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Vernielingen 
in tuin
Uithoorn - In de nacht van vrij-
dag 20 op zaterdag 21 februa-
ri zijn diverse vernielingen ge-
pleegd in een tuin in de An-
na Blamenlaan. Onder ande-
re is een gietijzeren haard om-
gegooid, evenals tuinzuilen en 
tegels. Ook is de tuinbank ver-
nield en zijn palmbomen ge-
sloopt. De schade is behoor-
lijk. Mogelijk zijn er getuigen. 
Zij worden verzocht de politie 
te bellen via 0900-8844.

Geen krant?
0297-581698
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H. Heyermanslaan 2 - Uithoorn

We zijn
weer (even)
bereikbaar!

Maandag  t/m vrijdag 
is het hek open na 18.00 uur
Zaterdag en zondag 
is het hek open

AVIA Zijdelwaard

Uw kostbaarheden 
zijn goud waard!

Inkoop   Verkoop   Veiling
Verpanden   Beleggen

Parkeerplaats Potgieterplein
Potgieterplein, Uithoorn

Elke zaterdag 10:00 - 16:30 uur

www.goudwisselkantoor.nl

Nu nog drassig land achter het Shell tankstation aan de Zijdelweg, maar hier is het McDonald’s fast food restaurant 
gepland. Op de achtergrond de N201.

Plan voor een vestiging 
McDonald’s aan de Zijdelweg
Uithoorn - De McDonald’s keten 
heeft het plan om aan de Zijdelweg 
achter het Shell tankstation een 
nieuw McDonald’s fast food res-
taurant met bijbehorend parkeer-
terrein neer te zetten. Dat is op het 
grondgebied van de gemeente Am-
stelveen. Burgemeester en wethou-
ders van die gemeente zijn voorne-
mens het verzoek van McDonald’s 
in te willigen. De gewenste ontwik-
keling past echter niet binnen het 

voor het plangebied geldende be-
stemmingsplan Legmeer-Zuid. De 
voor die locatie geldende bestem-
ming is agrarisch/glastuinbouw en 
het fast food restaurant is een be-
drijf met een horecafunctie. Om 
die reden is een aangepaste ‘om-
gevingsvergunning’ (bouwvergun-
ning) vereist. Voordat die kan wor-
den afgegeven liggen de plannen 
voor de bouw van het fast food res-
taurant eerst tot 25 maart voor iede-

re belanghebbende ter inzage bij de 
gemeente Amstelveen. Zienswijzen 
(bezwaarschriften) moeten daarom 
worden ingediend bij deze gemeen-
te, ook al heeft het bericht in de ge-
meentepagina van Uithoorn in deze 
krant van 18 februari gestaan. Daar-
in wordt trouwens verwezen naar de 
buurgemeente. De locatie is bijna 
op de grens van beide gemeenten 
in de Legmeerpolder-Zuid. 
(Vervolg elders in deze krant)

Uithoornse Toneelgroep 
Maskerade wint Oscar
Uithoorn - Toneelgroep Maskera-
de deed mee aan de alternatieve 
Man Bijt Hond Oscar-uitreikingen. 
Vijf toneelverenigingen speelden 
een fi lmfragment van één minuut zo 
nauwkeurig mogelijk na om tenmin-
ste één van de felbegeerde Oscars 
te winnen uit de categorieën: Kos-
tuums en Decor, Beste Acteur, Bes-
te Actrice en Beste Scène. Dankzij 
uw stem heeft Maskerade de Oscar 
voor Beste Kostuums en Decor in de 
wacht gesleept. Zaterdag 21 febru-
ari begaven de leden van Toneel-
groep Maskerade zich naar Utrecht 
voor de heuse Oscar-uitreiking van 

Man Bijt Hond. Vier Oscars werden 
hier vergeven op basis van de stem-
men die uitgebracht waren door het 
Nederlandse publiek. Gerard Beu-
vink van Toneelgroep Rommelpot 
is uitverkoren tot beste acteur. To-
neelgroep Markanti uit Swifterband 
heeft met New Kids Turbo de Oscar 
voor de beste fi lmscene gewonnen 
en Toneelgroep Bende kreeg de Os-
car voor de beste actrice.

Oscar
Toneelgroep Maskerade wint de Os-
car voor Beste Kostuums en Decor. 
Maskerade groeit uit tot een waar 

begrip in Uithoorn en regio De Ron-
de Venen. Alle fi lmpjes zijn terug te 
kijken via www.manbijthond.nl. Bent 
u benieuwd naar deze toneelgroep? 
Toneelgroep Maskerade is 27 en 28 
maart weer te zien in het Alkwin 
Theater te Uithoorn. Dit keer met 
het familiedrama Feest. Een thea-
terbewerking van de veelbekroon-
de fi lm Festen van de Deense cine-
ast Thomas Vinterberg. Volg Maske-
rade via www.toneelgroepmaskera-
de.nl of www.facebook.com/Toneel-
groepMaskeradeUithoorn om op de 
hoogte te blijven van de kaartver-
koop.

“CDA discussieert over 
ambtelijke samenwerking”
Uithoorn - De CDA-fractie krijgt re-
gelmatig van inwoners te horen dat 
zij zorg hebben over de keuze van 
het gemeentebestuur om in de regio 
de ambtenaren van de gemeenten 
Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn 
intensief te laten samenwerken. Er 
komen vragen op zoals: “Wat merk 
je daarvan als inwoner”, “Bestaat Uit-
hoorn straks nog wel” of “Wat moet 
dat allemaal gaan kosten”. Graag wil 
het CDA in gesprek gaan over dit 
onderwerp in de zogenaamde Bre-

de Klankbord Bijeenkomst. Elk kwar-
taal organiseert de CDA-fractie een 
Brede Klankbord Bijeenkomst. Hier-
voor schuiven het bestuur, de leden 
en andere belangstellenden samen 
aan tafel om samen met de CDA-ge-
meenteraadsfractie actuele en toe-
komstige thema’s en onderwerpen te 
bespreken. Zij hebben de heer Klaas 
de Vries, interim-gemeentesecretaris 
van de gemeente Uithoorn en CDA-
raadslid in de gemeente Leiden, be-
reid gevonden een toelichting te ge-

ven op dit proces en vragen of op-
merkingen te bespreken. Belangstel-
lenden zijn van harte uitgenodigd om 
bij hen aan tafel aan te schuiven op 
woensdag 4 maart - aanvang 19.30 
uur. Locatie: Dorpshuis De Quakel, 
Kerklaan 16 in De Kwakel. 

Aanmelden
In verband met de organisatie graag 
vooraf aanmelden bij CDA-raadslid 
Jordy Keimes via 06-22978824 of kei-
mes@uithoorn.cda.nl.

Zijdelwaardpakket voor 
Franciska den Otter
Uithoorn - Afgelopen zaterdag was 
Franciska den Otter de gelukkige 
prijswinnares van de weekprijs in de 
bouwzegelactie van Winkelcentrum 
Zijdelwaard. Femke van Vliet, be-
drijfsleidster van Zeeman, overhan-
digde haar en haar dochter het Zij-

delwaardpakket, bestaande uit arti-
kelen en waardebonnen ter waar-
de van �100,- van Zijdelwaardwin-
keliers. 
Deze week is de laatste week dat de 
spaarkaarten met zegels ingeleverd 
kunnen worden!

Alkwin Kollege debatteert 
op 3 maart in raadzaal
Uithoorn - Op dinsdag 3 maart zul-
len de jaarlijkse scholierendebatten 
in de raadzaal van het gemeente-
huis van Uithoorn plaatsvinden. De 
raadzaal is tijdelijk een arena voor 
de scholieren van klas 5 VWO van 
het Alkwin Kollege. In de ochtend 
zullen de jongeren onder leiding 
van voorzitter Peter Timmer (frac-
tievoorzitter van DUS!) een raads-
vergadering naspelen. In de middag 
zal Herman Bezuijen (fractievoorzit-

ter Gemeentebelangen) het voorzit-
terschap op zich nemen. Door mid-
del van stellingen zal duidelijk wor-
den hoe de fracties over bepaalde 
onderwerpen denken. Elk jaar la-
ten de leerlingen zien welke debat-
kwaliteiten zij in huis hebben. Ook 
dit jaar zijn de verwachtingen weer 
hoog. Mocht u een kijkje willen ne-
men; de debatten vangen aan om 
11.00 uur en om 13.00 uur. U bent 
van harte welkom!

Energie besparen = 
geld besparen
Uithoorn/De Kwakel – Binnen-
kort worden er bijeenkomsten ge-
organiseerd in Uithoorn. Avonden 
waarop u als particulier of als ver-
eniging/organisatie informatie kunt 
krijgen over simpele aanpassin-
gen in huis of gebouw of over gro-
tere aanpassingen zoals zonnepa-
nelen, warmtepanelen of isolatie. 
Bijeenkomsten,waarop u al uw vra-
gen kunt stellen en elkaar kunt in-
spireren. Met gratis advies en tips. 

10 maart, 20.00 uur 
(inloop met koffi e/thee vanaf 19.30 
uur). Met simpele dingen thuis 
energie en dus geld besparen? 
Energiecoach Frans Hakkemars laat 
zien hoe je dat doet. De bijeenkomst 
vindt plaats aan Flevomeer 110, Uit-
hoorn. 
 
14 april, 20.00 uur
Zonnepanelen op je dak? Isoleren? 
Warmtepanelen? Een vereniging en 

een particulier vertellen wat zij ge-
daan hebben en wat het oplevert 
aan besparingen in energie en geld. 
Bedrijven uit Uithoorn/De Kwakel, 
gespecialiseerd in energiebespa-
rende maatregelen, geven antwoord 
op uw vragen. Locatie nog nader te 
bepalen.
 
12 mei, 20.00 uur
‘Werkatelier’: DUS! gaat samen met 
u uitwerken hoe verder aan de slag 
te gaan en of er iets collectief ge-
daan kan worden. Locatie nog na-
der te bepalen.
Het is prettig om te weten hoeveel 
mensen er komen. U kunt zich voor 
een of meerdere avonden opgeven 
via secretariaat@dus-uithoorn.nl, 
graag voor 8 maart voor de eerste 
avond en voor 10 april voor de twee-
de avond. DUS! staat voor duur-
zaam solidair en is de lokale samen-
werking tussen D66 en GroenLinks. 
www.dus-uithoorn.nl.

Uithoorn - Rond drie uur in de 
nacht van zaterdag 21 op zon-
dag 22 februari zijn opnieuw di-
verse vernielingen gepleegd bij 
de wegwerkzaamheden op de 
Wilhelminakade. Een groep van-
dalen heeft opnieuw alle hekken 
omgegooid. Ook zijn stoepran-
den los getrokken, zijn pompen 
beschadigd en is een raam inge-

gooid van de kraanwagen. Tevens 
is met stenen het terrasscherm 
van een café hier vernield en is 
de bouwkeet opengebroken. De 
ondernemers op de Wilhelmina-
kade en de aannemer zijn het nu 
meer dan zat en hopen dat de ge-
meente nu passende maatrege-
len gaat nemen om de vandalen 
aan te kunnen houden.

Vandalen houden opnieuw huis



Regio - Dinsdag 3 maart organi-
seert IVN De Ronde Venen & Uit-
hoorn een lezing over de weide-
vogels in de Ronde Hoep. Deze le-
zing wordt gegeven door Mark Kui-
per, directeur van Natuurbeleven en 
al jaren zeer intensief bezig met de 

weidevogels in onze buurt. De le-
zing wordt gehouden in NME-cen-
trum De Woudreus, Pieter Joosten-
laan 28a in Wilnis. De lezing be-
gint om 20.00u; en voor de toegang 
wordt een vrijwillige bijdrage van 
2,50 gevraagd. In de Ronde Hoep 
en de Bovenkerker Polder (Amstel-
land) doen weidevogels als grut-
to en ook tureluur het erg goed. Zo 
komen er steeds meer jonge grut-
to’s groot. Het succes zit hem in uit-
gekiend weidevogelbeheer, in een 
combinatie van agrarisch natuur- 
en reservaatbeheer, uitgevoerd door 
boeren, vrijwilligers en Landschap 
Noord-Holland. Belangrijk daarbij 
is een goede samenwerking met al-
le betrokkenen waarbij ook geke-
ken word naar de predatierisico’s 
voor een gruttopopulatie aan de ra-
felrand van een urbaan gebied. En 
de ambitie, de hoop: is de oplossing 
voor de landelijke gruttoproblema-
tiek eindelijk gevonden – in onze ei-
gen Ronde Hoep nog wel?
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DoktersDiensten
Spoedgevallen overdag via 
eigen huisarts en dan toets 1. 
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 
Oranjelaan 32A, 1421 AK 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
De Stroom, praktijk voor 
psychotherapie en coaching 
Mw. M. Eringa, Integraal 
Therapeut, 0297-267960; 
www.destroom.info

gezonDHeiDszorg-
PsycHoLoog
Psychotherapeut Dr. R.J. Filius
ELIAGG Uithoorn, 
Ondernemingsweg 230, 
1422 DZ Uithoorn, 0297-569544
www.eliagguithoorn.nl
Praktijk Van ‘t Hoff
Biedt behandelingen aan  
kinderen, jongeren, volwassenen, 
ouders en gezinnen.
Tel. 06-51994830 
www.psychologen-uithoorn.nl
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Anselmusstraat 19
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oplagE: 14.400

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

Mijmeringen
Barbaars
Afgelopen week werd het nieuws gedo-
mineerd door een groep Feyenoord sup-
porters die huis hadden gehouden in Ro-
me, en hoe! In vele Italiaanse kranten was 
er veel aandacht voor de rellende Nederlandse supporters met koppen 
boven de artikelen als “Nederlandse beesten” en “Il Barbari”. Het gaat 
dan alleen nog maar over de beschadigingen die zijn toegebracht aan 
de stad en helemaal niet meer over de voetbalwedstrijd zelf. Ontzet-
tende slechte pr voor de sport, voor Feyenoord en voor Nederland. Ik 
blijf me altijd weer verbazen dat een betrekkelijke kleine groep zo veel 
schade kan aanrichten op meerdere niveaus. 

Feiten
Volgens de Nederlandse ambassade in Italië waren er ongeveer hon-
derd tot tweehonderd Feyenoord-fans in het centrum van Rome. Daar-
na ging het fout. Er werd gegooid met rookbommen, flessen en ande-
re spullen. Kunsthistorici reppen over een ‘verkrachting’ van het mees-
terwerk van Bernini. Voordat de schade aan de fontein kon worden be-
keken, moesten bierflessen, ballons, vlaggen en sjaals worden verwij-
derd. Op het kostbare marmer was ook geürineerd en het marmer is 
beschadigd. Al met al een ontzettende slecht visitekaartje voor Neder-
land, voor de sport, voor het voetbal.
Vervolgens vernielden de supporters ook auto’s, motoren en prullen-
bakken toen ze werden verdreven door de politie. Volgens ooggetui-
gen zag een deel van de binnenstad van Rome eruit als een slagveld. 
Zeker tien agenten en veel supporters raakten gewond. 

Straffen
Nu schijnt er in Italië een goed lik op stuk beleid te zijn in de vorm van 
hoge boetes, zo zou er zelfs sprake zijn van boetes van 45 duizend eu-
ro. De hoge boetes zijn echter voorwaardelijk. En al was dat niet zo, 
dan nog is het voor de Italiaanse justitie moeilijk de bedragen te innen, 
omdat de veroordeelden niet in Italië wonen. Italië kampt met een cel-
lentekort, met een grote achterstand in het behandelen van rechtsza-
ken en de afhandeling van de boetes is niet makkelijk te innen. Kort-
om dat geeft niet heel veel hoop op een juiste, eerlijke afhandeling op 
rechtsgebied. We zullen toch ook hier in Nederland actie moeten on-
dernemen om deze vandalen op te laten draaien voor de schade die ze 
hebben aangericht. Ik had ze graag de volgende ochtend daar in Ro-
me willen zien, om zelf de troep op te ruimen en met hun tandenbor-
stel het marmer te poetsen. Dat lijkt mij nou mooi lik op stuk beleid.

Verontwaardiging
Heel Italië was vol van verontwaardiging en terecht! Ook bij ons was 
er veel verontwaardiging. Zo gaf het bestuur van Feyenoord aan dat ze 
geen excuses wilde aanbieden, omdat zij er niets aan kunnen doen, 
het niet hun verantwoordelijkheid is hoe mensen zich gedragen. Als 
het zo mooi en simpel op zijn Rotterdams wordt gezegd, klinkt het lo-
gisch. Maar toch klopt het niet. Je kunt gewoon je excuses maken, ook 
al kun jij er niets aan doen. Erkennen dat het schandalig is dat er mo-
numenten zijn beschadigd door het achterlijke gedrag van een kleine 
groep supporters en dat we er alles aan willen doen om dit in de toe-
komst te vermijden.

Oplossing
Gelukkig is er meer dan alleen maar narigheid, want we willen allemaal 
niet dat een kleine groep zoiets moois als sport kan verpesten voor de 
hele bevolking. Dus heeft de burgemeester van Rome duizenden be-
richten gekregen van Nederlandse voetbalfans en uit de rest van Euro-
pa die solidair zijn met Rome en hun spijt betuigen over wat er is ge-
beurd. Zo kan het ook. Burgemeester Iganzio Marino van Rome wil een 
vriendschappelijke wedstrijd tussen Nederland en Italië. Met de op-
brengst kan de schade worden vergoed die de Feyenoord-hooligans 
(supporters kun je ze echt niet meer noemen) in Rome hebben aange-
richt. Deze benefietwedstrijd zou in de Kuip moeten worden gespeeld.

Dit lijkt me een hele mooie oplossing, je brengt het hele drama terug 
naar waar het moet zijn, terug naar de sport en naar het voetbalveld, 
fair play. Als sporters, sportland, of sportclub laten zien waar je voor 
staat en met elkaar er, hoe lastig het ook is, toch een positieve wending 
aan geven. En laten we deze achterlijke groep vooral geen supporters 
meer noemen, die naam zijn ze niet waard. Relschoppers, hooligans, 
vandalen of malloten is de enige juiste benaming.

Lezing ‘Weidevogels van 
de Ronde Hoep’

Snuffelmarkt in Haarlem
Regio - Mega Snuffelmarkt met 
mooie oude spullen te Haarlem op 
zondag 1 maart.
Leuke en gezellige Snuffelmarkt in 
het Kennemer sportcenter. Altijd 
iets te doen voor jong en oud! De 
markt begint om 09:00 uur en sluit 
om 16:30 uur. Men kan naar harte-
lust komen snuffelen in allerlei ou-
de spullen, serviesgoed, keuken-
spullen, boeken, sieraden, speel-
goed, curiosa, elektrische appara-

ten, kleine meubeltjes enz. enz. Wie 
weet ligt er wel iets bijzonders op u 
te wachten en vindt u nu eindelijk 
het boek dat u al jaren zocht of een 
leuk schilderijtje. Ook voor verzame-
laars is het altijd leuk snuffelen op 
zo’n gezellige markt. De entreeprijs 
is 3,50 euro voor volwassenen, kin-
deren onder geleide t/m 12 jaar zijn 
gratis. Parkeren is gratis.De Kenne-
merhal is gelegen aan de IJsbaan-
laan 4 A, 2024 AV Haarlem.

Do ontroert en verrast
Regio - De Stadschouwburg in 
Haarlem was donderdag 19 febru-
ari het toneel voor Dominique van 
Hulst, beter bekend als zangeres 
Do. In het knusse theater vond na-
melijk de première plaats van haar 
intieme theatertour ‘Uncovered’. En 
intiem was het; Do gaf zich bloot en 
sprak onder andere over haar druk-
ke gezinsleven met eenjarige zoon, 
haar moeder, carrière en de gezon-
de spanning in haar lijf: “Ik geef toe 
dat ik het ontzettend spannend vind 
om hier te staan vanavond, vooral 
omdat er zoveel bekenden van mij 
aanwezig zijn.” begon ze. En ook: 
“Gisteravond toen ik met mijn man 
nog een flesje wijn soldaat maak-
te, dacht ik echt even; ‘waar begín ik 
toch aan?!” Het ijs was onmiddellijk 
gebroken. Wat een verrassend eer-
lijke vrouw en wat een ontzettend 
leuk mens. Do bracht in het uur voor 
de pauze ontroerende Nederlands-
talige liedjes, maar ook een aantal, 
door haar geschreven, nieuwe num-
mers, die de zaal direct oppikte.
Na de pauze werd er meer ge-
swingd, maar door het opnieuw af 
te wisselen met het delen van haar 
persoonlijke emoties en diepe ver-
langens gaf zij het publiek de gehe-
le show door het gevoel dat ze haar 
móchten leren kennen. “Wat we-
ten jullie eigenlijk nog niet van mij?” 
vroeg Do. Aan het begin van de 
voorstelling waren er blanco kaart-
jes uitgedeeld waarop bezoekers 
een vraag aan de zangeres kon-
den stellen. Één jongedame had ge-
schreven of zij wellicht een duet met 

haar mocht zingen. En dat pakte ge-
weldig uit. De studente bleek over 
een heldere stem te beschikken en 
samen brachten ze op haar verzoek 
een nummer van Alain Clark. De 
toevalligheid leerde, dat de drum-
mer van deze zanger tevens de slag-
werker is van Do. Zijn naam kunt u 
onthouden: Lean Robbemont. De 
vierkoppige band, verder bestaan-
de uit Erik Rutjes op gitaar, Rogier 
van Wegberg op bas en, het moet 
gezegd, virtuoos vanachter de pia-
no; Marcus Olgers, speelden op de 
toppen van hun kunnen en Do was 
leading. Wat een dijk van een stem 
heeft deze pittige dame. Klein van 
stuk, zeer groot in daden. Ze bracht 
liedjes van vroegere helden zoals 
Whitney Houston, Stevie Wonder en 
Michael Jackson en het dak ging er 
af met nummers van deze tijd. Ui-
teraard kwamen nieuwe songs van 
het gelijknamige album langs en het 
gevoelige ‘Zeg me dat het niet zo is’ 
van Frank Boeijen. Een voorstelling 
voor elk wat wils dus. Er zijn tranen 
gevloeid in de zaal en er werd ge-
lachen. Uncovered is een must-see 
voorstelling.
U zult absoluut ontroerd worden en 
tegelijkertijd blij verrast. Die emo-
ties weet Do als geen ander over te 
brengen. Zij is ‘één van ons’. Kort-
om: De Theatertour ‘Do Uncovered’ 
verdient uitverkochte zalen! Speel-
lijst zie www.domusic.nl Voor de re-
gio Aalsmeer en omstreken: op 28 
maart spelen Do en haar mannen in 
het Crown Theater Aalsmeer www.
crowntheateraalsmeer.nl 

Wereldkeuken weer druk 
bezocht
Uithoorn - Op woensdag 18 Febru-
ari was alweer de 4de editie van We-
reldkeuken Europarei, een activiteit 
om door middel van eten verschil-
lende mensen en culturen te leren 
kennen.Ook deze keer was het een 
volle bak in t Buurtnest. Op het me-
nu stonden gerechten uit de Spaan-
se en Surinaamse keuken. Bezoe-
kers hebben heerlijk gegeten en 
een gezellige avond gehad.Wilt U 
er volgende keer ook (weer) bij zijn, 

dan kunt U vast de datum note-
ren: woensdag 18 Maart, 18:00 in t 
Buurtnest. Opgeven kan via e-mail 
op wereldkeukeneuroparei@gmail.
com. . De kosten zijn vijf euro, voor 
eventuele drankjes wordt dan nog 
een kleine vergoeding gevraagd. 
Welke keukens en gerechten er op 
het menu staan is nog niet bekend. 
Geef u wel van te voren op als u wilt 
komen, maar het zijn maar een be-
perkt aantal plaatsen.

Extra Open Dag Tuin 
Bram de Groote
Uithoorn - Al is het nog geen voor-
jaar, de eerste voorjaarsbloeiers 
zijn er alweer. De sneeuwklokjes, 
de winterakonieten en de krokus-
sen staan volop in bloei. Want deze 
bloemen hebben haast. Zij moeten 
bloeien voordat het blad aan de bo-
men komt en het zonlicht wegneemt 
en voordat andere planten hen 
overwoekeren. Veel van deze voor-
jaarsbloeiers hebben een knol, bol 
of wortelstok met een rijke voedsel-
voorraad, waardoor zij snel in bloei 

kunnen komen en veel planten van 
deze groep behoren tot de zoge-
naamde stinsenplanten. Op 1 maart 
is er een extra Open Dag in de Tuin 
van Bram om ook daar van de voor-
jaarsbloeiers te kunnen genieten.  
De Tuin van Bram ligt aan de Boter-
dijk in Uithoorn bij de kruising met 
de Elzenlaan. De Tuin is open van 13 
tot 15 uur en u kunt naar binnen via 
de zijingang van de tuin tegenover 
de werkschuur aan de Elzenlaan. De 
tuin is gratis toegankelijk.

Dia presentatie
Uithoorn - Diapresentatie “De Am-
stel is van alle tijden, door de heer 
Ton Smit. Maandagmiddag 2 maart 
om 14.00 uur in de Schutse, Uit-
hoorn, De NVVH Vrouwennetwerk 
organiseert een dialezing, over de 
Amstel vanaf het jaar 1200 toen dij-
ken werden aangelegd en er een 
dam kwam bij de monding van de 
Amstel. Aan de hand van de ge-
schiedenis, vooral in de stad Am-
sterdam is veel veranderd doordat 
Damrak en Rokin zijn gedempt. Bui-
ten de stad is nog veel mooi lande-
lijk gebied met plaatsen die herin-
neren aan hoe het vroeger was. Le-
den NVVH gratis. Niet leden 3,-.

Beenbreuk na val
De Kwakel - Op vrijdag 20 februa-
ri om half negen in de avond is een 
60 jarige bromfietsster ten val ge-
komen op de Poelweg. De Kwakel-
se heeft aan het eenzijdige ongeval 
een gebroken been overgehouden. 
Ze is per ambulance vervoerd naar 
het VU ziekenhuis.

Fietsster ten val
Uithoorn - Op dinsdag 17 februari 
om half twee in de middag heeft een 
eenzijdig ongeval plaatsgevonden in 
de fietstunnel bij de Zijdelweg. Een 
12 jarige fietsster uit Uithoorn was 
gevallen en had letsel opgelopen. De 
politie en de ambulancedienst zijn ter 
plaatse gedaan. De ongelukkige da-
me had een behoorlijke kapotte knie 
en is per ambulance vervoerd naar 
het Amstelland ziekenhuis.

Aldo fiets weg
Uithoorn - Op woensdag 18 febru-
ari is tussen vier uur en half vijf in de 
middag een fiets gestolen vanaf het 
busstation. Het betreft een witte da-
mesfiets van het merk Aldo. Het se-
rienummer eindigt op 99W.

Meisje van fiets beroofd
Uithoorn - Op woensdag 18 febru-
ari tussen 16.15 en 16.00 uur in de 
middag is een 13 jarige Uithoornse 
op slinkse wijze beroofd van haar 
fiets. Het meisje wilde net wegrij-
den bij het busstation toen zij werd 
aangesproken door twee jongens. 
Een van hen vroeg of hij even naar 
haar fiets mocht kijken. Bij hem was 
de ketting van zijn rijwiel afgebro-
ken en hij wilde kijken of hij deze 
er goed had opgezet. Op het mo-
ment dat de 13 jarige haar fiets uit 
handen gaf, gingen de twee er op 
haar rijwiel vandoor. De Uithoorn-
se is nog achter de twee aangehold, 
maar heeft hen niet bij kunnen hou-
den. De twee zijn weggefietst rich-
ting de snackbar. De diefstal is ge-
pleegd door twee jongens in de 
leeftijd van 15 tot 16 jaar van Arabi-
sche afkomst. Degene die het meis-
je aansprak heeft zwart lang haar 

dat aan de zijkanten opgeschoren 
is. Hij droeg een zwarte parka, een 
spijkerbroek en witte sportschoe-
nen. De ander heeft half lang, krul-
lend haar. Ook hij droeg een donker 
jack en een spijkerbroek. Mogelijk 
zijn er getuigen. Zij worden verzocht 
contact op te nemen met de politie 
via 0900-8844.

Uithoorn - Op drie uur in de nacht 
van zaterdag 21 op zondag 22 fe-
bruari is in de Prinses Christina-
laan een verkeerscontrole gehou-
den. Een 19 jarige automobilist uit 
Wilnis werd tot stoppen gemaand. 
De beginnende bestuurder bleek te 
diep in het alcoholglaasje gekeken 
te hebben. Het ademanalyseappa-

raat stokte bij liefst 655 Ugl. De 19 
jarige heeft zijn rijbewijs in moeten 
leveren en mocht enige uren geen 
auto rijden. En dit gaat een langere 
periode worden, want Justitie heeft 
bepaald dat het rijbewijs van de 19 
jarige voor twee maanden ingevor-
derd blijft. Er wacht de bestuurder 
uit Wilnis ook nog een fikse boete.

VW Golf gestolen
Uithoorn - In de nacht van dinsdag 
17 op woensdag 18 februari is een 
Volkswagen Golf gestolen. De auto 
is wit van kleur en het kenteken is 
04-KGB-4. De volkswagen uit 2010 
stond geparkeerd in Kruidschuur.

Rijbewijs kwijt na teveel drank
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EHBO’ers cursus 2014/2015 geslaagd!
Uithoorn - Uithoorn en omstreken 
heeft er weer een aantal EHBO’ers 
bij: op dinsdagavond 17 februari de-
den de cursisten van de KNV EHBO 
afdeling Uithoorn examen. In sport-
hal De Scheg werden de 12 kan-
didaten getoetst op hun vaardig-
heden door het examenteam, be-
staande uit een medisch adviseur 
en een instructeur eerste hulp met 
behulp van twee Lotussen. Na een 
intensieve avond kwam het verlos-
sende woord: alle cursisten zijn ge-
slaagd! Annette Anderiessen, Lau-
ra de Boer, Tineke Dijkstra, Wen-
dy Dijkstra, Alex Groot, Kees Ham, 
Charles Henneke, Anne Hoffman, 
Ellen Metselaar, Alegria van Paas-

sen, Bram Visscher en Koen van der 
Vlught zijn nu in het trotse bezit van 
het diploma Eerste Hulp.
Deze cursus EHBO inclusief BLS /
AED is op 30 september 2014 van 
start gegaan onder leiding van Ma-
rijke van Geem en Hans Visscher. 
Lotus René van der Wals gaf bij een 
aantal lessen ondersteuning. Daar-
naast liep Debbe van der Hoek als 
instructeur in opleiding bij onze ver-
eniging stage en assisteerde hij bij 
de lessen. De cursus is gegeven 
volgens de richtlijnen van Het Oran-
je Kruis. Al sinds 1953 verzorgt on-
ze vereniging cursussen en herha-
lingslessen. Ook dit jaar zal in het 
najaar weer een cursus van start 

gaan. In ongeveer 15 lessen van 2 
uur worden de cursisten opgeleid 
voor het diploma Eerste Hulp. Ie-
dereen vanaf 15 jaar kan deelne-
men aan deze cursus die afgeslo-
ten wordt met een internationaal er-
kend diploma. Kijk voor meer infor-
matie voor deze en andere cursus-
sen op http://www.ehbo-uithoorn.
nl/cursusinformatie.html 

Heb je reeds een EHBO diploma en 
zoek je een vereniging om je herha-
lingslessen te volgen? Je bent van 
harte welkom bij onze vereniging. 
Neem hiervoor contact op met on-
ze secretaris via ehbouithoorn@ 
kabelfoon.net

Van links naar rechts, achterste rij: Charles, Tineke, Koen, Bram, Kees, Alex. Voorste rij: Ellen, Anne, Alegria, Annette, 
Laura, Wendy en examinator Marjolijn Noom Geknield: Instructeurs Hans en Marijke

Irenebrug blijft na onderhoud 
open voor verkeer!
Uithoorn/De Ronde Venen - Tij-
dens het onderhoud aan de Prinses 
Irenebrug is deze komende maand 
weliswaar afgesloten voor het ver-
keer, maar daarna gaat de brug niet 
dicht in de zin van het woord! Hij 
blijft gewoon open. Het verkeer kan 
als het onderhoud achter de rug is 
weer normaal van de brug gebruik 
maken. Dat geldt ook voor het land-
bouwverkeer. Zolang de N196 nog 
niet door de Provincie aan de ge-
meente is overgedragen blijft dit 
mogelijk.

Gebeurt dat op zeker moment wel, 
dan mag de gemeente het wegge-
deelte naar eigen goeddunken gaan 
(her)inrichten. Maar dan zal er eerst 
een door alle partijen geaccepteer-
de oplossing voor het landbouw-
verkeer moeten komen om de Am-
stel links of rechtsom, dan wel eron-
der door, te kunnen passeren. Tel-
kens weer wordt het ‘afsluiten’ van 
de brug in diverse media en niet in 
de laatste plaats door de gemeente 
De Ronde Venen, benadrukt en dat 
geeft voortdurend een verkeerde 
voorstelling van zaken. Is dit nu een 
gebrek aan goed kunnen lezen en 
interpreteren van feiten of moedwil-
lig vasthouden aan een waanidee?

Kruip- en sluipdoor
Wethouder Marvin Polak van de ge-
meente Uithoorn legde kort gele-
den tijdens een bijeenkomt over de 
plannen voor de herinrichting van 

het stukje N196 tussen de afrit van 
de brug en de kruising bij de Laan 
van Meerwijk nog eens uit, dat de 
brug helemaal niet wordt afgesloten 
voor het verkeer. “Er is te zijner tijd, 
als de plannen van de nieuwbouw 
op het Amstelplein doorgang vin-
den, alleen sprake van dat er geen 
doorgaand verkeer meer mogelijk is 
door het centrum van Uithoorn rich-
ting Aalsmeer, Schiphol-Rijk, Am-
stelveen en verder richting A4. Dat 
moet dan via de omgelegde N201 
en het Amstel aquaduct.Dat is van 
meet af aan de bedoeling geweest. 
Ook bestemmingen richting woon-
wijken als de Legmeer en de Meer-
wijken zien wij liever via de N201, de 
Amsterdamse weg en de Zijdelweg. 
Inderdaad, dat is meer ‘om’. Bestem-
mingsverkeer echter kan vanuit 
Amstelhoek gewoon via de Irene-
brug naar en van het centrum van 
Uithoorn (Amstelplein) rijden.

Zelfs blijft het mogelijk via deze weg 
naar andere locaties in het dorp te 
komen, maar dat zal dan vermoe-
delijk gaan via een ‘kruip- en sluip-
door route’ om dit niet aantrekkelijk 
te maken. Voetgangers, fietsers en 
scooters kunnen op een veilige ma-
nier gewoon vice versa van de brug 
gebruik blijven maken. Daar wordt 
voor gezorgd. Zij kunnen dus ge-
woon door Uithoorn blijven rijden. 
Er wordt hen geen strobreed in de 
weg gelegd,” aldus de wethouder 
die aan deze uitspraken vasthoudt 

als hem naar het toekomstig ge-
bruik van de brug wordt gevraagd.

Niemand wordt benadeeld
Hij geeft volmondig toe dat voor 
het gebruik van de brug door land-
bouwverkeer een oplossing moet 
worden gevonden. Want dat heeft 
mettertijd inderdaad geen vrije 
doorgang meer. Hij zegt steeds be-
reid te zijn geweest en nog om daar-
over met alle betrokken partijen in 
gesprek te gaan. In feite is dat het 
enige struikelblok, want verder heeft 
iedereen gewoon toegang tot Uit-
hoorn centrum (Amstelplein). In zijn 
beleving wordt geen enkele inwoner 
van De Ronde Venen benadeeld in 
zijn of haar vrijheid om van de brug 
gebruik te kunnen en blijven maken. 
Bij het onderhoud van de Irenebrug 
gaat het voornamelijk om het uit-
voeren van staalreparaties, schil-
derwerk, het vervangen van elektro-
technische delen en het herstellen 
van het asfalt op de brug. Volgens 
een woordvoerder van de provincie 
is dat voldoende voor de komende 
12 jaar. Echt groot onderhoud met 
inbegrip van o.a. fundering, automa-
tisering van de bediening en machi-
nekamers zou veel meer geld kos-
ten. Dat zou overigens wel voor een 
langere houdbaarheidstermijn kun-
nen zorgen. Maar dat is op dit mo-
ment niet aan de orde. In dat licht 
gezien zou je dus nu eerder van een 
‘beperkt’ groot onderhoud kunnen 
spreken.

Concert & gospelworkshop 
The Amstel Gospel Choir
Uithoorn - Op zaterdagavond 7 
maart a.s. om 20.00 uur verzorgt The 
Amstel Gospel Choir uit Uithoorn een 
swingend concert in de aula van het 
Hermann Wesselink College te Am-
stelveen: The Amstel Gospel Choir 
& Friends. Diverse mooie, swingen-
de en gevoelige gospelsongs, afge-
wisseld met hedendaagse popnum-
mers met een gospel/soultintje zul-
len de revue passeren. 

Vrienden van het gospelkoor zo-
als Matt Slater (zanger/entertainer) 

en seniorenpopkoor Lust for Life uit 
Amsterdam zullen tijdens deze geva-
rieerde avond een gastoptreden ver-
zorgen. Concertkaarten à 12,50 kunt 
u bestellen via www.amstelgospel.nl

Gospelworkshop
Op zaterdagmiddag 7 maart a.s. om 
15.00 uur start een gospelworkshop 
in de aula van het Hermann Wesse-
link College o.l.v. de geweldige diri-
gent van The Amstel Gospel Choir: 
Vladimir Pairel. Vladimir leert je gedu-
rende 1,5 uur tijd een nieuwe gospel-

song te zingen op unieke wijze zoals 
alleen Vladimir dat kan. ’s Avonds, 
tijdens het concert, breng jij dit lied 
samen met The Amstel Gospel Choir 
en de overige workshopdeelnemers 
ten gehore voor het publiek! De kos-
ten voor de workshop inclusief con-
certkaartje bedragen 25,- euro. Dus, 
wil jij een keer ervaren hoe het is om 
in een gospelkoor te zingen? Meld 
je dan snel aan want vol=vol. Voor 
het bestellen van concertkaartjes & 
aanmelden voor de gospelworkshop: 
www.amstelgospel.nl

Plan voor een McDonald’s 
vestiging aan de Zijdelweg
Vervolg van de voorpagina.

De omgelegde N201 en het Shell 
station liggen ook op het grond-
gebied van Amstelveen. De loca-
tie is goed gekozen door McDo-
nald’s, want Amstelveen heeft het 
gebied bestempeld als een toe-
komstig nieuw bedrijventerrein. De 
nieuwe McDonald’s zal ongetwij-
feld ook voor inwoners van Uithoorn 
en het nabijgelegen industriege-
bied een aanwinst zijn. Dat wordt 
onderschreven door Petra, die bij 
het tankstation werkzaam is. “Inwo-
ners die bij ons komen tanken en de 
shop binnenlopen om iets te kopen 
vragen ons geregeld waar het Mc-
Donald’s restaurant komt te staan. 
Kennelijk is er in de regio al bekend-
heid aan gegeven dat McDonald’s 
achter ons een restaurant gaat ope-
nen, maar waar precies is mij onbe-
kend. Er is wel een extra stukje as-

faltweg doorgetrokken, misschien 
dat het in die hoek komt. Veel be-
zoekers van ons tankstation kijken 
er naar uit. Dat is enerzijds prettig 
want het zorgt bij ons voor meer 
aanloop, anderzijds hebben we de 
ervaring dat het ook meer zwerfvuil 
veroorzaakt. Maar de toekomst zal 
het uitwijzen.” Haar collega Fred is 
dezelfde mening toegedaan.
Gezien deze rondgaande informa-
tiestroom heeft de redactie van de-
ze krant gemeend er goed aan te 
doen aandacht te schenken aan de 
plannen. Bij de gemeente Amstel-
veen kon men ons desgevraagd niet 
vertellen wanneer de bouw van het 
restaurant van start gaat. Wel dat 
het er gaat komen. Een e-mail om 
nadere informatie aan McDonald’s 
werd tot nu toe nog niet beant-
woord. Wij laten u te zijner tijd we-
ten wanneer McDonald’s zijn plan-
nen in de vorm van bouw omzet en 

op welk moment men de deuren 
denkt te openen.

‘Think global act local’
McDonald’s is al 40 jaar geworteld 
in de Nederlandse samenleving. 
Als onderdeel van die samenleving 
voelt men zich bijzonder betrokken 
bij de omgeving. Dit met als motto: 
‘Think global act local’. McDonald’s 
Nederland is onderdeel van de Mc-
Donald’s Corporation, wereldwijd de 
grootste restaurantketen met meer 
dan 34.000 restaurants in 119 lan-
den. Meer dan 70% van de McDo-
nald’s restaurant wereldwijd is ei-
gendom van lokale zelfstandige on-
dernemers (franchisenemers). In 
1971 opende McDonald’s het eerste 
restaurant in Zaandam. Dit was te-
vens het eerste in Europa. Inmiddels 
zijn er 240 McDonald’s vestigingen 
in ons land, waaronder sinds kort 
ook een in Breukelen bij het station.

Ouderenbonden. Uit of bij de tijd?
Regio - Bent u ook bezig met 
de veranderingen in de zorg 
en wat dat voor u betekent? 
Als bond voor ouderen – zelf spreek 
ik liever over een vereniging van ou-
deren - worden we regelmatig door 
onze leden, ook wel door niet-leden, 
om hulp dan wel advies gevraagd 
over veranderingen in de zorg. De 
organisatie van de “zorg” is voor het 
grootste deel overgenomen door de 
gemeentes. Natuurlijk hebben de 
ouderenverenigingen geen handen 
aan het bed zoals dat wel wordt ge-
noemd. Maar vaak worden wij als 
eerste benaderd met vragen zoals:
- Ik kan niet meer stofzuigen; 
- Is er niet iemand die voor mij 

boodschappen kan doen want ik 
loop zo slecht. 

Het zijn meestal actieve ouderen, 
die voor het eerst met “kleine pro-
blemen” worden geconfronteerd. 
Zij weten de weg naar de hulpver-
lenende instanties niet of zijn niet 
gewend hulp te vragen. Op dat mo-
ment kunnen wij als vereniging hen 
van dienst zijn door hen de juiste 
weg te wijzen. 

Kunnen alle Uithoornse 
ouderen bij de 
ouderenverenigingen terecht?
In principe mogen alle ouderen ons 
deze vragen stellen. Maar ja, het 
stopt vaak bij onze leden. Degene, 
die niet is aangesloten bij éen van 
de Uithoornse ouderenverenigin-
gen, staat met lege handen. Zij heb-
ben zo’n vraagbaak niet bij de hand. 

Alleen al om deze reden zou iede-
re gepensioneerde, lid moeten zijn 
van een ouderenvereniging. maar 
bezwaren uit het verleden houden 
sommige tegen. Echter de ” verzuil-
de ” bonden zijn veranderd en pas-
sen zich steeds weer aan bij de ver-
anderende omstandigheden. Senti-
menten neem je niet zomaar weg. 
Contributie kan ook soms een strui-
kelblok zijn. Echter, bijna alle oude-
renverenigingen bieden ook voor-
delen. Tegen een gering bedrag je 
belastingformulier laten invullen, 
korting bij zorgverzekeraars, korting 
bij de keuring voor je rijbewijs, enz. 
Dit zijn algemene voordelen maar 
elke vereniging kent wel iets speci-
aals als de gratis Kerstviering, gra-
tis kalenders, maandelijks informa-
tie over lokale zaken thuis gestuurd, 
lief en leed vrijwilligers e.d. Daar 
komt bij dat de contributie betaal-
baar is. 

Inbreng Ouderenverenigingen 
bij de zorgperikelen 
van onze gemeente
Als ouderenvereniging zijn wij ge-
vraagd om onze stem te laten horen 
en ons steentje bij te dragen aan de 
veranderde zorgsituatie. Dat doen 
we zo veel als mogelijk is. We rea-
liseren ons dat we het in eerste in-
stantie doen voor een relatief klei-
ne groep. Van de ongeveer 6000 se-
nioren van Uithoorn, zijn er onge-
veer 1500 bij de huidige ouderen-
verenigingen aangesloten. Het zou 
een sterkeren positie geven naar de 

Van wachtmoment naar leesmoment
VerhalenBieb-app
Uithoorn – Voor iedereen die even 
een verhaal wil lezen zonder on-
line te gaan, is er vanaf 19 februa-

ri de VerhalenBieb-app van de Bi-
bliotheek. De app start met 20 ver-
halen in de categorieën: humor, 
spanning, drama en biografie. Iede-
re maand komt er een nieuw ver-
haal bij van bekende en minder be-
kende auteurs, die hiermee een extra 
podium krijgen. Zo heeft de gebrui-
ker een makkelijke manier om altijd 
en overal korte verhalen te lezen op 
smartphone of tablet. De Verhalen-
Bieb bevat korte verhalen voor vol-
wassenen van zo’n 6.000 woorden, 
met een pakkend en verrassend plot. 
Ze zijn in 15 tot 20 minuten te lezen - 
ideaal voor onderweg, op wachtmo-
menten of voor het slapen gaan. In 
de app staan o.a. verhalen van Fio-
na Rempt (Regendruppels), Her-
man Brusselmans (De overval), An-
ne Winkels (Schoonheid) en Jan Bos 
(GGZ). Korte verhalen zijn ‘hot’. Zo is 
de bekende auteur van korte verha-

len A.L. Snijders, gevraagd een ver-
halenbundel samen te stellen samen 
met een staalkaart van korte verha-
len uit de Nederlandstalige geschie-
denis voor de campagne ‘Nederland 
Leest’ in november 2015 en deze 
week (14-21 februari) is het de week 
van het korte verhaal. De Verhalen-
Bieb-app is eenvoudig in gebruik en 
gratis te downloaden via de App Sto-
re of de Google Play Store. Voor het 
lezen is geen internetverbinding no-
dig; het gedownloade verhaal wordt 
opgeslagen op smartphone of tablet. 
De lezer start het verhaal en de rest 
volgt vanzelf. “Iedereen kan nu ‘ver-
haal halen’ bij de Bibliotheek. Lekker 
even ontspannen, wanneer je maar 
wilt. In een kwartier een mooi ver-
haal lezen. Wij bieden inmiddels een 
breed en gevarieerd aanbod apps: 
de VakantieBieb (e-books voor op 
vakantie), de LuisterBieb (luisteren 
naar je boek), de PoëzieBieb (poë-
zie) en de VerhalenBieb (korte ver-
halen). Met ‘voor elk wat wils’ dus”, 
aldus Victor van Honk van de Biblio-
theek Amstelland.

gemeente als iedereen zich bij éen 
van de organisaties aansloot. Er zal 
nagedacht moeten worden, hoe ge-
realiseerd kan worden dat men zich 
als belanghebbende ouderen zijn/
haar toestemming geeft aan een 
van de ouderenvereniging, er zijn 
twee in Uithoorn en een in De Kwa-
kel, om mede namens hen te spre-
ken. Moeten wij daar een rol in 
gaan spelen als bestaande vereni-
gingen? Een mogelijkheid zou zijn 
dat de “ongeorganiseerde ouderen” 
laten weten dat zij, ieder voor zich, 
alle vertrouwen hebben en steun 
geven aan de besturen van deze 
verenigingen. Met deze steunbe-
tuigingen en de aangesloten leden 
kunnen deze verenigingen aanto-
nen dat zij opkomen en spreken na-
mens alle senioren in de gemeen-
te Uithoorn. Daar zal dan rekening 
mee moeten worden gehouden.
Hoe kan men dat vertrouwen laten 
weten en aan wie? Dat zal nog uit-
gepuzzeld moeten worden.

Ouderenverenigingen 
ouderwets?
Onze omgeving verandert. Wij gaan 
daar, als ouderenvereniging , een 
nieuwe rol in spelen. Misschien 
moeten wij vaststellen, dat wij in 
onze gemeente er een extra taak 
bijgekregen hebben. Dat laat weer 
eens zien dat ouderenverenigingen, 
misschien in een gewijzigde vorm, 
nog lang niet rijp zijn voor de sloop.
U hoort nog van ons. 
Piet Keek
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UWTC nieuwelingen rijden 
sterk in de Zaanstreek
Uithoorn - Op zondag 22 februa-
ri werd het kampioenschap van de 
Zaanstreek verreden. Bij de nieuwe-
lingen, jongens van 15-16 jaar, ston-
den Menno van Capel, Sven Nijhuis 
en Stijn Ruijter voor UWTC aan de 
start. Geïnspireerd door een lekker 
voorjaarszonnetje ontsnapte Menno 
na enkele ronden samen met een 
DTS renner. Ze bouwde een kleine 
voorsprong op en bleven een flink 
aantal ronden voor het peloton te 
blijven. Ze hoopte dat het peloton 
stil zou vallen waardoor de ze voor-
sprong uit konden bouwen. Maar 
dat gebeurde niet, waardoor ze uit-
eindelijk weer werden ingerekend. 
Een aantal ronden later sprong 
Stijn weg met twee DTS renners. Ze 
sloegen een mooi gaatje. Dit gaat-
je was klein genoeg voor Menno 
om te overbruggen. Een ronde la-
ter sloot Sven zich aan bij een nieu-
we vluchter uit het peloton en glipt 
zo mee naar de kopgroep. De kop-
groep van zes die daarbij ontstond 
werkte goed samen en kon de voor-
sprong op het peloton langzaam uit-
bouwen. Dit betekende dat het zes-
tal zich op kon maken voor de eind-

Qui Vive Jongens C12 
zaalhockeykampioen!
De Kwakel - Zaterdag 14 februari 
jl. hebben de jongens van Qui Vive 
JC12 het kampioenschap zaalhoc-
key binnen gehaald in de 1e klas-
se. Dit, voor het zaalhockey speciaal, 
geformeerde team, deed dat niet al-
leen door in 12 wedstijden onge-
slagen te blijven, ze maar eindig-
den ook 9 punten voor op de num-
mer 2 uit de poule. Een prestatie 
van formaat kunnen we wel zeggen. 
De jongens hebben gespeeld als 

een écht team en hebben geweldig 
zaalhockey laten zien. Snel, veel sa-
menspel, hoog pass-tempo, strak-
ke strafcorners, power-passes, goe-
de keepers-acties, sublieme tip-ins 
en fantastiche teamwork! Geweldig 
gedaan, jongens! Qui Vive Jongens 
C12 bestaat uit: Kenzo, Hidde, Tim, 
Jelle, Nick, Thijs, Casper (k), Lex (k), 
Jurre, Tomas en Joep. De coaches 
van dit kampioensteam: Eric Verkerk 
en Thomas Zwart (niet op de foto).

Reünie sport en spel
De Kwakel - In 1975 werden voor 
het eerst de haringen van de ten-
ten in de grond geslagen voor een 
nieuw fenomeen in de Kwakel; Sport 
en Spel. Een heel weekend sporten, 
spellen, speurtochten, eten, drinken 
en (niet-) slapen in een tent voor 
en door de Kwakelse lagere school-

jeugd. Nu zijn we veertig jaar ver-
der! Een goede reden om een reü-
nie te organiseren om lekker bij te 
kletsen en de bekende oude koeien 
uit de sloot te halen onder het genot 
van een hapje en een drankje. De re-
unie vindt plaats in de KDO-kantine 
op zaterdag 13 juni 2015 vanaf 16.00 

Staand v.l.n.r: Coach Andrea Smit, Ileen, Merit, Britney, Maudy, Merle, Erna, 
Nina. Zittend v.l.n.r: Jamie Lee, Astrid, Anouk, Nerma, Jamiam

VVA/Spartaan winnaar in 
levendig duel tegen KDO
De Kwakel - Na de twee thuis-
overwinningen op rij na de win-
terstop reisde de ploeg van trainer 
Raymond de Jong met veel vertrou-
wen af naar het Amsterdamse VVA/
Spartaan. Bij een overwinning van 
KDO en een nederlaag van Wijk aan 
Zee (tegen DSOV) zouden de Kwa-
kelaars deze middag de tweede pe-
riode in de wacht kunnen slepen. 
VVA/Spartaan was echter zelf ook 
nog vol in de race voor de tweede 
periode en had op voorhand slechts 
één punt achterstand op KDO. Kort-
om, alle ingrediënten waren aanwe-
zig voor een spraakmakende wed-
strijd aan de Laan van Spartaan. 
KDO kon in Amsterdam niet be-
schikken over de vakantiegangers 
Peter Onderwater en Joris Korten-
horst. Daarnaast is Joeri Stange in-
middels uit het gips, zijn herstel zal 
nog wel enkele weken gaan duren.

Behendig
VVA/Spartaan is een echte Amster-
damse voetbalclub met veelal gedis-
ciplineerde voetballers van Marok-
kaanse afkomst die lastig te bestrij-
den zijn. In het begin van de wed-
strijd waren de behendige Amster-
dammers veelal aan de bal en moest 
KDO hard werken om het tempo 
van de thuisploeg bij te houden. 
Naarmate de eerste helft vorderde, 
beten de Kwakelaars steeds meer 
van zich af en kregen na een kwar-
tier spelen een ideale mogelijkheid 
om op voorsprong te komen. Mau-
rice Bartels onderschepte de bal in 
het zestienmetergebied en ging al-
leen schuin op doel af. In plaats van 
de bal af te geven op de vrijstaan-
de Mathijs van Rijn, besloot Mau-
rice zelf te schieten, maar zijn inzet 
werd knap gekeerd door de Amster-
damse doelman. Twee minuten later 
schoot de goedspelende Michael 
Meijer de bal pardoes op zijn eigen 
paal, waardoor KDO met de schrik 
vrijkwam. In de daaruit volgende 
corner ging een schot vanaf de rand 
van het zestienmetergebied naast 
het doel van Tim ten Brink. In de 20e 
minuut wist Bart van der Tol, uit een 
slim genomen vrije trap, Sven Vlas-
man schuin voor het doel te zetten. 
Het schot van Sven ging helaas net 
over het Amsterdamse doel. 

Genoegen
Tien minuten later was het tot groot 
genoegen van de vele meegereis-
de Kwakelse supporters, wel raak. 
Na een knappe individuele actie van 
Rick Kruit, waarbij hij bij twee ver-
dedigers wegdraaide, behield Rick 
het overzicht en zag Timo Kas in 
kansrijke positie aan komen lopen. 
Rick speelde de bal op Timo, waar-
na laatstgenoemde van dichtbij de 
0-1 op het scorebord kon zetten. In 
de 34e minuut had Timo Kas ook de 
0-2 op zijn schoen, maar zijn schot 
vanaf twintig meter afstand werd 
fraai gered door de zeer alerte doel-
man van VVA/Spartaan. Twee minu-
ten voor rust vloerde keeper Tim ten 
Brink een aanstormende Amster-
damse aanvaller in het zestienme-
tergebied, waardoor de bal op stip 
werd gelegd. Dit buitenkansje werd 
feilloos door de Amsterdammers 
binnengeschoten, 1-1. Op slag van 
rust redde Tim ten Brink KDO voor 
een achterstand toen hij de bal op 
de lijn met zijn voet wegwerkte. Met 
een 1-1 tussenstand werd even later 
de rust bereikt.

Veilig
In de tweede helft waren de Kwake-
laars er alles aangelegen om mini-
maal één punt veilig te stellen, zo-
dat VVA/Spartaan in ieder geval on-
der KDO bleef staan in de twee-
de periodestand. In de 52e minuut 
werd de Kwakelse ploeg hiervoor op 
zijn wenken bediend. Sven Vlasman 
werd op de achterlijn hard geraakt 
op zijn wreef, waarna KDO een te-
rechte penalty kreeg. Rick Kruit ging 
achter de bal staan, maar de vaak 
koelbloedige aanvaller, raakte de 
bal helemaal verkeerd, waardoor de 
bal recht door het midden ging en 
gered kon worden door de doelman 
van VVA/Spartaan. Een flinke klap 
voor de ploeg van Raymond de Jong 
zo vroeg in de tweede helft. KDO liet 
de moed niet zakken en bleef loeren 
op de spaarzame uitvallen die er ook 
kwamen. In de 64e minuut ging een 
schot van Mathijs van Rijn, na een 
goede loopactie, rakelings naast 
het doel. Vier minuten later schoot 
Maurice Bartels een vrije trap vanaf 
links hard op de paal. Waar de Kwa-
kelaars de 1-2 niet wisten te maken, 
bleef VVA/Spartaan met bij vlagen 
‘tikkie-takkie’ voetbal gevaarlijk in 
het zestienmetergebied van KDO. In 
de 71e minuut ontsnapte KDO toen 
een individuele actie vanaf links 
net over het Kwakelse doel ging. 
De wedstrijd kon in de laatste fase 
van de wedstrijd nog alle kanten op 
gaan en was erg spannend voor het 
in grote getale opgekomen publiek. 
In de 88e minuut moest KDO uitein-
delijk toch het onderspit delven. Na 
balverlies voorin bij KDO zag, de zo 
geroemde Kwakelse verdediging, er 
dit keer niet sterk uit. Vanaf rechts 
kon de bal worden voorgetrokken, 
waarna de Amsterdamse spits zijn 
linksbuiten op maat bediende, die 
vervolgens de bal hard in de linker-
kruising schoot, 2-1. KDO probeer-
de vervolgens nog van alles om de 
gelijkmaker te forceren, maar kon 
geen kans meer creëren, waardoor 
de Kwakelaars sinds 23 november 
2014 de kleedkamer op moest zoe-
ken zonder punten.

Trots
Toch kan KDO met gepaste trots te-
rugkijken op dit enerverende du-
el, er is van het begin tot het einde 
als team keihard geknokt voor een 
goed resultaat. Met een beetje meer 
geluk op de juiste momenten had 
het duel zo maar in Kwakels voor-
deel beslist kunnen worden. In de 
tweede periode heeft VVA/Spartaan 
nu twee punten voorsprong op KDO 
en Wijk aan Zee. Zodra VVA/Spar-
taan op Paaszaterdag (4 april 2015) 
de uitwedstrijd tegen ZSGO/WMS 
wint, pakken de Amsterdammers de 
periode. Voor zowel KDO (uit tegen 
AGB) als Wijk aan Zee (uit tegen 
ZSGO/WMS) is het zaak om hun in-
haalwedstrijd op 15 maart te winnen 
om zodoende de druk op VVA/Spar-
taan hoog te houden. Aankomen-
de zondag speelt KDO haar eerste 
wedstrijd in derde periode en speelt 
dan om 14:00 uur thuis tegen de on-
geslagen aanstaande kampioen ZS-
GO/WMS.
Opstelling KDO 1: Tim ten Brink, 
Danny ten Hoope, Mathijs Molle-
man, Michael Meijer, Doron Borger, 
Bart van der Tol, Sven Vlasman (83e 
Sjors Kas), Timo Kas, Rick Kruit (77e 
Remco de Boer), Mathijs van Rijn en 
Maurice Bartels. 

Handbalmeiden Legmeer-
vogels B1 Zaalkampioen
Uithoorn – Vorige week zaterdag 
zijn de handbalmeiden van de Leg-
meervogels B1 tegen HVBS B1 uit 
Bunschoten – Spakenburg kampi-
oen geworden. In een duidelijke 18-
9 werd aangetoond dat onze “Uit-
hoornse meiden” de beste waren in 
de zaalcompetitie.

Onder de jarenlange coaching van 
Andrea Smit zette dit hechte team in 
het verleden al prachtige resultaten 
neer met uiteindelijk wederom een 
zaalkampioenschap 2014-2015.
De basis begint altijd bij de zeer 
goede keepsters. Britney, helaas ge-
blesseerd door een gebroken pink, 
maar in deze kampioenswedstrijd 
toch nog even de laatste minuten 

haar wilskracht aan het aanwezi-
ge publiek tonen door gewoon nog 
even mee te doen en Anouk, haar 
vervangster die al jaren haar klas-
se toont door weergaloze reddin-
gen. Een team met een stabiel aan-
vallend en verdedigend midden-
blok met de nog piepjonge Mer-
le, routinier Astrid, Maudy( swing) 
Smit, zeer actieve Ileen en de wils-
krachtige gezusters Erna en Ner-
ma. De flanken worden bezet door 
de zeer snelle en beweeglijke speel-
sters Nina, Jaimy Lee en Jamiam. En 
dan onze sterke cirkelspeelster Me-
rit, die ook nog bekend staat om het 
uitschakelen door mandekking van 
de meest talentvolle speelsters van 
de tegenpartij. 

Oceanus 50 jaar
Regio - Zwemsportclub ‘’Oceanus’’ 
viert dit jaar haar 50-jarig bestaan! 
De Aalsmeerse zwemsportclub is 
inmiddels tot de grote sportvereni-
gingen van Aalsmeer gaan behoren: 
momenteel telt de club ruim 500 le-
den, die zich wekelijks vermaken 
met alle facetten rondom het re-
creatief zwemmen-wedstrijdzwem-
men, master zwemmen, waterpo-
lo, triathlon, vinzwemmen en aan-
gepast zwemmen. Zeven dagen per 
week zijn er leden van de zwem-
sportclub te vinden in het thuis-
honk zwembad “de Waterlelie’’, zo-
wel in het 6 banenbad als het recre-
atiebad (4 banen). Niet alleen op de 
avond-en weekend uren, maar er is 
zelfs een wedstrijdgroep, die 3 maal 
per week al om half 6 ’s-morgens in 
het zwemwater is te vinden om lan-
ge trainingen af te werken en hier-
door de prestaties te verhogen. Voor 
iedereen, die van zwemmen houdt 
zijn er mogelijkheden binnen de 
vereniging: jongere kinderen kun-
nen tijdens de recreatieve uren het 
geleerde zwemmen bijhouden en de 
vaardigheden uitbreiden. Wat oude-
re zwemmers en zwemsters trainen 
iedere week bij één van de 4 mas-
tergroepen; wedstrijd liefhebbers 
hebben bijna elke dag de gelegen-
heid om te trainen. De triathlon en 
waterpolo afdeling is ook op diverse 
dagen te vinden in het water – het 
vinzwemmen is er op zaterdagmid-
dag en de groep aangepast zwem-
men is er op donderdag namiddag 
en zondagochtend.

Oprichting
Zwemsportclub Oceanus werd op-
gericht op 7 mei 1965. De grote 
animator en oprichter was de heer 
Neerincx, bedrijfsleider/badmees-
ter van het toenmalige zwembad 
V.I.B.A., dat naast de watertoren was 
gelegen in de Westeinderplassen.
Het bestuur werd gevormd door 
jeugdige leden, waardoor de mees-
te taken door de heer Neerincx wer-
den uitgevoerd. De zwem omstan-
digheden waren nogal erg verschil-
lend met de huidige: kan er nu altijd 
gezwommen worden in verwarmd 
binnenbad water, toen waren de 
zwemtrainingen in het poelwater.
Zwemwatertemperaturen van 15 

graden moesten worden doorstaan 
en regelmatig was het door de gol-
ven en schuim doorklieven om aan 
de andere zijn van het V.I.B.A. te ko-
men. Ludiek was ook de lengte van 
het bad, 41 meter: dus bij een 100 
meter zwemwedstrijd moest altijd 
na 2 banen, nog een stukje door-
gezwommen worden. Oceanus or-
ganiseerde toen ook ieder jaar een 
zwem Poeloversteek vanaf het Rij-
senhoutse zwembad de Blauwe 
Beugel naar de V.I.B.A., dus dwars 
over de grote poel. Een aantal ja-
ren na de oprichting voegde de po-
lo club “de Aalen’’ uit Aalsmeer Oost 
zich bij Oceanus, waardoor in één 
klap het ledenaantal fors werd uit-
gebreid. In 1974 werd zwembad “de 
Waterlelie’’ in gebruik genomen en 
dit betekende voor Oceanus een 
nog grotere uitbreiding van leden. 
Men was niet meer afhankelijk van 
een kort zomerseizoen, maar nu kon 
er het gehele jaar door gezwommen 
worden. In 1991 kwam er een 6 ba-
nenbad bij, waardoor Oceanus nog 
verder groeide in ledenaantal en ac-
tiviteiten. Dit is alle jaren zo door-
gegaan en momenteel is het leden-
aantal meer gestabiliseerd tot zo’n 
500.

Jubileumfeest
Uiteraard gaat het 50-jarig be-
staan gevierd worden voor alle le-
den, oud-leden en alle direct en in-
direct betrokkenen. Vrijdagavond 29 
mei aanstaande is het feest en de 
reünie in “The Beach’’ aan de Oos-
teinderweg. Eerst zijn er activiteiten 
voor de huidige jongere leden en 
vanaf 20.00 uur worden alle belang-
stellenden verwacht voor het feest.
Het bestuur en de organisatiegroep 
hopen dat iedereen, die maar enigs-
zins iets met Oceanus heeft of heeft 
gehad, naar “The Beach’’ komt de-
ze avond: hoe méér zielen, hoe 
méér vreugd’’! Aanmelden voor het 
feest kan via de website van Ocea-
nus: www.zsc-oceanus.nl; Uiteraard 
wordt gehoopt op alle huidige leden 
en alle direct betrokkenen, maar het 
zou heel zijn als vele oud-leden ook 
naar dit jubileum feest komen: een 
echte reünie! Alle bezoekers krij-
gen een blijvende herinnering aan 
Oceanus.

KDO G1 krijgt een 
koude douche

De Kwakel - KDO G1 ging afge-
lopen zaterdag op bezoek bij HBC 
in Heemstede. HBC was vorig jaar 
kampioen geworden in de 3e klas-
se maar kwam in de 2e klasse niet 
tot zijn recht. Na een paar wedstrij-
den kwamen ze weer terug in de 3e 
klasse. Gezien de stand in de huidi-
ge competitie zouden HBC en KDO 
gelijkwaardige tegenstanders zijn. 
De 7 spelers van KDO ( aantal spe-
lers zijn geblesseerd en ziek) zou-
den proberen het beste er van te 
maken. Het weer zat in ieder geval 
niet mee. Bij de start van de wed-
strijd trok er een winterse bui van 
70 minuten over. Het eerste schot 
op doel van HBC was meteen raak. 
Doordat de bal via een rug van een 
HBC-er van richting werd veran-
derd, kon keeper Beau dit schot 
niet meer keren. Na het openings-
doelpunt van HBC volgde nog meer 
kansen maar die werden door de 
verdediging (Bronwin, Timo en Se-
lina) en keeper van KDO allemaal 
vakkundig onschadelijk gemaakt. 
De team van KDO krijgt steeds meer 
een vaste vorm en met middenveld 
van Youssef en Stijn wordt spits Jef-
frey in stelling gebracht. Net voor 

het verstrijken van de 1e helft kon 
KDO de gelijkmaker aantekenen en 
werd er met een 1-1 stand gerust.

Na rust was het HBC die veel druk 
uitoefende op het doel van KDO 
maar als door een wonder werd er 
niet gescoord. Bij een afgeslagen 
aanval had HBC veel spelers voor 
de bal en door een snelle counter 
te plaatsen kwam KDO op een 1-2 
voorsprong. Daarna was het een-
richtingsverkeer op het doel van 
KDO. Tijd om te rusten was er niet 
door het ontbreken van een wissel. 
Dus alle zeilen werden bijgezet. Uit 
de vele corners kon niet worden ge-
scoord maar bij een afstandschot 
schoot de bal over het natte veld 
pardoes binnen. Enkele minuten la-
ter gleed nog zo’n afstandschot het 
doel in en toe was het verzet van 
KDO gebroken. Er werd niet meer 
zo fel verdedigd. De uiteindelijke 
eindstand werd HBC G1 – KDO G1 
6-2. Alle spelers waren doorweekt, 
koud maar niet teleurgesteld. HBC 
was nu de betere ploeg en bezorg-
de KDO een koude douche. In de 
thuiswedstrijd kunnen we dit recht-
zetten hopelijk met iets beter weer.

uur. We proberen iedereen die in de 
afgelopen jaren deel hebben uitge-
maakt van de kampstaf, materiaal-
ploeg, eetploeg, leiders van de ten-
ten etc. via een persoonlijke schrij-
ven uit te nodigen. Wil je er zeker van 
zijn dat we jou of degenen waarmee 
je Sport en Spel hebt beleefd niet 
vergeten (want niet alles is terug te 
vinden), mail dan naar: sportenspel-
40jaar@sportenspeldekwakel.nl . 

sprint. Deze werd verrassend door 
Sven Nijhuis gewonnen die daar-
mee zijn eerste overwinning pakte! 
Stijn werd tweede en Menno finish-
te als vierde en viel daardoor weer 
net buiten de prijzen. Bij de dames 
stond Lorena Wiebes aan de start. 
De dames waren gelijk gestart met 
de nieuwelingen en met alle strijd-
gewoel daarvan beperkte de dames 
tot volgen. Tijdens de wedstrijd reed 
Lorena attent mee van voren en be-
schermde de vlucht van haar ploeg-
genoten. Toen de heren afgesprint 
waren moesten de dames nog 10 
minuten doorrijden. Daarin lag het 
tempo hoog maar bleef het peloton 
bij elkaar. Lorena probeerde er een 
lange eindsprint van te maken maar 
deze was net iets te lang. Daardoor 
eindigde Lorena net buiten het po-
dium op de vierde plaats. Een goede 
prestatie na de zware veldrit die Lo-
rena zaterdag nog reed in Heerlen.

Laatste veldrit van het seizoen
Drie UWTC leden reden zaterdag 21 
februari de laatste (inter)nationale 
veldrit van het seizoen in Heerlen. 
Geen grote startvelden in Heerlen, 
maar wel sterke deelnemers waar-
onder een groot aantal WK deel-
nemers. Lorena Wiebes werd der-
de bij de nieuwelingen meisjes, Bart 
de Veer 7e bij de junioren en Pieter 
Heidema kreeg helaas pech en kon 
de wedstrijd niet uitrijden.

Ploegenvoorstelling
Vrijdag 6 maart zal de UWTC wiel-
ren en toer zich presenteren aan al-
le kledingsponsors. De UWTC leden 
maken niet alleen reclame tijdens 
de wedstrijden, maar ook tijdens 
de vele trainingskilometers die wor-
den afgelegd. UWTC wielren orga-
niseert door het jaar heen veel ac-
tiviteiten en wedstrijden. Zoals het 
Kampioenschap van Uithoorn op 22 
maart, een tijdritcompetitie, club-
competitie, 50+ en 60+ wedstrij-
den, de jeugdronde van Uithoorn op 
31 mei, interclub jeugd wedstrijd op 
28 juni, ronde van Uithoorn met dik-
ke bandenwedstrijd op 6 september 
en nog veel meer. Dinsdag 31 maart 
start ook de jeugdtraining weer. Ben 
je tussen de 8-14 jaar en wil je het 
wielrennen ook eens ervaren? Kom 
dan eens 3 keer gratis meetrainen 
op dinsdagavond. Meer info op de 
website van UWTC: www.uwtc.nl/
wielren





Regio - Mercedes-Benz dealer Bie-
mond & van Wijk gaat de komen-
de vier jaar het volledige onderhoud 
van het wagenpark van de GGD 
Kennemerland Ambulancezorg voor 
haar rekening nemen. Een overeen-
komst hiertoe is donderdag j.l. on-
dertekend door Han Rozemeijer, 
Sector Manager GGD Kennemer-
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Veranderingen voor
Van Rijn Fietsen
Regio - De lente kondigt zich al 
weer voorzichtig aan met knopjes 
aan de bomen en hier en daar een 
stoer sneeuwklokje dat al boven de 
grond komt.
Dit betekent dat het fietsseizoen 
weer voor de deur staat! Van Rijn 
Fietsen bereidt zich daar al op voor. 
Vorig jaar is het uiterlijk van de win-
kel veranderd en is er een nieuw lo-
go ontworpen. Dit jaar zijn er weer 
veranderingen op til. De openings-
tijden worden gewijzigd. Vanaf 1 
maart zullen de fietsenwinkel en de 
werkplaats op maandag gesloten 
zijn.  Wat niet verandert is de ser-
vice die Van Rijn Fietsen levert. De 
winkel heeft niet alleen een gro-
te voorraad fietsen, maar ook een 
enorm assortiment in accessoires 
en kleding. In de moderne en ruim 
opgezette werkplaats, behande-
len de medewerkers elke fiets als-
of het hun eigen fiets is. Of het nu 
om een stadsfiets, een mountain-
bike of E-bike gaat; uw fiets is in 

goede handen bij Van Rijn Fietsen.
E-bike is een hippe naam voor een 
fiets met trapondersteuning. Het is 
een prima investering voor iedereen 
die tijdens het fietsen een extra zet-
je in de rug kan gebruiken. Het is 
een wat duurder segment, maar Van 
Rijn Fietsen verkoopt momenteel de 
Batavus Genova E-go voor een zeer 
aantrekkelijke prijs. Deze elektri-
sche fiets brengt u comfortabel en 
veilig overal naar toe. Hij heeft naast 
zeven versnellingen en handrem-
men ook een verende voorvork en 
zadelpen. De fiets is voorzien van 
een vernieuwde, stille motor en er is 
keuze uit een 300 Wh accu en een 
400 Wh accu. De Batavus Genova 
E-go met 300 Wh accu kost tijdens 
de actiedagen van Van Rijn Fietsen € 
1.499,00 in plaats van 1.699,00. Een 
mooie prijs voor een fiets waarmee 
u soepel door het drukke stadsver-
keer beweegt, maar waarmee u net 
zo gemakkelijk recreatief kunt toe-
ren.

Biemond & van Wijk wint 
Europese Openbare Aanbesteding

Serge Booms , Businesscenter Ac-
countmanager bij Van Kouwen Kia, 
neemt de 1e prijs voor beste verko-
per Operational Lease verkoper in 
ontvangst

Landelijke onderscheidingen 
voor Van Kouwen
Regio - Van Kouwen, dealer van 
de merken: Kia, Fiat, Alfa Romeo 
en Opel in Amsterdam en Hoofd-
dorp, ziet de aanschaf van een nieu-
we auto middels Private Lease in-
middels als een van de belangrijk-
ste aankoopmogelijkheden. Michael 
Meijer, salesmanager bij Van Kou-
wen: “We merken dat de stap naar 
een nieuwe auto veel kleiner wordt 
voor onze klanten door deze via Pri-
vate Lease aan te schaffen. De grote 
voordelen zijn dat er geen aankoop-
bedrag en geen restbedrag voldaan 
hoeven te worden. 

Private Lease
Private Lease is heel transparant, al 
voor 229 euro per maand rijd je een 
nieuwe auto waar nog uitsluitend 
de brandstofkosten bij komen. Naar 
keuze kan de auto na 2, 3 of 4 jaar 
weer zonder rest betaling worden 
ingeleverd of omgeruild voor een 
nieuwer of ander model. En we ge-
ven cash geld voor de huidige auto 
bij de overstap naar Private Lease! 
Naast Private Lease bieden we 
ook andere leasevormen aan, denk 
aan Operational Lease of Finan-
cial Lease wat vooral voor bedrij-
ven gunstig is. Via ons nieuwe con-
cept Vamos Automobiliteit, is dat 
ook voor (zeer) kortlopende con-
tracten mogelijk.“ Dat Van Kouwen 
hier succesvol in is, blijkt wel. Zo-

Maxim van de Beeten, Fiat verkoopadviseur bij Van Kouwen neemt de prijs van 
Beste Private Lease verkoper in ontvangst

land en Jacco Biemond, algemeen 
directeur van Biemond & van Wijk. 
Het wagenpark van de GGD bestaat 
uit totaal negen ambulance- en art-
senvoertuigen waaronder zeven 
Mercedes-Benz Sprinters. De Mer-
cedes-dealer gaat behalve het re-
guliere onderhoud ook 24/7 pech-
service en alle reparaties, schade-
herstel en keuringen aan de voer-
tuigen uitvoeren, inclusief alle niet-
medische opbouw- en inbouwele-
menten. De overeenkomst is het re-
sultaat van een Europese Openba-
re Aanbesteding die de GGD Ken-
nemerland een half jaar geleden 
had uitgeschreven. Verantwoorde-
lijken voor de aanbestedingsproce-
dure Hans Ploeger van United Qua-
lity en Samir Haidari van Biemond 
& van Wijk geven aan dat het een 
lange procedure van beoordelen is 
geweest. “Je praat over voertuigen 
waarbij het goed functioneren ervan 
letterlijk het verschil kan betekenen 
tussen leven en dood. Dan wil je dus 
heel zeker zijn dat alles te allen tij-
de probleemloos werkt. Biemond & 
van Wijk heeft al meer dan 50 jaar 
ervaring met onderhoud en repa-
ratie van Mercedes-Benz bedrijfs-
wagens, inclusief ambulancevoer-
tuigen. We weten dus precies wat 
voor deze specifieke doelgroep be-
langrijk is en hoe we zo’n wagen-
park optimaal mobiel moeten hou-
den.” aldus Haidari. De overeen-
komst is afgesloten voor een peri-
ode van vier jaar, met de mogelijk-
heid tot verlenging. 
Beide partijen hebben aangeven 
vertrouwen te hebben in een lang-
durige samenwerking.

Nummer 2 pakt punten 
van koploper
Regio - De topper van afgelo-
pen week was de wedstrijd tussen 
Bar Adelhof 3 (1e) en De Kromme 
Mijdrecht 1 (2e). Dat zijn de wed-
strijden waar het om gaat. Maakt 
de nummer 1 het gat groter, maakt 
de numeer 2 het gat kleiner? Al-
tijd een wedstrijd met de druk er-
op en wie kan daar dan het beste 
mee omgaan? Dat was deze keer de 
nummer twee. Het uitspelen maak-
ten de Kromme Mijdrechters kenne-
lijk niets niet. Allen Rohan Janmaar 
(Adelhof) wist zijn parij te winnen 
en Stefan Vos (Adelhof) speelde ge-
lijk maar de andere 6 punten wa-
ren voor de Kromme mijdrecht en 
die komen dan ook weer 3 punten 
dichterbij. CenS 2 ontving de Krom-
me Mijdrecht 2. Jos Bader (CenS) 
was een van de spelers die met 19 
beurten de snelste partij speelde. 
Chris Esser (CenS) kwam slechts 2 
caramboles te kort om nog gelijk te 

spelen. Ook de twee andere partij-
en werden onderling verdeeld maar 
CenS had net iets meer carambo-
les gemaakt en won dus met 5-4 de 
wedstrijd. De Springbok 2 ontving 
CenS 1, hier was Desmond Driehuis 
(CenS) de tweede speler die slechts 
19 beurten nodig had om te winnen. 
Van de Springbok kon alleen Peter 
Langelaan 2 punten voor de Spring-
bok in huis houden, 2-7. Onze Vrij-
heid/de Biljartmakers kon tegen 
ASM 1 ook geen echte potten bre-
ken maar met 4 punten toegevoegd 
aan hun totaal blijven zij nog in het 
spoor van de kop maar de andere 5 
en dus ook de eindzege waren toch 
voor ASM 1.
De Merel/Heerelux3 mocht thuis 
(of het hier wat uitmaakte) tegen 
de Merel/Heerenlux 2. Een kop-
loper moet winnen en dat blijft de 
Merel/Heerenlux ook week na week 
doen. Ook deze week was het over-

Valse start in Groene Hart 
breekt Legmeervogels C1 op
Uithoorn - Ondanks de slechte 
weersomstandigheden (regen, ha-
gel en zelfs onweer) ging de weds-
tijd in Montfoort door. Hoewel 
Montfoort in het Groene Hart ligt en 
je het associeert met groene sappi-
ge weides met lammetjes en geit-
jes, heeft ook hier kunstgras zijn in-
trede gedaan. De spelers mochten 
zowaar op het hoofdveld, zodat de 
ouders droog op de tribune konden 
plaatsnemen. MSV ‘19 stond 2 plek-
ken lager op de ranglijst, een span-
nende wedstrijd werd dan ook wel 
verwacht.De krappe selectie van de 
Legmeervogels C1 was aangevuld 
met 3 spelers van de C2, die allen 
in de basis startten. Hoewel LMV 
gebrand was op een overwinning 
na enkele nederlagen, viel de eer-
ste tegentreffer al in de tweede mi-
nuut. Uit een vrije trap kon een ge-
heel vrij staande speler rustig de bal 
achter Raynor koppen. Weer moest 
de C1 een achterstand zien recht te 
breien. Ondanks enkele kleine kan-
sen zag de voorhoede geen kans 

de MSV-keeper te verschalken en 
stond de 1-0 nog steeds op het bord 
bij de rust. Trainer Brice besloot de 
tweede helft de boel om te zetten en 
koos voor een 4-3-3- tactiek. Hoe-
wel de kansen toenamen, bleef de 
teller op 0 staan voor LMV. En als zo 
vaak gebeurt, viel de treffer aan de 
andere kant. Met nog 5 minuten te 
gaan, werd het 2-0. Het rendement 
van MSV was aanzienlijk beter, uit 
3 kansen wisten zij maar liefst 2x te 
scoren. LMV gaf de moed niet op 
en zette nog eens aan. Luc wist met 
een geweldige dieptepass Benjamin 
vrij voor de keeper te zetten, maar 
de topscorer van de C2 stuitte op de 
keeper. De scheisdsrechter floot af, 
LMV bleef weer met lege handen 
achter. Gedesillusioneerd sjokten de 
ouders terug naar de kantine,lieten 
de bierpomp lopen en verdronken 
hun teleurstelling. Het kan ook zo 
zijn dat ze elk excuus aangrijpen om 
maar te kunnen proosten. Niet ge-
treurd, het tij zal een keer keren en 
de punten worden weer gehaald.

wel de Fiat importeur als de Kia im-
porteur heeft de verkopers van Van 
Kouwen uitgeroepen tot nr. 1 op het 
gebied van Private Lease en Ope-
rational Lease. Eerder al werd Van 
Kouwen door Opel Nederland in het 
zonnetje gezet toen bij Van Kouwen 
Opel in Hoofddorp het 100e lease-
contract werd getekend.
Alle info over Private Lease, Finan-
cial Lease en Operational Lease is te 
vinden op de website van Van Kou-
wen, www.vankouwen.nl waar di-
rect een passende offerte kan wor-
den aangevraagd. Meer informatie 
over Vamos Automobiliteit vindt u 
op vamos-automobiliteit.nl. 

‘A’ lijners BVK herpakken zich
Uithoorn - In het verslag van vori-
ge week werd melding gemaakt van 
5 paren die boven de 60% scoor-
den en daar zat geen enkel paar uit 
de A lijn bij. Dat was een aantal A 
paren blijkbaar toch hun eer te na, 
want deze week scoorde de hele top 
3 boven de 60%. Ware klasse komt 
uiteindelijk altijd weer boven drij-
ven, dus Rita en Wim Ritzen richt-
ten zich na een voor hun doen wat 
matige serie in de eerste 3 ronden 
van de 3e cyclus van de parencom-
petitie weer op en eindigden op de 
voor hen vertrouwde 1e plaats met 
63,89%. Nelly Vork en Andre Verhoef 
stonden na 3 avonden al bovenaan 
in de totaalrangschikking en dat on-
derstreepten zij deze avond met een 
2e plaats met 60,42%, waardoor 
hun toppositie dus niet in gevaar 
kwam. Een wel wat verrassende 3e 
plaats was er voor gelegenheidspaar 
Gus Pielage en Gerda Bosboom, 
die 60,07% lieten optekenen. 3 pa-
ren boven de 60%, dus vielen er ook 
klappen bij andere paren.
Vorige week nog 1e met 58,63% was 
voor Ria Broers en Janny Streng re-
den om optimistisch aan deze avond 
te beginnen. Zij kwamen bedrogen 
uit en eindigden deze keer als laat-
ste met dik 20% minder dan vori-
ge week. Het kan verkeren! In de B 
lijn een opvallende uitslag, want van 
de 15 paren scoorden er 12 49% of 
meer. Dat lag dus dicht bij elkaar, 
met uitzondering dan uiteraard van 
de laatste 3 paren uit de daguitslag. 
Nummer 13 ‘scoorde’ 8% minder 
dan nummer 12 en de beide andere 

paren dus nog lager. De hoofdprijs 
in deze lijn werd gepakt door Riet 
en Wim Beijer met 56,81%. Bep Ver-
leun en Ria van Zuylen werden met 
55,9% 2e en de 3e plaats werd be-
haald door combi- en echtpaar Ma-
rianne en Huub Kamp met 55,28%. 
Voor Marianne en vaste partner Eef-
ke Backers betekende dit dat zij 
de 1e plaats in de totaalrangschik-
king heroverden en zij staan aan de 
vooravond van een terugkeer naar 
de A lijn. Van de genoemde 3 laag 
scorende paren spanden Truus en 
Piet Langelaan de kroon en zij slo-
ten dus de rij. In de C lijn begint zich 
na 3 avonden een duidelijke kop-
groep af te tekenen in de totaalstand 
en die 3 paren eindigden ook in de 
top 4 van de daguitslag. De topsco-
re van de avond werd opgeëist door 
Janny Snabel en Vrony van Veen met 
66,32%, waardoor zij op een stevige 
2e plaats ‘over all’ terecht gekomen 
zijn. 2e werden Jannie en Nico Ko-
ning met 60,76% en de 3e plaats was 
voor Paula Kniep en An van der Poel, 
die deze positie ook in de totaal-
stand innemen. Door hun 4e plaats 
deze avond handhaafden echter Rie 
Bezuyen en Gerbrand van Nigte-
vegt zich aan de kop van die totaal-
stand.  Enig rekenwerk leverde nog 
een aardig gegeven op: op de ‘ge-
schoonde’ totaalstand in alle lijnen 
(dus na aftrek van de laagste sco-
re) scoren de nummers 1 in de A, B 
en C lijn resp. 175,63%, 175,28% en 
175,84%. Niemand heeft iets aan de-
ze wetenschap, maar je moet ergens 
mee afsluiten.

Legmeervogels wint van 
DCG voor de tweede keer
Uithoorn - Eerder dit seizoen heeft 
Legmeervogels DCG al met een 1-0 
nederlaag huiswaarts gestuurd en 
deze keer blijven ook de punten in 
Uithoorn. DCG, misschien wel de 
kampioen van deze afdeling ver-
liest voor de tweede keer dit seizoen 
van Legmeervogels en deze keer is 
de overwinning van Legmeervogels 
ook meer dan terecht. Als je de kan-
sen van DCG bij elkaar optelt in de 
eerste 45 minuten dan kom je dan 
wel tot twee echte kansen.

Bij de eerste werd een bal van 2 me-
ter, na een strakke lage voorzet waar 
nog wel de vingertoppen van Jasper 
van Gelderen aan zitten, hoor over 
geschoten en een andere is een in-
zet van DCG waarbij Jordy de Groot 
de bal van de doellijn weet te halen. 
en dit waren de kansen van DCG in 
de eerste 45 minuten. Meer kansen 
heeft Legmeervogels niet weggege-
ven. Legmeervogels strijd voor elke 
metergrond en dit is wat DCG zeker 
niet had verwacht. 

Zakt
Het komt dan ook helemaal niet in 
zijn spel. het spel van DCG zakt nog 
verder weg als Jordy de groot in de 
14e minuut Legmeervogels met een 
wonderschone treffer op een 0-1 
voorsprong schiet. Vriend en vij-
and bracht bij deze treffer de han-
den op elkaar. Legmeervogels komt 
met goed voetbal regelmatig in het 
16-meter gebied van DCG maar de 
schoten o a van Lulinho martins en 
Stendert Buchner missen het doel 
op slechts enkele millimeters. Na 
een corner van lulinho martins ziet 
Joey Sack zijn lepe hakbal maar 
net naast het doel verdwijnen. Toch 
krijgt Legmeervogels een flinke te-
genslag te verwerken als Stendert 
buchner met een zware blessure 
vlak voor de rust het veld moet ver-
laten. ZXijn vervanger is dan Martijn 
Guitink. met de stand van 0-1 wordt 
de rust gehaald.

Opleving
Na de rust is er even een opleving 
van DCG maar eigenlijk stelt de-
ze niet veel voor en is de verdedi-
ging van Legmeervogels de aanval-
lers van DCG eenvoudig de baas, 
nee, op misschien een enkel schot 
na is DCG niet gevaarlijk geweest. 
In de 60ste minuut een ingestu-
deerde corner van Legmeervogels 
en is het Bilal el Achkar die met een 
fraai schot de doelman van DCG 
voor de tweede keer het nakijken 
geeft. Doelpuntje mag ook wel in-
gelijst worden. Dan denk je dat DCG 
er een schepje boven op zal gooi-
en om er toch nog een gelijkspel uit 
te halen. Nu er komt een hele klei-
ne opleving als DCG een strafschop 
mag nemen. Op deze toegekende 
strafschop valt weinig of niets af te 
dingen. Robin de Weij laat doelman 
Jasper van Gelderen kansloos 1-2 
is dan een feit. Ook na deze treffer 
blijft het offensief van DCG achter-
wegen. Legmeervogels blijft mak-
kelijk oevereind en weet de kansen 
die men weer weet te creëren niet 
te benutten. Hierdoor blijft het min 
of meer spannend. DCG scoort niet 
meer en Legmeervogels sluit zich 
hier bij aan zodat Legmeervogels 
uiteindelijk met meer dan verdien-
de 1-2 overwinning huiswaarts gaat.

Compliment
Ook een groot compliment voor 
Legmeervogels 2 dat er ook in is ge-
slaagd om koploper VVIJ 2 in eigen-
huis met 2-3 te verslaan. Ook deze 
overwinning is er een van een col-
lectief optreden van de ploeg het 
score verloop is 0-1, 0-2, 1-2, 1-3 
en 2-3. aanstaande zondag komt 
Hoofddorp 3 op bezoek en daar 
heeft Legmeervogels nog een ap-
peltje mee te schillen. Door de winst 
op VVIJ 2 is Legmeervogels tot op 
enkele punten genaderd en is het 
wel heel belangrijk om zeker aan-
staande zondag de punten in Uit-
hoorn te houden

grote deel van de 9 punten, 6 in dit 
geval, voor hen en werd de Me-
rel/Heerelux 2 met slechts 3 pun-
ten naar “huis” gestuurd. De Merel/
Heerenlux 1 ontving Bar Adelhof 2. 
Ook de laatste staat in de top drie 
en moet dus blijven winnen. Voor de 
Adelhoffers op papier een makkelij-
ke 2-7 overwinning maar de praktijk 
was even anders. Kees Griffioen en 
Bart Hofmans kwamen net tekort (2 
en 3 caramboles) om te winnen en 
de einduitslag er totaal anders uit 
te laten zien. Stieva/Aalsmeer ont-
ving de nummer 2, de Springbok 1 
en ook hier moest er dus door de 
Springbok 1 gewonnen worden. De 
laatste partij, tussen Lucia Burger 
en Kees de Bruin bleef tot aan de 
laatste beurt spannend maar werd 
toch door Kees gewonnen.
Van Stieva won alleen Bernard En-
thoven zijn partij en met 2 tegen 7 
blijft ook de Springbok 1 uitzicht 
houden op de 1e plek. De Padde-
stoel 2 speelde tegen de Schans/
Lutis ventilatietechniek. Jamal Ban-

mousa is al weken in vorm en ook 
deze week liet hij die vorm weer 
zien, met een serie van 12 caram-
boles (34,29%) legde hij de hoog-
ste serie van de week op het laken. 
Tegenstander Henk Doorneveld 
liet zich echter niet afschrikken en 
won toch deze partij. Arjan Bosman 
won van John Beets en stelde daar-
mee ook de 5-4 overwinning vei-
lig. DIO klimt ook naar boven. Week 
na week worden er voldoende pun-
ten binnen gesleept om de top 3 in 
het zicht te krijgen. Dat moest dan 
ook deze week weer gebeuren. Het 
was niet de volle 100% winst maar 
de overwinningen van Paul Schuur-
man en Bert Dijkshoorn zorgden er 
voor dat er weer 5 punten aan het 
totaal kon worden toegevoegd. De 
andere 4 waren voor tegenstander 
Bar Adelhof 1.
Komende zondag 1 maart worden 
de persoonlijke kampioenschappen 
3-ster libre gespeeld in de locaties 
de Kromme Mijdrecht en Onze Vrij-
heid, aanvang 11:00.
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