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Autoschade Service
Catsman Uithoorn

Uw schade,
onze zorg

IJzersterk in
schadeherstel werk

Paasbrunch 
Uithoorn - Na het grote succes 
van vorig jaar bent u ook dit jaar 
van harte welkom in wijkcen-
trum ’t Buurtnest voor een heer-
lijke Paasbrunch, georganiseerd 
voor alle buurtbewoners. Doel 
van de brunch is de gasten in 
het centrum een vrolijk samen-
zijn te bezorgen als goed begin 
van een vrolijk Pasen. De brunch 
is op vrijdag 29 maart van 11.00 
tot 13.00 uur, de zaal is vanaf 
10.30 uur open. Deelnamekos-
ten bedragen 7,50 euro. U kunt 
zich vanaf woensdag 20 maart 
hiervoor inschrijven bij Edwin 
Konijn, beheerder van ’t Buurt-
nest aan de Arthur van Schen-
dellaan 59, tel: 0297-591409.

Uithoorn - Met deskundige hand 
haalde wethouder Ria Zijlstra 
woensdagmorgen 6 maart de eerste 
muren van de leegstaande wonin-
gen aan de Raadhuisstraat met een 
kraan omver. 

Daarmee luidde zij de eerste fa-
se in van de start voor de bouw 
van een nieuw centrum van Uit-
hoorn in combinatie met het Ou-
de Dorp. Vervolgens liet zij het ver-
dere sloopwerk over aan professi-
onele medewerkers van het sloop-
bedrijf Van Vliet uit Utrecht. De hui-
zen worden samen met de aangren-
zende rij panden aan de Prinses 
Irenelaan afgebroken. Het huis op 
de hoek, bekend als de voormalige 
burgemeesterswoning en nu in ge-
bruik bij Ons Tweede Thuis, blijft er 
voorlopig staan. In de achterliggen-
de jaren heeft de gemeente de wo-
ningen aangekocht. Ze waren oud 
en versleten en pasten niet meer in 
het nieuwe ontwerp voor de herin-
richting van het Oude Dorp. De hui-
zen waren zo afgeleefd en uitge-
woond dat het volgens een van de 
medewerkers van het sloopbedrijf 

niet eens meer lonend was om on-
derdelen van de woningen in hun 
geheel te recyclen (kozijnen, deu-
ren, glas etc.). Die worden gewoon 
als ‘grondstoffen’ gesorteerd af-
gevoerd. De bedoeling is dat nog 
voor de paasdagen de betreffende 
sloopwoningen zijn verdwenen.

Winkelgebied
De twee rijen woningen worden af-
gebroken om te zijner tijd plaats te 
maken voor een nieuw winkelge-
bied, grenzend aan de C1000 ves-
tiging. Trouwens, tegen die tijd zal 
volgens het Masterplan het he-
le Amstelplein tussen het winkel-
centrum en de C1000 op de schop 
gaan. Behalve winkels komen er 
horecabedrijven met leuke terras-
sen en woningen. Het winkelcen-
trum AmstelPlein wordt dan ‘over 
de huidige N201’ verbonden met 
het Oude Dorp, waarbij (extra) par-
keervoorzieningen in de plannen 
zijn opgenomen. Het staat nog al-
tijd niet vast of dat ondergronds of 
bovengronds gaat worden. Hoe het 
er allemaal gaat uitzien is nog voor-
behouden aan de tekentafel en im-

pressionele beelden. Ook het tijd-
stip waarop de eerste paal voor 
nieuwbouw de grond in gaat voor 
het nieuwe woon- winkelgebied is 
nog in nevelen gehuld. In elk geval 
pas nadat de omgelegde N201 vol-
ledig in gebruik is genomen. Maar 
de huidige sloop luidt inmiddels 
wel een nieuwe fase voor het Ou-
de Dorp in. Voorlopig zal de vrijge-
komen ruimte worden geëgaliseerd 
waarna er (tijdelijk) een parkeerter-
rein voor ongeveer vijftig auto’s zal 
worden gemaakt. Dat is hard no-
dig om plaats te bieden aan auto‘s 
die straks geen plek meer hebben 
in de Dorpsstraat, op het Marktplein 
en een deel van de Wilhelminakade. 
Deze zone is voorbestemd om in de 
loop van dit jaar autovrij te worden. 
Er is immers een promenade langs 
de Amstel gepland! Het zal nog wel 
even duren voordat er een ‘nieuw 
Uithoorn aan de Amstel’ is, maar de 
sloopfase is een eerste stap op weg 
naar een aantrekkelijker en mooi-
er Uithoorn. Als het allemaal meezit 
is daar volgend jaar met de opge-
waardeerde en toeristisch ingerich-
te Amsteloever al wat van te zien.

Sloop luidt nieuwe fase 
voor het Oude Dorp in

Regio - De Randweg kan pas open-
gesteld worden na 22 april 2013. 
Het college van burgemeester en 
wethouders heeft de motie van de 
Raad (31 januari 2013) overgeno-
men om het deel van de Randweg, 
tussen Randhoornweg en Noord-
dammerweg open te stellen voor al-
le verkeer. Er is echter een verkeers-
besluit noodzakelijk om de palen en 
betonblokken op de weg te kunnen 

verwijderen en borden te kunnen 
plaatsen en/of verwijderen. Een ver-
keersbesluit kent een reactietermijn 
van zes weken. Na afl oop van de 
reactietermijn kan de weg worden 
opengesteld. De verwachting is dat 
de weg open kan na 22 april 2013. 
Als de weg opengaat, wordt de 
Randweg tussen de Randhoornweg 
en Langs de Baan afgesloten voor 
vrachtverkeer. Het verkeersbesluit 

is op 11 maart 2013 gepubliceerd in 
de Staatscourant. Volgens de voor-
schriften van het Besluit Administra-
tieve bepalingen inzake het wegver-
keer (BABW, art. 27) vindt de uitvoe-
ring van het verkeersbesluit plaats 
6 weken na bekendmaking. De vol-
ledige tekst van het verkeersbesluit 
is te vinden in de Staatscourant, via 
www.zoekoffi ciëlebekendmakingen.
nl, zoekterm: Uithoorn.

Openstelling van Randweg 
duurt nog even

Uithoorn - Dat de gemeentelijke 
diensten wel degelijk snel in actie 
kunnen komen als de verkeersvei-
ligheid van de weggebruiker in het 
geding is, bewijst de vlotte reparatie 
van de vorige week omvergereden 
paaltjes op de rotonde Amsterdam-
seweg kruising Enschedeweg/Che-
mieweg. Die paaltjes zijn bestemd 
om – nadat ze zijn verzonken op een 
signaal - lange vrachtwagens ge-
makkelijker rechtuit over de rotonde 
te laten rijden. Dan hoeft de chauf-
feur er niet moeilijk omheen te stu-
ren met zijn combinatie. Nieuw als 
ze nog waren bleken ze vorige week 
al omver te zijn gereden. Ten bewij-
ze daarvan stond dat woensdag 6 
maart met een foto in deze krant. 
“De krant met het bericht lag nau-
welijks op de deurmat, of een werk-

ploeg was er als de kippen bij om 
de zaak te herstellen”, zo berichtten 
ons verschillende inwoners en me-
dewerkers van omliggende bedrij-
ven. Kortom, het staat er weer goed 
bij op de rotonde (zie foto).
Hetzelfde geldt voor het ‘gat naast 
de weg’ op de kruising met de Hol-
landse Dijk nabij de afslag van de 
N201 richting Amsterdamseweg. 
Ook daarvan werd een foto ge-
toond. Verscheidene weggebrui-
kers hadden ons hierop geatten-
deerd. Die maakten er nu weer mel-
ding van. Maar nu omdat men ken-
nelijk in recordtijd de hoek (tijdelijk) 
heeft opgevuld met drie stelcompla-
ten waardoor het euvel verholpen is. 
Gemeente, bedankt voor de snelle 
actie! Nou de rest nog van de Am-
sterdamseweg in datzelfde tempo.

Dat is snel gerepareerd!

DIRECT VAN FABRIEK
NAAR CONSUMENT!

COLBERTS
 169,   199, 49,-v.a.

PAKKEN
 299,   399,

v.a. 99,-

POLO’S & PULLOVERS
 79,   99, 29,-v.a.

Grootste herenmode pand van Aalsmeer
Dorpsstraat 4 (kruising met de Zijdstraat)

OVERHEMDEN
 89,   99, 25,-v.a.

ALLE ITALIAANSE
SCHOENEN

169, 199,

VANAF 79,-
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126e jaargang

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

Jeugdactiviteit in Amstel-
Plein en ‘t Oude Dorp
Uithoorn – Scouting Admiralen-
groep organiseert aanstaande za-
terdag 16 maart een activiteit voor 
de jeugd van Uithoon. In het win-
kelcentrum AmstelPlein en de aan-
grenzende winkelstraat kunnen kin-
deren op zoek gaan naar de rondlo-
pende ‘vossen’. Tijdens de ‘vossen-
jacht’ lopen er als vossen verklede 
personages rond die de kinderen 
moeten zoeken. De kunst is om ze 
allemaal te vinden.
Zaterdagochtend 16 maart om 10.00 
uur kunt hen vinden voor C1000 Vis-
ser of bij de stand in het AmstelPlein. 
Op beide plekken kunt je een afte-
kenlijstje krijgen waarop staat wel-
ke personages je moet gaan zoe-
ken. Als je alle vossen hebt gevon-
den, dan kun jij je afmelden bij een 

van de twee posten. De activiteit is 
speciaal voor de jeugd van Uithoorn. 
Hierbij is er geen leeftijdsgrens. U 
als ouder kunt bepalen of u uw kind 
in staat acht om zonder begeleiding 
door het winkelcentrum te lopen of 
dat u als begeleiding met ze mee-
loopt. De jeugdleden van Scouting 
Admiralengroep Uithoorn zullen ook 
meedoen met de vossenjacht. Zo 
kan de jeugd zien hoe leuk Scouting 
daadwerkelijk is. Scouting draait om 
plezier en om uitdaging. Die twee 
factoren blijken de succesfactoren 
van Scouting in heel Nederland, en 
de rest van de wereld. In Nederland 
is Scouting de grootste jeugdver-
eniging van Nederland, waar elke 
week rond de 100.000 kinderen hun 
plezier en uitdaging vinden.

Speelgoedbeurs en open dag
groot succes

De Kwakel – Vorige week zaterdag 9 maart was het 
zover. De speelgoedbeurs die door de ouders van 
Peuteropvang  ‘De Quakel’ werd georganiseerd in 
Dorpshuis De Quakel was een groot succes. In de 
week voor de speelgoedbeurs werd het speelgoed 
ingezameld. Er waren veel mensen die hun (on)ge-
bruikte speelgoed kwamen brengen. Na het sorteren 
zijn de tafels volgezet met het speelgoed, dat voor 
kleine prijzen werd verkocht.
Op zaterdagochtend gingen de deuren van het 
dorpshuis om 09.00 uur open. Het was gezellig druk.        
Er werd speelgoed gekocht en kinderen konden zich 

tegen kleine bedragen laten schminken, vlechtjes in 
hun haren laten maken, grabbelen in de grabbelton 
of snoep kopen bij het snoepkraampje. Er was gratis 
limonade. Peuteropvang ‘De Quakel’ van Solidoe or-
ganiseerde die ochtend ook een open dag.

Er waren veel  mensen die hiervan gebruik hebben 
gemaakt. Zij kregen een rondleiding in het speel-
lokaal en de pedagogische medewerksters vertel-
den wat over de activiteiten bij de Peuteropvang. Het 
heeft Peuteropvang ‘De Quakel’ een aantal nieuwe 
inschrijvingen opgeleverd. 

Oprichting voedselbank in 
Uithoorn/De Kwakel?
Uithoorn/De Kwakel – Er zijn on-
geveer 150 voedselbanken in Ne-
derland waar zo’n 60.000 mensen 
gebruik van maken. Zouden de ge-
volgen van regeringsbeleid en cri-
sis aan Uithoorn/De Kwakel voor-
bij gaan of zijn er in deze gemeen-
te ook gezinnen die deze extra hel-
pende hand nodig hebben? Vorig 
jaar kwam de voedselbank ter spra-
ke in een thema avond ‘Bekent Uit-
hoorn Schuld?’ Bij deze bijeenkomst 
waren vertegenwoordigers van de 
Stichting Urgente Noden Uithoorn 
en van VITA aanwezig. Er werd ken-
baar gemaakt dat een voedselbank 
in Uithoorn/De Kwakel zeer wense-
lijk zou zijn voor de mensen die via 
deze kanalen om hulp vragen. Be-
sloten werd om bij de voedselban-
ken in de gemeenten om ons heen 
te vragen wat de mogelijkheden zijn 
en of een voedselbank in Uithoorn/
De Kwakel ook nodig zou zijn. 

Kortom: bij de voedselbanken van 
Mijdrecht, Amstelveen, Haarlem-
mermeer en Aalsmeer werd geïn-
formeerd. In Aalsmeer is er per 01-
01-2013 een voedselbank. Inmid-
dels worden er 17 voedselpakket-
ten uitgereikt waarmee 51 monden 
konden worden gevoed. Uiteinde-
lijk heeft de werkgroep alle bron-
nen en methoden bekeken en een 
inschatting gemaakt dat er 20 a 25 
gezinnen in aanmerking zouden 
komen voor een voedselpakket. In 
Aalsmeer komt dit met 24 gezinnen 
op 1 op 1.300 inwoners. In vergelij-
king met de omliggende gemeen-
ten is dat voor de Haarlemmermeer 
1: 1.100 en voor Amstelveen 1 op de 
1.500.

Geldt dit ook voor Uithoorn 
en De Kwakel?
Met deze wetenschap op bezoek 
gegaan bij de voorzitter van de 
Voedselbank Aalsmeer. Hem werd 
de vraag gesteld hoe zij het onder-
zoek hadden uitgevoerd en of dit in 
Uithoorn/De Kwakel ook mogelijk is. 
Zijn antwoord was helder: geen on-
derzoek doen!  Een vliegende start 
maken! De cijfers en de ervaringen 
van Aalsmeer spreken voor zich!

Rotary Uithoorn/Aalsmeer
Ondertussen is de Rotary Uithoorn/
Aalsmeer ook op de hoogte dat er 
wordt nagedacht over het star-
ten van een voedselbank. De Ro-
tary heeft de initiatiefnemers in 
Aalsmeer geholpen om het moge-
lijk te maken om een voedselbank 
in Aalsmeer op te richten. De Rota-
ry heeft de wens dat er medio 2013 
ook een voedselbank in Uithoorn/
De Kwakel zal zijn.

Lokale netwerken en 
voedselbanken in de regio
Er zijn al lokale  goede doelen net-
werken gevraagd  of zij willen bij-
dragen. De reacties tot nu toe zijn 
positief. In de komende tijd  zal hier-
mee verder worden gegaan. Er zijn 
ook informerende gesprekken met 
voedselbanken in de regio geweest, 
ook hierin zal worden bekeken wat 
de mogelijkheden gaan worden.

Normbedragen voor 
een voedselpakket
Wanneer komt iemand in aanmer-
king voor een voedselpakket? Het 
gaat er om wat er na de aftrek van 
alle vast lasten overblijft als leef-

geld voor voedsel en kleding. Het 
normbedrag voor een eenpersoons-
huishouden is maximaal 180,- per 
maand vrij te besteden. Voor meer-
persoonshuishoudens wordt daarbij 
60,- per volwassen opgeteld en per 
kind tot 18 jaar wordt  daarbij 50,- 
opgeteld. 
Dus bijvoorbeeld; een huishou-
den van 2 volwassene en 2 kin-
deren dat minder dan 340,- (= 
180+60+50+50) per maand vrij te 
besteden heeft kan in aanmerking 
komen voor een voedselpakket.

Denkers en Doeners nodig
De eerste stap is het opzetten en 
draaiende houden van een voedsel-
bank uitgiftepunt. Er moet van alles 
ontwikkeld worden. Een voedsel-
bank is feitelijk een kleine onderne-
ming met toevoerkanalen, leveran-
ciers, productie, inkomsten, uitga-
ven en distributie.

Hierbij is hulp van veel 
vrijwilligers nodig.
Wie wil er meedenken en meehel-
pen om een voedselbank uitgifte-
punt in Uithoorn/De Kwakel te re-
aliseren? Er moeten mensen ko-
men die de financiële screening 
van klanten kunnen doen in een in-
take gesprek, Verder zijn ook chauf-
feurs nodig, net als  mensen die wil-
len helpen bij de distributie of het 
verzamelen van goederen bij super-
markten, mensen voor de samen-
stelling van de voedselpakketten. 
Maar Iedereen die denkt een bij-
drage te kunnen leveren kan con-
tact opnemen met Gert de Vries, 
tel: 06-27053362 of via e-mail:   
vouidekw@gmail.com.

Kunst Rondom in Fort aan de Drecht
Uithoorn - Op zondag 17 maart 
zal de Uithoornse Kunstenaar Ge-
rard van Hulzen de expositie ‘Kunst 
Rondom’ komen openen. Een wer-
kelijk prachtige 3D expositie met 
werk van Astrid van Damme (beel-
den en draadstaal figuren), Andrea 
Dogterom (beelden), Noortje Meije-
rink (porselein/metaalklei objecten 
en sieraden), Mieke Folgering (glas-
objecten), en Mirjam Tiggeloven 
(keramiek, brons, beelden, potten 
en schalen).
Astrid van Damme: Bij de beeld-
houwwerken haalt zij haar inspira-
tie uit de steen. Door bij sommige 
beelden roestvrijstaal te combineren 
met steen krijgen ze een bijzondere 
uitstraling. De beelden gemaakt van 
draadstaal omwikkeld met doek, zijn 
geïnspireerd op dansende figuren. 
Andrea Dogterom: In haar werken 
spelen vrouwen een grote rol. Het 
zijn sterke, zelfbewuste vrouwen 
die weten waarvoor ze staan. Met 
haar beelden zet zij haar handschrift 
neer, haar handtekening in klei.
Mieke Folgering: Heeft haar oplei-
ding gevolgd aan de Rietveldacade-
mie afdeling beeldhouwen en glas-
vorming. Haar glasobjecten maakt 

Adas eerste gecertificeerde 
servicebureau voor IBAN-Acceptgiro
Uithoorn - Vanaf 1 februari 2014 
maakt iedereen in Nederland ge-
bruik van IBAN als rekeningnum-

mer. Het is belangrijk dat bedrij-
ven nu actie ondernemen om hier-
op over te kunnen gaan, zodat ze op 

tijd klaar zijn. Veel bedrijven en con-
sumenten gebruiken de Acceptgi-
ro al tientallen jaren. Omdat de Ac-
ceptgiro nog steeds een populair 
betaalmiddel is, is besloten om de-
ze geschikt te maken voor IBAN. De 
nieuwe Acceptgiro heet IBAN-Ac-
ceptgiro. 
Iedereen die na 1 februari 2014 Ac-
ceptgiro’s wil verspreiden, moet 
voor die datum overstappen op 
de IBAN-Acceptgiro. Servicebu-
reaus verspreiden Acceptgiro’s voor 
meerdere klanten. Na drukkerij-
en zijn ze daarom een belangrijke 
tweede schakel voor de overgang 
naar de IBAN-Acceptgiro. Service-
bureaus moeten hiervoor een suc-
cesvolle systeemtest afleggen. Dit 
kan sinds 1 maart 2013. Ook bedrij-
ven die zelf de coderegel inprinten 
op een Acceptgiro, moeten een suc-
cesvolle systeemtest afleggen. Zij 
kunnen dit vanaf 1 mei 2013 doen. 
ADAS Computerservice uit Uithoorn 
heeft zich als eerste servicebureau 
gecertificeerd. Rick Poll van ADAS 
Computerservice vertelt: “Al jaren 
verspreiden wij Acceptgiroformu-
lieren voor onze klanten. We wil-
len dit natuurlijk graag blijven doen 
voor onze huidige klanten en ook 
voor nieuwe klanten. We vinden het 
belangrijk om op tijd klaar te zijn 
voor onze klanten. Het is dus van-
zelfsprekend dat wij ons nu al heb-
ben laten certificeren als IBAN-Ac-
ceptgiro servicebureau. We zijn blij 
verrast dat we als eerste gecertifi-
ceerd zijn.

ze niet naar een voorbeeld, deze 
ontspruiten uit pure fantasie. 
Noortje Meijerink: De gedraai-
de porseleinen potten worden be-
dekt met een zwarte engobe waar-
in geometrische vormen of vogels 
worden uitgekrast. Bij haar vogels 
combineert ze porselein en metaal-
klei tot een sierlijke combinatie van 
mat zwart en helder wit porselein 
met bijvoorbeeld glanzend zilver of 
warmrood koper.
Mirjam Tiggeloven: De vormen van 
haar potten en schalen zijn geïn-
spireerd op vormen die in de na-
tuur voorkomen. Zij werkt vaak van-
uit een ontwerp naar een schilderij 
en vandaar naar een beeld van ke-
ramiek of brons.

Kunst Rondom is te zien tot en met  
zondag 5 mei op donderdag en vrij-
dag van 14.00 tot 17.00 uur en in het 
weekend van 12.00 tot 17.00 uur.
De galerie is op tweede paasdag 
(1 april) ook geopend van 12.00 
tot 17.00 uur. Op vrijdag 26 en za-
terdag 27 april is de galerie geslo-
ten. Adres: Grevelingen 50, 1423 DN 
Uithoorn. Meer informatie: www.ga-
leriefortaandedrecht.nl



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

PROCEDURE 
Ter inzage
Stukken die ter inzage liggen kunnen door iedereen worden ingekeken. De 
stukken liggen ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum (Laan van 
Meerwijk 16) tijdens de openingstijden. Alleen wanneer dat is aangegeven 
liggen de stukken ook ergens anders ter inzage zoals bij de openbare biblio-
theek De Hoeksteen of dorpshuis De Quakel. De openingstijden van het ge-
meentelijk 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 bezwaarter-
mijn moet het bezwaarschrift zijn ingediend. Een bezwaarschrift heeft geen 
schorsende werking. Dit betekent dat de vergunning voor het verstrijken van 
de termijn al kan zijn uitgevoerd (met het risico dat het eventueel weer onge-
daan 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 arron-
dissementsrechtbank (voorzieningenrechter) via het adres: Postbus 75850, 
1070 AW in Amsterdam. Een verzoek om een voorlopige voorziening moet 
ook een motivatie bevatten. Voor het aanvragen van een voorlopige voorzie-
ning worden door de rechtbank kosten in rekening gebracht. 
Beroep
Wij maken u erop attent dat u op grond van de Algemene wet bestuursrecht 
binnen zes weken na verzending van onze beslissing in beroep kunt gaan bij 
de sector bestuursrecht van de Rechtbank, Postbus 75850, 1070 AW Am-
sterdam. Voor de behandeling van het beroepsschrift door de rechtbank wor-
den u griffi ekosten in rekening gebracht. Een dergelijk beroepsschrift heeft 
geen schorsende werking. Wel bestaat de mogelijkheid om de president van 
de rechtbank in Amsterdam te verzoeken een voorlopige voorziening te tref-
fen. Een gemotiveerd verzoekschrift kunt u daartoe tot hem richten. Voor het 
in behandeling nemen van een dergelijk verzoekschrift worden u kosten in 
rekening gebracht.

 TER INZAGE 
Permanent: 
- Programmabegroting 2013 van de gemeente Uithoorn.
- Het Reglement automatische incasso 2013 en het attributie- en mandaatbe-

sluit WOZ, belastingen en innen Uithoorn 2013.
Tijdelijk: 
- Ontwerpverkeersbesluiten en ontwerp-raadsbesluit in verband met de inrich-

ting 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”. Inzageperi-
ode: 1 maart tot en met 11 april 2013. Info: mevrouw A. Stevens , tel. 0297-
513111.

- Nota van wijzigingen Keurbesluit Vrijstellingen & Nota van wijzigingen Beleids-
regels keurvergunningen. Inzageperiode: 28 februari t/m 11 april 2013. Info: 
Waternet, mevrouw E. van Assenbergh, 0900 - 93 94 of evelien.van.assen-
bergh@waternet.nl

 INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING
De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van bezwa-
ren hiertegen is nog niet mogelijk.
De Kwakel
- Noorddammerweg 30, aanvraag omgevingsvergunning voor het in gebruik ne-

men van een sportieve buitenschoolse opvang (brandveilig gebruik). Ontvan-
gen 6 maart 2013.

- Noorddammerweg 30, aanvraag omgevingsvergunning voor het in gebruik ne-
men van een sportieve buitenschoolse opvang (afwijking bestemmingsplan). 
Ontvangen 6 maart 2013.

Dorpscentrum
- Prinses Irenelaan, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van 16 

vlaggenmasten op de tijdelijke parkeerterrein aan de Prinses Irenelaan. Ont-
vangen 5 maart 2013.

- Wilhelminakade 3, aanvraag omgevingsvergunning voor het vergroten van een 
terras ter hoogte van Café het Geveltje. Ontvangen 6 maart 2013.

Zijdelwaard (Europarei)
- Zijdelwaardplein 84, aanvraag omgevingsvergunning voor het uitbreiden van 

een supermarkt. Ontvangen 28 februari 2013.

 VERLEENDE (OMGEVINGS-)VERGUNNINGEN
Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar/beroep maken. Hoe 
u dat moet doen leest u bovenaan in deze advertentie in het grijze kader.
Dorpscentrum
- Stationsstraat 38, omgevingsvergunning voor het plaatsen van twee dakkapel-

len op het zijdakvlak. Bezwaar: t/m 18 april 2013.
De Kwakel
- Kerklaan, ontheffi ng artikel 35 Drank- en Horecawet voor schenken van zwa-

kalcoholhoudende drank door de heer Kas tijdens Koninginnedag 30 april 
2013, Midzomeravondfeest 22 juni 2013, Kermis 3 september 2013 en Oud & 
Nieuw viering 28, 29 en 31 december 2013. Bezwaar t/m 17 april 2013.

Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Amstelplein 30, vergunning aan de exploitant van Kwalitaria Amstelplein 

V.O.F. voor het exploiteren van een horecabedrijf t/m 10 maart 2016. Bezwaar 
t/m 16 april 2013.

 TER INZAGE LEGGING Ontwerpbestemmingsplan Flora Holland locatie 
Zuid 
Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken bekend dat het ontwerpbe-
stemmingsplan Flora Holland locatie Zuid met ingang van 15 maart 2013 gedu-
rende zes weken ter inzage liggen.
Toelichting
Het geldende bestemmingsplan voor Locatie Zuid (1993) is een globaal bestem-
mingsplan dat indertijd is opgesteld met het doel om een bedrijventerrein te reali-
seren voor bedrijven die aan de bloemenveiling zijn gerelateerd. In overleg tussen 
de veiling en de gemeente is later besloten om kavels op Locatie Zuid te verkopen 
en de bedrijven zelf de bedrijfsbebouwing te laten ontwikkelen. Om de ontwikke-
ling van de kavels in goede banen te leiden, hebben de veiling en de gemeente in 
juni 1998 aanvullende kaders en uitgangspunten voor de kavels vastgelegd door 
middel van het sluiten van een convenant. Bijna alle uitgegeven kavels op Loca-
tie Zuid zijn inmiddels ontwikkeld op basis van deze kaders en uitgangspunten.
De gerealiseerde bebouwing en infrastructuur past binnen het geldende globa-
le bestemmingsplan. De kaders van het geldende bestemmingsplan zijn daarbij 
niet gelijk aan de kaders en uitgangspunten zoals vastgelegd in het convenant. 
Het geldende bestemmingsplan is daardoor niet geschikt als actueel beheersplan. 
Omdat Locatie Zuid inmiddels grotendeels is ontwikkeld, is het wenselijk om voor 
Locatie Zuid een nieuw bestemmingsplan op te stellen dat zal fungeren als actu-
eel beheers- en ontwikkelplan.
Het doel van het nieuwe bestemmingsplan is om een actueel toetsingskader te 
vormen voor het beheer van Locatie Zuid, waarbij de gehanteerde kaders en uit-
gangspunten zoals vastgelegd in het convenant het uitgangspunt vormen. Te-
vens dient het nieuwe bestemmingsplan een toetsingskader te vormen voor de 
ontwikkelingen in de entreezone en de strook tussen het vrachtwagenparkeerter-
rein en de Randweg.
Ter inzage
Het ontwerpbestemmingsplan “Flora Holland locatie Zuid” ligt vanaf vrijdag 15 
maart 2013 tot en met 25 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, in de openbare bibliotheek, Alfons Ariënslaan 1 te Uithoorn, 
gedurende de openingstijden van de bibliotheek en in het dorpshuis De Qua-
kel, gedurende de openingstijden van het dorpshuis. Vanwege de omvang van 
het bestemmingsplan zijn de bijlagen alleen digitaal te raadplegen via voornoem-
de website.
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, 13 maart 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

Burgemeester Oudshoorn tekent het register

Naar aanleiding van de aangekon-
digde troonsafstand van Koningin 
Beatrix en de troonopvolging door 
de Prins van Oranje op 30 april 2013 
heeft Burgemeester Dagmar Ouds-
hoorn vorige week donderdag in het 
gemeentehuis van Uithoorn een re-
gister voor dankbetuigingen en feli-
citaties geopend. De Prins van Oran-
je is vanaf de troonswisseling Ko-

ning Willem-Alexander. Prinses 
Máxima is vanaf dat moment Konin-
gin Máxima. Wie Koningin Beatrix 
wil bedanken of de Prins en Prinses 
wil feliciteren, kan een bericht ach-
terlaten in het register, dat in de hal 
van het gemeentehuis lig. Wie lie-
ver digitaal reageert, kan terecht op 
http://www.koninklijkhuis.nl/registers/
dankbetuigingen-en-felicitaties/

Burgemeester Oudshoorn 
opent register dankbetuigingen 
en felicitaties

Uithoorn ruimt op en doet mee 
met Nederland Schoon
Blikjes op straat, sigarettenpeuken 
in de bosjes en rondslingerend plas-
tic. Zwerfafval behoort al jaren tot 
één van de grootste ergernissen van 
ons land. Wist u dat het 50 jaar duurt 
voordat een blikje vergaat? En kauw-
gum doet er 25 jaar over. U kunt uw 
steentje bijdragen om Uithoorn er 
weer opgeruimd uit laten zien. Hoe? 
Door deel te nemen aan De Week 
van Nederland Schoon!

Wat is De Week van Nederland 
Schoon?
Deze Week wordt elk jaar georgani-
seerd door de Stichting Nederland 
Schoon. Er zijn dan overal diverse 
acties om dorp, stad en land schoon 
te maken. Het resultaat is niet alleen 
een prettige leefomgeving, maar ook 
een groeiend maatschappelijk be-
wustzijn. De gemeente Uithoorn doet 
al voor de twaalfde keer mee met de-
ze landelijke schoonmaakactie. 

Wanneer?
De Week van Nederland Schoon is 
van start gegaan met de Landelijke 
Opschoondag op zaterdag 9 maart. 
Er is toen begonnen bij Roeivereni-
ging Michel de Ruijter en in De Kwa-
kel. 

De week na de Landelijk Opschoon-
dag worden ook nog allerlei schoon-
maakacties georganiseerd. Zo gaat 
de Brede School op vrijdag 15 maart 
hard aan de slag en wordt op zater-
dag 16 maart rondom de kinderboer-
derij schoongemaakt. 

De gemeente
De gemeente zet zich in deze week 
extra in om Uithoorn schoon te ma-
ken. Er rijden extra veegmachines, 
de bermen van de N201 worden 
schoongemaakt en het drijfvuil wordt 
verwijderd. Daarnaast worden ver-
keersborden schoongemaakt en ver-
zorgt de gemeente grijpers, ringen, 
vestjes en vuilniszakken bij acties 
van buurtbewoners. 

Vragen of zelf iets organiseren?
Dit kan telefonisch via 0297-561127 
of via e-mail nederlandschoon@
uithoorn.nl met als onderwerp ‘Ne-
derland Schoon’. 

Veiligheid
Iedereen die aan de actie meewerkt, 
van jong tot oud, krijgt een speciaal 
opvallend hesje. Wij vragen u daar-
op te letten en tijdens de acties extra 
voorzichtig te zijn in het verkeer.

WERKZAAMHEDEN NIEUWE 
N201 BIJ ZIJDELWEG

De werkzaamheden aan de op- en 
afritten van de nieuwe N201, aan de 
Zijdelweg, verlopen voorspoedig. 

Heien voor fi etstunnel
Voor de aanleg van de fietstunnel 

(aan de Amstelveense kant), een 
duiker en een landbouwbrug is het 
noodzakelijk dat er geheid wordt. 

Vanaf 21 maart gaat het heien be-
ginnen aan de noordelijke kant van 
de nieuwe N201 in de buurt van het 
Shellstation. De heiwerkzaamheden 

duren ongeveer vijf weken en vinden 
in principe plaats tussen 7.00-17.00 
uur. U kunt hierdoor geluidshinder er-
varen. Excuses voor de overlast.

Meer info?
Voor meer informatie kijk op: 
www.n201.info

Uithoorn – Woensdagavond 6 
maart jl. gaf Zanggroep Musica een 
concert in Het Hoge Heem. Dit was 
voor het koor, dat in september 2012 
is opgericht, het eerste optreden van 
een reeks concerten die voor dit jaar 
gepland zijn. Een try-out is veelal het 
spannendst, maar de avond was een 
succes. De zaal zat vol en er werd 
zichtbaar genoten. Zanggroep Musi-

ca opende het concert met het vrolij-
ke “Dansen wil ik, juichen wil ik”. En 
tijdens het Kufsteinlied was de sfeer 
direct vrolijk. Het was voor velen een 
feest van herkenning. Er werd mee-
gezongen en geklapt met het uitge-
breide repertoire dat de zanggroep 
zich eigen heeft gemaakt. Dit reper-
toire bestaat het meest uit operet-
te- en musicalliederen, maar het pu-

bliek deed ook enthousiast mee met 
Nederlandstalige meezingers als “Ik 
hou van Holland” en “Aan de Am-
sterdamse grachten”. Wat ook zeker 
aan het plezier en sfeer toevoegde 
was de presentatie van de groep, al-
le koorleden waren gekleed in kleur-
rijke Oostenrijkse kleding, waardoor 
het leek op een heus Weens tafe-
reel. Mooie stukken als het “Vilja-

Succesvol optreden Zanggroep Musica lied”,  “Edelweiss”, het “Wolgalied” en 
ook het overbekende lied van Robert 
Stolz: ”Adieu, mein kleiner Gardeof-
fizier”,  vielen erg in de smaak. Na 
het optreden werd er nog even ge-
zellig nagepraat met de bewoners en 
de medewerkers en vrijwilligers van 
Het Hoge Heem, die veel waardering 
hadden voor de prestaties van Mu-
sica. Een volgende concert staat al 
weer gepland en wel op 7 april a.s. 
in Wooncentrum Belmonte in Am-
stelveen, aanvang 14.00 uur.
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Lions-seniorenmiddag bij 
Dansschool Colijn vol sfeer
Uithoorn –  De sfeer zat er direct 
weer goed in op de jaarlijks geor-
ganiseerde L ions- s eniorenmiddag,   

Mede door het gevarieerde en pri-
ma optreden van Sophie, Celesta en 
Kees Versluys werd de Lions-senio-

rendag 2013 een sfeervolle happe-
ning. De zaal was goed gevuld met 
louter enthousiaste senioren. Door 
de prima inzet van Dansschool Co-
lijn was het totale programma weer 
een gezellig uitje voor onze ‘gouden’ 
dorpsbewoners.

Namens de bewoners biedt Ingeborg Veltman de petitie aan aan Bastiaan Blesgraaf van de 
gemeente Uithoorn

Bewoners bieden petitie 
aan over Thamerlint

Uithoorn - Vorige week is uitgebreid in deze krant 
beschreven hoe de Thamerlaan en Prins Bernhard-
laan er na de aansluiting op de Amsterdamseweg 
uit zullen gaan zien. Met een mooie ‘Artist Impressi-
on’ van het Amsterdamse bureau RRog is duidelijk 
dat er over een jaar of tien weer twee mooie lanen 
aan de rand van het Dorpscentrum zullen zijn. De 
schets laat echter ook een paar dingen niet zien. En 
juist daar hebben de omwonenden nog grote zor-
gen over. In de krant van vorige week werden de vijf 
grootste zorgpunten al opgenoemd. Dat ging over 
geloofwaardigheid van de wijzigingen die het afge-
lopen jaar door de raad gevraagd zijn, namelijk het 
geloofwaardig afdwingen van het vrachtwagenver-
bod en ook het geloofwaardig afdwingen van de 
maximale snelheid. Terwijl lange tijd is volgehouden 
dat het aantal parkeerplaatsen hetzelfde zal blijven, 
blijkt nu dat bij de drukke Willem Alexanderpoort 
veel plaatsen gaan verdwijnen. En de nieuwe gro-
te rotonde tussen de huizen aan de noordkant zal 
meer overlast veroorzaken dan voorkomen. Zonder 
uitzondering is door alle  bewoners van de Thamer-
laan, Prins Bernhardlaan, Koningin Julianalaan en 
Emmalaan die in een week tijd bereikt konden wor-
den een brief met bovenstaande zorgpunten on-
dertekend. Bij het ophalen van de handtekeningen 
bleek eens te meer dat de gemeente nog niet heeft 
kunnen voorkomen dat de bewoners zich nog gro-
te zorgen maken over het ontwerp.

Rode Kruis Uithoorn geeft lokaal inhoud
aan 65-jarig bestaan

Uithoorn - Waar landelijk het Ro-
de Kruis vorig jaar haar 145-jarige 
bestaan herdacht, viert de Afde-
ling Uithoorn als ‘een jonkie’ in or-
ganisatorisch verband dit jaar dat 
zij 65 jaar geleden in 1948 het le-
venslicht zag. Dat wil de organisa-
tie niet zomaar voorbij laten gaan. 
Overigens maakt de afdeling van 
het Rode Kruis Uithoorn deel uit 
van het landelijk geheel. In 2010 
fuseerden maar liefst 356 locale af-
delingen en districten van het Ne-
derlandse Rode Kruis tot één ver-
eniging. Wat niet wegneemt dat de 
viering van een afdelingsjubileum 
zich best mag uiten in locale ac-
tiviteiten waar bewoners met een 
geestelijke of lichamelijke beper-
king nut en plezier van hebben. Het 
Rode Kruis is er niet alleen om hulp 
te verlenen bij calamiteiten en na-
tionale rampen, ook op het sociaal 
maatschappelijke vlak zijn er veel 
mogelijkheden om iets voor ande-
ren te kunnen betekenen.
Hoewel de officiële oprichting van 
de afdeling pas in september van 
dit jaar wordt herdacht met een re-
ceptie, wil het bestuur dit voorjaar 
en deze zomer al een aantal (extra) 
activiteiten voor de samenleving 
organiseren. “Bijvoorbeeld een 
‘Make a wish a day’ voor een acht-
tal mensen met een beperking in 
de leeftijdsklasse 10-20/20-30/30-
40 enzovoort tot 80-90. Maar het 
mogen ook alleenstaanden of een-
zamen zijn. De mensen die daar-
voor in aanmerking zouden kun-
nen komen kunnen door hun fa-
milie, buren of kennissen worden 
opgegeven bij mevrouw Anke Nij-
land van ons secretariaat, het liefst 
per e-mail (ag.nyland@planet.nl). 
Wij willen die mensen geheel kos-
teloos de dag van hun leven be-
zorgen met iets wat zij altijd graag 
hebben gewild. Omdat wij ver-
wachten dat er zich veel mensen 
hiervoor zullen aanmelden, moeten 
wij gaan selecteren wie de geluk-
kigen worden. Dat zal wel via lo-
ting gebeuren. Als men mensen 
opgeeft dan het liefst voor 1 mei 
aanstaande, want wij hebben als 
vrijwilligersorganisatie tijd nodig 
om een en ander te organiseren en 
een programma voor elk van hen 
samen te stellen. Tevens is er de 
zorg voor de mensen waaraan vrij-
willigers gekoppeld worden”, legt 
afdelingsvoorzitter Frans Bakker 
uit die zelf jarenlang in de oude-
renzorg heeft gewerkt. “Het is in dit 
specifieke geval niet bedoeld voor 
bewoners uit Het Hoge Heem, om-
dat wij voor hen al andere activi-
teiten in petto hebben dit jaar. Het 

gaat eerder om mensen uit alle la-
gen van de lokale samenleving die 
een beperking hebben of een al-
leenstaande die om wat voor reden 
dan ook zelf niets kan organiseren 
of nergens voor aan bod komt.”

Geld uit ander potje
“Een andere activiteit dit jaar is al-
leenstaanden en eenzamen een 

tocht door Amsterdam met de 
Redcrosser aan te bieden. Dat is 
een speciale Rode Kruis tram die 
door Amsterdam naar interessan-
te en mooie delen van de stad 
rijdt. Onze gasten in de tram krij-
gen daarbij een aantal verrassin-
gen aangeboden. Voor een ande-
re doelgroep met een lichamelij-
ke beperking organiseren we een 
luxe boottocht met de ‘Zuijdwij-
ck’ op de Nieuwkoopse Plassen. 
Op die boot is plaats voor een be-
perkt aantal mensen met en zon-
der rolstoel plus een aantal vrijwil-
ligers. Dit is overigens iets anders 
dan varen met een grote partyboot 
met zo’n honderd gasten, voor-

namelijk bewoners uit Het Hoge 
Heem. En niet te vergeten de Henri 
Dunant. Aan boord van dat hotel-
schip vaart overigens Annie Bartels 
uit De Kwakel dit jaar voor de 53e 
keer als vrijwilligster mee!
Voorzitter Bakker wil nadrukkelijk 
stellen dat deze ‘extra lokale ac-
tiviteiten’ niet worden betaald uit 
de collecten, maar van een schen-

king door een sympathisant/dona-
teur van het Rode Kruis Uithoorn. 
Deze vorm van schenkingen aan 
de afdeling mag de afdeling zelf 
houden en gebruiken voor een be-
paald doel. Gekozen is om bepaal-
de doelgroepen uit de lokale sa-
menleving hiermee een keer te 
verwennen. De coördinator socia-
le hulp bij de afdeling is heel ac-
tief geweest in het aanbieden van 
leuke dingen voor minderbedeel-
den en daarvan was iemand zo on-
der de indruk dat die een schen-
king heeft gedaan. Geweldig be-
dankt! Door dit extraatje kan er dit 
jaar wat meer dan anders worden 
georganiseerd. Overigens wordt de 

opbrengst van de jaarlijkse collec-
te benut om lokaal een vorm van 
‘mantelzorg’ te geven aan mensen 
met een beperking, hulp te bieden 
in geval van nood, ouderen en al-
leenstaanden gezellige momenten 
te bieden en hulpmiddelen aan te 
schaffen om mensen die gebon-
den zijn aan een rolstoel rond te 
fietsen met een speciale bakfiets 

waarop zij met rolstoel en al kun-
nen plaatsnemen. Al met al voor 
plaatselijke activiteiten. Overigens 
zijn het niet alleen ‘gasten van het 
Rode Kruis Uithoorn’ die iets ex-
tra’s aangeboden krijgen. Ook de 
vrijwilligers worden bedacht. Nor-
maal gesproken krijgen die jaar-
lijks een midgetgolfmiddag aange-
boden als dank voor hun belange-
loze inzet, maar dit keer wordt het 
wat anders. Het plan is een bezoek 
aan het fruitcorso in Tiel te bren-
gen op de tweede zaterdag in sep-
tember met afsluitend een buffet.

Vrijwilligers gevraagd
Nu het toch over vrijwilligers gaat. 

Voor al deze activiteiten zijn die 
hard nodig. Wie bijvoorbeeld ge-
pensioneerd en nog goed van lijf 
en leden is, zou kunnen overwe-
gen zich voor een bepaalde acti-
viteit op te geven om mee te hel-
pen in de organisatie. Zo worden 
er bijvoorbeeld rolstoelfietsers ge-
vraagd om bij mooi weer met een 
elektrische rolstoelfiets met men-

sen in een rolstoel op de bak door 
leuke plekjes van Uithoorn te rij-
den. Van te voren krijgt u een uit-
voerige instructie en oefening hoe 
met een dergelijke rolstoelfiets om 
te gaan. Het gaat hier om het sei-
zoen april tot oktober, naar keu-
ze overdag of in de avonduren. 
Voorts worden er chauffeurs ge-
vraagd om op de derde dinsdag in 
de maand moeilijk ter been zijnde 
mensen van huis naar de Schutse 
op het Zijdelwaardplein te bren-
gen en weer terug. Dat is de vas-
te locatie voor hobbymatige acti-
viteiten. Maar er zijn meer zaken 
waarvoor u zich als vrijwilliger kunt 
aanmelden, zoals voor de jaarlijk-

se rolstoelvierdaagse in Uithoorn. 
Het zijn allemaal geen zware werk-
zaamheden en vele handen maken 
licht werk. Bovendien is het geen 
dagwerk; er wordt slechts enkele 
keren per jaar een beroep op u ge-
daan bij te organiseren activiteiten. 
Het zijn niet alleen de mannen aan 
wie dit wordt gevraagd, ook da-
mes die wat tijd over hebben om 
zich een keer voor hulpbehoeven-
den of mensen met een beperking 
in te zetten. U kunt daarover infor-
matie inwinnen of zich als vrijwilli-
ger voor een (beperkt) aantal acti-
viteiten opgeven bij mevrouw Anke 
Nijland van het afdelingssecretari-
aat Rode Kruis Uithoorn, tel. 0297-
564834 of per e-mail: ag.nyland@
planet.nl.

Ook jongeren kunnen zich ver-
dienstelijk maken als vrijwilliger, 
bijvoorbeeld in het kader van de 
maatschappelijke stage via hun 
school. Zij kunnen deelnemen aan 
de uitvoering van de activiteiten 
maar ook op het organisatorische 
vlak actief zijn. De afdeling Uit-
hoorn van het Rode Kruis heeft een 
eigen jongerenafdeling met coör-
dinatoren. Het is bijzonder interes-
sant om hierover eens informatie 
in te winnen. Met name voor wie 
bij het Rode Kruis kennis wil op-
doen over wat er zich zoal afspeelt 
op het sociaal maatschappelijke 
vlak. Men kan zich daarvoor in ver-
binding stellen met Lotte Klumper 
(lotteklumper@hotmail.com). Later 
komen wij in deze krant nog een 
keer uitgebreider terug op het nut 
van de jongerenafdeling van het 
Rode Kruis Uithoorn.

Tot slot, maar niet in de laatste 
plaats dankt de afdeling Uithoorn 
van het Rode Kruis alle sponsors 
voor hun gulle gaven en bijdragen 
aan de activiteiten van het afgelo-
pen jaar. “Het bestuur hoopt ook 
dit jaar weer een beroep te kunnen 
doen op bedrijven en winkeliers 
om wellicht in natura weer aan-
tal activiteiten voor minderbedeel-
den en mensen met een beperking 
mogelijk te maken. Dat was vorig 
jaar geweldig! Door met elkaar de 
schouders eronder te zetten moet 
het dit jaar toch ook weer lukken 
om dat te realiseren. Waarvoor bij 
voorbaat onze dank.” Aldus een 
betrokken voorzitter Frans Bakker 
die er met zijn enthousiaste team 
van bestuursleden en vrijwilligers 
weer een actief jaar van wil maken 
om als Rode Kruis in brede zin een 
aantal noden in de locale samenle-
ving te verlichten.

Vrijwilligers van het Rode Kruis Uithoorn zetten zich regelmatig in voor lokale activiteiten, zoals bij de jaarlijks rolstoelvierdaagse. Hier met bewoners van 
Het Hoge Heem.

Salsa Smile in Aalsmeer heeft nog plaats
Aalsmeer - Salsa Smile in Aalsmeer 
wil nóg meer cursisten besmetten 
met het Salsavirus. Leer in vijf we-
ken salsa dansen. 

Tijdens de les neemt Salsa Smi-
le je mee naar Cuba, Latin Amerika 
en de Dominicaanse Republiek op 
de tropische leslocatie The Beach 
Aalsmeer. Op tweede paasdag, 1 

april, bent u uitgenodigd om 20.30 
uur om deze lesdag de eerste 45 
minuten vrijwillig mee te doen met 
de proefles. Na deze 45 minuten zal 
de les vervolgd worden met geïnte-
resseerden in deze cursus. Vijf we-
ken lang wordt je in anderhalf uur 
de basis Merengue en Salsa stap-
pen geleerd. Salsa dansen bij Sal-
sa Smile is een gezonde gezelli-

ge bezigheid voor jong en oud. De 
naam zegt het al: Salsa Smile, sal-
sa met een lach. Salsa Smile is een 
dansschool die salsalessen verzorgt 
en dit combineert met een pretti-
ge leeromgeving. Het is het stre-
ven van Salsa Smile dat iedere cur-
sist op een leuke manier de Salsa, 
Merengue en Bachata kan leren. De 
cursist is waar het om gaat bij Salsa 

Smile. Tijdens de lessen zal dan ook 
veel aandacht gegeven worden aan 
een goede en heldere uitleg van de 
lesstof. De docenten zullen tijdens 
de cursus zelf ook mee rouleren met 
de cursisten, zodat er genoeg tijd 
ontstaat voor individuele aandacht. 

Voor meer info: zie advertentie elders 
in dit blad.



In deze aflevering van de rubriek ‘Vijf vragen
aan’ geven we vijfmaal het woord aan Els 
Gasseling, raadslid voor de PvdA. Zij wil het
hebben over enkele nieuwe taken die het  
Rijk heeft overgedragen aan de gemeente.

‘Belangrijke rol gemeenteraad bij nieuwe taken gemeente’

Colofon Gemeente Uithoorn, Laan van Meerwijk 16, 1423 AJ Uithoorn, Postbus 8, 1420 AA Uithoorn Opdrachtgever: Gemeenteraad Uithoorn  
Concept & redactie: Merktuig, Amsterdam Fotografie: Gemeente Uithoorn Meer weten Over inspreken, raadsvergaderingen en de gemeenteraad?  
Kijk op www.uithoorn.nl of neem contact op met de griffie, via (0297) 51 39 63 of griffie@uithoorn.nl

1 Waarom is  
dit onderwerp  

van belang?
“Dat de gemeente nieuwe 
taken krijgt, is weinig  
opzienbarend. Dat gebeurt 
wel vaker. Wat de situatie 
bijzonder maakt, is dat we 
tegelijkertijd minder geld 
krijgen om onze taken uit  
te voeren. We moeten flink 
bezuinigen, zo simpel is 
het. Nu we daar bovenop  
taken krijgen toegewezen 
die mensen met een zwakke 

positie in de samenleving 
zeer aangaan, verplicht dat 
ons erg goed na te denken 
over de wijze waarop we  
die taken gaan uitvoeren.”

2 Om welke taken  
gaat het?

“Dat is nu juist wat dit  
onderwerp zo gevoelig 
maakt. Het gaat om de 
jeugdzorg, de uitvoering 
van de AWBZ aangaande  
de begeleiding en de dag
besteding van chronisch  

zieke mensen, en de nieuwe  
Participatiewet, die de  
Wajongregeling, de WWB 
en de regels omtrent sociale 
werkplaatsen samenvoegt. 
Dit zijn drie zeer belang rijke 

taken. Ze raken aan de  
kernfunctie van de over
heid. Gelukkig hoeven we 
dit alles niet per direct  
te verzorgen. Vanaf 2014 
treden de eerste wijzigingen 
in werking, in 2015 volgt het 
grootste deel. Momenteel 
werken de ambtenaren  
van de gemeente hard  
om goed voorbereid te zijn. 
Het doel is natuurlijk dat  
iedereen kan meekomen. 
Kinderen moeten kunnen 
sporten, naar de bibliotheek 
kunnen gaan. Mensen  
met een beperking moeten 
kunnen meedoen aan 
buurtactiviteiten. We  
mogen niemand in de  
kou laten staan. Om dat  
mogelijk te maken, ligt  
er zeker ook een taak voor 
de gemeenteraad.”

3 Waarom worden 
deze taken  

eigenlijk overgedragen 
aan de gemeente?
“De redenering is dat een 
gemeente dichtbij de  

mensen staat. De gemeente 
moet daarom goed kunnen 
helpen zonder dat het onnodig 
veel geld kost. Ik denk dat 
die aanname klopt. Voor  
de mensen om wie het gaat, 
is het waarschijnlijk ook  
fijner te worden geholpen 
door hun gemeente, dan 
door een grote en anonieme 
landelijke instantie. De 
vraag is wel hoe de korting 
op de budgetten uitpakt 
voor alle regelingen. Mijn 
inschatting is dat het dan 
inhoudelijk moeilijk en  
financieel riskant wordt. 
Daarvan ondervindt  
Uithoorn dan de gevolgen. 
Ik vraag me wel eens af: 
gaan we het allemaal red
den? Gaan we in Uithoorn 
zorgen dat er niemand  
tussen wal en schip valt?”

4 Wat is in dit  
proces de rol van  

de gemeenteraad?
“De raad heeft een belang
rijke verantwoordelijkheid. 
Wij moeten de kaders voor 
het beleid bepalen en de uit
voering ervan controleren. 
Vergis je niet, er moet een 
heel nieuw netwerk worden 
opgetuigd. Het is bijna  
pionieren, maar vergissingen 
kunnen we ons eigenlijk 
niet veroorloven. Bij het  
opstellen van het beleid zijn 
de kaders helder: organiseer 
het zo dat het betaalbaar  
en toegankelijk is. Als  
het beleid eenmaal staat  
en de uitvoering loopt,  
dan stelt de raad zich twee 
vragen: gaat het inhoudelijk 
zoals we willen? En gaat  
het op een manier die  
financieel verantwoord is? 
We mogen dat niet licht
vaardig opvatten.”

5 Wat gebeurt er op  
de korte termijn?

“Op dit moment wordt  
er hard gewerkt aan de  
zogeheten ‘Visie op het  
sociaal domein’. De gemeen

Raadslid Els Gasseling van de PvdA.

R a a d s a g e n d a

Datum: 14 maart 2013  
Aanvang: 19.30 uur
Vorm: raadsvergadering  
en informerend debat

1   Opening

2   Vragen van raadsleden, 
beantwoording door  
college 19.40 uur

3   Brief over financieel  
gezond en rekening  
2012 19.40 uur

4   Presentatie Centrum 
Jeugd en Gezin 20.55 uur

5   Gemeentelijk Riolering 
Plan nr. 5 21.30 uur

6   Wijziging Afvalstoffen
verordening 21.55 uur

7   Subsidie duurzame  
energiemaatregelen 
22.20 uur

8   Verordening lig en  
kadegelden 22.35 uur

 
Let op: de tijdsduur
per onderwerp is een
inschatting. De volgende
raadsvergadering is op
donderdag 28 maart 2013.
Op www.uithoorn.nl
kunt u vergaderingen
van de gemeenteraad
terugluisteren.

d e  g e M e e n t e R a a d  v a n  u i t h O O R n  i n F O R M e e R t  u  O v e R  z i j n  a C t i v i t e i t e n

Kijk voor meer informatie  
op www.uithoorn.nl

volg de raad op twitter,  
via @Raaduithoorn

‘Vergis je niet, er moet een heel nieuw 
netwerk worden opgetuigd’

teraad denkt hierover  
mee, evenals de gebruikers 
van de zorg of hun vertegen
woordigers, zoals cliënt
raden en de WMOraad.  
De visie moet gaan werken  
als een denkraam. Het  
formuleert de uitgangs
punten van de nieuwe  
sociale taken van de  
gemeente. Als het goed is, 
geeft de visie raadsleden 
houvast bij het uitvoeren 
van hun taken. Maar  
uiteindelijk gaat ook om 
een politiek afweging.  
Hoe ambitieus wil je zijn? 
Ieder raadslid zal het eens 
zijn met het uitgangspunt 
dat iedereen mee moet  
kunnen doen. Maar daarna, 
hoe ver ben je bereid te  
gaan om dat mogelijk te  
maken? Hoe richten we de 
samenwerking met andere  
gemeentes in? Daarover 
gaan we het dit voorjaar 
hebben, bij de bespreking 
van de ‘Visie op het sociaal 
domein’. Dat is een moment 
waarop de gemeenteraad 
een verschil kan maken 
voor de inwoners van  
Uithoorn en De Kwakel.” 

Ten Hoope boek en kantoor  |  Zijdelrij 8  |  Uithoorn
tenhoopeboeken.nl  |  onlinekantoorshop.nl

Ten hoope
boek en kantoor

t e n h o o p e b o e k e n . n l o n l i n e k a n t o o r s h o p . n l

boekenweek 2013
za16-za 23 maart

bij besteding van tenminste
E12.50 aan boeken

GRATIS
BOEK
BIJ EEN
BOEK

HET BOEKENWEEK-
GESCHENK VAN

KEES VAN KOOTEN

CADEAU VAN DE
BOEKWINKEL
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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 Mijmeringen

Vrouwendag
Afgelopen vrijdag was het Internationale Vrouwendag. Toen ik dat 
op de radio hoorde, dacht ik leuk en moest ik denken aan alle ster-
ke vrouwen die ik om me heen zie en bewonder.

Bijvoorbeeld de oma van mijn man die deze week haar 95e verjaar-
dag vierde. Dat vind ik nou een sterke vrouw en een lichtend voor-
beeld hoe je ook oud kan worden. Ze staat volop in het leven, ge-
niet van haar achterkleinkinderen, woont nog steeds zelfstandig, en 
slaat geen bingo over. Natuurlijk werd haar verjaardag gevierd en 
zie je dat er ook zeker nadelen zijn aan zo’n hoge leeftijd bereiken. 
Want tijdens het avondeten keek ik eens de tafel rond en realiseer-
de me dat zij de laatste is van haar broers en zussen. Toch laat ze die 
eenzaamheid niet veel zien, omdat ze zich focust op dat wat er wel 
is.  En dus genieten we nog volop van haar gezelschap en mogen 
we regelmatig bij haar aan tafel aanschuiven voor een avondmaal-
tijd op grootmoeders wijze. 

Dat was mijn eerste associatie bij de vrouwendag, maar er zit veel 
meer achter. De internationale vrouwendag stond en staat voor het 
gevoel van solidariteit en strijdbaarheid van vrouwen overal ter we-
reld. Ten tijde van de eerste wereldoorlog in 1911 werd in een aantal 
landen de eerste Internationale Vrouwendag gevierd.

In 1912 werd het voor het eerst in Nederland gevierd. Er vond in 
1915 in Zwitserland zelfs een conferentie plaats van vrouwen uit 
oorlogvoerende landen over het beëindigen van de oorlog.  Ondanks 
of dankzij de oorlog bleef de jaarlijkse vrouwendag bestaan en deze 
stond voornamelijk in het teken van de strijd voor de vrede.  

Een pamflet later uit die tijd heeft als titel “Vrouwen strijdt tegen 
onderdrukking en uitbuiting” en er werden een viertal punten ge-
noemd:
- voor werk buitenshuis als zij dat wil
- huishoudelijk werk; eerlijk delen en meer 
 collectieve voorzieningen
- baas over eigen lijf
- voor internationale vrouwensolidariteit.

Er is veel winst behaald sinds die tijd, maar helaas moet ik conclude-
ren dat we er nog lang niet zijn.  Het lijkt misschien of het feminisme 
zijn hoogtepunt allang heeft gehad, maar het is nog steeds nodig om 
bewust te zijn van de positie en rechten van de vrouw. 
Niet voor niks kun je regelmatig lezen dat er meer vrouwen op hoge 
functies moeten zitten, over het glazen plafond, kinderopvang en de 
kosten daarvan, de discussies over werkende moeders en thuisblijf-
moeders en zo kan ik nog wel even doorgaan.  

Afgelopen zondag was ik samen met een vriendin te gast in een 
groot saunacomplex voor een relaxdagje. Twee werkende moeders 
die elkaar niet veel spreken, zorgden ervoor dat we de stiltesauna’s 
links lieten liggen omdat we vooral wilden bijkletsen.

Uiteraard hadden we het over werk, de kinderen en alles daarom-
heen om te eindigen met het klagen over waarom eerlijk delen in het 
huishouden nog steeds niet lukt. Het leek bijna een potje opbieden 
tegen de ander “ja, maar die van mij. ..” en “ echt, doet hij dat, mag 
ik hem een weekje lenen?” en meer van dat soort opmerkingen. Het 
grote vergelijken was begonnen en dat is nou precies datgene wat 
wij vrouwen niet moeten doen.

Vergelijken met anderen is de bron van alle onrust, daar ben ik van 
overtuigd. Vergelijken qua uiterlijk, bezit, kwaliteiten van een ander, 
het gaat er te vaak om wat de ander wel heeft en jijzelf niet.

Vrouwen zijn daar een ster in, vandaar ook bijvoorbeeld de discus-
sie die blijft tussen moeders die werken en moeders die thuisblijven. 
Het een hoeft niet beter of slechter te zijn dan het ander, je moet dat-
gene kiezen wat bij jou en jouw situatie alleen past. We moeten niet 
kijken naar de verschillen met de ander, maar kijken naar de over-
eenkomsten.

Alleen op die manier kunnen we elkaar steunen, man of vrouw en 
zijn we strijdbaar voor ons eigen doel maar vooral solidair met el-
kaar.

Meedoen met de 
zangwedstrijd ‘Annie’ 

kan nog!
Regio - Het voor iedereen wel-
bekende kleine, brutale, roodha-
rige weesmeisje is terug in het 
theater. Op 4 en 5 april kan ie-
dereen haar bewonderen in het 
Crown Theater in Aalsmeer.

Voor degenen die het verhaal 
niet kennen: Annie slijt haar da-
gen in een weeshuis, dat gerund 
wordt door de altijd vervelende 
en meestal dronken Miss Hanni-
gan, in de voorstelling gespeeld 
door Gerrie van der Klei, die het 
leven van de kids zuur maakt.

Dan krijgt Annie op een dag de 
kans om Kerstmis te vieren bij 
een rijke meneer genaamd Oliver 
Warbucks. Tony Neef is in de huid 
gekropen van deze in het begin, 
norse man, maar er ontstaat uit-
eindelijk toch een warme vriend-
schap tussen de twee. Het hart-
verwarmende verhaal bevat nos-
talgie maar zeker ook heel veel 
humor en is voor jong en oud. 
 
Word jij winnaar van 
de wedstrijd?!
Alle weeskinderen en de rol van 
Annie worden vertolkt door de 
winnaars van het op televisie uit-
gezonden programma ‘De beste 
Musicalkids van Nederland’. Wil 
jij ook Annie imiteren en leuke 
prijzen winnen? Dat kan! Het is 
alleen voor kinderen van de ba-
sisschool. Zij moeten het liedje 
‘Zwaar bestaan’ of ‘Morgen’ kun-
nen nazingen en opnemen op vi-
deo. Het filmpje kan vervolgens 

gestuurd worden of op www.fa-
cebook.com/CrownTheater wor-
den geplaatst. Doe dit uiterlijk 
vóór 17 maart. De beste tien in-
zendingen worden uitgenodigd 
om deel te nemen aan de wed-
strijd in het Crown Theater op 27 
maart. Hoe cool is dat?! Uiteraard 
kunnen er leuke prijzen worden 
gewonnen. Alle deelnemers krij-
gen sowieso twintig procent kor-
ting op een toegangskaart voor 
de Musical in het theater. Voor 
de nummers vier tot en met tien 
geeft het theater twee gratis 
kaarten weg.

De derde prijs is twee gratis 
kaarten voor Annie, twee bios-
cooptickets en een Meet & Greet 
met de cast van Annie op 4 april, 
de nummer twee krijgt in plaats 
van bioscooptickets twee thea-
terkaarten naar keuze en de win-
naar van de wedstrijd krijgt vier 
vrijkaarten voor Annie, de Meet 
& Greet én een gratis bezoek aan 
de GaiaZOO met het hele gezin. 
Een deskundige jury zal de win-
naars selecteren. Doe dus mee!

Naar Annie op 4 en 5 april
Er zijn nog kaarten voor Annie. 
Er wordt op donderdag 4 april 
rekening gehouden met kleine-
re kinderen. Dan is deze prach-
tige musical vanaf zeven uur te 
bewonderen. Vrijdag gewoon 
om acht uur in Crown Theater 
Aalsmeer. Kijk op www.crown-
theateraalsmeer.nl of telefonisch 
0900-1353.

Is uw huisdier zoek?
 

Vermist:
- Uithoorn, omgeving Thorbeckelaan: Grijs-cyperse aanhankelijke 

kat. Hij heeft een witte buik, achterpoten zijn half wit en zwart, 
vlekje op neus. 

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

- 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. 

- De Kwakel, Linie: Zwarte kat met witte bef, buik en voetjes. Hij heet 
Rakker. 

Gevonden:
- Mijdrecht, Kromme Mijdrecht: Grote rode poes
- Uithoorn, Adm. de Ruyterlaan: Grijs-witte poes met witte buik, ach-

terpoten. Hij heeft witte sokken aan voorpoten.
- Vinkeveen, Donkereind: Lapjespoes. Ze ziet er goed uit.
- Mijdrecht, Pimpernel: Rood-witte poes met geringde staart.
- Mijdrecht, J. v. Renessestraat: Grote rode kater.

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

Gevonden: fiets!
De Ronde Venen - Aangezien de 
vinders van de fiets op de hierboven 
geplaatste foto zelf ook graag hun 
verloren of vermiste spullen terug 
zouden willen vinden of krijgen la-

ten zij u/jou via de Meerbode weten 
dat zij deze damesfiets, merk Cleve-
land, hebben gevonden.
De rechtmatige eigenaar kan infor-
matie inwinnen via 06-45160667.

Oude Harley Davidsons
De Kwakel - Aanstaande zondag 
17 maart zal een aantal Harley Da-
vidson motoren neerstrijken bij Het 
Fort aan de Ringdijk in De Kwakel.  
Er worden daar zo’n 25 dikke twins 
verwacht, gebouwd vóór 1950, die 
hun voorjaarsrit zullen onderbreken 
voor een kop koffie bij Het Fort, tus-
sen 13.00 en 13.30 uur. Voor de lief-

hebber een unieke kans om de oude 
Harley’s te zien, te ruiken en voor-
al te horen! Mocht het weer zodanig 
slecht zijn dat de ouwetjes de weg 
niet op kunnen, dan wordt de rit ver-
plaatst naar zondag 24 maart – zelf-
de tijd, zelfde plaats. Voor informatie 
over het wel of niet doorgaan kunt u 
bellen met 06-28535754.

Helpt u Scouting Admiralen-
groep tijdens NL Doet?
Uithoorn – Scouting Admiralen-
groep doet op zaterdag 16 maart 
mee aan NL Doet. Dit is de grootste 
vrijwilligersactie van Nederland, ge-
organiseerd door het Oranje Fonds. 
Tijdens NL Doet steken mensen in 
het hele land de handen uit de mou-
wen. Zij zetten zich vrijwillig in voor 
diverse organisaties, die tijdens 
NL Doet net dat beetje extra kun-
nen doen. Scouting Admiralengroep 
zoekt vrijwilligers om haar clubhuis 
te schilderen. 

‘Scouting Admiralengroep ziet NL 
Doet als een goede gelegenheid om 
juist dat beetje extra te doen waar 
we normaal niet aan toe komen. 
Daarnaast hopen we dat de mensen 
die zich bij ons aanmelden zo po-
sitief zijn dat ze volgend jaar weer 
meedoen. Of vaker een dagje vrij-
willigerswerk doen’, aldus Harold 
Selman. Mensen die met vrienden, 
collega’s of hun vereniging of sport-
club in actie willen komen bij Admi-
ralengroep kunnen zich aanmelden 
op www.nldoet.nl of rechtstreeks bij 
de organisatie. 
Het succes van NL Doet blijkt onder 
andere uit het groeiend aantal vrij-
willigers dat zich tijdens deze dagen 
inzet. Tijdens NL Doet 2012 waren 
al 300.000 vrijwilligers actief. Ook le-
den van het Koninklijke Familie en 

diverse landelijke en lokale politi-
ci staken in de afgelopen jaren hun 
handen uit de mouwen. Ronald van 
der Giessen, directeur Oranje Fonds, 
is verheugd over de animo voor NL 
Doet: “We zien het aantal klussen 
jaar na jaar stijgen. Daarvoor zetten 
zich steeds meer vrijwilligers in. We 
zijn trots dat het Oranje Fonds met 
NL Doet nieuwe verbanden legt tus-
sen mensen, organisaties en bedrij-
ven. Het blijkt voor de vrijwilligers 
steeds weer een ontzettend leuke 
dag te zijn!”
Het Oranje Fonds steunt sociale ini-
tiatieven met geld, kennis en con-
tacten. Per jaar besteedt het 32 mil-
joen euro aan organisaties die een 
betrokken samenleving bevorderen 
in het Koninkrijk der Nederlanden. 
Vrijwilligers vormen de basis van al-
le organisaties die door het Oran-
je Fonds worden gesteund. Met NL 
Doet geeft het Fonds hier een col-
lectieve impuls aan. Het Oranje 
Fonds wordt gesteund door de Na-
tionale Postcode Loterij, De Lotto en 
Vrienden en bedrijven. De Prins van 
Oranje en Prinses Máxima zijn be-
schermpaar van het Fonds.
Daarnaast is Prinses Maxima be-
schermvrouwe van Scouting Neder-
land. Scouting is trots dat zij dit voor 
de grootste jeugdvereniging van 
Nederland wilt zijn.

De Kwakel Toen en Nu in 
Het Hoge Heem
Uithoorn/De Kwakel - Vrijdag 1 
maart bezocht Ben Plasmeijer na-
mens de Stichting De Kwakel Toen 
en Nu Het Hoge Heem. Met een 
harde schijf vol foto’s kwam hij om 
oude tijden te doen herleven.
Zo’n dertig bewoners zaten geboeid 
naar de op de wand geprojecteer-
de foto’s te kijken. De commenta-
ren waren niet aan te slepen. Voor 
niet-Kwakelaars was er soms geen 
touw aan vast te knopen. Bijnamen 
van Kwakelaars die weer gekoppeld 
werden aan allerlei families via aan-
getrouwde broers, zussen, neven, 

nichten en zelfs buurmannen en 
-vrouwen. Na 45 minuten moest ie-
dereen dan ook even bijkomen met 
een kopje koffie. Ook na de koffie 
werd er nog enthousiast gekeken 
naar foto’s van toen en nu. Voor-
al de map met trouwfoto’s die als 
laatste de revue passeerde was een 
feest voor het oog. De trouwfoto’s 
vertoonden een prachtig tijdsbeeld 
over een kleine eeuw heen. Namens 
Het Hoge Heem dan ook dank aan 
de Stichting, en met name Ben Plas-
meijer, voor deze fantastische pre-
sentatie!

Paasbrunch in ‘t Buurtnest
Uithoorn - Na het grote succes van 
vorig jaar bent u ook dit jaar van har-
te welkom in wijkcentrum ’t Buurt-
nest voor een heerlijke Paasbrunch 
die georganiseerd wordt voor alle 
buurtbewoners. Doel van de brunch 
is de gasten in het centrum van Uit-
hoorn een vrolijk samenzijn te be-
zorgen als goed begin van een vro-
lijk Pasen. De brunch is op vrijdag 
29 maart van 11.00 tot 13.00 uur, de 
zaal is open vanaf 10.30 uur. Deel-
name is 7,50 euro. U kunt zich van-
af woensdag 20 maart hiervoor in-

schrijven bij Edwin Konijn, beheer-
der van ’t Buurtnest, Arthur van 
Schendellaan 59, tel: 0297-591409.
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De Kwakel - Afgelopen dinsdag-
ochtend kreeg Wim Verlaan, or-
ganisator van het KWF Dart & Po-
kertoernooi op zaterdagavond 23 
maart aanstaande in het Fort in De 
Kwakel, een telefoontje van het Ge-
meentehuis met de mededeling dat 
het pokertoernooi niet door mocht 
gaan omdat het bij de wet verbo-
den is. Een tegenvaller voor Team 
Samen Sterker omdat zich al enke-
le tientallen deelnemers voor deze 
pokertoer gemeld hadden. Er rest-
te Team Samen Sterker niets anders 
dan het pokertoernooi van de ka-
lender te halen en de pijlen letterlijk 
te richten op het darttoernooi. 

Darttoernooi
De organisatoren hebben inmiddels 
alle pokerspelers benaderd. Wim 
Verlaan: ‘De deelnemers vatten het 
gelukkig heel sportief op, hadden 
begrip voor de situatie en zijn in-
middels allemaal overgeplaatst naar 
het darttoernooi. Dat belooft nu echt 
een heel groot, leuk en spannend 
toernooi te worden.’ Medeorganisa-
tor Daniël Schoen vult aan: ‘We res-
pecteren uiteraard de wet. We heb-
ben er geen moment aan gedacht 
dat een pokertoernooi specifiek is 
voorbehouden aan de officiële casi-
no’s en niet in andere openbare ge-
legenheden mag worden beoefend. 
Zeker niet omdat tijdens ons toer-
nooi het inschrijf- en speelgeld be-
stemd zou zijn voor het goede doel. 
Met Team Samen Sterker richten we 
ons op twee doelen. We willen met 
onze zeven fietsers straks op 6 juni 
tijdens de Alpe d’Huzes zoveel mo-
gelijk keren de bekende berg be-
klimmen en we willen zoveel moge-
lijk geld ophalen om meer kanker-
onderzoek mogelijk te maken door 
de organisatie van een aantal leu-
ke activiteiten. Dat we dan wat min-
der goed op de hoogte zijn van re-
geltjes rondom het pokeren, is jam-
mer maar helaas.’

Uitnodiging 
Wim Verlaan nodigt tenslotte zijn 
dorpsgenoten uit om Team Sa-
men Sterker te komen steunen. 
Wim: ‘Een bekend spreekwoord 
zegt: waar de weg ophoudt, gaan 
we verder te voet. Voor ons toer-
nooi betekent deze wijsheid dat 
we nu verder gaan met het dart-
toernooi. Het is een koppeltoer-
nooi waarvoor mensen zich nog 
steeds kunnen inschrijven. Het 

toernooi wordt gehouden op zater-
dagavond 23 maart en begint om 
20.00 uur. Als je geen maatje kunt 
vinden, is dat geen punt, want via  
www.team-samen-sterker.nl kun-
nen mensen zich ook individueel in-
schrijven. We zorgen ervoor dat ze 
vervolgens gekoppeld worden aan 
een andere individuele inschrij-
ver. De kosten bedragen 10 euro 
per persoon. Voor de winnaars lig-
gen er leuke prijzen klaar, voor een 
groot deel beschikbaar gesteld door 
de Kwakelse middenstand. Maar 
wie niet meedoet aan het toernooi, 
nodigen wij toch van harte uit om 
langs te komen, want het wordt een 
gezellig feest, ondersteund door 
een goed stukje muziek van onze 
DJ Maarten!’ 

Wakkere ambtenaren 
bezorgen Team Samen 

Sterker slapeloze nachten
Uithoorn - De 13-jarige Uithoorn-
se Britt Koolmoes is afgelopen za-
terdag Nederlands Kampioen ge-
worden in de leeftijd tot 15 jaar. Britt 
wist zich twee weken geleden te 
plaatsen voor het Nederlands Kam-
pioenschap door voor de 3e maal 
kampioen van Noord-Holland te 
worden. Britt werd net als vorig jaar 
getipt als een van de kanshebbers 
voor de titel. Vorig jaar ging het in 
de finale mis en werd er op beslis-
sing verloren. Britt heeft zich het af-
gelopen jaar goed doorontwikkeld 
en was erop gebrand om dit jaar de 
titel mee naar Uithoorn te nemen. 
Britt begon tegen Jennifer Bevers 
uit Oost Nederland en na een wat 
onrustig begin scoorde Britt binnen 
20 seconden een vol punt met een 
lage schouderworp. Er viel duidelijk 
wat spanning van haar af en dit was 
te merken in haar 2e partij tegen 
Annebelle Heuvelmans uit Zuid Ne-
derland. Britt scoorde al snel in de 
partij en controleerde de partij vol-
ledig en beëindigde ook nu met een 
lage schouderworp haar wedstrijd. 
De kwartfinale tegen Jennifer Da-
gaporian zou een sleutelpartij wor-
den op weg naar de finale. Jennifer 
haalde vorig jaar brons op het NK 
achter Britt maar is een moeilijk te 
gooien tegenstandster. Britt begon 
echter furieus en scoorde in haar 
eerste actie een yuko en vervolg-
de met een houdgreep die zij niet 
meer losliet; hierdoor bereikte Britt 
de halve finale. In de halve finale 
trof zij de nummer 1 uit Zuid Neder-
land Anouk Heijne. Britt wist dat ze 
moest oppassen voor de gevaarlijke 
schouderworpen van Anouk maar 
Britt gaf haar geen kans en scoor-
de snel een wazari met een linkse 
schouderworp en judoode profes-
sioneel de wedstrijd uit. Britt stond 
opnieuw in de finale van het NK en 

tot ieders grote verrassing stond ze 
daarin tegenover Benthe de Rid-
der uit Zuid Nederland. Britt begon 
goed aan de finale en domineer-
de de wedstrijd volledig. Het lukte 
Britt om Benthe tot tweemaal toe in 
een houdgreep te nemen en scoor-
de hier twee yuko’s mee. Britt zocht 
naar haar favoriete schouderworp 
en wist hier uiteindelijk ook mee 
te scoren. Britt controleerde hierna 
de partij en wint hiermee haar eer-
ste Nationale titel. Haar broer Mats 
Koolmoes werd afgelopen zondag 
voor de derde maal op rij kampioen 
van de regio Haarlem en gaat pro-
beren om volgende week zijn vier-
de Noord-Hollandse titel te winnen.

Britt Koolmoes judo- 
kampioen van Nederland

Regio - Op 18 juni wordt de der-
de editie van Amsterdamse Bos-
golf, het ‘First Amsterdam Rou-
gh Tournament’ gehouden. Deze 
week is de organiserende Rotary 
Club Aalsmeer-Uithoorn begonnen 
met het uitnodigen van bedrijven uit 
gemeenten rond het Amsterdamse 
Bos. Over honderd dagen moet het 
startschot klinken voor het toernooi. 
De opbrengst daarvan zal door de 
stichting MS Research worden be-
steed aan een speciaal onderzoeks-
project in het VU Medisch Cen-
trum, aan de rand van het Amster-
damse Bos. Tijdens de twee voor-
gaande edities van het Amster-
damse Bosgolf werd al 107.500 eu-
ro bijeen gebracht voor het bestrij-
den van de ziekte Multiple Sclerose 
(MS). De Rotary Club Aalsmeer-Uit-
hoorn kan bogen op een jarenlan-
ge samenwerking met het Amster-
damse Bos. Met de twee door de 
serviceclub aangeschafte ‘Bosmo-
bielen’ kunnen slecht ter been zijn-
de senioren uit de gemeenten rond 
het bos een ‘elektrische boswan-
deling’ maken. De voertuigen wor-
den (deels) bemand door vrijwilli-
gers van deze club. In de komende 
honderd dagen zal de organisatie 
de precieze invulling van het unie-
ke parcours met achttien holes be-

palen. Het wordt geen gewoon golf-
toernooi, daar leent het bos zich 
niet voor. Maar bijzonder wordt het 
zeker, met dit jaar nog meer culi-
naire en andere verrassingen tij-
dens de achttien holes in het Am-
sterdamse Bos. Als locatie voor het 
startpunt én de eindbestemming op 
de 19de hole is gekozen voor het 
unieke Scouting Clubhuis ‘De Teil’ 
in het Amsterdamse Bos. Na geda-
ne arbeid is het goed eten en drin-
ken! Een gerenommeerde cateraar 
zal met een exquise diner de ton-
gen letterlijk in beweging brengen. 
De avond zal worden afgesloten 
met een veiling van enkele hoog-
staande diensten en prachtige pro-
ducten. Bedrijven in Uithoorn en 
De Kwakel die met een team wil-
len deelnemen kunnen dat doen 
met een flight van drie personen of 
als sponsor. Het diner en de drank 
zijn bij de prijs inbegrepen. Deelna-
me of sponsoring kan tot 30 april 
worden opgegeven via de website  
www.amsterdamsebosgolf.nl . Het 
aantal flights is beperkt, dus wie 
het eerst komt, golft ook het eerst. 
Vanzelfsprekend steunt de Stichting 
MS Research dit initiatief ook actief.
Meer informatie: Ben Ebbinge op 
ben@ebbinge.org of telefonisch op 
06-53256885

Amsterdamse Bos krijgt 
één dag een golfbaan

De Kwakel - Prikkelende opmer-
kingen in de verslagen hebben 
soms een verrassend effect op de 
prestaties van de diverse paren.
Deze week was dat weer eens het 
geval en dat betrof een regiment 
echtparen dat wilde laten zien dat 
die ook als bridgepaar tot grote 
hoogte kunnen komen. Een aan-
tal weken terug werd dat op de-
ze plaats nog ernstig in twijfel ge-
trokken. 

A-lijn:
Met name in de A-lijn klapten de 
echtparen er vol op en de eerste 
4 plaatsen in de daguitslag gaven 
in totaal dan ook maar 4 verschil-
lende achternamen te zien. Met 
57,5% kroonden Adriaan en Tiny 
Kooyman zich tot toppaar van de-
ze avond en en passant namen 
zij ook nog even de 1e plaats in 
de totaalstand over. Nu is dat in 
het begin van het seizoen ook al 
eens gebeurd en iedereen weet 
hoe dat afliep, maar dit resul-
taat staat er toch maar weer. Ri-
ta en Wim Ritzen scoorden exact 
even hoog als Geke en Jaap Lud-
wig en wel 56,67%, goed dus voor 
een gedeelde 2e/3e plaats. De 
top ontliep elkaar dus niet veel. 
Andre Verhoef had een verras-
sende invaller aangetrokken in 
de persoon van Kees Overwater 
en ondanks alle goede bedoelin-
gen werd dat geen succes, want 
waar Andre regelmatig helemaal 
bovenaan eindigt moest hij de-
ze keer genoegen nemen met 
de voor hem onbekende laatste 
plaats en moet hij aan een flinke 
inhaalrace beginnen.
B-lijn: 
In de B-lijn wilden Truus en 
Piet Langelaan niet onderdoen 
voor hun succesvolle buren uit de 
A-lijn, dus ook zij werden 1e met 
een zelfs nog wat hogere score 
en wel 58,82%. Addie de Zwart 
en Hettie Kesting lijken slechts 1 

cyclus in de B-lijn te willen ver-
toeven, want met hun 2e plaats 
met 54,86% staan zij ook gelijk 2e 
in de totaalstand  (achter Agnes 
en Leny). Bep Verleun en Ria van 
Zuylen veroverden in deze lijn de 
3e plaats met 53,61%. Bep verrast 
Ria (en de tegenstanders!) nog 
regelmatig met haar soms ‘apar-
te’ kijk op het spelletje , maar met 
zulke scores. Waar Atie en Wan 
Overwater in de 2e cyclus van dit 
seizoen de ene na de andere top-
score lieten noteren lijken zij nu 
het bridgespoor een beetje bijs-
ter, want zij gingen kopje onder 
en werden 18e in deze lijn van 18 
paren.
C-lijn: 
Ook in de C-lijn kon de vlag uit 
bij een echtpaar en wel Elly en 
Huub Zandvliet met de hoogste 
score van de avond: 62,5%. Hans 
Elias zag alles deze week duide-
lijk scherper dan de voorgaande 
weken en met trouwe kompaan 
Lous Bakker toverde hij een sco-
re van 57,14% uit de hoge hoed 
en dat leverde hen de 2e plaats 
op. Jose Moller en Yvonne Koe-
stal lieten zich ook weer eens van 
hun goede kant zien en zij be-
kroonden hun optreden met een 
degelijke 56,85%, wat hen niet al-
leen de 3e plaats opbracht maar 
tevens in de totaalstand de 2e 
plaats achter Jan-Pieter Koren-
winder en Huub Zandvliet. In de-
ze lijn eindigden 3 paren exact 
gelijk op de normaal ‘niet ver-
slagwaardige’ 4e, 5e en 6e plaats 
met 54,46%, maar 3 paren exact 
gelijk komt weinig voor dus voor-
uit: Irene Egberts-Herman Ko-
perdraad, Riet en Wim Beijer en 
Marjo de Boom-Helen Conijn. Op 
vrij luidruchtige wijze werd aan 
het eind van de avond nog even 
de verjaardag van Ans Nieuwen-
dijk door een aantal notoire ‘plak-
kers’ gevierd, waarna eenieder 
huiswaarts toog.

Echtparen bijten van 
zich af bij BVK

Uithoorn - De heren veteranen-
acht van de Uithoornse Roei- en 
Kanovereniging Michiel de Ruy-
ter heeft in het weekend van 9 en 
10 maart deelgenomen aan de Hei-
neken Roeivierkamp in Amsterdam. 
Deze wedstrijd is een van de voor-
jaarsklassiekers van het roeien en 
gaat over afstanden. Op zaterdag 
worden de 2500 meter en de 250 
meter gevaren, op zondag de 750 
meter en de 5000 meter. Voor vete-
ranenploegen komt de 750 meter te 
vervallen omdat het programma an-
ders te vol wordt voor de organisa-
tie. Er deden dit jaar namelijk 380 
ploegen mee vanuit heel Europa.

Splinternieuw
De ploeg van Michiel de Ruyter, 
roeiend in het splinternieuwe vlag-
genschip van de vereniging, was 
door de organisatie ingeschat als 
snelle ploeg, waardoor ze op za-
terdag als een van de laatste ploe-
gen van start moesten. Voorgesla-
gen door Kudelstaarter Cees van 
Dok startte de ploeg in een strak 
tempo de 2500 meter. Na de eerste 
bocht werd de ploeg echter verrast 
door de tegenwind, waardoor er op 
het eerste rechte stuk een terug-
val was. Aangespoord door stuur-
man Albert Onderdelinden kon de 
ploeg het ritme weer terugvinden 
en werd er snel ingelopen op de 
20 seconden eerder gestarte ploeg 
van roeivereniging Rijnland. Op het 
laatste rechte stuk werd deze ploeg 
op een ruime bootlengte gezet met 
een eindsprint. Kwakelaar Jacco To-
lenaars, de schaduwslag, daarover: 
”Achteraf hadden we misschien 
wat harder kunnen starten. We 
hadden nog veel over aan het ein-
de. De 2500 meter is niet echt on-
ze afstand, wij zijn wat meer van de 
lange adem. Ook hielp de kou niet 
echt om goed warm aan de wed-

strijd te beginnen. Met een zesde 
tijd van 8:34,2 waren we echter wel 
tevreden.” Direct na de 2500 meter 
moest de 250 meter gevaren wor-
den, boord aan boord tegen de eer-
der verslagen RV Rijnland. In een 
hoog tempo van 41 slagen per mi-
nuut werd Rijnland weer op een rui-
me bootlengte gezet. Met weer een 
zesde tijd van 0:45,3 kon de ploeg 
zich gaan opmaken voor de zondag.

Ingedeeld
Op zondag was de afsluitende 5000 
meter. ‘s Ochtends werd er op-
nieuw ingedeeld, waarbij de snel-
ste ploeg als laatste start. De tem-
peratuur was nog verder gedaald en 
de wind zorgde voor een gevoels-
temperatuur van ver onder nul. Na 
de start zocht Albert Onderdelin-
den meteen de luwte op, waardoor 
de ploeg goed in het ritme kon ko-
men en goed warm kon draaien. De 
warming-up was door het wachten 
voor de start namelijk al teniet ge-
daan. Marco van Zanten uit Amstel-
veen: ”Het duurde erg lang voor ik 
een beetje gevoel in mijn vingers 
kreeg. Het was erg moeilijk om ge-
voel te houden met de riem. Geluk-
kig liep het meteen goed in de boot 
en liepen we mooi in op de ploeg 
voor ons.” Die ploeg van het Spaar-
ne uit Haarlem werd in de twee-
de helft voorbijgegaan, waarna de 
snelheid werd verhoogd om de af-
stand tot de achterliggende ploe-
gen te vergroten. Een vijfde eindtijd 
van 18:01,3 was helaas niet genoeg 
om een plaats in het klassement te 
stijgen. De eindklassering van een 
zesde plaats in hun categorie en 
een 20e plaats overall stemmen wel 
hoopvol voor de volgende wedstrijd, 
de Head of the River in Amsterdam, 
op 17 maart aanstaande. Dit is een 
wedstrijd over 8 kilometer, wat de 
ploeg beter ligt.

Veteranen Michiel de Ruyter 
kennen koude seizoensstart

Uithoorn - Afgelopen vrijdag 8 
maart mocht Legmeervogels thuis 
aantreden tegen Parkstad 1 uit Am-
sterdam, de nummer 4 tegen de 
nummer 7 van de ranglijst. Een be-
langrijk duel voor Legmeervogels, 
omdat men nog in de race is voor de 
2e plaats op de ranglijst, wat recht 
geeft op een periodetitel, en omdat 
Legmeervogels er goed voor staat in 
de 3e periode.
Het duel begon voortvarend voor 
Legmeervogels, ondanks de onver-
wachte speelstijl van Parkstad. Zij 
lieten namelijk direct vanaf het be-
ginsignaal hun keeper meevoetbal-
len in aanvallend opzicht. Ondanks 
dat Parkstad daardoor veel gevaar 
wist te creëren kon Legmeervogels 
daar goed mee omgaan en zelfs op 
voorsprong komen. 
Stefan van Pierre kwam op rechts 
aan de bal en wist knap zijn te-
genstander uit te kappen, om ver-
volgens de bal droog in het doel te 
knallen, 1-0 in de 7e minuut. De vol-
gende minuut was het alweer raak. 
Mels Bos bracht de bal bij de op 
rechts vrijstaande Stefan van Pierre. 
Met een onverwacht hard en laag 
schot wist hij de keeper door de be-
nen te passeren, 2-0. Deze stand 
bleef tot aan de 17e minuut in tact, 
maar Legmeervogels had moeite 
met de extra meevoetballende kee-
per van de tegenstander. Een goal 
hing dan ook in de lucht. Legmeer-
vogels liet zich te ver terugdrin-
gen, waardoor Parkstad erg gevaar-
lijk werd. Legmeervogels had meer 
druk moeten zetten op de tegen-
stander, om te voorkomen dat hun 
keeper mee kon delen aan het spel. 
Maar dat gebeurde niet, waardoor 
men niet goed wist wat te doen met 
de extra man die steeds vrij kwam.

Voorsprong
De 2-0 voorsprong werd daardoor 
in 4 minuten tijd teniet gedaan en 
omgebogen naar een 2-3 achter-
stand. Eerst was het een bal die via 
de voet van Coen van Weerdenburg 
in de rechterhoek verdween, vervol-
gens door onoplettendheid en slap 
verdedigen ontstond de 2-2, en de 
2-3 verdween door de benen van 
Patrick Brouwer het doel in, een bal 
die wel houdbaar leek. Legmeervo-
gels de rust in met een 2-3 achter-
stand. 
De 2e helft probeerde Legmeer-
vogels de achterstand weer om te 
buigen, maar men had nog steeds 
geen antwoord op de speelstijl van 
Parkstad. Legmeervogels kwam een 
aantal keer goed weg in de beginfa-
se. Maar Legmeervogels wist op ka-
rakter de tegenstander steeds meer 
onder druk te zetten, wat resulteer-
de in een strafschop wegens een 
overtreding van de keeper. Mark 
Rutgers ontfermde zich over de bal 
en benutte de strafschop uiterst 
koelbloedig, 3-3 in de 7e min.
Maar daarna bleef Legmeervogels 

het moeilijk hebben en kon men op-
nieuw een achterstand niet voorko-
men. Het werd 3-4 in de 17e minuut. 
Legmeervogels had geen grip meer 
op de wedstrijd, waardoor Patrick 
Brouwer vervolgens bij een 1- op-1 
situatie aan de noodrem moest trek-
ken door zijn tegenstander te vloe-
ren. Brouwer werd met geel van het 
veld gestuurd, waardoor Rutgers 
zijn plek op doel overnam. De toe-
gekende vrije trap belandde snoei-
hard op de lat. Maar met 4 tegen 3 
kon men een goal niet voorkomen, 
voor de 3e keer wist Parkstad een 
man bij de 2e paal vrij te spelen, die 
de bal alleen maar hoefde binnen te 
tikken, 3-5 in de 19e minuut. 

Weg kwijt
Legmeervogels was de weg kwijt, 
waardoor vervolgens ook Mark Rut-
gers aan de noodrem moest trek-
ken en met geel van het veld werd 
gestuurd. Weer een 4 tegen 3 situa-
tie, die door Parkstad wederom sim-
pel en uiterst effectief werd uitge-
speeld, 3-6 in de 24e minuut. Het 
leek gedaan voor Legmeervogels, 
maar door de vele overtredingen 
en het vaak stil leggen van het spel 
werd er veel blessuretijd bijgeteld. 
Legmeervogels ging alles of niets 
spelen en wist daardoor nog erg 
dichtbij te komen. Op aangeven van 
Stefan van Pierre wist Mels Bos in 
de laatste minuut de 4-6 te maken. 
Daarna bleef Legmeervogels door-
zetten, wat resulteerde in een over-
treding in het strafschopgebied, pe-
nalty voor Legmeervogels. Stefan 
van Pierre wist deze kans snoeihard 
in het net te knallen, 5-6. De ge-
lijkmaker hing in de lucht met niet 
lang meer te spelen. Legmeervogels 
kwam nog dichtbij, maar het geluk 
zat niet mee. Een laatste poging van 
Mark Rutgers ging helaas hoog over 
het doel, waardoor de stand van 5-6 
ook de eindstand werd. Legmeervo-
gels was simpelweg niet opgewas-
sen tegen de speelstijl van Parkstad 
en had daardoor geen antwoord 
op de man die daardoor steeds vrij 
kwam. Daardoor liet Legmeervo-
gels zich uit de wedstrijd spelen en 
zat een overwinning er niet in deze 
avond, behoudens de eerste 7 mi-
nuten van de 1e helft. 
Door dit verlies komt Legmeervo-
gels op 4 punten achterstand van 
de nummer 2 en ziet men het aan-
tal concurrenten voor de 3e perio-
detitel toenemen. Wil Legmeervo-
gels nog aanspraak maken op een 
periode dan zal het de resterende 
wedstrijden moeten winnen. Om te 
beginnen over 2 weken op vrijdag 
22 maart, wanneer men een las-
tige uitwedstrijd op het program-
ma heeft staan in Sint Pancras te-
gen Vrone 2, de nummer 3 van de 
ranglijst. Aanvang van deze wed-
strijd is om 20.10 uur in sporthal de 
Oostwal. Aanstaande vrijdag is Leg-
meervogels vrij. 

Legmeervogels niet opgewassen 
tegen speelstijl tegenstander





 
10   Nieuwe Meerbode  •  13 maart 2013

De Kwakel - Na het teleurstellen-
de gelijkspel van vorige week te-
gen Koninklijke HFC 3, stond voor 
het tweede afgelopen zondag de 
streekderby tegen Legmeervogels 
2 op het programma. In Uithoorn 
werd er om 12.00 uur begonnen te-
gen de hoogstaande buren die nog 
volop strijden om het kampioens-
schap. In de beginfase van de wed-
strijd was al snel duidelijk dat bei-
de ploegen niet veel voor elkaar on-
der deden. KDO kwam verrassend 
goed voor de dag en Legmeervo-
gels had veel moeite met de strijd-
lust van de Kwakelaars. Martin Bax, 
Fabian van der Hulst en Elton Shehu 
kregen mogelijkheden om de sco-
re te openen, maar hadden nog 
niet het geluk aan hun zijde. Uit het 

niets was het toch Legmeervogels 
dat in de 30e minuut, via een geluk-
kig zondagschot vanaf de rechter-
kant, op 1-0 kwam. De teleurstelling 
was groot bij KDO, maar de Kwa-
kelaars bleven geloven in hun eigen 
kunnen.
Direct na rust kreeg Marco Rijbroek, 
op aangeven van Martin Bax, een 
uitstekende kans om KDO op ge-
lijke hoogte te brengen. Zijn schot 
van dichtbij ging echter rakelings 
langs de verkeerde kant van de 
paal. Waar KDO verzuimde te sco-
ren, deed Legmeervogels dit in de 
60e minuut wel. Een schot vanaf de 
rechterkant ging net over doelman 
Tim ten Brink heen, waardoor het 
2-0 werd. Tien minuten later wist 
Martin Bax de aansluitingstreffer te 

maken, waardoor er een zeer hec-
tische slotfase ontstond. KDO ging 
vol op de aanval op jacht naar de 
gelijkmaker. Een aantal keer waren 
de Kwakelaars erg dichtbij, maar de 
thuisploeg hield stand. Legmeervo-
gels maakte gebruik van de ruim-
te die KDO weg gaf, maar wist de 
wedstrijd niet definitief te beslissen. 
Vlak voor tijd claimde KDO een pe-
nalty, maar de harde duw in het zes-
tienmetergebied tegen Marco Rij-
broek, werd tot groot ongenoegen 
niet bestraft. Al met al kan KDO te-
rugkijken op een prima wedstrijd, 
maar beloonde zichzelf hier niet 
voor met minimaal een punt. Aan-
staande zondag speelt het tweede 
om 11.30 uur thuis tegen Hoofd-
dorp 3. 

Ervaren Diemen wint met 2-0 van KDO
De Kwakel - Na de nuttige over-
winning van vorige week tegen Ne-
derhorst, mocht het eerste afgelo-
pen zondag aantreden tegen Die-
men. Diemen, dat één plek hoger 
stond op voorhand dan de Kwake-
laars, verloor midweeks ternauwer-
nood met 3-4 van Legmeervogels. 
Trainer Raymond de Jong kon tegen 
Diemen weer beschikken over zijn 
herstelde aanvoerder Sven Vlasman 
en de van een schorsing terugge-
keerde Erik Verbruggen. Onder las-
tige weersomstandigheden en op 
een hard kunstgrasveld begon met 
name de thuisploeg behoudend aan 
de wedstrijd. KDO kreeg voldoen-
de gelegenheid om te voetballen 
en kon hierdoor goed in de wed-
strijd komen. Toch was het in de 22e 

minuut Diemen dat op voorsprong 
wist te komen. Via de opbouw van 
achteruit ontving de rechtshalf van 
de thuisploeg de bal. Hij omspeel-
de Erik Verbruggen en nam de bal 
prachtig op zijn slof en schoot dia-
gonaal in de lange hoek, 1-0.

De beste kans van KDO in de eer-
ste helft was voor Jelle de Jong. Na 
een uitstekende individuele actie 
van Joeri Stange, die vanaf de mid-
denlijn de achterlijn wist te berei-
ken, kon Jelle de Jong vanaf twee 
meter de bal binnenschieten. Zijn 
inzet werd echter gekeerd door de 
doelman van Diemen, waardoor 
KDO niet, de zo gewenste gelijkma-
ker, wist te maken. Met de 1-0 stand 
gingen beide ploegen de rust in.

Erg snel
Al erg snel in de tweede helft wist 
Diemen zijn voorsprong uit te brei-
den. Nadat een schot vanaf de rand 
van het zestienmetergebied niet 
goed genoeg gekeerd kon worden 
door doelman Peter Onderwater, 
wist Diemen in de rebound de 2-0 
aan te tekenen. Vervolgens deed 
KDO er alles aan om een aanslui-
tingstreffer te maken, maar helaas 
lukte dit niet meer. Grote ergernis 
voor de Kwakelaars was het thea-
trale gedrag van de thuisploeg die 
meerdere malen lang bleven liggen 
bij een overtreding en verbaal KDO 
uit de tent probeerde te lokken.
Aanstaande zondag speelt het eer-
ste om 14.00 uur thuis tegen num-
mer vijf Kampong. 

KDO 2 vergeet zichzelf te belonen 
tegen Legmeervogels 2

Uithoorn - Door de nederlaag van  
vorige week was winst op We Have 
noodzakelijk om nog kans te hou-
den op het kampioenschap.  Die 
wetenschap zorgde zondag voor 
een messcherp Legmeervogels 
dat heel goed uit de startblokken 
kwam. Met snelle aanvallen, mooie 
combinaties en prima schoten werd 
al snel een grote voorsprong (5-0) 
opgebouwd. Daarbij mag niet ver-
geten worden dat het achterin ook 
goed dicht zat en de keepster deze 
zondag een hoofdrol vervulde door 
een uiterst sterke wedstrijd te kee-
pen. Na deze eerste storm konden 
de gasten uit Weesp iets terugdoen, 
al had dat vooral te maken met het 
feit dat er af en toe wat slordig bal-
verlies geleden werd in Uithoornse 
gelederen. Maar echt dichtbij kwam 
We Have niet, elke keer als de ploeg 
2x gescoord had was er een ant-
woord van de thuisploeg zodat het 

verschil gehandhaafd bleef. Bij die 
doelpunten zat een aantal hele 
mooie, het vele publiek (het is zel-
den zo druk geweest in de Scheg) 
werd een mooie snelle wedstrijd 
voorgeschoteld van behoorlijk ni-
veau.  Ook de scheidsrechter ging 
daarin mee door niet te kinderach-
tig te fluiten en het spel lekker door 
te laten gaan.  Beide teams kon-
den daar goed mee omgaan waar-
door het sportief bleef.  De rust-
stand van 12-6 was zeker een af-
spiegeling van het krachtsverschil 
deze middag.
De 2e helft ging We Have het wat 
harder aanpakken en iets agressie-
ver spelen. Dat bracht de opbouw 
van Legmeervogels wat in de pro-
blemen. Lange tijd werd er niet ge-
scoord omdat ook de verdediging 
van de thuisploeg het goed bleef 
doen en ook de tegenstander het 
dus ook niet voor elkaar kreeg om 

te scoren. Juist op de momenten dat 
het nodig was stond de ploeg weer 
op en werd er een doelpunt ge-
maakt. Dit keer door andere speel-
sters waardoor het voor de tegen-
stander lastig werd om te verde-
digen, alle speelsters droegen de-
ze middag hun steentje bij. Bij 15-
11 leek het nog even spannend te 
worden, maar na 2 snelle uitval-
len waarin gescoord werd was het 
verzet van de dames uit Weesp ge-
broken. Legmeervogels speelde het 
nog goed uit en maakte het af door 
een nog een aantal mooie aanvallen 
te spelen en die doeltreffend af te 
ronden. De uiteindelijke 19-12 eind-
stand zorgt ervoor dat men nu op 
de 1e plaats staat. Met nog 2 wed-
strijden te spelen is het zaak dit vast 
te houden en de komende wedstrij-
den te winnen. Aanstaande zondag 
is dat weer in de Scheg om 13.10 
uur.  Publiek is zeer welkom!

Dames Legmeervogels winnen 
van medekoploper We Have

Uithoorn - Na een hele reeks 
nederlagen is het de mannen van 
KDO F5 eindelijk gelukt om een 
wedstrijd te winnen. Er werd met 
4-0 gewonnen van Amstelveen 
F6. Een geweldigde opsteker voor 
deze enthousiaste groep voetbal-
lers. De begeleiding en ouders 
hebben genoten van deze dave-
rende overwinning. Dit smaakt 
uiteraard naar meer!

KDO F5 boekt allereerste overwinning!

Uithoorn - Niet de gevestigde orde 
plaatste zich voor de landelijk twee-
de ronde Ruitenboer maar betrek-
kelijke outsiders namen deze keer 
het voortouw! Tot frustratie bleek 
een eerste plek van meer dan 60% 
in de A- lijn onvoldoende om in to-
taal bij de beste vier te eindigen. Dat 
is soms het gevolg van top integraal 
bridgen waarbij een ieder met allen 
vergeleken wordt, door de compu-
ter. De virtuele bloemen waren voor 
Heleen & Mees van der Roest die 
met 60,14% allen het nakijken ga-
ven. Marianne & Huub Kamp trof-
fen een gunstiger rating en kwamen 
als A spelers op de tweede plek met 
59,86%. De echte relevatie was het 

C paar Ko & Adrie Bijlsma, dat met 
het effect van een plons in de vij-
ver met 59,58% derde werd. Cora de 
Vroom & Mieke van den Akker red-
den de eer van de A spelers door 
zich met 58,89% als vierde te plaat-
sen. Daarna volgde weer een C in 
de persoon van Rob Bakker, die de-
ze maal met succes bridgevreemd 
ging met Rie Bezuijen en zo 58,47% 
verzamelde. Elisabeth van den Berg 
& Maarten Breggeman hebben het 
zweitje kennelijk te pakken gezien 
hun zesde plaats met 57,78% en 
ook Anneke Houtkamp & Marianne 
Jonkers kwamen als zevende met 
57,36% goed voor de dag.
De achtste positie werd gedeeld 

door Tom de Jonge & Herman Ver-
municht en Tonny & Otto Steegstra 
die gezamenlijk op 55,42% uitkwa-
men. Tini & Johan Lotgerink nes-
telden zich met 55% rond ook bij 
de top tien van de twee en dertig 
deelnemende paren deze avond. Op 
veertien april volgt de volgende ron-
de in Amstelveen, maar om die te 
overleven….dat is een heel ander 
verhaal. Wilt u in de toekomst ook 
eens een plons veroorzaken, kom 
dan spelen bij BC De Legmeer. Elke 
woensdagavond vanaf 19.45 uur in 
de barzaal van sporthal De Scheg. 
Voor inlichtingen het secretariaat: 
gerdaschavemaker@live.nl of per 
telefoon 0297 567458.

Ruitenboer verrassingen bij Bridgevereniging De Legmeer

Regio - Vrijdagavond 8 maart was 
de jaarlijkse ploegenpresentatie ge-
weest voor de hoofdsponsors van 
UWTC wielren. Dit jaar waren ze 
te gast bij Hyundai dealer Rovémij 
in Mijdrecht, waar alles prima ver-
zorgd was. In verschillende posities 
werden de aanwezige renners op 
de gevoelige plaat vastgelegd door 
de jonge fotograaf van UWTC, Anne 
Ruijter. Blijkbaar gaf deze presenta-
tie de rijders inspiratie want er wer-
den in het weekend goede resulta-
ten behaald.

Kampioenschap van 
Amsterdam 
Het kampioenschap van Amster-
dam wordt altijd over 2 dagen verre-
den. Zaterdag 9 maart trotseerde de 
aanwezige rijders kou en heel veel 
regen. Bij de nieuwelingen stonden 
Jeroen van Goor en Bart de Veer 
aan de start. Jeroen was vanaf de 
eerste ronde al aan het demarreren 
en wist met Gijs Jorna (de Amstel) 
weg te komen. Nog 2 rijders, Yan-
nick Detant (Ulysses) en Mike Ap-
pelman (Kennemerland), kwamen 
bij de koplopers. Met z’n 4-en wis-
ten ze het peloton, met Bart, te dub-
belen. Jeroen liet in de eindsprint 

zien dat hij veel sprintsnelheid bij 
het baanwielrennen heeft gekre-
gen. Een mooie overwinning voor 
deze 15-jarige uit Wilnis! Bart ein-
digde op de 10e plaats.
Op zondag reed de jeugd catego-
rie 5, 6 en 7. Het was nog kouder en 
winderiger dan zaterdag maar ge-
lukkig was het nu droog. Bij de ca-
tegorie 5-6 sprintte Stijn Ruijter naar 
de vierde plaats. Erik Looij zat daar 
een paar plaatsen achter. Men-
no van Capel begon met een lekke 
band bij het inrijden maar die was 
gelukkig weer snel vervangen waar-
door hij op tijd aan de start stond 
voor categorie 7. Er werd hard ge-
reden en het peloton brak in vele 
stukken. Menno werd 12de en Sven 
Nijhuis kwam een groepje later bin-
nen. Bij de junioren was Niels Ruij-
ter maar net op tijd aan de start. Hij 
was op de fiets naar de wedstrijd 
gereden maar kreeg pech onder-
weg. Hij moest halverwege met de 
auto opgehaald worden en kon na 
reparatie van zijn fiets gelijk aan-
sluiten bij het net gestarte peloton. 
Toen waren er al 4 vluchters ver-
trokken. Hij reed de wedstrijd uit 
in het eerste pelotonnetje dat ge-
durende de wedstrijd flink was uit-

gedund. Franklin Wessels en nieuw 
juniorlid Jason Berends reden de 
wedstrijd in de achterhoede uit.
Bij de elitegroep reed Joost Spring 
in t Veld naar een knappe tweede 
plaats.

Ronde van de Waarderpolder 
te Haarlem.
Deze wedstrijd stond in het teken 
van een vroege ontsnapping van 5 
personen, met daarbij Henk de Jong 
uit Mijdrecht. Deze kopgroep werk-
te prima samen en wist de voor-
sprong steeds verder uit te breiden. 
Met nog 10 rondes te rijden werd 
het peloton gedubbeld. Het peloton 
moest 5 rondes voor het einde af-
sprinten, waarna de finale voor de 5 
koplopers kon gaan beginnen. Met 
nog 2 rondes te gaan, reden Henk 
de Jong en Brian Burggraaf weg 
van de 3 medekoplopers. De Jong 
was echter niet in staat om de ra-
zendsnelle Burggraaf in de eind-
sprint te achterhalen en moest het 
doen met een welverdiende tweede 
plek. Na een derde plek behaald te 
hebben tijdens het regiokampioen-
schap van Haarlemmermeer vorige 
week, is dit een mooi begin van het 
seizoen voor De Jong.

Ploegenpresentatie UWTC 
het begin van overwinningen

Regio - Afgelopen weekend werd 
er in Café de Merel gestreden om 
de titel Open Ronde Venen Kam-
pioen 2013. Vrijdagavond en zater-
dag startten maar liefst 50 deelne-
mers en deelneemsters de strijd om 
uiteindelijk te kijken wie zondag de 
felbegeerde titel in ontvangst zal 
mogen nemen. 

Dit bleek na zeer fraaie partijen en 
een ongemeen spannende strijd 
in de finale Jacques de Leeuw uit 

Uithoorn te zijn door Jorrit Bou-
wer uit Kockengen te verslaan. Jor-
rit had de kans om de strijd in zijn 
voordeel te beslissen maar mis-
te toch wat makkelijke ballen en 
die kans moet je Jacques niet ge-
ven wat ook bleek. Jacques tikte het 
uit in de 22ste beurt en was dus de 
winnaar en mag zich een jaar lang 
Open Ronde Venen kampioen noe-
men. Als tweede de moegestreden 
Jorrit die zijn eerste grote toernooi 
speelde maar nog inhoud en condi-

Jacques de Leeuw Open Ronde 
Venen Biljartkampioen

tie te kort kwam om Jacques te ver-
slaan.Als derde eindigde Hans Bak 
uit Mijdrecht en als vierde favoriet 
Jim van Zwieten die het best zwaar 
had in zijn partijen maar toch tot de 
finalepoule doordrong en dus vierde 
werd. Ook de dames weerden zich 
aardig. Bijvoorbeeld Esther van Eijk 
die toch een partij uitspeelde met 
2 moyenne maar net de finale mis-
te. De spelers uit Breukelen en Loe-
nersloot en Houten konden geen 
potten breken maar dit zal in de toe-
komst zeker veranderen naar hun 
stellige mening. De prachtige be-
kers waren geschonken door Sig-
naal Service van Wim Roest uit Vin-
keveen. Met dank aan deze spon-
sors want zonder deze mensen is 
het bijna niet mogelijk een derge-
lijk toernooi te organiseren. De or-
ganisatie was als vanouds in goe-
de handen van Caty Jansen, en men 
kon spreken van een zeer geslaagd 
en gezellig toernooi. De Merel gaat 
zich de komende weekenden op-
maken voor de kwartfinales van het 
driebanden op zaterdag 16 en 23 
maart en zondag 17 en 24 maart. 
De aanvang is 14.00 uur. Daarna de 
halve en hele finales van Biljartclub 
D.I.O./Café De Merel. Aanvang van 
de wedstrijden zowel op zaterdag 
als zondag om 14.00uur. Dit alles in 
Café De Merel aan Arkenpark Mur 
43 te Vinkeveen.

Tussendoortje bij Bridgeclub ABC
Uithoorn - Donderdag 7 maart 
was er de tweede ronde van de 
derde en laatste cyclus van dit 
seizoen bij Bridgeclub ABC in 
‘t Buurtnest aan de Arthur van 
Schendellaan.
A-lijn:
In de A-lijn waren nogal wat af-
zeggingen, waardoor er nog wat 
veranderd moest worden aan de 
tafelindelingen, vooral omdat eerst 
gezegd was dat de afzeggingen in 
de B-lijn waren. 
Er werd aan 14 tafels gebridged. 
Zes in de A-lijn en acht in de B-
lijn. In de A-lijn was de eerste 
plaats voor het paar Siep Ligten-
berg en Piet Hoogenboom met 
62,08%, een mooie score voor dit 
paar dat altijd wel in de hoge-

re regionen meespeelt. Tweede 
werd het paar Hetty Houtman en 
Ria Wezenberg met precies 60%, 
dit was de eerste keer dat dit paar 
samenspeelde en dan al zo’n ho-
ge score, dat belooft wat voor de 
toekomst. Derde werd het paar 
Frits Uleman en Gerard Prager 
met 54,17%, dit paar laat zich het 
kaas niet van het brood eten, maar 
komt dan wel eens te hoog in de 
bieding te zitten, afgelopen don-
derdag dus blijkbaar niet.
B-lijn:
In de B-lijn was de eerste plaats 
voor het paar Ada Groenenwegen 
en Roelie v.d. Voorden met 62,50%, 
het lijkt erop dat dit paar weer te-
rug wil naar de A-lijn waar zij ook 
thuis horen. Tweede werd het paar 

Hanny Hamcher en Thea Kruijk 
met 61,90%, ook een paar dat nu 
voor de tweede keer met elkaar 
speelt en dan al met zo’n goede 
score. Misschien moeten de ande-
re paren ook eens van bridgepart-
ner ruilen want verandering van 
spijs doet eten. Derde is het paar 
Wil Uleman en Joke v.d. Dungen 
met 58,04% geworden, Joke heeft 
zeker geoefend in het ziekenhuis 
en daarna thuis. ABC is nog niet 
op de helft van deze cyclus, dus 
bewaren zij de stand nog even, zo-
dat niemand nog hoeft te wanho-
pen of optimistisch te zijn, er kan 
nog van alles gebeuren. Volgen-
de week spelende ABC’ers de der-
de competitie ronde van de derde 
cyclus.





De Kwakel - Op zondag 10 maart 
werd door hockeyvereniging Qui Vi-
ve een kennismakingsdag gehou-
den voor nieuwe leden. Jongens en 
meisjes vanaf 4 jaar konden spelen-
derwijs kennis maken met de hoc-
keysport. 

Ruim 40 kinderen trotseerde de kou 
en kwamen naar Qui Vive om ken-
nis te maken met de hockeysport. 
Onder leiding van ervaren trainers 
en begeleiders werden er spelletjes 
gespeeld, waarbij de eerste begin-
selen van het hockey werden uitge-

legd en geoefend. Ook werd er door 
de kinderen een partijtje gespeeld 
met een keeper. 
Na afloop konden de kinderen on-
der het genot van een broodje 
knakworst en limonade kijken naar 
een echte wedstrijd van Qui Vive 

dames 1 tegen de Reigers dames 1.
Kinderen van 4 en 5 jaar kunnen 
ook bij Qui Vive hockeyen. Dit zijn 
de Stokstaartjes. Qui Vive biedt 
hiermee de jongste jeugd de gele-
genheid kennis te laten maken met 
hockey. Het trainingsprogramma is 
gebaseerd op het Funkey-lespro-
gramma dat door de KNHB is ont-
wikkeld voor deze leeftijdsgroep, 
waarbij FUN in goed leren bewegen 
de KEY is. De Stokstaartjes trainin-
gen zijn op zondagochtend van 9.30 
tot 10.30. De trainingen worden ge-
geven in 2 blokken; 1 blok van 8 les-
sen in het najaar en nog een blok 
van 8 lessen in het voorjaar. Het eer-
ste blok gaat – bij voldoende aan-
meldingen begin oktober van start. 
Je kunt je aanmelden voor 1 blok, 
maar 2 blokken mag natuurlijk ook.
Het doel van de trainingen is kin-
deren met plezier te laten bewegen 
en spelenderwijs balvaardigheid te 
trainen. Uiteraard wordt er gehoc-
keyd, maar ook andere balsporten 
en- spelletjes zullen aan bod ko-
men. Natuurlijk mag je een eigen 
stick meenemen. Voor degenen die 
(nog) geen eigen stick hebben heeft 
Qui Vive een leenstick klaar staan. 
Voor meer informatie over de stok-
staartjegroep of sporten bij Qui Vi-
ve kun je ook mailen naar jongste-
jeugdhockey@quivive.nl
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Esther Köhler Bartels geeft 25 jaar 
danceles bij KDO Dag
De Kwakel - Deze maand is het 
25 jaar geleden dat KDO-Dance-
instructrice Esther Köhler-Bartels 
is begonnen is met lesgeven in De 
Kwakel. De eerste jaren deed zij dit 
bij de vereniging DWS en toen DWS 
in 2008 fuseerde met sportvereni-
ging KDO, werd de afdeling waar zij 
lesgaf KDO-DAG (Dance Aerobics 
Gymnastiek).
Vanwege het heugelijke jubileum 
kreeg Esther afgelopen woensdag 
6 maart tijdens haar les een mooi 
boeket bloemen en een cadeaubon 
overhandigd van het bestuur van de 
vereniging. 

In 1988 begon Esther op jonge 
leeftijd met het geven van jazzbal-
let aan kinderen. De kinderen von-
den het heel leuk en Esther volgde 
steeds meer cursussen om ook les 
te kunnen geven aan volwassenen. 
In 1990 kreeg ze ook een groep met 
jongvolwassenen. Het niveau van de 
groep werd steeds hoger en er werd 
opgetreden op verschillende demo-
gyjada’s van de KNGU, uitvoerin-
gen, braderieën, feesten etc. Esther 
gaat voor perfecte optredens en een 
kenmerk hiervan was ook zeker al-
tijd de verzorgde outfit van de da-
mes. Het optreden tijdens de brui-

loft van Adwin en Adri v.d. Hoorn 
heeft blijvend indruk gemaakt op 
het bruidspaar en hun dochter Mi-
lou geeft nu ook dansles aan de kin-
deren bij KDO.

Gegroeid
DWS is in de loop der jaren erg ge-
groeid, mede doordat Esther ook 
een lange periode als bestuurslid 
enthousiast nieuwe activiteiten sti-
muleerde. KDO DAG (Dance, Ae-
robics, Gymnastiek) heeft inmiddels 
bijna 350 leden die bijna allemaal 
sporten in het sportcomplex bij KDO 
aan de Vuurlijn. Esther heeft ook 

een periode aerobics lessen gege-
ven maar omdat ze kinderen kreeg 
en door haar werk niet zo veel tijd 
meer had is ze daarmee gestopt. De 
jazzdance groep van toen krijgt nog 
steeds les van Esther maar nu in de 
Mikado in Aalsmeer. Deze groep is 
nog steeds erg enthousiast en danst 
nog op een behoorlijk niveau steeds 
op actuele muziek. Er is nog wel wat 
ruimte voor nieuwe leden. Het hui-
dige KDO DAG bestuur is zeer trots 
op het feit dat Esther al 25 jaar lang 
met plezier en op een zeer professi-
onele manier les geeft en hoopt dat 
ze dit nog jaren blijft doen.

Tweede Kamerlid Loes Ypma te gast

Open onderwijsdebat
bij PvdA

Uithoorn/De Kwakel - De PvdA 
afdeling Uithoorn/De Kwakel or-
ganiseert op 27 maart aanstaan-
de een open onderwijsdebat. 
Gast is PvdA-onderwijswoord-
voerder in de Tweede Kamer Loes 
Ypma. In het debat staat centraal 
het voorstel om het leerlingenver-
voer naar religieuze scholen af 
te schaffen en het advies van de 
Onderwijsraad om alle basisscho-
len minimaal 100 leerlingen te la-
ten tellen. Eenieder betrokken bij 
of geïnteresseerd in het onderwijs 
kan aan het debat deelnemen.

Het leerlingenvervoer naar reli-
gieuze scholen kost de gemeen-
ten zo’n tien miljoen euro per 
jaar. Daar wil PvdA-Kamerlid Yp-
ma vanaf. Zij legt uit waarom zij 
dat wil en gaat in debat met de 
zaal over het alternatief om veel 
meer te bezuinigen door het ver-
zuilde onderwijsbestel, dat twee 
miljard euro per jaar extra kost, af 
te schaffen. Straks telt elke klei-

ne basisschool minimaal 100 leer-
lingen. Tenminste, als het advies 
van de Onderwijsraad, waarin dit 
voorstel wordt gedaan, door de 
regering wordt overgenomen. De 
Onderwijsraad vindt dat kleine-
re scholen niet voldoende kwali-
teit bieden. Bovendien levert de-
ze schaalvergroting veel geld 
op. De Onderwijsraad gaat voor-
bij aan de sociale functie van de 
kleine scholen in de zogeheten 
krimpgebieden en negeert het 
oordeel van de Onderwijsinspec-
tie dat 94% van de kleine scholen 
goed functioneert. Ypma wordt 
gevraagd wat de PvdA als rege-
ringspartij van dit advies vindt en 
de mening van de zaal wordt ge-
peild.

Het onderwijsdebat wordt gehou-
den op 27 maart aanstaande in 
De Schutse aan De Merodelaan 
1 en begint om half acht. U kunt 
u voor het debat aanmelden bij 
c.verhorst@planet.nl.

Rode Kruis eert zondag 
haar jubilarissen
Uithoorn/De Kwakel - Het comité 
Uithoorn/De Kwakel van het Prinses 
Beatrix Spierfonds heeft ±150 col-
lectanten. 51 collectanten zijn meer 
dan tien, dan wel twintig, dertig of 
zelfs veertig jaar betrokken bij de 
jaarlijkse collecte t.b.v. de spierzie-
ke medemens. 
Deze jubilarissen zullen aanstaan-
de zondag 17 maart in het zonne-
tje worden gezet in een feestelij-
ke bijeenkomst in de Tropische Tuin 
op de Noorddammerweg, alwaar 
zij een onderscheiding zullen ont-

vangen uit handen van de direc-
teur van het Prinses Beatrix Spier-
fonds uit Den Haag, de heer drs. 
J.I. de Ruijter. Ook de burgemees-
ter van de gemeente Uithoorn, me-
vrouw drs. D. Oudshoorn-Tinga, zal 
hierbij aanwezig zijn om de betrok-
kenen te eren voor hun maatschap-
pelijke inzet. Voor deze middag is al-
les gesponsord door de plaatselijke 
middenstand. De heer P.Visser van 
C1000 in het Oude Dorp en Kwali-
teitsslagerij Van Eijk en Veldt in De 
Kwakel zijn de grootste sponsors.

KDO mini’s op dreef!
De Kwakel - Afgelopen zaterdag 
hebben de mini’s van KDO een toer-
nooi gespeeld bij NEA in Ouder-
kerk a/d Amstel. De meiden moes-
ten vroeg uit de veren maar hadden 
er erg veel zin in. De E-tjes moch-
ten als eerste tegen het sterke Vo-
lendam. De F-tjes gingen de strijd 
aan tegen Legmeervogels. Het wa-
ren beide fanatieke wedstrijden. Er 
werd ontzettend goed geschoven op 
de cirkel en ook het samenspelen 
ging super. Beide wedstrijden werd 

er ook goed gescoord maar was de 
tegenpartij toch sterker. Tussen de 
wedstrijden door was het tijd voor 
limonade, mandarijnen maar ook 
snoepjes en nog wat aanwijzingen 
van de coaches! Beide teams heb-
ben ook de laatste twee wedstrijden 
goed gespeeld. Een wedstrijd zelfs 
met maar 1 punt verschil verloren! 
(4-5). Ondanks dat er niet gewon-
nen is hebben ze ontzettend goed 
hun best gehad en vooral heel veel 
plezier gehad. Goed gedaan meiden!

Ondanks de kou grote opkomst bij de 
open dag bij hockeyclub Qui Vive 

Open Dag bij 
Badmintonjeugd

De Kwakel
De Kwakel - Op zaterdag 23 
maart houdt Badmintonvereni-
ging De Kwakel van 9-11 uur 
een open dag voor de jeugd. Ie-
dereen van 8-17 jaar is van har-
te welkom om een kijkje te ko-
men nemen en mag ook lek-
ker meedoen! De jeugd traint el-
ke zaterdagochtend in de KDO 
sporthal. Voor de oudere jeugd-
leden is er extra speelmogelijk-
heid op de maandagavond, wan-
neer ook de senioren spelen. Elk 
seizoen wordt er van september 
tot en met januari meegespeeld 

in de competitie van de Neder-
landse Badminton Bond. Op dit 
moment wordt er gestreden om 
de titel clubkampioen en zijn de 
voorbereidingen voor het jaar-
lijkse jeugdkamp in volle gang.
Lijkt badminton jou een leu-
ke sport? Kom dan langs op za-
terdag 23 maart van 9-11uur in 
de KDO sporthal. Ben je 18 jaar 
of ouder? De senioren spelen 
op maandagavond van 20.00-
22.30uur in de KDO sporthal. 
Meer informatie is te vinden op 
www.bvdekwakel.nl

Uithoorn - Zondag 10 maart werd 
de zondageditie van de wintercom-
petitie petanque van Afdeling 09 
van de Nederlandse Jeu de Boules 
Bond afgesloten
In de periode januari t/m maart 
wordt jaarlijks de wintercompetitie 
petanque voor tripletten gespeeld. 
De competitie wordt gespeeld in 
overdekte accommodaties en geor-
ganiseerd door afdeling 09 van de 
Nederlandse Jeu de Boules Bond, 
waar Boule Union Thamen bij aan-
gesloten is. De competitie bestaat 
uit drie speeldagen en elke equi-
pe speelt vijf partijen per speeldag. 
Boule Union Thamen komt met twee 
equipes uit in de tweede klasse.

Bij aanvang van de laatste speeldag 
was de equipe Ina Hoekstra, Ria van 
Beek en Henk van Rekum van Bou-
le Union Thamen duidelijk meer in 
de running voor en topklassering en 
promotie naar de eerste klasse. Zij 
moesten daartoe bij de top drie ein-
digen en de derde plaats na twee 
speeldagen met zeven overwinnin-
gen uit tien partijen gaf zeker kan-
sen.. Tijdens de laatste speeldag 
werd begonnen tegen de nummer 
twee uit de tussenstand. Deze equi-

pe uit Bodegraven had twee partij-
en meer gewonnen tijdens de voor-
gaande speeldagen en winst was 
dus een belangrijke zaak. De equipe 
van Thamen draaide prima en kon 
continue druk uitoefenen op de te-
genstander. Deze druk werd omge-
zet in een keurige 13-4 overwinning. 

Tweede partij
Ook de tweede partij werd een dui-
delijke overwinning (13-2). In de 
derde partij was meer tegenstand te 
verwachten, want hier was de kop-
loper, Les Pointeurs 5 uit Alphen aan 
den Rijn de tegenstander. Maar ook 
deze tegenstander werd steeds on-
der druk gehouden en dat resul-
teerde in een 13-8 overwinning. 
Doordat de top twee uit de eerste 
drie wedstrijden maar één overwin-
ning wisten te behalen, stonden Bo-
degraven, Les Pointeurs en Thamen 
2 gelijk met elk 10 overwinningen. 
De vierde partij ging tegen Boel de 
Boule uit Roelofarendsveen, dat een 
thuiswedstrijd speelde. Hoewel het 
een gelijk opgaande strijd werd, kon 
Boel de Boule het thuisvoordeel niet 
uitbuiten en ging de winst met een 
geweldig schot van Ria van Beek 
met 13-10 naar Thamen. De mede-

koplopers verloren beide hun vierde 
partij, waardoor Boule Union Tha-
men alleen de kop nam en zeker 
was van promotie. 
Nu ging het echter om het kampi-
oenschap. Hillegom was de tegen-
stander, maar kon het kampioen-
schap van Thamen niet in gevaar 
brengen. Ina Hoekstra bracht met 
een mooi schot de eindstand op 13-
6 en verzilverde daarmee het kam-
pioenschap en promotie naar de 
eerste klasse in 2014. Als tweede 
eindigde Les Pointeurs 5 voor Bo-
degraven 1.
Het eerste team van Boule Union 
Thamen kende een minder goed 
verlopen competitie. Na twee speel-
dagen en slechts twee gewon-
nen partijen moest de laatste dag 
goed gepresteerd worden. Hoewel 
gestart werd met een verliespartij 
werd daarna nipt gewonnen van de 
koploper. Daarmee bewezen ze de 
andere Thamen-equipe een goede 

dienst.. Ook de partijen drie en vier 
werden in winst opgezet. Helaas 
ging partij vijf, tegen Boel de Boule, 
nipt verloren. Een veertiende plaats 
in de eindstand betekende net de-
gradatie naar de derde klasse.

Dubbel
Een beetje dubbel gevoel. Een kam-
pioenschap en een degradatie.
Zaterdag 16 maart wordt de zater-
dageditie van de wintercompetitie 
tripletten afgesloten.
De drie equipes van Boule Union 
Thamen spelen dan in Lisse.
Zondag 17 maart vindt het jaarlijk-
se openingstoernooi van Boule Uni-
on Thamen plaats. Tijdens dit toer-
nooi worden alle drie de speelvor-
men, enkelspel, doubletten en tri-
pletten, gespeeld. Het toernooi start 
om 12.30 uur op de accommodatie 
aan de Vuurlijn naast het honkbal-
veld. U bent van harte welkom om 
eens een kijkje te nemen. 

Winnaar tweede klasse 
Wintercompetitie 

petanque



Kwinkslag M1 nu ook nog 
regiokampioen
Vinkeveen - Dat het sterke seizoen 
van het mannenteam van badmin-
tonvereniging Kwinkslag uit Vinke-
veen lijden tot het kampioenschap 
was op een gegeven moment dui-
delijk. Dit hoefde echter niets te be-
tekenen voor de regio kampioen-
schappen in Arnhem welke op 2 
maart jl. werden gespeeld. Een ech-
te krachtsmeting tegen de kampioe-
nen van de andere afdelingen.

Om 13.00 uur stond de eerste wed-
strijd tegen het vooraf als zwakste 
ingeschatte EPE M1 op het pro-
gramma. Een makkelijke overwin-
ning werd het echter niet, dit bleek 
direct uit de eerste verliesset van 
het duo Bjorn Hottinga en Jasper 
van Peursem. Echter werd dit in de 
tweede set rechtgezet en werden 
de punten evenredig verdeeld. Leon 
Bunschoten en Tristan Frese kwa-
men samen sterker uit de startblok-
ken en wisten deze goede vorm in 
de tweede set ook vast te houden. 
Met een 21-13 en 21-14 overwin-
ning was de eerste voorsprong voor 
de Vinkeveners een feit. Deze posi-
tieve lijn werd overduidelijk doorge-
zet door een ontketende Bjorn, wel-
ke in de eerste set van zijn enkel 
partij geen spaan heel liet van zijn 
tegenstander met 21-6. In de twee-
de set was de voorsprong wederom 
gemaakt, maar begon zijn EPE vat 
op de wedstrijd te krijgen. Het eigen 
spel werd te weinig opgedrongen 
en dit resulteerde dan ook in het 
verlies van de tweede set. Onder-
tussen was Tristan tegelijkertijd be-
zig met zijn enkel partij welke in bei-
de sets een nek-aan-nekstrijd ople-
verde. Met 23-21 en 21-18 gingen 
de punten welverdiend naar de Vin-
keveense zijde. Tot slot werd de af-
sluitende dubbel door Jasper en Le-
on gespeeld. Waarin vlagen van ver-
zwakking en uitstekend spel elkaar 
teveel afwisselden. De eerste set 
werd weliswaar gewonnen met 21-
18, zo ging de tweede set met die-
zelfde cijfers naar de tegenpartij. 
Toch een 7-3 overwinning voor de 
Vinkeveense equipe.

Lastig
Direct na deze wedstrijd mochten 
de mannen door om het Stuban 
NSBC M1 lastig te maken. Ditmaal 
was het duo Hottinga/Van Peursem 
echter wel scherp en werd er twee-
maal relatief makkelijk gewonnen. 
Voor het koppel Bunschoten/Fre-
se was het stuivertje wisselen met 
de opponenten en zo wonnen bei-
de teams een set met 21-14. Een de-
gelijke eerste set van Bjorn leverde 

het team al het vierde punt op en 
zelfs nog sterker dan tegen EPE wist 
hij de tweede set overduidelijk te 
winnen met 21-4. Tristan kreeg een 
zware partij voor zijn kiezen, waarbij 
het allemaal eigenlijk net niet wil-
den. Het was niet zozeer dat Stuban 
zo goed was, meer een beetje on-
fortuinlijk voor Tristan. De 5-3 tus-
senstand werd door de combina-
tie van Peursem/Bunschoten ver-
groot naar 7-3 door misschien wel 
de twee beste sets van het koppel 
dit seizoen. Opnieuw een 7-3 over-
winning, met als laatste tegenstan-
der Huissense BC M1.

Overwinning
Tot op dat moment had Huissense 
ook al tweemaal weten te winnen, 
en hadden zei al 16 punten ver-
diend via een 7-3 en 9-1 overwin-
ning, waar Kwinkslag op 14 pun-
ten stond. Een 6-4 overwinning van 
Kwinkslag was dus minimaal ver-
eist. Dan zouden het aantal pun-
ten en tegen punten beslissend zijn. 
Een goed moment om van tactiek te 
wisselen en volledig risico te nemen 
om de overwinning te bemachtigen. 
Zo begonnen Jasper en Leon in de 
eerste dubbel en Bjorn en Tristan in 
de tweede dubbel. Beide combina-
ties wisten met hardwerken twee-
maal de overwinning te halen en zo 
waren de eerste 4 punten reeds ver-
diend. Wederom was het de beurt 
aan Bjorn om zich van zijn sterkste 
kant te laten zien in de enkel par-
tij. Dat het geen gemakkelijke wed-
strijd zou worden was allang duide-
lijk want de eerste heer van Huis-
sense had nog geen punt laten lig-
gen. Op puur karakter wist hij toch 
de eerste set te winnen met 21-10. 
Tegelijkertijd was Jasper ook bezig 
in de enkel partij maar verloor hij 
zijn eerste set met de kleinst mo-
gelijke marge van 2 punten. Een 
5-1 tussenstand was bereikt, maar 
dit was nog niet genoeg. Met veel 
moeite, en volle inzet wist Bjorn met 
21-15 ook zijn tweede partij te win-
nen. Met een goede tactiek waarbij 
Jasper de punten zo kort mogelijk 
hield wist hij met 21-11 het zevende 
punt te verdienen. Een 7-1 tussen-
stand met nog maar twee punten te 
verdelen betekende het kampioen-
schap voor Kwinkslag. Dat Huissen-
se de laatste dubbelpartij van Le-
on en Tristan wisten te winnen was 
puur voor de statistieken. Een derde 
7-3 overwinning betekende een ver-
diende overwinning. Het team mag 
zich nu naast kampioen ook nog re-
giokampioen van de mannen twee-
de klasse noemen.

Weer een prima wedstrijd voor Veenland turnsters
Wilnis - Het is zaterdag half acht 
als de turnsters van Veenland op 
weg gaan naar de Willisstee voor de 
tweede voorronde van de voorge-
schreven oefenstof. Weer een thuis-
wedstrijd.
In de eerste ronde mochten turnen 
Madelon, Daphne, Marijn en Muriël.
Daphne, Marijn en Muriël begonnen 
op sprong en daar hebben ze het 
op de training nog wel eens moei-
lijk mee maar deze dag niet. Keuri-
ge overslagen over de kast werden 
gesprongen. Ook op de brug mooie 
oefeningen en helaas met de kop-
rol moesten ze ( op Marijn na) alle-
maal van de balk af. Marijn behaal-
de dan ook het hoogste cijfer van al-
le deelnemers. Ze eindigde de wed-
strijd met een prima vloeroefening. 
In de tussenstand was Marijn 1ste, 
en Daphne 4de. Muriël werd 24ste 
maar ook een mooie prestatie want 
de griep had haar lang in de greep. 
Toen de andere ronde geturnd was 
bleek Marijn een mooie medail-
le verdiend te hebben met een 4de 
plaats, Daphne werd 6de en ook 
voor haar een medaille.
Ze hebben ze alleen niet zelf op-
gehaald want ze zaten te eten in 
de kantine en hoorden niet dat de 
prijsuitreiking begonnen was, dus 
Sabine en Antoinette mochten dit 
keer de medailles ophalen. Made-
lon begon in de andere baan met 
een keurige balkoefening, helaas 
waren haar voeten met tegensprei-
den op de brug niet op de legger 
wat haar veel punten kosten. Ma-
delon had keihard getraind voor een 
handstand platvallen en ze deed het 
uitstekend. Op vloer vergat ze even 
haar oefening maar ze behaalde uit-
eindelijk een mooie 11de plaats in 
een deelnemersveld van 46 turn-
sters!

Tweede ronde
Ronde twee en drie had men vrij en 
in ronde vier was het de beurt aan 
Megan. Megan begon sterk op brug 
met een derde plaats. Op balk liet 

ze een paar kostbare puntjes liggen 
maar ze deed een keurige vloeroe-
fening en ook de overslag over de 
kast zag er strak uit. Megan behaal-
de een 7de plaats.
De wedstrijd verliep lekker vlot en er 
kon dan ook vroeg gestart worden 
met de vierde ronde. Hierin turnden 
voor Veenland Kelly en Isa. Ze be-

Op de foto: vlnr staand coach Jasper van Peursem, David Leeflang, Levi Kroon, Patrick Mur, Jerom Stokhof,  
Mike Duikersloot, Melvin Jansen en coach Marco Gijzen. Vlnr gehurkt: Shannon Pothuizen, Tiffany ten Den,  
Amber Nagtegaal, Romy Bras en Mirjam Oussoren.

De Vinken B1 kampioen
Vinkeveen - Vorige week boekten 
de korfballers van De Vinken B1 de 
belangrijkste zege van het seizoen 
door van koploper EKVA te win-
nen. Beide teams kwamen gelijk in 
punten en moesten dus op de laat-
ste speeldag winnen om het kampi-
oenschap te delen. EKVA deed dat 
zoals verwacht in de ochtend al met 
11-3 en dus moest De Vinken van 
ESDO winnen om ook kampioen te 
worden.

Coaches Jasper van Peursem en 
Marco Gijsen stonden voor een bij-
na complete Vinkengroep. Alleen 
Jerom Stokhof kon niet spelen om-
dat hij te ziek was, maar hij was wel 
zo fanatiek om toch te komen aan-
moedigen. Zijn plek werd ingeno-
men door invaller Levi Kroon uit de 
C1. Levi startte samen met Patrick 
Mur, Romy Bras en Mirjam Ousso-
ren in de eerste aanval. In de ver-
dediging begonnen voor De Vin-

ken Mike Duikersloot, Melvin Jan-
sen, Tiffany ten Den en Amber Nag-
tegaal. De reservebank bestond uit 
David Leeflang en Shannon Pothui-
zen.

Opdracht
De door De Bron gesponsorde Vin-
kenploeg kreeg de opdracht mee 
om een zo hoog mogelijk doelsaldo 
te vergaren. In de eerste paar minu-
ten ging dat voortvarend. De eerste 

aanval was direct raak en een mi-
nuut erna stond het al 2-0 voor de 
Vinkeveners. Het thuispubliek dat in 
groten getale was komen kijken kon 
comfortabel op de tribunes gaan 
zitten, het leek een makkelijke wed-
strijd te gaan worden. Ook de ploeg 
leek al met zijn hoofd bij het kam-
pioenschap, want het speelde niet 
meer met dezelfde passie en con-
centratie als normaal. ESDO kon 
zo in de wedstrijd blijven, maar was 
niet goed genoeg om het echt span-
nend te maken. Man van de wed-
strijd aan de zijde van de thuisploeg 
was dan ook duidelijk invaller Levi 
Kroon. De ruststand was 5-3 in het 
voordeel van De Vinken en de wed-
strijd eindigde in een simpele 9-4 
overwinning. De Vinken B1 is kam-
pioen!
Het thuispubliek gaf de kampioens-
ploeg een groot applaus en natuur-
lijk volgden daarna de gebruikelij-
ke bos bloemen en de kampioens-
foto. Onder het genot van (kinder)
champagne en de tonen van ‘We 
are the champions’ werd er nog ge-
ruime tijd nagetafeld in De Boei. De 
manier waarop het kampioenschap 
werd gevierd deed bijna vermoe-
den alsof het voor de ploeg de nor-
maalste zaak van de wereld is. En ei-
genlijk is dat misschien nog wel het 
meest tekenend voor de vooruit-
gang van de De Vinken B1. Voor het 
seizoen durfde niemand nog te dro-
men over een kampioenschap, maar 
het hechte groepje spelers is zowel 
individueel alsook als team enorm 
gegroeid. En bovendien is het met 
11 overwinningen uit 12 duels en 
een doelsaldo van 114 voor en 59 
tegen dik verdiend.

gonnen allebei op vloer. Kelly turn-
de heel strak, alleen bij de over-
slag net een handje aan de vloer. 
Isa turnde een prima oefening. Op 
naar sprong: voor beiden een moei-
lijk toestel. Kelly sprong twee mooie 
overslagen en ook gelukkig een 
mooie overslag door Isa. Op naar 
de balk. Daar lieten ze de trainster 

verbaasd staan. Allebei een perfec-
te oefening en allebei met de kop-
rol op de balk gebleven. Dit leverde 
voor Kelly het hoogste cijfer op en 
voor Isa de 4de plaats. 
Bij de prijsuitreiking was Kelly 3de 
en Isa 7de. Supertrots konden de 
Veenlansters vroeg huiswaarts ke-
ren.

Hertha MF1 te sterk
voor Hertha F6

Vinkeveen - Afgelopen week-
end speelden de Hertha MF1-
meiden tegen de jongens van-
Hertha F6. Tegen dit team hadden 
de meiden al 3 wedstrijden ge-
wonnen, wat zou het deze wed-
strijd worden? Het weer zat in ie-
der geval niet mee, het was een 
natte ochtend op Sportpark de 
Molmhoek en gelukkig werd er 
op het mooie kunstgras, onder 
leiding van scheidsrechter Van 
Boksel, gespeeld. Het MF1-team 
begon prima aan de wedstrijd en 
kreeg kleine kansjes, de man-
nen van de F6 werkten als leeu-
wen met elkaar en kwamen er 
ook een paar keer gevaarlijk uit. 
De eerste helft golfde een beet-
je op en neer. Hertha F6 kwam op 
voorsprong, Melle soleerde door 
de verdediging van de meiden 
en liet Noa kansloos: 1-0. Daar-
na nog wel kansjes voor Hertha 
MF1 maar steeds zat er een ver-
dediger tussen of de keeper pak-

te de bal netjes. Sienna had ook 
nog een mooie actie waar Messi 
jaloers op zou zijn. Ruststand 1-0 
voor Hertha F6. 
Na rust duidelijk een ander 
beeld. De meiden waren nu wel 
veel sterker dan de jongens en 
het was wachten op de verdien-
de gelijkmaker, er waren kansen 
genoeg maar de bal wilde er niet 
in. Toch kwam de verdiende ge-
lijkmaker. Daniek maakte de 1-1. 
De meiden wilden meer en ro-
ken aan de overwinning. Het was 
uiteindelijk Mandy met een mooi 
schot in de verre hoek die de ver-
diende 1-2 maakte. Uiteraard wa-
ren alle meiden door het dol-
le heen! Daarna nog kansjes ge-
noeg maar het bleef 1-2 voor de 
meiden.
Een verdiende overwinning tegen 
de F6. De F6 heeft stappen voor-
uit gemaakt in het voetbal. Al met 
al een leuke en spannende wed-
strijd.

Regio - Afgelopen weekend werd 
er in Café de Merel gestreden om 
de titel Open Ronde Venen Kampi-
oen 2013. Vrijdagavond en zaterdag 
startten maar liefst 50 deelnemers 
en deelneemsters de strijd om uit-
eindelijk te kijken wie zondag de fel-
begeerde titel in ontvangst zal mo-
gen nemen. Dit bleek na zeer fraaie 
partijen en een ongemeen span-
nende strijd in de finale Jacques de 
Leeuw uit Uithoorn te zijn door Jorrit 
Bouwer uit Kockengen te verslaan. 
Jorrit had de kans om de strijd in 
zijn voordeel te beslissen maar mis-
te toch wat makkelijke ballen en 
die kans moet je Jacques niet ge-
ven wat ook bleek. Jacques tikte het 
uit in de 22ste beurt en was dus de 
winnaar en mag zich een jaar lang 
Open Ronde Venen kampioen noe-
men. Als tweede de moegestreden 
Jorrit die zijn eerste grote toernooi 

speelde maar nog inhoud en con-
ditie te kort kwam om Jacques te 
verslaan.Als derde eindigde Hans 
Bak uit Mijdrecht en als vierde fa-
voriet Jim van Zwieten die het best 
zwaar had in zijn partijen maar toch 
tot de finalepoule doordrong en dus 
vierde werd. Ook de dames weer-
den zich aardig. Bijvoorbeeld Esther 
van Eijk die toch een partij uitspeel-
de met 2 moyenne maar net de fi-
nale miste. De spelers uit Breukelen 
en Loenersloot en Houten konden 
geen potten breken maar dit zal in 
de toekomst zeker veranderen naar 
hun stellige mening. De prachtige 
bekers waren geschonken door Sig-
naal Service van Wim Roest uit Vin-
keveen. Met dank aan deze spon-
sors want zonder deze mensen is 
het bijna niet mogelijk een derge-
lijk toernooi te organiseren. De or-
ganisatie was als vanouds in goe-

Jacques de Leeuw Open Ronde Venen biljartkampioen
de handen van Caty Jansen, en men 
kon spreken van een zeer geslaagd 
en gezellig toernooi. De Merel gaat 
zich de komende weekenden op-
maken voor de kwartfinales van het 
driebanden op zaterdag 16 en 23 

maart en zondag 17 en 24 maart. 
De aanvang is 14.00 uur. Daarna de 
halve en hele finales van Biljartclub 
D.I.O./Café De Merel. Aanvang van 
de wedstrijden zowel op zaterdag 
als zondag om 14.00 uur. 
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Argon A1 kon het niet bolwerken tegen 
PEC Zwolle A1

Mijdrecht - Op deze regenachti-
ge dag wachtte Argon A1 de wed-
strijd tegen PEC Zwolle, 2 ploegen 
die elkaar qua stand Mijdrecht op 
de ranglijst weinig ontlopen, ge-
tuige ook de 1-1 in de eerste wed-
strijd van het seizoen. Ondanks 
het slechte weer, mochten de Ar-
gonauten over de publieke be-
langstelling niet klagen. Het eer-
ste gevaar was voor PEC Zwol-
le, maar de roep om een penal-
ty na een vermeende overtreding 
binnen de 16 meter werd niet ge-
honoreerd. Even later een lange 
bal, die over de verdediging van 
Argon heen zeilde, en door de 
rechterspits werd binnengescho-
ten, maar afgekeurd wegens bui-

tenspel. Toch was het niet alleen 
PEC Zwolle dat voor gevaar zorg-
de, Argon kwam steeds beter in 
zijn spel en creëert zijn kansen, 
een prachtige aanval over ver-
schillende schijven deed de bal 
bij Jesse Loenen belanden, maar 
in plaats van zelf te gaan, legde 
hij af en was de kans verkeken. 
Even later Soner Gedik, die uit de 
2e lijn op doel schoot, maar de 
keeper stond op zijn post. Zo zag 
men 2 ploegen, die aan elkaar ge-
waagd waren en met een 0-0 de 
rust ingingen In de rust werd er 
vooral op gehamerd dat de laat-
ste bal beter moest en met meer 
overtuiging, in de eerste helft zijn 
vele ‘bijna’ kansen niet goed uit-

gespeeld. De 2e helft begon Ar-
gon fel en nam het initiatief, maar 
was opnieuw slordig en weder-
om weinig kansen. Even later was 
het wel raak, maar dan voor PEC 
Zwolle, toen een cornerbal binnen 
werd gekopt achter Argons kee-
per Axel Weitz, 0-1. Argon had 
nog meer dan een half uur om de 
achterstand om te buigen en ging 
al snel wisselen en tactische aan-
passingen doen om het tij te ke-
ren. Helaas, Argon werd nog on-
zuiverder en maakte een mach-
teloze indruk. Er werd hard ge-
werkt, maar PEC Zwolle hield ge-
makkelijk stand en was de bo-
venliggende ploeg. Een kwartier 
voor tijd leek de wedstrijd beslist 

te worden in het voordeel van PEC 
Zwolle, toen Axel Weitz een voor-
zet niet onder controle kreeg en 
de spits de bal makkelijk binnen 
kon tikken. Gelukkig voor Argon 
zag de scheidsrechter een over-
treding in deze actie en zo kon 
Argon nog hopen. Verder dan een 
prachtig afstandsschot van zeker 
25 meter van Argon’s beste man 
deze wedstrijd, Jasper Werkho-
ven, kwamen ze niet en zo bleef 
de 0-1 op het scorebord en mocht 
PEC Zwolle de 3 punten verdiend 
mee naar huis nemen. Volgen-
de week gaat Argon A1op bezoek 
in Venlo, waar VVV op hen wacht, 
succes mannen!
             Foto: sportinbeeld.com

Atalante Dames 2 kampioen
Vinkeveen - Slechts twee sets 
waren nodig om kampioen te wor-
den en helemaal mooi natuur-
lijk als dat op een thuisavond in 
De Boei zou kunnen gebeuren. En 
best geinig voor een tweede team 
gesponsord door Haaxman Licht-
reclame, met vooral geroutineer-
de ex D1 speelsters, bij elkaar ruim 
200 jaar volleybalervaring!

De tribune was bomvol. Zeker 
qua geluid. De supporters lieten 
letterlijk van zich horen, met na-
me H1 coryfeeën Erik Verbrug-
gen, Bas van der Lubbe en Le-
roy Kuijper droegen hun steen-
tjes bij. Tussendoor schoot pro-
fessionele sportfotograaf Frans 
Roos mooie plaatjes, zie ook via  
www.vv-atalante.nl en Atalan-
te Facebook. Ook de nóg gerou-
tineerdere spelers en oud-spelers 

joelden mee. Leuk voorbeeld voor 
de jonge meiden van MB1 en mi-
ni-MB1-to-be die een paar octa-
ven hoger ook meeblèrden. Ko-
mende vrijdag kan MB1 kampioen 
worden.. Best spannend tegen Al-
lvo D3 uit Almere, 6e op de rang-
lijst en de uitwedstrijd werd toen 
met klein verschil van 2-3 gewon-
nen. Set 1 was nog een aftasten 
en mooie servicereeksen van Deb-
bie v.d. Hoorn en Annemarieke 
Wijnands zetten flink wat punten 
op het telbord. Maar servicepass 
en rallypass was ook bij Atalan-
te niet het sterkste punt en soms 
kwam de ploeg uit Almere met 
grote stappen weer terug. Het pu-
bliek op de tribune was een gewel-
dige wind in de rug. Communice-
ren was nog nauwelijks mogelijk, 
maar daardoor ging het team mooi 
geconcentreerd bezig. 25-21 winst 

in de eerste set. In het tweede be-
drijf ging het beter. Serveerkanon-
nen Inge Bakker en ook Loes Kui-
per zetten een fikse servicerij neer 
en met zoveel herrie en overmacht 
was er voor het team uit Almere 
nauwelijks tegenop te boksen. Het 
laatste punt werd gemaakt:25-19 
en kampioen!

Uitgedund
Set 3 en 4 ging een klein tikkel-
tje uitgedund verder maar ook de-
ze sets werden met veel lawaai en 
ondersteuning gespeeld. Setje 3 
werd nog ietwat spannend maar 
coach Erik stuurde mooi mee met 
time-outs en wissel. Via 25-21 en 
25-19 werd de volle 4-0 winst bin-
nengehaald. Met slechts 7 punten 
tegen gaan de dames verdiend te-
rug naar de 1e klasse!!!
Champagne werd ontkurkt, bloe-

men van het bestuur, confettika-
nonnen de lucht in, gejuich, ra-
tels en kampioensfoto’s. En zelfs 
de kampioensbeker was keurig op 
tijd geregeld. En zo’n grote hadden 
ze nog niet eerder gehad, alert ge-
regeld via hun Loeps. 
Verder felicitaties van de suppor-
ters, onder wie uiteraard hun first 
ladies die in het voorprogramma 
wonnen van VHZ, een van hun 
tegenstanders van vorig seizoen. 
Annike van Kouwen was mét een-
mooi spandoek gekomen en he-
lemaal terug van een langdurige 
knieblessure. De hoog- en dub-
belzwangere Marjan Fares was er 
ook bij, mooi getimed, en ook trai-
ner/coach Erik Raket was present 
en trots. Atalante wil het publiek 
enorm bedanken: écht geweldig! 
Wat een mooie sfeer en support! 
Top!

Youngsters Atalante H1 
winnen van Spaarnestad H5
Vinkeveen - Op 4 maart vertrokken 
de volleybalmannen van Atalan-
te om kwart voor 8 richting de Bey-
nesshal in Haarlem, alwaar zij tegen 
Spaarnestad H5 moesten aantre-
den. Nu hebben zij niet het jongste 
team in de competitie met een vijf-
tiger, een aantal veertigers en derti-
gers, maar Spaarnestad H5 behoort  
wel echt tot de ouderen! De gemid-
delede leeftijd is daar zeker 55 plus. 
De jongste in het team is 47 en de 
oudste is 67 jaar. Maar leeftijd zegt 
niets over hoe een team kan volley-
ballen. Met leeftijd komt ook een 
hoop ervaring mee, waardoor dit 
soort teams altijd lastig te bestrij-
den zijn. Op de goede plek staan, 
lepe balletjes en een dosis pech zijn 
de  Vinkeveners niet vreemd tegen 
dit soort teams. De A-Side mannen 
zouden geconcentreerd moeten 
spelen en elke bal moeten verwach-
ten om niet stiekem een set tegen 
deze ervaren rotten te laten liggen.

Rare ballen
De eerste twee sets waren pre-
cies zoals je tegen dit soort teams 
zou verwachten. Veel rare ballen die 
in 1 keer weer over het net kwa-
men terwijl regelmatig verwoestend 
hard de bal over het net werd ge-
slagen. Maar dan kwam de erva-
ring weer bovendrijven bij Spaar-
nestad. En daarmee wordt bedoeld: 
op de juiste plek staan op het juiste 
moment, waardoor de bal met een 
boog precies achter in het veld in 
de hoek viel. En wat een bijna ze-
kere punt voor Atalante had moeten 
zijn, werd dan toch nog een punt-
je voor Spaarnestad. Oei, wat is het 
toch lastig om tegen deze mannen 
te spelen. Geen moment, op een 
paar uitzonderingen na, kon Ata-
lante echt zijn eigen spelletje spe-
len. Wat resulteerde in een beet-
je geforceerd spel en frustratie bij 
de A-Side mannen. Maar Atalante 

is onder geen beding in gevaar ge-
weest om een set te verliezen in de-
ze eerste twee sets. Dit was mede 
te danken aan het feit dat Spaarne-
stad weigerde om 1 van hun spelers 
te wisselen of uit de pass te halen. 
Deze passer heeft het leeuwendeel 
van de punten van Atalante voor zijn 
rekening genomen, met wegketsers, 
passes die niet aankwamen of door 
de bal volledig te missen. Atalan-
te wil hem en de coach dan ook via 
deze weg bedanken! :-) De eerste 2 
sets werden met 18-25 en 20-25 ge-
wonnen. 

Moeizaam
Na deze toch wat moeizame eerste 2 
sets wist Atalante wat te doen, door 
attent spel en elke bal te verwach-
ten en te serveren op hun niet zo 
best spelende passer. Atalante zette 
er een stapje bij, terwijl de mannen 
van Spaarnestad steeds vermoei-
der werden. (Dat krijg je op die leef-
tijd.) Dit was dan ook te zien aan de 
ballen die terug kwamen. Die wer-
den redelijk makkelijk verwerkt door 
de geelgroene verdediging als ze al 
langs het blok kwamen van Ata-
lante. Vooral het blokkerende werk 
van Bas was weer eens uitzonderlijk 
goed. Zowel op de buitenkant als 
op het midden dreef Bas de aanval-
lers weer tot wanhoop. Dit was ook 
wat Bas te horen kreeg van vooral 
de middenaanvaller van Spaarne-
stad, bij het handjes schudden na 
de wedstrijd. Deze arme man kon 
vooral de laatste 2 sets niet voorbij 
de agressief blokkerende Bas ko-
men. De setstanden spreken boek-
delen: 12-25 en 11-25. Na een uur 
spelen was de 4-0 en de inmiddels 
beroemde mannenburger weer bin-
nen! Het was een lastige wedstrijd 
die de Vinkeveners met goed ge-
volg hebben afgesloten. Dus heer-
lijk aan het bier en de snacks en dan 
op naar de mannenburger!

CSW boekt eerste uitzege
Wilnis - Op bezoek bij Valleivo-
gels heeft CSW de eerste uito-
verwinning van het seizoen Wil-
nis - weten te boeken. Na een 0-1 
ruststand stapten de mannen van 
trainer Dennis Sluijk na 90 minu-
ten met een 1-3 zege van het veld.
CSW begon goed aan de wed-
strijd en vooral in balbezit liet de 
ploeg heel verzorgd voetbal zien. 
Tot echt grote kansen leidde dit 
nog niet behoudens een schot 
van Mitchell de Zwart dat over 
het doel ging en ook bij een prima 
voorzet van Sven van Vuuren laag 
voor het doel was er niemand om 
de zaak af te ronden. Valleivogels 
hanteerde veelal de lange bal van 
achteruit en het was voor de CSW 
verdedigers goed opletten om de 
beweeglijke spitsen op te pak-
ken. Halverwege de eerste helft 
kwam CSW verdiend aan de lei-
ding. Van Vuuren werd buiten de 
zestien aangespeeld en draaide 
naar binnen om vervolgens hard 
uit te halen. Het schot werd door 
de keeper niet goed verwerkt en 
bij de scrimmage die daarop volg-
de kwam de bal voor de voeten 
van de Zwart die de bal keihard 
inschoot. Na deze voorsprong 
was CSW het even helemaal kwijt. 
De ploeg vergat te voetballen zo-
als het in de beginfase deed en 
men liet zich veel te ver terugzak-
ken. Het mocht dan ook van ge-
luk spreken dat voor rust de ge-
lijkmaker niet viel. Zo redde doel-
man Raymond Dirven katachtig 
op een inzet van dichtbij en een 
prima schot tikte hij met de vin-
gertoppen uit de bovenhoek. Ook 
had CSW geluk bij een bal die 
voorlangs ging. 

Rust
Na rust nam CSW het heft weer 
in handen en in de 52e minuut 
vergrootte CSW de voorsprong. 
Een prima afgemeten voorzet van 
de Zwart belandde op het hoofd 
van Zakaria Issarti die geheel vrij-
stond bij de tweede paal. Issarti 
kopte de bal prima tegendraads 
in buiten het bereik van de doel-
man. Na deze opsteker had CSW 
de kansen om de wedstrijd defini-
tief in het slot te gooien maar de 
ploeg ging te nonchalant spelen 
en dat leidde veelvuldig tot slor-
dig balverlies. Ook was het jam-
mer dat na een prima aanval de 
Zwart niet alleen door kon gaan 
op de keeper omdat van Vuuren 
de bal overnam en die daardoor 
terecht werd teruggefloten voor 
buitenspel. Een minuut of twintig 
voor tijd kwam Valleivogels terug 
in de wedstrijd. Een prima combi-
natie werd beloond met een schit-
terende pegel in de bovenhoek. 
Hierna was CSW weer even he-
lemaal van slag en het ontsnapte 
een paar keer ternauwernood aan 
de gelijkmaker. Zo had de ploeg 
geluk toen een schot op de paal 
belandde en doelman Dirven zijn 
klasse weer toonde bij een paar 
dreigende situaties voor zijn doel. 
CSW kon pas opgelucht adem 
halen toen een paar minuten voor 
tijd invaller Epi Kraemer de wed-
strijd definitief besliste. Na een 
prima kapbeweging op de ach-
terlijn schoot hij de bal keihard in 
bij de tweede paal. Met nog een 
paar minuten op de klok speel-
de CSW de wedstrijd uit en kon 
de ploeg weer drie broodnodige 
punten bijschrijven op de lijst.

Gratis een proefles bij 
balletschool Anna
Mijdrecht - Aanstaande donder-
dag, vrijdag en zaterdag kan men 
een gratis proefles komen volgen 
bij de nieuwe lessen bij balletschool 
Anna. Op donderdag om 17.00 is er 
zang, dans en toneel les voor 5- t/m 
7-jarige kids. Het uur daarna is er 
een supergave musicalles voor mei-
den vanaf 8 jaar. Op vrijdag is er 
klassiek balletles en moderne dans 
voor kids en tieners. En de zaterdag 
start met Ukkepuk dans, een half 
uurtje dansen en zingen voor peu-
ters en kleuters vanaf 2,5 t/m 4 jaar. 
Ook nieuw is de les vlinderballet 
speciaal voor kids van 4,5 t/m 7 jaar. 
Het leuke van deze les is dat er op 
een leuke speelse wijze ballet gege-

ven wordt. Geen strenge kleding-
voorschriften maar leuke kleurige 
balletpakjes en rokjes naar keuze. 
Geen zware klassieke muziek, er zall 
zelfs af en toe op K3 gedanst wor-
den. Maar dit neemt niet af dat de 
Russische docente Elena wel dege-
lijk een goede balletles geeft aan de 
leerlingen. Ook het kinderballet 8+ 
op zaterdag is erg leuk en niet duur. 
Voor slechts 67,50 euro  zijn deze 
fantastische lessen op de zaterdag 
t/m half mei te volgen. Wil jij ook 
graag kennismaken kom dan deze 
week langs voor een gratis proefles. 
Kijk voor meer info in de adverten-
tie in deze krant of surf naar www.
dansschool-mijdrecht.nl.

Wederom open dag bij 
fietsvereniging De Merel
De Ronde Venen - Zondag 24 
maart houdt TTC de Merel weer een 
open dag. Hebt u een racefiets en 
wilt u meer gaan fietsen? Misschien 
wel in groepsverband? Kom dan 
naar de open dag van TTC de Me-
rel op 24 maart. Iedereen is welkom. 
Jong en oud, mannen en vrouwen, 
hardrijders en recreatieve fietsers, 
voor iedereen is er een geschik-
te groep om mee te fietsen. Hebt u 
nog geen helm? De Merel heeft hel-
men beschikbaar om te lenen. TTC 
de Merel, de fietsvereniging in De 
Ronde Venen, wil het toerfietsen in 
groepsverband meer populair ma-
ken, daarom houdt zij nu voor de 5e 
keer een open dag. Bezoekers aan 
de open dag krijgen informatie van 
ervaren toerfietsers over de vereni-
ging, ze krijgen tips over het race-
fietsen en het fietsen in groepsver-
band. Daarnaast geeft de vereni-

ging de mogelijkheid vrijblijvend 
mee te fietsen in een groep erva-
ren toerfietsers. Om 9.00 uur star-
ten er 3 verschillende groepen fiet-
sers. Groep 1 rijdt 60 km met een 
snelheid van ongeveer 30 km/uur, 
Groep 2 rijdt 50 km en zal onge-
veer 26 km/uur aanhouden, Groep 
3 rijdt 50 km met een snelheid rond 
23 km/uur
De open dag wordt gehouden op 
zondag 24 maart en begint om 8.30 
uur. U wordt ontvangen met een 
kopje koffie, waarna rond 9.00 uur 
de 3 groepen zullen vertrekken. Ook 
na afloop van de rit krijgt u iets te 
drinken aangeboden. De open dag 
wordt gehouden bij Eetcafé de 
Schans, Uitweg 1 Vinkeveen. Kijk 
voor informatie over de fietsvereni-
ging op de www.ttcdemerel.nl of 
neem contact op met Margot Kom-
pier: 06-29204925.
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