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KORT NIEUWS:

Hollands eten
Uithoorn - Morgenavond, 
donderdag, is eetkamer Goede 
Genade aan de Herman Gor-
terhof 3 weer geopend. Een 
keer in de maand mag ieder-
een aanschuiven voor een een-
voudige maaltijd. Dit keer is het 
thema Gewoon Hollands. De 
gerechten worden op een buf-
fet gezet en iedereen kan pak-
ken wat hij of zij lekker vindt. 
Mensen die normaal alleen 
eten en behoefte hebben aan 
wat gezelligheid zijn van har-
te welkom. Mensen die het fi -
nancieel zwaar hebben, mogen 
mee eten. De maaltijd is gratis. 
De avond begint om zes uur 
en duurt tot half negen. Ieder-
een is van harte uitgenodigd. 
De organisatie vindt het prettig 
om van tevoren te weten hoe-
veel mensen er zullen komen. 
U kunt zich aanmelden voor 
de maaltijd van morgen, don-
derdagavond, via de website 
www.eetkamergoedegenade.nl 
of via tel. 523272.
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Catsman Auto’s
Sterk in elk merk

Johan Enschedeweg 17
1422DR Uithoorn

Tel.:  06-23564410 

Catsman Auto’s
Sterk in elk merk
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zaterdag 2 maart - zondag 3 maart
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Uithoorn - Geruime tijd al staat 
het voormalige RESMI-gebouw 
aan het Marktplein/Wilhelmina-
kade leeg. De locatie is door de ge-
meente voorbestemd om er te zij-
ner tijd de cultuurcluster te bouwen. 
Maar wanneer dat is lijkt nog in ne-
velen gehuld. Tot aan die tijd dreigt 
het steeds verder in onbruik te ge-
raken, ware het niet dat Uithoorn-
se kunstenaars en ondernemers ge-
zamenlijk het plan hebben opgevat 
om het gebouw weer een ‘leefbaar 
aanzien’ te geven. Leefbaar door er 
(tijdelijk) een kunstcentrum in Uit-
hoorn aan de Amstel van te maken 
zolang dat kan. In een samenwer-
kingsverband doen dat onder meer 
Startwarehouse, een jonge onder-
neming met passie voor kunst, de 
Uithoornse kunstschilder Bert Slagt, 
de kunstschilderclub Thamen Col-
lectief, Gerrit Hoogebeen De Inlijs-
teraar, meubelmaker van steiger-
houten meubelen Ernst van Wijnen 
en de beheerder van het RESMI-
complex Gerard Troost.

Kunst aan de Amstel
Deze groep heeft elkaar gevonden 
en besloten een eigen bijdrage te 

leveren aan de uitstraling van Uit-
hoorn aan de Amstel. Een dorp met 
elan dat door beroemde Nederland-
se kunstenaars uit vorige eeuwen al 
werd bejubeld door zijn ligging aan 
deze prachtige rivier. “Met de op 
stapel staande herinrichting van de 
Amsteloever willen wij in al onze ui-
tingen naar buiten toe de naam van 
ons dorp ‘Uithoorn aan de Amstel’ 
op gepaste wijze promoten met ons 
kunstaanbod. Gebruikmakend van 
de leegstand en het etalageaanbod 
in het Oude Dorp langs de Amstel 
gaan wij in overleg en in samenwer-
king met de gemeente daar invulling 
aan geven met wisselende kunstex-
posities. Kunst aan de Amstel als 
communicatiemiddel en bindende 
factor om verdere leegstand en ver-
paupering te voorkomen én om te 
laten zien hoe anders het allemaal 
kan”, laat kunstschilder Bert Slagt 
weten die de trieste aanblik van de 
dorpsoever en de decennia durende 
discussies over verbeteringen zon-
der resultaat meer dan zat is. Net als 
zijn collega kunstenaars en inwo-
ners die ernaar snakken ‘hun Uit-
hoorn aan de Amstel’ sterker op de 
kaart te zetten, ziet hij gelukkig licht 

aan het einde van de tunnel van-
wege de afspraken die de gemeen-
te heeft gemaakt met marktpartijen 
over de komende herinrichting van 
de Waterlijn. Het college, bij mon-
de van wethouder Jeroen Verhe-
ijen, heeft tijdens een van de recen-
te raadsvergaderingen aangegeven 
geen moeite te hebben met de in-
vulling op deze manier van de etala-
ges en ingebruikname van de leeg-
staande panden langs de Amste-
loever. Totdat geïnteresseerden zich 
melden voor aan- en verkoop, c.q. 
het geven van een andere bestem-
ming aan de panden. Sterker nog, 
de gemeente wil voor de initiatief-
nemers enerzijds wel een facilite-
rende rol spelen, maar er anderzijds 
beslist geen (subsidie)geld in ste-
ken. Inmiddels zijn de etalages van 
het RESMI-pand gevuld met een 
presentatie van kunst. Links werken 
van kunstschilder Bert Slagt, rechts 
van het Thamen Collectief en van 
Ernst van Wijnen. Laatstgenoem-
de heeft zich in het gebouw geves-
tigd met zijn atelier, werkplaats en 
opslag van houtmaterialen. Een pri-
ma gezamenlijk initiatief dat navol-
ging verdient!

Ondernemers en kunstenaars geven invulling aan het RESMI-pand: v.l.n.r. Beheerder Gerard Troost, Gon Hageman 
en Joop Jansen (Thamen Collectief), meubelmaker Ernst van Wijnen, kunstschilder Bert Slagt en Geraldine Bontekoe 
(Startwarehouse)

Kunstenaars promoten ‘hun’ 
Uithoorn aan de Amstel

Uithoorn - Op zaterdagmiddag 23 
februari is de reünie gehouden van 
Scouting Admiralengroep Uithoorn. 
Dit jaar in oktober bestaat deze ver-
eniging namelijk 65 jaar. Vandaar 
dat er allerlei speciale activiteiten 
zullen plaatsvinden. De drukte op 
de reünie gaf nog maar eens aan 
hoe belangrijk Scouting al die jaren 
is geweest. Meerdere generaties, 
jongens en meisjes, jong en oud. 
‘s Ochtends kwamen de Zeeverken-
ners bij elkaar zoals elke zaterdag-
ochtend. Buiten was het erg koud, 

maar dat hield deze scouts niet te-
gen. Samen knoopten ze een wel-
komstpoort voor de reünie van die 
middag. Daarnaast pakten ze twee 
vuurkorven van zolder. Dat von-
den zij namelijk zo’n mooi gezicht: 
twee brandende vuurtjes voor het 
gebouw. Ondertussen werd bin-
nen het lokaal ingedeeld. Foto’s in 
fotoboeken of op de diapresentatie 
op het scherm. Hapjes zijn klaarge-
maakt om uit te kunnen delen. 
‘s Middags stroomde het gebouw 
vol. Van jong tot oud. Oud-leden 

met kinderen, oud-leden van heel 
lang geleden, maar ook leden en 
jonge oud-leden. Gezellig en bo-
vendien ook mooi om te horen dat 
het vroeger niet heel anders toe-
ging. Tijden veranderen, maar Scou-
ting blijkt tijdloos. 

Scouting is een vereniging voor 
de jeugd. Dus ben jij of ken jij ie-
mand tussen de 6 en 16 jaar? 
Kom dan een keer kijken en 
laat je uitdagen! Kijk maar op 
www.admiralengroep.nl.

Reünie Scouting Admiralengroep
drukbezocht en heel gezellig

Speelgoedbeurs en open huis
De Kwakel - Op zaterdag 9 maart  
organiseren de ouders van Peu-
teropvang ‘De Quakel’ van 09.00 
tot 12.00 uur een speelgoedbeurs. 
Hiervoor zijn zij op zoek naar leuk, 
(on)gebruikt speelgoed. Het speel-
goed moet wel heel, compleet en 
schoon zijn. Knuffels hebben zij om 
hygienische redenen liever niet. 
U kunt het speelgoed op maan-
dag 4 maart en woensdag 6 maart 
van 09.00 tot 12.00 uur afgeven 
in Dorpshuis De Quakel aan de 
Kerklaan 16 (achteringang). Tijdens 
de speelgoedbeurs zullen de ouders 

van de peuteropvang al het ingele-
verde speelgoed tegen kleine prij-
zen verkopen. De opbrengst is be-
stemd voor de kinderen van Peuter-
opvang ‘De Quakel’. 
Peuteropvang ‘De Quakel’ van So-
lidoe organiseert die ochtend ook 
een open dag. Neem de kinderen 
mee, want er worden voor hen leu-
ke activiteiten geregeld. De kinde-
ren kunnen zich laten schminken, 
vlechtjes in hun haar laten maken 
of een mooie kleurplaat kleuren. 
Ook zullen er een grabbelton en een 
snoepkraampje zijn.

Start EHBO-cursus
Uithoorn - Altijd al eens een 
EHBO-cursus willen doen? Bij St. 
Camillus gaat maandag 11 maart 
een cursus van start. Het is altijd 
handig om te weten wat je moet 
doen in geval van een ongeluk. Er 
kan altijd en overal wat gebeu-
ren. In een cursus EHBO leer je 
wat je kunt doen als iemand een 
hartaanval krijgt (reanimatie en 
bedienen AED-apparaat), of tij-
dens het klussen van een ladder 
op zijn hoofd valt, je kind zich le-

lijk verslikt in een snoepje, of als 
je buurvrouw het ineens erg be-
nauwd krijgt. Je leert ook wat je 
juist niet moet doen. De cursus 
bestaat uit 13 lessen op de maan-
dagavond in ‘t Buurtnest in Uit-
hoorn en wordt afgesloten met 
een examen. De ervaring leert dat 
het erg leerzame maar ook ge-
zellige lesavonden zijn! Belang-
stelling? Bel met A. van Zanten: 
06-21593770 na 17.00 uur of mail 
naar asvanzanten@ziggo.nl .

GEEN KRANT 
ONTVANGEN?

0297-581698
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Mijmeringen

Recht
Het hele leven is al voor ons ingericht door middel van allerlei re-
gels, wetten en plichten. 
Van jongs af aan wordt je geleerd hoe je te gedragen, wat netjes is 
en wat niet. En of de opvoeding nog volop in actie is, afgerond is 
of je bent zelf een opvoeder, je bent onderdeel van de maatschap-
pij. En de maatschappij dat ben jij, verwoordde de reclame van Si-
re. Van hogerhand (de regering) wordt er van alles gedaan om het 
gedrag van de burger te sturen. Het rechtssysteem dat we in Ne-
derland hebben, is daar misschien wel het mooiste voorbeeld van. 
Als iemand de wet overtreedt, dan volgt daarop een straf in de vorm 
van een boete of gevangenisstraf. 

Maar wat is nu rechtvaardig? Daar zijn de meningen over verdeeld, 
daarom is het in principe ook goed dat er rechters zijn die hier-
voor gestudeerd hebben, er wetten zijn om te zorgen voor unifor-
miteit en dat niemand eigen rechter gaat spelen. Maar hoe ouder 
ik word, hoe onrechtvaardiger ik het wetboek en het leven an sich 
in elkaar vind zitten.

Niet zo lang geleden was er behoorlijke ophef over de 13-jarige 
Jens uit Oisterwijk. Hij gooide een blikje op straat en werd betrapt. 
Achter hem reed een ambtenaar van de gemeente en deze gaf hem 
een boete van 360 euro! Maar omdat Jens nog geen 16 is, hoeft hij 
maar de helft te betalen. Tjonge tjonge, wat een bofkont is die Jens, 
alsof 180 euro geen achterlijk hoge boete is voor dit vergrijp. Jens 
en zijn ouders vinden begrijpelijkerwijs de boete belachelijk hoog 
en hebben een klacht ingediend bij de gemeente Oisterwijk. Na-
tuurlijk vonden de ouders van Jens dat hij wel straf verdiende, zij 
vonden dat hij de auto’s van zijn ouders maar moest wassen. En dat 
vind ik dan weer een belachelijke straf. 

In een eerdere column schreef ik al dat alle opvoeders van jonge 
kinderen weten dat een straf snel moet worden gegeven, zodat de 
kinderen weten waarom ze straf hebben en de straf moet met het 
vergrijp te maken hebben. In dit geval was het dus goed dat Jens 
op heterdaad werd betrapt, dat maakt indruk. Hij wist dondersgoed 
waarom hij een boete kreeg. Maar niet alleen door de jonge leeftijd 
van Jens, ik denk dat het voor iedereen goed zou zijn als de straf te 
maken zou hebben met het vergrijp. In dit geval zou je dus kunnen 
volstaan met een taakstraf bij de plantsoenendienst. Een dag afval 
opruimen van de straat lijkt me veel passender en nuttiger dan die 
geldboete. Wat blijft er namelijk hangen van zo’n straf? 

Ik neem aan dat het nuttiger is als je een positief effect genereert 
tijdens en na de straf. Bij de hoge boete betalen is het vooral het 
gevoel dat je bent misdeeld, te veel moest betalen wat niet in ver-
houding staat tot het vergrijp, wat wellicht het begin is van een 
langdurige minachting voor het rechtssysteem. Of heb je het ge-
voel dat je ondanks de aanleiding toch nuttig werk hebt verricht, de 
straten weer wat schoner hebt gemaakt en vooral gezien dat men-
sen maar alles neergooien en wat een werk het is om dat weer op 
te ruimen. Wat zal nu het meeste opleveren op de korte en lange 
termijn? Ik denk toch echt het laatste.

Onrechtvaardigheid zit hem in talloze kleine dingen. In al die kleine 
lullige boetes die naar mijn mening niet overeenkomstig de over-
treding zijn. Voor simpelweg je blauwe kaart vergeten neer te leg-
gen, moet je tegenwoordig al 95 euro neerleggen. Een achterlijk 
groot bedrag voor iets wat je bent vergeten maar vooral voor iets 
waarbij je echt helemaal niemand kwaad doet (ja, je eigen porte-
monnee). Of alle boetes waarbij mensen 5 tot 10 kilometer per uur 
te hard rijden. Het klopt dat het niet mag, maar het zou zo fijn zijn 
als de echte snelheidsduivels gepakt worden. De grens moet er-
gens liggen, dat is logisch. Alleen het grijze gebied wordt groter en 
groter. Een referendum over dit onderwerp zou ik aantrekkelijk vin-
den, wat vindt de gemiddelde burger nu een geschikte straf voor 
de diverse overtredingen en vergrijpen? Dit zal echter nooit gebeu-
ren, want als mensen het ergens niet over eens worden dan is het 
over de geschikte strafmaat voor een misdrijf. Maar dromen mag, 
en sommige mensen zetten dromen om in daden en studeren rech-
ten of gaan de politiek in. En anderen proberen weer hun kinderen 
op te voeden tot gezonde, zelfstandige volwassenen. Als iedereen 
op zijn eigen manier iets goeds probeert, dan hebben we al veel be-
reikt. Want de maatschappij, dat ben jij!

Is uw huisdier zoek? 

Vermist:
- Mijdrecht, Constructieweg: Rode kater, Red heeft een chip.
- Mijdrecht, Molenland: Ragdoll poes. Kleur sealpoint. Beau is een 

allemansvriend, gesteriliseerd en 7 jaar oud. Beau krijgt wegens 
nierproblemen speciaal dieetvoer. 

- Nes a/d Amstel, Wijdeblik: Rood-witte kater. Sunny heeft een chip 
en is gecastreerd. 

- Waverveen, Botsholsedijk: Gecastreerde zwart-witte kater met 
blauw bandje. Hij heet Niks.

- Uithoorn, omgeving Thorbeckelaan: Grijs-cyperse kat. Hij heeft 
een witte buik, vlekje op neus en de achterpoten zijn half-wit en 
zwart. Hij is erg aanhankelijk.

- Mijdrecht Waterhoen: Grijs cyperse, 4 jaar oude, kater met witte 
voetjes. 

- Mijdrecht, Buitenkruier: Cyperse grijze, 16-jarige poes. Ze heeft 
opvallende kale plekken achter op rug. 

- Uithoorn, Schootsveld: Langharige gecastreerde grijs-witte bos-
kat. Poche is 10 jaar oud en erg schuw. Eigenaar is sinds kort ver-
huisd. Mogelijk is Poche teruggegaan naar zijn oude woonadres 
Ebro in Uithoorn.

- Mijdrecht, Staartmolen: Zwarte kater van 2 jaar oud. Hij heeft pan-
datekening en zwart hartje op de neus.

- De Kwakel, Anjerlaan: Lapjespoes, schildpad. Minoes draagt een 
kap vanwege sterilisatie. 

- Uithoorn, Arthur van Schendellaan: Wit konijn met zwarte kring 
om oog en zwarte streep op haar rug. 

Gevonden:
- De Kwakel, Banken: Zwart-witte kat.
- De Kwakel, Banken: Rode kat.
- Vinkeveen, Herenweg: Zwarte kat.
- Vinkeveen. Uilensmeer: Cyperse kat.
- Amstelhoek, Menno Simonstraat: Kleine rood-witte kat.
- Waverveen, Botsholsedwarsweg: Rood-witte kat. Snuitje, bef, 

borst, achterpoot, voorpoot en buik zijn wit.
- Mijdrecht, Windmolen: Magere gecastreerde kater. Grijs ge-

streept, witte bef en witte neus. 

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

Voor vermiste/gevonden huisdieren 
& klachten dierenmishandeling op maandag 
t/m vrijdag van 9.30-11.30 uur. Buiten deze 
uren kunt u de voicemail inspreken.
Internetsite:
www.aalsmeer.dierenbescherming.nl
www.amstelveen.dierenbescherming.nl 
Dierenambulance:
Voor informatie over vermiste of gevonden 
dieren en spoedgevallen: tel. 06-53315557

bewerkt door
Joop Frankenhuizen

Een terugblik voor eenieder ge-
boren vóór 1945. Toen er nog niet 
gesproken werd over diepvrie-
zers, kopieerapparaten, liposuc-
tie, contactlenzen en de pil. Wij 
waren er al vóór creditcards, pan-
ty’s, afwasmachines, droogma-
chines, elektrische dekens en air-
conditioning. Huismannen ken-
den we niet, net zoals computer-
spelletjes, tweelingenbanen, kin-
derdagverblijven, groepsthera-
pie, en ondernemingsraden. In 
onze jeugd waren kevers insec-
ten en geen volkswagens en had 
een ontsteking niks te maken met 
elektronica. Wanneer we het over 
een lazerstraal hadden, bedoel-
den we een lammeling en niet 
dat ding waarmee de politie te-
genwoordig hardrijders probeert 
te verrassen.

Nooit eerder hadden we gehoord 
van TL, TV, CD, FM, laptops, 
iPads, iPods, Wifi, megabytes, vi-
deootjes, tapedecks, magnetrons, 
faxen, kunstharten, printers, mo-
bieltjes, snorfietsen en de chip-
knip. Thuis speelden we Mens er-
ger je niet of Monopoly om de tijd 
te verdrijven of luisterden naar 
Moeders wil is wet, want die was 
de baas in huis en voedde ons op. 
Jongens met oorringen en pier-
cings door hun tong kenden we 
niet. Net zoals hippies, yuppies, 
bomvrouwen en dinks. 

Wij waren er al vóór de A27, de 
A9, de N201, de TGV, de AOW, de 
WW, de WAO en de VUT. In onze 

tijd stond oom agent met de hand 
het verkeer te regelen en was lo-
pen over gemeentegras en fiet-
sen op de stoep ‘ten strengste’ 
verboden. 

In onze tijd betekende HEMA: 
Hollands Eenheidsprijzen Maga-
zijn. Een zakhorloge daar kost-
te één gulden. Een ijsje had je al 
voor 3,5 cent en een brief kon je 
met de PTT voor 7,5 cent verstu-
ren. Een ‘nieuwe’ auto daaren-
tegen kostte zo’n 10.000 gulden, 
met als gevolg dat bijna niemand 
zo’n ding kon betalen om de kin-
deren naar school te brengen. Wij 
moesten naar school met de be-
nenwagen, maar bij De Gruijter 
kreeg je, als je voor moeder daar 
boodschappen haalde, wel het 
snoepje van de week.

Een relatie in onze tijd had te ma-
ken met zakendoen en niet met 
een bed. De kreet ‘latrelatie’ ken-
den we niet, net zoals ‘eten uit de 
muur’ of ‘geld uit de muur trek-
ken’. Wij zijn van een generatie 
die dacht dat je een man moest 
hebben om een baby te krijgen. 

We hebben daarentegen wel 
een oorlog meegemaakt en ge-
zien hoe daarna de maatschappij 
veranderde. Hoe het U jij en jou 
werd en het “niks mot, alles mag” 
een levensstijl. 
Is het dan een wonder dat wij 
soms terug willen naar de jaren 
vijftig. De jaren van hard werken 
en discipline. De klok terugdraai-
en kan niet, we kunnen alleen 
zeggen: “Wij hebben het over-
leefd.”

‘Wij hebben het
overleefd’

Winterse Weggeef Weken bij 
De Strooppot groot succes
De Hoef - De Winterse Weggeef 
Weken bij het pannenkoekenres-
taurant De Strooppot zijn een groot 
succes. In januari kwam de ac-
tie langzaam op gang, mede door 
het winterse weer. Maar in februa-
ri kwamen de gasten massaal naar 
De Strooppot.
Met als hoogtepunt de voorjaarsva-
kantie afgelopen week. Alle mede-
werkers van De Strooppot hebben 
keihard gewerkt om het alle gasten 
naar de zin te maken. Er waren zelfs 
families die meerdere keren per 
week terugkeerden om van de actie 
te genieten, elke keer in een andere 
samenstelling. De actie loopt tot en 

met morgen, donderdag 28 februa-
ri, en actie houdt in 4 pannenkoe-
ken eten waarvan 2 gratis, 6 pan-
nenkoeken eten waarvan 3 gratis 
en 8 of meer pannenkoeken eten 4 
pannenkoeken gratis. Vanwege het 
succes staan de Winterse Weggeef 
Weken voor begin 2014 alweer in 
de planning. Nu kijkt De Strooppot 
wederom met één oog naar eerste 
paasdag, dan staat de paasbrunch 
weer op het programma: ook al zo’n 
succesnummer. De gasten bellen nu 
al of de paasbrunch nog georgani-
seerd wordt. 
Kijk op www.strooppot.nl voor meer 
informatie over de Paasbrunch!

Geachte collega-ondernemers en overige inwoners van
Uithoorn en De Kwakel,

Deze maandelijkse column is een initiatief van de Stichting 
Uithoorn in Bedrijf (SUB), de koepelorganisatie van de in Uit-
hoorn en De Kwakel gevestigde Winkeliers- en Onderne-
mersverenigingen. Bestemd voor alle, ook nog niet aange-
sloten ondernemers, maar ook voor alle inwoners van Uit-
hoorn en De Kwakel.

Duurzaamheid in Uithoorn
Ik heb het vorige maand al aangekondigd, ik heb inmiddels 
de eerste praatsessie over duurzaamheid achter de rug.
In een gezellige ambiance bij Sjiek aan de Amstel is in eer-
ste aanzet gesproken over duurzaamheid binnen onze ge-
meentegrenzen. Dit alles georganiseerd door de voorlicht-
ster Duurzaamheid binnen onze gemeente, mevrouw Hen-
drikje van Leest, uiteraard in overleg met en in opdracht 
van wethouder Ria Zijlstra, die duurzaamheid in haar por-
tefeuille heeft, beiden waren dan ook aanwezig. De volgen-
de partijen waren aangeschoven: LTO Noord voor de glas-
tuinbouw, een vertegenwoordiger van Eneco, Pieter IJssel-
muiden namens Frans Van Zaal, specialist op het gebied van 
duurzaamheid in de glastuinbouw, een partij voor informa-
tie over LED-verlichting en zonnepanelen, Wybrand Pieksma 
van Woningcorporatie Eigen Haard, Jos van den Berg van de 
Albert Heijnvestiging Amstelplein namens de winkeliers. 
Zelf was ik namens de ondernemers op het bedrijventerrein 
op deze voorlichtingsavond aanwezig. Totaal waren er zo’n 
40 ondernemers op deze avond afgekomen. Na een voor-
stelrondje door wethouder Zijlstra, kregen de aanwezigen 
een uitgebreide presentatie door Pieter IJsselmuiden van 
Frans Van Zaal en van Eneco. Vooral die van Frans Van Zaal 
was zeer indrukwekkend. Nooit geweten dat we zo’n expert 
binnen onze gemeentegrenzen hadden als het aankomt op 
duurzame energie! Van Zaal levert en adviseert over de he-
le wereld systemen voor duurzame energie, toch wel iets om 
trots op te zijn. Met name gespecialiseerd in (duurzame) op-
lossingen voor land- en tuinbouw. Ook Eneco gaf een zeer 
uitgebreide presentatie, waarbij de voordelen van duurza-
me energie nog eens uitgebreid werden belicht. Eneco heeft 
een besparingscalculator ontwikkeld en biedt de mogelijk-
heid om collectief duurzame producten in te kopen. Na de-
ze voorbeschouwingen werden er 3 praatgroepjes opge-
zet: de eerste aangevoerd door Jos van den Berg, de tweede 
door Pieter IJsselmuiden van Frans Van Zaal en ikzelf kreeg 
de derde toegewezen. In klein comité werd er nu gesproken 
over specifieke voordelen binnen je eigen branche. Er werd 
2 maal gewisseld, zodat je ook de visie kon horen van de an-
dere groepen. Al met al een hele verhelderende en open 
manier van discussiëren. Tot slot mochten de drie groeps-
leiders nog even hun ervaringen van deze avond onder 
woorden brengen. Wat vooral indruk maakte was de posi-
tieve manier van denken over duurzaamheid onder de aan-
wezigen. Waar we 10 jaar geleden nog extra moesten beta-
len voor groene energie of duurzaamheid, daar is nu, naast 
de gunstige milieuaspecten, ook nog eens financieel gewin 
aan toegevoegd, al met al een positieve en prettige ontwik-
keling, zeker in deze dure tijden. Ook werd het voordeel ge-
zien van de mogelijkheden om in collectiviteit inkopen te 
doen en zodoende nog betere deals voor het aanschaffen 
van duurzame energie en producten te kunnen bedingen.

Een heel mooi advies was de verwijzing naar de lage ren-
testand door Wybrand Pieksma van Eigen Haard: uw geld 
brengt nu gemiddeld slechts zo’n 2% op, terwijl investe-
ren in duurzaamheid u wel besparingen oplevert van zo’n 
10% (bij zonne-energie) tot zelfs wel 25% (bij switchen 
naar LED en T5), als dit geen extra motivatie is weet ik het 
ook niet meer!

De verwachting werd uitgesproken, dat met deze positieve 
ontwikkelingen de mogelijkheid dat 50% van de lokale on-
dernemers binnen 2 jaar ‘groen’ zullen zijn reëel genoemd 
mag worden. Als dit werkelijk zo moge zijn, dan zal dit ze-
ker een positief effect hebben op bedrijven die een vesti-
gingsplaats zoeken en als we dan Uithoorn aan de Amstel 
als ‘groene’ gemeente kunnen profileren, zal dit zeker zijn ef-
fect hebben op de instroom van nieuwe ondernemers in ons 
fraaie Amsteldorp. Dat dit vervolgens ook een positief effect 
zal hebben op de Uithoornse en Kwakelse economie moge 
duidelijk zijn, we mogen dus spreken van een positieve ont-
wikkeling en stemming onder onze ondernemers!

Tot zover dan weer het laatste nieuws uit Uithoorns onder-
nemersland. Zoals eerder gemeld is mijn column korter dan 
gebruikelijk dit is echter een gevolg van ruimtegebrek in de 
opmaak van de courant. Mijn advies aan nog niet aange-
sloten ondernemers blijft onveranderd: sluit u aan en maak 
gebruik van alle kennis en hulp die er binnen alle bestaan-
de Ondernemers- en Winkeliersvereningen is. Gebruik deze 
kennis en gebruik ook het netwerk van alle aangesloten on-
dernemers!

Wilt u reageren op deze column: michel@ovu.biz

Michel Harmsen,
Bestuurslid SUB en Voorzitter OVU

Spreuk van de maand:
“Aangezien groen de kleur van de lente is zitten we met onze 
energie op het juiste spoor, kijk maar eens op je kalender, we 
staan aan het begin van een nieuw seizoen!”

EDITIE
februari

DoktersDiensten
Spoedgevallen overdag via eigen 
huisarts of tel. 0297-531111. 
Spoedgevallen avond/nacht/
weekenden via huisartsenpost 
Ziekenhuis Amstelveen, 
tel. 020-4562000.

APotHeek
Apotheek Thamer Heijmanslaan 5 
Uithoorn, tel. 0297-562851
Apotheek Boogaard Amstelplein 
27 Uithoorn, tel. 0297-566886

DierenHULP
Dierenambulance, tel: 06-
53315557.

DierenArtsen
Dierenarts Annemieke Calis 
Amstelplein 3, 1421 SB Uithoorn, 
tel. 0297-565989
Dierenartsenpraktijk Uithoorn-
Aalsmeer, Marijnenlaan 46, 1421 
NH Uithoorn, tel: 0297-560627. 

brAnDweer & PoLitie
Brandweer, tel. 020-5556666. 
Politie, tel: 0900-8844.

sLAcHtofferHULP
info: 0900-0101. 
www.slachtofferhulp.nl

PsycHoLogiscHe 
HULPverLening
Praktijk voor Eerstelijns-
psychologie Nes a/d Amstel,
Mw. drs. C. de Klerk, gezond-
heidszorgpsycholoog (BIG gere-
gistreerd) tel./fax: 0297-582706; 
06-44222810; psychoprakt@
hetnet.nl; www.psychoprakt.nl
Eerstelijnspraktijk voor 
Psychologische Zorg
Mw. drs. FMP van Dijk, 
Aanmelding: 088-5808000

gezonDHeiDszorg-
PsycHoLoog
Psychotherapeut Dr. R.J. Filius
ELIAGG Uithoorn, 
Ondernemingsweg 230, 
1422 DZ Uithoorn, 0297-569544
www.eliagguithoorn.nl

INFORMATIEF



OFFICIËLE MEDEDELINGEN EN BEKENDMAKINGEN
De offi ciële mededelingen en bekendmakingen zijn een wekelijkse publicatie 
van de gemeente Uithoorn. In deze rubriek staan offi ciële mededelingen en be-
kendmakingen die voor u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouwplan-
nen 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 vra-
gen 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 mede-
delingen en bekendmakingen ook vinden op www.uithoorn.nl.

PROCEDURE 
Ter inzage
Stukken die ter inzage liggen kunnen door iedereen worden ingekeken. De 
stukken liggen ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum (Laan van 
Meerwijk 16) tijdens de openingstijden. Alleen wanneer dat is aangegeven lig-
gen de stukken ook ergens anders ter inzage zoals bij de openbare bibliotheek 
De Hoeksteen of dorpshuis De Quakel. De openingstijden van het gemeente-
lijk informatiecentrum kunt u vinden in het colofon. 
Zienswijzen
Zienswijzen kunnen door iedereen kenbaar worden gemaakt. Dit moet schrif-
telijk 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 be-
zwaar indienen. Bezwaren moeten voorzien zijn van motivatie en schriftelijk 
worden ingediend bij burgemeester en wethouders van Uithoorn (Laan van 
Meerwijk 16) tenzij anders vermeld. Voor het verstrijken van de bezwaartermijn 
moet het bezwaarschrift zijn ingediend. Een bezwaarschrift heeft geen schor-
sende werking. Dit betekent dat de vergunning voor het verstrijken van de ter-
mijn al kan zijn uitgevoerd (met het risico dat het eventueel weer ongedaan 
moet worden gemaakt).
Voorlopige voorzieningen
Om ervoor te zorgen dat er geen gebruik wordt gemaakt van de vergunning, 
kan een voorlopige voorziening worden aangevraagd. Het aanvragen van een 
voorlopige voorziening kan bij de sector bestuursrecht van de arrondissements-
rechtbank (voorzieningenrechter) via het adres: Postbus 75850, 1070 AW in 
Amsterdam. Een verzoek om een voorlopige voorziening moet ook een motiva-
tie bevatten. Voor het aanvragen van een voorlopige voorziening worden door 
de rechtbank kosten in rekening gebracht. 
Beroep
Wij maken u erop attent dat u op grond van de Algemene wet bestuursrecht bin-
nen 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 grif-
fi ekosten in rekening gebracht. Een dergelijk beroepsschrift heeft geen schor-
sende werking. Wel bestaat de mogelijkheid om de president van de rechtbank 
in Amsterdam te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Een gemo-
tiveerd 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: 
- Programmabegroting 2013 van de gemeente Uithoorn.
- Het Reglement automatische incasso 2013 en het attributie- en mandaatbesluit 

WOZ, belastingen en innen Uithoorn 2013.
Tijdelijk:
- Gemeenschappelijke regeling samenwerking belastingen regio Amstelland-

Meerlanden. Inzageperiode 23 januari - 6 maart 2013. Info: mevrouw I. Straat-
hof, tel.:(0297) 513111.

- Ontwerp voor de herinrichting van Prins Bernhardlaan en Thamerlaan. Inzagepe-
riode 14 februari t/m 6 maart 2013. Info: de heer R. van de Pol, tel. 0297-513111. 

- Ontwerpverkeersbesluiten en ontwerp-raadsbesluit in verband met de inrichting 
van de hoofdontsluitingsroute Oude Dorp. Inzageperiode: 14 februari tot en met 
27 maart 2013. Info: de heer R. van de Pol, tel. 0297-513111.

- Ontwerpbestemmingsplan “Zijdelwaardplein”. Inzageperiode: 1 maart tot en met 
11 april 2013. Info: mevrouw A. Stevens , tel. 0297-513111.

- Ontwerpbestemmingsplan “Hoofdontsluitingsroute Oude Dorp”. Inzageperiode: 1 
maart tot en met 11 april 2013. Info: mevrouw A. Stevens , tel. 0297-513111.

 INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING
De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van bezwa-
ren hiertegen is nog niet mogelijk.
Thamerdal
- Prinses Christinalaan ter hoogte van de Dreeslaan, aanvraag omgevingsvergun-

ning voor het kappen van vijf paardenkastanjes. Ontvangen 20 februari 2013.

 TER INZAGE VERKEERSBESLUITEN
Verkeersbesluiten voor de gemeente Uithoorn worden bekend gemaakt via de 
Staatscourant. U kunt de verkeersbesluiten inzien via www.offi cielebekendmakin-
gen.nl. U kunt zich daar ook inschrijven voor een e-mailservice om op verkeers-
besluiten geattendeerd te worden.

 TER INZAGE LEGGING ontwerpbestemmingsplan “Zijdelwaardplein”
Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken bekend dat het ontwerpbe-
stemmingsplan “Zijdelwaardplein” met ingang van 1 maart 2013 gedurende zes 
weken ter inzage ligt. 
Bestemmingsplan
Het winkelcentrum Zijdelwaardplein wordt vanaf 2013 geherstructureerd. Het win-
kelcentrum wordt groter met nog betere voorzieningen. Deze herstructurering 
vindt plaats in opdracht van Delta Lloyd als eigenaar van het winkelcentrum. Als 
gevolg van deze herstructurering moeten tevens aanpassingen plaatsvinden in de 
buitenruimte rondom het winkelcentrum. Dit gebeurt in opdracht van de gemeen-
te Uithoorn. Als gevolg van de herstructurering van het winkelcentrum en de aan-
passingen in de buitenruimte dient het bestaande bestemmingsplan voor dit ge-
bied te worden aangepast. 
Ter inzage
Het ontwerpbestemmingsplan “Zijdelwaardplein” ligt van 1 maart 2013 tot en met 
11 april 2013 ter inzage. Het ontwerpbestemmingsplan is digitaal te raadplegen 

op http://www.ruimtelijkeplannen.nl
Daarnaast ligt het ontwerpbestemmingsplan ter inzage in het gemeentelijk infor-
matiecentrum in de hal van het gemeentehuis gedurende de openingstijden van 
het gemeentehuis alsmede in de openbare bibliotheek, Alfons Ariënslaan 1 te Uit-
hoorn, gedurende de openingstijden van de bibliotheek.
Indienen zienswijze
Gedurende bovengenoemde termijn van zes weken kan een ieder zijn of haar 
zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan kenbaar maken aan de gemeente-
raad van de gemeente Uithoorn, postbus 8, 1420 AA Uithoorn. De gemeenteraad 
zal met inachtneming van eventuele zienswijzen, een beslissing nemen over de 
vaststelling van het bestemmingsplan.  
Uithoorn, 27 februari 2013

 TER INZAGE LEGGING ontwerpbestemmingsplan 
 “Hoofdontsluitingsroute Oude Dorp”
Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken bekend dat het ontwerpbe-
stemmingsplan “Hoofdontsluitingsroute Oude Dorp” met ingang van 1 maart 2013 
gedurende zes weken ter inzage ligt. 
Bestemmingsplan
Met de omlegging van de N201 worden de Zijdelweg en de Amsterdamseweg 
de belangrijkste twee ontsluitingswegen van Uithoorn. Dit betekent dat vanuit het 
oogpunt van doorstroming en verkeersveiligheid ingrepen nodig zijn in de bestaan-
de verkeerscirculatie en weginfrastructuur in de directe omgeving. Op grond hier-
van dienen ook de Thamerlaan en Prins Bernardlaan opnieuw ingericht en aan-
gesloten te worden op de Amsterdamseweg. 
De aanpassingen aan de Thamerlaan en Prins Bernhardlaan passen grotendeels 
binnen het vigerende bestemmingsplan. Op enkele (kleine) onderdelen dient een 
aanpassing van het bestemmingsplan plaatst te vinden. Deze aanpassingen heb-
ben voornamelijk betrekking op plaatsen waar een rotonde is voorzien en waar de 
overkluizing van de Thamersloot vervalt. Echter, om één overzichtelijk geheel van 
het gehele tracé te hebben, wordt een bestemmingsplan opgesteld voor de hoofd-
ontsluitingsroute Oude Dorp in zijn geheel. 
Ter inzage 
Het ontwerpbestemmingsplan Hoofdontsluitingsroute Oude Dorp ligt van 1 maart 
2013 tot en met 11 april 2013 ter inzage. Het ontwerpbestemmingsplan is digitaal te 
raadplegen op http://www.ruimtelijkeplannen.nl
Daarnaast ligt het ontwerpbestemmingsplan ter inzage in het gemeentelijk informa-
tiecentrum in de hal van het gemeentehuis, Laan van Meerwijk 16 te Uithoorn gedu-
rende de openingstijden van het gemeentehuis, in de bibliotheek, gebouw De Hoek-
steen, Alfons Ariënslaan 1 te Uithoorn, gedurende de openingstijden van de biblio-
theek, alsmede in het Informatiecentrum Dorpscentrum, Dorpsstraat 15 te Uithoorn, 
geopend op dinsdag tot en met vrijdag van 13:00-17:00 uur.
Indienen zienswijze
Gedurende bovengenoemde termijn van zes weken kan een ieder zijn of haar ziens-
wijze over het ontwerpbestemmingsplan kenbaar maken aan de gemeenteraad van 
de gemeente Uithoorn, postbus 8, 1420 AA Uithoorn. De gemeenteraad zal met in-
achtneming van eventuele zienswijzen, een beslissing nemen over de vaststelling 
van het bestemmingsplan.  
Uithoorn, 27 februari 2013
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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
twitter: twitter.com/Gem_Uithoorn

Receptie
De receptiebalie bij de ingang van 
het gemeentehuis is geopend van:
ma. t/m donderdag 8.30-17.00 uur
vrijdag 8.30-14.00 uur

Openingstijden Publiekszaken
(burgerzaken, vergunningen, hand-
having- en veiligheid)
maandag t/m vrijdag: 
8.30-14.00 uur; vrije inloop
maandag, dinsdag en donderdag: 
14.00-17.00 uur; op afspraak
woensdag: 8.30-20.00 uur; 
doorlopend vrij op afspraak
Tijdens de avondopenstelling van 
17.00-20.00 uur kunt u alleen te-
recht voor reisdocumenten, rijbe-
wijzen, verhuizingen of uittreksels. 
Voor naturalisaties, ondertrouw, 
eerste inschrijvingen buitenland en 
inzage vergunningen moet u altijd 
een afspraak maken.
Telefonische bereikbaarheid
op 0297-513111
ma. t/m donderdag: 8.30-17.00 uur
vrijdag: 8.30-14.00 uur

Openingstijden 
Werk en Inkomen G2
maandag en donderdag (Uithoorn): 
8.30-12.00 uur; vrije inloop

woensdag (Aalsmeer en Uithoorn): 
13.30-16.30 uur; vrije inloop
dinsdag en vrijdag (Aalsmeer): 
8.30-12.00 uur; vrije inloop
maandag t/m donderdag: 
12.00-17.00 uur; op afspraak
Telefonisch spreekuur
maandag t/m vrijdag: 
8.30-12.00 uur via 0297-513255

Openingstijden Loket Wonen
Welzijn en Zorg G2
maandag t/m vrijdag: 
8.30-12.00 uur; vrije inloop
maandag t/m donderdag: 
12.00-17.00 uur; op afspraak
Telefonisch spreekuur
maandag t/m vrijdag: 
8.30-12.00 uur via 0297-513131

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.oudshoorn@uithoorn.nl 
wethouder.verheijen@uithoorn.nl 
wethouder.zijlstra@uithoorn.nl 
wethouder.levenbach@uithoorn.nl

Informatiecentrum 
Dorpscentrum 
Dorpsstraat 15 Uithoorn 
Tel.: 0297-513111, 
e-mail: dorpscentrum@uithoorn.nl
Geopend op dinsdag t/m vrijdag van 
13.00-17.00 uur.

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

COLOFON

Verbetering route voor fi etsers 
en voetgangers in Libellebos
De gemeente Uithoorn gaat nog dit 
voorjaar de route voor fietsers en 
voetgangers in het Libellebos (paral-
lel aan de Anton Philipsweg en de Jo-
han Enschedeweg) verbeteren. 

Reacties in november 2012
Tussen 7 en 21 november 2012 heb-
ben inwoners de gelegenheid gehad 
om te reageren op het concept ont-
werp voor de fi etsverbinding Biezen-
waard. Er zijn 15 reacties ontvangen, 
waarbij ook reacties op eerder inge-
zonden reacties. Veel reacties had-
den feitelijk betrekking op onderwer-
pen die al ter sprake zijn geweest bij 
het vaststellen van de inrichtings- en 
beheervisie Libellebos, waaruit de-
ze fi etsverbinding voortvloeit. Deze 
reacties gaven dan inhoudelijk ook 
geen aanleiding om het ontwerp voor 
de fi etsverbinding aan te passen.

Defi nitief ontwerp
Het college van B&W heeft kennisge-
nomen van de ingestuurde reacties 

en op 19 februari 2013 het defi nitieve 
ontwerp voor de fi etsverbinding vast-
gesteld. Omdat op dit moment begra-
zing van het Libellebos door rundvee 
niet langer plaatsvindt, is het niet no-
dig om wildroosters te plaatsen. Ook 
de huidige klaphekken zijn hierdoor 
overbodig geworden.
In het defi nitieve ontwerp is hiermee 
rekening gehouden. De fi etsverbin-
ding zal aangewezen worden als on-
verplicht fietspad. Dit betekent dat 
het fietspad niet gebruikt mag wor-
den door bromfi etsers.

Meer info?
Heeft u nog vragen of wilt u meer we-
ten? Neem dan contact op met de 
heer P.M. Louwerse van de afdeling 
Leefomgeving. Dit kan telefonisch 
via nummer 0297-513111 of per e-
mail via gemeente@uithoorn.nl t.n.v. 
P.M. Louwerse.
Kijk op onze website www.uithoorn.
nl voor uitgebreide informatie over dit 
onderwerp.

 START 
 WERKZAAMHEDEN 
 AMSTELDIJK ZUID
Vanaf maandag 4 maart 2013 wor-
den er bomen gekapt en beplan-
ting gesnoeid op de Amsteldijk Zuid, 
tussen de Noordzuidroute en Grote 
Wielen. Voor het uitvoeren van de-
ze werkzaamheden wordt de Amstel-
dijk Zuid vanaf 4 maart tot en met 8 
maart 2013 dagelijks tussen 9.00 uur 
en 16.00 uur afgesloten. Het fi etspad 
aan de binnenzijde van de Amsteldijk 

Zuid blijft beschikbaar voor fietsers 
en voetgangers. 

Heeft u vragen of opmerkingen? Dan 
kunt u contact opnemen met de heer 
E. Valkenburg van de afdeling Leef-
omgeving via tel. nr. 06-10942757 of 
per e-mail via gemeente@uithoorn.
nl t.a.v. E. Valkenburg. Kijkt u op de 
website www.uithoorn.nl voor actuele 
informatie over de afsluiting en omlei-
dingsroutes en meer informatie over 
dit onderwerp.

Gemeente Uithoorn helpt 
Oranje Fonds bij zoektocht 
naar Kroonappels
De gemeente Uithoorn is benaderd 
door het Oranje Fonds om te helpen 
bij de zoektocht naar Kroonappels. 
‘Kroonappels’ is een initiatief van het 
Oranje Fonds. 

Oranje Fonds
Het Oranje Fonds steunt al jaren 
sociale initiatieven in Nederland en 
doet dat met geld, kennis en contac-
ten. Prins Willem Alexander en Prin-
ses Máxima zijn al sinds de oprich-
ting beschermpaar van het Oranje 
Fonds. Naast de jaarlijkse uitreiking 
van de Appeltjes van Oranje bezoe-
ken ze regelmatig bijzondere initia-
tieven die het Oranje Fonds steunt. 

Zoektocht naar Kroonappels
Ter gelegenheid van de aankomen-
de inhuldiging organiseert het Oranje 

Fonds een speciale actie, genaamd 
‘Kroonappels’. Samen met iedereen 
in Nederland gaat het Oranje Fonds 
op zoek naar de mooiste, beste, suc-
cesvolste en leukste sociale initiatie-
ven. Zo wijst het Oranje Fonds on-
ze nieuwe Koning en Koningin de 
weg naar bijzondere maatschappe-
lijke organisaties overal in het land. 
Voor de uiteindelijke winnaars is er 
€50.000,- beschikbaar én een Appel-
tje van Oranje. 

Opgeven en meer 
informatie
Bent u verbonden aan zo’n organi-
satie in Uithoorn? Lees dan op www.
kroonappels.nl hoe u kunt meedoen. 
Kent u zo’n organisatie? Wijs deze 
dan op de Kroonappels. U kunt zich 
tot vrijdag 8 maart aanmelden.

Belastingaanslag 2013
In de laatste week van februari valt 
de aanslag voor de gemeentelijke 
belastingen weer bij u op de deurmat. 
Deze ontvangt u van het nieuwe sa-
menwerkingsverband Gemeentebe-
lastingen Amstelland. 

Gemeentebelastingen Amstelland
Met ingang van 1 januari 2013 brengt 
de gemeente Uithoorn de uitvoe-
ring van de gemeentelijke belastin-
gen onder in de gemeenschappelijke 
regeling Gemeentebelastingen Am-
stelland. Tot dit samenwerkingsver-
band behoren naast Uithoorn: de ge-
meenten Amstelveen, Aalsmeer, Die-

men en Ouder-Amstel. Het samen-
werkingsverband Gemeentebelastin-
gen Amstelland is gehuisvest in Am-
stelveen.

Meer informatie
Op de website www.gemeentebe-
lastingenamstelland.nl vindt u onder 
andere formulieren, meest gestel-
de vragen en antwoorden over het 
aanslagbiljet gemeentelijke belastin-
gen 2013 en meer informatie over de 
verschillende belastingsoorten. Te-
lefoon: (020) 540 48 86 (bereikbaar 
tussen 8.30-12.30 uur). E-mail: be-
lastingen@amstelveen.nl

Regio - Dog Talk hondenschool 
in Amstelveen heeft een lesme-
thode ontwikkeld die hond en 
baas meeneemt naar verschillen-
de plaatsen waar de commando’s 
meteen in praktijk worden geoe-
fend. Denk aan het busstation in 

Amstelveen waar een lift en trap-
pen zijn, het winkelcentrum of ge-
woon op straat met een kinderwa-
gen of fiets. Het is vaak lastig om 
de theorie naar de praktijk te verta-
len. De unieke lesmethode van Dog 
Talk zorgt er voor dat u deze vertaal-

slag niet hoeft te maken. De metho-
de voorkomt dat uw hond de oefe-
ningen alleen uitvoert op het trai-
ningsveld. Dog Talk heeft een uitge-
breid pakket aan lessen. Let’s take 
a walk with Dog Talk! De honden-
uitlaatdienst van DogTalk heeft klei-

ne groepjes. Maximaal 5 honden 
per wandeling. Al hun medewerkers 
zijn gediplomeerd trainer en heb-
ben een honden EHBO certificaat! 
Neem een kijkje op de website of 
bel geheel vrijblijvend voor meer in-
formatie en een proefwandeling.

Nieuwe lesmethode hondenschool



Uithoorn - In dit derde artikel uit 
een reeks, een verrassende nieu-
we dirigent die auditie kwam doen 
bij KnA. Daar waar de gemiddel-
de dirigent van de overige 3 diri-
genten een man van rond de 50 
betreft, kwam dit keer een vrouw 
van 27 de repetitie leiden. Elivera 
van Sloten is een afgestudeerde 
conservatorium dirigent die al een 
aantal fanfare orkesten leidt en 
op zoek is naar een goed harmo-
nie orkest waarmee ze aan de slag 
kan. Elivera zit vol energie en had 
ervoor gekozen om the Phantom of 

the Opera met het orkest door te 
nemen. Ze vertelde over haar af-
studeren aan het conservatorium 
en dat ze daar een scriptie had ge-
schreven over de musical Phantom 
of the Opera. Ze verheugde zich 
erop om het werk weer eens zelf te 
mogen dirigeren.
Het muziekstuk is goed bekend bij 
de orkestleden en dat betekende 
dat Elivera het stuk de eerste keer 
helemaal kon doorspelen. Ze ging 
er helemaal in op als dirigent en 
was zelfs zichtbaar geëmotioneerd 
door de kracht van het stuk. Ze 

vertelde honderduit over het ver-
haal achter de musical en de in-
tentie waarmee sommige passa-
ges daarom gemusiceerd zouden 
moeten worden. Voor de muzikan-
ten werd het daardoor zeer leven-
dig en bij een tweede keer spe-
len klonken delen van het werk 
ook echt anders. Als tweede werk 
voerde Elivera New Baroque Suite 
uit met het orkest. Dit was vorige 
week ook uitgevoerd met een an-
dere dirigent en direct werd dui-
delijk dat ook hier de interpreta-
tie van de dirigent anders was dan 

de voorgaande en het spelen werd 
meerdere malen stopgezet om de 
speelwijze aan te passen aan de 
intentie die deze dirigent had met 
dit werk. Het werd er vooral luchti-
ger en speelser door. Wellicht is de 
leeftijd van de dirigent terug te ho-
ren in de manier waarop deze de 
werken ten gehore brengt met een 
orkest. 
De repetitie werd afgesloten 
met de Bohemian Rhapsody van 
Queen. Een nummer uit de pop-
muziek, maar wel met duidelijke 
opera en klassieke invloeden. Ook 
hier werd duidelijk dat ondanks 
haar jongere leeftijd, Elivera het 
orkest onder controle had en de 
uitvoering op haar eigen wijze vol-
bracht. Volgende week de laatste 
dirigent in de reeks, Gerhart Drij-
vers. De Armeense dansen en The 
White Tower worden uit het beken-
de repertoire doorgenomen. De di-
rigent neemt zelf Sleep of Lux Au-
rumque mee van Eric Whitacre. Na 
deze proefrepetitie zal het orkest 
op democratische wijze haar keu-
ze gaan maken. We houden u op 
de hoogte van de bevindingen van 
het orkest. De proefrepetities zijn 
vrij toegankelijk voor alle muziek-
liefhebbers. Als u zelf een instru-
ment bespeelt, kunt u vrijblijvend 
meespelen tijdens deze dinsdag-
avonden in februari vanaf 19.45 
uur in het KnA gebouw aan het 
Legmeerplein.

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

BELANGRIJKE ADRESSEN
& TELEFOONNUmmERS

Vita welzijn & advies Uithoorn
Bilderdijkhof 1, 1422 DT Uithoorn
Tel. 0297-567209, www.vitawelzijnenadvies.nl

Vita welzijn en advies
Algemeen maatschappelijk Werk Waterlinie 
Provincialeweg 30 j, 1421 LC Uithoorn
Tel. 0297-562955

Buurtbemiddeling
Tel. 020-5430430

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

Amstelring
Zorgcentrale Amstelland en Meerlanden
Tel. 0900-1866, www.amstelring.nl

Regiotaxi
Tel. 0299-469459

CIZ
Maalderij 38, 1185 ZC Amstelveen
Tel. 020-3472808, www.ciz.nl

Locatie ‘t Buurtnest
Arthur van Schendellaan 59, 1422LB Uithoorn
Tel. 0297-591409

Ouderenadviseurs Vita welzijn en advies
Susan de Graaff op maandag en donderdag.
Tel. 0297-532 335
E-mail: s.de.graaff@vitawelzijnenadvies.nl
Brigit Wennink op maandag, dinsdag en woensdag.
Tel. 0297-532 334
E-mail: b.wennink@vitawelzijnenadvies.nl

Persoonsalarmering
Rineke van Someren op woensdagochtend
Tel. 0297-567209
E-mail: r.van.somerenvitawelzijnenadvies.nl

DE KOFFIE/THEE SPECIAALGROEP
Iedere donderdagochtend extra gezelligheid in 
het Wijksteunpunt Bilderdijkhof! 
Deze koffie/thee speciaal ochtend is bestemd voor zelfstan-
dig wonende ouderen uit Uithoorn en De Kwakel. Het doel 
van deze activiteit is ouderen in gelegenheid stellen (nieuwe) 
contacten te leggen met leeftijdsgenoten onder het genot 
van een kopje koffie of thee. Meestal bestaat de groep uit 
ongeveer twaalf deelnemers en worden begeleid door een 
drietal enthousiaste vrijwilligers. De dames en heren die hier 
naartoe komen kunnen genieten van een gezellig praatje, 
een spelletje of een actueel thema. In overleg met de deel-
nemers worden speciale gastsprekers uitgenodigd om over 
een onderwerp te praten. Enkele voorbeelden; een boer uit 
de omgeving die komt vertellen over zijn bedrijf of een dame 
die gedichten komt voordragen. De wensen en inbreng van 
de deelnemers zijn hierin leidend. Nieuw: Eens in de maand 
maken de vrijwilligers een lunch. Uit de reactie van de men-
sen blijkt dat zij hier erg blij mee zijn. Wanneer? Elke donder-
dagochtend van 10:15-11:30 uur. Kosten: 2,00 euro - inclusief 
2 kopjes koffie of thee. Aanmelden? Ja graag. U kunt dit 
doen bij Monique Sintenie op tel. 0297-567209 of via email 
op m.sintenie@vitawelzijnenadvies.nl. Er kunnen maximaal 
16 ouderen deelnemen aan deze activiteit.

OPEN EETTAFEL
Wilt u graag gezellig met anderen eten? 
Of heeft u eens geen zin om te koken? Dan kunt u zich 
opgeven voor de Open Eettafel. In samenwerking met 
Apetito hebben wij voor u het MultiPlus project. Iedere 
dinsdagochtend kunt u terecht voor een warme maal-
tijd in Wijksteunpunt Bilderdijkhof. Wanneer u mee wilt 
eten kunt u zich van te voren opgeven bij Vita welzijn 
en advies. Uiteraard bent u niet verplicht elke week 
mee te eten. U geeft zich op wanneer u dit wilt. U kunt 
eventueel korting krijgen op deze maaltijden. Voor 
informatie over deze korting kunt u bellen met Moni-
que Sintenie op onderstaand telefoonnummer. Wan-
neer? Elke dinsdag van 11.45-13.00 uur. Kosten: 6,50 
euro - soep vooraf gevolgd door de hoofdmaaltijd en 
daarna nog een toetje. Aanmelden? Ja graag, uiterlijk 
de maandag ervoor. U kunt dit doen bij Monique Sin-
tenie op tel. 0297 567209 of via email op m.sintenie@ 
vitawelzijnenadvies.nl. 

KAARTEN mAKEN

U kunt in het wijksteunpunt terecht om een leuke kaart te 
maken. Ook kunt u ideeën, vaardigheden en mogelijkheden 
met elkaar uitwisselen. Er is materiaal aanwezig waar u mee 
aan de slag kunt. Het is wel prettig om uw eigen schaartje 
mee te nemen. Wanneer? Elke dinsdagochtend tijdens de 
open inloop van 10:00 en 12:00 uur. Kosten: 1 euro per keer. 
Opgeven is niet nodig, u kunt gewoon langskomen.

BABBEL & BREI 
Lekker praten en breien tegelijk 
De babbel & breiclub vindt plaats op maandag in de 
ontmoetingsruimte van Wijksteunpunt Bilderdijkhof: 
gewoon gezellig bij elkaar zitten en breien tegelijk. Er 
wordt gebreid voor een weeshuis in Roemenië. De or-
ganisatie Zending over Grenzen heeft veel bewonde-
ring voor de gemaakte truien, sjaals, mutsen, sokken, 
wanten en vele andere kledingstukken. Wilt u alleen 
lapjes breien dan is dat natuurlijk ook prima. Hiervan 
kunnen we mooie dekens maken.
Heeft u nog wol in uw kast liggen en doet u hier niets 
mee? Wij kunnen dit zeer goed gebruiken voor deze 
activiteit. Vooral de lichte kleuren en wol van norma-
le dikte zijn erg welkom.
Wanneer? Elke maandagochtend van 10:00 – 12:00 uur. 
Kosten: 1,- euro per deelname exclusief uw kopje kof-
fie of thee. Aanmelden is niet nodig, u kunt gewoon 
langskomen.

ONTmOETINGSGROEP EN 
ONTmOETINGSGROEP PLUS 
Bij de Ontmoetingsgroep voor vergeetachtigen en hun 
mantelzorgers kunnen mensen met lichte tot matige ver-
geetachtigheid drie dagen in de week (maandag, woens-
dag en vrijdag) gebruik maken van een dagsociëteit waar 
zij, in groepsverband, deelnemen aan allerlei activiteiten 
die het geheugen prikkelen en stimuleren, zoals samen de 
krant lezen, bewegen en andere creatieve bezigheden. Het 
programma wordt uitgevoerd door een programmacoördi-
nator, een activiteitenbegeleider en vrijwilligers. De ontmoe-
tingsgroep is een initiatief van Vita welzijn en advies en is 
bestemd voor vergeetachtigen en hun mantelzorgers (part-
ners, familieleden, buren, ook wel mantelzorgers genoemd). 
Mantelzorgers nemen vaak een groot deel van de zorg voor 
de vergeetachtige persoon op zich. Dit kost veel tijd en ener-
gie. Het project ondersteunt familieleden om de zorg thuis 
langer vol te houden. 
De PLUS-groep is ontstaan door een samenwerking tus-
sen Thuiszorgnet en Vita welzijn en advies. De Ontmoe-
tingsgroep Plus is een dagactiviteit in groepsverband maar 
met een intensieve begeleiding in samenhang met enige 
persoonlijke verzorging tijdens het dagprogramma. Voor 
ondersteuning in de algemene dagelijkse levensverrichtin-
gen (ADL) is een gediplomeerde verzorgende aanwezig. 
De PLUS-groep onderscheidt zich van de reguliere ontmoe-
tingsgroep door een minder intensief programma van de 
dagsociëteit, en wel met name op het gebied van bewegen 
zoals wandelen. De groepsgrootte is kleiner. Voor informatie 
over de ontmoetingsgroep kunt u contact opnemen met de 
coördinator, Caroline Vrijbergen of activiteitenbegeleidsters 
Monica van der Laan-Krayvanger en Jozephien Nagel. Wij 
zijn te bereiken op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag 
op telefoonnummer 0297-533540. Bij de bijeenkomsten van 
het Alzheimer Café in het Hoge Heem is ook altijd één van 
ons aanwezig. 

DE HUISKAmERGROEP 
Bent u aan huis gebonden en wilt u er graag eens uit? 
Bent u om een of andere reden aan huis gebonden en dreigt 
u hierdoor in uw isolement te geraken, komt u dan naar onze 
huiskamergroep. Eens per week komt de groep bij elkaar in 
de ontmoetingsruimte van Wijksteunpunt Bilderdijkhof. Vaste 
onderdelen van ons programma zijn het gezamenlijk koffie 
drinken en de eenvoudige lunch. De rest van het programma 
wordt door de deelnemers en medewerkers in samenwer-
king met de vrijwilligers ingevuld. Meestal komen de kaarten, 
triominos, klaverjassen en rummikub tevoorschijn. Tijdens 
feestdagen worden andere activiteiten georganiseerd. Wan-
neer? Elke woensdagochtend. Kosten: 4,50 euro. U kunt 
zich hiervoor aanmelden bij Monique Sintenie op tel. 0297-
567209 of via email op m.sintenie@vitawelzijnenadvies.nl.

NU IS HET GENOEG

Huiselijk geweld kán en mág niet.
Vrouwen en mannen, kinderen en ouderen; iedereen kan te 
maken krijgen met huiselijk geweld. Plegers, slachtoffers en 
getuigen komen uit alle lagen van de bevolking, zijn afkom-
stig uit alle culturen en zijn van alle leeftijden. Ook ouderen 
hebben hiermee dus te maken. 
Vita wil Ouderenmishandeling extra onder 
de aandacht brengen. 
Wanneer een oudere wordt geslagen en onder de blauwe 
plekken zit, dan is mishandeling overduidelijk. Vaak bevindt 
ouderenmishandeling zich in zorg- en afhankelijkheidsrela-
ties. Het langdurig en intensief zorgverlenen aan de partner 
of ouder kan leiden tot overbelasting en machteloosheid. 
Daardoor kan de verzorger over ‘de grens gaan’ en wordt 
de zorg een groot risico voor ouderenmishandeling. Meestal 
is er geen sprake van moedwillig over de schreef gaan: vrij-
wel altijd is er sprake van onmacht of onkunde en lijden alle 
betrokkenen, slachtoffer en ‘pleger’ onder de situatie. De 
meeste slachtoffers durven niet over huiselijk geweld te pra-
ten. Ze vinden het moeilijk om hulp te vragen. Ze schamen 
zich en denken dat het hun eigen schuld is. Voor de ‘plegers‘ 
van huiselijk geweld is het ook niet makkelijk om er over te 
praten. Ook zij hebben last van schaamte. Voor slachtoffer 
en pleger is het belangrijk dat zij hulp krijgen om het geweld 
te stoppen. Buren, familie of vrienden die getuigen zijn van 
huiselijk geweld ondergaan het als een schokkende en ver-
warrende ervaring. Ze staan voor de moeilijke vraag of ze 
zich moeten mengen in het privé leven van anderen. Hier-
over kunt u bij Meldpunt Amstelland advies vragen.
Hulp nodig? Bel ons! 
Heeft u vragen over huiselijk geweld of denkt u dat iemand 
in uw omgeving slachtoffer of pleger is van huiselijk geweld? 
Of wilt u graag een luisterend oor? Bel voor advies, consult 
en/of informatie met Meldpunt Amstelland, Vita welzijn en 
advies, 020 5 430 440, ma. t/m vrij. 09.00 -12.00 uur of mail 
steunpuntouderenmishandeling@vitawelzijnenadvies.nl 
www.meldpuntamstelland.nl
Aandachtsfunctionaris Uithoorn; Brigit Wennink, tel. 0297-
532334, b.wennink@vitawelzijnenadvies.nl
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 IVN organiseert lezing:
‘De Slakkenpakker vertelt’
Regio - Op dinsdag 5 maart orga-
niseert IVN De Ronde Venen en Uit-
hoorn een lezing over slakken. De 
lezing vindt plaats in NME-centrum 
De Woudreus aan de Pieter Joos-
tenlaan 28a in Wilnis. De lezing be-
gint om 20.00 uur en de toegang is 
gratis. De spreker, Herman Roode, is 
een echte slakkenexpert. 
Een regenbui en daar heb je ze 
weer. Met honderden tegelijk, vaak 
met huis en al. We hebben het over 
slakken, waarvan het bestaan zich 
afspeelt op een ander niveau dan 
ons jachtige mensenleven. Deze 
dieren zijn bij veel mensen niet zo 
geliefd, vooral naaktslakken zijn niet 
populair. Mensen met liefde voor 
hun tuin zien ze doorgaans liever 

gaan dan komen. Toch zijn het he-
le interessante dieren. ‘Slakkenpak-
ker’ Herman Roode verdiept zich er 
al jaren in en kan er boeiend over 
vertellen. In Nederland leven maar 
liefst 116 soorten landslakken waar-
van 90 soorten huisjesslakken en 26 
soorten naaktslakken. Naast bouw, 
voortplanting en levenswijze behan-
delt hij ook de verschillende soorten 
en hoe je die kunt herkennen. Ook 
gaat hij in op het werk dat hij ver-
richt voor het Atlasproject Neder-
landse Mollusken. Genoeg stof dus 
voor een interessante avond met 
veel foto’s.
Voor meer informatie kunt u bellen 
naar 0297-534562. Zie ook www.ivn.
nl/derondevenen&uithoorn.

Verrassende derde dirigent KnA

Zaterdag postzegelruilbeurs
Uithoorn - Filatelisten Vereniging 
Uithoorn houdt weer haar postze-
gelruilbeurs komende zaterdag 2 
maart. 
Zoals vanzelfsprekend is het op de-
ze beurs altijd gezellig en u kunt er 
praten over de filatelistische hobby 
bij een kopje koffie. Er zijn leden van 
de filatelistenvereniging aanwezig, 
bij wie u informatie kunt inwinnen 
over het verzamelen van postzegels. 
Ook is er de mogelijkheid om advies 
te geven bij taxatie en verkoop van 

verzamelingen. De vertrouwde han-
delaren zullen eveneens niet ont-
breken. Ook de jeugd is zeer zeker 
welkom om te ruilen en om eventu-
ele vragen te stellen over het verza-
melen van postzegels.
Ruilen, kopen, verkopen in een ont-
spannen sfeer, dat vind je op deze 
ruilbeurs! De ruilbeurs is open van 
10.00 uur tot 15.00 uur en wordt ge-
houden in het Wijksteunpunt aan 
Bilderdijkhof 1. Er is voldoende par-
keergelegenheid.

Bingo in ‘t Buurtnest
Uithoorn – Vandaag, woensdag 
27 februari, is het weer de vierde 
woensdag van de maand, dan is er 
de maandelijkse bingo van 13.30 tot 
16.00 uur in ‘t Buurtnest aan de Ar-
thur van Schendellaan. De vrijwilli-
gers van Vita zijn weer op pad ge-
gaan voor leuke prijzen en hopen op 

een grote opkomst. De koffie en de 
thee staan klaar en voor iets lekkers 
wordt ook altijd gezorgd.
Er wordt gespeeld in een rustig tem-
po, de kaartjes kosten 0,50 euro per 
stuk. 
U hoeft nergens lid van te zijn, ie-
dereen is van harte welkom!

Gezellig druk in bibliotheek tijdens Game(s) Together
Uithoorn - Op dinsdag 19 februari 
was de bibliotheek Uithoorn omge-
toverd tot een spelletjestempel voor 
kinderen en hun ouders. De combi-
natiefunctionarissen Uithoorn heb-
ben deze middag in samenwerking 
met de bibliotheek georganiseerd 
met de slogan ‘Come Together, Play 
Together’. De kinderen kregen na-
melijk de mogelijkheid hun ouders 
uit te dagen op een interactieve 
spelcomputer, terwijl de ouders de 
strijd aan konden gaan met de kin-
deren op de ‘ouderwetse’ manier: 
het bordspel. 
Om 14.00 uur opende de bibliotheek 
haar deuren, waar de eerste kinde-
ren met ouders al klaar stonden om 
te beginnen. De kinderen keken hun 

ogen uit en wisten eigenlijk niet zo 
goed waar ze moesten beginnen. 
Na een korte ronde te hebben ge-
lopen langs de verschillende activi-
teiten, gingen ze snel aan de slag.
Sommigen startten op de eerste 
verdieping, waar spellen als pim 
pam pet, vier op een rij, schaken en 
zeeslag gespeeld konden worden 
aan de tafel of op een smartboard/
laptop.
Anderen zochten meer de spanning 
en drukte op de tweede verdieping 
op, waar onder andere een groot 
scherm stond met daaraan 8 dans-
matten gelinkt. Iedereen kon elkaar 
uitdagen voor een echte dansbattle 
en er werd volop geswingd door zo-
wel jong als oud. Daarnaast lieten 

sommige kinderen aan hun ouders 
zien dat samen spelen op de Wii of 
de PS3 ook erg gezellig kan zijn, ter-
wijl deze spelen ook in levenden lij-
ve gespeeld konden worden.
Zo kon je op de Wii Twister spe-
len, terwijl het behendigheidsspel 
Twister niet ver daar vandaan op de 
grond lag. Ook de bovenste verdie-
ping werd door iedereen gevonden, 
er werd volop genoten van spelle-
tjes die afkomstig zijn van verhalen 
uit verschillende boeken.
Zo werd het boek ‘Waar is Wally’ tot 
leven gewekt in het ‘Waar is Wal-
ly’ bordspel en konden de kinde-
ren van alles lezen over Apen bij het 
spel ‘Vallende Aapjes’ en over de 
boerderij en kippen bij ‘Stef Stunt-

piloot’. De eye-catcher op de der-
de verdieping waren de racebikes, 
waar op een ouderwetse hometrai-
ner de kinderen en ouders de strijd 
aan konden gaan met elkaar om het 
parcours zo snel mogelijk af te leg-
gen!  En natuurlijk zou de biblio-
theek de bibliotheek niet zijn als er 
niets gedaan zou worden met boe-
ken. Elk uur werd er voorgelezen 
voor iedereen die dat leuk vond. De 
kinderen zaten aandachtig te luiste-
ren naar ‘De mooiste vis van de zee’, 
‘Nijntje’ en ‘Pluk van de Petteflet’ en 
werden helemaal meegezogen in 
het verhaal. Uiteindelijk kwam het 
verhaal tot leven in een spelletje, 
waar de kinderen zich kostelijk mee 
vermaakt hebben. 
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Cafetaria Alpha in Wilnis wint
‘Patatje Met Test 2013’

Wilnis - Afgelopen weekend heeft 
het jongerenwerk van Tympaan-De 
Baat voor de derde keer de ‘Patatje 
Met Test’ uitgevoerd. Het testpanel 
bestond dit jaar uit 6 jongeren van 
de leeftijd van 11 tot 24 jaar. In één 
middag heeft het testpanel alle ne-
gen snackbars* van De Ronde Ve-
nen (anoniem) bezocht en de ‘pa-
tatjes met’ op 16 punten aan een 
kritisch onderzoek onderworpen. 
Er werd niet alleen beoordeeld op 
de smaak en kwaliteit van het ‘pa-
tatje met’ zelf, maar ook op de por-
tiegrootte, prijs, wachttijd, presen-
tatie, vriendelijkheid en hygiëne. 
Ook de optie om Wifi te gebruiken 

werd dit jaar meegenomen. 
Winnaar van de ‘Patatje Met Test 
2013’ is Cafetaria Alpha uit Wil-
nis. Zij bakte een frietje waarbij 
je je vingers opeet. Krokant, goe-
de geur en temperatuur, niet te vet 
en een goede portie. Ook de mayo-
naise die er ruimschoots bij geser-
veerd werd viel enorm in de smaak 
bij het smaakpanel. Dit gecombi-
neerd met een scherpe prijs van 
1,95 euro en de enorme vriende-
lijkheid maakte Grieks Nederlands 
Cafetaria Alpha een overtuigende 
winnaar.
Dino’s uit Mijdrecht staat op een 
eervolle tweede plaats, gevolgd 

met slechts een half punt verschil 
door Snackbar Adelhof. De test 
wees verder uit dat er enorme ver-
schillen zijn in kwaliteit en prijs, 
maar dat het voor wat betreft de 
vriendelijkheid gelukkig heel goed 
gesteld is bij de snackbars in De 
Ronde Venen! Via Veenig Facebook 
en Twitter kan er gereageerd wor-
den op de test en kan je je eigen 
favoriet aangeven. Voor meer infor-
matie over het Jongerenwerk en de 
diverse activiteiten zie www.veenig.
nl of e-mail naar jong@stichting-
debaat.nl. *De Corner en Cens uit 
Mijdrecht waren op eigen verzoek 
uitgesloten van de test.

Kleding & speelgoedbeurs en boekenverkoop
Wilnis - Komende zaterdag 2 maart 
is weer van 9.30 uur tot 11.00 uur 
de kleding & speelgoedbeurs sa-
men met een boekenverkoop in ‘de 
Roeping’ in Wilnis bij het kerkge-
bouw van de Hervormde Gemeente. 
Dit is uw kans om voor een redelijke 
prijs goede en leuke kinderkleding, 
speelgoed en boeken te kopen.

De inbreng voor de kleding & speel-
goedbeurs is komende vrijdag 1 

maart van 13.15 uur tot 14.30 uur. 
Voor verkoop kunnen worden aan-
geboden: kinderkleding tot maat 
176 en kinderspeelgoed. Voortaan 
mogen de inbrengers zelf de spullen 
prijzen. Voor een verkoopnummer 
kunt u mailen naar Esther Groenen-
dijk: essagroen@gmail.com. U hoeft 
daarna niets meer te doen, de orga-
nisatie van de beurs regelt verder de 
verkoop.  Op zaterdag van 12.00 uur 
tot 12.15 uur kunt u de niet verkoch-

Een fleurig koffieconcert 
van zanggroep Braq
Vinkeveen - Zanggroep Braq ver-
zorgde op de koude zaterdagoch-
tend 23 februari een vrolijk en hart-
verwarmend koffieconcert op zorg-
centrum Careyn Maria-Oord. 
Braq bestaat uit Babette Labor-
dus, Annet van Zwieten, Marion van 
Kouwen, Ton van Asselen en Martin 
Verrips. Zij werden uitstekend be-
geleid door Emiel Janmaat op toet-
sen en gitaar, die ook een goede 
zangstem bleek te hebben en en-
kele nummers meezong. De zang-
groep komt uit Vinkeveen en is op-
gericht uit een samenwerking met 
de plaatselijke toneelvereniging Alt-
ovi. Sindsdien heeft Braq verschil-
lende optredens verzorgd. 
Verschillende liedjes, veelal beken-
de melodieën, werden uitgevoerd in 
meerdere talen. Van een Iers volks-
lied dat a-capella werd gezongen 
tot een Italiaans protestlied. Maar 
vooral de Nederlandse liedjes waren 

heel herkenbaar voor het aandach-
tige publiek. Er werd meegeneuried, 
gezongen en meegeklapt. Liedjes 
van de cabaretiers Wim Sonneveld 
en Paul van Vliet die meerstemmig 
werden uitgevoerd vielen goed in de 
smaak. De bekende liedjes uit de tv 
serie uit de jaren 70 van de vorige 
eeuw en de latere musical ‘Ja zus-
ter, nee zuster’ werden zeer gewaar-
deerd, zoals het gelijknamige num-
mer en het lied ‘Mijn opa’. Ook ‘Aan 
de Amsterdamse grachten’ ontbrak 
deze ochtend niet. 
Maar de verrassing had zanggroep 
Braq tot het einde bewaard toen tij-
dens het laatste nummer ’24 Rozen’ 
van Toon Hermans werd ingezet. De 
enthousiaste zangers deelden aan 
het publiek prachtige rozen uit. Veel 
meer rozen dan waarover in het lied 
werd gezongen. Een mooie afslui-
ting van een zeer geslaagde muzi-
kale ochtend.

DA Drogisterij Parfumerie 
NAP wordt overgenomen
Mijdrecht - Met ingang van maart 
gaat Jan Willem Nagel – eigenaar 
van een DA winkel in Amsterdam - 
het stokje overnemen van Ria Vers-
leijen-Nap. Hiermee komt een ein-
de aan een traditie van 90 jaar fa-
milie ondernemerschap. De winkel 
werd in 1923 door de opa van Ria, 
als kruidenierszaak met drogiste-
rijartikelen, geopend in de Dorps-
straat te Mijdrecht. Later verhuis-
de de winkel naar de huidige lo-
catie. Ria’s vader nam de zaak 
van zijn vader over en sloot zich 
in 1961 aan bij de DA coöpera-
tie. Ria kwam al op jonge leeftijd 
in de winkel werken en nam de-

ze vervolgens van haar vader over, 
die overigens nog tot op hoge leef-
tijd in de winkel actief was. Enige 
tijd geleden kwam ze in contact 
met Jan Willem Nagel, die op zoek 
was naar nog een DA winkel om 
over te kunnen nemen. Gezien alle 
ontwikkelingen die er te gebeuren 
staan met de sloop en de nieuw-
bouw van  de Molenhof en de im-
pact die dit heeft op haar winkel, 
vond ze dit een mooi moment om 
haar zaak te verkopen aan Jan Wil-
lem.
Hij gaat de uitdaging graag aan om 
de winkel onder DA vlag voort te 
zetten en deze in de loop van dit 

jaar te verhuizen naar een tijdelijke 
locatie (waar is nog niet bekend).
Hij is voornemens om weer op de 
oude stek terug te keren als de 
nieuwbouw van de Molenhof klaar 
is. Jan Willem is jaren als regioma-
nager bij DA in dienst geweest en 
heeft in 2007 zijn eerste DA winkel 
in Amsterdam gekocht. Helemaal 
afscheid nemen van de winkel en 
haar klanten wil Ria nog niet. Hoe-
wel ze een stapje terug doet, zal ze 
nog regelmatig in de winkel te vin-
den zijn. 
De familie NAP wil hierbij haar 
klanten bedanken voor het jaren-
lange vertrouwen.

Mijdrechtse verdachte vast 
voor gewapende overval
Mijdrecht/Nieuwkoop - Een 
20-jarige man uit Mijdrecht heeft 
zich maandagmorgen 25 februari 
aan het politiebureau in zijn woon-
plaats gemeld in verband met een 
overval in Nieuwkoop op zaterdag 
23 februari. De recherche moet de 
verdachte nog horen. 
Zaterdag 23 februari, even na 11.00 
uur, vond een gewapende overval 
plaats op juwelier ’t Gouden Hart 
aan de Dorpsstraat. Twee personen 
kwamen de winkel binnen en be-
dreigden meerdere personen met 
een vuurwapen. Een derde persoon 
stond bij de voordeur te wachten. 
Toen de drie overvallers er op een 
scooter vandoor wilden gaan, pak-
te een omstander één van hen vast 

waardoor deze ten val kwam. Sa-
men met andere omstanders werd 
deze overvaller, een 19-jarige man 
uit Mijdrecht, overmeesterd en 
overgedragen aan de politie. Tijdens 
en na de overval is buiten meerde-
re keren in de lucht geschoten. Nie-
mand raakte daarbij gewond. De 
twee andere overvallers wisten te 
ontkomen.
Op de Roerdomplaan werd de scoo-
ter achtergelaten en stapten de 
twee opzittenden in een grijze auto. 
Een van deze twee, ook een inwo-
ner uit Mijdrecht, heeft zich maan-
dag jl. vrijwillig gemeld en is aange-
houden. Deze 19-jarige verdachte is 
gisteren voorgeleid aan de rechter-
commissaris.

Unieke verzameling in Poldermuseum
Waverveen - De unieke situa-
tie doet zich voor dat de heer Jan 
Compier, woonachtig aan de Bots-
holsedwarsweg 13a, in samenwer-
king met leden van de Historische 
Vereniging De Proosdijlanden, op 
7 maart a.s. zijn unieke verzame-
ling historische attributen toegan-
kelijk stelt voor een groter publiek. 

De deuren gaan om 15.00 uur open, 
zodat bezoekers die dat willen, zijn 
collectie kunnen bekijken vóór de 
diapresentatie van 16.00 uur. 

De diashow duurt drie kwartier à 
een uur, waarna er weer vrij rond-
gelopen kan worden. Jan Compier 
geeft om 20.00 uur nogmaals een 

Fourniturenwinkel Marijke van Soest uitgebreid
Wilnis - De knusse maar overvolle 
fournituren- en stoffenwinkel van 
Marijke van Soest aan de Wilnis-
se Zuwe 3 is per 1 februari jl. een 
nieuwe fase in gegaan. De win-
kel is nu twee keer zo groot ge-
worden. Winkeleigenaresse Marij-
ke van Soest kreeg de kans om de 
ruimte van het naastliggende pand 
via een doorsteek bij haar winkel 
te betrekken. Daar liggen nu in 
schappen tientallen rollen katoe-
nen en wollen stoffen, dikke en 
dunne, in een veelvoud van kleu-
ren en dessins voor tal van doel-
einden. Bijvoorbeeld om daarmee 
zelf volgens een patroon kleding te 
maken, maar ook om mee te be-
kleden, te quilten en voor huis-
houdelijk gebruik. In de ruimte is 
een werktafel geplaatst om stuk-
ken stof van de rol op te meten 
en af te knippen. De winkel is te-

vens een speciaalzaak in fourni-
turen. Dus alle benodigdheden 
op gebied van hand- en machi-
naal naaien, breien, haken en bor-
duren vindt u hier. Wat betreft het 
laatste is er een enorm assorti-
ment aan Burdapatronen en com-
plete borduursets. Maar ook brei-
tassen en een geweldige sortering 
breiwol, naast accessoires als ka-
toenen en polyester naaigarens 
in alle kleuren, band en linten in 
een veelvoud aan breedten, ritsen, 
sets met diverse soorten drukkno-
pen (ook die voor jeans) en meta-
len festonringetjes, duizenden an-
dere knopen, Gütermann artikelen 
en stoflijmen, glasparels, gespen, 
koordstoppers en gordijnkoorden, 
gordijnhaken, nylonkoord, stop-
wol, ceintuurs, naalden, spelden 
en noem maar op. Verder de nodi-
ge documentatie voor alle soorten 

handwerk. Wie handwerken, naai-
en, borduren en haken op het lijst-
je heeft staan, is hier aan het juiste 
adres, maar ook voor slechts een 
stuk lint of een bijpassende knoop 
wordt u vriendelijk ontvangen en 
geadviseerd. En dat voor prijzen 
die soms echt nog dateren uit de 
‘gulden tijd’.

“Het is misschien meer dan toe-
val dat ik precies vijftien jaar na-
dat ik de winkel op 2 februari 1998 
destijds van mevrouw Ligtvoet heb 
overgenomen, mij nu mag verheu-
gen in een uitbreiding. Een aantal 
artikelen en schappen heb ik on-
langs van Stoffen Ton uit Uithoorn 
kunnen overnemen. Die is met zijn 
zaak gestopt. Veel van zijn klanten 
komen nu hier naartoe. Het eigen 
klantenbestand breidt zich ook uit. 
Dat heeft te maken met het tijds-

beeld van nu denk ik. Veel men-
sen doen langer met hun kleding 
en herstellen of vermaken die een 
keer. Veel aandacht is er ook voor 
het breien en ook de naaicursus-
sen en workshops staan meer dan 
anders in de belangstelling”, aldus 
Marijke die nu samen met haar 
winkelbezoekers wat meer lucht 
en ruimte heeft gekregen.

Prettig is ook dat zij het aanbod 
ook overzichtelijker kan presen-
teren. Dat kost nog wel even tijd. 
Maar wie wat zoekt en het niet kan 
vinden, vraag het Marijke en zij to-
vert het wel ergens vandaan.

Openingstijden: ma. van 13.00-
17.00 uur, di t/m vrij van 10.00-
12.30 en van 13.30-17.00 uur, za 
van 10.00-16.00 uur. Tel. 0297-
282148. U bent van harte welkom!

te goederen weer ophalen en afre-
kenen. De niet verkochte goederen 
kunt u ook achterlaten, deze gaan 
dan naar stichting Roki.
Dit keer wordt de boekenverkoop 
gelijk met de kledingbeurs gehou-
den en de opbrengst is bestemd 
voor Stichting Lighthouse. Deze 
stichting, die werkzaam is in Wil-
nis, biedt hulp in de vorm van (cri-
sis)opvang aan vrouwen die in ui-
terst moeilijke situaties zijn terecht-

gekomen. Het opvanghuis is een 
plaats van herstel waar vrouwen tot 
rust kunnen komen om weer koers 
en grip op het leven krijgen. Verdere 
informatie over deze stichting is te 
lezen op  www.stichtinglighthouse.
nl. De boekenverkoop is van 9.30 tot 
12.00 uur ook in ‘de Roeping’. Voor 
verdere informatie over de boeken-
verkoop kunt u contact opnemen 
met Cees en Janny Broere, Burg. 
Van Trichtlaan 132. Tel. 281730.

presentatie van oude foto’s uit de 
omgeving van Waverveen. 
U wordt verzocht, in verband met de 
ruimte, zich te melden aan het se-
cretariaat van de historische vereni-
ging op welk tijdstip u de diapre-
sentatie wilt bezoeken: 
m.j.vaneijk@casema.nl of 0297-
281835. 

Het vervoer is op eigen gelegen-
heid. U rijdt vanaf de kruising 
201/212 richting Waverveen over 
de Hoofdweg. Deze weg loopt langs 
de hoofdtocht van de polder Groot- 
Mijdrecht. Het adres is Botshol-
sedwarsweg 13a te Waverveen te-
genover de inmiddels gesloten ba-
sisschool van Waverveen.





Uithoorn/De Kwakel - Veiligheid voorop! 
Dat loopt als een rode draad door het defi -
nitieve Verkeersstructuurplan (VSP) De Kwa-
kel en geldt zeker voor fi etsers. Die blijken 
een streepje voor te hebben in dit plan (en 
bij het college). Gaan dit jaar en volgend jaar 
al vijf projecten van start om De Kwakel ver-
keersveiliger te maken, waarvan er een is de 
inrichting van de Vuurlijn ten westen van de 
Ringdijk als ‘fi etsstraat’ waar de auto te gast 
is, in 2015 is de Boterdijk volgens de huidi-
ge planning aan de beurt. De bedoeling is 
daaraan groot onderhoud te plegen en ver-
volgens op dezelfde wijze vanaf de kruising 
met de Watsonweg tot die met de Drechtdijk 
in te richten als een fi etsstraat. Er wordt in 
beide gevallen voorzien in twee roodgekleur-
de banen – ‘fi etssuggestiestroken’ - met be-
lijning/markeringen en een grijs middenge-
deelte waarop de auto ‘te gast’ is. De auto 
beperkt zich hier tot bestemmingsverkeer. 
Tevens is tijdens de verscheidene raadsver-
gaderingen geopperd hier meteen ook een 
30 km weg van te maken met een inhaal-
verbod. De werkzaamheden worden pas uit-
gevoerd zodra de nieuwe woonwijk De Oker 
met de bijbehorende infrastructuur klaar en 
opgeleverd is. Bouwverkeer is namelijk niet 
te combineren met een fi etsstraat. Tussen-
tijds zullen er uitsluitend onderhoudswerk-
zaamheden worden uitgevoerd ten behoe-
ve van de veiligheid van de weggebruikers. 

Met de maatregelen wordt er vanuit gegaan 
dat er nog maar weinig ‘sluipverkeer’ ge-
bruik zal maken van het oostelijk deel van 
de Vuurlijn en de Boterdijk, m.u.v. bestem-
mingsverkeer van omwonenden, zodra de 
omgelegde N201 eind dit jaar/begin volgend 
jaar in gebruik zal zijn genomen. Dat scheelt 
enorm veel doorgaand verkeer op de huidige 
N201. Naar verwachting zal de verkeersin-
tensiteit wel toenemen op de Noorddammer-
weg richting de Vuurlijn en de Ringdijk v.v. 
Reden waarom bekeken wordt of het stuk-
je Vuurlijn tussen de kruising met de Noord-
dammerweg en de Ringdijk aangepast kan 
worden. Na de ingebruikname van de om-
gelegde N201 zal het beheer van deze weg 
worden overgedragen aan de gemeente Uit-
hoorn. De bedoeling is dan op de huidige 
kruising de verkeersregelinstallatie zoda-
nig aan te passen dat de verkeerslichten van 
en naar De Kwakel op de kruising vaker en 
langer op groen staan. Overigens ligt het in 
de bedoeling om op termijn van de kruising 
Noorddammerweg/oude N201 een rotonde 
te maken. Dit herinrichtingsplan maakt geen 
onderdeel uit van het VSP, maar behoort tot 
het uitvoeringsprogramma Legmeer-West.

Wat niet doorgaat
Waar de wens was geuit om langs de Drecht-
dijk tussen de kruising met Halfweg en de 
Noord-Zuidroute een voetpad aan te leggen, 

wordt hier geen invulling aan gegeven. Uit 
onderzoek blijkt dat daar geen ruimte voor 
is. Tussen Halfweg en het centrum van De 
Kwakel ligt weliswaar een voetpad, maar dit 
kan eveneens door het gebrek aan ruim-
te niet worden verbreed. Het voetpad maakt 
wel deel uit van het reguliere onderhouds-
programma.
Eveneens aan de orde kwam het idee om 
de Halfweg door te trekken naar de Noord-
Zuid route N231. Deze optie kwam ter spra-
ke om te voorkomen dat doorgaand verkeer 
zijn weg zoekt door De Kwakel. Hierbij zou 
de Drechtdijk bij de kruising met de N231 
worden afgesloten. Ook deze optie wordt 
niet uitgevoerd omdat wordt verwacht dat de 
Boterdijk niet meer aantrekkelijk wordt als 

sluiproute zodra die als een fi etsstraat is in-
gericht. Voor het gebied rond het Steenwij-
kerveld wordt op dit moment een ruimtelijke 
visie opgesteld. Daarbij lijkt het doortrekken 
van de Halfweg naar de N231 vanuit ruimte-
lijk perspectief hoe dan ook niet wenselijk. 
Het ziet er dus naar uit dat het idee defi nitief 
van de baan is.

Al met al worden met ingang van dit jaar 
door de gemeente grote delen uit het Ver-
keersstructuurplan De Kwakel in uitvoering 
genomen. Zodra iets concreet gerealiseerd 
is, zullen wij er melding van maken in deze 
krant. Maar ook eventuele aanpassingen en 
veranderingen als die in de loop der tijd door 
voortschrijdend inzicht aan de orde komen.
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Bijzondere workshops 
in Atelier de Penseelstreek

Uithoorn - Begin april bestaat Atelier de Penseel-
streek 20 jaar. Ter gelegenheid daarvan zal een aan-
tal bijzondere workshops gegeven worden. De eer-
ste workshop voor volwassenen vindt plaats op 
donderdagavond 7 maart van 20.00 tot 22.00 uur. 
Voor de kinderen van 7 tot 12 jaar is er op diezelf-
de dag ’s middags een workshop van 15.45 tot 17.15 
uur. In beide gevallen gaan de deelnemers ‘fantasie-
vissen’ schilderen. Er zal gewerkt worden met plak-
kaatverf op papier.

Al het materiaal (kwasten, verf en papier) is inbe-
grepen in de prijs: 17, 50 euro voor volwassenen en 
11, 50 euro voor kinderen. Voor wie het leuk vindt 
om een keer in het atelier te komen schilderen is dit 
een goede gelegenheid om het eens uit te proberen.
Het is altijd heel gezellig. Koffi e, thee of limonade is 
gratis. Voor meer info en opgave: tel. (0297)540444, 
e-mail:  info@atelier-penseelstreek-uithoorn.nl Ate-
lier de Penseelstreek is gevestigd aan de Potgieter-
laan 16.
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REACTIE VAN EEN LEZER

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 stand-
punt in. Wij vinden dat alle mededelingen, nieuwsfei-
ten en overige onderwerpen die zich in het openbaar 
afspelen en zeker die zaken die tijdens gemeente-
lijke vergaderingen, bijeenkomsten of interviews 
worden gedaan, in onze krant horen. Alle lezers van 
onze krant, ook die niet bij zo’n bijeenkomst of ver-
gadering of wat dan ook aanwezig waren, behoren 
daarvan kennis te kunnen nemen. Ingezonden brie-
ven 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.

Opgeven is geen optie 
Het is goed om een keer stil te 
staan voor alle mensen die ge-
raakt zijn door Kanker. En dat 
zijn er veel, te veel. Want een op 
de drie Nederlanders krijgt in de 
loop van zijn of haar leven kan-
ker. Bij Alpe d’HuZes vinden we 
dat dit moet veranderen! Ik ben 
Natascha Woerdeman, 32 jaar 
en moeder van 2 gezonde kin-
deren. Ik wil onder het motto 
“Opgeven is geen optie” de Al-
pe D’hues zo vaak mogelijk be-
klimmen. Ik wil de onmacht van 
de kankerpatiënt om te zetten 
in kracht. Deze legendarische 
berg staat 2 dagen in het teken 
voor Kanker om zoveel mogelijk 
geld op te halen. Dit geld wordt 
onder andere gebruikt voor on-
derzoek om deze onverslaan-
bare ziekte in de toekomst ver-
slaanbaar te maken.

Ik zet tot maandag 11 maart een 
collectebus neer bij C1000 Vis-
ser, in het Dorpscentrum aan 
de Prinses Irenelaan. Door zijn 
medewerking en door u dona-
tie van fl essenbonnen hoop ik 
zo veel mogelijk geld op te ha-
len wat geheel ten goede komt 
aan het KWF Kankerfonds.

Daar wil ik een kleine tegen-
prestatie tegenover zetten. Na 
twee weken haal ik de bus weg 
en haal ik er een bonnetje uit. 
De gelukkige wint dan een zelf-
gemaakt schilderij en een ca-
deaubon van 10 euro. Maar laat 
u motivatie om mee te doen aan 
deze collecte zijn, dat u hiermee 
een heel goed doel steunt!

Natasch Woerdeman
uit Uithoorn

Hulde voor het optreden 
van de hulpdiensten 

Op Donderdag 21-02 reed ik 
met mijn vrouw door de Adm 
van Gentlaan waar ze in onze 
auto een hartstilstand kreeg. Na 
112 gebeld te hebben kwamen 
er na 4/5 minuten al 3 politie 
auto’s aangereden wow dacht 
ik nog dit is snel. De jongens 
van de politie kwamen meteen 
aanhollen om mijn vrouw uit de 
auto te halen waarbij ik ook een 
AED voorbij zag fl itsen. Hierna 
kwam na de brandweer de Am-
bulance  en een hoop vrijwilli-
gers in bezit van AED ook nog 
terplaatse. Ik zal verder niet op 
details ingaan maar ik wil even 
kwijt dat het al met al een ge-

oliede machine was waarin een 
ieder zijn taak perfect uit voer-
de! Zelfs de Auto werd door de 
jongens van de politie thuis ge-
bracht. Hulde aan de hulpverle-
ners uit de grond van mijn hart!
Mijn vrouw is diezelfde avond 
(na nog 3 keer gereanimeerd te 
zijn) toch nog helaas overleden. 
Ik wilde hiermede nog wel be-
nadrukken dat het absoluut niet 
aan inzet van de dames en he-
ren van de hulpdiensten heeft 
gelegen,zij hebben alles gege-
ven! 
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126e jaargang

oplagE: 14.300

ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren 
op artikelen of zijn mening te geven 
op ontwikkelingen die spelen bin-
nen 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 beschik-
baar wordt gesteld aan derden. 
Dus ook niet per e-mail, fotokopie 
of anderszins zonder uitdrukkelijke, 
schriftelijke toestemming van de 
uitgever!

www.mEErbodE.nl

sinds 1888

Zaterdag 2 en zondag 3 maart:
Van Kouwen houdt showroom leegverkoop in alle vestigingen

Regio - Aanstaand weekend is hét 
moment om je slag te slaan. Van 
Kouwen houdt een spectaculaire 
showroom leegverkoop in alle ves-
tigingen.

“We hebben een fl inke hoeveelheid 
nieuwe auto’s op voorraad. In het 
voorjaar willen we graag schoon 
schip maken in onze showrooms. 

Doordat we zeer scherp hebben in-
gekocht, kan dit weekend de bes-
te deal ooit worden gedaan!”, aldus 
Frank Vaneman, directeur van de 
Van Kouwen bedrijven.

“Daarnaast zijn we op zoek naar 
goed onderhouden occasions waar 
we een hogere inruilprijs voor kun-
nen bieden. In combinatie met het 

inkoopvoordeel op de voorraadau-
to’s dus hét moment om zaken te 
doen.”
Van Kouwen heeft vorige week de 
nieuwe Opel ADAM geïntrodu-
ceerd aan haar klanten. Dit was een 
enorm succes en ook van dit mo-
del auto komt er een fl inke nieuwe 
voorraad in de showrooms te staan. 
Daarnaast zijn er bij Opel natuurlijk 

de scherp geprijsde en ruim uitge-
ruste Berlin modellen, bij Fiat staat 
er een zeer aantrekkelijke Panda en 
Punto aanbieding in de showroom 
en bij Kia profi teert u van de 50/50 
deal in combinatie met extra voor-
deel op de Picanto en de Rio.

Bij Alfa Romeo ontvangt u tijdelijke 
inruilpremies en profi teert u van de 

actie-uitvoeringen van de MiTo en 
Giulietta. Chevrolet stunt met een 
Aveo rijklaar voor 11950,- euro. 

Bezoek de showroom leegverkoop 
bij Van Kouwen komende zaterdag 
2 en zondag 3 maart. Het complete 
aanbod en de openingstijden vindt 
u op de website van Van Kouwen: 
www.vankouwen.nl .

Fietsers in de plus bij VSP De Kwakel

Mettertijd wordt de Boterdijk na een groot onderhoud het domein voor de fi etsers in de vorm 
van een ‘fi etsstraat’

Tolhuissluis later in gebruik door meerwerk

Uithoorn - Zoals het er nu naar uit-
ziet kan het Tolhuis sluizencomplex 
in het Amstel-Drechtkanaal op de 
grens van de gemeenten Uithoorn 
en Nieuwveen, pas later in gebruik 
worden genomen dan de geplan-
de 15 april dit jaar. Dan immers gaat 
het watersportseizoen offi cieel van 
start. En dan nog zal uitsluitend de 
grote sluis worden gebruikt mocht 
het zover zijn. Afwerking tot in de-
tails zal naar verwachting langer 
gaan duren alvorens alle mogelijk-
heden van het sluizencomplex kun-
nen worden benut.
De vertraging heeft alles te maken 
met het meerwerk dat de sloop van 
een groot deel van het bestaande 
sluizencomplex afgelopen maanden 

met zich meebracht. Momenteel is 
de herbouw in volle gang. Daarvoor 
zijn liefst 95.000 nieuwe stenen no-
dig! Oorspronkelijk waren er 45.000 
begroot. “De sluisconstructie bleek 
slechter dan was verwacht. Geluk-
kig is een groot deel van de opbouw 
onder water intact gebleven waarop 
een nieuwe stenen kadeconstructie 
kon worden aangebracht. Die werk-
zaamheden liggen weliswaar op 
schema, maar er moet nog van al-
les gebeuren en dat vergt wat meer 
tijd”, vertelt projectleider Ron Ver-
doorn van de Provincie Noord-Hol-
land tijdens een tussentijdse pre-
sentatie over de vordering van de 
werkzaamheden in de werkkeet op 
het sluizencomplex. Dat gebeurde 

afgelopen zaterdag waarvoor veel 
belangstelling uit de omgeving be-
stond. Over het sluizencomplex is 
een grote tent gespannen waardoor 
veel werkzaamheden ook tijdens 
winterdag gewoon kunnen door-
gaan. “Zo moet er een compleet 
nieuwe elektrische en hydraulische 
installatie worden ingebouwd, ko-
mende maand worden nieuwe sluis-
deuren aangevoerd en in gehangen, 
er komt een nieuw bedieningshuis 
op de kop van de sluis, voorzien 
van een kelderruimte met toilet en 
aan beide kanten van de sluis wor-
den camera’s geïnstalleerd. Verder 
komt er over het complex een nieu-
we draai- en schuifbrug. In de ka-
dekanten van de sluis worden lad-

ders aangebracht zodat iemand zelf 
uit de kolk kan klimmen als die in 
de sluis te water raakt. Alles wordt 
rondom voorzien van een hekwerk 
met schuifhekjes om te voldoen aan 
de veiligheidsnormen. Tevens zal 
de bestrating rondom worden ver-
nieuwd”, legt Verdoorn aan de hand 
van bouwtekeningen uit.

Vierde renovatie
In de grote sluis is nu nog een tij-
delijke stempelconstructie gebouwd 
om het naar binnen drukken van de 
kanten te voorkomen. De bodem 
van de sluis is bijzonder en van his-
torische betekenis. Die wordt in ori-
ginele staat gelaten. Hij bestaat uit 
een fundering van palen met daar-
op een houten vloer met daartus-
sen een laag kalkzandsteen. Door 
reparaties aan de vloer zijn er la-
ter eikenhouten delen tussen ge-
voegd. Helaas was daar tijdens het 
bezoek weinig van te zien vanwege 
een laagje modder dat erop lag. Er 
kon echter wel over de bodem wor-
den gelopen.
Het sluizencomplex, dat oorspron-
kelijk dateert van 1823 – en op 
last van de toenmalige Koning Wil-
lem I werd gebouwd - wordt in op-
dracht van de Provincie Noord-Hol-
land compleet gerenoveerd. Dat is 
voor het eerst sinds 1958 toen er 
ook herstelwerkzaamheden aan 
het sluizencomplex werden uitge-
voerd. Dit is de vierde keer in de le-
vensloop. Bij de sluis werd toenter-
tijd tol geheven. Voor dat doel was 
er een tolhuis gebouwd. Vandaar 
de naam van het complex. De Tol-
huissluis was nodig aan een op-
knapbeurt toe. Het metselwerk liet 
los en de houten sluisdeuren lekten 
aan alle kanten. Kortom, het com-
plex voldeed niet meer aan de mo-
derne eisen van deze tijd. Met de 
huidige renovatie is een (all-in) be-
drag van 3,6 miljoen euro gemoeid. 
De grote schutsluis is geschikt om 
schepen met een lengte van maxi-
maal 55 meter en 8.10 meter breed-
te te kunnen schutten. De kleine 
sluis is geschikt voor schepen tot 25 
meter met een breedte van 4 meter. 
De maximale diepgang is 2.10 me-
ter. Naast de sluizen werd in 1826 
een sluiswachterswoning gebouwd 
die in 1889 werd verbouwd tot twee 
woningen met daartussen een be-
taalkantoor. In 1953 werden de pan-
den ‘gemoderniseerd’.
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Cursus Estetica bij ‘Paraplu’
Wilnis - Stichting ‘Paraplu’ organi-
seert een mooie cursus voor allen 
die van kunst en schilderen houden. 

Waarom vinden wij iets mooi?
Schilders vertellen over de kleur, 
vormen en waarom zij schilderen 
zoals zij schilderen! Bijvoorbeeld 
Karel Appel, John Pollack, Matisse 
etc. De cursus wordt verzorgd door 
Martin van der Voort op 6 maanda-
gen van 09.30 tot 11.30 uur, te be-
ginnen op maandag 11 maart aan-
staande. De kosten bedragen 36,00 
euro.

Informatie en inschrijven
Nadere informatie over deze en an-
dere cursussen en workshops kunt 
u vinden in het programmaboekje - 
af te halen bij de ‘Paraplu’ en op de 
website www.stichtingparaplu.nl .
Voor aanmelding kan men online 
inschrijven of een inschrijfformulier 
worden ingeleverd dat kan worden 
gedownload op de website www.
stichtingparaplu.nl, of afgehaald 
en ingeleverd bij de Paraplu aan 
de Pieter Joostenlaan 28 in Wilnis. 
Via e-mail kan men altijd terecht op 
info@stichtingparaplu.nl .

Ter gelegenheid van 115-jarig bestaan:
Speciaal concert Jan Vayne 
& Brassband Concordia
De Ronde Venen – Een speci-
aal concert ter gelegenheid van 
het 115-jarig bestaan van de Vin-
keveense band Concordia is een 
mooie reden voor een avondje uit 
met Jan Vayne & Concordia samen 
in Mijdrecht. Samen met Brassband 
Concordia geeft pianovirtuoos Jan 
Vayne zaterdag 16 maart op uitno-
diging van Cultura De Ronde Ve-
nen een bijzonder concert in de Jo-
hannes de Doperkerk in Mijdrecht. 
Brassband Concordia werd in 1898 
opgericht door tien Vinkeveners, 
onder wie Hendrik Gijzen en de 
toenmalige schoolmeester S. Bison. 
Heel Nederland vierde dat jaar feest 
ter gelegenheid van de kroning van 
koningin Wilhelmina, maar in Vin-
keveen moest dat zonder muziek. 
Met de komst van Concordia ver-
anderde dat. Anno 2013, opnieuw 
een jaar waarin een troonswisse-
ling plaatsvindt, verzorgt Concordia 
regelmatig optredens in de regio, 
komt de brassband bij concoursen 
uit in de categorie ‘derde divisie’ en 
verzorgen de leden eigen opleidin-
gen voor het jeugdorkest. Jan Vay-
ne verzorgt al vele jaren concerten 
in samenwerking met tal van mu-
sici, zowel amateurs als professio-
nals. Daarbij gaat het de ene keer 
om klassiek repertoire en de ande-
re keer om populaire hedendaag-
se muziek. De leden van Concordia 
zijn onder leiding van dirigent Step-
han Koppelaar inmiddels volop aan 
het repeteren voor dit speciale con-
cert en vorige week schoof Jan Vay-
ne aan om gezamenlijk de muzika-
le puntjes op de i te zetten. Hij ver-
telde daar afgelopen weekend ook 

over in Nieuwsronde van RTV Ron-
de Venen. Wie dit programma ge-
mist heeft, kan het nog terugzien via 
www.rtvrondevenen.nl. Voor wie er 
een echte avond uit van wil maken, 
heeft Cultura De Ronde Venen een 
leuke tip. Heeft u al een toegangs-
kaart voor dit concert of kunt u aan-
tonen dat u een kaart heeft geboekt 
via de website van Cultura, dan kunt 
u op 16 maart vanaf 16.30 uur met 
15% korting dineren bij Grieks Spe-
cialiteiten Restaurant Corfu aan de 
Raadhuislaan 1 in Mijdrecht (0297-
288440). Uiteraard zorgt de chef er-
voor dat u op tijd in de kerk kunt 
zijn! Het concert van Jan Vayne & 
Brassband Concordia begint zater-
dag 16 maart om 20.30 uur, maar 
de Johannes de Doperkerk aan het 
Driehuisplein 1 in Mijdrecht gaat al 
om 19.45 uur open. Kaarten kosten 
12,50 euro per stuk, inclusief gratis 
door Concordia aangeboden koffi e 
en thee. Kaarten zijn nu al te reser-
veren via www.cultura-drv.nl, maar 
ze zijn ook te koop bij de leden van 
Brassband Concordia, boekhandel 
Mondria in Mijdrecht en drogiste-
rij De Bree te Vinkeveen. Scholie-
ren en studenten betalen, op ver-
toon van een school- of studiepas, 5 
euro per kaart. De korting is alleen 
te verkrijgen via de website of, in-
dien nog voorradig, vanaf circa een 
half uur voor aanvang van het con-
cert aan de kassa.
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REACTIE VAN EEN LEZER

De redactie van de Nieuwe Meerbode rekent het tot haar taak om de lezers van haar krant zo objectief mogelijk te infor-
meren. 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 afzen-
der 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.

Wanneer wordt dit eens 
opgeruimd

In september vorig jaar is het 
pand van de leegstaande taxi-
centrale langs de N201 ter hoog-
te van de Amstel afgebrand. De 
taxicentrale was al jaren een 
doorn in het oog van veel Amstel-
hoekers. Het pand stond al jaren 
leeg er hingen jongeren in rond 
en de bestemming was onduide-
lijk. In de loop van 2012 heeft fi r-
ma Domeco zich gemeld met het 
plan om op die plek een verzor-
gingshuis voor dementerenden 
ouderen te bouwen. Hoe e.e.a. er 
exact komt uit te zien is nog on-
bekend. Eerdere plannen zijn in-
getrokken door Domeco, omdat 
er onder andere bezwaar werd 
gemaakt tegen de omvang van 
het pand en men zich ernstig zor-
gen maakte over de parkeersi-

tuatie. Ondertussen staat er nu 
een afgebrande ruïne waar niets 
mee gebeurd. Er zijn hekken om-
heen geplaatst, maar dat zal nie-
mand beletten om het gevaarlijke 
terrein op te gaan. Er staan nu 3 
woonhuizen leeg om afgebroken 
te worden, en ook die zijn niet 
meer goed afgeschermd. Kort-
om de hoek is een bron van over-
last voor de omwonenden en ziet 
er niet uit. Het minste wat de fi r-
ma Domeco kan doen is om de 
resten zo snel mogelijk te slo-
pen en het terrein vrij te maken 
voor nieuwbouw. Ondanks diver-
se verzoeken vanuit het wijkcomi-
té Amstelhoek heeft Domeco nog 
niet aan dat verzoek voldaan. Het 
zou zoals men meldt een verzeke-
ringskwestie zijn. Wij als wijkco-

mité zijn van mening dat het ter-
rein ongeacht de verdere proce-
dure van nieuwbouw nu zo snel 
mogelijk opgeruimd moet gaan 
worden . Het is gevaarlijk, het 
trekt ongewenste personen aan 

en het biedt een verpauperde 
aanblik voor de Amstelhoek.
 

Namens het wijkcomité
Amstelhoek, 

Bob Bouwhuis 

Ingezonden reactie n.a.v. artikel in de
Nieuwe Meerbode woensdag 20 februari 2013

Het is niet mijn gewoonte te re-
ageren met ingezonden brieven 
op artikelen in de media. Voor 
een artikel in de Nieuwe Meer-
bode van vorige week (20 februa-
ri) maak ik een uitzondering. Het 
artikel op de voorpagina met een 
vervolg op pagina 5 gaat over het 
vertrek van de voormalig burge-
meester, een wethouder, de ge-
meentesecretaris en directeur 
Projecten. Waarom nu een inge-
zonden brief? Op sommige pun-
ten wordt een verkeerd beeld ge-
schetst van alle (fi nanciële) ge-
volgen die dit vertrek heeft ge-
had. Ik hecht eraan dit te corri-
geren zodat lezers zich een goed 
beeld kunnen vormen. Bovendien 
wil ik hierbij benadrukken dat 
een bestuurlijk complexe periode 
op een zorgvuldige wijze is afge-
sloten. In deze brief zal ik even-
eens ingaan op het gegeven dat 
veel informatie via een verzoek 
op de Wet openbaarheid van be-
stuur (WOB-procedure) naar bui-
ten is gekomen.

In de kop boven het artikel staat 
dat de voormalig burgemeester 
is ‘weggestuurd’. Dit is onjuist. 
Mevrouw Burgman heeft tijdens 
de raadsvergadering op 29 sep-
tember 2011 aangegeven uit ei-
gen beweging op te stappen. Een 
moedig besluit waarmee zij zelf 
aangaf verantwoordelijkheid te 
voelen én te nemen voor de situ-
atie zoals die in het DHV-rapport 
wordt beschreven. Van wegsturen 
is hier dus geen sprake. Dat geldt 
ook voor de wethouder die in de 
vorige bestuursperiode verant-
woordelijk was voor de ruimtelij-

ke ordening. Beiden hebben ‘hun 
ontslag aangeboden’ om ruimte 
te maken voor een nieuwe start.
In het artikel worden voorts de 
(salaris)kosten en (mogelijk) uit 
te keren wachtgelden van de 
voormalig wethouder, gemeen-
tesecretaris en voormalige direc-
teur Projecten én de interim-ge-
meentesecretaris en interim-di-
recteur Projecten bij elkaar opge-
teld en naar boven afgerond tot 
‘bijna een miljoen’. Hierbij wordt 
niet vermeld dat een gedeel-
te van dit bedrag ook als uitga-
ve zou zijn gemaakt in een situa-
tie waarbij niemand zou zijn ver-
trokken. Immers, de twee functies 
worden vervuld met salariskos-
ten. Het is dus niet logisch deze 
twee salarissen mee te tellen als 
‘extra’ kosten. Met de voormalig 
gemeentesecretaris en de voor-
malig directeur Projecten zijn in 
overleg afspraken gemaakt over 
hun vertrek, de voormalig direc-
teur Projecten is momenteel el-
ders gedetacheerd werkzaam. De 
totale optelsom is daarnaast ge-
baseerd op een maximaal bedrag 
dat de gemeente mogelijk aan 
wachtgeld zou moeten gaan be-
talen. Dat maximum wordt echter 
misschien over twee jaar bereikt, 
het tot nu toe feitelijk betaalde 
bedrag is dus aanmerkelijk min-
der. Of het maximum wordt uit-
gekeerd, is afhankelijk van of be-
trokkenen werk vinden.
Belangrijk hierbij is om te vermel-
den dat er bij alle afspraken ge-
bruik is gemaakt van bestaande 
regelgeving of berekeningen zo-
als een rechtbank die zou ma-
ken (indien het tot rechtszaken 

zou komen). Géén gouden hand-
drukken dus. In die zin heeft de 
gemeente en hebben betrokke-
nen gezamenlijk zorgvuldig ge-
handeld juist om extra uitgaven 
van gemeenschapsgeld te voor-
komen In uw artikel beschrijft u 
uitgebreid de stappen in de ge-
volgde WOB-procedures. Ik wil 
hierbij nog eens benadrukken 
dat openbaarheid en transparan-
tie voor mij, het voltallige college 
én de gemeentelijke organisatie 
kernbegrippen zijn. Hierbij die-
nen wij echter niet de menselij-
ke maat en privacygevoelens uit 
het oog te verliezen. Dat heeft bij 
ons als college centraal gestaan 
in de beoordeling van WOB-ver-
zoeken. Achter deze WOB-ver-
zoeken schuilen mensen, voor-
malig bestuurders en medewer-
kers, waarmee we rekening die-
nen te houden. De commissie 
voor bezwaarschriften heeft aan-
gegeven welke informatie bij zo’n 
onderwerp openbaar zou moe-
ten worden. Ik heb de heer Doe-
zé (die de informatie heeft opge-
vraagd) en de Nieuwe Meerbo-
de laten weten dat wij met deze 
kennis terugkijkend hier wellicht 
iets te krampachtig mee zijn om-
gegaan. Niet om iets te verhullen 
(waarom zouden wij als we zorg-
vuldig handelen), maar omdat het 
hier gaat om privacy en mensen.

Tot slot het volgende. In het be-
gin van deze brief geef ik aan dat 
hiermee een bestuurlijk complexe 
periode is afgesloten. Daarmee is 
het besturen van een gemeen-
te vandaag de dag niet opeens 
eenvoudig geworden. Gemeen-

ten moeten veel en vaak ingewik-
kelde zaken aanpakken met wei-
nig geld. En dat in een omgeving 
waarin veel mensen liever gis-
teren al een oplossing voor een 
probleem hadden dat zich van-
daag voordoet. Bovendien in een 
democratische omgeving waar-
in standpunten van allerlei partij-
en en belanghebbenden tot hun 
recht moeten komen. 
Dat in deze omgeving het debat 
om te komen tot besluitvorming 
soms hard wordt gevoerd is be-
grijpelijk. Dit gebeurt in de ge-
meenteraad en haar commis-
sies en in de media, en niet in het 
minst in de Nieuwe Meerbode 
(zoals bijvoorbeeld in krant van 
vorige week bij het verslag over 
de bespreking van de visie op het 
jongerenwerk). Hierbij vind ik het 
jammer dat het soms zo kort door 
de bocht gaat, dat geen recht 
wordt gedaan aan de nuances 
die wel degelijk een belangrijke 
rol spelen.
Dat speelt des te meer in een pe-
riode waarin de gemeente er ta-
ken bij krijgt en zich tegelijkertijd 
afvraagt wat een gemeente moet 
en kan doen en wat inwoners en 
organisaties zelf doen. Onterecht 
vind ik het worden wanneer dan 
daarbij geen recht wordt gedaan 
aan gemeentebestuurders, amb-
tenaren en anderen, die in deze 
context van belangen, onduide-
lijkheden, ideeën en vragen, met 
veel inzet en deskundigheid hun 
werk doen

Maarten Divendal,
burgemeester

De Ronde Venen

De Hoef - Op dinsdag 5 maart 
zijn de wijkagent en een colle-
ga van de afdeling voorlichting 
te gast in de Buurtkamer De 
Hoef in de Pastorie. 

Zij komen op een informele 
manier vertellen over babbel-
trucs, pinpasfraude en inbraak-
preventie en zullen graag de 
vragen beantwoorden die ter 
tafel komen. Tevens brengen zij 
ook informatiefolders mee. De-
ze voorlichting is vooral gericht 
op senioren, dus alle 55-plus-
sers uit De Hoef die hier wat 
meer over willen weten zijn van 
harte welkom. Ook een goede 
manier om met uw wijkagent 
en, als u er nog niet geweest 
bent, met de Buurtkamer ken-
nis te maken. Vanaf 10.00 uur 
is de Buurtkamer open voor de 
koffi e en rond half 11.00 uur 
start de voorlichting van de 
politie. Daarna kunt u nog tot 
12.00 uur napraten. 
De koffi e en activiteiten in de 
Buurtkamer zijn gratis. Hebt 
u vervoer nodig: bel naar het 
Servicepunt voor bemiddeling: 
(0297)587600.

Politie
‘op de koffi e’
in Buurtkamer

De Hoef

Straatverlichting Wilnis
Het is onbegrijpelijk dat na een 
paar weken de straatverlichting in 
Wilnis nog steeds circa 3 uur per 
dag onnodig brandt. Een signaal 
van een burger wordt, zo lijkt het, 

niet of nauwelijks opgepakt. Wat 
een geldverspilling en dan in deze 
tijd. Citytec of Stedin moeten toch 
door de gemeente op deze omis-
sie gewezen worden en er dient 

dan actie te worden onderno-
men, de tijdklok bijstellen. Ik ver-
zoek u dringend nu eens echt ac-
tie te ondernemen. Ik heb helaas 
moeten besluiten dit verzoek bre-

der bekend te maken. Het is niet 
anders.

Groet,
F. Broekman

Het Johannes Hospitium houdt open huis
Wilnis - Op zaterdag 2 maart a.s. 
opent het Johannes Hospitium 
van 11.00 tot 13.00 uur haar deu-
ren weer voor belangstellenden. In 
het ‘Buurthuis’, gelegen naast het 
hospice, aan Vossestaart 2 in Wil-

nis, zijn medewerkers en vrijwilli-
gers aanwezig om informatie te 
geven over de organisatie, de op-
namecriteria, de zorg aan bewo-
ners en het vrijwilligerswerk. Er is 
ook foldermateriaal aanwezig. In-

dien gewenst is een rondleiding in 
het hospice mogelijk. De organisa-
tie nodigt iedereen graag uit eens 
een kijkje te komen nemen in dit 
hospice in het hart van De Ronde 
Venen.

En mocht u er al langer over den-
ken zich aan te melden als vrijwil-
liger is dit de kans u vrijblijvend te 
oriënteren over de mogelijkheden. 
Kijk ook op hun website www.jo-
hanneshospitium.nl .

In de schoolvakanties organiseert Stichting Wielewaal kinderthemaweken 
voor kinderen met een beperking in diverse steden. De begeleiding is in 

handen van enthousiaste vrijwilligers. De kinderen kunnen zich per dag 
aanmelden, vrijwilligers zijn de hele week aanwezig. Binnen een thema doe 

je iedere dag allerlei activiteiten. Iets voor jou? Lees verder op:

VRIJWILLIGERS GEZOCHT! VROLIJK JIJ 
STRAKS MIJN 

VAKANTIE
OP?

G
R

A
T

IS
 A

D
V

ER
T

EN
T

IE





 
12   Nieuwe Meerbode  •  27 februari 2013

Gezellige krokusbridge 
bij Bridgeclub ABC
Uithoorn - Donderdagochtend 21 
februari was er de tweede ronde 
vrijbridgen bij Bridgeclub ABC, in ‘t 
Buurtnest aan de Arthur van Schen-
dellaan. Volgende week wordt er 
weer een competitieronde gespeeld 
en gaat het dus weer om de knik-
kers. Verrmoedelijk had de wed-
strijdbegeleiding een vrije speelron-
de ingesteld omdat men verwacht-
te dat veel leden met hun kinde-
ren of kleinkinderen naar de win-
tersport zouden gaan. Dat viel tegen 
want bijna iedereen was present. Of 
de ouders/grootouders werden niet 
uitgenodigd of men wilde voor een 
beetje sneeuw het bridgen niet la-
ten schieten. Dat er vrij gebridged 
werd was ook wel te merken, niet 
zozeer aan de uitslag, maar wel aan 
de manier waarop gespeeld werd. 
Er heerste een ontspannen sfeer, er 
werd leuk gebridged en veel gela-
chen. Ook had de wedstrijdbegelei-
ding weer de hele boel door elkaar 
gegooid, zodat je eens tegen andere 
paren moest bridgen, hetgeen toch 
door de meeste paren als leuk werd 
ervaren. Er werd aan 16 tafels ge-
bridged. Acht in de A-lijn en acht in 
de B-lijn, met wel in de B-lijn een 
stilzitter. 
A-lijn:
In de A-lijn was de eerste plaats 
voor het echtpaar Ria en Joop Smit 
met 58,93%, waarschijnlijk heeft dit 
paar veel tegenstanders uit de B-

lijn als tegenstander geloot. Tweede 
werd het paar CorryH Snel en Netty 
Walpot met 58,33%. Dit paar speelt 
altijd zeer geconcentreerd, of er 
vrij of voor de competitie gespeeld 
wordt maakt niet uit, maar is niet al-
tijd even gelukkig met de biedingen, 
deze keer dus wel. Derde werd het 
paar Ria Prager en Ciny v.d. Elsen 
met 58,04%. Het viel op dat voor-
al Ciny voor aanvang van het brid-
gen iedereen zeer vriendelijk goede 
dag wenste. Ook viel het op dat in 
deze lijn de scores heel dicht bij el-
kaar liggen, zeker de kaarten goed 
geschud.
B-lijn:
In de B-lijn was de eerste plaats 
voor het paar Marthe Pijnappels 
en Rina Smit met 62,08%. Dit paar 
kon het zelf niet geloven en wil-
de eerst de schriftelijke uitslag zien 
voor zij in luid gejubel uitbarstten, 
zeer verdiend. Tweede werd het 
paar Bep Soppe en Ria Wezenberg 
met 59,17%, duidelijk een paar dat 
zich in de A-lijn niet zo thuisvoelt, 
maar met vrijbridgen zich als een 
vis in het water voelt. Derde is het 
paar Nel Heilmann en Hetty Hout-
man met 57,64%.

Volgende week is er weer compe-
titiebridge en gaat het weer om de 
punten. Er zal dus door een aantal 
paren uit een ander vaatje getapt 
moeten worden.

Bridgevereniging De Legmeer
Vierde zitting brengt 
de spanning terug
Uithoorn - Door de gewijzigde re-
gels bij een keer afwezig zijn bij de 
parencompetitie blijken diverse pro-
motie- en degradatieplaatsen bij 
Bridgevereniging De Legmeer zelfs 
met nog maar 1 keer te spelen zeer 
ongewis. Vooral in de C-lijn lijkt de 
stand op een bubblebad waarbij de 
laatsten plotseling bijna de eerste 
zijn en omgekeerd. Geen ambiva-
lente gevoelens overigens over Her-
man Roelofs & Gouke van der Wal. 
Ze kwamen, weliswaar moreel, van 
de vloer op zolder door een schitte-
rende score van 67,50%, maar ver-
zuimden geen keer. Ria Wezenberg 
& Rie Bezuijen werden keurig twee-
de met 59,58% en waren zo iets be-
ter dan Elisabeth van den Berg & 
Maarten Breggeman die 59,17% 
binnenhaalden. Laatstgenoemden 
deden hierdoor echter uitsteken-
de zaken doordat de tweemaal, ge-
oorloofd, afwezig zijn zich nu uitbe-
taalde in een hoog gemiddelde met 
een voorlopige tweede plaats. Maar 
de regel werkt ook voor de achter-
volgers van plaats vier tot en met 
plaats acht, niets is dus nog zeker!
Elly Belderink & Anne Tolsma wer-
den vierde met 56,25% en Wies 
Gloudemans & Hetty Houtman kwa-
men op vijf met een score van 52,08.

B-lijn:
In de B-lijn blitsten Nel & Adriaan 
Koeleman door nu eens allen ach-
ter zich te laten. Dat werd tijd, maar 
met hun 59,58% zijn ze vast weer in 
psychisch evenwicht. Ook Tini & Jo-

han Lotgerink deden het prima met 
58,33% evenals Gerda van Liemt & 
Els van Wijk die op 56,25% uitkwa-
men. Marijke & Ger van Praag profi-
teerden ook. Hun cruise verzuim en 
de 55,42% van nu als vierde bracht 
ze voorlopig op de derde promotie-
plaats. Tonny & Otto Steegstra kwa-
men op 53,75% uit en werden daar 
vijfde mee.

A-lijn:
In de A-lijn verloopt het normaal 
en is alles echt. Jan Egbers & Ben 
Remmers deelden de eerste plek 
van 62,08% met Joop van Delft & 
Frans Kaandorp. Laatstgenoemden 
werkten zo de smet van een week 
daarvoor weer knap weg. De der-
de plaats was voor Wim Slijkoord & 
Francis Terra met 58,75% en Wou-
da Roos & Gijs de Ruiter behielden 
door hun 53,75% knap de toppositie 
in de tussenstand. Cees Bergkamp 
& Ruud Lesmeister werden vijfde 
met 52,50% en raakten zo iets ach-
ter op Wouda en Gijs. 

Volgende keer volgt de ontknoping 
op de vijfde en laatste avond van 
deze ronde. Wilt u ook eens getuige 
zijn, de zinderende spanning voelen 
en mogelijk het zoet van de over-
winning proeven, kom dan spelen 
bij Bridgevereniging De Legmeer. 
Elke woensdagavond vanaf 19.45 
uur in de barzaal van sporthal de 
Scheg. Voor inlichtingen het secre-
tariaat: gerdaschavemaker@live.nl 
of per telefoon 0297 567458.

Tweede ronde in vierde 
parencompetitie BVU
Uithoorn - Op maandag 18 februari 
speelde BVU de tweede ronde in de 
4e parencompetitie. 

In de A-lijn handhaafde de top 3 
zich, met een mooie uitschieter voor 
An & Bert die daarmee de aanslui-
ting vonden. 
In de B-lijn deelden Hennie & Sierk 
en Riki & Hans een tik uit en nes-
telden zich zo keurig in de hoogste 
gelederen.

Uitslagen 
A-lijn: 
An & Bert Pronk 58,68%
Marineke Lang &
      Martin Kok 58,33%
Ans Breggeman & Lia Guijt 56,60%
Corry Smit & Thea Stahl 55,76%
Hans Wagenvoort &
Gijs de Ruiter 54,17%

B-lijn: 
Hennie & Sierk Goedemoed 65,97%
Riki Spook & Hans Geels 60,56%
Tonny Godefroy &
    Harry Rubens 57,64%
      Tini & Johan Lotgerink  56,94%
5. Greet & Henk Stolwijk 54,58%

De BVU speelt op maandagavond 
van 19.45 tot 23.00 uur in de grote 
zaal bij de bar in sporthal de Scheg.

Omdat er gewerkt wordt met Bridge-
Mate is de uitslag bekend wanneer 
het laatste spel is ingevoerd. 

Wilt u weten of de BVU iets voor u 
is, neemt u dan contact op met haar 
secretaris, Marineke Lang, zij helpt 
u graag verder. Zij is na 18.00 uur 
bereikbaar onder telefoonnummer 
569432 of via e-mail bvu@telfort.nl.

KDO 2 voegt opnieuw een 
punt toe aan zijn totaal
De Kwakel - Ondanks alle hevi-
ge sneeuwval in de uren voordat 
de wedstrijd begon, ging het tref-
fen tussen EDO en KDO 2 afgelo-
pen zondag gewoon door. In Haar-
lem-Noord speelden de Kwakelaars 
op een kunstgrasveld dat inderdaad 
wel goed bespeelbaar bleek te zijn. 
De wedstrijd begon dramatisch 
voor KDO, want na één minuut spe-
len kwam de thuisploeg al op voor-
sprong. Een bal vanaf de linkerkant 
vloog over alles en iedereen heen, 
maar belandde wel in de kruising, 
1-0. KDO bleef in de beginfase on-
zorgvuldig spelen, maar herpakte 
zich in de loop van de eerste helft 
wel. Na een goed uitgevoerde aan-
val wist Frank Hogerwerf vanaf de 
rechterkant Joost Samsom te berei-
ken. De eerste inzet kon de doel-
man van EDO nog keren, maar in 
de rebound schoot Joost prima de 
1-1 binnen. EDO is een fysiek sterke 
ploeg en deed er alles aan om KDO 
van slag te brengen door meerdere 
harde overtredingen en veel gepraat 
richting de Kwakelaars en scheids-
rechter. Helaas voor KDO kwamen 
de Haarlemmers tien minuten voor 
rust wel weer op voorsprong nadat 
geklungel achterin, keihard werd af-
gestraft, 2-1. Met deze stand werd 
ook de rust bereikt.

In de tweede helft werd na tien mi-
nuten spelen een allesbepalen-

de lange verdediger van EDO met 
rood van het veld gestuurd vanwe-
ge natrappen richting Danny Plas-
meijer. Gesteund door de overtalsi-
tuatie ging KDO volop op zoek naar 
de gelijkmaker. Na veel kleine mo-
gelijkheden was het in de 70e mi-
nuut Fabian van der Hulst die, op 
aangeven van Rick Kruit, vanaf de 
rand van het zestienmetergebied de 
bal knap in de linkerhoek schoot, 
2-2. In de laatste twintig minuten 
van de wedstrijd kon het nog alle 
kanten op gaan, waarbij EDO zich 
meerdere malen negatief liet gel-
den door keiharde tackles op spe-
lers van KDO. De scheidsrechter 
trad niet hard genoeg op, zodat de 
thuisploeg ontsnapte aan meerde-
re rode kaarten. De beste kansen 
waren echter wel voor EDO, waarbij 
doelman Kevin ten Brink twee keer 
prima ingreep en zo zijn ploeg in de 
wedstrijd hield. 
Vlak voor tijd kwamen de Kwake-
laars goed weg toen een handsbal 
in het zestienmetergebied door de 
arbiter werd weggewuifd. Al met al 
was 2-2 een juiste uitslag en voegt 
het tweede opnieuw een punt toe 
aan zijn totaal. KDO 2 staat nu, als 
debutant in de tweede klasse, op 
een prima zesde plaats met zestien 
punten uit dertien wedstrijden. Vol-
gende week om 11.30 uur komt ro-
de lantaarndrager op bezoek in De 
Kwakel.

Koude, maar geslaagde 
schoolvoetbaltraining bij KDO

Uithoorn - Met de vorst nog in 
de grond zijn op woensdagoch-
tend 20 februari om 10.00 uur in 
totaal 21 kinderen gestart met de 
schoolvoetbaltraining. Allen had-
den hun kicksen aangetrokken om 
alvast te oefenen voor het school-
voetbaltoernooi, welke 6 maart van 
start zal gaan. Het KNVB School-
voetbaltoernooi trekt landelijk ve-

le kinderen en ook de Uithoorn-
se basisschoolleerlingen van de 
groepen 5 t/m 8 kunnen zich via 
hun eigen school opgeven voor 
dit sportieve toernooi! Dik in-
gepakt, maar vol energie kwa-
men de kinderen aan bij de voet-
balvelden van KDO. Nadat ieder-
een door de combinatiefunctiona-
rissen sport was ingedeeld in een 

van de twee groepen, begonnen zij 
met de techniektraining. In totaal 
waren er 6 onderdelen, waarin de 
kinderen hun vaardigheden op het 
gebied van passen, mikken, aan-
nemen, schieten en passeren kon-
den verbeteren. Uiteindelijk kon-
den deze vaardigheden toegepast 
worden tijdens een wedstrijdje van 
2 keer 20 minuten op half veld. 

Het was een spannende wedstrijd, 
maar uiteindelijk ging het oranje 
team er met de winst vandoor. Me-
de dankzij de inzet van de vrijwilli-
gers en de gastvrijheid van KDO is 
het een geslaagde ochtend gewor-
den, waarin de basisschoolleerlin-
gen goed hebben kunnen oefenen 
voor het aankomende schoolvoet-
baltoernooi.

Badmintonvereniging Space Shuttle
Geslaagd ouder-kindtoernooi
Uithoorn - Maandag 11 februari 
organiseerde de jeugdafdeling van 
badmintonvereniging Space Shut-
tle wederom het regelmatig terug-
kerende ouder-kindtoernooi. Een 
zeer geliefd evenement voor jeugd-
leden én begeleiders aangezien de 
aanwezigheid van ouders menig 
jeugdlid zich zeer voorbeeldig doet 
gedragen. Gezien de enorme vari-
atie aan leeftijden en speelniveaus 
binnen de vereniging had hoofd-
trainer Hans de Fretes besloten het 
toernooi te verdelen over zes pou-
les en aangezien sporthal de Scheg 
beschikt over zes banen kon elke 
poule gebruikmaken van zijn eigen 
baan, wat het geheel een stuk over-
zichtelijker maakte. Doordat het, on-
danks de voorinschrijving, meest-
al pas op het laatste moment be-
kend is welke kinderen nu precies 
meespelen en hoeveel van die kin-
deren ook daadwerkelijk een ou-

der of begeleider meenemen moest 
Hans binnen de tijd die het kostte 
voor een goede warming-up (voor-
treffelijk begeleid door hulptrai-
ner Edwin Schootemeijer) de pou-
les indelen. Niemand weet hoe hij 
het doet, maar evenals vorige edi-
ties was hem het weer gelukt.
Dat enkele hulptrainers dienst 
moesten doen als surrogaat-ou-
der was vooralsnog geen bezwaar. 
In de tijd die hulptrainer Eko Dja-
jawasita nodig had voor de cooling 
down kon Hans berekenen wie de 
winnaars waren binnen de poules. 
Dankzij het enthousiasme van alle 
jeugdleden, ouders en begeleiders 
was het een zeer geslaagde avond 
en deze badmintonvereniging kijkt 
dan ook weer reikhalzend uit naar 
de volgende editie. Voor meer in-
formatie over badmintonvereniging 
Space Shutttle kunt u terecht op 
www.bcspaceshuttle.nl.

De Stokstaartjes gaan 
weer trainen bij Qui Vive
De Kwakel - Qui Vive heeft een 
hockeyprogramma voor kinderen 
van 4 en 5 jaar. Dit zijn haar Stok-
staartjes. Op zondagochtend van 
09.30 tot 10.30 uur wordt spelen-
derwijs de beginselen van hoc-
key bijgebracht. Er is nog plaats 
bij dit blok van 8 trainingen. Het 
trainingsprogramma is gebaseerd 
op het Funkey-lesprogramma dat 
door de KNHB is ontwikkeld voor 
deze leeftijdsgroep, waarbij FUN 
in goed leren bewegen KEY is. 
Funkey is een breed beweegaan-
bod waarbij hockey een onder-
deel is. Het doel van de trainin-
gen is om kinderen met plezier te 
laten bewegen en spelenderwijs 

balvaardigheid te trainen. Uiter-
aard gaat er ook gehockeyd wor-
den, maar ook andere balsporten 
en- spelletjes zullen aan bod ko-
men. Natuurlijk mag je je eigen 
stick meenemen naar de trainin-
gen, maar je kunt ook een stick 
lenen bij Qui Vive. Plezier staat 
voorop bij de Stokstaartjesgroep! 
Omdat de concentratieboog van 
deze groep nog niet zo groot is, 
duren de trainingen 50 minuten, 
en wordt elke training afgesloten 
met gezamenlijk limonade drin-
ken. Interesse of voor meer infor-
matie, stuur een mailtje naar stok-
staartjes@quivive.nl of schrijf je in 
via www.quivive.nl .

Joris Linssen & Caramba in 
Crown Theater Aalsmeer
Regio - Televisiepersoonlijkheid Jo-
ris Linssen, onder andere bekend 
van Taxi, Joris’ Showroom en Hello 
Goodbye heeft besloten te stoppen 
met dat laatste programma.

Na acht jaar is hij toe aan een nieu-
we uitdaging. Joris vertelt in diver-
se interviews dat de sfeer van dat 
programma, dat overigens gewoon 
doorgaat met een andere presenta-
tor, veel weg heeft van de sfeer van 
de voorstellingen die hij geeft met 
zijn band Caramba. “De concerten 
zijn heel vurig en intiem.
Wij vertellen persoonlijke verhalen 
en zingen prachtige liederen. Ook 
over het eerbetoon dat wij brachten 
aan ons idool Armando Manzanero 
(een bekende Mexicaanse zanger 
en componist)“.

Waarom hun nieuwe show ‘Licht’ 
heet, vertelt Joris het volgende: “We 
maakten de Mexicoreis en speel-
den onze muziek met Nederlandse 
teksten. Die tournee was een groot 
succes en eindigde zelfs met een 
magisch concert voor twintigdui-
zend uitzinnige Mexicanen.

Ook hebben we in dat land onze 
twee jaar geleden overleden bassist 
Jeroen Groenendijk geëerd.
Het was eigenlijk een soort bede-
vaart dus, maar ook een manier om 
dat verdriet te verwerken.
En gingen we heen als vier vrienden, 
we kwamen terug als broers. Voor 
ons is een droom uitgekomen en we 

hebben tevens een zware periode 
afgesloten. Nu is er een nieuw tijd-
perk. Nu is er licht.”

‘Licht’ op donderdag 14 
maart om 20.00 uur
De band werd opgericht in 1999 en 
bracht in 2000 de eerste cd uit. Ver-
volgens leidde de groep een sla-
pend bestaan, terwijl Joris’ tv-car-
rière opbloeide.
Vanaf 2007 begon de echte op-
mars van Caramba. Na verschillen-
de tournees is nu dus hun nieuwe 
voorstelling ‘Licht’ te bewonderen. 
Door hun vriendschap, het aanste-
kelijke spelplezier en de liefde voor 
de muziek is de voorstelling echt 
licht, energiek en meeslepend.

De vierkoppige band stelt zich 
kwetsbaar op en dat werkt hartver-
warmend. Maar zij spelen ook met 
heel veel energie en brengen zelfs 
feestelijke nummers. “Het leven 
moet je vieren”, vertelt Joris, en ver-
der: “Dat is ook heel Mexicaans: een 
lach en een traan. Na afloop van de 
try-outs kwamen mensen naar ons 
toe met tranen in de ogen, die zei-
den: Het is zo puur, zo mooi, maar 
ook zo gezellig. Het is echt een bele-
venis.” Enthousiast geworden? 

U kunt kaarten bestellen voor de-
ze hartverwarmende show tegen 
SPRINTprijzen voor slechts 18 euro 
50 per kaartje! Kijk op www.crown-
theateraalsmeer.nl of telefonisch 
0900-1353.

Kienen bij Serviam
Uithoorn - Op zaterdagavond 2 maart organiseert Stichting Serviam 
weer een gezellige bingoavond in het KNA gebouw aan het Legmeer-
plein. De zaal is open vanaf 19.00 uur en er zal om 20.15 uur gestart 
worden met kienen. Op deze avond kunt u weer vele mooie en leuke 
prijzen winnen, of als hoofdprijs een van de bekende enveloppen van 
Serviam. De opbrengst van deze avond is bestemd voor het ontwikke-
lingswerk van onze Uithoornse missionarissen.
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Nieuw in Mijdrecht: 
aikido

Regio - Kom vanaf dinsdag 12 
maart kennismaken met de Ja-
panse krijgskunst aikido. De les-
sen worden gegeven door Den-
nis Vorster (2e dan aikido), weke-
lijks op dinsdagavond van 20.00 
tot 22.00 uur in de Dojo van WL 
Combatics aan de Rendements-
weg 2-j in Mijdrecht. 
Wil je weten of deze bijzonde-
re Japanse krijgskunst iets voor 
jou is? Dan ziet Dennis je graag 
bij de gratis proef- en demonstra-
tieles op dinsdagavond 12 maart. 
De dojo is open vanaf 19.45 uur. 
Er wordt in beginsel getraind in 
een wit judopak, maar als je net 
begint is het prima om in jogging-
broek en t-shirt te komen trainen.
Neem voor meer informatie con-
tact op met Dennis Vorster op via 
email: dvorster@online.nl, tel. 06-
26020986, of stuur een bericht via 
Facebook of LinkedIn.
Je bent ook na 12 maart altijd 
welkom op dinsdagavond om 
een eerste gratis proefles mee te 
komen doen. Daarna kan je in-
schrijven voor een 6 weken du-
rende introductiecursus, waarna 
je goed kan beoordelen of je door 
wilt gaan met Aikido.

Wat is aikido?
Aikido is een moderne Japanse 
krijgskunst. Kenmerkend in Ai-

kidotechnieken zijn de vloeiende 
ronde bewegingen. Je leert con-
trole- en werptechnieken tegen 
gewapende en ongewapende 
aanvallen, daarnaast leer je om-
gaan met één of meerdere aan-
vallers.
Het oefenen van de technieken is 
geen doel in zich zelf, maar een 
middel om de principes van har-
monie en zelfontwikkeling te on-
derzoeken. Het effect van een re-
gelmatige beoefening is dat de 
beoefenaar zich fit en vitaal voelt, 
zowel fysiek als mentaal. 

Les
Een les begint met een korte me-
ditatie, gevolgd door ademha-
ling- en strekoefeningen. Ver-
volgens komen de rol- en valoe-
feningen en als het goed is, be-
gin je ontspannen aan het twee-
de deel: de verdedigingstechnie-
ken. Van de leerlingen wordt ver-
wacht dat ze met plezier en voor-
al met respect voor elkaar trainen 
en zich houden aan de gedrags-
regels; de dojo etiquette. Ieder-
een oefent naar eigen maximum 
fysiek vermogen en is niet bezig 
met een krachtmeting met mede-
beoefenaars. Mede daarom is ai-
kido zeer geschikt voor mannen 
en vrouwen van uiteenlopende 
leeftijden.

Eerste paasdag 10 Engelse 
mijlen van Uithoorn
Uithoorn - Door de slechte weers-
omstandigheden die verwacht wer-
den op zondag 27 januari zijn de 10 
Engelse mijlen van Uithoorn op die 
dag afgelast. De sneeuw was vrijwel 
gesmolten op zondagmorgen maar 
de harde en koude regen was voor 
de lopers geen pretje geweest.

AKU heeft gekeken naar een gun-
stige alternatieve datum en is uit-
gekomen op zondag 31 maart, eer-
ste paasdag. De voordelen van de-
ze dag zijn voornamelijk van orga-
nisatorische aard, op deze dag wor-
den er geen loopevenementen in de 
regio gehouden en nog belangrij-
ker, op deze dag is er geen voetbal-
programma en kan men daarom vrij 
beschikken over de kleedkamers en 
kantine van Legmeervogels en zul-
len er op deze dag ook geen par-
keerproblemen zijn.

AKU hoopt natuurlijk dat iedereen 
op deze eerste paasdag zijn eieren 
vroeg heeft gevonden en gegeten 
zodat iedereen op tijd aan de start 
kan verschijnen.

Programma onveranderd
De komende weken zal er vaker in-
formatie over de loop in de kranten 
verschijnen, maar u kunt er zeker 
van zijn dat het programma onver-
anderd zal zijn. 
Dat betekent in grote lijnen:
10.30u.: GeZZinsloop voor de kinde-
ren tot 12 jaar
11.00u.: start van de 5 kilometer
11.10u.: start van de 10 Engelse mij
11.45u.: start van de 10 kilometer

Atletiekvereniging AKU zal weer 
zorgdragen voor een goede orga-
nisatie en een goed verloop van dit 
evenement.

Leerzame dressuur clinics
De Ronde Venen - Zondag 24 fe-
bruari heeft Grand Prix dressuur-
amazone, instructrice en eigenares-
se van VDM dressage, Laurien van 
der Meer, een drietal dressuur cli-
nics voor Paardensportvereniging 
Troje verzorgd. Voor deze gelegen-
heid werd er van de standaard bui-
tenlocatie bij Stal Zadelpret uitge-
weken naar de overdekte rijbaan bij 
Stal Zonnehoeve in Vinkeveen. Dit 
was een goede keus, vooral omdat 
het ’s nachts en ’s middags flink had 
gesneeuwd en ook de temperaturen 
binnen in de rijbaan een stuk aange-
namer waren. In totaal werden er 3 
clinics verreden van elk één uur. Per 
uur waren er 2 deelnemers. Het ni-
veau varieerde van B t/m Z en daar-
om was het ook voor de toeschou-
wers leuk en leerzaam om naar te 
kijken. Om 15.00 uur werd er gestart 
met de eerste 2 deelnemers. Tijdens 
elke clinic was er eerst de gelegen-
heid om het paard goed los te rij-
den. Het was interessant om te zien 
dat Laurien al na vijf minuten zag op 
welke wijze een paard wordt gere-
den en op welke wijze het paard zelf 
loopt. Aan de hand daarvan gaf zij 
al direct aanwijzingen om het paard 
meer ontspannen en naar de hand 
te laten lopen.
Omdat is uitgeweken naar een voor 
Troje nieuwe locatie, vonden som-
mige paarden dit zelf ook erg span-
nend, wat voor een enkeling weer-
slag had op de clinic zelf. Na een 

goede warming-up werden er veel 
oefeningen gedaan, eenieder op 
haar eigen niveau. Er werd geoe-
fend op het wijken, het rijden van 
goede overgangen maar ook op het 
op juiste wijze rijden van een ap-
puyement voor de meer gevorder-
de amazones. Voor de meeste deel-
nemende combinaties was het een 
zeer inspannend uur, waarbij er tus-
sendoor ook flink werd gestapt om 
zowel het paard als de amazone op 
adem te laten komen. Maar aan het 
eind van de clinic werd er een dui-
delijke verbetering gezien met be-
hulp van de oefeningen en aanwij-
zingen van Laurien ten opzichte van 
het begin van de les. Dit werd ook 
duidelijk opgemerkt door de men-
sen langs de kant van de rijbaan, 
want tijdens het rijden werd het ook 
langs de kant steeds drukker. Som-
mige deelnemers werden zelfs aan-
gespoord door het publiek om met 
dressuurwedstrijden te gaan begin-
nen. Voor het publiek en de deel-
nemers was het fijn dat er gebruik 
mocht worden gemaakt van de war-
me kantine bij Stal Zonnehoeve, al-
waar PSV Troje zorgde voor warme 
thee, chocolademelk en koek voor 
alle aanwezigen. 
Al met al een leuke en leerzame cli-
nic voor zowel de amazones als het 
publiek. Na alle enthousiaste reac-
ties gaat PSV Troje proberen om op 
korte termijn een soortgelijke clinic 
te organiseren.

Dammen:
Beslissende punten van 
Piet van der Poel
De Kwakel - Rene de Jong had op 
een wiskundige manier uitgerekend 
dat het 1e team van Kunst & Genoe-
gen twee bordpunten nodig had om 
het hoofdklasserschap te behou-
den. Maar om helemaal zeker te zijn 
gingen de Kwakelse dammers voor 
minimaal een gelijkspel of winst te-
gen de dammers uit Haarlem. Na 
een uurtje dammen in ’t Fort zag het 
er niet rooskleurig uit voor K&G, ge-
heel onverwacht kwam juist de ster-
ke Wim Keessen met een schijf ach-
ter. Ook Rene de Jong had zich in 
een hachelijk avontuur gestort. Met 
zeer secuur spel wist Piet van der 
Poel zijn tegenstander in een hek-
stelling te nemen, zijn opponent 
dacht met een dure dam zijn vege 
lijf nog te redden. Maar Piet wikkel-
de bekwaam af naar een gewon-
nen eindspel en kon op de schou-
ders van het publiek. Oud-lid Rob 
Broekman was immers weer eens 
komen kijken, zijn vingers begon-
nen weer te jeuken van dit spek-
takel. Op het kopbord sloeg Adrie 
Voorn vervolgens toe, door zijn over-
winning bezorgde hij zijn team mi-

nimaal een gelijkspel, en zichzelf de 
Th. Voorn-prijs voor de topscoorder 
in de bondswedstrijden. Het behoud 
van het hoofdklasserschap was nu 
definitief een feit, Wim en Rene de-
den er van alles aan om een puntje 
te halen maar dat mocht niet baten, 
uitslag 4-4.
Het 2e team moest dezelfde avond 
aan de bak in Zaandam, zij kwa-
men ook tot een 4-4 eindstand en 
sloten daardoor in de middenmoot 
van de 1e klasse af. Nestor en team-
leider Leo Hoogervorst gaf het goe-
de voorbeeld aan zijn teamgeno-
ten door het hoogste aantal pun-
ten te scoren, voor hem ook een Th. 
Voorn-prijs straks bij de prijsuitrei-
king op de jaarvergadering.

Eerst moet het onderlinge kampi-
oenschap nog beslist worden, daar-
in naderde Adrie koploper Wim 
Keessen tot op een punt door hun 
onderlinge treffen in zijn voordeel te 
beslissen. Hopelijk komt de gebles-
seerde Wim Konst weer snel dam-
men om zich ook nog in het strijd-
gewoel te storten.

Bewogen slotronde 
laddercompetitie Bvk
De Kwakel - Het was even schrik-
ken afgelopen donderdag in Dorps-
huis De Quakel toen wedstrijdleider 
Cor een half uurtje voor aanvang 
plotseling onwel werd. Na adequaat 
handelen van de direct door dorps-
huisbeheerder Piet Kas opgeroe-
pen zeer deskundige EHBO-er Ri-
chard van Zanten en het kort daar-
na voor de zekerheid opgeroepen 
ambulancepersoneel (goed werk, 
Nel!) kon gelukkig worden vastge-
steld dat een bezoek aan het zie-
kenhuis niet nodig was. Cor werd 
wel naar huis gebracht met de in-
structie ‘het een paar dagen rustig 
aan te doen’ en aan Hans Wagen-
voort de onverwachte ‘taak’ om de 
later gestarte bridgeavond in goe-
de banen te leiden. Dat bleek hem 
goed af te gaan. Klasse Hans! De 
goede afspraken van het Dorpshuis 
met de plaatselijke EHBO in derge-
lijke gevallen bleken opnieuw zeer 
goed van pas te komen. Je hoopt 
ze niet nodig te hebben, maar het 
is maar goed dat ze er zijn. Hulde 
dus aan alle EHBO-ers en ande-
re hulpverleners. Uiteraard hadden 
de geleidelijk aan binnendruppelen-
de BVKers alle begrip voor de situ-
atie. Zij lieten de hulpverleners rus-
tig hun werk doen en begonnen dus 
gewoon wat later aan de laatste 
schermutselingen van deze 3e cy-
clus van de parencompetitie, waar 
promotie en degradatie op het spel 
stonden.

A-lijn:
In de A-lijn geen promotie maar wel 
een bevestiging van de suprematie 
deze cyclus van Rita en Wim Ritzen. 
Opnieuw scoorden zij hoog (1e met 
66,32%) waardoor zij in de totaal-
stand een voor de A-lijn zeer hoog 
gemiddelde over 6 avonden behaal-
den van 60,37%. Maar ja, zij zijn niet 
voor niets regerend clubkampioen.
Hans Wagenvoort en Nel Bak-
ker herpakten zich na de enerve-
rende start van de avond, waar zij 
van het begin af bij betrokken wa-
ren en zij behaalden met 61,11% 
de 2e plaats, waarmee zij gele-
genheidspaar Jan van Vliet-Huub 
van Beem aftroefden. Die werden 
dus 3e met 56,25%. Prima resultaat 
overigens! Onderin viel het doek 
voor 4 paren en bij het lezen van de 
namen werd maar weer eens beves-
tigd dat een goed burgerlijk huwe-
lijk niet altijd ook een goed bridge-

huwelijk oplevert. De echtparen 
Hennie en Jan van der Knaap, Jan-
ny en Jan Streng, Tiny en Han Mann 
en Atie en Wan Overwater dalen af 
naar de  B lijn.    

B-lijn:
In de B-lijn een dramatische avond 
voor echtpaar De Kuijer. Voor Ag-
nes omdat zij met Leny Heemskerk 
de 1e plaats veroverde met 61,46%, 
waarmee zezeker lijkende degra-
datie alsnog ontliepen. Voor Ge-
rard omdat hij door een desastreu-
ze slotavond met partner Piet v.d. 
Poel juist een zeker ogende hand-
having in deze lijn alsnog verkwan-
selde en zich in de volgende cyclus 
vanuit de C-lijn moet proberen te-
rug te knokken. Emmy en Gerard 
van Beek werden deze week 2e met 
60,07% en Bep Verleun en Ria van 
Zuylen 3e met 59,03%. In de totaal-
stand was de koppositie voor Ria 
Broers en Loes Schijf met 55,39% 
gemiddeld. Met hen promoveren 
Emmy en Gerard van Beek, Eefke 
Backers en Marianne Kamp en als 
4e Ineke Hilliard en Huib van Gef-
fen. Gerard en Piet worden op hun 
terugreis naar de C-lijn vergezeld 
door de paren Toos Boerlage-Annie 
Lauwers, Jan-Pieter Korenwinder-
Huub Zandvliet en Riet en Wim Be-
ijer. Invalpaar Matty en Kees Over-
water veroverde de 1e plaats in de 
C-lijn met 60,07%. De 2e plaats met 
57,29% was voor Rie Bezuijen en 
Gerbrand van Nigtevegt en er was 
een gedeelde 3e/4e plaats voor Ire-
ne Egberts-Herman Koperdraad 
en Mayke Dekker-Corrie van der 
Peet met 54,51%. Laatstgenoemd 
paar werd met afstand 1e in de to-
taalstand met een fraai gemiddel-
de van 59,32%. De koffers richting 
B-lijn stonden dan ook al een paar 
weken klaar. Ondanks wat minde-
re scores op deze slotavond kwam 
ook de promotie voor Trudy Fern-
hout en Thecla Borggreven en Jan-
nie en Nico Koning niet meer in ge-
vaar. Addie de Zwart en Hettie Kes-
ting haalden met de hakken over de 
sloot de 4e promotieplaats binnen. 
Hun voorsprong op de aanstormen-
de nummer 5 bedroeg 0,11% ge-
middeld.
Volgende week, waarschijnlijk ge-
woon weer onder leiding van Cor 
begint Bridge Vereniging De Kwakel 
aan de 4e cyclus in de nieuwe sa-
menstellingen van de diverse lijnen.

Megascore bij Bvk
De Kwakel - Ondanks de slech-
te weersomstandigheden op don-
derdag 14 februari hadden toch 
nog 27 paren veilig Dorpshuis De 
Quakel weten te bereiken. 26 van 
die paren smaakten het genoegen 
om live aanwezig te mogen zijn bij 
een bridgedemonstratie van het 
27e paar en dat was het bridge- en 
echtpaar Rita en Wim Ritzen.

A-lijn:
In de A-lijn vermorzelden zij de 
overige 11 paren met een zelden 
vertoonde uithaal van maar liefst 
73,33%! Daar word je wel even stil 
van. Uiteraard namen zij ook een 
niet meer te overbruggen voor-
sprong in het algemeen klasse-
ment in na 5 van de 6 speelavon-
den met een gemiddelde van bij-
na 59%. Tiny en Adriaan Kooy-
man bleven met 57,08% het minst 
ver uit de buurt en Francis Terra en 
de weer zonder bandage spelen-
de Margo Zuidema werden met 
56,67% derde.
Het daverende gat tussen de num-
mer 1 en de nummer laatst van de-
ze avond in de A-lijn, Atie en Wan 
O., bedroeg bijna 43%! In de B lijn 
was dat minder dan 21% en in de 
C lijn 28%.
Voor 2 paren is er geen redden 
meer aan in de strijd tegen degra-
datie en om de 2 overige gevrees-
de plekken te ontlopen moeten 
nog zo’n 6 paren ‘aan de bak’.

B-lijn:
In de B lijn lieten Emmy en Ge-
rard van Beek na 2 mindere avon-
den zich weer eens van de goede 
kant zien. Hun score van 62,08% 
betekende niet alleen de 1e plaats 
maar ook een sprong naar de 3e 
plaats in de totaalstand. Daarin 
staan zij wel op een niet meer in 
te halen achterstand op de num-
mers 1 en 2, maar zij doen met nog 
5 andere paren weer volop mee in 
de strijd om de begeerde promotie.
Eefke Backers en Marianne Kamp 
herstelden zich knap van de ze-

perd van vorige week door met 
59,5% 2e te worden, een positie 
die zij ook in de totaalstand inne-
men. Hier moeten zij alleen paar 
Ria Broers-Loes Schijf nog bo-
ven zich dulden. Bep Verleun en 
Ria van Zuylen lijken hun eind-
sprint net iets te laat te hebben in-
gezet, want ondanks hun 3e plaats 
van deze avond met 53,44% lijkt 
promotie net iets te hoog gegre-
pen. Maar ja, 1x boven de 70% en 
je laat van deze theorie ook geen 
spaan heel. Joop den Blanken en 
Roel Knaap vormden een gelegen-
heidspaar en dat was minder suc-
cesvol dan zij zelf gehoopt hadden, 
maar zij scoorden toch nog meer 
dan 41%. Voor 1 paar is het doek 
in deze lijn al wel gevallen en voor 
de 3 resterende degradatieplaat-
sen lijken net als in de A lijn nog 6 
paren niet veilig.

C-lijn:
In de C-lijn staan 4 paren te trap-
pelen om de vrijkomende plaatsen 
in de B lijn in te gaan nemen.
Janny Snabel en Vrony van Veen 
lieten deze avond zien bij die vier 
te willen horen. Zij werden 1e met 
60,42% en staan daardoor nu 5e 
in de totaalstand. Als zij volgen-
de week net zo scoren als de-
ze week zijn zij  nog een serieuze 
bedreiging voor de huidige num-
mers 3 en 4. Rie Bezuyen en Ger-
brand van Nigtevegt noteerden 
een keurige 58,33% en daarmee 
de 2e plaats en Jannie en Nico Ko-
ning werden 3e met 57,25%. May-
ke Dekker en Corrie van der Peet 
staan hier met een gemiddel-
de van 60,63% stijf bovenaan. Die 
kunnen de meermaalsgenoemde 
koffers richting B-lijn rustig inpak-
ken en ook Trudy Fernhout en The-
cla Borggeven lijken zich weinig 
zorgen te hoeven maken. 
Pas als volgende week de laatste 
kaart gespeeld is weet eenieder 
waar hij of zij aan toe is en daar-
na gaan de BVK’ers gewoon weer 
over tot de orde van de dag.

kDO 2 overtuigend langs HBC
De Kwakel - Na de uitstekende 
driepunter van twee weken geleden 
tegen Velsen, stond voor het tweede 
van KDO afgelopen zondag de uit-
wedstrijd tegen directe concurrent 
HBC op het programma. HBC had 
voorafgaand aan de wedstrijd één 
punt meer dan KDO. In Heemstede 
kon de ploeg van Richard van Dijk 
tot zijn grote genoegen beschikken 
over een ruime selectie met onder 
anderen de teruggekeerde Roy Klijn 
en Patrick van de Nesse.

Het tweede kende een fantastische 
start van de wedstrijd, want na twee 
minuten spelen was het aanvoerder 
Martin Bax die KDO op geniale wij-
ze op voorsprong wist te brengen. 
Een prachtig geplaatst schot van-
af ruim twintig meter verdween op 
keurige wijze over, de te ver uit zijn 
doelstaande, HBC-doelman, 0-1. De 
ploeg uit Heemstede was hier dui-
delijk door van slag en KDO bleef vol 
druk zetten op de verdediging van 

HBC. Na een kwartier ontving Elton 
Shehu de bal aan de linkerkant van 
het veld en zag Patrick van de Nes-
se in kansrijke positie aan de rech-
terkant vrijstaan. Elton bediende Pa-
trick op maat, waarna van de Nes-
se koelbloedig binnenschoot, 0-2. 
Naarmate de eerste helft vorderde 
kreeg KDO diverse mogelijkheden 
om de wedstrijd definitief te beslis-
sen, maar gescoord werd er tot de 
rust helaas niet meer. In de tweede 
helft was het een kwestie van over-
leven voor de Kwakelaars en kregen 
diverse wisselspelers de kans om 
zich te laten gelden. Beide ploegen 
wisten het net niet meer te vinden, 
waardoor het tweede opnieuw drie 
punten kon toevoegen aan haar to-
taal. Door deze overwinning is KDO 
over HBC heengegaan in het klas-
sement en staan de Kwakelaars nu 
op de zevende plaats. Aanstaande 
zondag speelt het tweede om 12.00 
uur uit in Haarlem tegen nummer 
vijf EDO.
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