minder. Een object met één ster
is gekwalificeerd als beeldondersteunend, twee sterren betekent beeldbepalend en drie sterren staat voor
monumentaal en zeer waardevol. Een door het rijk beschermd monumentaal object heeft altijd drie sterren.

Een door de gemeente beschermd monumentaal object kan zowel drie als twee sterren hebben. Let wel dit
was anno 2001. De uiteindelijke vaststelling moest instemming hebben van de gemeenteraad. Dat gebeurde in vier tranches. Tranche drie is inmiddels voltooid.
We tellen dan de volgende aantallen gemeentelijke
monumenten: Amstelhoek 5, De Hoef 19, Mijdrecht
(slechts) 21, Vinkeveen 39, Waverveen 10 en Wilnis
31. De komende weken zullen wij elke week in De
Nieuwe Meerbode een van die objecten proberen op
te nemen vergezeld van een stukje tekst waarin de belangrijkste kenmerken. Onze dank aan de redactie van
de Nieuwe Meerbode voor de geboden mogelijkheid
deze informatie aan de inwoners van onze gemeente
over te dragen.

Een van de monumenten waar
we droge voeten aan danken. Het gemaal De Ruiter
aan de Demmeriksekade nr 5
te Vinkeveen. Gemeentelijk
monument met twee sterren.
Het werd gebouwd in 1923
in een stijl die ‘nieuwe zakelijkheid’ werd genoemd. Het
elektrische gemaal, met twee
centrifugaalpompen loost op de
Geuzensloot, die via de Angstel
in open verbinding staat met
het
Amsterdam-Rijnkanaal.
Ooit stonden op die plek de
Demmerikse molens. Het gemaal vervangt de Proosdijer- de
Vinkeveense- de Oudhuizer- de
Wilnisse- en de Driehuizer molen. Foto: Nico van Eijk

Let op! Krant komt 1 keer op maandag uit!

Redactionele artikelen + advertenties
kunnen worden ingeleverd tot
vrijdagochtend 11.00 uur
In verband met de komende feestdagen, woensdag 30 april Koninginnedag en donderdag 1 mei
Hemelvaartsdag, komt de Nieuwe Meerbode eenmalig op maandag uit.
Dit houdt in dat deze op vrijdag 25
april wordt gemaakt.

Advertenties kunnen worden ingeleverd tot vrijdagochtend 11.00
uur aan ons kantoor in de Anselmusstraat 19 in Mijdrecht of per
mail:
verkoopmijdrecht@meerbode.nl
of
verkoopuithoorn@meerbode.nl.

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

U kunt ze ook faxen:
0297-581509.
Teksten voor de redactie kunnen
worden gemaild tot vrijdagochtend 11.00 uur naar:
redactiemijdrecht@meerbode.nl
of
redactieuithoorn@meerbode.nl.

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

Racisme & vandalisme in Mijdrecht
Mijdrecht - Gisterenmorgen kregen we deze foto’s toegestuurd. We schrokken.
Welke zieke geest doet zoiets. Hier zijn toch
geen woorden voor. We kregen ze gestuurd
van N. Imani. Hij schreef: “In de nacht van
vrijdag 18 april hebben vandalen, racisten,
zieke mensen (geparkeerd in de buurt van
de rotonde aan de Hoofdweg), een auto van
een bewoner uit Mijdrecht op schandalige wijze bekrast, bespoten en drie van zijn
banden lek gestoken. Hakenkruisen!!!!!
Dat dit kan in Mijdrecht. Het slachtoffer is
een hardwerkende man. En heeft geen problemen in de buurt.
Buurtbewoners hebben de man geholpen met wat er nog te helpen viel.
Er hangen overal camera’s in het dorp. Ook bij het politiebureau,
dit voor de veiligheid van het politiebureau!!! Terwijl de politie er
is voor onze veiligheid en orde.
Het lijkt wel alsof het steeds erger wordt en dat de politie hier niet
veel aan doet en
er zelf voor wegduikt.
N. Imani

LTB heet voortaan ‘Flynth
adviseurs en accountants BV’
Mijdrecht - Na bijna 85 jaar wijzigt LTB haar naam. LTB Adviseurs
en Accountants BV, Brood en Van
Ewijk/LTB en Procount/LTB gaan in
de toekomst verder onder de naam
‘Flynth adviseurs en accountants BV’.
De adviesorganisatie legt momenteel de laatste hand aan de herpositionering van zowel de dienstverlening als de totale uitstraling. Flynth
realiseert een omzet van ca. 65 miljoen euro en telt ruim 800 specialisten en 23 kantoren. Hiermee behoort de organisatie tot de top tien
van adviesbureaus in Nederland.
“Het heeft niets te maken met een
fusie of overname door derden.
Maar na 85 jaar wilde het management van de organisatie een uitstraling die past bij deze tijd”, benadrukt kantoormanager/relatiebeheerder Kees van der Laan. “Flynth
is een nieuwe naam die kernwaarden in zich bergt waar begrippen als
vernieuwend, succes, pro-actief en
marktleider aan ten grondslag liggen. Kortom, Flynth staat voor een
frisse uitstraling gepaard gaand met
gedegen dienstverlening, oog voor
vernieuwing en efficiency.”

Feest
De invoering van de nieuwe naam
werd gevierd met een fantastische feestavond bij Event Centre Aalsmeer. Een feest waarvoor de medewerker(st)ers van alle Flynthkantoren waren uitgenodigd. In de Mijdrechtse vestiging
aan Bozenhoven 76 deed men er
nog een schepje bovenop. Maandag jl. was het de eerste werkdag
onder de nieuwe naam voor de ruim
20 medewerker(st)ers van het kantoor. Men werd getrakteerd op een
heerlijk ontbijtbuffet, waarbij ook
het beschuitje met muisjes ter gelegenheid van de naamsgeboorte
niet ontbrak. De rode loper lag uit
en de Flynth medewerk(st)ers werden door Kees van der Laan rond
acht uur in de morgen officieel verwelkomd. Hij had zich speciaal voor
die gelegenheid in een heuse smoking gestoken.
Full-service concept
LTB werd vaak in één adem genoemd met de agrosector en dat is
en blijft ook voor Flynth een belangrijke branche. Maar de organisatie

werkt inmiddels voor veel andere
branches. Flynth biedt een compleet
pakket diensten aan het hele MKB
en daarbij past een nieuwe naam.
Het dienstenpakket wordt constant
verder uitgebreid en alle diensten
zullen in elk kantoor beschikbaar
zijn. Dus alle disciplines en kennis
verzameld onder één dak. Flynth
kenmerkt zichzelf als de proactieve
en betrokken partner voor ondernemend Nederland. Het brede dienstenpakket strekt zich uit van accountancy, juridisch-, personeels-,
bedrijfs- en belastingadvies tot aan
mediation. Flynth wil met kennis van
zaken ondernemen naast en samen
met de ondernemer. Een uitgebreid
pakket online diensten completeert
de activiteiten van het ambitieuze en
succesvolle adviesbureau dat het
komende decennium een jaarlijkse
groei van 10 procent beoogt.
Flynth adviseurs en accountants BV
is helder in zaken en biedt MKBbrede dienstverlening aan het bedrijfsleven. Persoonlijk en betrouwbaar als vanouds, flexibel en vernieuwend naar de toekomst.

Ouders van de Kwikstaart
genieten van musicals
Mijdrecht - Het was voor alle ouders opnieuw een enorm plezier
om in het Alkwin Kollege te genieten van hun kinderen, die op toneel
stonden.
De woensdagavonden van 26 maart,
2 april en 9 april zullen daarom niet
snel vergeten worden. Het thema
van deze podiumavonden was musicals. De ouders waren een avondje te gast in Broadway, in West End
en in Studio Aalsmeer.
De podiumavond-commissie heeft
samen met de leerkrachten en de
kinderen weer iets geweldigs neergezet. Iedereen heeft kunnen smullen van de zelfbedachte choreografieën door de leerkrachten, waarbij
de keuze van de muziek, de inhoud
van de gekozen musical en de samenstelling van de kostuums, evenals het voorbereidend werk, van de
leerkrachten zijn geweest. Deze inspanningen werden op bijzondere
wijze en vol enthousiasme door de
ouders ontvangen en de commissie
is dan ook in haar opzet heel goed
geslaagd. Het was een groot spektakel en een heel gevarieerd programma. Zo hebben we op verschillende manieren de vertolking van
The Cats kunnen bewonderen. We
hebben grote ‘Cats’ van een groep 7
en een groep 8 gezien. Het was een
lust voor het oog om de prachtig
geschminkte leerlingen te zien. Dit
geldt ook voor de kleine ‘Cats’ van
groep 2. Ook Pinokkio is door twee
groepen op totaal verschillende manieren gepresenteerd. Mooi gezongen en goed geacteerd door een
groep 3 en een groep 5. De musical
‘Annie’, uitgevoerd door een groep 2

en een groep 4, waarvan 2 leerlingen een fantastische solo ten gehore hebben gebracht.
Tovenaar
Miss Hannigan, gespeeld door twee
leerkrachten, zijn gelukkig onder
schooltijd veel liever voor de kinderen. The Wiz met de tovenaar van Oz
werd opgevoerd door 2 groepen 4.
Een schitterende choreografie leverde een prachtig plaatje op. Natuurlijk ontbraken the Lion King en
Jungle Book niet.
De groepen twee
en
een
groep
5
deden de
zaal meezingen op
hun grappige
en
ook mooie
muziek.
Belle
en
het beest
door een
groep
6
liet uiteindelijk een
happy end zien en een groep 5 vertolkte nog een Jungle in the mix. Tot
slot mogen we niet vergeten dat The
sound of music door een groep 3 en
een groep 6 is vertolkt. Een regendans door een groep 3 en een bijdrage van groep 7 met een goed gespeeld en gezongen compilatie van
Ja zuster, nee zuster. Tot slot worden nog de volgende improvisaties
genoemd als: een reis door musicalland (groep7), Nijntje door groep

2 kleuters, een zelfgemaakte musical, gezongen, gedanst en heel
knap geacteerd door een groep 6.
Een groep 8 brengt ons in de sfeer
van een High school. Als verrassing kwam er nog een presentatie
van een aantal leerkrachten, met
zang en dans, op het lied van ’Brand
new day’. Elke avond werd afgesloten met het traditionele slotlied dat
luidkeels door alle kinderen, ouders
en leerkrachten werd gezongen. Het
vlaggetje hier en het vlaggetje daar
ontbraken niet in natura.

Door het groot aantal leerlingen
heeft de school de podiumavonden
over drie avonden moeten verdelen.
Daarom alle lof voor de leerkrachten van de Kwikstaart, de leerlingen
en niet te vergeten, de ouders voor
het verzorgen van de schmink en
de kostuums, etc. Alle ouders van
de Kwikstaart hebben geweldig genoten, maar ook de kinderen en de
leerkrachten zelf. Het was helemaal
super.
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De redactie van de Nieuwe Meerbode rekent het tot haar taak om de lezers van haar
krant zo objectief mogelijk te informeren. Wij nemen zelf geen standpunt in. Wij vinden
dat alle mededelingen, nieuwsfeiten en overige onderwerpen die zich in het openbaar
afspelen en zeker die zaken die tijdens gemeentelijke vergaderingen, bijeenkomsten of
interviews worden gedaan, in onze krant horen.
Alle lezers van onze krant, ook die niet bij zo’n bijeenkomst of vergadering of wat dan ook
aanwezig waren, behoren daarvan kennis te kunnen nemen. Ingezonden brieven plaatsen
wij omdat de afzender wil dat haar of zijn mening bekend wordt gemaakt in haar of zijn
omgeving. Zij of hij blijft verantwoordelijk voor de inhoud. Plaatsing door ons betekent
niet dat onze redactie een standpunt inneemt.

Ja!Ja! To be or not to be.
That’s the question.
Sociaal of asociaal
Dat is de vraag. Het beleid van het
gemeentebestuur moet er toch
op gericht zijn dat de mensen zo
lang mogelijk zelfstandig kunnen
blijven. Dat kost geld, maar lang
niet zoveel als bejaardenhuizen.
Toch? Dat beleid moet er op gericht zijn om mensen met fysieke
problemen te helpen. Dat geldt
niet alleen voor binnenshuis maar
ook voor daar buiten. Je zult maar
iets aan je benen hebben hier in
de gemeente De Ronde Venen.
Is er een gehandicaptenbeleid
of is dat er niet. Ja! Ja! Eigenlijk
Nee! Nee! Wat doet B&W (5 mensen) voor de gehandicapten? Wat
doen de raadsleden (23 mensen)
voor de gehandicapten? Wat doet
het CDA (6 mensen) er voor?
Wat doet Rondevenen Belang (4
mensen)? Wat doet de Combinatie? (van wat ook weer?) (4 mensen)? Wat doet de VVD (3 mensen)? Wat doet Gemeente Belang
(2 mensen)? Wat doet de Christenunie/SGP (2 mensen). Wat doet
D66 (1 mensen)? 28 Politieke figuren die door ons ‘gekozen’ zijn.
Ho! Ho! Ze hebben allemaal nog
fractie-assistenten en partijgenoten ook. B&Wers. Krijgen dikbetaald!!! voor wat ze doen! De
raadsleden krijgen steeds meer
betaald voor hun aanwezigheid!
(Die houden er na alle aftrek zo
weinig van over dat ze er alleen
nog maar gepensioneerden en
studenten voor kunnen krijgen.)
Ja! Ja! En die moeten dan eigenlijk de baas zijn van B&W. Verbetering van de situatie voor gehandicapten wordt niets aan gedaan.
Daarvoor moet je bij wethouder
Dekker zijn, maar daar kun je dat
gewoon niet aan over laten. Hij is
niet sociaal gericht. Maar helaas
heeft de wethouder van Sociale Zaken Van Breukelen ook zijn
oogkleppen op en doet er ook
niets aan. Allebei nog van Christelijke huize ook. Ja! Ja! Christelijk, wat houdt dat nog in??? De
woorden rentmeesterschap, leef-

baarheid en solidariteit komen
in het B&W woordenboeken niet
voor? Toch? Hebt u er iets van
gemerkt? Ik niets! Ja! Ja! Niets!
Wij hebben tegenwoordig een
WMO commissie. (Vrijwilligers).
Die mogen alleen adviseren.
Nou, dan weet je het wel. Leuk
uithangbordje voor de gemeente. Ze mogen alleen wat voorstellen en verder???? Láá Láá, je lalala. Ja! Ja! Zo gaat het steeds.
Wanneer komen er weer verkiezingen. Dan staan ze ineens allemaal weer klaar met beloften.
Mooie praatjes. Gelukkig nog
maar een jaar. Wanneer komt er
nu weer eens een ‘Zeg je zeg je’?
Een bijeenkomst zoals vorig jaar,
waarbij de inwoners van De Ronde Venen echt hun zegje kunnen
doen? Er zal wel geen geld voor
zijn, want B&W zijn aan het potverteren op de hei.
Ja! Ja! B&W gaan weer eens lekker naar de hei, dan kunnen ze
weer bijtanken. All-in arrangementen natuurlijk. Dat drinkt het
lekkerst. Waarvoor? Ik denk om
te vieren dat de burgemeester
weer mag blijven.
Ja! Ja! Even iets anders. Weet je
wat ik meteen dacht toen ik hoorde van de brand in die twee historische rustgevende pandjes in
de Dorpsstraat van Mijdrecht?
Overigens vind ik het heel erg
voor die man die omgekomen is.
Ik moet me niet voorstellen hoe
dat is gegaan. Dat lijkt mij verschrikkelijk. Wat moet je dan met
een rookmelder? Maar!! Weet je
wat ik meteen dacht? Ik dacht,
de projectontwikkelaars staan
klaar om daar weer een of ander torentje neer te zetten. Om
er weer een of ander duur project van te maken en hun zakken weer te vullen. Reken maar
dat ze klaar staan. Jammer dat
zulke rustpunten, die de straat
nog iets echt dorps gaven, verbrand zijn. Jammer. Heel jammer.

De ene zijn brand is de ander z’n
brood. Ja! Ja! Ze hebben het door
de verhoogde energieprijzen niet
anders dan over energiebesparing (en ook nog en beetje over
het milieu). Wat denk je. Rijd ik
in België. ‘s Nachts om 01.00 uur.
Tussen Luik en March ca 70 km.
Alleen op de weg. Niemand tegen, niemand voor, niemand achter. 70 km alleen. Lekker rustig. Dat wel. Passeer ik ca 42.000
brandende lantaarns. Over energiebesparing gesproken. Die Belgen zijn gek. Ja! Ja! Bij ons kunnen ze er ook wat van. Westhoek
Wonen, die kan er ook wat van.
Jah, onze Westhoek Wonen. Hebben ze zes flats in Mijdrecht gerenoveerd. Trappenhuizen ‘mooi’
geschilderd met felle kleuren
groen, geel, blauw, paars, rood,
oranje, roze, te gek om op te
noemen. Daar brandt 24 uur per
dag overdadig licht. Overdag als
de zon schijnt staan in elke flat
4 schijnwerpers te branden. Die
zijn gek. De hele nacht branden
er in de gangen van de boxen en
de trappenhuizen en buiten grote lampen met enorme lichtcapaciteit. Die zijn gek. Straks krijgen
wie weer de huurverhoging door.
Goed opletten mensen, hoe het
met de servicekosten is gesteld.
Ja! Ja! Vooral de servicekosten in
de gaten houden. Let op Westhoek. Ja! Ja! Weet je wat zo leuk
is: dat onze meerkoet, ik zeg onze meerkoet, omdat ze er elk jaar
weer terugkomt, weer broedt op
het nest dat ze gebouwd heeft in
het kunstwerk in de Heemraadsingel. Leuk dat de onderhoudsdienst dat laat gebeuren. Kunst
en natuur zijn daar verenigd. Dat
is heel mooi. Ja! Ja! Dat gezeur
over die brug moet maar eens afgelopen zijn of niet. Het is te gek
om die brug te slopen. Wethouder Levenbach, dat kun je niet
maken.
John B. Grootegoed

Wonen in Uithoorn
Uithoorn - Betreft artikelen in
Uithoornse Courant en de Nieuwe Meerbode inzake 45 asielzoekers en hun huisvesting binnen twee jaar na generaal pardon, en mijn persoonlijke woonomstandigheden.
Onder de koppen: ‘Uithoorn
loopt op kop qua huisvesting’,
‘Asielzoekers met generaal pardon’ en ‘Asielzoekers in Uithoorn
goed af’, werden artikelen geplaatst die aangeven dat de gemeente Uithoorn koploper is bij
de taakstelling van het Ministerie
van Binnenlandse Zaken voor de
huisvesting van asielzoekers.
Hoewel ik geen bezwaar heb tegen werkelijke asielzoekers, is
het huisvesten van illegalen na
een generaal pardon een geheel
andere zaak.
Ook het huisvesten van deze
mensen op sommige kernen vind
ik een verkeerde zaak, te denken
valt hierbij aan de Europarei flats
met daarbij het Bijlmereffect (te
grote concentraties).
Doch ter zake, mijn persoonlijke
status steekt hier ook schril bij af.
Uit een formulier van 29-03-2003

door Intermed onder de kop zorgrisico’s en zorgnoden met patiëntnummer 7263368 naam
Langendijk leeftijd 76, geslacht
M, blijkt dat ik sta ingeschreven
voor een aanleunwoning.
In maart 2004 ben ik gehuwd
te Uithoorn en heb mijn woning
aan de Colijnlaan 106 opgezegd
en ben op het adres Brusselflat 65 gaan wonen. Op 29 oktober 2007 is de door mijn ex aangevraagde echtscheiding ingeschreven. Reeds voor die tijd heb
ik mij als woningzoekende laten
inschrijven, waarbij ik ook nog
een medisch urgentiebewijs heb
via het Vierde Huis onder nummer 030745179 geldig vanaf 1112-2007 en geldig voor 6 maanden voor een passende huurwoning in de gemeente Uithoorn.
Ook ben ik bekend bij het loket
Wonen Welzijn en Zorg (dames
Wennink, v.d. Spek en Visser) en
bij de Stichting Vita (de heer. C.
Verwoerden), die ook een taak
heeft bij toewijzingen.
Daar al deze instanties, personen, etc. mij wat te veel kopzorgen geven en toch geen resul-

taat huisvesting tot gevolg had,
heb ik naast een vriend mij ook
gewend tot de ANBO Uithoorn
(hr. Van Gelderen).
Deze gehele tijd verblijf ik in een
kamertje van ca. 12 m2 in het
huis van mijn ex-vrouw, alwaar
reeds een opzegging per 31-122007 heeft plaatsgevonden. Uit
bovenstaand beperkt relaas moge blijken dat de artikelen in de
krant betreffende de huisvesting
van asielzoekers mij zeer kwetsen.
Alles wat ik verlang is een gelijkvloerse 2-3 kamerwoning met lift
in een seniorencomplex die, gezien mijn geboortedatum, 19-111926, nog niet voor mij beschikbaar is.
Gezien deze situatie geeft dit
een grote psychische druk. Hiervoor werd mijn huisarts, dokter
v.d. Bosch, meerdere malen ingeschakeld. Na vele maanden is
mij nog steeds geen goede oplossing aangeboden.
Hoogachtend,
J.J.F. Langendijk, Brusselflat,
65, Uithoorn.

Let op! Krant komt 1 keer op maandag uit!

Redactionele artikelen + advertenties
kunnen worden ingeleverd tot
vrijdagochtend 11.00 uur
In verband met de komende
feestdagen, woensdag 30 april
Koninginnedag en donderdag
1 mei Hemelvaartsdag, komt de
Nieuwe Meerbode eenmalig op
maandag uit.
Dit houdt in dat deze op vrijdag
25 april wordt gemaakt.

Advertenties kunnen worden
ingeleverd tot vrijdagochtend
11.00 uur aan ons kantoor in de
Anselmusstraat 19 in Mijdrecht
of per mail:
verkoopmijdrecht@meerbode.
nl of
verkoopuithoorn@meerbode.nl.

U kunt ze ook faxen:
0297-581509.
Teksten voor de redactie kunnen
worden gemaild tot vrijdagochtend 11.00 uur naar:
redactiemijdrecht@meerbode.
nl of
redactieuithoorn@meerbode.nl.

Controle in verband met
hondenbezit
De Ronde Venen - Het artikel
van de Gemeente betreffende de
controle op hondenbezit, huisaan-huis, heeft mij doen besluiten
u een ingezonden stuk te zenden
omdat ik heel erg verontrust ben
over deze actie. Wekelijks worden
wij gewaarschuwd om ons huis zo
goed mogelijk te beveiligen.
Een paar weken geleden nog stond
er in uw krant het artikel: Doe de
voordeur extra op slot als u in huis
bezig bent en vooral als u boven
aan het stofzuigen bent, u hoort
dan niet of de voordeur open en
dicht gaat en er bestaat een mogelijkheid, dat er een inbreker/insluiper in uw huis komt.
Acties zijn er te over geweest, bij
voldoende veiligheid kreeg je zelfs
korting bij de verzekeringsmaatschappij, zelfs op de ramen moesten sleutelsloten komen en alle
deuren moesten voorzien worden
van dievenklauwen.
Iedereen is daar druk mee geweest, want niemand wil het risico lopen, dat een vreemd figuur in
jouw huis binnenkomt.
Veel verenigingen plaatsen al
geen artikel meer in de krant over

de wekelijkse uitslag, want dan
zeg jij eigenlijk: Ik ben die avond
niet thuis. Maar wat gaat de Gemeente doen ??
Zij sturen huis-aan-huis controleurs om te kijken of iemand een
hond heeft die niet is aangegeven.
Moeten wij met z’n allen risico
gaan lopen, dat wij een ‘slecht figuur’ vrijwillig binnen laten komen.
Een zichtbare legitimatie stelt mij
ook niet gerust, het ‘slechte figuren gilde’ is tegenwoordig zo creatief, dat een legitimatie en eventuele Gemeente-stempel zo zijn nagemaakt. Al lopen er vier controleurs tegelijk in de straat, dan nog
is dat geen garantie dat het goed
volk is.
Wat te denken van de senioren, de
super-senioren, de zieken die met
veel moeite bij de voordeur komen, een kind, dat even een half
uurtje alleen thuis is, of de velen
onder ons die overdag alleen zijn.
Zelfs de Politie mag niet zonder
toestemming van de bewoner zomaar binnenkomen.
En wat krijgt de goedgelovige bewoner te horen achteraf, als blijkt
dat het toch ‘slecht volk’ was?... wij

kunnen niets doen, want u heeft
die persoon zelf binnen gelaten....
Niemand mag haar of zijn veiligheid in de waagschaal stellen in
haar of zijn huis omdat de Gemeente NIET goed heeft nagedacht over deze actie.
Ikzelf heb nooit een hond gehad
en zal ook nooit een hond nemen,
maar ik stel mijn huis niet vrijwillig open met alle risico’s van dien
voor een paar niet aangegeven
honden.
De Euro’s die de Gemeente op deze manier denkt binnen te halen
staat in geen enkel contrast met
mijn/onze veiligheid in ons eigen
huis.
De mensen, die ik de afgelopen
drie dagen hierover gesproken
heb, waren het allemaal met mij
eens.
Dat heeft mij doen besluiten u dit
artikel te zenden in de hoop dat u
het zal plaatsen.
Met vriendelijke groeten en mijn
dank voor uw tijd en aandacht.
S. Dillons uit Vinkeveen
(naam en adres volledig bij de redactie bekend)

Het laatste stukje van de mooie
Bovenkerkerpolder:

‘Het afvoerputje van de
gemeente Uithoorn’
Uithoorn - De eerste palen voor
de om te leggen N201 staan er
reeds. Om te beginnen, de volkstuinen aan de Bovenkerkerweg/
Legmeerpolder. Een onvoorstelbare rommel en dan vooral het tweede stuk vanaf de Randweg.
Het indertijd afgebrande winkelcentrum Zijdelwaard, waar een
mooie ‘vaarsloot’ mee gedempt is
aan de Amsteldijk Zuid.
Industrieterrein Strijland was gelegen was tussen de Wilhelminakade en de Thamerlaan, ook in de
gemeente Uithoorn, is verplaatst
naar Amsteldijk Zuid, en op deze
plaats is een mooie woonwijk gebouwd.
En dan nu, na ruim 40 jaar, de om
te leggen N201 door de Bovenkerkerpolder. Men ging er bij de
provincie Noord-Holland altijd van
uit ‘een rechte kaveldoorsnijding’.
Maar nu staan de eerste palen
dwars door de weilanden van de
daar aanwezige veehouders heen.
Laatst zagen wij op televisie een
programma dat heet ‘Landje Pik’.
Dat is nu echt wat er hier gaat gebeuren. In het ene gedeelte van de

polder krijgen de veehouders een
goede prijs voor hun landbouwgrond, maar als je nu net je veehouderij in het gedeelte hebt waar
de N201 komt, dan krijgt men nog
niet de helft en moet je maar zien.
Maar als nu in 2011?, dit geloven zij volgens mij zelf ook niet,
de weg is aangelegd, voor enkele
miljoenen meer dan begroot, wat
is er dan opgelost?
Juist ja, helemaan niets, dan staat
de file niet in de gemeente Uithoorn, hebben de bewoners daar
geen last meer, maar in de Bovenkerkerpolder en kunnen de bewoners in de flats langs de Randweg,
ook inwoners van de gemeente
Uithoorn, auto’s tellen en van het
lawaai en de stank genieten. Net
als de bewoners daar in het buitengebied.
De gemeente Uithoorn heeft de
afgelopen 40 jaar niets aan de
verkeersafwikkeling gedaan, alleen maar geroepen dat de weg
omgelegd moet worden door de
polder.
Zij willen nu zelfs de brug over de
Amstel weg hebben, zodat er echt

geen verkeer meer door het dorp
kan. En dan te denken dat het verkeer na deze omlegging wel verdubbelt door alle bedrijven die
langs deze weg gebouwd gaan
worden.
Maar een geluk bij dit ongeluk is
dat de gemeente Amstelveen het
grootste gedeelte van de Amstel ondertunneling voor haar rekening neemt. Ook wel een beetje eigenbelang. Anders was er een
hoge brug gekomen en zou het
leed helemaal niet te overzien zijn
geweest.
De golfbaan, in het noordelijk deel
van de polder, willen de wijkbewoners daar niet. Zij hebben er liever,
over enkele jaren, ook een autoweg op het oude A3 tracé.
Hopelijk dat ook wij dit nog mee
mogen maken, dan zijn wij er tenminste nog. Gemeente Uithoorn,
bedankt hoor.
Mede namens de bewoners
van het nu nog mooie
buitengebied: F.G. Wesselingh,
Amsteldijk Zuid 202f.

Bedankt gemeente
Uithoorn - Bij de buurtschouw op woensdag 16 april heb ik een aantal punten aangewezen (8
stuks) voor verbetering op het Zijdelveld. Met vreugde zag ik vrijdagmorgen 18 april al dat 4 van deze punten waren opgelost. Hulde voor deze snelle actie?
R. Dielen-Steegers

Openbaar groen

Oppimpen of opleuken
van de gemeente
Uithoorn - Een pluspunt vind ik
de stroken krokussen en narcissen in de groene bermen. Mooi,
die vroegbloeiende viburnums
hoek Ant. Coolenlaan en Arth. van
Schendellaan. En het nieuw geplante perk aan de Potgieterlaan
bij de Couperuslaan.

Compliment voor de aanpak van
de vernieuwde Adm. de Ruijterlaan. Heel mooi de 14 taxodiums
of moerascypressen aan de Herm.
Heijermanslaan.
Verder zou ik de burgemeester en
wethouders van onze gemeen-

te Uithoorn willen attenderen op
het grote belang van het groen en
speciaal gezichtsbepalende bomen, welke ook voor het milieu
belangrijk zijn en voor het welzijn
voor de mens in het algemeen.
Mevr. R. Dielen, Uithoorn.

pagina 30

Nieuwe Meerbode - 23 april 2008

Ronde van Uithoorn groot
succes
Uithoorn - Afgelopen weekeind
werd 55ste Ronde van Uithoorn verreden. Mede door het mooie weer
was de opkomst van de renners bijzonder groot. Net als vorig jaar bleek
het parcours op het Randhoorn
sportpark garant te staan voor aantrekkelijke wedstrijden. Bij de Amateurs B werd vanaf de start enorm
hard gereden waardoor er gelijk
een kopgroep ontstond met als grote gangmaker de latere winnaar Brian Burggraaf uit Hoofddorp. Ook de
plaatselijke renners deden het bijzonder goed. Met een verdienstelijke 7e plaats voor John Oudshoorn.

De wedstrijd van de Nieuwelingen
moest eerst wat opgang komen,
maar in de slot kilometers werd het
toch spannend, met als winnaar
Jesper Schipper uit Noordwijk. Bij
de Junioren begonnen de renners
alsof ze maar drie rondjes moesten
rijden in plaats van 60 km.
Mede door het geweldige rijden van
Jeroen Breewel uit Wilnis, onstond
er gelijk een kopgroep met bijna alle kleppers uit die klassen.
Dat het heel spannend was tot het
eind bewijst de finishfoto, Jeroen
Breewel eindigde op een zeer mooie
5e plaats als 1e jaars-Junior.

Postduiven Vereniging

Ton Duivenvoorden en
Paul Baas winnaars
Regio: zaterdag 19 april stonden
de duiven in het Belgische Strombeek, een gemiddelde afstand van
152 Km voor Uithoorn, en het werd
een pittige vlucht voor de duiven. Er
stond een stevige Oost Noord Oosten wind, en dat betekende dat de
duiven richting de kust gedreven
werden, en dat ze dat min of meer
tegen de wind in naar huis moeten.
Dat is bij veel duiven gebeurt, zodat er gaten in de aankomsten zaten zoals wij dat noemen. Ook het
koude weer heeft daar invloed op,
maar gelukkig gaat de temperatuur
geleidelijk omhoog, zodat de duiven beter in vorm kunnen komen.
Maar hoe het weer ook is, er zijn altijd winnaars, en dus ook deze week
weer, en het verbaasde niemand dat
Ton Duivenvoorde uit De Hoef er
met de overwinning van door ging.
Vanaf de eerste vlucht zit hij er goed
bij, ook in het rayon. Ton heeft natuurlijk zijn goede eindklassering
van vorig jaar te verdedigen, dus
moet hij wel.(even wat meer druk bij
hem neer leggen) Paul baas werd
winnaar in de andere groep, en dat
is op zich ook een knappe prestatie, gezien de leeftijd en opleiding
van zijn duiven. Paul is ook overgeschakeld naar het grotere werk, en
is met late jonge duiven begonnen,
dat zijn duiven die in September zijn
geboren, en dus als jonge duif geen
vluchten gevlogen hebben. Dat moet
je dan als liefhebber zelf gaan doen,
en dat is hem aardig gelukt. De duiven weden om 10.15 uur gelost, en
de eertse duif arriveerde bij Ton om
12.16.16 uur, en maakte een snelheid van 1240,117 meter per minuut
en da is bijna 74,5 Km per uur. Daar-

mee pakt hij dus de overwinning,
maar ook goede klasseringen in het
rayon. Hij werd daarin: 7e,40e, 46e
en 51e, Henk Snoek werd 2e, pakte ze ook heel goed en werd in het
rayon 18e, 45e en 82e. Ron den Boer
werd 3e en in het rayon 38e, Bosse
& Zn 5e en in het rayon 44e en Wim
Könst had de 10e duif in de vereniging en de 88e in het rayon. Dat zijn
hele mooie prestaties.
Op deze vlucht was duidelijk het
verschil tussen de all round en de
marathon duiven te zien, want in de
all rond duiven zit toch wat meer
sprintkwaliteit. Paul wist zich toch
goed te handhaven met de 18e
plaats. De uitslag was als volgt;
Strombeek 733 duiven 24 deelnemers.
A.M.Duivenvoorde
H.P. Snoek
R. den Boer
Bosse & Zn
W. Könst
C. Pothuizen
C. van Bemmelen
P. Baas
W. Wijfje
P.J. van Schaik
R. v.d. Berg
C. Stevens
Verweij-Castricum
M. v.d. Hoort
H. Brugman
Th. Kuijlenburg
P. de Haan
G. Stevens
Th. Fiege
Th. Vlasman
H. Hendriks
J. Koek
L. v.d. Sluis

Jeugdschaak Denk en Zet

Triomf in Dorestad

De Schans kruipt
dichterbij
Regio - Tijdens een bloedstollende barrage tussen de nummers 1 en
2 van de teamcompetitie, georganiseerd door Biljartfederatie De Ronde Venen, is Biljartclub De Schans
in haar eigen locatie tegen Dio 1 de
baas gebleven. De partijen duurde tot in de kleine uurtjes omdat de
beide kopmannen elkaar niets toegaven. Willem Besselse had in de
5e beurt al een flinke achterstand op
Paul Schuurman; 14 om 94. In de
slotfase van de slechts 14 beurten
durende partij zwakte Paul af terwijl
Willem los kwam. Willem won met
een moyenne van 12.00 terwijl Paul
tot een zeer respectabel moyenne
van 10.00 eindigde.
John Beets speelde tegen Bert
Dijkshoorn die moedig meekwam
maar uiteindelijk in de 24e moest
opgeven.
Hans Dikkers was de man van the
match want hij overtroefde tegenstander Erik Brandsteder in 21
beurten. Hans wist met een hoogste serie van 13 de weekprijs af te
snoepen. Voor Dirk van Yperen werd
de droom in 31 beurten verstoord.
Herman Turkenburg kwam in de 18e
beurt pas langszij en stoomde geruisloos verder terwijl Dirk de productie staakte.
De Eindstand: 7-2 voor De Schans
dus.
De Kromme Mijdrecht 1 verloor met
2-7 van Bobs Bar 1.
Cens 2 verloor met 3-6 van De Vrijheid.

De Merel/Metaal Mijdrecht 2 verloor met 4-5 van De Paddestoel 1.
De Merel/Metaal Mijdrecht 4 won
met 5-4 van De Paddestoel 3. Alleen Ben Fransen van De Merel leverde een partij van 19 beurten af,
3.316 moy. met een hoogste serie
van 14 car.
Cens 1 won met 7-2 van Dio 2.
Bobs Bar 2 won eveneens met 7-2,
echter tegen De Kromme Mijdrecht
2.
De Paddestoel 2 won met 7-2 van
De Merel/Metaal Mijdrecht 3. Pim
de Jager kwam tot 20 beurten tegen Hans van Rijn en Jim van Zwieten wist een tandje bij te zetten door
in 19 beurten van Wim Berkelaar te
winnen.
De Kuiper/van Wijk 1 kwam tot 7-2
tegen Bobs Bar 3. Pieter Coenen
bracht het geleerde goed in praktijk
want hij had in slechts 17 beurtjes
Tobias Hagenbeek op z,n stoel.
De Kuiper/van Wijk 2 die zeker is
van een finaleplaats kwam tot 5-4
tegen De Merel/Metaal Mijdrecht 1.
Kees de Zwart (kopman) vernederde Ton Driehuis in slechts 15 beurtjes. Kees kwam met een serie van
33 caramboles met rasse schreden
vooruit en wist in de 11e beurt nog
een serie van 19 neer te zetten terwijl een slotserie van 21 caramboles
tevens het genadeschot was.
Ton wil in de toekomst niet meer tegen Kees uitkomen want Ton kwam
niet verder dan 13 van de 50 te maken.

Noord-Holland cup 2 in
Velsen-Noord
Uithoorn - Afgelopen zondag 20
April is al weer de tweede NoordHolland cup gereden in VelsenNoord. Het weer was dit keer geen
storende factor het weer was prachtig, de baan was prima en de gezelligheid volop aanwezig. De inschrijvingen begonnen om half tien dit
was iets vroeger dan normaal maar
omdat er een nieuw systeem van inschrijven is zijn ze wat eerder gestart. Om ongeveer half twaalf begonnen de 121 deelnemers aan de
23 manches, van de 121 deelnemers

waren er maar liefst 41 leden van
de UWTC, die met een groot aantal nieuwe leden weer tot een grote fietscross vereniging behoort.
Van de 41 UWTC’ers wisten wel 36
de finales te behalen en de meeste met een goed eind resultaat. Het
was een mooie wedstrijd met goede
eindresultaten.
De organisatie van de wedstrijd was
perfect en erg snel verlopen. De volgende Noord-Holland cup is op 27
april in Broek op Langedijk, laten we

Koppelklaverjassen C.S.W.

Let op! Krant komt 1 keer
op maandag uit!
Redactionele artikelen + advertenties
kunnen worden ingeleverd tot
vrijdagochtend 11.00 uur
In verband met de komende feestdagen, woensdag 30 april Koninginnedag en donderdag 1 mei Hemelvaartsdag, komt de Nieuwe
Meerbode eenmalig op maandag
uit. Dit houdt in dat deze op vrijdag
25 april wordt gemaakt. Advertenties kunnen worden ingeleverd tot
vrijdagochtend 11.00 uur aan ons
kantoor in de Anselmusstraat 19 in

Mijdrecht of per mail:
verkoopmijdrecht@meerbode.nl of
verkoopuithoorn@meerbode.nl.
U kunt ze ook faxen: 0297-581509.
Teksten voor de redactie kunnen
worden gemaild tot vrijdagochtend
11.00 uur naar: redactiemijdrecht@
meerbode.nl of redactieuithoorn@
meerbode.nl.

Wilnis - Op vrijdag, 2 mei koppelklaverjasen in de kantine van de voetbalver. C.S.W. in Wilnis.Er worden
vier maal zestien giffies gespeeld
met leuke prijsjes.Deze avond is de
uitreiking van de wisselbeker aan
de winnaar van het seizoen. Aan-

vang 8.15 uur. Geen maat,ter plaatse wordt u gekoppeld. Er wordt een
verloting gehouden met mooie prijzen. Iedereen is van harte welkom.
Dit is de laatste avond van het seizoen. Medio september bent u weer
welkom bij de klaverjasclub C.S.W.

Fietspuzzeltocht op
Hemelvaartsdag
Wilnis - Donderdag 1 mei a.s. kunt
u met het hele gezin meedoen aan
een gezellige fietspuzzeltocht.
Tussen 13.30 en 14.30 uur kan gestart worden bij gebouw ‘de Roeping’ in Wilnis (Kerkstraat 12). De
route is ongeveer 25 km lang en
onderweg is, om even bij te komen, een gezellige pitstop ingericht
waar koffie/thee/limonade en versnaperingen te koop zijn. De route is daarom ook erg geschikt voor
kinderen. Aan het einde van de route kan het antwoordformulier ingeleverd worden en onder degenen
die alle antwoorden goed hebben

ingevuld wordt een heerlijke taart
verloot. Deze wordt thuis bezorgd.
Deelname kost € 2,50 per persoon
maar maximaal € 7,50 per gezin en
de opbrengst van deze fietspuzzeltocht gaat naar het rommelmarktproject Jemima.
Deze stichting houdt in Israel (Westbank) een opvanghuis in stand voor
Arabische jongeren met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking. Meer info op www.rommelmarktwilnis.nl . Wanneer het op
1 mei slecht weer mocht zijn, wordt
de fietspuzzeltocht verplaatst naar
12 mei (2e Pinksterdag).

Regio - Het einde van het schaakseizoen nadert en het was dus
weer diplomatijd bij schaakvereniging Denk en Zet. Vijf jeugdspelers
durfden het ditmaal aan. Jasper v/
d Barg, Matthijs Meijers, Peter de
Jonge en Martin Meijer gingen voor
Stap 1, Stefan Rijsbergen als enige
voor Stap 2.
Voor deze gelegenheid was speciaal
een officiële examinator van de SGS
naar Vinkeveen gekomen. In een
aparte examenruimte stonden vijf
tafels opgesteld, uiteraard een flink
eind uit elkaar om afkijken te voorkomen. Maar dat was eigenlijk niet
nodig geweest zo bleek bij de uitleg
van de examinator, want iedereen
kreeg een ander examen, dus afkijken had geen zin.
Van tevoren kregen de vijf ‘slachtoffers’nog wat praktische tips van
jeugdleider Kees Kentrop en de examinator. Neem de tijd, blijf niet te
lang hangen bij een vraag waar je
niet uitkomt, maar probeer die later
nog een keer. Stel geen vragen aan
de examinator, want die weet vanaf de start van het examen opeens
niks meer van schaken. En let op of
er een zwarte punt bij het schaakdiagram staat, want dan is niet wit
maar zwart aan zet.

Opgaven
Tja, en dan zit je dan vrijdagavond
tussen zeven en acht, na een drukke schoolweek, te ploeteren op vier
bladzijden met schaakdiagrammen.
Na een half uur waren Matthijs en
Peter al klaar en leverden ze de opgaven in. Tien minuten later volgde
Jasper en weer tien minuten later
Martin – de benjamin van het gezelschap. Stefan Rijsbergen maakte
bijna heel het beschikbare uur op.
Daarmee bleek maar weer eens dat
Stap 2 een aanmerkelijke stap hoger is dan Stap 1 of ging Stefan voor
het perfecte resultaat?
Toen Stefan klaar was kwam de examinator snel met de resultaten naar
de grote zaal waar de rest van de
spelers met spanning stonden te
wachten. De strenge man van de regionale schaakbond begon met de
onheilspellende woorden: “Ik ben
erg verrast door het niveau van de
schaakclub Denk en Zet.” Het zette een duister gezicht op en bromde
een beetje. Alle toehoorders vreesden het ergste, maar toen kwam de
aap uit de mouw. Alle vijf hadden
het examen gehaald, en niet zomaar
met magere zesjes, maar glansrijk.
Peter en Stefan spanden de kroon
met een 10 – dat betekent nul fouten, daar kan menig schaakbegeleider alleen van dromen! De altijd vrolijke Martin verraste zijn ouders en
alle begeleiders met een klinkende
9. Matthijs en Jasper tenslotte haalden elk met een geweldige 8½ het
Stappendiploma binnen. Allemaal
van harte gefeliciteerd en op naar
de volgende stap!
Goede zaken
Overigens deden twee van de succesvolle examinanten eerder die
week goede zaken in de externe
schaakcompetitie. We volgen het
spannende relaas van onze verslaggever ter plaatse Huub Rijsbergen:
Op dinsdag 8 april heeft het Denk
en Zet C1-team in Wijk bij Duur-

stede gespeeld tegen het C1 team
van de Doredenkers. Na een lange
rit in de auto over drukke snelwegen (de A2 en A12 zijn in de spits
flink gevuld met auto’s) kwamen we
toch nog even voor zeven uur in het
speellokaal aan. Na een vlotte sanitaire stop konden de jongens gelijk
beginnen met schaken.
Binky Vuur speelde, zoals altijd een
vlot spel, hij hoeft nooit zo lang na
te denken over zijn zetten. In plaats
van een gedegen opening gaat hij
liever snel in de aanval. Doordat hij
zijn tegenstander door zijn vlotte
zetten ook wat opjaagt, gebeurt het
vaak dat de tegenstander dan fouten maakt, en hij daarvan kan profiteren. Vrij snel in het begin werd
de dames geruild. Door veelvuldig
ongedekte stukken te slaan van zijn
tegenstander, kreeg hij steeds meer
grip op het spel. Na het promoveren van een pion had hij zijn dame
weer terug. In samenwerking met
een paard kon hij toen ondersteunend mat zetten. Zo werd het na
een kwartier al 1-0.
Matthijs had een goede opening,
had net als zijn tegenstander de
stukken goed ontwikkeld en gerokeerd. Het spel ging redelijk gelijk
op, tot het moment dat hij zijn tegenstander in zodanig moeilijke po-

sitie had gekregen, dat die, om het
schaak op te heffen, zijn dame ertussen moest plaatsen. Na het slaan
van die dame met zijn eigen dame
was het gelijk mat, 2-0.
Vast
Junior, de broer van Binky, speelt
een rustiger spel dan zijn broer. Hij
had een goede opening, had net als
zijn tegenstander de stukken goed
ontwikkeld en gerokeerd. Daarna
stond het voor een poosje flink vast,
ze konden beiden bijna geen kant
op. Na verloop van tijd werden een
aantal stukken geslagen en kwam
er wat meer ruimte op het bord, ook
de beide dames werden geruild. Aan
het eind kon hij door promoveren de
dame weer terugkrijgen, en haalde
zelfs nog een extra dame. Daarna
was het niet moeilijk meer om mat
te zetten, toen was het 3-0.
Stefan speelde de langste partij, tegen het enige meisje in het gezelschap. Het was ongelooflijk spannend, want dit meisje kon echt heel
goed schaken. Net als Binky en Junior werden ook hier de dames snel
geruild. De opening kon niet goed
afgemaakt worden, er kon niet gerokeerd worden. Zijn koning werd
door twee lopers en een toren flink
onder druk gezet. Hij kon steeds ternauwernood voorkomen dat hij mat
gezet werd. Op het eind konden beiden door het promoveren van een
pion een dame halen. Alleen Stefan
zette daarmee gelijk schaak. Na een
zorgvuldig opdrijven van de koning
wist hij mat te geven. Na anderhalf
uur was het toen 4-0.
Al met al kan gezegd worden dat het
heel spannende wedstrijden waren.
Geen van de jongens heeft zijn overwinning cadeau gekregen, ze moesten er hard voor werken. Op zoek
naar meer spannend schaaknieuws
uit De Ronde Venen? Kijk snel op:
www.svdenkenzet.nl!
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‘Oorlog op het bord’

Dertiende RabobankAmsteltoernooi
Uithoorn - Mocht schaken als een
bedaarde vredelievende denksport
te boek staan, eigenlijk is het ‘oorlog op het bord’. Zaterdag 19 april
waren er heel wat gevechten op het
bord in De Scheg bij het 13e Rabobank-Amsteltoernooi. Er klonk geen
wapengekletter, eerder doodse stilte en de gevechtshandelingen be-

stonden uit het zetten van stukken en indrukken van de schaakklok. Winnaars waren er wel: Paul
Oomen (van schaakclub De Amstel,
Uithoorn) bij de junioren en Olaf Cliteur (van schaakclub De Raadsheer,
Amsterdam) bij de senioren.
Uiterste concentratie bij de 22 senioren en ook bij vele van de 33 junioren. Zij houden de lange middag en
de negen partijen goed vol onder
andere dankzij de comsumptiebonnen waar zij heerlijk snoep en soms
drinken voor halen. Maar ook de
bekers die uitgestald zijn, stimuleren natuurlijk de vechtlust van deze
junioren. “Ik kon mat zetten maar zei

dat het remise was. Ik had een pion over het hoofd gezien”, aldus een
wat vertwijfelde Brian van Yperen.
Het is mazzel voor zijn tegenstander Joost van der Vlugt die nu remise heeft in plaats van een verloren
partij. Beiden hebben na drie partijen anderhalve punt. Wat is er volgens hen en een paar anderen die
gezellig aanschuiven, nou zo leuk
aan schaken? Brian: “Het is grappig, ik hou veel van schaken.”
Joost vindt het “gezellig bij de club.
Je leert ook beter problemen oplossen. Dit toernooi is het enige
dat door onze club georganiseerd
wordt. Het is leuk om mee te doen.”
Volgens Brian leer je nadenken van
schaken en Koen van der Vlugt vult

ziet. Soms moet er overlegd worden:
is er remise of niet. Het bleek remise te zijn.
De ‘grand old ladies’ van De Amstel, Marijcke van der Wal en Riek
Spook, beamen even later aan de
bar bij een kop thee wat de junioren
vertelden: “Kinderen leren nadenken door te schaken, strategie be-

palen, concentreren.
Ze leren ook tegen hun verlies te
kunnen. Schaken is toch oorlog op
het bord. Als je verliest is dat altijd
door je eigen spel, je kunt niet een
team of anderen de schuld geven.
En voor ons geldt: het houdt de grijze cellen goed.”
De voorzitter van De Amstel, Henk
Elserman, komt voorbij. Hoe gaat
het met hem? “Redelijk. Ik heb net
een gewonnen stelling weggegeven
maar heb nu twee punten uit drie
partijen dus het valt nog mee.” Maar
dan moeten de senioren weer achter het bord plaatsnemen, het zetten
begint, de klokken tikken weer.

Uitslagen\
De junioren spelen in één grote
groep, op sterkte ingedeeld. Er zijn
bekers voor winnaars van het hele
toernooi en bekers voor winnaars
in leeftijdsgroepen. Tot de laatste ronde bleef het bij de junioren
spannend wie de winnaar zou worden, er waren nog vijf kanshebbers.
Matthijs Meijers stond na de achtste ronde bovenaan maar verloor
zijn partij waardoor Paul Oomen, die
na de achtste ronde tweede stond,
kampioen werd toen hij zijn partij
wel won.
Junioren
Toernooiwinnaars

UBA sport 3 overtuigend
naar het kampioenschap
Uithoorn - Woensdag 16 april stond
in Landsmeer de kampioenswedstrijd van de futsalcompetitie Vedette Remise - UBA sport 3 op het programma. De belangen zijn groot, de
winnaar van de wedstrijd mag zich
kampioen noemen. Door de zenuwen overmand stond UBA sport al
binnen 1 minuut tegen een 1-0 achterstand aan te kijken. Nadat Vedette Remise verzuimd had om via
een strafschop de score te verdubbelen, begon de wedstrijd eindelijk
ook voor UBA.
Door geweldige combinaties werd

Senioren
De senioren spelen in het toernooi
zeven partijen van veertig minuten
(twintig minuten per persoon), de
junioren negen van maximaal dertig minuten (vijftien per persoon).
Tussendoor rennen sommigen lekker even buiten een rondje om De
Scheg heen. Er zijn mooie partijen,
gewonnen partijen, snelle partijen
(toch een keer bij de junioren het
herdersmat), verloren partijen en er
zijn partijen waarbij even niet goed
opgelet wordt bijvoorbeeld door iemand die opgeeft terwijl de vlag van
zijn tegenstander al gevallen is of
door Brian die mat over het hoofd

Met de Veenlopers het
wad op!
De Ronde Venen - Zaterdag 27
september gaan de veenlopers
wadlopen.
Tijdens de tocht naar de Engelsmanplaat loopt u hier en daar door
slik, het merendeel van de ondergrond is echter zanderig en hard.
Het huisje op palen en het baken
zijn kenmerkend op de skyline. De
ca. 12 km lange tocht (heen en terug) duurt ongeveer 4 uur, inclusief
een rustpauze op de plaat. De minimale leeftijd voor deze tocht is 14
jaar.
Het wordt georganiseerd door een
lid van de Veenlopers en is voor ie-

Bingo bij Argon
Mijdrecht - Aanstaande vrijdag 25
april is er weer een gezellige bingoavond bij Argon. Iedereen is van harte welkom. De hoofdprijs deze keer
is en koelkast, aangeboden, door

dereen die eens iets anders willen
dan rennen over de weg door de
polder. Er zijn nog plaatsen over
in de bus beschikbaar, iedereen is
welkom als je over een klein beetje
conditie beschikt.
Over de exacte opstapplaatsen/tijden wordt U later geinformeerd.
De kosten voor deze tocht bedragen
€ 47.50 p.p. dit is incl. de reis per touringcar, de wadlooptocht, en ter afsluiting pannekoeken eten om de
koolhydraten weer aan te vullen.
Lijkt het je leuk om mee te gaan of
wil je meer informatie bel dan voor
10 mei 06-14148253.

Expert Mijdrecht. Het eerste kopje koffie of thee is gratis. De kaartjes kosten 50 eurocent per stuk. Argon is te vinden aan de Hoofdweg
in Mijdrecht.

Tijdens de weken voorafgaand aan
deze afsluitende wedstrijd werd in 2
groepen getraind volgens een strak
schema. Voorafgaand aan de trainingen leerden de deelnemers onder andere over de juiste kleding,
schoenen, voeding en over het voorkomen en genezen van blessures.
Op de 3 km streden Margaret van
Vliet en Christa Spil om de eerste
plaats. Margaret toonde de langste adem door vlak voor de finish te
versnellen. Christa zat er slechts 3
seconden achter. Op de 5 km was
het Ellen van Gijsel die als eerste de
2 rondjes door het nieuwe Wickel-

hof Park aflegde. Veel deelnemers
zijn zo enthousiast geworden dat ze
doorgaan met trainen bij De Veenlopers (www.veenlopers.nl). Na het
opbouwen van deze degelijke basis
kan er gemakkelijk worden aangesloten bij de recreanten-groep waar
niet alleen het hardlopen, maar ook
de gezelligheid hoog in het vaandel
staat. De uitslagen van alle Start To
Runners:
5 km: Ellen van Gijsel (25:52), Tessa Boots (26:23), Winnie Brussel
(28:58), Chris Woerden (29:15), Irma
van Eeken (29.20), Jolande Scheper
(29:24), Jane van Heteren (29:40),
Suzanne Huisman (32:18), Edith
Lijnsvelt (33.38), Jacqueline Thijssen
(34.55), Miriam Jansen (40.40).
3 km: Margaret van Vliet (20.29),
Christa Spil (20:32), Jolande de
Bruijn (20:40), Liesbeth Baartmans
(21:01), Karin de Vink (21:14), Co
Zoutman (21:17), Brigitte de Veld
(22:04), Saskia Hollemans (22:19),
Mariëlla Castien (23:07)

Groep 7 Veenzijdeschool
wordt vierde
Veenlopers lopen Nike
Hilversum Cityrun
De Ronde Venen - Vorige week
zondag stonden er maar liefst 7.500
lopers aan de start van de Nike Hilversum Cityrun.

keringen, hypotheken en makelaardij og.
Peter Winters, Steven van der Poel
en Peter van Adrichem hielden elkaar de hele wedstrijd in zicht. Peter
finishte in 44.14, Steven volgde op 2
seconden en Peter zat daar weer 10
seconden achter. Esmeralda Dohle
liep in Hilversum een ijzersterke
wedstrijd. Zij verbeterde haar persoonlijke record op dit lastige parkoers met bijna 3 minuten. Esmeralda finishte in 47.43. Haar vader Ed
liep de 10 kilometer in een mooie
56.51, terwijl Annette van Doorn
1.02 .12 nodig had.

Paul Oomen
Matthijs Meijers
Jean Paul Brooks
Winnaars leeftijdsgroepen
Groep A 13 jaar en ouder
Corne Selser
Yoeri Sohl
Dan Asfar
Groep B 11 – 12 jaar
Robert Meijerink
Stefan Rijsbergen
Daniëlle Oomen
Groep C 10 jaar
Bastiaan van Dijk
Diederick Lodewijks
Bastiaan Claus
Groep D 8 – 9 jaar
Sander Kirillova
Daniël van Dijk
Brian van Yperen
Senioren
Olaf Cliteur
Pim Ydo
Jan de Boer

Start To Run succesvol
afgesloten!
Mijdrecht - Afgelopen zaterdag
19 april werd door 22 deelnemers
de eerste editie van Start To Run in
Mijdrecht succesvol afgesloten met
de Start To Finish-wedstrijd. Door
iedereen werd zijn of haar doelstelling behaald: 3 of 5 km aan één stuk
hardlopen. Een bijzonder knappe
prestatie na slechts zes weken trainen!

Onder hen bevonden zich 6 Veenlopers. Na het slechte weer van
de wintermaanden was het eindelijk weer eens prachtig weer. Het
was een leuk, maar ook zwaar parkoers. De organisatie had namelijk
de glooiende wegen van Hilversum
opgezocht voor deze 10 kilometer.
Viif Veenlopers namen deel namens
het businessteam van Meeùs, één
van de grootste landelijke dienstverleners op het gebied van verze-

hem aan: “Je kunt zien hoe iemand
een ander mat zet, dat kun je zelf
gebruiken.” Jasper van der Barg
heeft even bij de volwassenen gekeken: “Die denken heel lang na, ze
hebben veel meer tijd, veertig minuten.”

de achterstand snel naar een voorsprong omgebouwd. Toen uiteindelijk tegen 23 uur het laatste fluitsignaal klonk, stond er 7-3 in het voordeel van UBA sport op het scorebord. Een verdiende overwinning én
het kampioenschap voor het team
van coachduo Henk en Dia Eek.
Hiermee werd een zeer sterk seizoen op een waardige manier afgesloten. Uiteraard was dit reden voor
een feestje. Het team werd dan ook
afgelopen vrijdag door de directeur
van UBA, de heer Van Huik, met
bloemen en champagne gehuldigd.

Let op! Krant komt 1 keer
op maandag uit!

Redactionele artikelen + advertenties
kunnen worden ingeleverd tot
vrijdagochtend 11.00 uur

Wilnis - 16 April was voor de jongens van groep 7 van de Veenzijdeschool een geslaagde voetbalmiddag.
Na een dappere strijd, waarbij ze
zelfs nog wonnen van hun schoolgenoten uit groep 8 zijn ze uiteindelijk 4de geworden. Goed gedaan
jongens.
Wat ook niet onvermeld mag blijven

is dat de Veenzijdeschool zich dit
jaar mocht hullen in een compleet
voetbaltenue. Vorig jaar waren er al
nieuwe shirts, die aangeschaft konden worden door sponsorgelden.
Dit jaar konden we daar broekjes en
voetbalsokken aan toevoegen.
Dit werd mogelijk gemaakt door
Stieva metalen puien bv, waarvoor
we hen hartelijk willen bedanken.

NK motorcross MX 3
Regio - Afgelopen weekend was de
tweede wedstrijd om heet Nederlands Kampioenschap MX 3 in Varsseveld. In de tijdtraining moest men
zich kwalificeren om mee te mogen
doen aan de wedstrijd.
Er waren twee groepen van 35 rijders. Tino Winter zat in groep 1 en
moest een tijd neerzetten zodat hij
bij de eerste 20 zou zitten. Zaterdagmorgen namen er totaal 40 deelnemers mee aan de wedstrijd.

Franks behaalde de 18e tijd, dus gekwalificeerd. Met 40 rijders en 2 rondes te gaan werd het en zware klus.
Tino moest in de 2e startrij staan en
haalde bij de eerste bocht al rijders
in. Halverwege lag Tino 18e, maar
aan het einde viel hij een keer en
werd 22e. De 2e manche ging beter en behaalde Tino de 18e plaats.
Totaal werd hij 17e. Na twee wedstrijden staat Tino 16e in het kampioenschap.
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Amstel 1 stelt zich
veilig , Amstel 2 en
3 in de problemen

Postduivenvereniging
Rond de Amstel

Hennie Pothuizen winnaar
vlucht vanuit Duffel
Regio - zaterdag 12 april stond de
tweede vlucht van het seizoen vanuit het Belgische Duffel op het programma, en deze vlucht was misschien wel zwaarder dan van vorige week. Het was koud, en na de
regenzone die over Noord Holland
was weggetrokken, kwam er een
stevige ZZW wind opsteken die de
duiven tot zeer hoge snelheden wist
te brengen. Door de hoge snelheden vliegen de duiven gemakkelijk te ver door, en dan moeten ze
tegen die stevige ZZW wind terug
naar hun hok vliegen. Het is ze allemaal weer gelukt, maar de slimste duiven zaten deze week bij Hennie Pothuizen in Vinkeveen, die wisten op tijd uit de koppel te ontsnappen, en vlogen niet te ver door. Meet
een eerste en tweede plaats in de
uitslag was hij de grote winnaar. De
pech van vorige week toen zijn dui-

uur en zijn tweede duif landde twee
seconden later. In de B groep ( de
overnachtploeg en beginnerploeg)
ging de eer naar Verweij-Castricum
uit mijdrecht. Er word nu alleen nog
maar over de A en B groep gesproken, in positieve zin, en de onderlinge sportieve strijd loopt al hoog
op. In Rayon F waar Theo Kuijlenburg vorige week een keurige 5e
plaats veroverde, wist Hennie Pothuizen dit huzarenstukje te herhalen, hij werd daar in 5e en 6e, Bosse & Zn werd 59e, Ton Duivenvoorde 93e en Verweij-Castricum 97e tegen ongeveer 4000 duiven, en dat
zijn zeker met de harde wind vanuit
ZZW hele mooie resultaten. De uitslag is als volgt;
Duffel 643 duiven, 23 deelnemers
C. Pothuizen
Bosse & Zn
A.M. Duivenvoorde

Raceteam van der Ham
‘back in business’
De ronde Venen - Raceteam van
der Ham is het nieuwe seizoen N.K.
Ovalracing in Ter Apel goed begonnen met een podiumplek. Na de vele tegenslagen in het vorige seizoen, begint 2008 dus heel hoopvol.
Team van der Ham beschikt op dit
moment over twee racewagens die
elk in verschillende klasses worden
ingezet. Beide wagen worden bestuurd door Peter van der Ham en
dat doet hij – na er twee jaar voor
studie tussenuit te zijn geweest niet onverdienstelijk.
De eerste manche eindigde Peter
als vierde en de tweede manche
ook. Om wat meer snelheid te krijgen, werd tussen de manches een
andere overbrenging geplaatst. Die

strategie bleek succesvol, want in
de grote finale werd de eervolle derde plaats gehaald en daarmee verwierf hij de eerste punten voor het
Nederlands Kampioenschap 2008.
Daarmee ligt Van der Han op koers
voor de doelstelling van dit seizoen:
een plaats bij de eerste drie.
Niet in de laatste plaats is het succes van het team te danken aan de
sponsors: Brasserie De Waard
te Wilnis, Eetcafe De Buurvrouw te
Wilnis, Smit Containerservice te Waverveen,
Oliehandel Vis BV te Wilnis, AGIP
Smeermiddelen, Dynamic Polyster
Services te Mijdrecht, Zomer Motorentechniek BV te Holten en My Power Products BV te Mijdrecht.

Veenzijde tenue compleet
ven precies thuis kwamen in een regenbui en daardoor niet naar binnen wilde was hiermee gauw vergeten. De duiven werden in Duffel
om 10.00 uur gelost, met een oplopende ZZW wind, en de eerste duif
van Hennie arriveerde om 11.07.42

Verweij-Castricum
W. Wijfje
C. Stevens
W. Könst
H.P. Snoek
R. v.d. Berg
Th. Kuijlenburg

Wilnis -Vorig jaar konden we de
kinderen van de Veenzijdeschool al
blij maken met nieuwe schoolshirts,
betaald uit sponsorgelden. Dit jaar
konden daar broekjes en voetbalsokken aan toegevoegd worden. Dit
werd mogelijk gemaakt door Stie-

va metalen puien BV, waarvoor we
hen hartelijk willen bedanken. Helaas mochten de tenuetjes niet tot
het gewenste resultaat leiden bij het
schoolvoetbaltoernooi.
Maar de kinderen en de school zijn
er erg blij mee.

G.V.M turnsters strijden
voor finaleplaats in de
laatste voorronde
Mijdrecht - Zaterdag 12 april jl.
werd in Hooglanderveen de laatste
voorronde turnen gehouden voor
de dames, NTS 11 en de keuze oefenstof. In de eerste wedstrijdronde werd begonnen met jeugd, divisie 7, NTS 11. Voor G.V.M kwamen er
acht turnsters uit in dit niveau. Ilse
Meeuwis behaalde de 23ste plaats
met een totaal van 25.350, de 19de
plaats was voor Susan de Bruin
met 26.400, direct voor haar eindigde op de 18de plaats Amy van Eijk
met 26.450 en ook de 17de plaats
was voor een G.V.M turnster, namelijk voor Anouk Jansen. Op de 11de
plaats met 28.700 eindigde Melanie
Kentrop en Justine Oudshoorn wist
met 30.650 punten beslag te leggen
op de 5de plaats. Zowel de 2de als
de 1ste plaats waren ook voor G.V.M
turnsters. Op 2 eindigde Manoek Ottevanger met een totaal van 32.2500
en het hoogste plaatsje op het podium, de nr. 1, was voor Rebecca Janmaat met een score van 33.450 punten. De tweede wedstrijd ronde deden er vier G.V.M turnsters mee in
divisie 6, NTS 10. In een deelnemers
veld van 32 turnsters was de 11de
plaats voor Mirjam de Graaff met
29.750 punten en op de 9de plaats
eindigde met 30.050 punten Owefa
Asafiati. En ook in deze ronde waren
er weer twee podiumplaatsen voor
G.V.M, op de 3de plaats Suzanne
van der Velden met 31.150 en op de
2de plaats Cariena Tjujerman met
een totaal van 32.350 punten.
Laatste ronde
In de derde wedstrijd ronde deed
Safa Asafiati mee in de 5de divisie, jeugd NTS 9. Liep het haar eerste voorronde op rolletjes, vandaag
ging het minder. Het leverde Safa
een 12de plaats op met een totaal
van 29.700 aan punten. Ook in de

5de divisie kwam Zoë van der Meer
uit bij de junioren NTS 8. Met 27.000
behaalde Zoë de 14de plaats. In
de vierde en laatste wedstrijdronde deed voor G.V.M Vicky de Jong
mee, in divisie 7, senior NTS 9.
Vicky werd 6de met een punten totaal van 29.450. Ook in de vierde
wedstrijdronde ,maar dan in een andere categorie, namelijk divisie 7, junior NTS 10, waren er G.V.M turnsters actief. Sandra Verwei behaalde de 13de plaats met een puntentotaal van 28.600, de 11de plek was
voor Kelly Ultee met 28.700 punten.
Verrassend was de 6de plaats voor
Tamara Jongerling met een totaal
aantal punten van 29.350. En ook in
de laatste ronde was er een G.V.M
turnster die het podium op mocht.
De 3de plaats met een puntentotaal van 30.150 was er voor Cynthia
Pauw.
Finales
Inmiddels zijn ook de namen van de
turnsters bekend die door mogen
naar de finales !!!
Naar de finale 5de divisie mogen de
G.V.M turnsters: Safa Asafiati en Saki Kato.
De finale divisie 6 hebben de volgende G.V.M turnsters zich weten te
plaatsen: Mirjam de Graaff, Owefa
Asafiati, Cariena Tjuerman, Suzanne
der Velden, Lisa van Scheppingen,
Joline Twaalfhoven, Romy de Kuijer, Giny Stam en tenslotte Caressa
van der Galiën.
Ook in de divisie 7 hebben zich een
aantal turnsters weten te plaatsen
voor de finale:
Vicky de Jong, Cynthia Pauw, Tamara Jongerling, Rebecca Janmaat,
Manoek Ottevanger, Justine Oudshoorn, Anouk Jansen, Lotte Zoutman, B’lana Siereveld en ook Maxime Kok doet mee in de finale.

Let op! Krant komt 1 keer
op maandag uit!
Redactionele artikelen + advertenties
kunnen worden ingeleverd tot
vrijdagochtend 11.00 uur
In verband met de komende feestdagen, woensdag 30 april Koninginnedag en donderdag 1 mei Hemelvaartsdag, komt de Nieuwe
Meerbode eenmalig op maandag
uit. Dit houdt in dat deze op vrijdag
25 april wordt gemaakt. Advertenties kunnen worden ingeleverd tot
vrijdagochtend 11.00 uur aan ons
kantoor in de Anselmusstraat 19 in

Mijdrecht of per mail:
verkoopmijdrecht@meerbode.nl of
verkoopuithoorn@meerbode.nl.
U kunt ze ook faxen: 0297-581509.
Teksten voor de redactie kunnen
worden gemaild tot vrijdagochtend
11.00 uur naar: redactiemijdrecht@
meerbode.nl of redactieuithoorn@
meerbode.nl.

Buitenseizoen LR&PC
Willis begonnen
Wilnis - Zaterdag 12 april werd de
eerste onderlinge buitenwedstrijd in
het kader van de Rabobank competitie van LR&PC Willis gereden
aan de Bovendijk in Wilnis. In de
paardensport is het traditie dat de
wedstrijden zich in de maand april
van binnen naar buiten verplaatsen. Hoewel de dag wat druilerig
en koud begon, was het enthousiasme er niet minder om. Het eerst
gingen de paarden van start. Er reden veel jonge dieren mee, waarvan een aantal wel erg ‘vrolijk’ door
de bak sprong. De eerste plaats
was weggelegd voor Moniek Nieuwendijk met haar ruin Joey. Zij reed
een goede L1 proef. Daarna kwam
Marcha Troost met de merrie Torsia. Haar B-proef was goed voor een
tweede plaats. Als derde plaatste
Annemieke Oudijk zich. Met de imposante Friese hengst Fidde reed ze
een indrukwekkende M1 proef.
Bij de pony’s werd Megan Verbruggen met de Welsh pony Malibu Sundance eerste, op de voet gevolgd
door Milou van Wieringen met haar

ruin Virgil. De derde plaats mocht
Yoeki Bos op haar naam zetten.
Zij reed met haar superleuke pony
Kim een moeilijke L1 proef. Voor de
jongste Willis-leden was er de Bixieproef. Deze proef is speciaal voor
jonge kinderen die zich nog maar
net op het wedstrijdpad hebben begeven. Gelukkig was het weer inmiddels aardig opgeknapt. In een
heerlijk lentezonnetje behaalde Joanne Peek de eerste plaats met haar
pony Ashley, Max van Scheppingen
werd tweede met een puntje verschil en op de derde plaats eindigde Antoinet Peek, die haar proef ook
op Ashley reed.
Het was een zeer geslaagd begin
van het buitenseizoen. Wilt u ook lid
worden van deze actieve, gezellige
ruitersportvereniging of meer weten over onze activiteiten, ga dan
naar onze website www.lrpcwillis.
nl. Daar vindt u ook meer informatie over de schrik- en obstakeltraining die LR&PC Willis op zaterdag
26 maart organiseert.

Regio - In de 6eronde van de SGAcompetitie heeft het eerste team van
SV de Amstel zich definitief in veiligheid gebracht door een overwinning op SV Donner Minder goed
ging het met de andere 2 seniorenteams. Amstel 2 had zich wat lucht
kunnen verschaffen door van TOZ
te winnen, maar bleef op een gelijkspel steken en Amstel 3 verloor
kansloos van Amstel en Gein1.
Succes was er voor het jeugdteam
C1dat kampioen werd van de 3e
klasse C, terwijl C2 een goede 2e
plaats in zijn groep behaalde.
Amstel1 speelt in klasse1B waarin 8 teams spelen. Dit seizoen is er
een verzwaarde degradatieregeling,
waardoor 3 teams degraderen. Tegen het eerste team van SV Donner, stelde het Uithoornse team zich
door een 5-3 overwinning definitief
veilig.
Ysbert van Hoorn had in een vooruit
gespeeld duel met enig geluk gewonnen en dat is altijd een prettig
steuntje in de rug. Tijdens de wedstrijd in Diemen werden 6 partijen
remise, maar de held van de avond
was Simon Veldhuijzen, die aan
bord 2 voor Mirza Bro inviel. Simon
speelde onbevangen tegen een tegenstander met veel hogere rating.
Hij won een pion in een dame- torens middenspel, later een tweede
pion, ruilde een stel torens en ging
met zijn vrijpionnen lopen. Ondanks
behoorlijke tijdnood maakte Simon
het heel goed af. Dat was 2-0.
Na een snelle remise van Henk Elserman, remiseerden ook Piet Geertsema en Lex van Hattum. Stand 3,51,5.De resterende partijen leken
eerst gunstig te staan, maar daarin
gebeurden later enkele onverwachte ontwikkelingen.
Cora van der Zanden had een pion
gewonnen, maar haar tegenstander
kreeg behoorlijke tegenkansen toen
Cora niet goed voortzette. Ze maakte door eeuwig schaak toch nog remise. En ook bij Herman Freek ging
er iets mis, hij kreeg een gevaarlijke
aanval te verduren. Gelukkig zette
zijn tegenstander niet door .Een tactisch remiseaanbod werd toen, toch
nog wel onverwacht, geaccepteerd.
Door deze remises was de winst
voor het Amstel team binnen. Er
resteerde nog de partij van Dawood
Asfar, die veel beter leek te staan.
Zijn tegenstander wist in grote tijdnood echter nog een eeuwig schaak
mechanisme te vinden, waardoor
ook deze partij remise werd. Eindstand 5-3.
Een tegenvaller
In de thuiswedstrijd tegen TOZ leek
Amstel 2 lange tijd op weg naar de
eerste seizoenzege. Riek Spook, opnieuw een trefzekere invalster, won
aan het laatste bord een vlotte partij.
Ook Dies Bouterse maakte zijn reputatie weer eens waar, hij veroverde de vijandelijke dame, waarna het
snel uit was. Deze veelbelovende 20 voorsprong ging echter vrij snel
weer verloren.
Joop van der Linden was een stuk
kwijtgeraakt, stribbelde nog lang tegen maar verloor uiteindelijk toch.
Aan het eerste bord speelde Simon
Veldhuijzen een moeilijke partij,
waarin hij steeds iets minder stond.
Simon verloor het eindspel, al liet hij
waarschijnlijk enkele remisemogelijkheden liggen. De partijen van Jeroen Smit, Martin Steunebrink en
Jan van Willigen werden remise.
Bij de stand 3.5-3.5 moest de partij van Henk Jurriens toen de beslissing brengen. Henk had een toren tegen een lastig rondspringend
paard. Hij liet zich in de tijdnood van
zijn tegenstandster bovendien tot

snel spel verleiden. Er ontstond een
eindspel, waarin beide spelers een
dame haalden. Het werd vervolgens
remise.
Eindstand 4-4 en opnieuw geen
overwinning voor het 2e team, dat
nu wel erg in de problemen is gekomen. Slechts een overwinning in de
laatste ronde kan redding brengen.
Nederlaag
Amstel 3 speelde thuis tegen Amstel en Gein 1 uit Ouderkerk en ging
met 6-2 ten onder. Carel Kok speelde een avontuurlijke partij ,waar in
hij een toren voorkwam. Zijn koning bleef midden op het bord echter op de tocht staan. Carel moest
al het materiaal weer inleveren om
te overleven. Deze partij ging vervolgens nog verloren, een flinke deceptie voor de eerste bordspeler.
Mark Meijerink werd nogal hardhandig van het bord gezet en ook
Anton Lusthof verloor, toen hij spoken zag.
Jan van Ommeren en Henk van
Lonkhuijzen speelden allebei remise, al had er bij de laatste misschien
wel meer ingezeten. Joop Veldhuijzen stond waarschijnlijk ergens gewonnen, kon de winst niet vinden
en verloor alsnog in tijdnood. Bij
Jan Röling ging het eveneens mis,
zijn koningstelling was onvoldoende
verdedigd en bezweek al spoedig.
Het 2e Amstelpunt kwam van Marijcke van der Wal die de tegenstander met twee lopers fraai mat zette.
Eindstand 6-2.
Ook dit Amstelteam moet in de laatste ronde winnen om aan degradatie te ontkomen.
Jeugdteams
De Amstel jeugdteams 1 en 2 hebben bij de kampioensronden in Amsterdam uitstekend gepresteerd. C1
werd in de voorronden 2e en plaatste zich met enkele andere sterke
teams voor de grote finale in de Topgroep. Team C2 werd in deze voorronden vierde en speelde de finale
in de Middengroep.
Het eerste jeugdteam bestaande uit
Robert Meijerink, Bastiaan Claus,
Joost van der Vlugt en Maarten Last
speelde een geweldig toernooi .In
de kruisfinale werd Weesp verslagen en toen mochten de vier Amstelspelers in de finale het sterke Almere bestrijden. Door de afwezigheid van een vierde man bij Almere
was de stand al aan het begin 1-0 .
Na een nederlaag van Joost en een
overwinning van Bastiaan, hing alles af van de partij van Robert. Deze joeg de vijandelijke koning over
het bord en zette hem toen mat ! Zo
werd Amstel C1 kampioen van derde klasse C. Een mooie prestatie.
Het tweede team bestaande uit David van Boxtel,Matthijs van der Aart,
Elmer Merton en Bastiaan van Dijk
speelde in de Middengroep finale
tegen VAS C6 uit Amsterdam. Alleen Bastiaan won, de overige partijen gingen verloren. C2 eindigde
zodoende op een tweede plaats.
Een goede prestatie van dit jonge
team.
En dan bereidt SV de Amstel zich
nu voor op het jaarlijkse Rabobank/
Amstel schaaktoernooi voor jong en
oud, dat a.s. zaterdag in Sporthal de
Scheg wordt gehouden. Er zijn al
heel wat aanmeldingen ,maar men
kan zich nog opgeven.
Het toernooi begint om 12.30 uur.
Alle verdere informatie over dit, al
weer 13e toernooi, vindt men op de
website www.amstelschaak.nl. Ook
alle externe wedstrijdverslagen en
gedetailleerde uitslagen van de interne wedstrijden zijn hier te vinden.

Vrouwen gezocht bij
toerclub de Merel
De Ronde Venen - Vrouwen zijn
dikwijls flink in de minderheid bij
fietsverenigingen. Ook bij Toerclub
De Merel in de Ronde Venen.
De fietsvereniging wil daar graag
verandering in brengen. En roept
daarom vooral vrouwen op om op 20
april naar de Open dag te komen.
Tijdens de Open dag is er natuurlijk veel informatie beschikbaar over
fietsen in groepsverband. En over
Toerclub De Merel.
Ook is het mogelijk om deel te nemen aan een toertocht. Specifiek
voor vrouwen starten er toertochten
om 10.30 uur. Er kan op elk niveau
worden deelgenomen. Of u nu prestatief wilt fietsen of lekker recreatief met vriendinnen: voor elk soort
fietster zijn er tochten. De afstand
van de toertochten bedraagt 40 kilometer.
Vergeten we de mannen? Beslist
niet. Ook zij zijn meer dan welkom
op de Open Dag. Maar mogen om
10.30 uur niet meefietsen. Tenzij als
begeleider. Tussen 9.00 en 11.00
uur starten er ook gemengde groepen. Hieraan mag iedereen deelnemen. Deze groepen zijn ingedeeld
naar verschillende snelheden. Bezoekers aan de Open Dag en deelnemers aan de fietstochten krijgen

van ervaren toerfietsers informatie
op het gebied van toerfietsen. Techniek, materiaal, fietstips, fietsreizen:
alles komt aan bod.
De Open Dag wordt gehouden op
het terrein voor Café-Bar De Paddestoel, Hofland 33A in Mijdrecht.
Hier vindt ook de start van de toertochten plaats. U wordt ontvangen
met een kopje koffie. Na afloop van
de toertocht krijgt u ook wat te drinken aangeboden.
Deelnemers aan een toertocht
ontvangen een leuke attentie. En
nu maar hopen op mooi weer. De
weersverwachting voor komend
weekend is gelukkig goed. Dus er is
geen reden om thuis te blijven.
Dames: kom op. En fiets mee op 20
april. En breng de heren mee.
Informatie
Kijk voor uitgebreide informatie over
de Open Dag en over TTC De Merel
op de site van de vereniging: www.
ttcdemerel.nl
Of neem contact op met Tom Zuijdervliet, secretaris van de vereniging.
Telefoon: 06-21831714 of 0172409476. E-mail: ttc.de.merel@orange.nl.
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Uithoorn - Natuurlijk wordt er op scholen ook
aan gymnastiek en aan bewegingssporten gedaan,
maar het is toch wel even wat anders als je dat samen met een aantal andere scholen doet waarbij
ook nog eens het wedstrijdelement telt: “Dat is trouwens niet het belangrijkste hoor”, benadrukt Bea
van het Amstelveens sportbedrijf die de organisatie
in handen had. Uit de samenwerking met Stichting
Sportbelangen Uithoorn en de Jeugdsportpas is
trouwens dit initiatief van een sportdag voortgekomen. “In het verre verleden hebben wij ook wel
eens sportdagen gehad en dat was eigenlijk zo leuk
dat wij besloten hebben om dat initiatief nogmaals
op te pakken. Het gaat dan om de groepen zeven
en acht van de basisscholen. In totaal deden er zes
basisscholen mee en wel De Kajuit, de Tweemaster,
De Regenboog, De Kwikstaart, ’t Startnest en de
Toermalijn. Bij de sportdag waren ook veel verenigingen betrokken zoals de plaatselijke sportverenigingen, stagiaires van de ALO (Academie
Lichamelijke Opvoeding) uit Amsterdam, leerlingen
van Panta Rhei die bij de catering en bij de clinics
hielpen. Elke groep leerlingen kon aan vijf sporten
meedoen. De scholen hadden zelf de groepen ingedeeld en de groepen van twee scholen trokken
de hele dag met elkaar op. Dat schept onderling
een band”, vindt Bea. Het schema is opgesteld door
het Amstelveens Sportbedrijf. Rond 09.00 uur was
de eerste warming-up. En dat was echt opwarmen
want het was behoorlijk koud en dat bleef het ook
eigenlijk de hele dag maar het bleef gelukkig wel
droog. Om 9.15 was de aftrap door wethouder Jeroen Verheijen, meteen gevolgd door de eerste ronde clinics. Zoals gezegd, je kon uit verschillende onderdelen een keuze maken. Niet alleen de al jaren
bekende sporten zoals handbal, voetbal, atletiek,
wielrennen, honkbal, basketbal en aerobics, maar
ook aan nieuwere sporten werd ruimte geboden. Zo
kon je opeens op een stuk van het veld een groepje
kinderen bezig zien met de juiste bewegingen te
maken voor streetdance.

Gezichten
En dat viel nog helemaal niet mee, te oordelen naar
de ingespannen gezichten en het tussendoor nog
even extra oefenen, want je moest natuurlijk wel in
de maat blijven. Je zou het niet verwachten, omdat
je als je aan frisbee denkt je meteen het strand voor
je ziet waar je op een warme dag de frisbee naar
elkaar toegooit maar hier was het als sport gebombardeerd en het viel in de smaak, hoewel je de frisbee door de wind soms alle kanten zag opzeilen en
dan moest je er natuurlijk weer als een speer achteraan rennen. Er was beachvolleybal en skeeleren.
Ook dat laatste onderdeel was nog helemaal niet
zo makkelijk. Natuurlijk waren er sommige kinderen
die het duidelijk al eerder hadden gedaan, maar er
waren nog genoeg kinderen die het voor de eerste
keer deden en wankelend probeerden om overeind
te blijven, maar gelukkig wel ondersteund door de
helpers. Je kon je uitleven in karate en je kon jezelf
een tweede Lance Armstrong wanen. Na afloop van
de eerste ronde clinics was het tijd voor de lunch en
daarna ging het weer verder met de tweede ronde
clinics. Dat de kinderen best wel fanatiek waren
was ook te zien aan het enthousiasme waarmee ze
aan de verschillende onderdelen deelnamen. De
dag werd afgesloten met een ludieke estafette zoals Bea het uitdrukte. Aan de scholen was gevraagd
om een groep van vijf lopers samen te stellen die
sowieso moest bestaan uit twee meisjes en niet allemaal uit groep acht mochten komen. De eerste 15
meter moest elke groep een kleine opdracht vervullen. Dat varieerde van touwtje springen, zaklopen
en achteruitlopen.
Zaklopen
Het laatste stuk moest je hardlopen. Je zag de spanning op de gezichten en zenuwachtig werden de
zakken bij het zaklopen nog eens goed gelegd want
je moest er natuurlijk wel meteen inkruipen als je
teamgenoot aan kwam rennen. De teams werden
luidkeels aangemoedigd vanaf de kant en ook hier
weer bijgestaan door de helpers. En ja, dat laatste
stuk daar ging het natuurlijk om, dan moest je echt
rennen of je leven ervan afhing en dat deden ze dan
ook. Er was voor de uiteindelijke winnaar een beker
die ze mochten houden en een wisselbeker. Toen
de winnaar de Tweemaster bekend werd gemaakt
door de wethouder ging er vanzelfsprekend een luid
gejuich op van de andere kinderen van die school.
Tweede was De Kajuit en De Regenboog kwam als
derde uit de bus. Nog even een nieuwtje wat betreft
de jeugdsportpas, hoewel ook niet helemaal nieuw
want er was al over gesproken bij de raadsvergadering. De jeugdsportpas wordt volgend schooljaar
een Jeugdactiviteitenpas waarmee kinderen niet
alleen kennis kunnen maken met diverse sporten
maar ook met activiteiten op het gebied van cultuur en natuur. Een programma daarvoor wordt nu
gemaakt. In eerste instantie gebeurt dat via school
met speciale lessen. Een jaar wordt in vier periodes
onderverdeeld en per periode staat een activiteit
centraal. Daarna kunnen dan nog vier lessen gratis
gevolgd worden bij sportverenigingen, kunstencentrum de Hint of andere verenigingen.
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Amstel 1 stelt zich veilig,
Amstel 2 en 3 in problemen
Uithoorn - In de 6e ronde van de
SGA-competitie heeft het eerste
team van SV de Amstel zich definitief in veiligheid gebracht door een
overwinning op SV Donner Minder
goed ging het met de andere 2 seniorenteams. Amstel 2 had zich wat
lucht kunnen verschaffen door van
TOZ te winnen, maar bleef op een
gelijkspel steken en Amstel 3 verloor kansloos van Amstel en Gein1.
Succes was er voor het jeugdteam
C1dat kampioen werd van de 3e
klasse C, terwijl C2 een goede 2e
plaats in zijn groep behaalde.
Overwinning
Amstel1 speelt in klasse1B waarin 8 teams spelen. Dit seizoen is er
een verzwaarde degradatieregeling,
waardoor 3 teams degraderen. Tegen het eerste team van SV Donner, stelde het Uithoornse team zich
door een 5-3 overwinning definitief
veilig.
Ysbert van Hoorn had in een vooruit
gespeeld duel met enig geluk gewonnen en dat is altijd een prettig
steuntje in de rug. Tijdens de wedstrijd in Diemen werden 6 partijen
remise, maar de held van de avond
was Simon Veldhuijzen, die aan
bord 2 voor Mirza Bro inviel. Simon
speelde onbevangen tegen een tegenstander met veel hogere rating.
Hij won een pion in een dame- torens middenspel, later een tweede
pion, ruilde een stel torens en ging
met zijn vrijpionnen lopen. Ondanks
behoorlijke tijdnood maakte Simon
het heel goed af. Dat was 2-0.
Na een snelle remise van Henk Elserman, remiseerden ook Piet Geertsema en Lex van Hattum. Stand 3,51,5.De resterende partijen leken
eerst gunstig te staan, maar daarin
gebeurden later enkele onverwachte ontwikkelingen.
Cora van der Zanden had een pion
gewonnen, maar haar tegenstander
kreeg behoorlijke tegenkansen toen
Cora niet goed voortzette. Ze maakte door eeuwig schaak toch nog remise. En ook bij Herman Freek ging
er iets mis, hij kreeg een gevaarlijke
aanval te verduren. Gelukkig zette
zijn tegenstander niet door .Een tactisch remiseaanbod werd toen, toch
nog wel onverwacht, geaccepteerd.
Door deze remises was de winst
voor het Amstel team binnen. Er
resteerde nog de partij van Dawood
Asfar, die veel beter leek te staan.
Zijn tegenstander wist in grote tijdnood echter nog een eeuwig schaak

mechanisme te vinden, waardoor
ook deze partij remise werd. Eindstand 5-3.
Tegenvaller
In de thuiswedstrijd tegen TOZ leek
Amstel 2 lange tijd op weg naar de
eerste seizoenzege. Riek Spook, opnieuw een trefzekere invalster, won
aan het laatste bord een vlotte partij.
Ook Dies Bouterse maakte zijn reputatie weer eens waar, hij veroverde de vijandelijke dame, waarna het
snel uit was. Deze veelbelovende 20 voorsprong ging echter vrij snel
weer verloren.
Joop van der Linden was een stuk
kwijtgeraakt, stribbelde nog lang tegen maar verloor uiteindelijk toch.
Aan het eerste bord speelde Simon
Veldhuijzen een moeilijke partij,
waarin hij steeds iets minder stond.
Simon verloor het eindspel, al liet
hij waarschijnlijk enkele remisemogelijkheden liggen. De partijen van
Jeroen Smit, Martin Steunebrink en
Jan van Willigen werden remise.
Bij de stand 3.5-3.5 moest de partij van Henk Jurriens toen de beslissing brengen. Henk had een toren tegen een lastig rondspringend
paard. Hij liet zich in de tijdnood van
zijn tegenstandster bovendien tot
snel spel verleiden. Er ontstond een
eindspel, waarin beide spelers een
dame haalden. Het werd vervolgens
remise.
Eindstand 4-4 en opnieuw geen
overwinning voor het 2e team, dat
nu wel erg in de problemen is gekomen. Slechts een overwinning in de
laatste ronde kan redding brengen.
Nederlaag
Amstel 3 speelde thuis tegen Amstel en Gein 1 uit Ouderkerk en ging
met 6-2 ten onder. Carel Kok speelde een avontuurlijke partij ,waar in
hij een toren voorkwam. Zijn koning bleef midden op het bord echter op de tocht staan. Carel moest
al het materiaal weer inleveren om
te overleven. Deze partij ging vervolgens nog verloren, een flinke deceptie voor de eerste bordspeler.
Mark Meijerink werd nogal hardhandig van het bord gezet en ook
Anton Lusthof verloor, toen hij spoken zag.
Jan van Ommeren en Henk van
Lonkhuijzen speelden allebei remise, al had er bij de laatste misschien
wel meer ingezeten. Joop Veldhuijzen stond waarschijnlijk ergens gewonnen, kon de winst niet vinden

en verloor alsnog in tijdnood. Bij
Jan Röling ging het eveneens mis,
zijn koningstelling was onvoldoende
verdedigd en bezweek al spoedig.
Het 2e Amstelpunt kwam van Marijcke van der Wal die de tegenstander met twee lopers fraai mat zette.
Eindstand 6-2.
Ook dit Amstelteam moet in de laatste ronde winnen om aan degradatie te ontkomen.
Jeugdteams
De Amstel jeugdteams 1 en 2 hebben bij de kampioensronden in Amsterdam uitstekend gepresteerd. C1
werd in de voorronden 2e en plaatste zich met enkele andere sterke
teams voor de grote finale in de Topgroep. Team C2 werd in deze voorronden vierde en speelde de finale
in de Middengroep.
Het eerste jeugdteam bestaande uit
Robert Meijerink, Bastiaan Claus,
Joost van der Vlugt en Maarten Last
speelde een geweldig toernooi .In
de kruisfinale werd Weesp verslagen en toen mochten de vier Amstelspelers in de finale het sterke
Almere bestrijden. Door de afwezigheid van een vierde man bij Almere
was de stand al aan het begin 1-0 .
Na een nederlaag van Joost en een
overwinning van Bastiaan, hing alles af van de partij van Robert. Deze joeg de vijandelijke koning over
het bord en zette hem toen mat ! Zo
werd Amstel C1 kampioen van derde klasse C. Een mooie prestatie.
Het tweede team bestaande uit David van Boxtel,Matthijs van der Aart,
Elmer Merton en Bastiaan van Dijk
speelde in de Middengroep finale tegen VAS C6 uit Amsterdam. Alleen Bastiaan won, de overige partijen gingen verloren. C2 eindigde zodoende op een tweede plaats. Een
goede prestatie van dit jonge team.
En dan bereidt SV de Amstel zich
nu voor op het jaarlijkse Rabobank/
Amstel schaaktoernooi voor jong en
oud, dat a.s. zaterdag in Sporthal de
Scheg wordt gehouden. Er zijn al
heel wat aanmeldingen ,maar men
kan zich nog opgeven.
Het toernooi begint om 12.30 uur.
Alle verdere informatie over dit, al
weer 13e toernooi, vindt men op de
website www.amstelschaak.nl. Ook
alle externe wedstrijdverslagen en
gedetailleerde uitslagen van de interne wedstrijden zijn hier te vinden.

Veel homeruns voor
softbal pupillen

Uithoorn - Zaterdag 19 april speelden de softbal pupillen van Thamen
een dubbele wedstrijd tegen DVH
uit Amstelveen. Melany was gelukkig weer van de partij na haar val
en ook Madelon en Kelly deden
weer mee. DVH begon als eerste
met slaan. Daphne begon met pitchen, Anne ging catchen, Marielle stond op het 1e honk, Maud op
het 2e en Iris op het 3e honk. Madelon begon als korte stop en Nicky, Kelly en Eline/Melany stonden in
het achterveld. Een goede opstelling
van coach Anton, want in de eerste
inning werd er geen punt gehaald
door DVH door 2x een 3slag en een
hele mooie aktie van Daphne naar
Anne, die een speelster van DVH
vlakbij de thuisplaat uittikte. In de
tegenbeurt ging het voor Thamen
een stuk beter. Anne haalde het eerste punt binnen dat begon met een
mooie 2honkslag. Het 2e punt werd
gehaald door Kelly die een echte
homerun scoorde door een mooie
hoge bal in het rechtsveld. Iris en
Nicky scoorden door een honkslag
en het stelen van honken. En Daphne sloeg een harde, hoge bal in het
linksveld en door foutief overspelen
van DVH, kon ook zij een homerun
maken. Tussenstand: 5-0 voor Tha-

men. In de 2e inning raakte DVH iets
beter op dreef. Zij scoorden meteen
4 punten, maar de 3 speelsters die
daarna kwamen waren allen uit met
3slag. In de tegenbeurt begon Melany met slaan. Zij wist een punt te
scoren door een mooie honkslag, te
stelen en binnen te komen op een
honkslag van een medespeelster net
als Anne, Maud en Eline. Het laatste punt werd gescoord door megaKelly, die met een harde knal hoog
in het midveld wederom een homerun kon lopen. Eindstand: 10-4.
De tweede wedstrijd die gespeeld
werd was eigenlijk de returnwedstrijd, maar die werd dus ook bij
Thamen gespeeld.
Goed spel
Daarom begon Thamen met slaan.
Het goede spel van de 1e wedstrijd
zette zich voort. Iris sloeg een goede honkslag, stal het 2e honk, kwam
op het 3e honk terecht dankzij een
honkslag van Daphne en scoorde tijdens de slagbeurt van Madelon. Daphne kwam op het 1e honk
terecht, kwam door Melany op het
2e, door Madelon op het 3e honk en
scoorde omdat de catcher van DVH
de bal niet onder controle kreeg.
Madelon wist te scoren tijdens de

slagbeurt van Nicky en Nicky kon
op haar beurt weer scoren tijdens
de honkslag van Mariëlle. Mariëlle
kwam over de thuisplaat met in haar
kielzog Kelly, want Kelly had haar 3e
(jawel, derde!) homerun geslagen.
Met veel applaus werd zij binnengehaald. In de tegenbeurt van DVH
stond Madelon op de pitchplaat en
had Daphne zich in het catcherpak gehesen. Mariëlle verdedigde
het 1e, Eline het 2e en Nicky het 3e
honk. Kelly was korte stop en Maud,
Iris en Melany verdedigden het achterveld. Madelon was als pitcher
goed op dreef, want door 3x 3slag
konden er maar 3 punten door
DVH gescoord worden. In de 2e inning werden er nog 4 punten door
Thamen gehaald. Melany en Eline scoorden door te beginnen met
een honkslag, Madelon scoorde via
een 3honkslag en Mariëlle scoorde
door via een harde hoge klap in het
midveld ook een homerun te slaan!
Zo werden er deze wedstrijd maar
liefst 5 homeruns door Thamen geslagen. In de tegenbeurt van DVH
veranderde er niet veel meer aan de
stand. Zij scoorden slechts 1 punt
door goed pitchwerk van Madelon
en een mooie aktie van Madelon en
Mariëlle. Eindstand: 4-10!

‘Champagne’ voor Qui
Vive jongens E6
Uithoorn - Afgelopen weekend zijn
de hockey-jongens E6 van Qui Vive opnieuw kampioen geworden.
Het team met Aaron van Daalen,
Bas Volkers, Coen Holland, Kevin
Westerman, Lucas van der Bijl, Ruben Spaargaaren en Stijn Overwater is deze ronde ongeslagen gebleven. Na een voorzichtige start voor

de herfst is het team enorm vooruit
gegaan. Na in hun groep al midwinterkampioen te zijn geworden, hebben ze nu ook de laatste competitieronde als winnaar afgesloten. Totaal hebben ze dit hele hockeyseizoen maar liefst 116 doelpunten gemaakt. Begeleid door teammanager Irma Smak en de kundige en

bezielende leiding van coach Frank
van Daalen zijn de jongens op alle gebieden weer verder gegroeid.
Ook vader Arjan Spaargaren verdient voor zijn bijdrage als onpartijdig fluitist een bijzondere vermelding. Om dit alles te vieren zijn de
jonge mannen uiteraard op alcoholvrije Champagne getrakteerd.

Qui Vive Heren 1 kansloos
tegen kampioen Hurley (6-1)
Uithoorn - Na de verloren wedstrijd
van vorige week tegen de nummer
laatst Eindhoven stond afgelopen
zondag de wedstrijd tegen kampioen Hurley op het programma. Voor
Hurley was dit nog een belangrijk duel voor het eventuele thuisvoordeel in de play off wedstrijden
en voor Qui Vive was het belangrijk
na de slechte wedstrijd van vorige
week te laten zien dat ze wel degelijk kunnen hockeyen.
Als snel werd duidelijk dat Hurley
niet aan het toeval over liet wie er de
sterkste is in deze poule was. Hurley
had dan ook in de eerste 20 minuten
het beste van het spel en creëerde
de meeste kansen en strafcorners.
De 1-0 kwam dan ook via een strafcorner en niet veel later was het een
van de vele veldkansen van Hurley die uiteindelijk de 2-0 op het

bord bracht. Na deze twintig minuten was het Qui Vive dat een aantal
kansen kreeg, maar deze waren niet
besteed aan de spitsen van Qui Vive waardoor de ruststand 2-0 bleef.
Na de rust ging Hurley verder waar
het in de 1e helft mee gestopt was
een dat was kansen creëren. Na tien
minuten in de 2e helft was het weer
raak voor de thuisploeg en de stand
werd op 3-0 gebracht. Hierna was
het Qui Vive dat scoorde, een aanval via Chris Thomas en Tim van
der Aakster werd uiteindelijk afgerond door Tim van der Aakster (31).Nog geen twee minuten later was
het verschil alweer 3 doelpunten: via
de mooiste aanval van Hurley werd
het 4-1 en was de hoop op een goed
resultaat vervlogen. Nadat Qui Vive
speler Joost van Eijk voor tien minuten uit het veld werd gestuurd was

er voor de mannen van coach Thomas Zwart geen houden meer aan.
Hurley liep verder uit naar de 5-1 en
liet met goed hockey zien dat zij de
terechte kampioen waren. Qui Vive
kreeg in de laatste tien minuten nog
een paar goede kansen op een doelpunt maar helaas deze kwam er niet
meer. In de laatste minuut zorgde de
spits van Hurley dat de eindstand op
6-1 kwam: via een fraai backhandschot gaf hij keeper Harm Bruin het
nakijken die overigens met een paar
goede reddingen er voor zorgde dat
de schade beperkt bleef.
Volgende week spelen de heren
van Qui Vive hun laatste wedstrijd
van het seizoen thuis tegen Push uit
Breda en hopen dan met een overwinning afscheid te nemen van het
eigen publiek.

Parencompetitie BVU
Uithoorn - De derde zitting van de
vierde ronde op maandag 14 april
gaf enige bijzondere verschuivingen
in de uitslagen te zien.
Brederode zei ooit “het kan verkeren” en dat blijkt weer al te waar.
Was vorige week het paar Hennie &
Sierk Goedemoed nog laatste, deze keer lieten ze een ieder achter
zich door met 58,75% eerste te worden, hulde! Ook Jos van Leeuwen &
Jan Visser stootten van uit het grijze midden door naar de top met een
tweede plaats en 57,08%. Marijcke & Gouke van der Wal waren al
eens vijfde geweest en scoorden nu
een derde plek met 55,83%, net voor
Gerard van de Bosch & Ria Smit die
met 52,92% voor de 2e maal op rij
vierde werden. Loes Kroon & Theo
Vermeij behielden hun top positie
overall door na een eerdere 3e en
1e plaats nu gezamenlijk met Greet
van Beek & Ploon Roelofsma vijfde
te worden met voor beiden 52,08%.
De laatste plaats, met 35%, was deze keer voor Corry Frank & Cees
Harte die na een vierde plaats in de
eerste zitting nu wel heel ver terug
vielen.

B lijn
In de B-lijn een zelfde ontwikkeling. Het inval paar Cor Hendrix &
Gijs de Ruiter moest duidelijk nog
even aan elkaar wennen wat tot uitdrukking kwam in een laatste plaats
bij de eerste keer. En zie nu.. eerste
met 58,33%, klasse verloochent zich
niet! Het sterke koppel Wim Baars &
Marcel Dekker miste de top van deze ronde door een desastreuze tafel tegen Elisabeth van den Berg &
Maarten Breggeman. Na een vreselijke vijf down gedoubleerd kwam
het niet meer goed en werden ze
2e met 57,50%. Elisabeth & Maarten verzilverden deze opsteker met
een vierde plaats met 53,33%. Ben
ten Brink & Henny Westendorp wisten de schande van de onderste tree
van vorige week uit door nu keurig
derde te worden met 57,08%. Huib
van Geffen & Ineke Hilliard blijven
goed mee doen door als vijfde te
eindigen met 52,50%. Het bitter van
onderaan was nu voor Riki Spook &
Theo van Vliet die na een goed begin in de eerste week met een vierde plaats nu met 40% allen voor
moesten laten gaan.

Eerste
De eerste plaats in de A-lijn was deze maal voor Leo Leenen & Henk
van der Schinkel met maar liefst
62,50%. In een zinderend spel tegen Nico van der Meer & Hans Wagenvoort wisten ze als enigen zeven
Sans Atout te bieden en ..te maken
hetgeen na afloop, aan de bar, nog
enige reden tot nakaarten gaf!
An & Bert Pronk bereikten weer een
prima tweede plaats met 60,00% en
Greet & Henk Stolwijk wisten zich in
beeld te spelen met 57,50% als derde.
Bep en John de Voijs bleven goed
“prijshoudend” door weer een mooie
vierde plek met 54,58%. Kokkie van
de Kerkhoven & Corrie Smit nestelden zich netjes op vijf met 54,50%.
Nel de Ruiter & May Verhoef verwijderden zich deze keer ruim van de
laatste plaats.
Deze werd nu ingenomen door Agnes de Kuijer & Atie Overwater, die
na twee uitstekende vorige zittingen het nu echt lieten afweten met
37,92%.

Let op!

Krant komt 1 keer
op maandag uit!
Redactionele artikelen + advertenties kunnen
worden ingeleverd tot vrijdagochtend 11.00 uur
In verband met de komende
feestdagen, woensdag 30 april
Koninginnedag en donderdag
1 mei Hemelvaartsdag, komt de
Nieuwe Meerbode eenmalig op
maandag uit.
Dit houdt in dat deze op vrijdag

25 april wordt gemaakt. Advertenties kunnen worden ingeleverd tot vrijdagochtend 11.00 uur
aan ons kantoor in de Anselmusstraat 19 in Mijdrecht of per mail:
verkoopmijdrecht@meerbode.
nl of verkoopuithoorn@meerbode.nl.

U kunt ze ook faxen: 0297581509.
Teksten voor de redactie kunnen worden gemaild tot vrijdagochtend 11.00 uur naar: redactiemijdrecht@meerbode.nl of redactieuithoorn@meerbode.nl.

