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

Communicatieweg 11a Mijdrecht
Telefoon 0297-254455

Safari?

Communicatieweg 11a Mijdrecht

BP ZIJDELWAARD
H. Heyermanslaan 2

UITHOORN

gaat u voor 
goedkoop of kiest 
u voor kwaliteit?

Korver Makelaars O.G. B.V.

Stationsweg 12, 3641 RG Mijdrecht

Locatie: tegenover het gemeentehuis

www.autoschadepijnaker.nl

Zijn u en uw auto ook zo
toe aan een beautydag?

Zet dan 16 mei in uw agenda!

Voor info, tel: (020) 647 80 01

Spectaculaire
uitverkoop bij

Zie advertentie elders in dit blad.

Uithoorn - Wat zo prachtig mooi 
begon en wat tot zo rond twee, 
drie uur ook voor de meeste men-
sen nog een prachtig feest was, ein-
digde in een onvoorstelbaar drama. 
Het weer was prachtig, de festivi-
teiten prima geregeld, kortom: het 
was groot feest in de gehele ge-
meente Uithoorn. Een grote, gezel-
lige rommelmarkt in het Oude Dorp, 
spelletjes, optochten, optredens bij 

het  Legmeerplein en in De Kwakel 
fietstochten en eveneens optochten, 
kinderspelen, optredens, enz. Voor 
de avond diverse live optredens van 
bands bij de horeca van Uithoorn. 
Er was zoveel georganiseerd. Er was 
plezier, er werd gelachen, het was 
feest. Tot de eerste berichten be-
gonnen door te dringen: “Er is een 
ernstig ongeluk gebeurd in Apel-
doorn, daar waar de Koningin is.” “Er 

is een aanslag gepleegd op de Ko-
ninklijke familie.” “Er zijn doden ge-
vallen.” Het ging zoemen tussen de 
feestvierenden. Wat te doen?

Besloten werd uiteindelijk om net 
als in Amsterdam, alle buitenfes-
tiviteiten om 19.00 uur af te gelas-
ten. Van de festiviteiten van voor het 
drama zie de fotoreportages elders 
in deze krant.

Avondfestiviteiten 
Koninginnedag afgelast na 
drama in Apeldoorn

Uithoorn - Tijdens de 2e vergade-
ring van de klankbordgroep bus-
sluis  is halverwege de avond beslo-
ten de vergadering te beëindigen! 
Dit gezamenlijke besluit werd geno-
men naar aanleiding van het feit dat 
bijna alle deelnemers er grote moei-
te mee hebben dat de proef met de 
bussluis moet plaatsvinden vóór de 
omlegging van de N201 is gerea-
liseerd en dat hierop geen invloed 
mogelijk is. De klankbordgroep voelt 
zich met name door wethouder Le-
venbach tijdens de installatie van de 
groep voor het blok gezet door zijn 
uitspraak dat al bij voorbaat vast-
staat dat de proef in het jaar 2010 
zal moeten plaatsvinden. 
De Raad heeft recent besloten de 
proef uit te stellen totdat criteria 
voor het houden van de proef be-
kend zijn. Hierna heeft het college 
vastgesteld dat de proef vanaf 1 ja-
nuari 2010 tot aan de omlegging 
plaats gaat vinden, dit terwijl nog 
steeds geen criteria bekend zijn.

De klankbordgroep heeft als taak 
gekregen om onder andere crite-
ria voor de proef op te stellen en 
vindt de starheid van het tijdstip van 
de proef en de lengte hiervan niet 
aanvaardbaar.  De klankbordgroep 
heeft zich al in de eerste vergade-
ring ten dele gebogen over de crite-
ria waaraan de proef moet voldoen 
maar loopt steeds tegen het mo-
ment van aanvang op. Steeds op-
nieuw wordt geconstateerd dat het 
aangeven van criteria en metingen 
voor de te houden proef vóór om-
legging van de N201 volstrekt zin-
loos is en derhalve het houden van 
de proef evenzo! Zolang het tijdstip 
bij voorbaat vast blijft staan voelt de 
klankbordgroep zich niet serieus 
genomen en zal het haar activiteiten 
moeten uitstellen.

Terugkoppelen
Omdat de aanwezige ambtena-
ren uiteraard geen uitspraken mo-
gen doen over het moment van de 

te houden proef is besloten om 
het geschil eerst terug te koppelen 
met de wethouder. (De wethouder 
maakt geen deel uit van de verga-
dering van de klankbordgroep om 
de groep de gelegenheid te geven 
een onafhankelijk advies te kunnen 
geven). Hierop werd de vergadering 
beëindigd.
Vooralsnog blijven de geplande ver-
gaderingen van 12 mei en 2 juni op 
de agenda staan in afwachting van 
de reactie van de wethouder.
Positief punt is dat alle deelnemers 
zich ook in de toekomst open en 
constructief willen blijven opstellen 
om tot een gedegen en goed on-
derbouwd advies richting college en 
raad te komen. Dit kwam dan ook tot 
uiting in de sfeer en openheid waarin 
vergaderd werd. De klankbordgroep 
wil echter de mogelijkheid hebben 
om, afhankelijk van de te meten cri-
teria, ook een advies omtrent het 
meest geschikte tijdstip en de duur 
van de proef af te kunnen geven.

Bussluis Klankbordgroep 
Vergadering voortijdig 
afgebroken

Regio – Er is wat voor te zeggen. 
Sinds het mobiel bellen in auto’s al-
leen nog handsfree mag, hoorde je 
toch vaak gebrom van automobilis-
ten dat het ook verboden moest wor-
den voor het overige verkeer. Wel, 
bijna is hun wens in vervulling ge-
gaan. Behalve voetgangers en fiet-
sers, mag er niemand meer mobiel 
bellen of het moet handsfree zijn. 
In het officiële politiebericht wordt 
het als volgt omschreven: Per 1 mei 
2009 is mobiel bellen ook op fietsen, 
bromfietsen, snorfietsen en een ge-
handicaptenvoertuig voorzien van 
een motor, niet meer toegestaan. Er 
staat zelfs in het nieuwe artikel 61A 
van het RVV: Het is degene die een 
motorvoertuig, bromfiets, snorfiets 
of een gehandicaptenvoertuig, dat 
is voorzien van een motor, bestuurt, 

Vanaf 1 mei jl. nieuwe regels mobiel bellen

Mobiel bellen op elk gemotoriseerd 
voertuig nu verboden

verboden tijdens het rijden een mo-
biele telefoon vast te houden. Dus 
ook je telefoon gewoon in je hand 
houden als je rijdt, mag niet en is 
strafbaar. Als je stilstaat voor een 
verkeerslicht mag het wel. Zodra 
je echter optrekt, weg die telefoon. 
Het gaat niet alleen om bellen. Ook 

sms-en en spelletjes zijn niet toe-
gestaan. Rijinstructeurs die les ge-
ven als de leerling rijdt mogen na-
tuurlijk wel bellen.  Mobiel bellen op 
de fiets mag dus nog wel. Vreemd, 
want als je soms fietsers ziet met die 
telefoons, dan  hou je je hart vast... 
Maar wat niet is kan nog komen.

SPOTGOEDKOOP:
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Gemeente Uithoorn 
Postadres:
Postbus 8
1420 AA Uithoorn

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Afvalservicelijn 
0800-0221 768 (gratis)

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

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

Redactie
Cluster Communicatie
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
gemeentepagina@uithoorn.nl
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Gewijzigde openingstijden 
gemeentehuis
In verband met de komende feestdagen is het gemeentehuis 
(alle publieksbalies) op  de volgende dagen gesloten:
donderdag 21 mei Hemelvaartsdag
vrijdag 22 mei gesloten
maandag 1 juni Tweede Pinksterdag

Week van Respijt 2009
Van 11 tot en met 17 mei wordt een 
aantal regionale en lokale respijtac-
tiviteiten georganiseerd speciaal be-
doeld voor mantelzorgers. 
Meer informatie over de week is te 
vinden op www.amstelring.nl  bij 
steunpunt mantelzorg. Daar staan 
alle openstellingen/data en tijden. 

Wat zijn Mantelzorgers?
Mantelzorgers zorgen langdurig en 
onbetaald voor een chronisch zie-
ke, gehandicapte of hulpbehoeven-
de partner, ouder, kind of ander fa-
milielid, vriend of kennis. Mantel-
zorgers zijn geen vrijwilligers of be-
roepsmatige zorgverleners, maar ze 
geven zorg omdat zij een persoon-
lijke band hebben met degene voor 
wie ze zorgen.

Wat is respijtzorg?
Respijtzorg betekent dat beroeps-
krachten of vrijwilligers tijdelijk de to-
tale zorg van een mantelzorger over-
nemen. Het gaat dan met name om 
thuisopvang, dagopvang, en kortdu-
rende opname.

Bijeenkomst op 11 mei
Op maandag 11 mei is er een regi-
onale “vakantiemarkt” voor mantel-
zorgers bij zorgboerderij Inner-Art. 
Tijdens deze “vakantiemarkt” wor-
den mantelzorgers geïnformeerd 

over diverse vakantiemogelijkheden 
voor verzorgers en/of mantelzor-
gers. Ook is er informatie over diver-
se vormen van respijtzorg. 
Zorgboerderij Inner-Art is gelegen 
aan Vuurlijn 36, 1424 SN De Kwakel

Het programma ziet er uit als volgt:
10.00 uur Ontvangst met koffi e / 
 thee en gebak
10.15 uur Opening en aanbieden 
 respijtwijzer aan de 
 wethouder(s) van 
 Uithoorn en Aalsmeer
10.30 uur Tonen van DVD 
 “Respijtzorg nooit 
 aan Gedacht”
10.50 uur Ervaringsverhaal van 
 een mantelzorger
11.05 uur Gera Hoogendoorn 
 vertelt over het aanbod 
 op een zorgboerderij
11.15 uur Pauze met koffi e
11.30 uur Informatiemarkt over 
 respijtzorg en vakantie-
 mogelijkheden en
 rondleiding op de 
 zorgboerderij
12.15 uur Koffi e met krentenbrood
12.30 uur Einde programma

Meer informatie?
Voor meer informatie kunt u op alle 
werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur te-
recht bij Steunpunt Mantelzorg. Tele-
foon 0900-1866 (lokaal tarief).

Even op adem komen

In het gemeentehuis van Uithoorn 
ontvingen op 29 april drie plaatsge-
noten uit handen van burgemees-
ter Groen een Koninklijke Onder-
scheiding. Mevrouw Li Ping Lin is 
benoemd tot Ridder in de Orde van 
Oranje-Nassau. De heren J.M. Faul-
haber en C.M.M. Woerden zijn be-
noemd tot Lid in de Orde van Oran-
je-Nassau.

Elders zijn nog drie plaatsgenoten 
Koninklijk onderscheiden. De heer 
P.C. IJsseling en mevrouw M. IJsse-

ling-de Quartel zijn beiden benoemd  
tot Lid in de Orde van Oranje-Nas-
sau. Zij woonden tot begin april in 
Amstelveen en ontvingen deze on-
derscheiding in het gemeentehuis 
van Amstelveen uit handen van bur-
gemeester Van Zanen.
In Den Haag ontving  de eerste-lui-
tenant der Mariniers J.G. Buwalda 
uit handen van Minister van Defen-
sie Van Middelkoop de versierse-
len behorende bij de Koninklijke On-
derscheiding  Ridder in de Orde van 
Oranje Nassau met de zwaarden.

Lintjesregen in Uithoorn
V.l.n.r. de heer Chris Woerden, burgemeester Berry Groen, 
mevrouw Li Ping Lin en de heer Hans Faulhaber

V.l.n.r. mevrouw IJsseling, burgemeester Van Zanen (Amstelveen) 
en de heer IJsseling.

Op verschillende plaatsen in de ge-
meente staan fietswrakken die het 
straatbeeld ontsieren. Daarom is be-
sloten deze wrakken weg te halen. 
Dat gebeurt op maandag 18 mei a.s. 
in de omgeving van de Europarei en 
op maandag 25 mei a.s. in de omge-
ving van het busstation en de bus-
baan.
Dit is een gecombineerde actie van 
politie, gemeentesurveillanten en de 
afdeling Wijkbeheer en Afvalinzame-
ling van de gemeente. De afgevoer-
de fietswrakken gaan naar de ge-
meentewerf en worden daar tijdelijk 
opgeslagen.

We vinden een fi ets een wrak als:
-  deze technisch onvoldoende in 

elkaar zit om er mee te kunnen 
rijden. Er ontbreken essentiële 
onderdelen;

- zodanig verwaarloosd zijn dat 
mag worden aangenomen dat de 

eigenaar er afstand van heeft ge-
daan;

- een zo geringe economische 
waarde heeft dat opknappen 
geen zin meer heeft.

Op 1 en 3 juni 2009 kunt u van 10.00 
tot 11.00 uur en van 19.00 tot 20.00 
uur op de gemeentewerf (Industrie-
weg 25 te Uithoorn) kijken of uw fi ets 
ertussen staat. Als u kunt aantonen 
dat de fi ets uw eigendom is, krijgt u 
deze mee, op vertoon van een gel-
dig legitimatiebewijs.
Fietswrakken die na 2 weken niet 
opgehaald zijn, worden defi nitief af-
gevoerd en vernietigd.

Voor meer informatie kunt u terecht 
bij de gemeentesurveillanten. Deze 
kunt u telefonisch bereiken op num-
mer 0297-513111 van maandag t/m 
vrijdag tussen 10.00 uur en 10.30 
uur en van 12.00 uur t/m 13.30 uur. 

Weghalen fi etswrakken

Het onkruid tussen de tegels van 
stoepen en paden en in de goten 
wordt de komende weken in de he-
le gemeente verwijderd volgens 
de DOB methode. DOB staat voor 
Duurzaam Onkruid Beheer van be-
strating. Het is een landelijke metho-
de die is ontstaan in overleg met de 
drinkwaterbedrijven. 

Volgens de DOB methode is gebruik 
van het chemische middel glyfosaat 
toegestaan. Hoe lang de onkruidbe-
strijding duurt, is niet zeker. Als het 
regent of gaat regenen, kan er niet 
gewerkt worden, omdat het middel 
dan te snel wordt weggespoeld. Ge-
middeld neemt de onkruidbestrijding 
zo’n vier tot zes weken in beslag. 

Onkruidbestrijding 
met DOB-methode

Feestje bij Brusselfl at
De eerste fase van de renovatie van de buitenruimte Europarei is klaar 
en dat wordt op vrijdag 15 mei gevierd met alle betrokken bewoners, 
kinderen en organisaties in de Europarei.
Op 15 mei is er om 15.30 uur een feestelijke bijeenkomst op de speel-
plaats van de Brusselfl at. 

Het programma ziet er als volgt uit: 
15.30 uur  ontvangst
15.45 uur openingshandeling met wethouder Levenbach 
 en wethouder Verheijen
16.00 uur   rondwandeling met bewoners en wethouder Levenbach
Voor alle kinderen uit de Europarei worden er spelletjes georgani-
seerd, is er een springkussen en komt er een ballonnenclown.

Spoelbak voor pleziervaarttoiletten 

Op 6 en 7 mei wordt er bij de ha-
ven aan het Marktplein een lozings-
voorziening voor de pleziervaart ge-
plaatst. Dankzij deze voorziening 
kunnen schippers die een chemisch 
toilet aan boord hebben dit voortaan 

aan de wal legen. Het gaat om een 
grote roestvrijstalen spoelbak met 
spoelvoorziening onder de rand. De 
voorziening krijgt ook een roestvrij-
stalen deksel om af te sluiten. Het ge-
heel is daardoor vandaalbestendig. 

Buurtacties
Op 7 en 14 maart heeft de gemeen-
te Uithoorn op de speelplekken bij 
Anjerlaan, Irislaan, Distellaan, Fle-
vomeer, Fokkemast, Roodhalsgans, 
Oranjepark, Oldebarneveldtlaan en 
Elsschotlaan bijeenkomsten geor-
ganiseerd over de uitvoering van het 
speelbeleidsplan. Kinderen konden 
toen bij een tekenaar ideeën aanle-
veren over hoe volgens hen de nieu-
we speelplekken er moeten komen 
uit te zien. Op basis van deze ideeën 
en daarna gehouden inspraakavon-
den worden de plannen verder ont-
wikkeld.

Maquettes speellandschap 
Egeltjesbos
Op 17 april hebben de kinderen van 

groep 7 en 8 van basisschool De 
Zon in het gemeentehuis maquettes 
overhandigd . Deze maquettes laten 
zien welke inrichting van het speel-
landschap in het Egeltjesbos in De 
Kwakel door de kinderen is bedacht. 
Op basis van deze ideeën gaat de 
gemeente drie ontwerpen laten ma-
ken waaruit de kinderen het beste 
plan mogen kiezen.

Tentoonstelling 
De tekeningen van de speelplekken 
en de maquettes voor het speelland-
schap in het Egeltjesbos zijn gedu-
rende de openingstijden nog t/m 
vrijdag 8 mei te zien in de hal 
van het gemeentehuis.

Tentoonstelling inspraak 
speelbeleidsplan

Ook dit jaar zullen leerlingen van 
groep 7 van de Uithoornse scholen 
voor primair onderwijs deelnemen 
aan het praktisch verkeersexamen. 
Dat zal plaatsvinden op dinsdag 12 
en woensdag 13 mei a.s. van 8.30 
tot circa 12.30 uur. 
Start en fi nish zijn aan het Potgieter-
plein. Verder bestaat het parcours 

uit: Alfons Ariënslaan, Wiegerbruin-
laan langs winkelcentrum Zijdel-
waard de Heijermanslaan in. Vervol-
gens Arthur van Schendellaan, Ach-
terberglaan en Guido Gezellelaan.
Verkeersgebruikers van deze stra-
ten worden verzocht rekening te 
houden met veel fi etsende kinderen 
op genoemde tijdstippen.

Praktisch Verkeersexamen 
12 en 13 mei 2009
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Voor meer informatie over:
· gemeenteraad
· raadsvergaderingen
· onderliggende stukken
kunt u contact opnemen 
met de griffi er. 

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

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

Nieuws uit de
gemeenteraad

Oproep voor het bijwonen van het openbare Extra Informatief Beraad van 
de gemeenteraad van Uithoorn op donderdag 7 mei 2009 in de raadzaal van 
het gemeentehuis te Uithoorn. De bijeenkomst begint om 19.30 uur en duurt 
tot 21.00 uur.

De voorzitter van de raad, mw. H.L. Groen

INFORMATIEF BERAAD 
1  19.30-19.35 Opening - agenda  Voorzitter:
   Dhr. J.W.M. Bosma
1.1  Inspreken burgers (in principe bij het betreffende agendapunt) indien aangemeld. Inwoners/raadsleden
1.2  Mededelingen: raadsleden/portefeuillehouders Raads-/collegeleden
1.3 19.35-21.00 Integrale handhaving. In een interactieve bijeenkomst wordt de raad 
  geïnformeerd over verschillende aspecten van het onderwerp Integrale 
  Handhaving. Doel: Informatievoorziening van de raad.
 21.00 Sluiting vergadering Voorzitter

De Wmo-raad Gemeente Uithoorn zoekt  
betrokken en deskundige voorzitter
De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is op 1 januari 2007 ingegaan. Het doel van de Wmo is dat iedereen 
mee kan doen in de maatschappij. De gemeente Uithoorn vindt het belangrijk om bij de totstandkoming van Wmo-
beleid de burgers te betrekken. Daarom is op 24 juni 2008 de Wmo-raad in het leven geroepen. De Wmo-raad is 
een adviesorgaan van  burgemeesters en wethouders van Uithoorn op het gebied van de Wet maatschappelijke 
ondersteuning. De Wmo-raad bestaat uit maximaal 15 leden, waaronder een onafhankelijke voorzitter.

Profi elschets
De voorzitter is eerstverantwoordelijke voor het proces binnen de Wmo-raad en de kwaliteit van de uit te brengen 
adviezen. Om in aanmerking te komen voor benoeming als voorzitter van de Wmo-raad moet u voldoen aan de 
volgende voorwaarden: 
• u woont in de gemeente Uithoorn en weet wat er speelt in de gemeente
• u heeft het vermogen om onafhankelijk van deelbelangen te sturen op een breed 
 gedragen advisering aan het college van burgemeester en wethouders
• u heeft goede mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden
• u heeft bestuurlijke ervaring 
• u bent minimaal 3 dagdelen per maand beschikbaar
• u heeft een inspirerende en proactieve houding
• u geeft op representatieve wijze uitvoering aan de functie als aanspreekpunt en woordvoerder van de Wmo-raad.

Bijzonderheden
Het lidmaatschap bij de Wmo-raad is niet verenigbaar met:
• het lidmaatschap van de gemeenteraad in Uithoorn
• beroepsmatige functies bij instellingen of organisaties die zich bezig houden 
 met of betrokken zijn bij de Wmo in de gemeente Uithoorn
• een beroepsmatige functie bij de gemeente Uithoorn.

De Wmo-raad vergadert elke 2e woensdag van de maand van 10.00-12.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.

Benoeming vindt plaats door het college van B&W voor een periode van 2 jaar, 
met de mogelijkheid tot verlenging met 2 jaar.  

Interesse?
U kunt een schriftelijke sollicitatie voor 20 mei richten aan Gemeente Uithoorn, 
afdeling Ontwikkeling, ter attentie van Fatima Abarkan, Postbus 8, 1420 AA Uithoorn.
Graag in de linker bovenhoek van de enveloppe vermelden “Sollicitatie voorzitter Wmo-raad”. 

WERK IN 
UITVOERING

LOPENDE
 PROJECTEN

• Aansluiting Randweg-Legmeer-
dijk permanent afgesloten

• Grootschalige renovatie buiten-
ruimte Europarei

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

WEGWERKZAAMHEDEN 
ZEGGE EN ZONNEDAUW

In Zegge en Zonnedauw zijn de pa-
den tussen de woningen waaraan 
garages liggen herstraat. Vanuit het 
buurtoverleg was gevraagd om (af-
wijkend) gekleurde plateaus aan te 
leggen ter hoogte van deze paden. 
Dit om de snelheid van auto’s te 
remmen en aan de weggebruikers te 
laten weten dat er verkeer van links 
of rechts kan komen. Dit verzoek is 
in het herstraatwerk meegenomen. 
Op dit moment worden de plateaus 
aangebracht. Ze worden uitgevoerd 
in een andere kleur dan de rest van 
de weg. De keuze is op de kleur geel 
gevallen. De kruisingen zijn hierdoor 
goed herkenbaar, maar door deze 
nieuwe opzet wijzigt de verkeerssitu-
atie. Er is namelijk geen sprake meer 
van uitritten, maar van gelijkwaardi-
ge kruisingen. Door de inrichting van 
de weg is het niet mogelijk hard te 
rijden op deze kruisingen. Zonne-

Kent u iemand in uw omge-
ving die een Koninklijke on-
derscheiding verdient? Zo ja, 
laat ons dat weten. Misschien 
krijgt deze persoon dan in 
april 2010 een lintje.

In Uithoorn en De Kwakel zetten veel 
inwoners zich belangeloos en vaak 
heel bescheiden in voor het maat-
schappelijk welzijn. Deze mensen 
kunnen in aanmerking komen voor 
een Koninklijke onderscheiding, net 
als ieder ander met bijzondere ver-
diensten voor de samenleving. Ze 
moeten dan wèl worden voorgedra-
gen.

Hoe kunt u iemand 
voordragen?
Iedereen kan voor een ander een 
Koninklijke onderscheiding aanvra-
gen. Er moet wel sprake zijn van 
een of meer bijzondere verdiensten 
van de persoon die u voordraagt. Op 
www.lintjes.nl  vindt u de criteria om 
in aanmerking te komen. Op diezelf-
de site staat ook een aanvraagfor-
mulier.

Het  aanvraagformulier kunt u ook 
telefonisch opvragen bij de gemeen-
te Uithoorn, tel. 513 112.
En natuurlijk staan op de site van de 
gemeente Uithoorn www.uithoorn.nl 
ook alle criteria. Lever de aanvrage 
volledig ingevuld, ondertekend en 
voorzien van de nodige ondersteu-
ningsbrieven in, want anders ont-
staat tijdverlies. We moeten dan im-
mers de ontbrekende gegevens als-
nog bij u opvragen. 

Doe het voor 1 juli!
Vanwege een uitgebreide procedu-
re moeten aanvragen voor de lintjes-
regen van april 2010 vόόr 1 juli 2009 
bij de burgemeester binnen zijn. 
Een onderscheiding kan ook bij een 
bijzondere gelegenheid worden uit-
gereikt, bij een jubileum bijvoor-
beeld. De aanvraagtermijn daarvoor 
is vijf maanden.

Voor inwoners van Uithoorn en De 
Kwakel  moet de aanvraag gericht 
worden aan burgemeester mevr. 
H.L. Groen, Postbus 8, 1420 AA  Uit-
hoorn.

Kent u iemand die een 
lintje verdient?

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

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

  6 mei buurtschouw Burgemeester Kootpark, 
 start bij zwembad De Otter, 19 uur
  9 en 10 mei Voetbaltoernooi ‘Stop Zinloos Geweld’ voor jeugd van 
 6 t/m 12 jaar op terrein voetbalvereniging Legmeervogels
  13 mei Buurtschouw De Legmeer, Zegge, Zonnedauw en 
 Legmeer-Zuid, start parkeerplaats bij Aldi, 19 uur
  15 mei Feestelijke bijeenkomst met wethouders Levenbach en 
 Verheijen op speelplaats Brusselfl at vanwege afronden 
 1e fase renovatie buitenruimte Europarei (15.30 uur).
  17 mei Opening tentoonstelling Fotokring Uithoorn in galerie Fort 
 a/d Drecht door wethouder Oudshoorn (15.00 uur). 
 Expositie duurt tot 28 juni
  19 mei Bewonersoverleg Oude Dorp in Ponderosa, 19.30 uur
  20 mei Buurtschouw  De Legmeer, Zilverschoon, Zevenblad 
 en M buurt, start parkeerplaats bij Aldi, 19 uur
  22, 23, 24 mei   Overzichtstentoonstelling “Van creativiteit tot kalligrafi sche 
 Kunst in 50 jaar” van Josje Castenmiller-van Breemen in 
 Thamerkerk.
  27 mei Buurtschouw De Legmeer, B en K buurt, 
   start parkeerplaats Boterbloem, 19 uur 
  3 juni Buurtschouw De Legmeer, Geertruidahoeve en R buurt, 
 start bij parkeerplaats Reigersbek, 19 uur
  4 juni  verkiezingen Europees Parlement
  8 t/m 11 juni  Avondvierdaagse 
  10 juni Buurtschouw Legmeer-West, start bij Evenemententerrein, 
 19 uur

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

de buurtbeheeracties: Kijk ook op buurtbeheer.uithoorn.nl.

dauw en Zegge zijn ook geen door-
gaande route, de straten worden ge-
bruikt door bestemmings¬verkeer. 
Volgens het UVVP (Uithoorns Ver-
keer- en Vervoerplan) worden Zeg-
ge en Zonnedauw in 2010 een 30 
km/uur zone. Op de kruising Zonne-
dauw / Zegge wordt een gele cirkel 
op de weg aangebracht. Deze cirkel 
attendeert de weggebruikers op de 
kruising. Dit gele straatwerk brengt 
‘kleur en fl eur’ in de wijk! Met vragen 
over de werkzaamheden kunt u te-
recht bij de heer E. Wanningen van 
de afdeling Leefomgeving. Hij is te-
lefonisch bereikbaar op nummer 06 
51 59 08 99 op maandag t/m vrijdag 
van 8.00 uur tot 16.00 uur.

BOUWPROJECT 
11 APPARTEMENTEN IN 
CENTRUM DE KWAKEL

Op de hoek van de Drechtdijk en 
Boterdijk bouwt de fi rma Bot Bouw 

11 appartementen. Het hele project 
duurt ongeveer anderhalf jaar. In het 
eerste kwartaal van 2010 is de op-
levering van de appartementen ge-
pland. Meer info: Bot Bouw, Cor van 
der Linden, tel.: 06-52092090.

 RENOVATIE BUITEN-
RUIMTE EUROPAREI

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

jaar worden de heesters vervangen, 
nieuwe bomen aangeplant en de ga-
zons vernieuwd. Tevens wordt bij de 
Brusselflat en Briandflat een trap-
veld aangelegd voorzien van draina-
ge. De doeltjes worden geplaatst als 
de grasmat goed is aangeslagen.
Bij de Monnetfl at worden ook de trot-
toirs aan de zuidzijde en de oostzij-
de van de fl at herstraat.

CAPRONILAAN IN 
HAARLEMMERMEER 
TIJDELIJK AFGESLOTEN

Vanwege werkzaamheden aan de 
N201 is de Capronilaan (nabij de 
aansluiting op de voormalige Fok-
kerweg) van 4  t/m 8 mei afgesloten 
voor autoverkeer. Fietsers en voet-
gangers blijven doorgang houden. 
De afsluiting is noodzakelijk voor het 
leggen van een duiker. Indien moge-
lijk wordt de weg weer eerder open-
gesteld.



pagina 4 Nieuwe Meerbode - 6 mei 2009

Gratis kabaal
lEt OP! Van elk artikel móet een vraagprijs worden vermeld!

*(Doorhalen wat niet van toepassing is)

Te koop/Aangeboden/Gevraagd*
1 regel G
2 regels r
3 regels a
4 regels t
5 regels i
6 regels s

  Telefoon:

Deze bon kunt u uitknippen en opsturen aan onderstaande adressen:

Weekblad de Nieuwe Meerbode
Mijdrecht anselmusstraat 19 - 3641 aM

Uithoorn BP Zijdelwaard - Heijermanslaan 

Gratis kabaaltjEs WOrdEN GEPlaatst
ONdEr dE VOlGENdE VOOrWaardEN:
- Eén bon per week
- Géén 06-nummer
- Géén onroerende goederen, woonruimte of auto's.
- Géén goederen en dergelijke met een waarde boven de 500,-
- Géén personeels- of zakenadvertenties.
- Géén werk gevraagd of aangeboden.
- brieven met te weinig porto worden niet in behandeling genomen.
- altijd prijs vermelden
Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade 
van welke aard dan ook, ontstaan door niet tijdig of onjuist plaatsen 
van kabaaltjes. kabaaltjes kunnen op grond van hun inhoud, zonder 
opgaaf van redenen, worden geweigerd.

3per stuk 30,-
2 voor slechts 50,-

GuccitIJDeNs De GerANIuMJAArMArkt

Oakley

Prada

Esprit

Roberto Cavalli 

Versace

Bulgari

Armani

Replay

Vogue

Dolce en Gabanna

krAAM vol 
overJArIGe
MerkzoNNebrIlleN

o.a.

STATIONSWEG 2 • AALSMEER • TEL 0297-320 478
EINSTEINSTRAAT 127 • KUDELSTAART • TEL 0297-349 944

Hét adres voor
levering van

• hardhouten 
  damwanden 
• balken 
• palen 
• planken 
• steigers 
• complete
   beschoeiingen 

Nieuw en gebruikt, zéér goede kwaliteit.

Van Hameren Hout b.v.
Hertog van Beijerenstraat 2a

2461 EM Ter Aar
Tel. 0172-604073/06-40906031

e-mail: ahvanhameren@hetnet.nl

Uitweg 25A • Vinkeveen • Tel. 0297-282436 • www.schuurmanblokhutten.nl

Blokhutten
& Tuinhout

voor  meer info:

Te huur in AAlsmeer

hadleystraat 7

BedrijfsruimTe
85m2,

geschikt voor 
winkel, kantoor, praktijk 

of  eventueel horeca.

huurpr. 900,-
excl. p. mnd.

m. v.d. heuvel onroerend goed B.V.
Tel. : 0297-368360

of  06-53644430

GevraaGd:
Hulp in de

huishouding
10 euro/uur
4 uur/week.

Langs de Baan
Uithoorn

Tel. 0297-566551

Op zOek naar
kamers

in UithOOrn?
www.kamerland.nl

Gevraagd:
Grindtegels 40/60 ±18 m2.
Tel. 0297-282569

Te koop:
Mountainbike Giant 50 euro.
Tel. 0297-282569

Aangeboden:
Gratis afhalen 12 m2 fl agstones.
Tel. 0297-568298

Te koop:
Wateragamen incl. terrarium 
220 euro.
Tel. 0297-569519

Te koop:
Mooie fi shfi nder Hummingbird 
type Ultima 100 UT dp. range 
temperatuurmeter snelheid ka-
bel 150 euro.
Tel. 0297-892088
Te koop:
Damesfi ets Gazelle 80 euro. Da-
mesfi ets Sparta 65 euro. Heren-
fi ets Gazelle 70 euro. Kinderfi ets 
35 euro. Heggenschaar 35 euro.
Tel. 0297-565601
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O F F I C I Ë L E  M E D E D E L I N G E N  E N  B E K E N D M A K I N G E N

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

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

PROCEDURE 
Ter inzage
Stukken die ter inzage liggen kunnen door iedereen worden ingekeken. 
De stukken liggen ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum (Laan 
van Meerwijk 16) tijdens de openingstijden. Alleen wanneer dat is aange-
geven liggen de stukken ook ergens anders ter inzage zoals bij de open-
bare bibliotheek De Hoeksteen of dorpshuis De Quakel. De openingstijden 
van het gemeentelijk informatiecentrum en de openbare bibliotheek kunt 
u vinden in de colofon. 
Zienswijzen
Zienswijzen kunnen door iedereen kenbaar worden gemaakt. Dit moet 
schriftelijk worden gedaan bij burgemeester en wethouders van Uithoorn 
(Laan van Meerwijk 16) tenzij anders vermeld.
Bezwaren
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden 
bezwaar indienen. Bezwaren moeten voorzien zijn van motivatie en schrif-
telijk worden ingediend bij burgemeester en wethouders van Uithoorn 
(Laan van Meerwijk 16) tenzij anders vermeld. Voor het verstrijken van de 
bezwaartermijn moet het bezwaarschrift zijn ingediend. Een bezwaarschrift 
heeft geen schorsende werking. Dit betekent dat de vergunning voor het 
verstrijken van de termijn al kan zijn uitgevoerd (met het risico dat het even-
tueel weer ongedaan moet worden gemaakt).
Voorlopige voorzieningen
Om ervoor te zorgen dat er geen gebruik wordt gemaakt van de vergun-
ning, kan een voorlopige voorziening worden aangevraagd. Het aanvra-
gen van een voorlopige voorziening kan bij de sector bestuursrecht van de 
arrondissementsrechtbank (voorzieningenrechter) via het adres: Postbus 
75850, 1070 AW in Amsterdam. Een verzoek om een voorlopige voorzie-
ning moet ook een motivatie bevatten. Voor het aanvragen van een voorlo-
pige voorziening worden door de rechtbank kosten in rekening gebracht. 
Beroep
Wij maken u erop attent dat u op grond van de Algemene wet bestuurs-
recht binnen zes weken na verzending van onze beslissing in beroep 
kunt gaan bij de sector bestuursrecht van de Rechtbank, Postbus 75850, 
1070 AW Amsterdam. Voor de behandeling van het beroepsschrift door 
de rechtbank worden u griffi ekosten in rekening gebracht. Een dergelijk 
beroepsschrift heeft geen schorsende werking. Wel bestaat de mogelijk-
heid om de president van de rechtbank in Amsterdam te verzoeken een 
voorlopige voorziening te treffen. Een gemotiveerd verzoekschrift kunt u 
daartoe tot hem richten. Voor het in behandeling nemen van een dergelijk 
verzoekschrift worden u kosten in rekening gebracht.

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

Inzageperiode : onbeperkt
- Verordening Commissie Brede School. Inzageperiode: onbeperkt

Tijdelijk:
- Wijzigingsvoorstel Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteu-

ning Gemeente Uithoorn 2008. Info: mevrouw D. Veurink, tel: 0297-513941. 
Inzageperiode : 9 april t/m 22 mei 2009

- Voorbereidingsbesluit voor diverse gebieden en percelen. Info: mevrouw M. 
Stappers , tel.: 0297-513276. Inzageperiode: 3 april t/m 14 mei 2009

- Wet milieubeheer, ambtshalve aanpassing vergunning Cindu b.v., Amsteldijk-
Noord 35, Uithoorn. Info: de heer J.J. Vennik, tel.: 0297-513223. Inzageperio-
de: 3 april t/m 15 mei 2009. 

- Ontwerp Structuurvisie Uithoorn, Info: de heer W.M van de Lagemaat tel, 
0297-513111. Inzageperiode: 1 mei t/m 11 juni 2009

 INGEDIENDE BOUWAANVRAGEN/AANLEGVERGUNNINGEN
De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van bezwa-
ren hiertegen is nog niet mogelijk.
De Kwakel
- Drechtdijk 31, bouwaanvraag fase 1 voor het vernieuwen van een woning en 

8 appartementen.
- Steenwijkerveld 26, lichte bouwaanvraag voor het vergroten van een woning.
- Orchideelaan 25, lichte bouwaanvraag voor het plaatsen van een schutting.
De Legmeer
- Rode Klaver 17, lichte bouwaanvraag voor het vernieuwen van een schut-

ting.
Legmeer-West
- Ringslang 2, lichte bouwaanvraag voor het plaatsen van een veranda.
Zijdelwaard
- Constantijn Huygenslaan 74, lichte bouwaanvraag voor het plaatsen van een 

veranda.

 VERLEENDE VERGUNNINGEN/ONTHEFFINGEN
Tegen de afgifte van deze vergunningen c.q. verleende ontheffi ng kunt u wel be-
zwaar maken. Hoe u dat moet doen leest u bovenaan in deze advertentie in het 
grijze kader.
De Kwakel
- Chrysantenlaan 27, vergunning voor het plaatsen van een schuur. Bezwaar: 

t/m 10 juni 2009.
-  Dorpscentrum De Kwakel, vergunning aan Oranje Comité De Kwakel voor het 

organiseren van de Koninginnedagviering op 30 april 2009 in het dorpscen-
trum De Kwakel.

-  Dorpscentrum De Kwakel, ontheffi ng aan de heer Pouw voor het schenken 
van zwakalcoholhoudende drank tijdens de Koninginnedagviering op 30 april 
2009 in een buitenbar in het dorpscentrum De Kwakel. Bezwaar t/m 5 juni 
2009.

-  Fresialaan 1, vergunning aan de heer Burggraaf voor het in gebruik nemen 
van een gedeelte van de openbare weg voor het plaatsen van één afvalcon-
tainer en één schaftkeet tot en met 5 juni 2009. Bezwaar t/m 9 juni 2009. 

Thamerdal
- Prinses Margrietlaan 37, vergunning voor het plaatsen van een schuur met 

overkapping. Bezwaar: t/m 10 juni 2009.
Legmeer-West
- Rugstreeppad 8, vergunning voor het plaatsen van een dakkapel aan de voor-

zijde. Bezwaar: t/m 8 juni 2009.
-  Groene Kikker 27, vergunning voor het plaatsen van een dakkapel aan de 

voorzijde. Bezwaar: t/m 8 juni 2009.
Zijdelwaard
- Nicolaas Beetslaan 84, vergunning voor het plaatsen van een dakkapel aan 

de voorzijde. Bezwaar: t/m 8 juni 2009.

Dorpscentrum
-  Wilhelminakade 3, vergunning aan Café De Gevel voor het plaatsen van een 

podiumwagen tijdens de Koninginnedagviering op 30 april 2009 ter hoogte van 
Café De Gevel; Ontheffi ng aan mevrouw E. Vork voor het schenken van zwa-
kalcoholhoudende drank tijdens de Koninginnedagviering op 30 april 2009 in 
een buitenbar ter hoogte van Café De Gevel. Bezwaar t/m 5 juni 2009. 

Bedrijventerrein Uithoorn 
-  C. Verolmelaan 160-166, vergunning aan The Society Shop voor het organi-

seren van een snuffelmarkt van 6 mei 2009 tot en met 9 mei 2009. Bezwaar 
t/m 10 juni 2009. 

Uithoorn / De Kwakel
-  Vergunning aan VoogdPromotions voor het plaatsen van 20 reclameborden 

om bekendheid te geven aan de gezondheidsdag bij Health Club Amstelhof te 
De Kwakel. Bezwaar t/m 9 juni 2009.

-  Vergunning aan The Society Shop voor het plaatsen van 12 reclameborden 
om bekendheid te geven aan de snuffelmarkt van The Society Shop. Bezwaar 
t/m 10 juni 2009. 

 BESTEMMINGSPLAN DE LEGMEER IN WERKING GETREDEN - 
 BOUWPLANNEN WORDEN HIERAAN GETOETST
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland hebben op 3 maart 2009 het bestem-
mingsplan De Legmeer goedgekeurd. Tegen dit besluit is, voor zover het besluit 
betrekking heeft op goedkeuring van de in het bestemmingsplan opgenomen mo-
gelijkheid om de schakelbungalows te vergroten, bij de Raad van State beroep 
aangetekend. Zolang er op het beroepschrift geen beslissing is genomen, is het 
bestemmingsplan De Legmeer nog niet onherroepelijk. 
Omdat binnen de beroepstermijn geen verzoeken tot het treffen van een voorlopi-
ge voorziening zijn ingediend is het bestemmingsplan De Legmeer wel in werking 
getreden. Dit betekent dat alle (bouw)aanvragen die betrekking hebben op gron-
den binnen het plangebied van het bestemmingsplan De Legmeer aan de voor-
schriften van dit bestemmingsplan worden getoetst. 
Zodra het bestemmingsplan onherroepelijk is, zal hiervan mededeling worden ge-
daan in De Nieuwe Meerbode en in de Staatscourant.
Het bestemmingsplan De Legmeer ligt permanent ter inzage bij de afdeling Pu-
bliekszaken, cluster vergunningen. U kunt hier - bij voorkeur op afspraak – terecht 
binnen de openingsuren van het gemeentehuis.

 BESTEMMINGSPLAN LANDELIJK GEBIED, EERSTE HERZIENING, 
 IN WERKING GETREDEN – BOUWPLANNEN WORDEN HIERAAN 
 GETOETST
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland hebben op 13 januari 2009 het bestem-
mingsplan Landelijk Gebied, eerste herziening, goedgekeurd. Tegen dit besluit is 
bij de Raad van State beroep aangetekend. Zolang er op het beroepschrift geen 
beslissing is genomen, is het bestemmingsplan Landelijk Gebied, eerste herzie-
ning, nog niet onherroepelijk. 
Omdat binnen de beroepstermijn geen verzoeken tot het treffen van een voorlo-
pige voorziening zijn ingediend is het bestemmingsplan Landelijk Gebied, eerste 
herziening, wel in werking getreden. Dit betekent dat alle (bouw)aanvragen die 
betrekking hebben op gronden binnen het plangebied van het bestemmingsplan 
Landelijk Gebied, eerste herziening, aan de voorschriften van dit bestemmings-
plan worden getoetst. 
Zodra het bestemmingsplan onherroepelijk is, zal hiervan mededeling worden ge-
daan in De Nieuwe Meerbode en in de Staatscourant.
Het bestemmingsplan Landelijk Gebied, eerste herziening, ligt permanent ter in-
zage bij de afdeling Publiekszaken, cluster vergunningen. U kunt hier - bij voor-
keur op afspraak – terecht binnen de openingsuren van het gemeentehuis.
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INFORMATIEF

COLOFON

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

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

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

Verschijnt woensdag

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

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

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

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

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

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

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

Bezorgklachten:
tel. 0297-581698

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

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

121e jaargang

Advertentie-tarieven:
op aanvraag

EDitiE 2
oplAAg 14.950

EDitiE 3
oplAAg 13.150

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

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

WWW.MEERBoDE.nl

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

DIERENhULp
Dierenambulance
tel: 06-53315557.

VERLOskUNDIGEN
D.R.V.

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

psyChOLOGIsChE
hULpVERLENING

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

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

sTIChTING
REChTswINkEL

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

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

zORG & 
DIENsTVERLENING

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

sLAChTOFFERhULp
NEDERLAND

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

Stichting Ontwikkelings
Samenwerking de ronde venen

GRENZELOOS
INVESTEREN
IN ONDERWIJS

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

Jaap Gelderloos, een van de bewoners van Stroomzicht:
“Ik hou van reuring. Binnenkort komt Chazz weer naar Stroomzicht. De 
mensen van de organisatie zijn aardige mensen en er komt een leuk publiek 
op af. Bovendien sta ik achter de onderwijsprojecten.”

Wij van de organisatie maken graag vrienden. Vrienden van Chazz. Vrienden 
die als vrijwilliger willen meehelpen. Of vrienden die donateur willen wor-
den. Of die gewoon vrienden willen zijn omdat ze Chazz een leuk initiatief 
vinden. Omdat ze achter de millenniumdoelen staan. Omdat ze van kinde-
ren houden. Omdat ze zelf kinderen zijn.

Iedereen, jong en oud, kan zich aanmelden via www.chazz.nl. 
Ook zijn via de website kaarten te reserveren. Leuk idee voor moederdag?

Madelon van der Stap, namens de organisatie van Chazz

www.sosderondevenen.nl

JA, ook ik wil grenzeloos investeren in onderwijs.

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

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

 ten bate van het project ‘Grenzeloos investeren in onderwijs’

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

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

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

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

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

Veelzijdige Geranium-
jaarmarkt in Aalsmeer
Aalsmeer - Zaterdag 9 mei vindt 
in Aalsmeer Centrum de jaarlijk-
se Geraniumjaarmarkt plaats. Op 
het Raadhuisplein staat de Gerani-
ummarkt, in de Zijdstraat is er een 
braderie en er zijn diverse activitei-
ten voor kinderen. Speciaal voor de 
Geraniumjaarmarkt is de parkeer-
garage van de TV Studio op 9 mei 
geopend voor het publiek. De par-
keergarage is bereikbaar via de Van 
Cleeffkade. Het parkeren is gratis en 
via de Weteringstraat loopt u zo het 
centrum in!
De Geraniumjaarmarkt duurt van 
9.00 tot 17.00 uur en wordt georga-
niseerd door KMTP Groei & Bloei, de 
winkeliersvereniging Aalsmeer Cen-
trum en organisatiebureau Natural 
Solutions. De braderie en de Gera-
niummarkt zijn een aantal jaren ge-
leden samengevoegd tot één groot 
evenement: de Geraniumjaarmarkt. 
Deze nieuwe combinatie blijkt zeer 
succesvol te zijn. 

Raadhuisplein
De afdeling Aalsmeer van de KM-
TP organiseert op (een deel van) 
het Raadhuisplein en Drie Kolom-
menplein de Geraniummarkt. Twin-
tig kwekers en bedrijven bieden di-
verse producten aan voor de tuin, 
van eenjarige planten zoals de ge-
ranium tot vaste planten. Vanaf 8.00 
uur gaat een vakjury rond om te kij-
ken of de aangeboden producten 
van een goede kwaliteit zijn. De ju-
ryrapporten worden vanaf 11.00 uur 
bij de kramen opgehangen, zodat 
eenieder weet wat er te koop is. De 
stand van KMTP Groei & Bloei be-
vindt zich nabij het beeld van Flora. 
Bezoekers kunnen hier hun gekoch-
te producten in bewaring geven, zo-
dat zij rustig verder kunnen winke-
len. U kunt zich hier ook aanmel-
den als lid van de KMTP, de leukste 
groenvereniging van Nederland. 

Bij goed weer verzorgt Aalsmeers 
Harmonie het traditionele concert 
tijdens de Geraniummarkt. Dit be-
gint omstreeks 12.00 uur op het 
Raadhuisplein. Ook de Stichting Ki-
Ka is weer aanwezig om geld in te 
zamelen voor de bestrijding van kin-
derkanker. Voor inlichtingen over de 
Geraniummarkt: tel. 06-29550604.

Zijdstraat
In de Zijdstraat wordt net als voor-
gaande jaren een uitgebreide bra-
derie gehouden. Naar verwachting 
staan er ongeveer tachtig kramen 
opgesteld in de Zijdstraat en op het 
Molenplein. Op de markt vindt u on-
der andere kleding, sieraden, horlo-
ges, portemonnees, boeken, snoep 
en ander lekkers. Naast de ve-
le standwerkers zijn ook winkeliers 
en verenigingen vertegenwoordigd 
met een kraam. In de Zijdstraat zijn 
voldoende mogelijkheden voor een 
hapje en een drankje. Er staan di-
verse wagens met frieten, poffertjes, 
wafels en andere lekkernijen maar 
natuurlijk kan men ook een terrasje 
pikken bij een van de horecazaken 
in het centrum. Voor de kinderen 
staat een draaimolen op het Molen-
plein om even lekker uit te waaien.

Korenmolen De Leeuw open
Korenmolen De Leeuw op het Mo-
lenplein is op zaterdag 9 mei van 
10.00 tot 17.00 uur geopend voor 
bezichtiging. Vanwege de Nationa-
le Molen- en Gemalendag is de toe-
gang gratis maar een vrijwillige bij-
drage van de bezoekers is natuur-
lijk altijd welkom. In de winkel op de 
begane grond van dit ‘levende’ mo-
nument kunt u het eindproduct van 
de molen kopen: verschillende soor-
ten meel om thuis uw eigen brood, 
gebak of pannenkoeken te bakken. 

Gratis parkeren in 
parkeergarage
De Geraniumjaarmarkt belooft al 
met al een uitgebreid en bijzonder 
gezellig evenement te worden. Deze 
markt op zaterdag 9 mei vindt plaats 
van 9.00 tot 17.00 uur. Ideaal om in-
kopen te doen voor Moederdag! 
Parkeren is mogelijk op het Raad-
huisplein (gedeeltelijk), het Praam-
plein en op de  parkeerplaats achter 
de Rabobank, deze laatste twee zijn 
te bereiken via de Uiterweg. Maar u 
kunt ook gratis parkeren in de par-
keergarage bij TV Studio die op za-
terdag 9 mei speciaal geopend is 
voor bezoekers van de Geranium-
jaarmarkt. Via de Weteringstraat 
loopt u dan zo het centrum in! Voor 
meer informatie kunt u terecht op 
www.aalsmeercentrum.nl.

    Is uw huisdier 
zoek?

Vermist. 
-  Kroonstadtlaan in Mijdrecht; gecastreerde kater, Zwart met witte
 sokjes, bef en buik. Rechts onder kin wit streepje, Is 4 jaar en
 heet “Billy”.
- Huge de Grootlaan in Uithoorn; witte poes met wat zwart op de  
 kop, ze heeft blauwe ogen en heet “Leila”.

Gevonden:
- Herenweg in Kudelstaart; cyperse poes, witte pootjes en bef,
 witte streep op neus. Is al wat ouder.
- Stationstraat in Uithoorn; een cyperse kat met witte buik en
 pootjes, heeft een wondje op de rug en is daar wat kaal.
- Park Montana Recidance in Mijdrecht; pauw.
- Burgemeester Padmosweg in Wilnis; poes, Cypers op de rug en
 verder veel wit.
- Haas in Uithoorn; schildpadpoes.
- Anna Blamanlaan in Uithoorn; Chihuahua, bruin-wit, witte vlek
 op kop.
- Herenweg in Wilnis; zwart/witte kater met witte streep op de rug.
-  Hoofdweg in Mijdrecht; zwart/bruine kat met witte poten. 
- Doodaard in Vinkeveen; cyperse kat
- Oranjelaan in Uithoorn; beige gestreepte kat.
- Hoofdweg/Molenland op camping in Mijdrecht; rode kater met  
 witte kin, witte ringen om de staart.
Goed tehuis gezocht voor:
-     Goed tehuis gezocht voor 2 Main coon katten; het zijn broer en
  zus en zij willen graag bij elkaar blijven, zijn erg lief en aan hond 
 gewend. 
-    Goed tehuis gezocht voor rode poes van 8 jaar, is gesteriliseerd,
 niet geschikt bij kleine kinderen.

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

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

Asiel Amstelveen
Bereikbaar van 13.00 uur tot 16.00 uur:
020-6431440 
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Driehuisschool schenkt 
cheque voor Nepal
Mijdrecht – Vorige week konden de 
kinderen van de Driehuisschool aan 
Nel Bouwhuyzen van SOS De Ron-
de Venen een cheque voor de twee-
lingschool in Nepal overhandigen. 
De Aktie scheitgeit en de CD ver-
koop hadden een geweldig bedrag 

opgeleverd: 804 euro en 35 cent. Nu 
kan er weer een stuk van de school 
worden herbouwd. Zo kunnen al-
le kinderen veilig en droog binnen 
de school zijn. SOS De Ronde Venen 
wil alle kinderen, ouders, leerkrach-
ten bedanken voor de inzet. Ook de 

sponsors willen zij noemen: familie 
Van Bemmel (scheitgeiten), Jorgen 
Aarsman (CD-opname), drukke-
rij Hazet-David (drukken cd hoes-
jes), Ans van Bergen (bijdrage cd-
opnames), de Driehuisschool. Alle-
maal bedankt!

Koninginnedag in Wilnis 
voortaan zonder Claudia 
en Simone
Wilnis - Twaalf jaar lang hebben  
Claudia Prange en Simone Borgste-
de, als bestuursleden van de Wilnis-
se Oranjevereniging, de festivitei-
ten rond Koninginnedag in Wilnis 
georganiseerd. Met veel plezier al-
dus de zussen, maar nu is het tijd 
voor nieuw bloed en nieuwe idee-
en. Afgelopen Koninginnedag was 
de laatste keer, ze stoppen ermee. 
Ze wilden dit bekend maken tijdens 
de Kinderspelen maar dat was niet 

gepast gezien de omstandigheden. 
Best een moeilijke beslissing be-
aamt Claudia: “We hadden graag 
nieuwe bestuursleden gehad zodat 
we zeker zijn dat Koninginnedag in 
Wilnis ook volgend jaar nog gevierd 
kan worden. Maar ook de Wilnisse 
Oranjevereniging kampt met een te-
kort aan vrijwilligers. De afgelopen 
twee jaar hebben wij ons uiterste 
best gedaan om nieuwe mensen te 
vinden en ook om het werk te ver-

eenvoudigen. Dat laatste is best ge-
lukt maar helaas hebben we geen 
mensen gevonden die de kar nu 
willen gaan trekken.” Stilzitten zullen 
de zussen zeker niet, ze hebben bei-
den nog allerlei vrijwilligersklussen. 
“Het gaat ons duidelijk aan het hart, 
maar we moeten gewoon stoppen, 
dan is er vast iemand die het stokje 
opneemt”, aldus Simone, “want Ko-
ninginnedag in Wilnis is een traditie 
die niet verloren mag gaan!”

Donald en Katrien Duck
bij Super De Boer Vinkeveen

Vinkeveen - Super de Boer Vin-
keveen staat helemaal in het teken 
van de Duckstad Weken. Tot en met 
24 mei ontvangt u bij iedere 15 eu-
ro boodschappen een gratis Duck-
stad Clickcard. Op iedere Duckstad 
Clickcard zit een dubbeltje dat mis-
schien wel eens een geluksdubbel-
tje zou kunnen zijn.
Afgelopen woensdag 29 april waren 
Donald en Katrien op bezoek bij Su-
per De Boer. Alle kinderen kregen 
een zakje met versgepofte popcorn. 
Ook de volwassenen mochten mee-
profiteren. 
De komende weken staan er nog 
meer activiteiten op het programma. 
Zo wordt er vanmiddag, woensdag 6 
mei, een speurtocht voor de kinde-
ren uitgezet in de winkel en kan je 
komende zaterdag 9 mei op de fo-
to met Donald en/of Katrien. Als de 
Duckstad-weken bijna ten einde lo-
pen organiseert Super de Boer Vin-
keveen op zaterdag 16 mei nog een 
ruilbeurs om je verzameling com-
pleet te maken.

Eliboe en de gevolgen
Vinkeveen - Het was afgelopen 
vrijdag een feestdag voor scouting-
groep Eliboe. Twee leidinggevenden 
van de Explores stapten met elkaar 
in het huwelijksbootje. 

Michiel Blans en Marian Cost, zet-
ten zich al jaren in voor scouting en 

daarom is het dus ook niet zo ver-
wonderlijk dat ze elkaar via scouting 
hebben leren kennen. Hun ouders 
zaten vroeger ook al bij deze groep 
en zo gingen ook de beide tortel-
duifjes al jong op scouting. Algauw 
vormde zich een hechte vrienden-
club bij de groep, wat later resul-

teerde in het volgen van cursussen 
zodat ze al snel leiding konden ge-
ven over de diverse onderdelen van 
scouting. Veel later leverde dit een 
verliefd stelletje op. 

Zo zie je maar, de gevolgen van 
scouting zijn enorm, gefeliciteerd!

Coach4you: Uniek vrijwilligersprogramma

Help een brugger 
over de brug!
De Ronde Venen - De overgang 
van de vertrouwde basisschool 
naar het voortgezet onderwijs is 
een spannende periode; een nieu-
we school waar de nieuwe “brug-
pieper” weinig mensen kent, nieu-
we docenten, een ander schoolsy-
steem met nieuwe vakken… Het is 
niet altijd gemakkelijk om ervoor te 
zorgen dat dan het schoolwerk in 
orde is. Sommige leerlingen weten 
niet hoe ze moeten leren of hoe ze al 
dat huiswerk moeten verdelen.
Kinderen die naar verwachting pro-
blemen zullen ondervinden tijdens 
de overgang van het ene schooltype 
naar het volgende kunnen worden 
begeleid door een coach van het 
project Coach4you. Dit preventieve 
mentoraatproject van Gilde Neder-
land heeft dus tot doel vroegtijdige 
schooluitval te voorkomen.
In De Ronde Venen wordt momen-
teel gewerkt aan het opzetten van 
een plaatselijk onderdeel van Coa-
ch4you. Het doel van coach4you is 
dus om brugklassers te helpen op 
koers te blijven bij de lastige over-
stap van basisschool naar de mid-
delbare school. De coaching is aan-
vullend op de normale schoolbege-
leiding. De leerkracht van groep 8 
van de basisschool bepaalt of een 
leerling in aanmerking komt voor 
deelname aan het project. Bijvoor-
beeld omdat men wel overtuigd is 
van het niveau van de leerling maar 
omdat men risico’s aanwezig acht 

dat hij of zij desondanks te veel af-
geleid is/wordt en daardoor dou-
bleert of afzakt naar lager niveau 
dan bij hem of haar past. De leer-
kracht bespreekt dat dan met de 
leerling en de ouders/verzorgers en 
meldt de leerling aan bij Coach4you 
ter plaatse.

Oranjefonds
De landelijke organisatie Coach4you 
( www.coach4you.org ) ontvangt 
steun van het Oranjefonds, maar ook 
van enkele sponsors. Gilde Neder-
land heeft het project geadopteerd, 
voert de lokale projecten uit en helpt 
Coach4you verder te groeien. 
In De Ronde Venen is Coach4you 
nieuw. Op dit moment zijn de basis-
scholen geïnformeerd over het ini-
tiatief en heeft een aantal daar po-
sitief op gereageerd. Daarom wordt 
er op 11 mei ’s avonds voor de-
ze scholen een voorlichtingsbijeen-
komst georganiseerd. Daarbij zul-
len, in aanwezigheid van onder an-
deren wethouder Jan van Breukelen 
(o.a. onderwijs en welzijn), de lande-
lijke projectleider van Coach4you en 
een lid van de Raad van Advies van 
Gilde Nederland een uitvoerige toe-
lichting geven op het project en de 
werkwijze.

Vrijwilligers gezocht
Maar deze bijeenkomst staat ook 
vooral open voor mensen die zich 
als vrijwilliger willen inzetten. Men  

denkt dan aan mensen die met hun 
kinderen deze fase achter de rug 
hebben en/of die vanuit hun ach-
tergrond affiniteit hebben met de-
ze problematiek. De coaching is ze-
ker geen huiswerkbegeleiding maar 
eerder een frequent gesprek met ou-
ders en kind waarbij ouder en kind 
met de coach praten over hoe het 
gaat. De coach geeft daarop feed-
back en houdt daarmee vooral de 
spiegel voor. Ouder(s) en kind zul-
len het uiteindelijk dagelijks zelf sa-
men moeten doen. Men is nadruk-
kelijk op zoek naar mensen die be-
langstelling hebben voor en opge-
leid willen worden tot coach, maar 
uiteraard kunt u zich als onderwijs-
gevende ook laten informeren over 
de begeleidingsmogelijkheden voor 
uw (potentiële) brugklasser. 
Coach4you gaat mogelijk onderdeel 
uitmaken van een nog op te richten 
Gilde De Ronde Venen maar steunt 
op dit moment nog even op gene-
reus aangeboden hulp van Stichting 
De Baat. 
Hebt u belangstelling voor Coa-
ch4you als vrijwilliger en/of wilt u 
graag aanwezig zijn op de bijeen-
komst van 11 mei a.s., neemt u dan 
even contact op met Gilde De Ronde 
Venen i.o. Dat kan het beste via een 
e-mailtje aan Bas de Vree (basde-
vree@zonnet.nl) of André de Graaf 
(andre.de.graaf@xs4all.nl) of telefo-
nisch via (0297) 24 16 62 of (0297) 
27 22 40. 

Cursus Intuïtieve 
Ontwikkeling in De Boei
De Ronde Venen - Op woensdag 
13 mei start het basisdeel van de 
intuïtieve ontwikkelingscursus ‘Be-
wust worden van jezelf en energie’ 
onder leiding van Monique van der 
Drift, met medewerking van ervaren 
aurareaders en aurahealers 

Waar gaat het basisdeel 
van de cursus over?
“In de lessen gaan we o.a. kijken 
hoe je meer in je kracht kunt komen, 
en dus steviger met beide benen op 
de grond kunt leven. 
Bij elkaar gaan we de aura voelen 
en je wordt je bewuster van jouw 
aura en hoe je die kunt beïnvloe-
den, zodat die beter op jou is afge-
stemd. Hierdoor leer je je ook beter 
te beschermen tegen ervaringen die 
voor jou negatief ervaren worden. Je 

voelt je zekerder. 
Je leert energie te stromen door 
de chakra’s, waardoor je aan blok-
kades in de chakra’s kan werken, 
waardoor je o.a. meer balans kunt 
krijgen tussen je gevoel en je ver-
stand, waardoor je beter leert hoe je 
de juiste besluiten voor jezelf kunt 
nemen. 
We leren hoe we onze eigen ener-
gie kunnen terughalen (als blijkt dat 
je energie weggeeft of als iemand 
jouw energie weghaalt (dus als je 
moe wordt na bijvoorbeeld een ge-
sprek met iemand)) en vasthouden. 
Je kunt jezelf beter leren te waarde-
ren en van jezelf houden, met al je 
positieve en negatieve stukjes.
De hokus-pokus van energiewerk 
wordt vertaald naar hoe je die kunt 
gebruiken in de dagelijkse realiteit.

We doen dit door oefeningen en 
meditaties. Acceptatie, veiligheid 
en humor zijn belangrijke aspecten 
tijdens de cursus. De cursus is ook 
geschikt voor mensen die nog niets 
bewust met energie gedaan hebben. 
Na het basisdeel is het mogelijk om 
meerdere vervolgdelen van de cur-
sus te volgen, bijvoorbeeld een cha-
kradeel en een themadeel, healen of 
readen.” Aldus Monique. 

Het basisdeel van de cursus bestaat 
uit 7 achtereenvolgende woensdag-
avonden vanaf 13 mei, van 19.30-
22.00/22.30 uur. De cursus wordt ge-
geven in “De Boei” aan de Kerklaan 
32 in Vinkeveen. De kosten voor de 
cursus bedragen  175,- euro.
Voor meer informatie zie advertentie 
elders in dit blad.

Kom naar de Nationale 
Auto Beautydag 
bij ABS Pijnaker
Regio - Wie kent het niet? Even niet 
opletten en je schampt een paaltje 
met inparkeren. Of de geparkeerde 
auto naast u opent net iets té en-
thousiast het portier met als gevolg 
een lelijke buts in uw plaatwerk. 
Heel wat auto’s blijven met derge-
lijke kleine schade rijden. Jammer, 
want hoe beperkt ook de schade, 
‘het mooie’ is van uw auto af. En dat 
terwijl kleine schade heel goed, heel 
snel en gegarandeerd onzichtbaar 
te herstellen is. Om Nederland te la-
ten zien hoe dat in zijn werk gaat, 
organiseert ABS Pijnaker zaterdag 
16 mei de Nationale Auto Beauty-
dag. Een mooie gelegenheid om uw 
auto van top tot teen onder handen 
te laten nemen. Last van vervelen-
de deukjes of krassen in de lak? U 
bent van harte welkom om kennis 
te maken met hun slimme oplossin-
gen voor klein schadeherstel. Op de 
Nationale Auto Beautydag staat bij 
ABS Pijnaker een team van ‘schoon-
heidsspecialisten’ voor u klaar. Vak-
kundige schadeherstellers die klei-
ne deukjes slim wegwerken en 
krassen keurig (en snel) in de juiste 
kleur overspuiten. Poetsspecialisten 
die oppervlakkige krasjes onder-
handen nemen, het bekende sterre-
tje in het voorraam wordt met spe-
ciale apparatuur behandeld, zelfs 
uitlijnen doen zij op deze speciale 
dag. Klaar terwijl u wacht! Op deze 
speciale dag gelden speciale –zeer 

voordelige- tarieven voor klein her-
stel. Uitdeuken kost slechts 35 eu-
ro, en klein lakschadeherstel slechts 
75 euro. glasreparatie kost 15 eu-
ro, uitlijnen 40 euro. Niet iedere kras 
en elke deuk kan tegen het speciale 
Auto Beautydagtarief hersteld wor-
den. Kijk voor de voorwaarden op 
www.autobeautydag.nl.
Ter ondersteuning van de Auto 
beautydag heeft ABS Pijnaker vol-
gende week een unieke pagina in 
deze krant met informatie over de 
Beautydag. Meld u aan, en win.
U komt naar de Autobeautydag? 
Op www.autobeautydag.nl kunt 
u uw bezoek aankondigen, zo-
dat ABS Pijnaker op de hoogte is 
van uw komst. Bovendien maakt u 

kans op een prachtige prijs, name-
lijk een TomTom navigatiesysteem. 
Behalve uw auto wordt ook de rest 
van het gezin verwend op de  Au-
to Beautydag. De koffie (of iets an-
ders) staat klaar, de kinderen kun-
nen geschminkt worden en er staat 
een speeltoestel. Ook staat er een 
team van schoonheidsspecialisten 
klaar om ook u te verwennen.
Bovendien krijgt u bij herstel gratis 
een ‘Beautycase’ mee, gevuld met 
‘schoonheidsartikelen’ om de auto 
nog langer mooi te houden. Graag 
tot ziens op zaterdag 16 mei.
ABS Pijnaker, Aalsmeer, tel. 020-
6478001. Kijk voor meer informatie 
op www.autoschadepijnaker.nl



Vinkeveen - Op vrijdagavond 15 
mei  komt jazzbassist René van 
Beeck spelen met zijn Super-
JazzJam in de Boei aan de  Kerklaan 
32 in Vinkeveen. De SuperJazzJam 
is geen vaste combinatie van ar-
tiesten, maar wordt door René sa-
mengesteld uit de beste jazzmusici 
en staat garant voor een swingende 
avond vol muzikale verrassingen. De 
SuperJazzJam bestaat uit: René van 
Beeck - contrabas, Ken Ard (USA) 
- vocals, Philip Harper ( USA), Mi-
chael Varekamp en Eef van Breen – 
allen trompet & vocals, Erik van der 
Luijt- piano en Erik Kooger – drums. 
Het concert begint om 20.30 uur.
Dit concert vormt de afsluiting van 
het seizoen 2008-2009 van Stichting 
Cultura De Ronde Venen. René van 
Beeck verzorgt al sinds de oprich-
ting van Cultura de jazzconcerten 
in De Ronde Venen. Inmiddels heeft 
hij een grote schare bewonderaars 
uit De Ronde Venen en omstreken 
vergaard. En terecht,  de veelzijdi-
ge René van Beeck is naast contra-
bassist, zanger en bespeler van de 
fl ügel, ook jazzorganisator. De top 
van de Nederlandse en buitenland-
se jazz heeft hij gecontracteerd. In 
Amsterdam heeft hij zijn vaste op-
tredens: op de laatste zondagavond 
van de maand in de Panamabar, el-
ke maandag in Café Brix en elke 
woensdag in de Brasserie van het 
Odeontheater. 

Ken Ard en 3 toptrompettisten 
Ook voor dit concert heeft René van 
Beeck een aantal zeer grote namen 
verzameld. De Amerikaanse zan-
ger/danser Ken Ard was vorig jaar 
te gast in De Boei en wist het pu-
bliek te veroveren met zijn swingen-
de stijl. Hij toverde De Boei om in 
een ware Amerikaanse nachtclub, 
wat ongetwijfeld op 15 mei weer zal 
gebeuren. 

Behalve Ken Ard treden 3 trompet-
tisten/vocalisten op. Op deze Super-
Jazzavond niet zo verwonderlijk, de 
trompet is altijd het koningsnummer 
van de jazz geweest. De ontwikke-
ling van de jazz verliep juist via gro-
te trompethelden uit hun tijd.
Zoals de trompettraditie leert, wordt 
er door de heren trompettisten ook 
veel gezongen. Dizzy Gillespie, Chet 
Baker en Louis Armstrong zorg-
den allen voor een onvergetelijk vo-
caal repertoire. Op 15 mei zingen 
en spelen de toptrompettisten: Mi-
chael Varekamp, de uit New York 
afkomstige Philip Harper en de fi -
nalist bij het Nederlands vocalisten 
concours Eef van Breen. Op de pia-
no zorgt voor de swingende onder-
steuning Erik van der Luijt, die o.a. 
pianist bij het Deep River Quartet en 
begeleider van jazzfenomenen zo-
als Rita Reys, Greetje Kauffeld en Il-
se Huizinga is. Achter de drums zit 
Erik Kooger, bekend van het Michiel 

Borstlap trio en de band van Frits 
Landesbergen.  
Deze jazzgiganten beloven een Su-
perJazz-avond, zoals alleen René 
van Beeck deze kan organiseren. 
Van deze Jazzhappening zal Mid-
point TV enige opnames maken 
voor uitzending op 23-25 mei a.s. 

Toegang
De toegangsprijs bedraagt voor vol-
wassenen 10,- euro, voor 65+ en 
houders CJP 7,50 euro, jongeren tot 
16 jaar betalen 5,- euro. Kaarten zijn 
te reserveren op www.cultura-drv.
nl , verkrijgbaar bij de voorverkoop-
adressen: boekhandel Mondria, Lin-
deboom in Mijdrecht en drogisterij 
De Bree, Herenweg 12 in Vinkeveen 
en een half uur voor aanvang aan de 
zaal. Verdere informatie is te vinden 
op  www.cultura-drv.nl 
Vrijdagavond 15 mei: een Super-
JazzJam–avond in De Boei in Vin-
keveen.

Uithoorn - Zondag 10 mei is het al-
weer moederdag! En natuurlijk be-
steedt de winkeliersvereniging van 
winkelcentrum Zijdelwaard daar 
ook aandacht aan. Van 11.00 tot 
16.00 uur kunnen kinderen een ei-
gen moederdagcadeautje maken.
Plein de Mont Martre: kinderen kun-
nen hun eigen schilderij voor moe-
der maken. Op een aantal schilders-
ezels kunnen de grote kleine kun-
stenaars al hun creativiteit kwijt op 
het witte doek. Natuurlijk zijn alle 
materialen aanwezig en krijgen de 
kunstenaars een schort aan, zodat 
zij schoon blijven. Zelfs Johanna van 
Gogh is aanwezig om de kinderen 
te voorzien van deskundig advies 
om hun schilderwerk tot een waar 
kunstwerk te verheffen. Zij mogen 
hun kunstwerk mee naar huis ne-
men als het droog is.
Kortom, samen met alle leuke en 
lekkere moederdagaanbiedingen 
van de Zijdelwaard-winkeliers is 
winkelen in Zijdelwaard zaterdag 9 
mei extra de moeite waard!
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Zaterdag in winkelcentrum Zijdelwaard:

Maak zelf een mooi 
schilderij voor moeder

Wederom schitterende kassabonspaaractie in 
winkelcentrum Amstel Plein

Maak kans op een winkel-
wagentje vol geschenken
Uithoorn – De winkeliers van win-
kelcentrum Amstel Plein hebben 
weer een fantastische actie verzon-
nen waarbij iedereen kans maakt op 
mooie prijzen en u hoeft er eigenlijk 
weinig voor te doen.
U doet gewoon uw boodschappen 
bij de winkeliers van winkelcentrum 
Amstel Plein en u bewaart uw kas-
sa bonnen. Heeft u nu drie kassa-
bonnen van drie verschillende win-
kels en is het bedrag van deze drie 
bonnen bij elkaar minimaal 50 eu-

ro, dan stopt u deze in een envelop, 
met uw naam en adres erop en de-
poneer ze in de daarvoor bestemde 
blauwe brievenbus die bij de Hema 
staat.
Deze actie start zaterdag 9 mei en 
eindigt zaterdag 6 juni om 12.00 uur. 
Alle tijd dus voor u om heel veel ge-
vulde enveloppen in de blauwe bus 
te deponeren.

Prijzen
Het kost u dus niets, u moet alleen 

gewoon uw boodschappen bij de 
winkeliers van Amstel Plein doen. 
En... dat is geen straf. 
Op zaterdag 6 juni moet u dan wel 
lijfelijk aanwezig zijn bij de prijsuit-
reiking die om 13.00 uur is. U kunt 
winnen: een winkelwagen vol ge-
schenken óf een kinderwinkelwa-
gen vol geschenken óf een win-
kelmandje vol geschenken. De ge-
schenken komen alle van de bij het 
winkelcentrum behorende winkel-
bedrijven. Veel succes.

Winnaars Eftelingkaartjes 
bekend
Regio -  Eindelijk was het dan zo 
ver. De winnaars van de Efteling-
kaartjes konden bekendgemaakt 
worden. Weer heeeel veel prachtige 
ingekleurde kleurplaten zijn ontvan-
gen. Iedere keer is het weer moeilijk 
om er twee winnaars uit te halen. Na 
heel veel wikken en wegen zijn het 
geworden: de 4-jarige Isabel Kok uit 
Wilnis en de 5-jarige Ian van Gestel 
uit Uithoorn. Ze waren beiden dol-
blij en zij zullen zeker via de Meer-
bode laten weten hoe ze het gehad 
hebben in de Efteling. Op de foto de 
blije Isabel Kok.

SuperJazzJam in De Boei

www.ivn.nl/derondewenen&uithoorn

NATUUR 
DICHTBIJ 
HUIS

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

De term Marickenland zal u bekend in de oren 
klinken maar wellicht zonder dat u er een con-
creet beeld bij heeft. Toch zijn er al stukjes 
Marickenland te bewonderen. 

Als u vanaf de begraafplaats Wilnis de spoor-
dijk opwandelt richting Vinkeveen kunt u de 
sfeer alvast proeven. Eerst loopt u nog door het 
heerlijke veenweidelandschap, boerenland. 
Geniet van de grutto´s die al achgut-achgut-
achguttend door de lucht gaan en van de kie-
viten die hun halsbrekende capriolen uithalen. 
Halverwege, in de bomen links, nestelt een 
buizerd. Als u een eindje verder loopt zult u 
zien dat wat eerst ook veenweide was, nu van 
karakter verandert. Zo’n 1000 jaar geleden, 
toen de mens hier binnentrok, lag het veen hier 
8 meter, misschien wel 10 meter hoger. Men liet 
het veen afwateren en nam het in gebruik als 
landbouwgrond, later alleen nog geschikt voor 
veeteelt. Langzaam klonk de grond in, het veen 
werd afgegraven om als turf gebruikt te worden 
tot hele delen land onder water kwamen te lig-
gen. Er werd een dijk omheen gezet en de boel 
werd weer droog gemaakt tot een polder. Het 
waterpeil bleef het langzaam inklinkende veen 
volgen tot het land 5 meter, 6 meter en nog 
wel dieper onder zeeniveau kwam te liggen. 

Zo diep zelfs dat water van elders hier weer 
omhoog komt (kwel noemen we dat) en hoger-
gelegen land nog sneller inklinkt. Bovendien is 
het water brak en lozen op de boezemwaters 
zorgt ook voor een beetje brak water in andere 
polders. Eigenlijk is het land uitgeput na 10 eeu-
wen gebruik door de mens. Dit stukje land, ter 
hoogte van het industrieterreintje Waverbanc-
ken, wordt weer teruggegeven aan de natuur. 
Een sloot langs de Ringvaart is afgedamd en 
door het kwel is het waterpeil gestegen tot aan 
het maaiveld. In de sloot dwars op de spoor-
dijk zijn wat stuwtjes gezet en het water dat 
het laatste drempeltje loopt geeft aan hoeveel 
kwel er omhoog komt. De sloot is inmiddels 
vrijwel helemaal dichtgegroeid. Het gebiedje 
heeft inmiddels zijn weidekarakter verloren en 
wordt langzaam een ruig rietland.

De grutto´s en kieviten die hier vorig jaar nog 
broedden zullen het weldra niet meer herken-
nen als hun biotoop, terwijl de rietgors en riet-
zangers zich er steeds meer thuis zullen voelen, 
evenals moerasvogels en de watersnip. De 
eerste elzen vestigen zich al langs de slootrand 
en er zullen er nog vele volgen. Misschien dat 
u hier een beeld krijgt van ons landschap in 
de toekomst.

Gekweld land,
natuur in wording
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‘Wie jarig is, trakteert’
Uithoorn - De vierhonderd be-
woners van de vier zorgcentra in 
Aalsmeer en Uithoorn zijn vrijdag 
1 mei allemaal blij verrast met een 
boeket bloemen van de OZ Group. 
“Als OZ Planten, OZ Import en OZ 
Export bestonden we die dag pre-
cies 50 jaar. En we vonden: wie ja-
rig is, tracteert,” zegt algemeen di-
recteur Marco Vermeulen van OZ 
Export. Zelf deelde hij die middag 
boeketten uit in Verpleeghuis Ro-
zenholm, terwijl collega’s van hem 
datzelfde deden in Zorgcentrum 

Aelsmeer, ‘t Kloosterhof en Het Ho-
ge Heem. “Het leek ons een mooi 
gebaar om bewoners van zorgcen-
tra in de regio met bloemen te ver-
wennen. 
Toen OZ in 1959 opgericht werd, wa-
ren de meesten van hen in de kracht 
van hun leven. In de loop van de tijd 
zijn we als OZ ontwikkeld van klein 
bedrijf naar wereldspeler in de bloe-
men- en plantenhandel. Door ou-
deren op een mooi boeket te trak-
teren, doen we een keer iets terug 
voor de lokale gemeenschap waar-

in we groot zijn geworden”, legt Ver-
meulen uit. Goede doelen steunen 
zit bij Dutch Flower Group, waar-
van de drie OZ-bedrijven deel uit-
maken, ingebakken in de struc-
tuur. “We zien het als een van de 
manieren om maatschappelijk ver-
antwoord ondernemen in praktijk 
te brengen”, aldus Vermeulen. “Alle 
bedrijven dragen een deel van hun 
winst af aan de Dutch Flower Stich-
ting, die kleinschalige, overzichtelij-
ke projecten in binnen- en buiten-
land financieel steunt.”

Marco Vermeulen van OZ Export overhandigt een boeket bloemen aan een van de bewoners van Rozenholm.

Brasserie de Waterkelder 
heeft zijn deuren gesloten

Uithoorn - Met gevoelens van enor-
me teleurstelling hebben de eigena-
ren van Brasserie de Waterkelder, 
Paul en Tineke Rem, kort geleden 
moeten besluiten te stoppen met 
hun horeca-activiteiten. De Brasse-
rie was woensdag 29 april voor het 
laatst in bedrijf. Daarna hield het op 
te bestaan. Een hard gelag voor Paul 
en Tineke die samen met een en-
thousiast team van medewerk(st)ers 
getracht hebben er in drie en een 
half jaar wat van te maken. Op zich 
is dat ook wel gelukt. De Brasse-
rie heeft sinds de opening in 2005 
een grote en brede klantenkring op-
gebouwd. Mond-tot-mondreclame 
was hoofdzakelijk de drijfveer die 
mensen deed besluiten de Brasse-
rie eens te bezoeken. Voor een eten-
tje, een lunch, maar ook voor aller-
lei familie- en bedrijfsfeesten, re-
cepties, condoleances, barbecues, 
dancings en wat al niet. Sporters 
van in de Waterkelder gevestigde 
sportschool Plux namen er gere-
geld een (gezond) drankje. Dat de 
Brasserie geliefd was bij velen toont 
het gastenboek aan met talloze te-
vreden klanten. Alles wat bij een 
horecabedrijf mogelijk is, kon hier 
worden gerealiseerd. En dan toch 
de deuren sluiten?? “Wat we heb-
ben gedaan was goed, alleen was 
het niet genoeg om het bedrijf bo-
ven de jaarlijks terugkerende kosten 
uit te tillen. De prijzen verhogen had 
geen zin want dan doe je jezelf de 
das om in de concurrentiesfeer. Er 
zijn twee zaken waarop we geen in-
vloed hebben gehad. Als eerste om-
dat de Brasserie uit de loop zit aan 
de rand van een industriegebied 
aan het einde van de Johan Ensche-
deweg, dus de locatie. Ten tweede 
door teruglopende bezoekersaan-
tallen vanwege de economische si-

tuatie. En juist dat laatste is net dat 
duwtje in de verkeerde richting ge-
weest”, vertelt Paul Rem die zijn te-
leurstelling nauwelijks kan verber-
gen en er aan hecht te vermelden 
dat de problematiek van de Bras-
serie niets te maken heeft met Plux 
Sports, Health & Beauty. Dat draait 
op eigen kracht gewoon door. Ook 
heeft het niets met een faillissement 
te maken. Niet aan de orde. Het is 
een vrijwillige bedrijfssluiting.

Stagnatie in de groei
“We zijn ondernemer genoeg om 
ons te realiseren waaraan we des-
tijds begonnen zijn. Maar we zien 
nu de tegenstrijdigheid onder ogen: 
een prachtig bedrijf maar op een 
moeilijke plaats! Waar we veel last 
van hebben gehad is de onregelma-
tige bezoekerscyclus. We hielden er 
lange openingstijden op na, van ’s 
morgens 8.00 uur tot ’s avonds 24.00 
uur. Dat trekt een wissel op de me-
dewerkers die toch betaald moe-
ten worden. Daarnaast gaat het om 
een groot pand waar verhoudings-
gewijs hoge kosten mee gemoeid 
zijn. Er waren echter teveel momen-
ten dat het ‘leeg’ was bij ons. We 
hebben begin dit jaar een progno-
se voor dit jaar en volgend jaar op-
gesteld. We wilden dit jaar einde-
lijk quitte draaien en de stijgen-
de lijn naar 2010 voortzetten. Deze 
maand kwam tot uitdrukking dat we 
dat niet zouden halen. Er was een 
stagnatie in de groei merkbaar. Dan 
is het uit oogpunt van ondernemer-
schap niet verstandig om door te 
gaan om vervolgens diep in de rode 
cijfers te belanden. Anders gezegd, 
we hebben toen moeten besluiten 
meteen te stoppen. Dat is beter dan 
dat een ander je dat aanzegt. Want 
dan heb je echt een probleem. We 

hebben de afgelopen jaren geïn-
vesteerd in het bedrijf en onszelf 
er helemaal aan gegeven. Maar de 
baten boven de kosten uit te tillen 
bleek niet mogelijk. Als er niet méér 
in zit kun je het er ook niet uitha-
len. Brasserie de Waterkelder waren 
de mooiste jaren van mijn horeca-
loopbaan. Voornamelijk ook door de 
getoonde dankbaarheid en tevre-
denheid van onze vele gasten. Aan 
de andere kant is de beslissing om 
aan deze fase van ons ondernemer-
schap een eind te maken de moei-
lijkste in mijn leven. Ik wil mede na-
mens mijn vrouw Tineke van de ge-
legenheid gebruik maken onze gas-
ten op de valreep te bedanken voor 
hun klandizie en het in ons gestelde 
vertrouwen. We hebben hen, maar 
ook onze leveranciers, allemaal een 
brief gestuurd met ons voornemen. 
Daar hebben we heel veel positie-
ve reacties op gehad die ons een 
hart onder de riem steken om naar 
wat anders uit te zien. Want we blij-
ven ondernemer en als ons de kans 
wordt geboden slaan we een baan 
als werknemer in bijvoorbeeld de 
horeca-, food- of leisure sector ook 
niet af.”
Paul Rem (58) is ondernemer in hart 
en nieren en heeft 40 jaar ervaring 
in de horecasector, maar ook als 
manager in de cateringbusiness. Hij 
heeft heel wat kennis en ervaring in 
zijn bagage, evenals zijn vrouw Tine-
ke die ook graag de handen uit de 
mouwen steekt. Geboren optimisten 
en werkers als zij zijn zien zij zelfs 
in deze tijd nog voldoende mogelijk-
heden om zich op de arbeidsmarkt 
te profileren dan wel zich dienstbaar 
te maken.
“Voorlopig echter gaan we eerst al-
les netjes afronden, dan zien we 
verder”, aldus Paul.

Koninklijke onderscheiding
voor zes inwoners 
van Uithoorn
vervolg van elders in deze krant:
Uithoorn - Ter gelegenheid van Ko-
ninginnedag ontvingen zes inwo-
ners van Uithoorn afgelopen woens-
dag 29 april een Koninklijke onder-
scheiding. Bij drie plaatsgenoten 
werd de Koninklijke onderscheiding 
in het gemeentehuis van Uithoorn 
door burgemeester Berry Groen op-
gespeld. Drie andere inwoners kre-
gen die elders uitgereikt, te weten in 
Den Haag en Amstelveen. Bij de na-
men van de gedecoreerde inwoners 
geven wij u hierna een samenvat-
ting van hun activiteiten en verdien-
sten waarvoor zij de onderscheiding 
kregen.

Mevrouw L. P. Lin 
Mevrouw Li Ping Lin heeft zich van-
af 1992 ingezet voor de integratie 
van de Chinese gemeenschap in 
ons land. Daarnaast geeft ze voor-
lichting aan de Nederlandse Poli-
tiebond over de omgang met Chi-
nese slachtoffers. Tevens organi-
seert mevrouw Lin voorlichtingsbij-
eenkomsten voor Chinezen over de 
gang van zaken bij verkiezingen. Zij 
verricht op diverse fronten tolk- en 
vertaalwerkzaamheden. Al ruim tien 
jaar is zij adviseur van verschillen-
de Chinese vrouwenorganisaties. 
Daarnaast is zij bovendien sector-
manager Chinees-Indische Bedrij-
ven van Koninklijke Horeca Neder-
land. Sinds enige jaren werkt ze sa-
men met bekende Chinese en Ne-
derlandse meester-koks om elk jaar 
nieuwe Chinese gerechten te intro-
duceren. In dat licht gezien lanceer-
de zij een speciaal Olympisch menu 
dat vorig jaar vanwege de Olympi-
sche spelen werd gepresenteerd in 
Chinese restaurants in Nederland. 
In 2001 was mevrouw Lin één van 
de initiatiefnemers van de oprich-
ting van het Inspraakorgaan Chine-
zen. In dat jaar vertaalde zij ook het 
boek van Yvonne Keuls ‘De Moe-
der van David S.’ in het Chinees en 
publiceerde dit in China. Met het 
boek wilde zij de Chinese lezers la-
ten zien hoe het drugsprobleem in 
Nederland speelt. In 2005 heeft me-
vrouw Lin in de regio Uithoorn een 
Chinese school opgericht, waar on-
derwijs in de Chinese taal en cultuur 
wordt gegeven aan Chinese kinde-
ren en aan Chinese en Nederland-
se volwassenen.

De heer C.M.M. Woerden
De heer Chris Woerden vierde vo-
rig jaar zijn 40-jarig jubileum in het 
bijzonder onderwijs. Na het behalen 
van de hoofdakte heeft hij snel car-
rière gemaakt bij de Sint Nicolaas-
school voor Bijzonder Lager Onder-
wijs in Uithoorn. Van 1985 tot 1998 
was hij directeur van die school die 
later opging in de huidige school 
voor speciaal basisonderwijs De 
Dolfijn, waarvan hij vervolgens tot 

2006 directeur is geweest. Sindsdien 
is hij Bovenschools Manager, sector 
Amstelland, van de Aloysius Stich-
ting Onderwijs Jeugdzorg. Daar-
naast is hij van meet af aan betrok-
ken geweest bij de vorming van de 
Brede School in de Legmeer West. 
Chris Woerden is al bijna 20 jaar 
actief als coördinator en bestuurs-
lid binnen het samenwerkingsver-
band Weer Samen naar School. Hij 
is sinds 1997 parttime docent aan 
de Fontyns Hogeschool in Tilburg en 
ook nog gastdocent aan de Hoge-
school Leiden. Chris Woerden heeft 
dus heel wat stappen in onderwijs-
land gezet.
Maar ook buiten het onderwijs heeft 
hij zich niet onbetuigd gelaten. Zo 
is hij op tal van fronten actief (ge-
weest) in de sociaal-maatschap-
pelijke sfeer. Onder andere binnen 
de Stichting Sinterklaasactie Uit-
hoorn, als bestuurslid van de Soci-
aal Pedagogische Dienst AM, van-
af 1991 secretaris van Stichting Ons 
Tweede Thuis in Aalsmeer en sedert 
1997 bestuurslid van de Stichting 
Nazorgfonds. Chris Woerden is ver-
der secretaris van de Stichting Bur-
gemeester Kootfonds. Daarnaast 
heeft hij nuttige bijdragen geleverd 
aan het fuseren van de katholie-
ke en de algemene bibliotheekpoot 
tot een gemeenschappelijke biblio-
theek Uithoorn. Een van zijn hobby’s 
is het bestuderen van de plaatselij-
ke geschiedenis van Uithoorn/De 
Kwakel. Chris Woerden heeft daar-
over tal van publicaties in de vorm 
van artikelen en boeken het licht 
doen zien.

De heer J.M. Faulhaber
De heer Hans Faulhaber was in 
1994 in de gemeente Uithoorn initi-
atiefnemer voor opvang en hulp aan 
vluchtelingen op particuliere basis. 
Hij heeft veel mensen in Uithoorn 
en in en buiten Nederland bena-
derd en gemotiveerd in contact te 
komen met asielzoekers. Die waren 
toen ondergebracht in het toenma-
lige asielopvangcentrum ‘Hotel Uit-
hoorn’. Daarbij regelde hij ook va-
kanties en uitstapjes voor de kinde-
ren van de asielzoekers.
Sinds 1994 organiseert en verzorgt 
Hans Faulhaber inburgeringscur-
sussen voor vluchtelingen. Hij geeft 
les in Nederlandse taal en gewoon-
tes als ook in de geschiedenis en 
aardrijkskunde van ons land. Al 
meer dan honderd mensen hebben 
zijn inburgeringscursus gevolgd. 
Hans Faulhaber begint zijn lessen 
altijd met de zin: ‘We zijn hier in Ne-
derland en hier spreekt men Neder-
lands’. Inmiddels geeft hij ook ad-
viezen bij het schrijven van sollici-
tatiebrieven en zakelijke correspon-
dentie. Ook helpt de heer Faulhaber 
bij het afsluiten van hypotheken en 
verzekeringen. Tussen 2002 en 2008 

heeft hij een sponsoractie georga-
niseerd binnen de parochie van De 
Burght zodat twee meisjes uit Ma-
cedonië een passende schoolop-
leiding konden volgen. Zij hebben 
die vorig jaar succesvol afgerond. 
Al vanaf 1980 helpt Hans Faulha-
ber medeparochianen die in een 
moeilijke financiële situatie zijn be-
land. Hij maakt vanaf 2000 boven-
dien deel uit van een groep vrijwil-
ligers bij avondwakes en uitvaarten. 
Vanaf 2005 is de heer Faulhaber bo-
vendien lector in De Burght. Hij as-
sisteert bij verschillende vieringen 
en geeft lezingen.

De heer J.G. Buwalda
Op het ministerie van Defensie in 
Den Haag ontving de heer J.G. Buw-
alda uit handen van Minister van 
Defensie Eibert van Middelkoop de 
versierselen behorende bij de Ko-
ninklijke Onderscheiding Ridder in 
de Orde van Oranje Nassau met de 
Zwaarden. De eerste luitenant der 
Mariniers J.G. Buwalda is een bui-
tengewoon integer militair die zich 
kenmerkt door zijn enorme gedre-
venheid, loyaliteit en uitzonderlij-
ke inzet. Door zijn vele internationa-
le uitzendingen, waarbij hij zich ook 
inzette voor de bevolking in crisis-
gebieden, vergaarde hij veel kennis 
die hij als coach en mentor van jon-
ge mariniers op een professionele 
wijze aan hen weet over te dragen. 
Door het overbrengen van zijn erva-
ring en enorme kennis op zijn vak-
gebied heeft hij het niveau van het 
Korps Mariniers op een zeer hoog 
pijl weten te brengen. Zijn leider-
schapskwaliteiten gekoppeld aan 
een professionele instelling vormen 
de basis van een goed functione-
rende militair binnen de Defensie 
organisatie die ook voor de samen-
leving van belang is. 

De heer P.C. IJsseling en 
mevrouw M. IJsseling-Quartel
In het gemeentehuis van Amstel-
veen is het echtpaar IJsseling-de 
Quartel Koninklijk onderscheiden. 
Zij zijn begin april 2009 van Am-
stelveen naar Uithoorn verhuisd. De 
heer en mevrouw IJsseling zijn bei-
den benoemd tot Lid in de Orde van 
Oranje Nassau. De heer IJsseling is 
onderscheiden vanwege pastora-
le taken en bestuurstaken voor de 
Protestantse Bankraskerk. Ook or-
ganiseerde hij collecten en kalen-
derverkoop voor de dierenbescher-
ming. Mevrouw IJsseling-Quar-
tel is eveneens onderscheiden van-
wege pastorale en dienstverlenen-
de activiteiten voor de Protestant-
se Bankraskerk. Tevens was zij co-
ordinator voor borstkankerpatiënten 
in Amstelveen en was ze vrijwilliger 
bij de dierenbescherming.
Gedecoreerden: proficiat met uw 
Koninklijke onderscheiding!

Nissan en Renault onder één dak

8 en 9 mei: Feestelijk 
Open Huis Auto Benelux
Uithoorn – Vrijdag 8 mei en zater-
dag 9 mei a.s. opent Auto Bene-
lux de deuren voor iedereen die zin 
heeft in een feestje.  Klanten en be-
langstellenden worden van harte 
uitgenodigd om de heropening van 
het bedrijf op feestelijke wijze te vie-
ren. Natuurlijk zijn er leuke activitei-
ten te beleven voor jong en oud. En 
wie uit is op een voordeeltje kan Au-
to Benelux het komend weekeind 
niet links laten liggen.
Renault Nieuwendijk Uithoorn en 
Nissan Auto Benelux, beide onder-
deel van de Nieuwendijk Groep, 
zijn sinds december 2008 samen-
gevoegd. Aan de Zijdelweg in Uit-
hoorn, waar Renault Nieuwendijk 
al 30 jaar is gevestigd, heeft nu ook 
Nissan (voorheen gevestigd aan de 
Bovenkerkerweg) zijn intrek geno-
men. De afgelopen maanden is het 

pand opgefrist en heeft een nieuwe 
uitstraling gekregen. Daarom is het 
nu tijd voor een feestje.

Gratis ijs en 
Formule 1-luchtkussen
Tijdens de feestelijke Heropenings-
dagen, vrijdag 8 mei van 14.00 tot 
21.00 uur en zaterdag 9 mei van 10.00 
tot 17.00 uur worden de allernieuw-
ste modellen getoond, waaronder 
de nieuwe Renault Grand Scénic, 
en de Nissans Qashqai +2 en No-
te. Bezoekers kunnen genieten van 
een heerlijk Italiaans ijsje terwijl kin-
deren zich vermaken op het specta-
culaire Formule 1-springkussen, met 
de Xbox-competitie of de kleurwed-
strijd. Diverse carkits en navigatiesy-
stemen worden gepresenteerd. Ook 
worden beschermingsbehandelin-
gen voor de auto gedemonstreerd 

en wordt een sterretje in de ruit di-
rect gratis gerepareerd. 

Aantrekkelijke aanbiedingen
Bezoekers kunnen profiteren van 
aantrekkelijke aanbiedingen. Wie 
besluit een nieuwe of gebruikte Nis-
san of Renault aan te schaffen ont-
vangt een gratis Mio Moov Navigatie 
330 Europe ter waarde van 229 euro 
of profiteert van een buitengewoon 
scherpe financiering. Daarnaast pro-
fiteren bezoekers van allerlei after-
sales-voordelen. Op de vernieuwde 
website www.autobenelux.nl valt te 
lezen om welke voordelen het gaat. 
Bovendien verloot de dealer tijdens 
de Heropeningsdagen twee waxoyl-
behandelingen ter waarde van 200,- 
euro onder de bezoekers. Sowieso 
is er voor iedereen een zomers pre-
sentje.
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Met een triest slot
Een prachtige dag,
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Wereldwinkel viert 
haar 20-jarig bestaan
Uithoorn - Wereldwinkel De Aard-
nood in Uithoorn bestaat 20 jaar en 
viert dit aanstaande zaterdag 9 mei 
met een kleurwedstrijd voor kinde-
ren en 20% korting op alle kunstnij-
verheidsproducten.

Aan een speciale feestkraam in 
Winkelcentrum Zijdelwaard en in de 
winkel bij de Bibliotheek zijn cou-
pons beschikbaar waarmee klanten, 
alleen op 9 mei, een feestelijke 20% 
korting krijgen op alle non-food 
items.  “We willen dit speciale jubi-
leum graag vieren met onze klanten 
die van de Wereldwinkel Uithoorn 
zo’n succes hebben gemaakt”, zegt 
voorzitter Wietze Boomsma. “Eerlij-
ke handel komt immers alleen tot 

stand als consumenten ervoor kie-
zen.” 
Op 9 mei worden tevens kleurplaten 
uitgedeeld, waarmee de kinderen 
leuke prijzen kunnen winnen uit het 
wereldwinkelassortiment. De prijs-
uitreiking vindt plaats op 30 mei, en 
volgens Boomsma is er voor bijna 
elke deelnemer een leuke prijs.

Oorspronkelijk begonnen als een 
winkeltje aan huis van pionierster 
Thea Pieck, werd de wereldwinkel 
20 jaar geleden gevestigd in een 
fietsenkelder. In de loop van de ja-
ren is de winkel in de Hoeksteen 
onder de bibliotheek uitgegroeid tot 
een gezellige cadeauwinkel met een 
groot assortiment van bijzondere 

Geen tafeltennistafel 
Joost van den Vondellaan
Uithoorn - Buurtbeheer Zijdel-
waard ziet af van plaatsing van een 
tafeltennistafel op het plein voor de 
Joost van den Vondellaan. 
Enige tijd geleden hebben enke-
le bewoners van de Jacob Catslaan 
in het buurtbeheer Zijdelwaard een 
idee geopperd om op het pleintje in 
de Joost van den Vondellaan een ta-
feltennistafel te plaatsen. Deze tafel 
was afkomstig van een andere lo-
catie in het Zijdelwaard maar kon 
daar door omstandigheden niet blij-
ven staan. Om te onderzoeken wat 
de interesse voor deze tafel in de 
buurt was is door buurtbeheer, on-
dersteund door Stichting Cardanus, 
een enquête uitgezet onder de di-

rect omwonenden. Van de 56 uitge-
zette formulieren bleek dat 10 per-
sonen (ca. 20%) vóór en 5 perso-
nen (ca 10%) tégen waren. Er is van 
41 personen (ca. 70%) geen reac-
tie ontvangen. Er is dus een groep 
van in totaal ca 80% die ofwel tégen 
is ofwel geen interesse heeft in een 
dergelijke tafel aangezien ze niet 
hebben gereageerd. 
Op basis van deze cijfers heeft 
buurtbeheer Zijdelwaard besloten 
de plaatsing af te blazen. Als er be-
woners zijn die andere ideeën heb-
ben over een plaats voor deze ta-
fel dan kunnen ze contact opnemen 
met fhuijbregts@cardanus.nl of 
06 55 343141. 

Wie stelt tuin open tijdens 
Open Tuinen-weekend?
Uithoorn - De Open Tuinencom-
missie van de afdeling Groei & Bloei 
van Aalsmeer en omstreken is op 
zoek naar enthousiaste tuinierders 
die hun tuin graag open willen stel-
len tijdens het Open Tuinen-week-
end op zaterdag 27 en zondag 28 
juni aanstaande. Al voor de twaalf-
de keer zal dit weekend georgani-
seerd gaan worden in Aalsmeer, Ku-
delstaart en omstreken. De commis-
sie is altijd op zoek naar nieuwe en 
inspirerende tuinen, zodat de rou-
te er ieder jaar weer anders uit zal 
zien. Inmiddels hebben 15 enthousi-
aste tuinenbezitters zich aangemeld 
bij de organisatie, maar er kunnen 
er altijd nog meer bij! De organisatie 
hoopt toch weer ongeveer 25 tuinen 
aan het publiek te kunnen tonen.
Vooral tuinen in de nieuwe wijken 
in Aalsmeer zoals Nieuw Oosteinde  
en in Kudelstaart Rietlanden en de 
wijk op de voormalige sportvelden 
zou de organisatie graag in de Open 
Tuinenroute opnemen.
Het leukste is als er een aantal tui-

nen dicht bij elkaar ligt, zodat de be-
zoekers op een klein gebied meer-

Koninklijke onderscheiding 
voor zes inwoners 
van Uithoorn
Uithoorn - Ter gelegenheid van Ko-
ninginnedag ontvingen zes inwo-
ners van Uithoorn afgelopen woens-
dag 29 april een Koninklijke onder-
scheiding. Bij drie plaatsgenoten 
werd de Koninklijke onderscheiding 
in het gemeentehuis van Uithoorn 
door burgemeester Berry Groen op-
gespeld. Drie andere inwoners kre-
gen die in een andere gemeente 
uitgereikt, te weten in Den Haag en 

Amstelveen. In de raadzaal van het 
gemeentehuis werden gedecoreerd: 
mevrouw Li Ping Lin en de heren 
Hans Faulhaber en Chris Woerden. 
Mevrouw Lin is benoemd tot Rid-
der in de orde van Oranje Nassau 
en de heren Faulhaber en Woerden 
zijn benoemd tot Lid in de Orde van 
Oranje Nassau. De heer J.B. Buwal-
da kreeg zijn onderscheiding in Den 
Haag uitgereikt; hij werd Ridder in 

de Orde van Oranje Nassau met de 
Zwaarden. De heer P.C. IJsseling en 
zijn echtgenote M. IJsseling-Quar-
tel werden door burgemeester Jan 
van Zanen in Amstelveen gedeco-
reerd als Lid in de Orde van Oran-
je Nassau.
Kort samengevat leest u elders in 
deze krant de verdiensten van de 
gedecoreerden waarvoor zij hun on-
derscheiding kregen.

Initiatieven voor Montessori 
onderwijs in Uithoorn
Uithoorn - Er zijn mensen die hele-
maal opgaan in hun werk of achter 
een doelstelling staan met de inten-
tie zich daaraan volledig te wijden. 
Overigens zonder de realiteit uit het 
oog te verliezen. Zo iemand is Addy 
Vork, geboren in De Kwakel, maar 
met zijn echtgenote Monica en kin-
deren woonachtig in Uithoorn. Ad-
dy is al meer dan tien jaar als leraar 
verbonden aan de basis Montesso-
rischool in Hoofddorp waar hij mo-
menteel de groepen 6, 7 en 8 ge-
combineerd onder zijn hoede heeft. 
De school behoort tot één van de 
drie Montessorischolen die deel uit-
maken van de Montessori vereni-
ging Haarlemmermeer. Addy zelf 
heeft vroeger eveneens Montes-
sori onderwijs genoten. Deze vorm 
van onderwijs ligt ten grondslag aan 
de onderwijsmethoden van Maria 
Montessori (1870-1952), arts en pe-
dagoge. Maria werd geboren in Chi-
aravalle, een plaatsje in Italië, niet 
ver van Ancona. In 1946 vestigde zij 
zich in Nederland, overleed in 1952 
en werd begraven in Noordwijk. De 
eerste Montessorischool in Neder-
land werd gesticht in 1914. De kern 
van haar methode wordt meestal 
samengevat in de uitspraak: ‘Help 
mij het zelf te doen’; alle opvoeding 
is in principe ook zelfopvoeding. 
Uitgangspunt is dat een kind een 
natuurlijke, noodzakelijke drang tot 
zelfontplooiing heeft. Opvoeding en 
onderwijs moeten onderkennen wat 
de behoeften van een kind op een 
gegeven moment zijn en daarop in-
spelen, door de juiste omgeving en 
materialen te bieden. Een gegeven 
waar Addy Vork en zijn gezin hele-
maal achter staan. Hij is een bevlo-
gen man. Zijn kinderen gaan in Am-
stelveen naar een aldaar gevestig-
de Montessorischool. Wie meer wil 
weten over Montessori onderwijs 
kan dat doen via de website: www.
montessori.nl waar u alle informa-
tie vindt.

Mager aanbod
Addy Vork’s grootste wens is om 
in Uithoorn een Montessorischool 
te stichten omdat naar zijn mening 
het aanbod aan verschillende soor-
ten onderwijs in de regio erg mager 
is én omdat hij een groot voorstan-
der is van deze vorm van onderwijs. 
Alles valt onder het reguliere onder-
wijs en er is slechts een RK Jena-
planschool. Er is geen specifiek on-
derwijs dat tegemoet komt aan dat 
van bijvoorbeeld Montessori, al zijn 
bepaalde onderdelen van de Mon-
tessori gedachte in de loop van de 
tijd binnen de huidige onderwijs-

systemen ingestroomd. Als initia-
tiefnemer heeft hij begin dit jaar de 
Stichting Zelfontwikkelingsonder-
wijs Uithoorn opgericht. De stichting 
met het bestuur voldoet aan de nor-
men en eisen zoals die aan een der-
gelijke organisatie worden gesteld 
en staat ingeschreven bij de KvK.
“Naar onze mening is Uithoorn voor 
wat betreft grootte en samenstelling 
er aan toe om meer gedifferentieerd 
onderwijs te kunnen aanbieden. We 
hebben daartoe concrete plannen 
opgesteld en die voor 1 februari dit 
jaar bij de gemeente ingediend. Dat 
is een standaardprocedure”, licht 
Addy Vork toe. Hij komt over als een 
man die geen loze ideeën heeft over 
het onderwijs en hij weet echt wat 
hij wil. “We hebben ons plan inge-
diend bij de gemeente dat wordt 
toegevoegd aan het Plan van Scho-
len. Men vond dat verrassend want 
het gebeurt niet zo vaak dat er een 
afvaardiging van een nieuwe onder-
wijsstroming komt om een school te 
starten. Wij worden daarin begeleid 
door de Verenigde Bijzonder Scho-
len, een landelijke organisatie. Voor-
dat we het plan indienden hebben 
we met hen eerst een gesprek ge-
had waarna ze voor ons een haal-
baarheidsonderzoek hebben uitge-
voerd. Dat heeft een rapport opge-
leverd waarbij Uithoorn wordt ver-
geleken met een gelijksoortige ge-
meente die wel algemeen bijzon-
der onderwijs aanbiedt. Dat bleek 
de gemeente Diemen te zijn. Daar 
gaat ruim 14 procent van de kin-
deren naar het algemeen bijzon-
der onderwijs. Toegepast op Uit-
hoorn kom je daarbij ruimschoots 
boven de stichtingsnorm voor een 
school uit. Dat betekent een eerste 
instroom van ruim 275 leerlingen. Ik 
realiseer mij dat zoiets niet gering 
is. De gemeente dient vóór 1 augus-
tus aan te geven of zij met het stich-
tingsplan instemt. Zo ja, dan wordt 
het verzoek ingediend bij het Minis-
terie van Onderwijs Cultuur en We-
tenschappen. De minister moet dat 
persoonlijk goedkeuren en vóór 1 
januari 2010 daarover bericht ge-
ven. Gaat hij akkoord, dan krijgt de 
school subsidie om die op te starten 
in augustus 2010. Dan ben je van-
af heden een kleine anderhalf jaar 
verder. Verder zal de gemeente dan 
ook voor huisvesting van de nieuwe 
school moeten zorgen.”

Addy heeft het naar zijn zeggen al 
met de gemeente gehad over huis-
vesting van de nieuwe school. Hij 
heeft het geluk dat in het laat-
ste kwartaal van dit jaar de Bre-

de School in de Legmeer in ge-
bruik wordt genomen. Dan komt het 
schoolgebouw aan de Johan de Wit-
tlaan in het Thamerdal vrij waarin nu 
nog De Dolfijn zetelt. Dat zou voor 
de gemeente ook een optie zijn om-
dat het gebouw dan niet gesloopt 
hoeft te worden, maar daarentegen 
een goede opknapbeurt zou ver-
dienen. Meer nog dan huisvesting 
is ook het aantrekken van de juiste 
leraren voor dit type onderwijs een 
bron van zorg. Ze moeten wel be-
schikbaar zijn.

Natuurlijk leerproces
Addy: “Wat ik constateer op onze 
school is dat kinderen echt liergierig 
zijn. In het reguliere onderwijs krij-
gen veel kinderen vanwege het sy-
steem nauwelijks de kans nieuws-
gierig te zijn. Het moet allemaal vol-
gens de voorgeschreven leermetho-
den. In 40 weken moet je alle leer-
stof gehad hebben of je daar nu aan 
toe bent of niet. Niet alle leerlingen 
hebben daar wat aan. Als je kinde-
ren meer vrije ruimte geeft gaat het 
veel beter. Het moment dat een kind 
in het onderwijs ergens aan toe is 
verschilt nogal. Dat kun je niet af-
dwingen. Het moet een natuurlijk 
leerproces zijn. Kinderen dienen 
zich in vrijheid te kunnen ontwik-
kelen om later creatief en flexibel te 
zijn en probleemoplossend te kun-
nen denken. Die moeten langs een 
natuurlijke weg kennis kunnen op-
doen zonder dat ze tussen kaders 
opgesloten zitten. Natuurlijk moet je 
ze wel begeleiden in een omgeving 
die uitdagend is en prikkelend. Er 
moet aanbod zijn van mogelijkhe-
den waaruit kinderen kunnen kie-
zen en wachten op het moment dat 
ze eraan toe zijn. Daarbij past een 
vorm van onderwijs die aansluit bij 
een veranderende samenleving zo-
als die nu is.”

Een samenvatting van wat de stich-
ting Zelfontwikkelingsonderwijs Uit-
hoorn beoogt, is verwoord in een 
folder en die belangstellenden op 
verzoek gratis kunnen krijgen. Zo-
dra gerede kans bestaat dat Mon-
tessori onderwijs ook in Uithoorn 
tot de mogelijkheden gaat horen wil 
Addy informatieavonden organise-
ren waar men met vragen terecht 
kan. Maar zover is het nog niet. Zo-
dra dit wel het geval is wordt u via 
deze krant daarover geïnformeerd.
Nadere inlichtingen: Stichting Zelf-
ontwikkelingsonderwijs Uithoorn. 
Thamerweg 17, 1422 XH Uithoorn. 
Tel. 0297-560527. 
E: addy_vork@hotmail.com.

Addy Vork pleit voor een vorm van Montessori onderwijs in Uithoorn

dere tuinen kunnen bezoeken. 
Wilt u uw stukje grond ook wel eens 
aan anderen laten zien? Ook wan-
neer u in het verleden al eens uw 
tuin heeft open gesteld kunt u zich 
opgeven. 
U kunt zich aanmelden bij: 
Nico Straver, tel: 0297-320173.

Toneelvereniging 
Genesius ontvangt haar 
vijfhonderdste bezoeker
De Kwakel - Tijdens de vierde uit-
voering was mevrouw Verbrugge 
aangenaam verast toen ze uit han-
den van een paar mensen van to-
neelvereniging Genesius een bloe-
metje ontving vanwege het feit dat 
zij de vijfhonderdste bezoeker was 
van het stuk ‘De Verrassing van Otto 
Steenkist’. Ook kreeg zij een aantal 
consumptiemunten en een heuse 
vipbehandeling. Genesius bestaat 
dit jaar 80 jaar en men had besloten 
er een extra tintje aan te geven wat 
uiteindelijk resulteerde in een spet-
terende show. De bezoekers kwa-
men meteen al helemaal in de stem-
ming die ontstond door een stukje 
straattoneel. De feestcommissie be-
staande uit voornamelijk niet-spe-
lers had zich uitgedost in kleding 

uit het jaar 1900. Er stond een draai-
orgel te spelen en de gevel van het 
dorpshuis was getransformeerd in 
dat van een kroeg genaamd ‘De 
Dooie Hoek’. Ook in het dorpshuis 
zelf waande men zich in een andere 
tijd. Maar liefst 50 man/vrouw waren 
betrokken om alles in de puntjes te 
regelen. Bij binnenkomst kreeg het 
publiek koffie met cake gesponsord 
door Berry Schalkwijk. Met de mu-
zikale ondersteuning van het com-
bo de Lapzwansen opende Genesi-
us gelijk met een meezinger. Op de 
muziek van ‘Aan de Amsterdamse 
grachten’ met aangepaste tekst die 
men in het programmaboekje kon 
meelezen werd volop meegezongen 
en gedeind. De openingsscène was 
zeer gewaagd maar sloeg in als een 

bom. Een boekhouder die de vrouw 
van zijn baas op diens bureau nam 
zorgde voor een waar lachsalvo. Er 
zouden er nog vele volgen. De drie 
uitvoeringen die voor publiek wer-
den gespeeld waren al ruim van te 
voren uitverkocht. Op zaterdag 18 
april werd er gespeeld voor geno-
digden, onder hen oud-spelers, ad-
verteerders en sponsors. Ook deze 
avond werd drukbezocht en na af-
loop bleef men dan ook gezellig na 
om bij te praten. Tussendoor werden 
de bezoekers getrakteerd op aller-
lei hapjes die verzorgd werden door 
Slagerij Eijk en Veld. 
Genesius kan terugzien op een ge-
slaagde reeks van 4 voorstellingen 
waar maar liefst 535 mensen naar 
hebben gekeken.

Op de foto, met bloemen, mevr. Verbrugge, de vijfhonnderdste bezoeker.

kunstnijverheid en (h)eerlijke food-
producten. “Destijds stond eerlijke 
handel nog in de kinderschoenen.  
Het Max Havelaar keurmerk moest 
bijvoorbeeld nog opgericht worden. 
Thea Pieck had, naast een grote be-
trokkenheid bij de arme medemens, 
een vooruitziende blik. Sindsdien is 
er al enorm veel bereikt, zowel in 
Uithoorn als landelijk”, aldus Wiet-
ze Boomsma. 

9 mei is tevens de jaarlijkse interna-
tionale World Fair Trade Day, waar-
op duizend Wereldwinkels uit negen 
Europese landen fairtrade onder de 
aandacht brengen.

Zij doen dit dit jaar met de campag-
ne ‘Fairtrade, het juiste klimaat’. De 
Wereldwinkels maken daarmee dui-
delijk dat fairtrade en klimaat onlos-
makelijk met elkaar verbonden zijn. 
Fairtrade staat voor eerlijke handel 
met respect voor mens, maar ook 
voor milieu.
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Leo Hoogervorst 60 jaar 
damlid van Kunst 
& Genoegen
De Kwakel - Op zijn 14e jaar zette 
Leo zijn eerste schrede op het dam-
pad van Kunst & Genoegen. Zestig 
jaar later bewandelt Leo dit pad nog 
steeds bij de club waarbij hij is op-
gegroeid. Reden te meer om Leo in 
het zonnetje te zetten. Op de afslui-
tende jaarvergadering van de club 
kreeg de jubilaris eerst een oorkon-
de van de KNDB uitgereikt. Daar-
na werd deze coryfee tot erelid van 
K&G benoemd en uitgenodigd voor 
een etentje in toepasselijk ‘De Fran-
se Slag’. Leo heeft niet altijd stil ach-
ter het bord gezeten, het tegendeel 
zelfs, hij was maar moeilijk stil te 
krijgen. Maar als dat eenmaal zo-
ver was dan damde hij de sterren 
van de hemel, hij schopte het zelfs 
een keer tot de clubtitel met zijn be-
faamde ‘Spinnenrag-systeem’. Ook 
in het bestuur draaide deze dam-
nestor jaren mee en draagt met zijn 
opgeruimdheid een extra steentje 

bij aan de gezelligheid van zijn club. 
Nog vele jaren hoopt de damclub 
van Leo te genieten.
Op het afsluitende sneldamtoer-
nooi van K&G zong Leo al weer het 
hoogste lied en sloot dit evenement 
verdienstelijk als vierde af. Vlak ach-
ter Wim Könst die de ‘battle’ van 
de Vrouwenakker wist te winnen. 
Om de eindzege werd uiteindelijk 
weer gestreden door Wim Keessen 
en Adrie Voorn, Wim liet er echter 
geen gras over groeien. Hij won al 
zijn partijen en nam daarmee spor-
tieve revanche op zijn verkeken ti-
tel. De laatste prijs ging dit damsei-
zoen naar Kees Harte, hij was zijn 
broer Jos op een hachelijke manier 
te slim af.
De borden gaan voor deze zomer in 
de damkast, op de eerste maandag-
avond na de kermis zetten de dam-
mers weer voet in ’t Fort De Kwakel. 
Fijne vakantie en tot ziens. 

Succes voor Boule Union 
Thamen in Pijnacker
Uithoorn - Drie equipes (doublet-
ten) van Boule Union Thamen na-
men deel aan het Oranjetoernooi 
van Folâtre in Pijnacker.
De 48 deelnemers werden verdeeld 
over vier poules en in elke poule 
werden vijf voorgelote partijen ge-
speeld. Het speelde zich allemaal af 
onder een strak blauwe hemel. He-
laas zorgde de berichtgeving over 
de aanslag in Apeldoorn toch voor 
een wat mindere sfeer. Maar de 
Boule Union Thamen-deelnemers 
lieten zich daar niet door ontmoe-
digen.
Voorzitter Nel Bloemers en haar 
man Hein konden echter geen grip 
op het terrein krijgen en konden pas 
in de vijfde partij een overwinning 
noteren. De equipe Ria Jacobs/
Henk van Rekum startte erg goed 
met twee duidelijke overwinningen, 
maar zij konden de vorm niet vast-

houden en verloren de resterende 
drie partijen.
Günther Jacobs en Joan van Rekum 
konden goed overweg met het ter-
rein en ondanks een misstap in de 
derde partij wisten zij met vier ge-
wonnen partijen een keurig tweede 
plaats in hun poule te veroveren.
Zondag 17 mei aanstaande organi-
seert Boule Union Thamen een pro-
motietoernooi aan de Vuurlijn in 
De Kwakel. U kunt dan drie partij-
en spelen met uw eigen maat of ge-
koppeld aan een lid van BUT. Deel-
name is gratis en er zijn enkele aar-
dige prijsjes te winnen. U kunt in-
schrijven op de boulebaan aan de 
Vuurlijn (bij het honkbalveld). De in-
schrijving is open vanaf 12.15 uur. 
Het toernooi start om 13.00 uur.
Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met Henk van Rekum, tel. 
0297–565377.

BVU op de helft van de 
laatste parencompetitie
De Kwakel - Met nog drie wedstrij-
davonden voor de boeg kan even 
een tussenstand opgemaakt wor-
den, hoewel vakanties een wat mis-
tig beeld laten ontstaan.
In de C-lijn gaan Riki Spook & Theo 
van Vliet nipt aan de leiding met 
60,42%, gevolgd door Jan van Dier-
men & Ton ter Linden met 60,05% 
en Gerda & Joop van Duren met 
59,44%. Opgemerkt moet worden 
dat er van enige competitievervui-
ling sprake is, omdat genoemde pa-
ren een automatisch gemiddelde 
scoorden door op de derde zitting 
afwezig te zijn.
Hetty Houtman & Jos van Leeu-
wen waren er wel en staan nu met 
53,56% vierde.
Ze profiteerden echter niet van de 
afwezigheid van de anderen door 
nu met 48,19% slechts zesde te 
worden 
Eerste werden toch wel wat verras-
send, hoewel ze soms wel meer een 
uitschieter hebben, Truus de Ruiter 
& Henk Stahl met 58,12%. Dit kan 
eigenlijk ook van Ria Smit & Gerard 
van den Bosch gezegd worden die 
met 54,17% de tweede plaats opeis-
ten. Tini & Johan Lotgerink opereren 
toch wat constanter en werden nu 
keurig derde met 52,15%.
Marja & Theo Calis kwamen ook bo-
ven de vijftig uit met 50,35% en een 
vierde plaats.
In de B-lijn voeren To van der Meer 
& Tineke van der Sluijs de rang-
lijst aan met een gemiddelde van 
53,79%. Wim Baars & Marcel Dek-
ker zitten daar vlak achter met 
53,60%, verzameld door een fantas-
tische eerste plaats in de laatste zit-
ting van 63,75% waardoor de mis-
ser van de week ervoor weer uitge-
wist is.
Derde staat Anke Reems die, met 
invaller Ton ter Linden voor part-
ner An Heimeriks, nu totaal 53,57% 
verzamelde en ook deze avond een 
derde plek scoorde met 56,25%.

De vierde positie wordt verras-
send door Elisabeth van den Berg 
& Maarten Breggeman ingenomen, 
veroorzaakt door een fraaie tweede 
plaats met 58,85%, waardoor ze op 
een gemiddelde van 53,02% zijn ge-
komen.
To en Tineke moesten met hun 55% 
nu dus drie concurrenten laten voor 
gaan, terwijl Ada van Maarseveen 
& Jan Visser nu vijfde werden met 
50,52%.

Off- evening
In de A-lijn namen Marineke Lang 
& Martin Kok revanche voor de “off-
evening”van vorige week door met 
60% precies eerste te worden. Ook 
Nel de Ruiter & May Verhoef schud-
den de lethargie van zich door met 
55,83% de tweede plaats te halen. 
Ada Keur & Marion Wiebes lijken de 
vorige opmars in de “B” nu ook in de 
A- lijn  te gaan kopieren door na een 
aarzelend begin nu maar even der-
de te worden met 55%. Voor Gertru-
de Doodkoprte & Trudy van den As-
sem behoort een score van 53,75% 
tot het normale dagelijks bridge le-
ven, voor Ben ten Brink & Gijs de 
Ruiter is 50% onder hun kunnen en 
voor Bep & John de Voijs is 50% een 
opsteker na een vrij desastreus be-
gin.
De lijstaanvoerders zijn echter voor-
lopig Leo Leenen & Henk van der 
Schinkel met een gemiddelde van 
56,20%. Gertrude en Trudy staan op 
plaats twee met 54% met daarach-
ter Nico van der Meer & Hans Wa-
genvoort met 52,50%, (wat gehol-
pen door Nel Bakker) en Ben en Gijs 
staan vierde met 52,34%.
Wilt u de laatste drie avonden van 
dit seizoen ook nog even bridgesfeer 
proeven, kom dan op maandag-
avond naar de barzaal van sporthal 
De Scheg.
Zaal open om 19.15 uur, voor inlich-
tingen secretaris Marineke Lang, 
tel. 0297 569432, na 18.00 uur.

Günther Jacobs 
clubkampioen Boule 
Union Thamen
Uithoorn - Günther Jacobs zette 
zondag 3 mei zijn goede vorm van 
het toernooi in Pijnacker voort tij-
dens het clubkampioenschap tête-
à-tête (individueel kampioenschap).
Tête-à-tête is eigenlijk de minst 
populaire spelsoort van het jeu de 
boules. Dit bleek ook uit het aantal 
deelnemers. Veertien leden hadden 
ingeschreven, dat waren er zes min-
der dan vorig jaar, maar verschillen-
de leden zijn geblesseerd of met va-
kantie.

Er werd een voorronde van drie par-
tijen gespeeld en de beste acht gin-
gen naar de finale-poule, waarin 
verder volgens het systeem van di-
recte eliminatie werd gespeeld.
Voor deze finalepoule kwalifi-
ceerden zich Bertus Buchner, Ina 
Hoekstra en Henk van Rekum met 
drie gewonnen partijen, aangevuld 
met Joan van Rekum, Jaco de Haan, 
Günther Jacobs, Ria Jacobs en Jos 

de Zwart die allen twee partijen 
hadden gewonnen.

In de kwartfinales werden Ina 
Hoekstra, Jaco de Haan, Jos de 
Zwart en Henk van Rekum uitge-
schakeld. In de halve finale ver-
sloeg Günther Jacobs zijn vrouw Ria 
en won Bertus Buchner van Joan 
van Rekum. Daardoor ging de fina-
le tussen Günther Jacobs en Bertus 
Buchner. Opmerkelijk was dat zij in 
de voorronde elkaar ook al ontmoet 
hadden. Die ontmoeting werd toen 
een 13-8 overwinning voor Bertus.
Bertus kon echter in de finale zijn 
beheersing van de boules niet her-
halen en keek de hele partij tegen 
een achterstand aan. Uiteindelijk 
won Günther zijn eerste individuele 
kampioenschap met een 13-6 over-
winning. De sfeer in huize Jacobs 
zal zeker erg goed zijn, want Ria Ja-
cobs veroverde met een 13-5 over-
winning de derde plaats.

Zondagvoetbal
Legmeervogels ontmoet 
een oude bekende in 
de nacompetitie
Uithoorn - Nu bekend is dat Leg-
meervogels niet in aanmerking kan 
komen voor directe promotie naar de 
2e klasse rest er nog een mogelijk-
heid om alsnog promotie af te dwin-
gen en dat is de nacompetitie. Door 
het verschuiven van het program-
ma begint voor Legmeervogels/LG/
UBA pas op donderdag 14 mei aan-
staande. Legmeervogels moet het in 
de eerste ronde opnemen tegen de 
3e periodekampioen uit de 3e klas-
se D en dit is dan geworden Hou-
ten. Houten was vorig seizoen ook al 
de tegenstander van Legmeervogels 
in de eerste ronde. In Uithoorn werd 
met 0-1 verloren maar in Houten 
weet Legmeervogels te winnen met 
0-1. De strafschopserie die toen de 
beslissing moest brengen werd ge-
wonnen door Legmeervogels. Leg-
meervogels weet dus enigszins wat 
voor tegenstander te verwachten 
is; een fysiek sterke ploeg. Het eer-
ste duel dus op donderdag 14 mei 
om 19.30 uur in Houten. De return 
wordt dan gespeeld op zondag 17 
mei, aanvang 14.00 uur. Door naar 
de 2e ronde gaat dan dat elftal wel-
ke de meeste winstpunten heeft be-
haald in deze twee duels. Is het aan-
tal winstpunten gelijk dan beslist het 
doelsaldo; doelpunten, voor min de 
doelpunten tegen. Is ook dat gelijk 
dan volgens er direct na de twee-
de wedstrijd strafschoppen. Het sy-
steem van uitgescoorde doelpunten 
tellen dubbel is hier NIET van toe-
passing. 

Competitie
Maar alvorens het zover is zal er 
door Legmeervogels eerst nog een 
competitiewedstrijd moeten worden 
gespeeld. Aanstaande zondag om 
14.00 uur, komt naar Legmeervogels 

het Amsterdamse Sporting Maroc. 
Sporting Maroc dat de laatste tijd 
nog al in het nieuws is geweest. Hoe 
de uitslag aanstaande zondag ook 
is, Legmeervogels kan geen kampi-
oen meer worden. Kampioen is ge-
worden Zeeburgia dat afgelopen 
zondag de volle winst heeft gehaald 
uit de restant van het gestaakte duel 
tegen Sporting Maroc. De competi-
tie zou tot het laatste duel spannend 
zijn geweest als Legmeervogels er 
in was geslaagd om 14 dagen gele-
den de volle winst te pakken bij het 
al gedegradeerde Bijlmer. Legmeer-
vogels/LG/UBA weet in de strijd te-
gen Bijlmer slechts eenmaal te sco-
ren. Dit doelpunt komt op naam van 
Sander Boshuizen. Het was vlak 
voor het rustsignaal de gelijkma-
ker. Degradant Bijlmer was er na-
melijk in geslaagd om bij een van de 
3 uitvallen nog te scoren. Na de rust 
heeft Legmeervogels in dit duel te-
gen Bijlmer een gigantisch veldover-
wicht maar weet daar onbegrijpelijk 
niet uit te scoren. Een keer gaat de 
bal over de doellijn maar deze tref-
fer wordt door de scheidsrechter, op 
advies van zijn assistent, afgekeurd. 
Het duel eindigt dan ook in een 1-1 
stand. Een zeer teleurstellend resul-
taat. De enige troost van het seizoen 
is dan dat Legmeervogels tenminste 
nog de nacompetitie heeft gehaald. 
Promotie kan zo alsnog worden af-
gedwongen maar het is wel een om-
slachtige weg. Je zult alle vijf duel 
die gespeeld worden in de nacom-
petitie moeten winnen. De 1ste ron-
de bestaat uit een uit- en thuiswed-
strijd. Ook de tweede ronde bestaat 
uit een uit- en thuiswedstrijd. De 
laatste ronde is dan slechts een du-
el maar wel op neutraal terrein.

Laatste drive Hartenvrouw
Uithoorn - Dinsdag 28 april werd 
de laatste zitting, tevens slotdrive, 
van de vierde competitie gespeeld. 
Met een hapje en een drankje werd 
“lief en leed” (promoveren/degra-
deren) gedeeld en namen de leden 
afscheid tot het nieuwe seizoen. 
Schrijf in uw agenda s.v.p.: Dinsdag 
25 augustus zal weer om 13.00 uur 
gestart worden.

In de “A”-lijn werd gespeeld met 
dertien paren. Eerste werden Greet 
Overwater en Guus Pielage, met 
58.50%, tweede het paar Nel Bak-
ker/An van der Poel. Als derde de-
ze keer Tini Geling en Paula Kniep 
met 56.50%.
In de “B”-lijn, met tien paren, plaats-
ten Corinne van der Laan en Anne 
Tolsma zich als eerste met 61.98%. 
Gertrude Doodkorte en Floor Jans-
sen werden, met 58.85%, tweede. 
Derde werden Alice Oostendorp en 
Ted Brand met 58.33%.

Dan nu de eindstand van de compe-
titie: Ondanks aanmoediging vanaf 
de zijlijn, schrijfster dezes deed haar 
best, bleven Elly van Nieuwkoop en 
Jessie Piekaar onbetwiste eerste. 
Van harte dames en welverdiend!
Tweede zijn Trudy van den Assem en 
Refina Troost, als derde eindigden 
Greet Overwater en Guus Pielage. 
Afscheid in de “A” nemen wij van 
de paren: Garry van Outersterp en 
Irma Kloosterman, Reina Slijkoord 
en Vera van Wessem, Wil Blan-
sert en Anneke Rood en Thecla 
Maarschalk/Rees van der Post, zij 
“vertrekken”naar de “B”. Ook in de 
“B” is sprake van afscheid: Ger-
trude Doodkorte en Floor Janssen, 
Mieneke Jongsma en Hilly Camme-
lot, Alice Oostendorp en Ted Brand 
en Ploon Roelofsma/Marja Slinger 
zwaaien af naar de “A”.Ook spelen 
bij “Hartenvrouw”? Inlichtingen bij 
Alice Oostendorp, telefoonnummer 
0297-540183.

UWTC reed mee in de hel 
van Netersel
Uithoorn - Zondag 3 mei was er 
voor de jeugd een wedstrijd in het 
Brabantse Netersel. De wedstrijd, 
ook wel “De hel van Netersel” ge-
noemd, deed zijn naam alle eer aan. 
In categorie 6 verschenen Rick van 
Wieringen en Jouke Schelling aan 
de start voor UWTC. In het zonnige 
Brabant werd de snelheid er meteen 
al goed ingezet. Rick had een slech-
te loting en moest achterin het pelo-
ton starten maar wist in de 1e ronde 
al een plaats of 20 op te schuiven en 
de volgende ronde kwam hij door in 
de kop van het peloton.

Het parcours was erg bochtig en met 
een aantal kasseienstroken waar-
door het zwaar koersen was. Jou-
ke reed netjes mee in de kopgroep 
maar moest in de laatste 2 ronden 
toch wat gas terug nemen. Doordat 
ze een groep achterblijvers inhaal-
den en hierin verstrikt raakten kon-
den zij niet meesprinten om de pun-
ten. Jouke werd 22e en Rick besloot 
de koers op een mooie 25e plek.

In categorie zeven mochten Jeroen 
van Pierre, Etienne Lenting en Andre 
Looij de eer van UWTC verdedigen. 
Deze categorie ging echt snoeihard 
van start en bij de 1e doorkomst 
was er al een kopgroep van 5 man 
waaronder Andre Looij. Deze groep 

bleef de hele wedstrijd netjes bij el-
kaar en sprintten iedere doorkomst 
voor de punten van de groene en 
gele trui. Etienne en Jeroen hadden 
de sprint van de kopgroep gemist 
en konden ook niet meer aanslui-
ten. Etienne kwam in de achtervol-
gende groep terecht en reed goed 
mee en dubbelde ook nog een groot 
aantal rijders.
Hij kon dit tot 5 rondes voor het ein-
de van de koers volhouden, maar 
moest toen het peloton laten rijden 
en kwam in de achterop komen-
de groep terecht, waarin ook Je-
roen reed. Beide jongens zaten er 
helemaal door en kwamen uitein-
delijk uitgeput over de finish. Etien-
ne als 35e en Jeroen als 43e. And-
re Looij reed, zoals hij het hele sei-
zoen al doet, een zeer sterke wed-
strijd en kon ook nu de overwinning 
op zijn naam schrijven. En hij mocht 
ook nog de gele trui mee naar huis 
nemen.
Op het parcours van de wielrenver-
eniging DTS te Zaandam werd een 
inter-club wedstrijd verreden. 
Verschillende deelnemers van de 
vereniging hebben daar hun wed-
strijd verreden.
In Cat A eindigde Mieke van de 
Veerdonk op plaats 10. In Cat B reed 
Daniel Wiegmans naar plek 21 en 
Leon Buys naar de 23e plek. In de 
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C categorie reed Britt Versteeg haar 
2e wedstrijd en behaalde een mooie 
25e plaats. En in Cat D behaalde 
Nicky van Leeuwen plaats 19.   
Komende zondag 10 mei op moe-
derdag organiseert de UWTC haar 
jaarlijkse Jos van den Berg AH 
jeugdronde. Deze jeugdronde is te-
vens een selectiewedstrijd om pun-
ten te verdienen voor een startplek  
tijdens het NK op 13 juni te Berg-
hem. Ook wordt er op deze dag het 
districtskampioenschap van Noord-
Holland verreden. Het zal dus een 
dag zijn met mooie wedstrijden 
waar veel strijd geleverd zal wor-
den.   Cat 1 start om 10.00 uur, dit 
zijn de jongste renners van 8 jaar. 
De oudste categorie , de 14-jarigen 
startten om 14.30 uur. De toegang 
is gratis en eenieder hoopt op een 
mooie zonnige dag met veel bezoe-
kers op het UWTC parcours aan de 
Randhoorn te Uithoorn.   

Gerold
Uithoorn - In een onbewaakt 
ogenblik is op woensdag 22 
april, rond 13.00 uur, op het 
Amstelplein een portemonnee 
gestolen van een winkelende 
bejaarde vrouw.

Zij had haar tas een kort ogen-
blik onbeheerd gelaten. Bij te-
rugkomst bleek haar tas open 
te staan en merkte zij de dief-
stal op.

Dronken 
en zonder 
rijbewijs
De Kwakel - Een automobi-
list werd op zaterdag 25 april, 
rond 21.30 uur in De Kwakel 
gecontroleerd en bleek teveel 
gedronken te hebben.

Hij had driemaal de toegesta-
ne hoeveelheid alcohol ge-
dronken en beschikte boven-
dien niet over een rijbewijs.

Woning-
inbraken
De Kwakel - Door een ruit 
in te slaan heeft een inbreker 
donderdag 21 april op klaar-
lichte dag kans gezien op de 
Dwarsweg in De Kwakel een 
woning binnen te komen.
Het gehele huis is doorzocht, 
maar voor zover bekend is er 
niets weggenomen.

Op de Boterdijk vond eenzelf-
de inbraak plaats. Ook in de-
ze woning werd voor zover be-
kend niets weggenomen.
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Werkgroep Bouwen voor Starters diep teleurgesteld:

Conclusie werkgroep: ”Wij 
worden door het college 
niet serieus genomen”
De Ronde Venen – Gemeente-
raadslid Ernst Schreurs heeft na-
mens de werkgroep Bouwen voor 
Starters, het college van burge-
meester en wethouders een niet mis 
te verstane brief gestuurd over de 
voortgang werkzaamheden werk-
groep Bouwen voor starters.

In deze brief staat: 
“In de vergadering van 20 janua-
ri heeft de werkgroep het college 
verzocht duidelijkheid te verschaf-
fen over de mogelijke ontwikkeling 
van Westerheul IV door Westhoek 
en om daarbij een indicatieve ex-
ploitatieopzet met aantallen en ty-
pe woningen te presenteren, waar-
bij een zo optimaal mogelijk (soci-
aal) woningbouwprogramma wordt 
gerealiseerd. Van uw kant is toege-

zegd hier met Westhoek inhoudelijk 
overleg over te voeren.

In de vergadering van 7 april jl. werd 
m.b.t. bovenstaande door de aan-
wezige wethouder (ambtelijk onder-
steund) meegedeeld, dat het zowel 
civiel rechtelijk als Europees rech-
telijk niet mogelijk is dat Westhoek 
via een onderhandse selectie Wes-
terheul IV gaat exploiteren.

Deze mededeling werd ondersteund 
door een brief van een terzake kun-
dig adviesbureau.

Deze brief dateert van 18 maart jl. en 
was op 7 april nog niet aan de werk-
groep ter kennis gebracht. De ge-
vraagde indicatieve exploitatie was 
niet voorhanden”, aldus de brief.

Teleurgesteld
“Namens de werkgroep laat ik u 
weten”, zo vervolgt de brief, “zeer te-
leurgesteld te zijn in dit resultaat.
In januari is besloten om niet op al 
te korte termijn een nieuwe verga-
dering uit te schrijven, om zo het 
college voldoende tijd te geven om 
het benodigd overleg met Westhoek 
te kunnen hebben en deskundig 
advies in te kunnen winnen.

Na circa twee maanden en volledige 
radiostilte van de zijde van het colle-
ge heeft de werkgroep via de griffie 
aangedrongen op beantwoording  
van de vragen op korte termijn. Ver-
volgens is de vergadering van 7 april 
gepland. Het resultaat heb ik hierbo-
ven weergegeven. Slechts een brief 
met de mededeling dat bedoelde 

samenwerking niet mogelijk is. Ver-
der niets. Ook het recente verslag 
van het overleg tussen het college 
en Westhoek geeft verder weinig in-
zicht in de te verwachten informa-
tievoorziening aan de werkgroep.
Door deze gang van zaken kan de 
werkgroep niet anders dan conclu-
deren dat zij door het college niet 
serieus genomen wordt. Deze vrees 
is door de werkgroep al eerder uit-
gesproken in haar reactie naar aan-
leiding van het verschijnen van de 
nota Bouwen voor Starters. 

Namens de werkgroep vraag ik u 
dringend om voor de raadsverga-
dering in mei inzake de VJN de ge-
vraagde informatie aan de werk-
groep te presenteren. De werkgroep 
voelt zich verplicht de raad niet later 
dan bij de behandeling van de VJN 
te rapporteren. Indien u aan dit ver-
zoek geen gehoor kan of wil geven, 
zal de werkgroep de raad rapporte-
ren aan de hand van de status van 
dat moment”. 
was getekend Ernst Schreurs. 
Wordt vervolgd.

Tegen betonnen paal
Mijdrecht – Een automobilist met 
een behoorlijke slok op kwam in 
de nacht van donderdag 30 april op 
vrijdag 1 mei een betonnen paal te-
gen.
Rond 01.40 uur botste een 37-ja-
rige automobilist uit Wilnis op de 
kruising Bozenhoven-Burgemeester 
Padmosweg op een betonnen paal 
en kwam op de doorgaande weg tot 
stilstand. Daarna liep hij weg. Agen-
ten gingen ter plaatse en hielden de 

Wilnisser in de omgeving aan. Hij 
bleek te veel te hebben gedronken 
en werd aangehouden. Bij de adem-
analyse in het politiebureau blies hij 
795 ug/l, meer dan 3,5 keer het wet-
telijke maximum van 220 ug/l. 

Tegen de verdachte is proces-ver-
baal opgemaakt voor rijden onder 
invloed en het verlaten van de plaats 
van het ongeval. Zijn rijbewijs werd 
ingevorderd.

Eenzijdig ongeval Ringdijk
Mijdrecht – Zondagavond rond de 
klok van half negen reed een sport-
wagen door nog onbekende oorzaak 
(vermoedelijk iets te veel gas gege-
ven in de bocht) in volle vaart te-
gen een boom. Een hem tegemoet-

komende vrachtwagen kon nog op 
tijd remmen.
De bestuurder en de bijrijder kwa-
men er zonder verwondingen af. 
Van de sportwagen kon dat niet ge-
zegd worden.

HaFaBra-concert
Vinkeveen - Zaterdag 16 mei vindt 
weer het traditionele Hafabra-con-
cert plaats. Kom ook dit jaar weer 
genieten van de klanken van drie 
verschillend geaarde orkesten uit 
de regio: Harmonie Kunst na Arbeid 
uit Uithoorn, Fanfare Arti et Religio-

ni uit Langeraar en Brassband Con-
cordia uit Vinkeveen. Zij bieden u 
een afwisselend, licht programma.
Het concert vindt plaats in de gro-
te zaal van De Boei aan de Kerklaan 
32 in Vinkeveen en begint op 20.00 
uur.
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Sterk optreden Kervin Bos tijdens 
de World Supersport Assen
Wilnis - Tijdens de World Supers-
portrace, die samen met de Super-
bikeraces op het TT-Circuit van As-
sen verreden werd,  liet de Van der 
Sleen–Van der Heyden coureur Ker-
vin Bos een uitstekende indruk ach-
ter door in het zeer sterke deelne-
mersveld als negentiende te eindi-
gen. Kervin werd daarmee ook de 
beste wildcardrijder en bevestigde 
daarmee nog eens zijn sterke rijden 
van dit moment. Na de 3e plaast bij 
het ONK Dutch Supersport van de 
week daarvoor in Francorchamps, 
kon er andermaal gefeest worden 
in de hospitality-unit van het Hoo-
geveense Van der Sleen – Van der 
Heyden Motors Racing. Door in een 
startveld van eenendertig rijders, 
bestaande uit de beste Supersport-
rijders ter wereld, als 28e van start 
te gaan, om uiteindelijk als 19e te 
eindigen, was een prestatie van for-
maat te noemen van de jonge cou-
reur. Een van de initiatiefnemers van 
het eerste uur van  VdS-VdH Motors 
Racing, Klaas van der Sleen, kon 
zijn geluk niet op. “We bestaan nog 
maar twee en een half jaar en mo-
gen ons nu al meten met de wereld-
top. Het vorig seizoen reden we voor 
het eerst ONK Dutch Supersport en 
na de twee eerste wedstrijden van 
dit seizoen heeft Kervin laten zien 
tot de top van Nederland te beho-
ren. Op grond daarvan kwamen we 
in aanmerking voor een wildcard en 
dat heeft hij zeker niet beschaamd!” 
Al tijdens de kwalificatietraining liet 
Kervin een goede indruk achter door 
zich als beste wildcardrijder te kwa-
lificeren met een tijd van 1.44.2, wat 
een persoonlijk ronderecord op As-
sen was. Toch had er volgens Kervin 
meer in gezeten. “We moesten dit 
weekend verplicht op Pirelli banden 
rijden. Normaliter rijd ik op Dunlop 
banden en dat was wel even wen-
nen. Zo moest de vering opnieuw 
afgesteld worden, anders had ik wel 
onder de 1.44.00 gereden, maar ik 
was niet echt ontevreden over de 

kwalificatie,” verklaarde Kervin.
Onder het toeziend oog van onge-
veer 40.000 toeschouwers, wat toch 
enigszins tegenvallend was, ging 
Kervin na het groene licht goed van 
start en passeerde Smrz en Pradita. 
Heel even kon hij aansluiting vinden 
bij de Duitser Gunther en de Neder-
lander Arie Vos, maar moest toezien 
dat de beide Honda coureurs lang-
zaam bij hem wegreden. Het ver-
schil van 10 pk’s maakte het ver-
schil. “Een world supersport motor 
heeft meer vermogen en  het ver-
schil qua topsnelheid is dan toch 
gauw zo’n 20 kilometer. Ik probeer-
de nog wel bij het groepje met Del-
l’omo, Holland en Vos aan te slui-
ten, maar toen ik merkte dat het niet 
zou lukken ben ik voor het continu-
eren van mijn positie gegaan”, aldus 
Kervin. Hij reed daarna een eenza-
me race waarbij hij zijn persoon-
lijk ronde record verbeterde naar 
een 1.44.00 en genoeg voorsprong 
op zijn achtervolgers Van Nieuwen-
huizen, de Italiaan Lai en de Span-
jaard Guerra waarop hij op de fi-
nishlijn een voorsprong van 4 se-
conden had. Kervin was vol lof over 
de Yamaha. “Ik heb dankzij de inzet 
van de monteurs en het hele team 
een topprestatie kunnen neerzet-
ten.” Ook het aantal ronden viel hem 
mee. In plaats van de 14 ronden bij 
het ONK Dutch Supersport moesten 
tijdens de World Supersport race er 
21 worden afgelegd. “Tijdens de tes-
ten in Spanje heb ik ook dergelijke 
afstanden afgelegd en mijn conditie 
is goed.” Na het afleggen van radio- 
en tv interviews en het vele handen 
schudden kon Kervin weer even tijd 
voor zichzelf nemen. “Ik heb de af-
gelopen twee weken alleen maar de 
World Supersport in mij hoofd ge-
had, maar nu moet ik weer richting 
de volgende wedstrijd denken,” al-
dus de op de bank neerploffende 
yamaha coureur.
De wedstrijd in de World Supersport 
werd gewonnen door de Ier Eugene 

Laverty, voor de Brit Cal Crutchlow 
en de Spanjaard Joan Lascorz. 
Bij de Superbikeraces was Ben Spies 
de snelste in de eerste race door na 
een zinderend gevecht met Noriyuki 
Haga en Leon Haslam als eerste te 
worden afgevlagd. Tijdens de twee-

de race was de rol van Spies al snel 
uitgespeeld vanwege een behoorlij-
ke crash in de Ossebroeken. Haga 
was daardoor direct verlost van een 
concurrent en wist vervolgens voor 
Haslam en de de Tjech Smrz als eer-
ste over de finish te gaan.  

Vier fietstochten 
bij TTC De Merel
De Ronde Venen - De Meimaand 
Fietsmaand is in volle gang. Tijdens 
dit grootse en landelijke tweewieler-
evenement worden veel toer- en re-
creatieve routes uitgezet. 
Ook fietsvereniging De Merel doet 
mee aan de Meimaand Fietsmaand.
Op zondag 10 mei kunnen maar 
liefst vier routes worden gereden, 
die allemaal in het teken staan van 
Molens. Molentochten dus.
Speciaal voor families met kinderen 
is er een speciale gezinstocht ge-
maakt, met een afstand van 35 ki-
lometer. Deze route is natuurlijk ook 
te rijden zonder kinderen, als je ge-
woon lekker een stukje wilt fietsen. 
Halverwege deze tocht is er een 
stop bij het recreatiegebied Oortjes-
pad in Kamerik.
Voor de meer geoefende fietsers zijn 
er tochten van 70 en 100 kilometer 
uitgezet. Deze ritten gaan naar het 
mooie plaatsje Muiden, waar ook de 
stop is. De afstand van 70 kilometer 
gaat daarna direct via Abcoude te-
rug naar Mijdrecht, de 100 kilome-
ter doet er nog een lusje via Amstel-
veen en Ouderkerk bij.
Voor de echt fanatieke hardrijders is 

er de afstand van 150 kilometer. De-
ze gaat naar de molens bij Kinder-
dijk. Molens genoeg dus. Bij Krim-
pen aan de Lek wordt met de pont 
overgevaren. De terugweg gaat via 
de Alblasserwaard en de Vijfheeren-
landen.
Genoeg keuze dus op 10 mei. Voor 
iedere fietser is er wel een afstand.
Gestart wordt bij Café-Bar De 
Paddestoel aan Hofland 33A in 
Mijdrecht.

Starttijden
150 km 8.00-  9.00 uur
100 km 9.00-10.00 uur
  70 km 9.00-11.00 uur
  35 km 9.00-13.00 uur
Bij de start krijgt iedere deelnemer 
iets te drinken mee voor onderweg.
Alle routes zijn uitgepijld. Dat is erg 
gemakkelijk fietsen, gewoon de pij-
len volgen. Voor het geval u een pijl 
‘mist’, krijgt u natuurlijk ook een rou-
tebeschrijving mee.
U hebt onderweg alle tijd: de eind-
controle sluit om 16.00 uur. Maak er 
met uw gezin, vrienden en familie 
een gezellige dag van. TTC De Merel 
ziet u graag bij de Molentochten.

Michiel de Ruyter verslaat 
Jong Duitsland
Uithoorn - In Charleroi (België) 
heeft het eerste team van Michiel 
deRuyter een wisselvallig toernooi 
gespeeld. Een paar wedstrijden wa-

ren aardig en andere slecht. Eén 
wedstrijd stak er positief boven-
uit. Jong Duitsland, traditioneel een 
kanshebber op de Europese titel, 

werd met 4-2 verslagen. Het eerste 
team eindigde op een tegenvallende 
28e plaats. Het tweede team speel-
de wel naar behoren en legde be-

slag op de zesde stek. 
Nadat eerst met ruime cijfers werd 
verloren van de Franse kampioen 
Condé sur Vire (2-8), stond de wed-
strijd tegen de Duitsers op het pro-
gramma.

Bij de eerste aanval was het al raak 
voor MdR: Sjoerd van den Helder (te 
zien op de foto) scoorde de 1-0 met 
een geniepig lobje.
Nadat de daaropvolgende Duitse 
aanval onschadelijk werd gemaakt, 
werd het meteen 2-0. Bryce Holl-
man verraste iedereen door de bal 
plots kiezelhard in de kruising de 
mikken.

De rest van de eerste helft werd er 
vooral gecontroleerd door de Uit-
hoornaars. In de tweede helft was 
het snel 3-0. Voor de Duitsers was 
dit een teken om snel man op man 
te gaan spelen. Dat leek even goed 
uit te pakken, want het werd nog 
even spannend (3-2). Nadat in de 
laatste minuut de 4-2 viel was het 
verzet definitief gebroken. 
De wedstrijd vond plaats onder 
toeziend oog van de twee bonds-
coaches van Jong Oranje. Ze be-
keken de vijf jongste spelers van 
MdR met speciale interesse, want 
zij zitten allen in de voorselectie van 
Jong Oranje. Omdat de meest erva-
ren speler in Charleroi te veel hinder 
ondervond van een blessure, speel-
de alleen Maurice Bos (in de voor-
selectie van Nederland B) mee met 
de ‘jongelingen’. Tijdens de wed-
strijd hebben de spelers van MdR 
zichzelf dus goed gepromoot bij de 
bondscoaches. 
In de overige wedstrijden won de 

door Verlaan gesponsorde ploeg 
onder andere van de Ierse kampi-
oen. Wel verloor het team van twee 
ploegen (TNT en Pirat Bergheim) 
waar in het verleden van werd ge-
wonnen.
De volgende twee toernooien, in 
Alkmaar en Essen, worden afge-
werkt met Jong Oranje. Pas tijdens 
het thuistoernooi, de Amsterdam 
Open, speelt MdR A weer samen. 

Het toernooi wordt op 6 en 7 juni 
georganiseerd voor het clubgebouw 
van Michiel de Ruyter. Belangstel-
lenden zijn van harte welkom om de 
internationals van Michiel de Ruyter 
in actie te aanschouwen.
Het deelnemersveld is erg interna-
tionaal: teams uit acht (!) verschil-
lende landen gaan proberen om de 
Johan Verlaan bokaal te bemachti-
gen. 

Atlantis 2 doet goede 
zaken tegen Luno 2
Mijdrecht - In de voorbereiding op 
de wedstrijd tegen Luno 2 was het 
voor iedereen duidelijk dat er ge-
wonnen moest worden om degra-
datie te blijven ontlopen.
Atlantis 2, gesponsord door Fortis, 
stond laatste in de poule. In de eer-
dere drie ontmoetingen tegen Luno 
werd er al twee keer door Luno ge-
wonnen.
De andere keer werd er gelijk ge-
speeld. Atlantis wist dat alles op al-
les gezet moest worden om de pun-
ten in eigen huis te houden.

De wedstrijd tegen Luno werd ge-
start met in de aanval de volgende 
personen: Wilma Kranenburg, Me-
lissa v/d Stap, Berry de Jong en Jim-
my de Koning. Dit vak dat goed aan 
de wedstrijd begon, scoorde dan 
ook de openingstreffer. In het an-
dere vak stonden in de verdediging: 
Kim Stolk, Sandra Gortemulder, Alex 
van Senten en Mark Goverse. Het 

was Atlantis dat in het begin van de 
wedstrijd het initiatief bleef houden. 
Echter tegen het einde van de eer-
ste helft kwam Luno toch terug tot 
3-3. Uiteindelijk ging Atlantis rus-
ten met een voorsprong van 4-3. 
Na rust scoorden Atlantis en Luno 
gelijk op tot het einde van de wed-
strijd. Atlantis kon uitlopen maar Lu-
no kon nog een paar keer terugko-
men in de wedstrijd tot 1 punt. Uit-
eindelijk werd er  door Atlantis ge-
wonnen met 9-7. Aan het einde van 
de wedstrijd kwamen Tamara Gor-
tenmulder en Wouter Drubbel nog 
in het veld voor Wilma Kranenburg 
en Mark Goverse. Door deze over-
winning staat Atlantis gedeeld laat-
ste met drie andere teams, Fiducia 
en De Vinken.

Tegen deze teams moet nog ge-
speeld worden in de competitie. De 
volgende wedstrijd voor Atlantis 2 is 
uit bij DKV te IJmuiden op 9 mei.
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Spelend Schilderen en 
aquarel
Uithoorn - In schildersatelier De 
Rode Draad geeft Joke Zonneveld  
4 lessen “Spelend Schilderen en 
aquarel”. In deze lessen ligt de na-
druk aan de ene kant op het experi-
menteren met materiaal, aan de an-
dere kant op het proces van het in-
tuïtieve schilderen vanuit de bewe-
ging. De cursus is geschikt voor zo-
wel beginners als gevorderden. Da-
ta: dinsdagochtend 2, 9, 16 en 23 
juni van 9.30 tot 12.30 uur in Cen-

triek 86 aan de Prinses Margrietlaan 
86, lokaal 6, 1421 XJ Uithoorn. Kos-
ten 65,- euro inclusief alle materiaal, 
koffie en thee.
Bij opgave voor de digitale Nieuws-
brief ontvangt u 5,- euro korting op 
uw eerstvolgende cursus of work-
shop Spelend Schilderen in 2009. In 
juli en augustus volgen meerdaag-
se workshops. Uitgebreide informa-
tie op www.jokezonneveld.nl of 
020-6418680.

Alrec zoekt klussers!... 
voor een workshopsessie
Mijdrecht - Alrec is een toonaan-
gevende In-store communicatie on-
derneming in Europa en gevestigd 
in Mijdrecht. Haar medewerkers 
ontwerpen en produceren In-sto-
re communicatie oplossingen voor 
een breed scala aan merkfabrikan-
ten. Menigeen kent mensen in zijn 
of haar familie- of kennissenkring 
die wel eens in de zomervakantie, 
als bijbaan, displays en lichtbak-
ken in elkaar hebben geschroefd 
als zomerbaan bij Alrec. Nu kan Al-
rec mensen uit De Ronde Venen 
en omstreken weer goed gebrui-
ken. Voor een project voor een groot 
doe-het-zelf merk in elektrische ge-
reedschappen (denk bijvoorbeeld 
aan boormachines, decoupeerza-
gen, etc.] zoekt Alrec mensen die 
deel willen nemen aan een work-
shopsessie. 

Doel van de workshopsessie is in-
zicht te krijgen in uw ervaringen en 
wensen. U helpt mee om een stand 
te ontwerpen die uiteindelijk door u 
en andere klussers met plezier zul-
len worden bezocht in zo’n 400 doe-
het-zelf winkels verspreid door Eu-
ropa!
Herkent u zichzelf in één van onder-
staande profielen en vindt u het leuk 
om deel te nemen, lees dan verder 
wat er van u verwacht wordt en 
over andere praktische zaken. Alrec 
zoekt zowel mannen als vrouwen. 
Voorwaarde is dat u wel eens elek-
trisch gereedschap gebruikt hebt en 
wel eens in een bouwmarkt komt.

Alrec zoekt
Alrec zoekt ervaren doe-het-zelvers 
(hebben er lol in en hebben erva-
ring met grote klussen als bijvoor-
beeld zelf keuken of badkamer ver-
bouwen).
Minder ervaren doe-het-zelvers 

(vinden klussen leuk, repareren 
wel eens iets, hangen zelf wel eens 
planken op, leggen zelf vloerbedek-
king of helpen daarbij).
‘Moet het zelvers’ (klussen als het 
moet maar het is niet hun hobby).

Wat wordt van u verwacht?
U brengt vóór de sessie een be-
zoek aan een bouwmarkt bij u in de 
buurt, waar u een ‘opdracht’ vervult. 
Over de ‘opdracht’ krijgt u meer in-
formatie thuisgestuurd.
U neemt deel aan een 2 uur duren-
de workshopsessie op maandag 18 
mei. 

Hoe wordt u gewaardeerd?
Mensen die deelnemen, krijgen een 
nader te bepalen leuke attentie. 
Hoe reageren en andere 
praktische informatie?
Bel Alrec en vraag naar Hester de 
Vries of stuur een e-mail waarin u 
aangeeft in welk profiel u valt, wat 
uw adresgegevens zijn en wat uw 
eventuele voorkeur is voor een tijd-
stip. 

U kunt ook contact opnemen met 
Alrec als u meer informatie wilt. 
Telefoon Alrec: 0297-291000, 
e-mail info@alrec.nl
Tijden workshopsessie: 15.30 of 
18.00 uur (er worden twee sessies 
gehouden! U neemt aan één ses-
sie deel). 
Locatie: Alrec in Mijdrecht, Onder-
nemingsweg 11.
Meer informatie Alrec: www.alrec.
info

Tot slot
U kunt tot uiterlijk maandag 11 mei 
aanstaande reageren. Er kunnen 
helaas maar in totaal 12 mensen 
deelnemen, dus geldt: wie het eerst 
komt, wie het eerst maalt!

Tweede Hoefse Hobbydag
De Hoef - Twee jaar geleden, toen 
het idee voor een Hobbydag werd 
geboren, heeft niemand kunnen be-
denken hoe succesvol dit zou wor-
den. Veel deelnemers, voornamelijk 
lokale hobbyisten, en heel veel be-
zoekers maakten dit gebeuren tot 
een groot evenement. Gelijk is toen 
al vastgesteld dat een dergelijk eve-
nement niet ieder jaar gehouden 
moet worden, maar dat om het jaar 
een betere optie is. Op die manier 
wordt herhaling van het voorgaande 
voorkomen. We zijn inmiddels twee 
jaar verder en de organisatoren Ger-
da van Blokland, Boudewijn de Jong 
en Bram Keizer zijn er in geslaagd 
om voor de Tweede Hoefse Hobby-
dag weer een prachtige selectie aan 
hobby’s bij elkaar te krijgen. Dit keer 
hebben de organisatoren gemeend 
het gebied uit te moeten breiden tot 
De Hoef en de naaste omgeving. Dit 
heeft tot gevolg gehad dat er nu ook 
deelnemers zijn uit Mijdrecht, Wil-
nis, Uithoorn en Nieuwveen. Zo’n 
dertig deelnemers zullen zaterdag 9 
mei a.s. gebouw De Springbok in De 
Hoef vullen en laten zien waar ze zo-
al mee bezig zijn.
Om 14.00 uur zal wethouder Ingrid 
Lambregts de opening verrichten 
waarna iedereen in de gelegenheid 
zal zijn om tot 22.00 uur zich te ko-
men verbazen over alles wat wordt 
geboden.
Met elkaar wordt er te midden van 
de marktkramen  een uitermate ge-
zellig plein gecreëerd waar het goed 
toeven is met natuurlijk ook  gele-
genheid voor een drankje. Rond 
18.00 uur zal restaurant De Stroop-
pot zorgen dat er iets te nuttigen is.
Wat is een hobby nu precies? Een 
hobby kan zijn een verzameling 
aanleggen van een bepaald object 
maar ook om bepaalde objecten zelf 
te maken. Soms is het een combi-
natie van beide uitingen. Maar wat 
je ook doet, het wordt gedaan met 
een soms niet aflatende gedreven-
heid en dat maakt het juist zo leuk 
voor derden om er kennis van te ne-
men. 
Om aan te geven hoe divers de hob-
by’s zijn een kleine impressie van de 
aanwezige kramen:  
Glasblazen – Nico de Boer; bezocht 
een glaskunstbeurs en werd gegre-
pen door het fenomeen glasblazen
Houten schepen – Jan van Schaik,; 
geen mooier schip dan een houten 
schip en het vooral zelf maken
Kaarten maken – Ans Boortman, Nel 
Wolvers en Fem van Kempen; drie 
dames die zich hebben toegelegd 
op het maken van ansichtkaarten, 
gebruikmakend van verschillende 
technieken
Quilts maken – Han van Zanten; al 
een eeuwenoude bezigheid, stuk-
jes stof verwerken tot prachtige col-
lages.
Kantklossen – Lenie de Rooi; hier-
voor zijn veel naalden en klosjes en 
vooral tijd  nodig om de vele soorten 
kant te maken
Sieraden – Jolanda Copier; een sie-
raad is de spiegel van de ziel wordt 
er wel gezegd. Voor ieder is er altijd 
wel een passend sieraad
Decoraties – Gerda van Blokland; 
geschikt voor huis en tuin, maar wel 
van beton
Snijpunten jagen – Henk Pouwels; 
met kompas en GPS een bepaald 
punt traceren en daar dan weer over 

schrijven op internet
Kerstgroepen – Fons Stolwijk; het 
hele jaar kerst in huis met groepen 
uit vele landen
Tiffany glaskunst – Bram v.d. Linden; 
stukjes gekleurd glas en lood zijn de 
belangrijkste bestanddelen 
Fotografie – Jannie Knoef en Betty 
Lauwers; twee dames die de mooie 
plekken van De Hoef weten te vin-
den en vastleggen
Mozaïek en spinnen – Annet Nielen; 
nieuwe objecten maken van stukjes 
steen, tegel en glas maar ook met 
wol kun je leuke dingen doen
Smockjurkjes & babyart. – Nel de 
Kruyf; het principe is om kleine 
plooitjes in stof te leggen en dat met 
siersteken vastzetten
Baggernetten breien – Wim v.d. Vliet; 
baggeren is goed voor de natuur, 
maar hoe kom je tegenwoordig aan 
een baggernet
Vogels kweken – Dirk Wijfjes; geen 
eenvoudige hobby maar wel met 
een mooi resultaat
Eieren bewerken – Lia Vlietman; 
eeuwen geleden maakte Fabergé 
al prachtige objecten voor de Rus-
sische tsaren
Kraampresentjes – Ilona Liesveld; 
geboortekaarsen, schilderijtjes en 
naambordjes zijn slechts een paar 
voorbeelden
Karakterpoppen – J.R. Mouris; pop-
pen maken en ze iets specifieks 
meegeven waardoor hun karakter 
tot uitdrukking komt
Handdoeken borduren – Guus Lans-
daal; oftewel hoe maak je van een 
gewone handdoek een bijzondere 
handdoek
Stoelmassage – Marianne Soppe; 
vermoeid en knopen in spieren van 
al die kramen bezoeken? Dan even 
een stoelmassage.
Bijenhouderij – Gerard Goris; meest-
al lopen we weg voor bijen maar 
hoe komt nu toch die honing in dat 
potje?
Kerstgroepen restauratie – Ina Bak-
ker; al jaren in familiebezit maar be-
schadigd? Dan wordt het tijd voor 
restauratie
Houtdraaien – Boudewijn de Jong; 
gebruikt hout, sloophout of een be-
zemsteel kunnen dienen om er iets 
van te maken
Brocante - Ans Touwslager; leuke 
dingen uit vooral grootmoeders tijd 
verzamelen en opknappen
Informatie – Servicepunt De Ronde 
Venen: er is veel informatie over al-
les wat het Servicepunt doet op de 
vaste en mobile locaties
Kinderen helpen Kinderen – Liliane 
Fonds: kinderen knutselen om an-
dere kinderen in derde-wereldlan-
den te helpen. 

Het is verbazingwekkend om te zien 
hoeveel diverse hobby’s er leven in 
De Hoef en omgeving. Het is uiter-
aard fantastisch dat deze hobbyis-
ten nu de moeite nemen om dit te 
tonen. Alleen daarom verdient men 
het dat er heel vele mensen als 
waardering een kijkje komen ne-
men. De organisatie heeft getracht 
de drempel zo laag mogelijk te hou-
den en daarom is de toegang ge-
heel gratis. Nu worden er natuurlijk 
kosten gemaakt en daarom zal er 
een doorlopende verloting zijn met 
vele prachtige prijzen. Het belooft 
voor De Hoef en omgeving een fan-
tastisch evenement te worden.

R.O.M. Koor houdt 
R.O.M.melmarkt
Regio - Op zaterdag 16 mei a.s. or-
ganiseert het Regionaal Operet-
te- en Musical koor een bijzondere 
rommelmarkt. Daar vindt u beslist 
iets van uw gading. Goede gebruik-
te spullen die een nieuw leven ver-
dienen bij u. Maar er is meer! 
Een verloting met vele prachtige 
prijzen, uiteraard spiksplinternieuw.
Tevens bestaat de mogelijkheid dit 
koor, dat over twee jaar haar 25-ja-
rig jubileum viert, te steunen door 
voor slechts 15,00 euro donateur 
te worden. Als waardering voor uw 
steun krijgt u een gratis kopje koffie 

met wat lekkers aangeboden. Want 
voor wat hoort wat! Wel gelijk be-
talen! 
De rommelmarkt zal gehouden wor-
den van 09.30 uur tot 14.00 uur in het 
oude pand van de firma Rijkenberg 
aan Bozenhoven 63 in Mijdrecht.
Zorg dat u er bij bent, een buiten-
kansje wilt u toch niet missen?
Houdt u van zingen, dan is dit tevens 
een buitenkansje om in een onge-
dwongen sfeer kennis te maken en 
alle informatie over het koor te krij-
gen. Wellicht dat u dan lid wordt. Al-
le stemsoorten zijn welkom.

Twee onderscheidingen in 
Rondeveens gemeentehuis
De Ronde Venen – Een echte lint-
jesregen was het dit jaar niet in De 
Ronde venen. Vijf inwoners viel de-
ze eer ten deel. Twee inwoners werd 
elders in het land de onderscheiding 
opgespeld, een was er op vakantie. 
Zo bleven er twee over en wel de 
heren  Bosman en  Slagboom.  Voor 
beiden mannen was het een grote 
verrassing.
De heer H.D. Slagboom uit Mijdrecht 
is sinds 1984 (bestuurlijk) actief op 
het terrein van sport, automatisering 
en cultuur. Hij is sinds 1984 tot he-
den actief als elftalleider van het se-
lectieteam van VV Argon; tevens is 
hij medeoprichter van “The School” 
een onderdeel van de vereniging 

waarin de jeugdspelers intensief 
worden begeleid bij hun huiswerk.
Vanaf 1988 tot heden is hij initiatief-
nemer van de oprichting en vrijwilli-
ger bij de Stichting Eendrachtig Au-
tomatiseren; hij is een aanspreek-
punt van de stichting.
De heer Slagboom is vanaf 1998 
tot heden secretaris van de Stich-
ting Onderhoud Monument St. Jo-
hannes De Doper; hij is betrokken 
geweest bij de opzet van de gro-
te veiling ten bate van het restau-
ratiefonds van de kerk. Vanaf 2006 
tot heden is hij bestuurslid van het 
Rabofonds; hij is medeverantwoor-
delijk voor de juiste besteding van 
de fondsgelden.

Voor zijn vrijwilligersactiviteiten kan 
hij worden gekwalificeerd als “ie-
mand die zich geruime tijd ten bate 
van de samenleving heeft ingespan-
nen” en “iemand die anderen heeft 
gestimuleerd”. 

De heer P.P. Bosman uit Mijdrecht, 
ontplooit sinds 1988 (bestuurlijke) 
activiteiten voor de samenleving op 
het terrein van welzijn, sport, cul-
tuur en t.b.v. de Turkse en Marok-
kaanse gemeenschap in de ge-
meente De Ronde Venen. Van 1988-
1994 was hij eerst voorzitter en la-
ter penningmeester van de Soos De 
Cirkel in het Prinsenhuis; deze soos 
is voor verstandelijk gehandicapten. 

Hij organiseerde de jaarlijkse ont-
spanningsavond en was betrokken 
bij het Theater Maatwerk. 
Van 1990 tot heden is hij vrijwilli-
ger bij de Stichting Hakyol. Deze 
stichting zet zich in voor de Turkse 
en Marokkaanse gemeenschap in 
de gemeente De Ronde Venen (de-
ze stichting is tegenwoordig mede 
door de inzet van betrokkene opge-
splitst in een Marokkaanse en Turk-
se afdeling/stichting). Hij is in tijden 
van maatschappelijke onrust de 
contactpersoon en het aanspreek-
punt tussen de Turkse en Marok-
kaanse gemeenschap en de ge-
meente. Hij zamelde geld in voor 
mensen in nood ten gevolge van de 
aardbeving in Turkije.
Van 1991 tot 2006 was hij betrokken 
bij de organisatie van allerlei acti-
viteiten voor mensen met een ver-
standelijke beperking. Hij heeft vele 
jaren een speciaal herdenkingscon-
cert georganiseerd op 4 mei na de 
kransleggingen in de verschillende 
kernen van de gemeente De Ron-
de Venen.
Van 1993 tot 1998 was hij vrijwilli-
ger bij de Stichting Maghariba. Hij 
regelde allerlei activiteitenprogram-
ma’s.
Van 1998 tot heden is hij vrijwilliger 
bij de voetbalvereniging Argon. Hij 
maakte onder meer een blad ter ere 
van behaalde kampioenschappen.
Van 2001 tot heden is hij vrijwilliger 
bij en sinds 2006 ook bestuurslid 
van de Oranjevereniging Mijdrecht. 
Hij houdt zich met name bezig met 
het uitgeven van het programma-
boekje voor de gehele gemeente De 
Ronde Venen ter gelegenheid van 
Koninginnedag, de 4 mei herden-
king en de viering van 5 mei Bevrij-
dingsdag. Hij kan worden gekwali-
ficeerd als “iemand die zich gerui-
me tijd ten bate van de samenleving 
heeft ingespannen”. 

Het heeft Hare Majesteit de Ko-
ningin behaagd hen beiden te be-
noemen tot Lid Lid in de Orde van 
Oranje Nassau.

Aan de heer J. van Walraven te 
Mijdrecht zal op speciaal verzoek 
de onderscheiding later worden uit-
gereikt.

Een vreemde manier van 
parkeren
Mijdrecht – Onze redactie stond 
wel even vreemd te kijken toen zij 
deze auto ‘geparkeerd’ zagen staan 
op de hoek van de Midrethstraat. 
Keurig recht, niets vernield, het leek 

wel of de auto was opgetild en keu-
rig tussen de struiken was neerge-
zet.
Als iemand ons kan vertellen wat er 
gebeurd is, graag ...

Nederlandse 
vlaginstructies
Regio - Maandagmiddag jl. kregen 
wij op de redactie een telefoontje 
van een bezorgde bewoner uit Uit-
hoorn, Jan ter Avest. Hij vroeg zich 
af of de burgers van Nederland wel 
wisten hoe en wanneer men kan en 
mag vlaggen. Op ons verzoek stuur-
de hij een mailtje met de volgen-
de op- en aanmerkingen en de si-
te waarop u precies kunt nalezen 
hoe te handelen met de Nederland-
se vlag.
“Vanochtend, 4 mei, zag ik in Uit-
hoorn en De Kwakel tientallen Ne-
derlandse vlaggen halfstok hangen. 
Het is natuurlijk geweldig dat de 

mensen blijk geven van hun besef 
dat vanavond de doden uit alle oor-
logen waarin Nederland betrokken 
is geweest, herdacht worden. Maar 
het zou nog mooier zijn als men ook 
zou weten dat bij de Dodenher-
denking van 4 mei de vlag halfstok 
wordt opgehangen vanaf 18.00 uur 
tot zonsondergang. Dus niet de he-
le dag!
Op 5 mei, Bevrijdingsdag, mag de 
vlag - zonder oranje wimpel - weer 
van zonsopgang tot zonsondergang 
in top. Meer weten: kunst-en-cul-
tuur.infonu.nl/koningshuis/382-ne-
derlandse-vlaginstructies.html
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De redactie van de Nieuwe Meerbode rekent het tot haar taak om de lezers van haar 
krant zo objectief mogelijk te informeren. Wij nemen zelf geen standpunt in. Wij vinden 
dat alle mededelingen, nieuwsfeiten en overige onderwerpen die zich in het openbaar 
afspelen en zeker die zaken die tijdens gemeentelijke vergaderingen, bijeenkomsten 
of interviews worden gedaan, in onze krant horen. 
Alle lezers van onze krant, ook die niet bij zo’n bijeenkomst of vergadering of wat dan 
ook aanwezig waren, behoren daarvan kennis te kunnen nemen. Ingezonden brieven 
plaatsen wij omdat de afzender wil dat  haar of zijn mening bekend wordt gemaakt in 
haar of zijn omgeving. Zij of hij blijft verantwoordelijk voor de inhoud. Plaatsing door 
ons betekent niet dat onze redactie een standpunt inneemt.
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REACTIE VAN EEN LEZER

Ja! Ja! Banken
Dat het voorjaar aan de 
gang is, dat weten wij nu 
wel langzamerhand. We 
hebben er dit jaar heel 
lang naar uitgekeken 

en het is in een paar weken voorbij. Behalve 
dan het fluitekruid langs de bermen van onze 
polderwegen. Wil je extra genieten dan is de 
Ringdijk Tweede Bedijking lopend of fietsend 
aan te raden. Dat is “zo” mooi. Overweldigend. 
Ja! Ja! Hier en daar bij de recreatieterreinen 
staat een bank waar je rustig gezeten van de 
natuur kunt genieten. 
Nu eens een ander onderwerp. Alle 
moderniseringen gaan voort. Ik ben al 
van het eerste jaar dat ik hier woon bij de 
Nutsspaarbank, nu Fortisbank. Ik heb een van 
de oudste nummers. Het begon toen met 3 
cijfers. Daarom ben ik er gebleven. Niet omdat 
ik zo tevreden over die bank was. Maar nu heb 
ik twee dingen meegemaakt waardoor ik toch 
denk de activiteiten bij die bank te reduceren 
tot 0,00 Ik heb grote twijfels over het bestaan 
van mijn Fortisbank. Het lijkt wel of die bank al 
failliet is. Wij hebben in de gemeente De Ronde 
Venen nog maar één filiaal en daar kun je 
geen geld brengen. Dat bankkantoor zit op het 
industrieterrein in Mijdrecht. Helemaal achteraf, 
ongeveer 2,5 km bij mij vandaan. Je kunt er niet 
pinnen of geld brengen. Ze doen daar niets met 
geld. Je kunt alleen geld halen in het centrum 
van Mijdrecht. Niet zo leuk als je een handicap 
hebt. Ik ben al jaren bij die bank. Ik ben bij de 
Nutsspaarbank begonnen. Het banknummer is 
in de loop der jaren gegroeid van 3 cijfers naar 
9 cijfers maar de service niet. Ik had ‘s morgens 
geld gepind bij de Rabobank in Adelhof. Lekker 
praktisch. In de middag, ik was op weg naar 
Amsterdam Zuidoost, dacht in Vinkeveen nog 
even geld te pinnen bij een RABO loket. Dat 
ging niet. Pasje erin, pincode enz. Resultaat, een 
mededeling dat ik naar mijn eigen bank moest 
gaan. Later begreep ik dat je slechts eenmaal 
per dag bij een andere bank kunt pinnen. Goed. 
Dus niet goed. Zoeken en vragen naar een 
Fortisloket. Niemand wist er een. Ik denk: “Ik 
rij niet terug, dan ga ik even naar Ouderkerk 
a/d Amstel. Vragen en zoeken in het centrum. 
Niemand wist daar een Fortisbank of een loket. 
Dan maar door naar Amstelveen, zoeken en 
vragen in het winkelcentrum. Niemand wist van 
het bestaan van een Fortisbank of een loket 
af. In een collegabank wist de manager mij te 

vertellen dat er in Amstelveen geen Fortisfiliaal 
was. Verwonderd vroeg ik: “Is hier in Amstelveen 
geen Fortisfiliaal? Nee! Het dichtstbijzijnde is 
op het Gelderlandplein in Amsterdam.” Was 
dat lachen. Ja! Ja! Daar vragen en zoeken en 
ja hoor, een Fortisbank filiaal. Dat is het einde 
van de Fortisbank, dacht ik. Vrijdag vond ik een 
pakje van Fortis in de brievenbus. (Ik ben nog 
niet jarig). Het was een Access-Key zoals ze dat 
noemen voor Internetbankieren. Net zo een als 
de Rabobank heeft (andere kleur). Zouden ze 
overgenomen worden door de Rabobank? Ja! 
Ja! Je gaat je steeds meer afvragen of je nog 
wel van die bank opaan kunt. Maar goed. De 
onmiddellijke vraag is dan: “Wat moet ik met 
het oude apparaat?” Ergens in een verloren 
hoekje in de begeleidende brief staat nog: “Wij 
helpen u graag het milieu te ontzien (mooi hè?). 
Zij helpen. Ja! Ja! Zij helpen niets, u kunt uw 
oude A K inleveren bij een Fortis Bankkantoor 
Ja! Ja! (Welk kantoor en hoe ver is dat ga je 
je afvragen) of gewoon bij de chemokar. Ja! 
Ja! Dat hebben ze mooi opgelost voor zichzelf 
maar niet voor hun klanten. Ze maken zich er 
mooi vanaf. Of je moet 5 km of meer rijden 
omdat ding bij welk filiaal ook in te leveren of 
ze schepen de gemeenschap op met die bende. 
Dat komt bij het chemisch afval terecht en daar 
moet de gemeente, dus wij, extra kosten voor 
maken. Die zijn lekker! Ja! Ja! Het alternatief is: 
neem de verpakking, snij het doosje een klein 
stukje in zodat de oude Access Key er in past, 
plak het dicht en doe het in de brievenbus met 
retour afzender. Dat lijkt mij een veel eerlijker 
oplossing. Zo milieubewust is die Fortisbank 
niet. Daar heeft een of ander piepeltje op 
het laatste moment gedacht 'wij moeten nog 
even iets over het milieu zeggen'. Ja! Ja! Het 
is 4 mei, een bijzondere dag waarop wij alle 
slachtoffers herdenken die gevallen zijn voor 
de vrede. Een schijnvrede als je nadenkt over 
wat er op Koninginnedag gebeurd is. Triest is 
het. Ja! Ja! Ondanks dat staat de politiek niet 
stil en gaat het leven door.  Zouden alle leden 
van B&W en de Raad en de burgemeester ook 
een lintje krijgen voor de bewezen diensten na 
de opheffing van De Ronde Venen? Ja! Ja! Het 
is tijd om te gaan fietsen en te genieten van het 
fluitekruid en de weinige grutto’s en kieviten 
die nog in de weinige rustige weilanden om ons 
heen te zien zijn. 

John B. Grootegoed

Meneer Nico Eveleens uit Wilnis voelde zich onlangs 
geroepen te reageren op mijn ingezonden brief naar 
aanleiding van het optreden van Micha Wertheim in 
De Meijert. Zijn goede recht. Toch meen ik, gezien de 
aard van ’s mans schrijfstijl, dat een reactie op zijn 
plek is. Juist u, meneer Eveleens, bent namelijk een 
willig slachtoffer van het studentikoze kwallenballetje 
dat maar denkt alles te kunnen zeggen. U bent het le-
vende bewijs dat het brengen van een soort cabaret 
als dit, zo maar een verkeerde indruk kan maken op 
een grote horde niet helemaal goed op de hoogte zij-
nders. Dat blijkt maar weer eens.

Meneer Eveleens, ik heb uitvoerig contact gehad met 
het artiestenbureau dat Micha “verkoopt”. Mevrouw 
Helga Voet zag de bui al hangen, eerst een hele zaal in 
Roermond leeg zien lopen, dan naar Mijdrecht waar 
het balletje nog niets geleerd blijkt te hebben en bij 
aanvang het statement maakt “We gaan gewoon weer 
de gehandicapte mens schofferen”, en dat dan ook 
nog in de praktijk brengt. Ze verdedigde haar kostbaar 
kleinood door een vergelijking te maken met Freek de 
Jonge. Nou, wat mij betreft, mag hij zijn schoen nog 
niet eens aflikken.

Meneer Eveleens, ik heb ook contact gezocht met de 
Culturele Raad. Ik heb ze gevraagd wat de raad toch 
bezielde dit figuur te programmeren.

De Raad, het bij mij bekende deel, bestaat uit intege-
re mensen, reageerde op persoonlijke titel maar ook 
die laat niets aan duidelijkheid over.

*quote*
*Reactie 1.*
Natuurlijk wist ook ik dat Micha Wertheim een zeer 
controversioneel cabaretier was, maar dat het zou uit-
lopen op zoveel emoties, ook bij mijzelf, heb ik niet 
voorzien. Wat mijzelf betreft waren dat zeer negatieve 
emoties, zelfs na een nachtje slapen en alles nog eens 
overziende. Er is na het optreden veel nagepraat en er 
waren ook aanwezigen die wel positief waren en de 
grappen en het optreden wel hebben gewaardeerd en 
begrepen. Cabaret valt en staat met grappen en grol-
len over en ten koste van anderen, maar ook ik vind 
dat Micha Wertheim in zijn optreden te ver gaat.

Ook ik vond de voorstelling smakeloos en vervolgens 
mogen anderen er wat anders van vinden. Dat is hun 
goed recht.

*Reactie 2*
Na een korte nacht (met vrienden lang nagepraat 
over M.) heb ik nog steeds hetzelfde gevoel als zater-
dagavond, alleen wordt dat sterker:
WALGING. Ik heb behoorlijk spijt dat ik niet ben op-
gestapt, zou ik normaal beslist gedaan hebben. De 
Culturapet en het plichtsbesef een recensie te schrij-
ven zijn daar debet aan, geen excuus overigens.

M. wil alleen maar kwetsen, hetgeen hij “ironie” noemt. 
Iemand die zulke vreselijke dingen kan zeggen, ver-
dient geen enkele vorm van publiciteit, want daar is 

hij op uit! En negatieve publiciteit geeft ook naams-
bekendheid! Daaraan wil ik beslist niet meewerken. 
Vandaar dat ik de andere Culturaleden meegedeeld 
heb dat de walging bij mij steeds groter wordt en dat 
het onmogelijk is om iets op papier te zetten. Ik ver-
spil mijn energie liever aan positieve zaken, zoals 15 
mei een jazzavond.

Je schrijft met de tong op je hart. We leven in een land 
met vrije meningsuiting en helaas mogen lieden als 
M. dat ook. Dat dit zo ernstig zou zijn, had ik echt niet 
verwacht. Ik beschouwde het incident uit Roermond 
als eenmalig, maar M. bouwt er een walgelijke verto-
ning op voort. En dat noemt hij “voor de grap”?

Nee, het katterige gevoel is beslist niet weg bij mij, 
ik had graag, en met mij zeer velen, een echte caba-
retavond beleefd en niet deze smakeloze kwetsende 
vertoning. Voor mij des te onbegrijpelijker, want bij M 
is twee jaar geleden kanker geconstateerd, hij schijnt 
genezen te zijn.

*unquote*
Meneer Eveleens, wat zou ik u graag eens uitnodi-
gen een ronde te maken langs de ziekenhuizen waar 
mensen knokken voor hun leven. Wel eens een paar 
weekjes op de intensive care gelegen met slangen, 
toeters en bellen om je heen. Wel eens aan den lij-
ve de sfeer geproefd waarin mensen het leven laten ? 
Ik wel. Wel eens in de bunker van het U.M.C. geweest 
waar robots, in een poging mensen beter te maken, 
hun radioactieve stralen op patiënten loslaten? Ik, en 
met mij velen, maar liefst 35 keer tijdens de donkere 
maanden voor kerst. Wel eens in een instelling waar 
verstandelijk gehandicapten wonen te gast geweest. 
Wel eens uitgeprobeerd hoe je een stok in mensen 
met een dwarslaesie kunt steken om er vervolgens de 
vloer mee aan te kunnen dweilen. Lang leve de ironie
van Micha.

Nadat we dit rondje hebben gemaakt boeken we de 
eerste de beste voorstelling die Micha hier kan geven. 
Ik zal een paar ton rottend fruit en eieren aanleveren 
en we maken er dan met de andere aanwezigen een 
waar feest van. Gewoon voor de grap.

Meneer Eveleens, ik hoop niet dat u het mij kwa-
lijk neemt het op te nemen voor een groep mensen 
die zich niet kan verdedigen. Het komt in deze maat-
schappij steeds vaker voor dat we met onze zoon in 
het verkeer worden aangestaard en er gekke bekken 
worden getrokken. Dat er studentikoze mannetjes op-
staan die na jarenlange studie en losbollerij duidelijk 
te kennen geven dat de zieke en oudere mens ze let-
terlijk en figuurlijk een zorg zal zijn.

Meneer Eveleens, ik en met mij velen, blijven pal aan 
de zijde van de kwetsbare mens staan.

Gaat u maar lekker lolbroeken met Micha.
Over en sluiten.

Paul Bosman Mijdrecht

Walgelijk, walgelijker, walgelijkst

De afgelopen weken heb ik twee brieven naar de ge-
meente en de huis-aan-huisbladen gestuurd in een 
poging om een begin te maken aan het laten stoppen 
van de overlast van katten. Katten die ongewenst in je 
tuin bivakkeren is bij menig inwoner van Uithoorn een 
doorn in het oog, getuige de reacties die ik via stop-
kattenoverlast@gmail.com heb mogen ontvangen. De 
mensen die gereageerd hebben op dit adres hebben 
inmiddels een persoonlijke bedankmail ontvangen, 
maar nogmaals bedankt voor de reacties.

Over de reacties van de gemeente ben ik minder te-
vreden. Zoals te lezen was in mijn eerdere ingezon-
den brieven kwam de gemeente eerst met oplossin-
gen waar ik zelf voor moest zorgen en zag de ge-
meente geen efficiënte manier om de overlast aan te 
pakken. In mijn tweede brief heb ik een voorstel ge-
daan om een artikel in de Algemene Plaatselijke Ver-
ordening op te nemen. Ik wil u de reactie van de ge-
meente niet onthouden. De reactie is:

Wij begrijpen uw probleem. Zoals wij in onze voor-
gaande brief hebben aangegeven, zien wij echter 
geen mogelijkheid om overlast van katten efficiënt 
aan te pakken. In de APV van de gemeente Aalsmeer 
is momenteel inderdaad een bepaling opgenomen op 

basis waarvan kan worden opgetreden tegen overlast 
veroorzakende dieren. Van de zijde van de gemeente 
Aalsmeer is ons overigens meegedeeld, dat deze be-
paling bij de eerstvolgende wijziging van de APV zal 
worden geschrapt. Het gebod blijkt in de praktijk na-
melijk niet handhaafbaar.

Dus, beste inwoners van Uithoorn, als in de prak-
tijk blijkt dat iets niet handhaafbaar blijkt te zijn, dan 
schrappen we het maar uit de APV en dan hoeven 
we er gewoon niets aan te doen, want dan is het ge-
woon toegestaan. In mijn ogen is dit dus de omge-
keerde wereld. Ik zie het al voor me, de politie kan be-
paalde zaken niet aanpakken, dus dan schrappen we 
het gewoon uit het wetboek, niets aan de hand dus. 
Ik ben en blijf van mening dat de Gemeente Uithoorn 
deze zaak moet aanpakken, en anders in ieder geval 
de hondenbelasting en de strenge regels voor hon-
den bezitters uit de APV moet schrappen. Want als ze 
tijd hebben om deze wel te handhaven, dan is er ook 
genoeg tijd om al die zwerfkatten te vangen en af te 
leveren bij het asiel. Ik denk er nu over om een hond 
aan te schaffen en op natuurlijke wijze mijn tuin kat-
vrij te gaan houden………

Andre Arends uit Uithoorn

Bah, weer in de poep!!! (The End)

Uithoorn - Sinds 1994 zijn wij, ondergeteken-
den, als vrijwilligers in de tuin van de pastorie 
van de Schanskerk iedere woensdagochtend 
werkzaam, alsook de omgeving van de Schans-
kerk: met maaien, snoeien en sproeien, vegen, 
de straat ontgroenen, onkruid verwijderen en 
duivenpoep opruimen.

We willen niet dat alles nog meer verloedert!!!
Sinds het najaar 2008, na het inpakken –in op-
dracht van het parochiebestuur- van de Schans-
kerk worden de werkzaamheden ons wel erg be-
moeilijkt, o.a. in de grote tuin zijn 4 grote blokken 
beton van 4m x 1 m en 0,40 m. hoogte geplaatst, 
waar de netten aan vastgezet zijn. Bij het maaien 
moeten wij nu onder die netten flink bukken om 
het gazon gemaaid te krijgen.

Als het werk gebeurd is voelen wij onze ruggen 
heel erg.
Achter in de tuin zijn de netten aan de bomen 
en regenpijpen bevestigd, dus hier kan het wel, 
waarom dan niet in het gazon of voor de kerk, 
dat veel eenvoudiger is.

Ook werden elektra en water in de tuinschuur 
afgesloten, maar wij zijn nog steeds vindingrijk 
en redden ons wel, al maakt het parochiebestuur 
ons vrijwilligerswerk wel erg moeilijk, waarom dit 
alles???

Waarom werden de netten voor de toren niet 
twee meter lager gespannen, dan waren de 
galmgaten afgesloten voor de duiven, zodat ze 
dan niet naar binnen kunnen om te broeden.

Ook is er bij de pastorie veel achterstallig onder-
houd: b.v. de dakgoot is aan het wegrotten door 
lekkage, vooral boven bij de ingang over onge-
veer 3 meter.

Voorheen hadden wij bouwdeskundigen, maar 
die werden door het parochiebestuur niet meer 
gewenst!!!!

De laatste twee vrijwilligers van de Schans-
kerk

Jan Kuijlenburg
Joop van Dam

WAAROM?????...................

Vanwege de noodzaak van verzwaring van de 
dijk langs een aantal percelen in de Gerberalaan 
en in de Irislaan in De Kwakel werden de betref-
fende bewoners over de plannen daartoe inge-
licht medio maart 2006.
Daarna ontwikkelde zich een scenario dat men 
niet zou verwachten van een instelling die geacht 
mag worden (mede) ten dienste te staan van de 
burgers.
Tussen februari 2006 en september 2008 (derhal-
ve ruim twee en een half jaar!) :
- is tenminste driemaal schriftelijk aangekondigd 
dat er een informatieavond zou worden georga-
niseerd;

- is twee maal schriftelijk aangekondigd dat de 
werkzaamheden in het 3e en 4e kwartaal 2008 
zouden plaatsvinden;
- is herhaalde malen in het geheel niet gerea-
geerd op brieven van een groep bewoners, c.q. 
mails van individuele personen;
- is op twee informatieavonden, te weten 19 fe-
bruari 2008 en 19 september 2008, uitermate 
vaag gereageerd op vragen omtrent de planning 
van de werkzaamheden;

- is op 8 januari 2009 aangekondigd dat “de uit-
voering in het 3e of 4e kwartaal 2009 kan star-
ten”.

Op grond van de negatieve ervaringen die de be-
trokken bewoners met betrekking tot de commu-
nicatie en planning hebben opgedaan met Wa-
ternet zond ik op 25 maart 2009 een (naar mijn 
mening) uitermate beleefde mail aan de project-
leider van Waternet waarin ik hem verzocht mij 
aan te geven in welk kwartaal 2009 de werk-
zaamheden zouden worden uitgevoerd in ver-
band met tijdig reserveren van onze vakantie. Wij 
gaan namelijk niet weg als de uitvoering plaats 
vindt.

Thans: Ruim een maand later heb ik  geen enkele 
reactie mogen ontvangen. Dit past wel geheel in 
de onzorgvuldige wijze waarop Waternet met de 
bewoners meent te kunnen omgaan. Echter: het 
verdient tevens de kwalificatie:  onfatsoenlijk!

J.C.W. Burggraaf.
Gerberalaan 77.
De Kwakel.

Waternet: Onzorgvuldig
en onfatsoenlijk!

Koninginnedag
Wat een feestelijke Oranjedag had moeten worden, 
veranderde, door het handelen van een persoon, in 
een zwarte dag. Wat zijn beweegredenen zijn geweest, 
zullen wij helaas nooit vernemen. Onze gedachten en 
medeleven gaan uit naar de families en relaties van de 
omgekomenen en gewonden.

Ook wij staken op 30 april de vlag uit om uiting te ge-
ven aan onze betrokkenheid met onze koninklijke fa-
milie en om deelgenoot te zijn met allen die op welke 
wijze dan ook uiting gaven aan hun gevoelens bij Ko-
ninginnedag.
Na het bekend worden van gegevens met betrekking 
tot de slachtoffers hebben ook wij, teneinde uiting te 
geven aan ons medeleven, onze nationale driekleur tot 
halfstok gestreken.

Omstreeks 17.45 uur bleek dat onze vlaggenstok met 
vlag en wimpel was verdwenen!
Navraag leerde ons dat men een drietal jongelui hier-
mee had zien lopen. Even heb ik gedacht dat hier 
sprake was van een misplaatste grap en dat de da-
ders, na tot bezinning te zijn gekomen, hun buit terug 
zouden brengen.
Deze vlag was meer dan 40 jaar in ons bezit, had voor 
ons emotionele waarde en was al die jaren ons sym-
bool voor blijde en andere gebeurtenissen in onze fa-
milie en in Nederland. 
Ik heb de ijdele hoop, dat de daders het respectlo-
ze van hun daad inzien en deze alsnog ongedaan zul-
len maken.

J. Kooltjes, Rietgans 6, Mijdrecht.



Vrijdagmiddag 22 mei modeshow 
maguy mode 
Kleren maken de man/vrouw is een vaak gehoord ge-
zegde. Op vrijdagmiddag 22 mei om 14.00 uur, presen-
teert Maguy Mode in samenwerking met Vita welzijn 
en advies de nieuwe voorjaarscollectie in een werve-
lende modeshow. Deze presentatie vindt plaats in de 
ontmoetingsruimte van Wijksteunpunt Bilderdijkhof, 
Bilderdijkhof 1 te Uithoorn. De zeer uitgebreide collec-
tie bestaat uit betaalbare kwaliteitsmode voor dames 
vanaf ca. 50 jaar. H&A Mode biedt u een zeer gevari-
eerde sortering kleding in de maten 38 t/m 56, uiter-
aard volgens de laatste modekleuren. Na afloop van 
de modeshow staan, in de speciaal ingerichte winkel, 
de Maguy Mode-adviseuses voor u klaar, zodat u de 
kleding op uw gemak kunt passen, bekijken en even-
tueel kunt kopen. Uw bezoek verplicht u tot niets. Na 
dit alles kunt u weer gezellig blijven eten als u dit wilt. 
Kaarten voor de modeshow, incl. 2 kopjes koffie/thee 
en cake: e 1.50. Hiervoor hoeft u zich niet op te geven, 
maar u kunt bij entree betalen. Kaarten voor de mode-
show met eten na afloop € 6.50. Hiervoor kunt u een 
kaart kopen aan de bar t/m maandag 18 mei.

open inloop ook op zondag!
Van maandag tot en met vrijdag van 9.30 tot 12.00 uur 
kunt u geheel vrijblijvend koffie/thee drinken, een spel-
letje doen, biljarten, wat lezen of gewoon een praatje 
maken. U hoeft hiervoor nergens lid van te zijn en ook 
de toegang is gratis. Ook op iedere zondagmiddag van 
13.30 –16.00 uur kunt u hiervoor terecht in de ontmoe-
tingsruimte van Wijksteunpunt Bilderdijkhof. De zaal is 
open vanaf 13.15 uur!

geheugenspreekuur in uithoorn
Iedereen vergeet wel eens wat, een naam, een af-
spraak, een telefoonnummer of de boodschappen. 
Veel ouderen denken, als hen zoiets overkomt, gelijk 
aan dementie. Dit is helemaal niet noodzakelijk. An-
dere ziektes, medicatie, vermoeidheid, depressies of 
stress kunnen ook de schuldige zijn. Om de oorzaak 
te achterhalen is het van belang om bij het geheugen-
spreekuur langs te komen. Op het geheugenspreekuur 
in Uithoorn kunnen ouderen terecht met al hun vragen 
en klachten over hun geheugen. Soms gewoon ter ge-
ruststelling en soms is er ook nog wat aan te doen. 
Een speciaal getrainde verpleegkundige zal kosteloos 
advies of tips geven om met de problemen om te gaan. 
En mocht er wel iets ernstigs aan de hand zijn, dan 
weet hij/zij ook waar verdere hulp te vinden is. Plaats: 
de derde maandag van elke maand in Wijksteunpunt 
Bilderdijkhof, Bilderdijkhof 1 in Uithoorn, eerstvolgende 
datums zijn:18 mei en 15 juni. Tijd: van 14.30-16.00 uur. 
Aanmelding: s.v.p. van te voren een afspraak maken 
via 0297-567209.

maatjesproject Voor ouderen
Heeft u zin om samen met een ander een kopje kof-
fie te drinken, een spelletje te doen, een wandeling te 
maken of een museum te bezoeken? Vita welzijn en 
advies is in Uithoorn een Maatjesproject gestart voor 
ouderen. Het Maatjesproject richt zich op ouderen die 
(tijdelijk) behoefte hebben aan een (extra) contact met 
een maatje. Door verschillende omstandigheden, zoals 
ziekte, beperktere mobiliteit of b.v. het wegvallen van 
de partner, kan de behoefte ontstaan aan een uitbrei-
ding van de sociale contacten. Op basis van gedeelde 
interesses worden deelnemer en maatje met elkaar in 
contact gebracht. Samen met uw maatje kunnen ver-
schillende activiteiten worden ondernomen die beide 
personen prettig vinden om te doen. Dit kan variëren 
van een kopje koffie drinken, het doen van een spelle-
tje, het bezoeken van een museum, het maken van een 
wandeling tot het bijwonen van een activiteit van een 
wijksteunpunt bij u in de buurt. Belangrijk is dat maatje 
en deelnemer beiden plezier beleven aan het contact. 
Spreekt het Maatjesproject u aan en zou u zich graag 
als deelnemer of vrijwilliger willen opgeven of wilt u 
meer informatie, neemt u dan contact op met Monique 
Sintenie, sociaal cultureel werker Wijksteunpunt Bilder-
dijkhof: 0297-567209.

de komende maanden is wijksteunpunt Bilderdijk-
hof gesloten op de volgende datums: moederdag op 
zondag 10 mei, hemelvaartsdag op donderdag 21 
mei, pinksteren zondag 31 mei en maandag 1 juni. 
wegens de grote schoonmaak van wijksteunpunt Bil-
derdijkhof zijn wij gesloten op 12, 13 en 14 augustus.

open eettafel, iedere dinsdagmiddag
Wilt u graag gezellig met anderen eten en/of heeft u 
geen zin om te koken? Dan kunt u terecht in Wijksteun-
punt Bilderdijkhof, Bilderdijkhof 1 te Uithoorn, iedere 
dinsdagmiddag van 11.45-13.00 uur, ook in de zomer-
maanden. In samenwerking met Apetito hebben wij 
voor u het MultiPlus project. Dit betekent dat er iedere 
dinsdag in wijksteunpunt Bilderdijkhof door vrijwilli-
gers een warme maaltijd wordt geserveerd. Wanneer 
u mee wilt eten kunt u zich van te voren opgeven bij 
Vita welzijn en advies. Dit kan tot en met de maandag 
ervoor. U bent absoluut niet verplicht om iedere week 
te komen eten. U geeft zich op wanneer u dit wilt. De 
kosten zijn e 5,75. Hiervoor krijgt u: soep vooraf, dan 
volgt de hoofdmaaltijd en daarna is er nog een toetje. 
Voor informatie en opgave: Monique Sintenie, telefoon 
0297-567209

Vitaal Bewegen Voor heren 55+
Bij voldoende animo start er op maandag van 13.00-
14.00 uur een groep voor heren (55+). In de les is er aan-
dacht voor conditie, balans, sport en spel. Inhoud van de 
les is mede afhankelijk van de wensen van de groep.

Vitaal Bewegen Voor dames 55+
Bij voldoende animo start er op maandag van 14.00-
15.00 uur een groep voor dames (55+). In deze les is er 
naast conditie, balans, sport en spel ook aandacht voor 
lichaamswerk. Inhoud van de les is mede afhankelijk 
van de wensen van de groep.

nieuw in uithoorn:
Voordelige en serVice-garante 
rijBewijskeuringen Voor alle 
70-plussers
Per 11 mei 2009 biedt Vita welzijn en advies Uithoorn, 
in samenwerking met dokter R. Sadiek rijbewijskeu-
ringen aan, aan alle 70-plussers en gehandicapten in 
Wijksteunpunt Bilderdijkhof, Bilderdijkhof 1 in Uithoorn 
voor 25 euro inclusief BTW. Dokter Sadiek keurt voor 
de regio’s de Ronde Venen, Aalsmeer, Amstelveen, 
Kudelstaart, Uithoorn, Hoofddorp, Badhoevedorp 
en Rijsenhout . Zowel leden als niet-leden van de di-
verse ouderenbonden (ANBO, PCOB, Unie, KBO) en 
de diverse thuiszorgorganisaties kunnen hier terecht. 
De keuringen in Uithoorn vinden plaats op de tweede 
maandagochtend van de maand. Indien er veel aan-
meldingen zijn kan er gebruik gemaakt worden van de 
mogelijkheid om op de vierde woensdagmiddag van 
de maand gekeurd te worden bij de afdeling van Vita 
welzijn en advies in Aalsmeer. Servicegarante keuring 
houdt in : de keuring vindt plaats conform de richtlijnen 
van het CBR; na de keuring wordt de eigen verklaring 
(het keuringsformulier) persoonlijk door dokter Sadiek 
naar het CBR gebracht, dit levert een tijdwinst op van 
enkele weken voor de keuring. Om kwijtrakingen van 
het formulier te voorkomen wordt door dokter Sadiek 
een kopie van de eigen verklaring gemaakt alvorens 
deze bij het CBR wordt afgegeven. Het advies is om 
ruim vier à vijf maanden van tevoren gekeurd te wor-
den, want de huidige wachttijden bij het CBR zijn in-
middels opgelopen tot vier maanden. Voor afspraken 
kunt u bellen met 06-10444535 van maandag t/m 
vrijdag, van 20.00-22.00 uur en maandag, woensdag 
en zaterdag van 9.00-17.00 uur. Of via info@rijbewijs-
keuringsarts.nl. Bewaart u deze informatie zorgvuldig 
totdat u moet worden gekeurd !

zomeractiViteiten Van Vita in 2009
Het zomerprogramma van Vita welzijn en advies biedt 
u veel mogelijkheden om ook in de vakantieperiode 
actief te zijn. U kunt kiezen tussen de activiteiten in de 
wijksteunpunten of voor een uitstapje met de bus. Al-
lebei kan natuurlijk ook: hoe meer meedoen, hoe fijner 
de zomer! De bustochten gaan dit jaar naar Friesland, 
Drenthe, Rotterdam en Scheveningen en ook kunt u het 
nieuwe Amsterdam bekijken. Natuurlijk staat de culi-
naire dag met heerlijk verse asperges eten ook weer 
op het programma! En tot slot weer het sfeervol varen 
en pannenkoeken eten, wat vorig jaar echt een succes 
bleek. U kunt kiezen tussen langere bustochten waarbij 
u erop moet rekenen dat u de hele dag onderweg bent 
en enkele reisjes van een middag of avond. Nieuw dit 
jaar is de mogelijkheid voor mensen in een rolstoel om 
mee te gaan met de middagtocht naar Madurodam, 
samen met uw eigen begeleider. Voor wie wat minder 
goed ter been is hebben we op de toegankelijkheid 
gelet: bij deze bustochten hoeft u niet veel te lopen. Bij 
twijfel kunt u informeren bij een van de medewerkers 
van de wijksteunpunten of een tocht voor u geschikt 
is; dit voorkomt teleurstelling. Meegaan geschiedt op 
eigen risico. Er gaan twee begeleiders van Vita mee, 
maar dit zijn geen zorgverleners. De aanmelding voor 
de bustochten en voor het zomerfeest gaat dit jaar an-
ders dan in voorgaande jaren, namelijk schriftelijk met 
het gele inschrijfformulier, die u kunt vinden bijgevoegd 
in het programmaboekje van Wijksteunpunt Bilderdijk-
hof. Dit formulier dient u uiterlijk 28 mei retour te zen-
den aan Vita! Om iedereen een eerlijke kans te geven 
maken we bij Vita de indeling, waarna u bericht krijgt 
met welke tocht van uw voorkeur u mee kunt gaan. De 
aanmelding voor de overige zomeractiviteiten in de 
wijksteunpunten gaat niet centraal: hiervoor kunt u zich 
rechtstreeks bij het organiserende wijksteunpunt opge-
ven. Let u ook op de maaltijden. Tijdens de dagtochten 
met de bus en soms bij activiteiten in een wijksteunpunt 
is een diner of warme lunch inbegrepen, zodat u niet 
meer hoeft te koken als u thuis komt. Als afsluiting van 
het zomerseizoen bieden wij u in wijksteunpunt Mid-
denhof een gezellig zomerfeest aan. Het is al met al 
weer een zeer gevarieerd programma geworden. De 
medewerkers van Vita welzijn en advies wensen u een 
fijne zomer toe.
Het uitgebreide programma van de zomeraktviteiten 
kunt u vinden in het nieuwe programmaboekje van 
Wijksteunpunt Bilderdijkhof. De zomerreisjes zijn be-
doeld voor 65+ers. Wilt u meer informatie of heeft u 
vragen, dan kunt u contact opnemen met Bernadette 
Verhaar 0297-567209 

Buurtschouwen 2009
Al een aantal jaren loopt er in Uithoorn een project 
wonen, welzijn en zorg (WWZ). Het gaat hierbij onder 
andere om toegankelijke woningen, activiteiten en 
zorgvoorzieningen in de wijk, aangepaste bushaltes 
maar ook om, de toegankelijkheid van, de woonom-
geving. Een belangrijk onderdeel van dit project waren 
dan ook de WWZ-schouwen. In voorgaande jaren con-
troleerden medewerkers van buurtbeheer samen met 
(ervarings-) deskundigen van gehandicaptenorganisa-
ties en/of ouderenbonden, obstakels in, de wijk. Hierbij 
moet u denken aan te smalle stoepen, slechte afritten 
voor rolstoelen, hindernissen zoals paaltjes, te smalle 
voetgangers-/fietssluizen, verkeerd geplaatste recla-
meborden en obstakels op blindegeleidestroken (“de 
witte ribbeltegels”). Veel van de maatregelen primair 
gericht op de toegankelijkheid voor mensen met een 
handicap, vergroten ook de gebruiksmogelijkheden 
van mensen zonder beperking zoals het gebruik van 
een kinderwagen. Inmiddels is er veel ervaring opge-
daan met aanpassingen voor mensen met een han-
dicap zodat de aparte schouwen niet meer nodig zijn, 
maar de inbreng van bewoners hierbij blijft noodzake-
lijk. U, als bewoner, kent de buurt en kunt de wensen of 
problemen het beste aangeven. En al lopend door de 
wijk kunnen alle partijen direct zien, wat u bedoelt! 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, telefoon 
0297-513111. Overige informatie zoals data’s, startplaat-
sen en tijden kunt u vinden in de Buurtbeheerkrant van 
uw wijk.

adem en energie
Onze adem is onze levensenergie. We hoeven er niet 
over na te denken om adem te halen. Het is een na-
tuurlijk proces dat zorgt voor een goede energie. Maar 
wat als dit natuurlijke ritme verstoord wordt door zor-
gen, slecht slapen en teveel in het hoofd zitten met al-
lerlei gedachten dat niet te stoppen lijkt. We zorgen dat 
ons huis in orde is, stofvrij en ruim baan om te lopen en 
te werken. We staan er vaak niet bij stil om te realise-
ren dat onze innerlijke huishouding ook om aandacht 
vraagt. We zijn ons er niet altijd van bewust dat poetsen 
en schoonmaken hier begint teneinde een evenwichtig 
balans in ons leven te krijgen met zo min mogelijk zor-
gen en stress. “De adem zit me hoog” is een uitspraak 
die letterlijk plaats vindt zonder te weten wat we eraan 
kunnen doen. In deze workshop biedt ik u handvaten 
om bewust naar onze manier van ademen te kijken en 
wat dat voor invloed heeft op de energie in ons lichaam 
en geest. Ik nodig u uit om mee te doen met een vorm 
van meditatie op de stoel in alle rust op donderdagoch-
tend 14 mei. Marlies Wintermans.
Wilt u hieraan meedoen? Geeft u zich dan op bij Mo-
nique Sintenie, telefoon 0297-567209. Kosten e 2,00 
incl. 2 kopjes koffie/thee

actiViteiten- en 
ontmoetingsmiddag
Iedere maandagmiddag kunt u in Café Legmeer van 
15.15-16.45 uur vrijblijvend andere bewoners ontmoe-
ten, een spelletje doen, poolen, kaarten maken, of 
misschien heeft u nog andere (creatieve) ideeën voor 
deze middag.
 
gevraagd: vrijwilligers voor de maandagmiddag

Contact: Heeft u interesse in één van de bewegings-
lessen, of zou u het leuk vinden als vrijwilliger actief te 
zijn tijdens deze middag, neemt u dan contact op met 
Judith Smeenk telefoon 0297-532327 of 06-11919198, 
j.smeenk@vitawelzijnenadvies.nl

cursussen en actiViteiten legmeer
Zaal café Legmeer, Legmeerplein 2 Uithoorn

mee amstel en zaan:
Als u een beperking of een chronische ziekte heeft die 
voor uw 65e levensjaar is ontstaan en op zoek bent 
naar iemand die er voor u is met uw vragen, dan bent 
u bij MEE aan het juiste adres. Ook mensen met niet-
aangeboren hersenletsel en mensen met een vorm 
van autisme kunnen bij MEE terecht. De naam MEE 
staat voor MEEdenken, MEEdoen en MEEgaan. Wij 
vinden dat iedereen mee moet kunnen doen in onze 
samenleving, ook mensen met een beperking. MEE 
ondersteunt mensen op alle terreinen van het dage-
lijks leven. MEE biedt informatie, advies en ondersteu-
ning bij vragen over onderwijs, opvoeding, dagop-
vang, thuisondersteuning etc. Ook familieleden kun-
nen bij ons terecht voor advies en ondersteuning. MEE 
Amstel en Zaan heeft iedere woensdag een inloop-
spreekuur van 13.00 tot 16.00 uur in het wijksteunpunt 
Bilderdijkhof te Uithoorn. MEE heeft ook een aantal 
cursussen waar u aan kunt deelnemen. Daarnaast 
worden er thema-avonden gehouden, waarover u in 
de volgende editie meer kunt lezen. Kijkt u eens op 
onze website: www.meeaz.nl. U kunt op werkdagen 
bellen tussen 8.30 uur en 12.30 uur naar: MEE Amstel 
en Zaan in Hoofddorp: tel. 023-5563300.

Vita welzijn en advies
weekprogramma 
Vaste actiViteiten

Maandag
09.15-10.10 uur Ontspannen bewegen/gym
10,15-11.00 uur Ontspannen bewegen/gym
11.15-12.00 uur Ontspannen bewegen/gym
09.30-12.00 uur  Vrije inloop 
10,00-12.00 uur  Brei- en babbelgroep
13.00-14.00 uur Conditie-/gymles heren 
 in Legmeer
14.00-15.00 uur  Bewegingsles dames 
 in Legmeer 
13.30-15.30 uur  Creatieve middag 
13.30-18.00 uur  Tekenen/schilderen 
15.00-16.30 uur Geheugenspeekuur 
 (3e ma. v/d mnd)
15.15-16.45 uur Ontmoeting/spel/creatief 
 in Legmeer 
15.30-17.30 uur  Tekenen/schilderen 
Dinsdag
09.00-09.45 uur Sportief wandelen
09.30-12.00 uur Vrije inloop
10.30-11.30 uur Geheugenfitness
10.00-12.00 uur  Kaarten maken  
09.45-11.15 uur Volksdansen in De Kwakel 
10.00-12.00 uur Zanginstuif (1e di. v/d mnd)
12.00-13.00 uur Open tafel, Apetito
13.30-15.30 uur Koersbal in ‘t Buurtnest
14.00-16.30 uur ANBO-soos
19.30-22.00 uur Biljarten
Woensdag
09.30-12.00 uur Vrije inloop
10.00-10.45 uur Gymnastiek in De Kwakel
10.15-11.15 uur Gymnastiek in ‘t Buurtnest
11.15-12.15 uur Dans in ‘t Buurtnest
11.15-12.00 uur Gymnastiek in Ponderosa
09.30-11.30 uur Biljarten dames & heren 
10.00-13.15 uur Huiskamerproject
13.30-15.00 uur Volksdansen
Donderdag
09.15-10.00 uur Gymnastiek 
09.00-11.15 uur  Tai Chi/Chi Kung in Ponderosa
10.30-11.15 uur Gymnastiek in Thamerhorn
09.30-12.00 uur Vrije inloop
10.15-11.30 uur Koffie speciaal
10.00-12.00 uur Kienen (3e do. v/d maand)
12.00-13.00 uur Eetinstuif (laatste do. v/d mnd)
13.30-15.30 uur Creatief in ‘t Buurtnest
13.30-15.30 uur Spellenmiddag in ‘t Buurtnest
13.30-15.30 uur Creatief in ‘t Buurtnest
14.00-16.30 uur  KBO-soos
Vrijdag
09.30-12.00 uur Vrije inloop
09.15-10.15 uur Tai Chi in Ponderosa
10.30-11.30 uur Chi Kung in Ponderosa
10.00-12.00 uur  Koersbal 
10.00-12.00 uur Wandelen (3e vr. v/d mnd)
10.45-12.45 uur Spaanse les in Ponderosa
13.30-16.30 uur Sjoelen (2e vr. v/d mnd)
13.30-17.00 uur Klaverjassen 
 (1e+3e vr. v/d mnd)
middag Speciale activiteit
 (4e vrij. v/d mnd)
Zondag
13.30-16.00 uur Vrije inloop

Vita welzijn en advies Uithoorn is een onderdeel 
van de Vita welzijn en advies Amstelveen

Dr. Willem Dreesweg 2 - 1185 VB Amstelveen 
telefoon 020-5430430

wijksteunpunt Bilderdijkhof - Bilderdijkhof 1 - uithoorn - telefoon 0297-567209 - weBsite: www.VitawelzijnenadVies.nl

Vita welzijn en advies Uithoorn is een onderdeel van de Vita welzijn en advies Amstelveen – Dr. Willem Dreesweg 2 - 1185 VB Amstelveen - telefoon 020-5430430

Belangrijke adressen
& telefoonnummersinternetcafé

Informatie: tel. 0297-567209
computercursus
Informatie: I. Janmaat, tel. 0297-564765
(tussen 19.00-21.00 uur)
zen meditatiegroep:
Informatie: David van Coevorden,
tel. 0297-525564
Buikdansen
Informatie: A. Nolte, tel. 0297-582666
Bridge
Informatie: donderdagmiddag tijdens
bridgemiddag. Vanaf 14.00 uur.
fotokring
Informatie: dinsdagavond 
(1x per 14 dagen) vanaf  19.00 uur
yoga
Informatie: J. Zeij, tel. 0297-563829
schaakvereniging de amstel
Informatie: H. Elserman 0297-566501
postzegelclub
Informatie: iedere 4de dinsdagavond van de 
maand vanaf 19.00 uur clubavond en iedere 
1ste zaterdag ruilbeurs om 9.00 uur

let ook op onze informatieborden
in het wijksteunpunt.

oVerige  actiViteiten in
wijksteunpunt 
Bilderdijkhof

dienstVerlening Voor 65+
de volgende dienstverlening is aanwezig 
in wijksteunpunt Bilderdijkhof:
• Kapster op maandag: 
   Francisca 0297-262307
• Schoonheidsspecialiste op dinsdag:
   Charity 06-10053199
• Pedicure op woensdag: 
   Aljo 06-10088612
• Pedicure op donderdag:
   Arnold 0297-531897 of 06-41578193

u kunt hen ook bereiken op de 
werkdagen in wijksteunpunt 
Bilderdijkhof op tel. 0297-532325.

Vita welzijn & advies uithoorn
Bilderdijkhof 1, 1422 DT Uithoorn
Telefoon 0297-567209
Internet: www.vitawelzijnenadvies.nl

Loket Wonen, Welzijn en Zorg Uithoorn
Laan van Meerwijk 16, 
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
Telefoon 0297-513131
Internet: www.loketwwzuithoorn.nl

gemeente uithoorn
Laan van Meerwijk 16, 
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
Telefoon 0297-513111
Internet: www.uithoorn.nl

Vita welzijn en advies,
algemeen maatschappelijk werk
H. de Grootlaan 1, 1422 BR Uithoorn
Telefoon 0297-562955

Buurtbemiddeling
Telefoon 020-5430430

Steunpunt Huiselijk Geweld
Tel. 020-5430430 (tijdens kantooruren)
Tel. 020-6116022 (24 uur per dag)

amstelring
Zorgcentrale Amstelland & Meerlanden
Telefoon 0900-1866
Internet: www.amstelring.nl

regiotaxi
Telefoon 0299-469459

woonzorgcentrum het hoge heem
Wiegerbruinlaan 29, 1422 CB Uithoorn
Telefoon 0297-519520

ciz
Maalderij 38, 1185 ZC Amstelveen
Telefoon 020-3472808
Internet: www.ciz.nl
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Mijdrecht - Zaterdagavond 16 mei 
aanstaande organiseert De Konink-
lijke Nederlandse Doven Sport Bond 
(KNDSB) de Deaf Sports Awards 
2008. Deze happening vindt plaats 
in het Partycentrum De Meijert 
aan de Dr. J. van der Haarlaan 6 te 
Mijdrecht en begint rond 20.00 uur. 
Henk van Hardeveld uit Mijdrecht, 
zelf auditief beperkt, maakt deel uit 
van de organisatie. Belangstellen-
den zijn van harte welkom. De en-
tree bedraagt 3 euro en de zaal is 
vanaf 19.00 uur open. Tijdens een 
feestelijk samenzijn worden de 
sportman, sportvrouw, sportploeg, 
sportvereniging, jeugdtalent en sti-
mulatieprijs van het jaar 2008 be-
kendgemaakt. Het betreft hier deel-
nemers en deelnemende ploegen 
uit heel Nederland. De genomineer-
den stellen zich hierbij aan u voor: 
Sportman: Jan Jaap Uiterwijk (Ten-
nis), Albert Westerhof (Judo) en Mi-
chel Tielbeke (Zwemmen). Sport-

vrouw: Marieke Voeten (Futsal) en 
Pieternel van Dis (Ski). Sportploeg: 
Nederlandse Tennisploeg, Neder-
landse Dames Futsal en het Neder-
lands Voetbalelftal. Sportvereniging: 
Liever Sportiever (Arnhem), RD-
ZC (Rotterdam) en DSV Doorbraak 
(Breda). Jeugdtalent: Elisa Hartog 
(Futsal), Lily Gommers (Zwemmen) 
en Giovanni den Ouden (Zwem-
men). Voor de Stimuleringsprijs ko-
men in aanmerking Lucinde Wierse-
ma (Atletiek), Roy Schermer (Rug-
by), Bo Dominicus (Turnen) en Sam-
my Onclin (Judo).

Eerste Awards sinds jaren
Na jaren van afwezigheid heeft de 
KNDSB de Sports Awards in 2008 
weer in het leven geroepen. Daar-
vóór was het een tijd uit beeld. Ook 
al omdat sinds 1 januari 2009 de 
Bond weer als een zelfstandig or-
gaan fungeert. De KNDSB werd op-
gericht in 1926 en was tot 1993 een 

zelfstandig functionerende organi-
satie. Door overheidsmaatregelen 
werden gehandicaptenorganisaties 
in Nederland toen samengevoegd 
tot één organisatie, wat in de jaren 
daarna door fusies en naamsveran-
deringen uiteindelijk resulteerde in 
de ‘Gehandicaptensport Nederland’. 
Omdat het om een relatief klei-
ne groep (top)sporters gaat, raak-
te de dovensport daardoor goed-
deels uit beeld, zowel binnen de ge-
handicaptensport als in Nederland. 
Nu de KNDSB weer een zelfstandig 
orgaan is werkt men hard aan een 
nieuwe profilering op sportgebied. 
De organisaties van de Deaf Sports 
Awards 2008 is daartoe mede een 
eerste aanzet.

Topsport
Ook dove mensen bedrijven top-
sport. Sport op het hoogste ni-
veau dus, ondanks de vele impli-
caties die dat met zich meebrengt. 
Want het is toch ‘anders’ dan bij ge-
wone sporters die niet auditief ge-
handicapt zijn. Ter verduidelijking 
hoe het eraan toe gaat bij de do-
vensport, laat de KNDSB daarover 
het volgende weten: ‘Goede com-
municatie is onontbeerlijk voor het 
maken en begrijpen van afspraken, 
regels en gedragscodes die nu een-
maal aan spel en sport verbonden 
zijn. Daarnaast speelt de sociale ac-
ceptatie een bijzonder grote rol. Een 
dove sporter die zich geaccepteerd 
en gewaardeerd voelt door zijn om-
geving (bijv. ouders, trainers en ho-
rende team- en clubgenoten) zal 
betere sportprestaties leveren dan 
iemand die er niet echt bij hoort en 
nergens bij betrokken wordt. Bin-
nen de dovensport is geen onder-
scheid in categorieën bij verschil-

Vinkeveen/Berlijn - Ongeveer 3 
jaar geleden zijn de zusjes Nynke 
Neehus (15 jaar) en Femma Nee-
hus (12 jaar) uit Vinkeveen begon-
nen met Vinzwemmen bij UZSC in 
Utrecht. 

Dit is de snelste zwemsport ter we-
reld. Er wordt gezwommen met be-
hulp van een monovin, dit is te ver-
gelijken met twee zwemvliezen die 
aan elkaar zijn verbonden. Ze bewe-
gen zich voort als een zeemeermin. 
In Nederland is vinzwemmen vrij 
onbekend met ca. 500 zwemmers, 
maar in andere landen van Euro-
pa is de sport veel groter. Duitsland, 
een van deze landen, behoort tot de 
beste landen van de wereld. Dus het 
zou voor hun een uitdaging zijn om 
mee te mogen doen aan de Duitse 
Open Jeugd Kampioenschappen in 
Berlijn in het eerste weekend van 
mei. Daarvan waren zij verzekerd na 
het behalen van de vereiste limie-
ten. Nynke wilde graag goed pres-
teren op de 50 Meter AD (50 me-
ter onder water), maar het resultaat 
was helaas minder dan ze had ge-
hoopt, ze evenaarde haar PR, dat 
op zich goed is. Later op de 200 en 
400 meter heeft ze iedereen ver-
baasd door op de 200 meter 8 se-
conden (1:49) en op de 400 meter 
4 seconden (3:57) van haar PR´s af 
te zwemmen. Ze heeft zo goed ge-
zwommen, dat ze op de 400 me-
ter 3e internationaal in werd. Op de 
overige afstanden haalde ze het po-
dium helaas net niet, maar zat wel 
steeds bij de 1e zes van haar leef-

tijdscategorie, waarin ca. 20 zwem-
mers uitkwamen. 
Voor Femma was het haar eerste 
toernooi op zo’n hoog niveau en 
zij heeft goed gezwommen door al 
haar PR’s te verbeteren, ze eindigde 
op alle afstanden in de middenmoot 
van haar leeftijdscategorie. In haar 
categorie zwommen ca. 25 zwem-
mers mee. 
Op zondagmiddag mochten de mei-
den met twee trainingsmaatjes,  
Anouk Kuin en Josca Blankenvoort,  
de 4 X 100 meter estafette zwem-

men, waar ze als 7e eindigden van 
de 19 teams.
Al met al een zeer geslaagd toer-
nooi. De meiden mogen zich nu 
gaan voorbereiden op het Neder-
landse Kampioenschap in het week-
end van 16 en 17 mei in het Pieter 
van den Hoogenband Stadion te 
Eindhoven.
Als je wilt zien hoe snel het vin-
zwemmen gaat en eventueel info 
wilt opvragen kan je altijd naar de 
site www.freewebs.com/vinzwem/ 
gaan.
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Tweede OVM C-toernooi 
bij S.V. Hertha
Vinkeveen - Komende zaterdag 9 
mei is het dan eindelijk zover voor 
de jongens van Hertha C1: dan vindt  
voor de tweede maal het O.V.M. C-
Toernooi plaats.
In totaal gaan 8 teams strijden voor 
verschillende prijzen. Niet alleen zijn 
er bekers voor de 
nrs. 1 t/m 3, maar ook voor de 
topscoorder, de beste speler en de 
beste keeper staat er een mooie be-
ker klaar. Tevens is er buiten de eer-
ste prijs, de  belangrijke prijs van het 
toernooi, nog een sportprijs te win-
nen, namelijk de O.V.M. fairplay prijs. 

Waarom de  O.V.M. fairplay prijs: de 
toernooicommissie wil namelijk een 
sportief en eerlijk toernooi zien, 
waarbij plezier en fairplay bovenaan 
staan, gevolgd door goed voetbal en 
veel spanning. Daarbij komt dat de 
sponsor van de C1, O.V.M. 100 jaar 
bestaat en omdat deze organisatie  
goed en eerlijk voor de mensen wil 
zorgen is de fairplayprijs gekoppeld 
aan de sponsor.
Alle teams komen uit de eerste of 
tweede klasse van de KNVB. Bij het 
uitnodigen van de teams is geke-
ken naar sterkte en niveaus van de 

teams. Zodat het niveauverschil on-
derling minimaal zal zijn. 
De eerste wedstrijden beginnen om 
09.00 uur en de finale zal gespeeld 
worden rond 14.15 uur. 
De deelnemers zullen zijn: Pancrati-
us C2 + C3/Spakenburg C2/DHSC 
C1/De Meern C2/AFC C4/KDO C1 
en natuurlijk Hertha C1 

Hierbij nodigen de jongens van 
Hertha C1 en de toernooicommissie 
u uit om zaterdag 9 mei te komen 
kijken bij sportpark “De Molmhoek” 
in Vinkeveen. 

Zusjes Nynke en Femma Neehus 
presteren goed op Duitse Open 
Jeugdkampioenschappen

Uitreiking Deaf Sports 
Awards 2008 in De Meijert

lende takken van sport zoals bij de 
Paralympics. Dove sporters bestrij-
den elkaar volgens de reglementen 
zoals die ook gehanteerd worden 
bij de ‘horende’ sportbonden. Tech-
niek en tactiek verschillen ook nau-
welijks. De aanpassingen zijn vooral 
gericht op de wijze waarop de com-
municatie plaats vindt. Zo horen do-
ve sporters het fluitsignaal niet en 
kunnen teamsporters tijdens wed-
strijden elkaar geen aanwijzigen 
toeschreeuwen. Neem bijvoorbeeld 
waterpolo. Zwemmen, een bal spe-
len en gebaren maken gaat nu een-
maal niet samen. Ook een tennis- of 
badmintonduo kan in het heetst van 
de strijd niets naar de partner roe-
pen. In confrontaties met horende 
tegenstanders is dit een grote han-
dicap. De dove sporter c.q. het do-
venteam staat vanaf het startschot 
in feite dan al achter. Bij sporteve-
nementen louter met en tegen do-
ve deelnemers zit iedereen ‘in het-
zelfde schuitje’. Er zijn er geen com-
municatieproblemen en het gaat 
het alleen nog maar om de presta-
ties van de sporter en de sport zelf. 
Sporters die willen deelnemen aan 
dovensport, dus in georganiseerd 
verband meedoen aan wedstrijden 
(ook internationaal) samen met en 
tegen andere dove sporters, dienen 
een hoorverlies te hebben van mi-
nimaal 55dB aan het beste oor. Au-
ditief gehandicapte sporters moe-
ten net als horende sporters aan 
strenge limieten voldoen om te kun-
nen deelnemen aan internationa-
le topsportevenementen zoals een 
EK, WK of de Deaf World (Summer/
Winter) Games. Daar moeten ze net 
als ieder ander hard voor trainen.
Daarnaast is het participeren in ho-
rende competities en wedstrijden 
een eis. Dove topsporters zijn daar-
om altijd lid van twee verenigingen.’
Van 5 tot en met 17 september 2009 
neemt een Nederlandse dovenploeg 
deel aan de Deaflympics die in Tai-
peh zullen worden gehouden. Daar-
over zullen wij later meer berich-
ten. Meer weten? Bezoek de web-
site www.dovensport.net.

Leerlingen Dancestudio 
Shanna Elleswijk treden 
op in Almere
Uithoorn - Afgelopen zaterdag-
avond hebben zo’n 30 leerlingen 
van Dancestudio Shanna Elleswijk 
een wervelend optreden gegeven in 
de Schouwburg van Almere.
Een aantal keren per jaar organi-
seert de Schouwburg Almere een 
zogenaamde Open Podium Avond 
en daar de leerlingen van de Dance-
studio vlak voor de eindshow staan 
leek het Shanna leuk om met een 
groep mee te doen in Almere.
De meiden dansten op een compila-
tie van een aantal nummers van de 
beroemde choreograaf Bob Fosse, 
bekend van o.a. Chicago en Sweet 
Charity.
Het optreden werd met veel enthou-
siasme ontvangen, zeker de aanwe-
zige ouders van de leerlingen beke-
ken vol trots de verrichtingen van 
hun dochters.

Voor de meiden was het een goe-
de oefening voor de eindshow wel-
ke 24 mei a.s. in theater het Trefpunt 
in Nieuwveen plaatsvindt.
De eindshow belooft een groot 
spektakel te worden, een scala van 
dansen maar natuurlijk ook de leer-
lingen van de theaterklassen die 
stukken gaan opvoeren uit bekende 
maar ook uit minder bekende musi-
cals en dat allemaal live gezongen!
Helaas zijn de kaarten voor beide 
shows volledig uitverkocht!
Shanna is momenteel druk bezig 
met de voorbereidingen voor het 
nieuwe seizoen waarin zij naast 
de bestaande dans/theatervormen 
weer aan nieuwe creatieve uitda-
gingen wil beginnen.
Nieuwsgierig? Hou de website:  
www.dancestudioshannaelleswijk 
en deze krant in de gaten.

Dennis Looij wint twee 
keer in zeven dagen
Regio - Na zijn winst in Eijsden was 
het afgelopen weekend weer raak. 
Dennis wist een etappe in de Hoog-
land 2-daagse te winnen. Na een 
lange achtervolging op de kopgroep 
was hij de enige van de groep der 
favorieten die de oversteek kon ma-
ken naar de kopgroep. Hiervan wist 
hij overtuigend de eerste plaats voor 
zich op te eisen. Dat het alweer zijn 
tweede overwinning is bewijst de 
vorm van de jonge UWTC-er.
Ook andere UWTC-ers laten van 
zich horen. Zo wist Thijs Leijgraaff 
een fraaie 10e plek te behalen in 
een wedstrijd over 80 km in Goes. 

Een aantal lastige kasseistroken 
maakte deze wedstrijd bijzonder 
zwaar. Thijs wist zich goed te red-
den met de eerdergenoemde 10e 
plek als resultaat. Jordy Buskermo-
len en Robin Leijgraaff hebben hun 
klassieker over 120 km in Meerkerk 
volbracht in het peloton. Na een wat 
rustige aanloopperiode was het uit-
eindelijk toch de wind die de spel-
breker was waardoor een hoop ren-
ners voortijdig af moesten haken. 
Naast al deze resultaten zijn er een 
hoop ereplaatsen behaald. Voor 
meer info verwijzen wij u dan ook 
naar www.uwtc.nl

Veenlopers nemen nieuwe 
kleding in gebruik
De Ronde Venen - Vorige week 
dinsdag hebben de Veenlopers tij-
dens de wekelijkse training de nieu-
we Veenlopers clubkleding in ge-
bruik genomen. De circa 65 aanwe-

zige leden zorgden voor een blauw 
gekleurd trainingsparkoers.
De sponsors Meeùs verzekeringen 
en hypotheken, Groenewegen en 
Partners gerechtsdeurwaarders en 

Automotive centre van Nieuwkerk 
kregen op 15 april jl. op een feeste-
lijke wijze de eerste sets clubkleding 
overhandigd in de kantine van KV 
Atlantis. Het bestuur van de Veenlo-

pers bedankte ook de kledingcom-
missie voor de geleverde inspannin-
gen.

Alle leden konden dankzij de spon-
sors voor een zeer geringe bijdrage 
een Veenlopers blauw runningshirt 
en een lichtgewicht loopjack (wind-
dicht/regenbestendig) aanschaffen. 
Ook de trainers kregen een nieu-
we outfit aangemeten, namelijk een 
shirt en jack in opvallend geel.
Vanaf nu kunt u dus de Veenlopers 
duidelijk herkenbaar door De Ron-
de Venen zien gaan.

Ook een keer vrijblijvend meetrai-
nen? De Veenlopers trainen op dins-
dag- en donderdagavond van 19.30 
uur tot circa 21.00 uur. Op dinsdag 
zijn er drie groepen: de recreatie-, 
de prestatie- en de wedstrijdgroep. 
Bij de recreatiegroep wordt de be-
ginnende loper opgevangen.

De “drempel” is echt niet hoog. Het 
is wel een pluspunt een basiscondi-
tie te hebben. Bij de prestatiegroep 
trainen de lopers met wat meer loo-
pervaring.

De meer gevorderde loper/loop-
ster zal zich prima thuisvoelen in de 
wedstrijdgroep. Op donderdag is er 
één groep voor de diverse niveaus.

Paul Baas wint eerste 
vlucht Peronne
Regio - Zaterdag 2 mei is voor de 
leden van Rond de Amstel de eerste 
Midfond vlucht (midden afstand) 
vanuit het Franse Peronne vervlo-
gen. De gemiddelde afstand was 
288 km, en de duiven werden van-
wege het minder goede weer in Bel-
gië en Frankrijk pas om 11.05.00 uur 
gelost met een noordenwind. Gaan-
deweg het traject, draaide de wind 
naar west zuid west, zodat de snel-
heid langzaam omhoogging en de 
winnende duif van Paul Baas een 
gemiddelde snelheid van 1360,695 
meter per minuut maakte, dat is 
toch nog ruim 81 ½ km per uur. Paul 
is en blijft altijd een outsider, on-
danks dat hij sinds vorig jaar zich op 
de Overnacht fondvluchten is gaan 
richten, heeft hij nog een duif zit-
ten die het wat kortere werk met 
gemak aan kan. En dat gebeurt na-
tuurlijk altijd als niemand er op re-
kent, en dat is dan ook het mooiste 
van de postduivensport. Paul klok-
te zijn duif om 14.37.43 uur. Bosse & 
Zn werd tweede, en Cor van Bem-
melen uit De Hoef werd 3e. In Ray-
on F van Noord Holland werd Paul 

35e, Bosse & Zn 53e, Cor 57e en 
70e, Wim Wijfje 61e, Theo Kuijlen-
burg 75e, Cor Stevens 77e, Ton Dui-
venvoorde 83e, Martien v.d. Hoort 
87e en Wim Könst 93e. Ondanks de 
toch ongunstige wind mooie presta-
ties van de leden van Rond de Am-
stel. Volgende week staat de eerste 
fond vlucht (lange afstand) op het 
programma, met een Vitesse vlucht 
(korte afstand). 


