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H. Heyermanslaan 2 - Uithoorn

We zijn
weer (even)
bereikbaar!

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

AVIA Zijdelwaard

Uw kostbaarheden 
zijn goud waard!

Inkoop   Verkoop   Veiling
Verpanden   Beleggen

Parkeerplaats Potgieterplein
Potgieterplein, Uithoorn

Elke zaterdag 10:00 - 16:30 uur

www.goudwisselkantoor.nl

TC
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Open dag TC Qui Vive 

www.quivivetennis.nl

Zondag 22 maart
10.00-12.00 voor Junioren
12.00-16.00 voor Senioren

Zwaargewonde bij ernstig 
ongeval N201
Amstelhoek/Uithoorn - Vorige 
week zaterdagavond vond er rond 
23.00 uur een ernstig ongeval plaats 
op de nieuwe N201. De weg is hier-
door zaterdagavond lange tijd afge-
sloten geweest tussen Amstelhoek 
en de afrit naar Uithoorn. Rond 23.00 
uur ontving 112 een noodoproep met 
de melding: auto te water en een be-

knelling. Binnen afzienbare tijd wa-
ren de politie, meerdere ambulances, 
brandweervoertuigen, brandweer-
duikers en een traumahelikopter ter 
plaatse. Bij aankomst van de eerste 
hulpdiensten bleek er een auto in het 
water te liggen en twee andere per-
sonenauto’s tegen elkaar te zijn ge-
reden. In een van de personenauto’s 

zat een slachtoffer bekneld. Om het 
slachtoffer te bevrijden moest eerst 
de andere auto worden weggetakeld 
om ruimte te creëren om zo het dak 
van de auto eraf te halen. Na ruim 
een uur was het slachtoffer bevrijd 
en kon deze met spoed naar het zie-
kenhuis worden gebracht. 
Foto: Marco Carels.

Gemeentelijke onderscheiding 
voor Theo Geudeke
Uithoorn - Vlak voor de aanvang 
van de raadsvergadering op don-
derdag 5 maart kreeg inwoner van 
Uithoorn Theo Geudeke uit handen 
van burgemeester Dagmar Ouds-
hoorn een gemeentelijke onder-
scheiding met bijbehorende oorkon-
de uitgereikt. Theo Geudeke, die op 
1 april 80 jaar jong wordt, was in de 
jaren negentig van de vorige eeuw 
raadslid en van 1994 tot 1998 wet-
houder voor de VVD. Maar hij heeft 
veel meer gedaan voor de lokale ge-
meenschap. Zo was Theo Geudeke 
van eind 1999 tot begin 2015 actief 

als bewonersvertegenwoordiger van 
de Commissie Geluidshinder Schip-
hol en later van de Commissie Re-
gionaal Overleg Schiphol. Hij werd 
hiertoe benoemd door de gemeen-
teraad van Uithoorn. Daarbij was 
hij niet alleen vertegenwoordiger 
van de inwoners van Uithoorn, maar 
ook coördinator van alle bewoners-
vertegenwoordigers. Hij heeft me-
de het Aldersakkoord opgesteld en 
wordt geroemd om zijn grote ken-
nis van het dossier en zijn humoris-
tische maar ook vlijmscherpe toon. 
Het college van Uithoorn wilde hem 

bedanken voor zijn grote inzet op dit 
onderwerp, dat voor veel inwoners 
van Uithoorn van belang is. Mede 
vanwege dat maatschappelijke as-
pect door zijn inzet heeft hij een ge-
meentelijke onderscheiding gekre-
gen. Geudeke zei zeer verrast te zijn 
en toonde zich verheugd met de on-
derscheiding die hem ten deel viel. 
Het deed hem zichtbaar goed dat 
zijn inspanningen door het college 
en de gemeenteraad niet zijn verge-
ten en de waardering tot uitdrukking 
is gebracht in de vorm van een on-
derscheiding.

De Kwakel - Aad Bocxe is gebo-
ren in Langeraar, hij ging dansen 
in Roelofarendsveen en kwam daar 
Ploon Colijn tegen. Na anderhalf 
jaar verkering hoorde Aad van broer 
Toop dat je in de mijnen in Limburg 
een aardig salaris verdiende om zo 
te kunnen sparen voor een huis. Hij 
ging werken in de steenkoolmij-
nen in Brunssum. Je moest dan wel 
in de kost en omdat je meer verlof 
kreeg als je getrouwd was, trouw-
den 
Aad en Ploon op 22 februari 1955 
voor de wet. Aad werkte hard om 
voor hen samen als hij terugkwam 
een huisje te kunnen kopen. Helaas 

werd er in die tijd niet veel nieuw 
gebouwd en zo konden ze pas na 
een tip van broer Piet dat er in De 
Kwakel huizen werden gebouwd, in 
1958 een huisje aan de Chrysanten-
laan kopen. Ze trouwden voor de 
kerk en hebben hier vervolgens bij-
na 50 jaar gewoond. Nu wonen ze 
al weer 7 jaar aan de Traverse waar 
ze afgelopen donderdag de burge-
meester mochten ontvangen met 
wie ze samen met hun kinderen 
en kleinkinderen gezellig een kop-
je thee dronken om dit jubileum te 
vieren. Ze hopen nog jaren samen 
aan de Traverse te kunnen blijven 
wonen.

Aad en Ploon Bocxe 
60 jaar getrouwd

Uithoorn - Klimfanaten en ieder-
een die altijd al een klimrots heeft 
willen beklimmen, kunnen komen-
de zaterdagmiddag 14 maart hun 
hart ophalen in Winkelcentrum Zij-
delwaard. Ter gelegenheid van het 
bereiken van het hoogste punt in 
de uitbreiding en verbouwing van 
het winkelcentrum staat er zater-
dag tussen 12.00 en 16.00 uur een 
schitterende klimrots in het winkel-
centrum. 
Onder begeleiding van twee pro-
fessionele gespecialiseerde instruc-
teurs kan iedereen de rots gratis 
beklimmen. De klimrots staat onder 

het hoogste punt op de Zijdelrij. 
De klimrots wordt geplaatst en be-
geleid door medewerkers van het 
professionele bedrijf Mountain Net-
work, dat 25 jaar ervaring heeft in 
de klim- en bergsport en het plaat-
sen van klimwanden en –rotsen. 
Zowel ervaren klimmers als men-
sen die nog nooit geklommen heb-
ben kunnen de rots in Zijdelwaard 
beklimmen. Zorg wel voor sportieve 
kleding en schone sportschoenen! 
Kom dus zaterdag 14 maart naar 
Zijdelwaard, ga de uitdaging aan 
en klim onder professionele bege-
leiding naar de top van de klimrots! 

Aanstaande zaterdag: 
Klimrots ter gelegenheid 
verbouwing winkelcentrum

Uithoorn - Voorleeskampioen van 
OBS de Toermalijn, Boris de Vries, 
heeft in de plaatselijke fi nale van 
de Nationale Voorleeswedstrijd de 
laatste drie bereikt en daarmee een 
plaats in de kwartfi nale behaald.
Boris las in de Openbare Bibliotheek 
in Amstelveen een stukje voor uit 

het boek ‘Ik ben (g)een sukkel’ van 
schrijver Jim Smith en was daarmee 
één van de drie beste voorlezers uit 
een totaal van zestien deelnemen-
de kinderen. Samen met medewin-
naars Lieve en Bruce mag Boris nu 
deelnemen aan de kwartfi nale in 
Hilversum op zaterdag 14 maart.

Voorleeskampioen Boris 
bereikt kwartfi nale

Bronzen beelden 
uit tuin weg
Uithoorn - In de nacht van 
donderdag 5 op vrijdag 6 maart 
zijn uit een tuin aan het Kor-
te Eind twee bronzen beelden 
van vogels gestolen. De vogels 
stonden al zeker twintig jaar op 
sokkels in de met een hek af-
gesloten tuin. De dieven zijn 
waarschijnlijk over het hek ge-
klommen. De vogels zijn door 
hen van de sokkels afgetrok-
ken. Een zware buit voor de 
dieven, de vogels wegen elk 
zo’n tien kilo.

Uithoorn - Op woensdag 4 maart 
om half zes in de avond heeft een 
aanrijding plaatsgevonden op In het 
Rond. Een 52 jarige bestuurder van 
een bestelbus reed richting Zijdel-
weg. Bij het afslaan zag hij een 62 
jarige fi etsster uit De Kwakel, die 
reed richting Legmeerplein, over het 
hoofd. De fi etsster is tegen de bus 
gebotst en vervolgens op het weg-
dek gevallen. De vrouw liep fl ink let-
sel op. Ze heeft een gebroken juk-

been, een gat in haar hoofd, een 
schouderblessure en een zware 
hersenschudding. Ze is per ambu-
lance vervoerd naar het Vu-zieken-
huis. De politie, brandweer, ambu-
lancedienst en traumaheli zijn ter 
plaatse geweest. De weg is bijna 
anderhalf uur afgesloten geweest. 
Dit wordt gedaan om sporen vei-
lig te stellen, zodat de exacte toe-
dracht van het ongeval vastgesteld 
kan worden.

Flink letsel na aanrijding



Veilig Thuis: één advies- en meldpunt voor 
Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

Uithoorn maken we samen:
jeugd, welzijn, werk en inkomen

COLOFON
Elke maand besteden we op deze pagina 
aandacht aan de nieuwe ondersteuningstaken 
waarvoor de gemeente de verantwoordelijkheid 
heeft gekregen. Maar ook aan de hulp, zorg en 
ondersteuning die nu al onder de gemeente 
vallen. We noemen het geheel aan diensten, 
ondersteuning, hulp en zorg: 
het sociaal domein.

Per 1 januari 2015 zijn de advies-, meld- en 
steunpunten Huiselijk Geweld en Kindermishandeling 
in de regio Amsterdam-Amstelland samengevoegd 
onder één dak. Zes gemeenten, één advies- en 
meldpunt: Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland. De 
advies- en meldpunten van SHGA, Vita, Blijfgroep, 
GGD en Jeugdbescherming Regio Amsterdam worden 
allemaal opgenomen in Veilig Thuis. Het meldpunt is 
24 uur per dag, 7 dagen in de week gratis bereikbaar 
op nummer 0800-2000 en via www.020veiligthuis.nl. 

Voor wie
Veilig Thuis is er voor iedereen, jong en oud, 
die te maken heeft met huiselijk geweld of 
kindermishandeling. Bij Veilig Thuis kan iedereen 
gevallen of vermoedens van kindermishandeling en 
huiselijk geweld melden. Verder geeft Veilig Thuis 
geeft informatie, advies en acute bijstand. Veilig Thuis 

beschikt over een interventieteam dat 24 uur per dag, 
7 dagen per week paraat is. Er wordt samengewerkt 
met politie, Raad voor de Kinderbescherming en 
hulpverleners. 

Wat is huiselijk geweld? 
Huiselijk geweld en kindermishandeling gaat om 
fysiek misbruik, bijvoorbeeld een volwassene die een 
kind slaat of verkracht, maar ook om verwaarlozing 
of geestelijke mishandeling. Kinderen die getuige zijn 
van huiselijk geweld tussen andere huisgenoten, is 
ook een vorm van kindermishandeling. 

Niet aarzelen, maar bellen
Burgemeester Dagmar Oudshoorn: “We bundelen met 
één meldpunt onze krachten. Omdat verschillende 
organisaties zijn samengevoegd kunnen we buiten 
kantoortijden werken, meldingen integraler oppakken 

en specialisten, zoals sociaal-psychiatrische 
deskundigen, in huis halen. Heel belangrijk voor 
degene die hulp zoekt of nodig heeft. Maar nog 
belangrijker is dat mensen niet aarzelen om - ook al 
zijn het slechts vermoedens - misstanden te melden 
of bespreekbaar te maken. Want huiselijk geweld en 
kindermishandeling is echt een probleem. Om een 
beeld te schetsen: in de regio Amstelland worden 
jaarlijks 500 gevallen van huiselijk geweld gemeld 
door de politie, ruim honderd daarvan komen uit 
Uithoorn.

Voorlichting en training
De gemeente Uithoorn organiseert in 2015 voor 
organisaties diverse voorlichtingen en trainingen. 
Doel is mensen meer bewust te maken van de 
verschillende vormen van huiselijk geweld en 
kindermishandeling.

Compensatie 
eigen risico 2014
De gemeente heeft er voor gekozen om inwoners 
met een laag inkomen, die hoge zorgkosten 
maken en hun volledige eigen risico gebruiken, 
tegemoet te komen. Huishoudens die voldoen 
aan onderstaande criteria komen in aanmerking 
voor een eenmalige bijdrage van € 99,-.

Criteria
- Uw maandelijks inkomen is niet hoger dan 

125% van de voor u geldende bijstandsnorm;
- U heeft in 2013 de compensatie eigen 

risico (CER) ontvangen van het CAK.

Meer informatie 
Meer informatie over de compensatie eigen 
risico kunt u vinden op www.uithoorn.nl. 
Daar vindt u ook het aanvraagformulier. 

Let op: de koopkrachttegemoetkoming en de 
compensatie eigen risico zijn tot 1 april 2015 
aan te vragen.

Bij het Sociaal Loket kunt u terecht voor alle vragen 
over wonen, welzijn, zorg, overlast, ondersteuning, 
werk, inkomen, opvoeden, opgroeien, 
schuldhulpverlening en jeugdhulp. 
De medewerkers van het Sociaal Loket gaan 
met u in gesprek om uw vraag helder te krijgen. 
Soms bent u met dit gesprek genoeg geholpen 
om daarna zelf verdere stappen te zetten. Soms 
heeft u wat meer hulp nodig om de weg te vinden. 
De medewerkers van het Sociaal Loket wijzen 
u dan de weg naar de juiste instellingen. Ook 
kunnen zij u verder helpen als u op zoek bent naar 
vrijwilligerswerk of activiteiten bij u in de buurt. 

Samenwerking met andere organisaties 
Voor elke situatie wordt een oplossing op maat 
gezocht, waarbij samen wordt gewerkt met 
andere organisaties. Bijvoorbeeld organisaties 
gericht op burenbemiddeling, jeugdhulp, werk 
& inkomen, dagactiviteiten, GGZ-problematiek, 
verslavingszorg, ouderenzorg, GGD en 
mantelzorgondersteuning.

Sociaal Loket: ook voor meldingen 
over zorg en overlast
Daarnaast kunt u bij het Sociaal Loket terecht voor 
meldingen over zorg en overlast in uw buurt. Uw 
melding wordt vertrouwelijk behandeld. U kunt een 
melding maken als u: 
- te maken heeft met stelselmatig terugkerende 

overlast in de directe leef- of werkomgeving door 
personen uit de buurt

- mensen in de omgeving ziet die zorg nodig 
hebben, bijvoorbeeld door psychische 
problemen en/of verslaving, maar die geen hulp 
durven te vragen of hulp afwijzen

-  overlast veroorzaakt door jongeren.

Hoe kunt u het Sociaal Loket bereiken?
U kunt met het Sociaal Loket bellen om een 
afspraak te maken. Het loket telefonisch bereikbaar 
van maandag t/m vrijdag van 9.00 uur tot 10.30 uur 
via het nummer (0297) 513 111. Langskomen kan 
ook. De inloopbalie is geopend op maandag van 
8.30 tot 12.00 uur en op woensdag van 13.00 tot 
17.00 uur.

Sociaal Loket 
helpt u verder

Gemeente Uithoorn

Gemeente Uithoorn: 
Alleen ouderbijdrage voor kinderen 
die 24-uurs jeugdhulp ontvangen
Sinds 1 januari 2015 zijn alle ouders een 
ouderbijdrage verschuldigd wanneer een kind buiten 
het gezin wordt verzorgd en opgevoed, of als het kind 
voor een dagdeel buitenshuis verblijft. Aangezien deze 
ouderbijdrage nog niet voor iedereen van toepassing 
was in 2014, ontstaat het risico dat ouders de idee 
krijgen dat zij (fi nancieel) worden belemmerd bij 
het zoeken naar hulp voor hun kinderen. Door deze 
zorgmijding kan de juiste ondersteuning mogelijk niet 
worden ingezet. 

Aanpassing beleidsregels jeugdhulp
Omdat het College van Uithoorn zorgmijding wil 

Heeft u een laag inkomen, dan heeft u dit jaar 
mogelijk recht op extra geld van de gemeente. 
Het kabinet heeft besloten eenmalig een 
tegemoetkoming in de koopkracht voor inwoners 
met een laag inkomen te verstrekken in 2014. 
Het is gebleken dat hun koopkrachtontwikkeling 
is achtergebleven bij inwoners met hogere 
inkomens. Om te kijken of  u in aanmerking komt 

voor de koopkrachttegemoetkoming, adviseren wij 
u om de test te doen op www.laaginkomen.nl van 
de Rijksoverheid. 

Meer informatie 
Meer informatie over de koopkrachttegemoetko-
ming kunt u vinden op www.uithoorn.nl. Daar vindt 
u ook de voorwaarden en het aanvraagformulier.

Eenmalige Koopkrachttegemoetkoming 2014

voorkomen, heeft de gemeente, net zoals de 
gemeente Amsterdam, besloten om alleen een 
ouderbijdrage te laten innen wanneer kinderen gebruik 
maken van 24-uurs jeugdhulp verblijfsvormen. De 
beleidsregels Jeugdhulp Uithoorn 2015 worden hierop 
aangepast. 

Het principe van een ouderbijdrage voor 24-uurs 
jeugdhulp acht het College reëel, omdat kinderen 
die volledig uit huis wonen ook geen dagelijkse 
kosten met zich meebrengen. De kinderbijslag blijft 
namelijk gewoon overeind, waardoor beide bedragen 
(kinderbijslag en ouderbijdrage voor één kind per 
maand in 24-uurs instelling) grotendeels tegen elkaar 
kunnen worden weggestreept.

Nieuwe jeugdigen – uitzondering Wet op 
jeugdzorg 2014
Deze ouderbijdrage geldt alléén voor jeugdigen die 
vanaf 1 januari jl nieuw instromen in een 24-uurs 
instelling. Voor alle andere vormen van verblijf worden 
geen ouderbijdragen geïnd. Met als uitzondering 
de jeugdigen die in 2014 reeds onder de Wet 
op de jeugdzorg vielen en waarvoor altijd al een 
ouderbijdrage werd geïnd. De bestaande afspraken 
blijven gewoon gelden voor deze doelgroep.
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Man krijgt klap
Uithoorn - Op maandag 9 maart 
om kwart over één in de middag is 
een 35 jarige Uithoornaar om onbe-
kende reden geslagen. De man liep 
met zijn vrouw en kind te wandelen 
in het park nabij de Anna Blaman-
laan in de richting van Zijdelwaard. 
Een man van Noord-Afrikaanse af-
komst kwam hen tegemoet lopen 
en bij het passeren deelde de man 
een vuistslag uit. De Uithoornaar 
wilde terugslaan, maar werd tegen 
gehouden door de vrouw. Volgens 
haar is de man niet helemaal goed 
bij zijn hoofd. De Noord-Afrikaan is 
tussen de 20 en 30 jaar oud, is on-
geveer 1.75 lang en heeft kort, krul-
lend haar. Agenten hebben in de 
omgeving nog naar hem gezocht, 

Aanhoudingen 
voor dronkenschap
Uithoorn - In de nacht van zaterdag 
7 op zondag 8 maart zijn op de Wil-
helminakade acht jongens van 18 en 
19 jaar aangehouden wegens open-
bare dronkenschap. De jongens ko-
men uit De Kwakel, Mijdrecht, Wil-
nis, De Hoef en Zevenhoven. Omdat 
al vier keer in weekenden vernie-
lingen zijn gepleegd, onder ande-
re ruiten ingegooid en kabels uit de 
grond getrokken, is er  extra bewa-
king in deze uitgaansbuurt. De be-
veiliger, die patrouilleerde met zijn 
hond, hoorde de jongens schreeu-
wen. Ze gedroegen zich agressief. 
Besloten werd om assistentie te vra-
gen van de politie. Agenten zijn met 
drie auto’s ter plaatse gegaan. Het 
achttal is aangehouden en ter ont-
nuchtering meegenomen naar het 
bureau. De politie vermoedt dat de 
jongens mogelijk iets met de eer-
dere vernielingen te maken heb-
ben, maar in deze loopt het onder-
zoek nog. 

Minister Henk Kamp op 
werkbezoek bij Arcadia

De Kwakel - Onverwacht bracht 
minister Henk Kamp van Economi-
sche Zaken (VVD) afgelopen zater-
dag een werkbezoek aan de sier-
teeltsector in De Kwakel. Hij was 
daartoe te gast bij chrysanten-
kwekerij Arcadia aan de Achter-
weg 55. In zijn kielzog volgden ge-
deputeerde Elizabeth Post, de Sta-
tenleden van de provincie Noord-
Holland Petra Kirch-Voors, Ariane 
Hoog, stadsdeelvoorzitter Amster-
dam-Zuid Paul Slettenhaar en ver-
dere belangstellenden, voornamelijk 
uit de bestuurssector. De gemeen-
te Uithoorn werd vertegenwoordigd 
door VVD wethouder Marvin Po-
lak (EZ). Het gezelschap werd ont-
vangen door de directie/eigenaren 
van Arcadia en de directeur (CEO) 
van Flora Holland, de heer Lucas 
Vos. Het was min of meer toevallig 
dat de minister met zijn gezelschap 
bij Arcadia werd ontvangen, want 
de bedoeling was dat het werkbe-
zoek zou plaatsvinden in een locatie 
van Flora Holland aan de Legmeer-
dijk te Aalsmeer. Daar was echter 
op zaterdag geen mogelijkheid om 
een ‘Rondetafel gesprek’ te organi-
seren. Hierbij worden mogelijkhe-
den, problemen en eventuele oplos-
singen met de minister besproken. 
Tevens willen de vertegenwoordi-
gers uit de branche met hem in ge-
sprek gaan over de rol van de Pro-
vincie bij de versterking van de (re-
gionale) sierteeltcluster. Chrysan-
tenkwekerij Arcadia bood echter 
een uitstekend alternatief om de mi-
nister en zijn gevolg te ontvangen. 
De heer Kamp gaf blijk van zijn gro-

te belangstelling voor de bedrijfstak. 
“De sierteeltsector is een belangrij-
ke motor voor het aanjagen van de 
economie. Elk jaar hebben we groei 
gezien daarin. Het is het parade-
paardje van met name de provin-
cie Noord-Holland. Dat moeten we 
blijven stimuleren.” Kamp zei blij te 
zijn dat hij dit bezoek aan de sector 
bracht en bleek in het bijzonder een 
liefhebber te zijn van chrysanten. De 
gekozen locatie van Arcadia kwam 
dus goed uit!

Bloemen houden van mensen?
De minister liet zich vervolgens in 
eerste aanleg graag door Lucas 
Vos van Flora Holland informeren 
hoe de zaken er vandaag de dag 
bij staan. Die zijn wat Flora Holland 
betreft niet erg gunstig. De marges 
staan onder druk en de consument 
laat het wat betreft het kopen van 
bloemen en planten zelfs na de cri-
sis – zo die al voorbij is - behoor-
lijk afweten. Lucas Vos schetste, 
aan de hand van een groot wand-
paneel, in het kort de ontstaans-
geschiedenis van ’s werelds groot-
ste bloemenveiling in Aalsmeer. De 
gevolgen van de crisis, de concur-
rentiepositie van de Nederlandse te-
lers in verhouding tot die in het bui-
tenland (Afrika!), de handelspolitiek, 
het verdwijnen van de rozenteelt in 
ons land en het veranderde koop-
gedag van de consument. “Vroeger 
was het ‘bloemen houden van men-
sen’ het credo maar vandaag de dag 
zijn de bloemen vervangen door een 
cadeaubon,” memoreerde Vos. “Dat 
houdt dus in dat het eindproduct, de 

bloemen, veel minder aftrek vindt en 
daar heeft de hele sector last van.” 
Hij gaf in zijn voordracht aan hoe 
Flora Holland inspeelt op de huidi-
ge ontwikkelingen.
In haar presentatie ging Evelien 
Herben namens de Vereniging van 
Bloemenveilingen in Nederland 
(VBN) in op o.a. de btw-ontwikke-
lingen, innovatie, samenwerking, fu-
sies, octrooien en productpromotie. 
Daarna was er een kort Rondetafel 
gesprek onder leiding van PR func-
tionaris Flora Holland C. Meijeraan 
waarbij de rol van de Provincie bij 
de versterking van de regionale 
sierteeltcluster ter sprake kwam. De 
minister zegde toe dat hij zou bekij-
ken in hoeverre middelen en dien-
sten vanuit de overheid kunnen bij-
dragen om de sierteeltsector ‘bloei-
ende’ te houden.

Arcadia eigenaar Rene Eikelen-
boom nam de kans waar om de ei-
gen problematiek, maar ook de kan-
sen die de sierteeltsector biedt, toe 
te lichten. Zoals het subsidiebe-
leid, de regelgeving, duurzame pro-
ductietechnieken, energiebelasting, 
plantveredeling en het werken met 
(natuurlijke) bestrijdingsmiddelen. 
hrysantenkwekerij Arcadia heeft 
vier vestigingen, waaraan een vijf-
de in De Lier (bij Delft) binnenkort 
wordt opgestart. Het personeelsbe-
stand omvat ongeveer honderd me-
dewerkers. Arcadia is een toonaan-
gevend kwekersbedrijf. Men is ge-
nomineerd voor de Tuinbouw On-
dernemersprijs 2015 en won in 
2012 al de Glazen Tulp Flora Hol-

Tijdens de rondleiding door de kassen bij Arcadia toonde minister Kamp zich 
zeer geïnteresseerd in de groei en bloei van de pluimchrysanten. Naast hem 
Statenlid Petra Kirch-Voors en wethouder Marvin Polak gemeente Uithoorn

land. (Meer weten: kijk op www.ar-
cadia.nl).

Kansen
Na afloop van de presentaties en 
gesprekken volgde een rondleiding 
door de kassen van het bedrijf dat 
een oppervlak heeft van 8 hecta-
re. De minister was zeer geïnteres-
seerd in de wijze waarop de ‘pluis 
chrysant’ bij Arcadia wordt geteeld 
en geproduceerd en stelde daar-
over veel vragen. Na afloop van 
de rondleiding door het bedrijf be-
dankte de minister zijn gastheren 
en de aanwezigen voor de hartelij-
ke ontvangst en de interessante in-
formatie die hij ter kennis had ge-
nomen waarna hij vertrok. Nu maar 
afwachten of het bezoek ook wat 
heeft opgeleverd voor de sector. 
Met dank aan chrysantenkwekerij 
Arcadia in De Kwakel, dat als een 
sfeervolle alternatieve locatie heeft 
gefungeerd bij de ontvangst van de 

minister van Economische Zaken, 
en Flora Holland om dit mogelijk te 
maken. “Het bezoek toont aan dat 
zowel de provinciale als de centrale 
overheid oog heeft voor de proble-
matiek, maar ook mogelijkheden in 
de sierteeltsector ziet. De gemeente 
biedt met Greenport Aalsmeer vol-
op kansen aan ondernemers in de 
sierteeltsector. Die kunnen daarmee 
weer werkgelegenheid creëren mits 
de cluster haar concurrentiepositie 
kan verbeteren. De retail zou zich 
meer moeten toeleggen op pro-
motionele activiteiten van hun sier-
teeltproducten om die meer en va-
ker aan de man/vrouw te brengen, 
bloemen dus,” laat wethouder Mar-
vin Polak in een eerste commentaar 
na afloop van het bezoek weten. Hij 
zei blij te zijn met het korte werk-
bezoek dat de minister aan de ge-
meente heeft gebracht. “Dat zet Uit-
hoorn en De Kwakel weer een keer 
extra op de kaart.”

Maskerade viert dramatisch ‘Feest’
Uithoorn - Als je geluk hebt, is fa-
milie leuk. Heb je pech, dan werkt 
familie verstikkend. Toneelgroep 
Maskerade speelt op 27 en 28 maart 
‘Feest’. ‘Feest’ is aan de buitenkant 
het verhaal van de zestigste verjaar-
dag van zakenman Helge. Aan de 
binnenkant is het het verhaal van 
familieleden die elkaars leven ver-
gallen. Het is een indringend en ont-
hutsend familiedrama over bitter ac-
tuele thema’s waarmee Toneelgroep 
Maskerade zich weer eens van een 
geheel andere kant laat zien.
‘Feest’ draait om het feest ter ere 
van de 60e verjaardag van een wel-
gestelde zakenman. In zijn mooie 
grote familiehotel heeft hij familie en 
vrienden uitgenodigd om dit feeste-
lijke feit met hem te vieren. Zijn uit-
gevlogen en zeer verschillend te-
recht gekomen kinderen komen lo-
geren en vanaf het begin is duide-
lijk dat onderlinge relaties zeer ge-
voelig liggen. Een half jaar geleden 
heeft één van de dochters van de 

zakenman zelfmoord gepleegd en 
langzaam maar zeker komt de toe-
schouwer achter de ware toedracht 
hiervan. De ogenschijnlijke schitte-
ring van rijkdom en succes blijkt de 
dekmantel voor broeiende familiere-
laties, leugens en bedrog. Wanneer 
Christiaan door zijn vader gevraagd 
wordt om tijdens het feestdiner iets 
over zijn overleden zus te zeggen, 
gooit hij de knuppel in het hoeder-
hok. Hij grijpt deze gelegenheid aan 
om een dramatische onthulling te 
doen die de familieverhoudingen op 
scherp zet. Feest is een theaterbe-
werking van de veelbekroonde film 
Festen van de Deense cineast Tho-
mas Vinterberg. De film won bij het 
verschijnen in 1998 onder andere 
de speciale juryprijs op het filmfes-
tival in Cannes. Op 27 en 28 maart 
bent u welkom in het Alkwin Kolle-
ge, Weegbree 55 te Uithoorn. Reser-
veren voor de voorstelling kan via 
nummer 06-81228111 of via www.
toneelgroepmaskerade.nl.

Laatste prijswinnaars 
bouwzegelactie Zijdelwaard
Uithoorn - Mevrouw Bakker en 
mevrouw Baas waren de gelukki-
gen afgelopen zaterdag. Zij wa-
ren de laatste prijswinnaars in de 
bouwzegelactie van winkelcentrum 
Zijdelwaard. De medewerkers van 
Primera reikten de prijzen uit: me-
vrouw Baas ontving het mooie Zij-
delwaardpakket met artikelen en 
waardebonnen van de winkeliers en 

mevrouw Bakker ontving waarde-
bonnen voor een bezoek voor twee 
aan de sauna. De bouwzegelactie 
is dus afgelopen, er kunnen geen 
spaarkaarten meer worden ingele-
verd. Wel kunt u meedoen met de 
metamorfosewdstrijd die de winke-
liers van Zijdelwaard zijn gestart!
U leest hierover meer in de mode-
bijlage bij deze krant!

Voedselbankactie bij 
C1000 Zijdelwaard
Uithoorn - Zaterdag heeft Voedsel-
bank Uithoorn-De Kwakel een su-
permarktactie gehouden in C1000 
in winkelcentrum Zijdelwaard. Aan 
het eind van de dag zat er 58,- in de 
collectebus dat direct omgezet werd 
in boodschappen voor de voedsel-
bank zodat er 39 kratten en 2 koel-
boxen gevuld waren. Zij zijn blij met 
dit resultaat en bedanken iedereen 
voor alle donaties. 
Zij danken C1000 voor hun mede-
werking. Het was mooi om te zien 

dat de medewerkers van de C1000 
onze voedselbank wilden onder-
steunen. Met dit resultaat onder-
steunen wij op dit moment tussen 
de 65 en 70 gezinnen waarvan on-
geveer 170-175 personen gebruik 
van maken. Dit alles wordt gedaan 
door enthousiaste vrijwilligers die 
zich hebben aangemeld voor de vrij-
willigerspoule. U kunt op de website 
www.voedselbankuithoorn.nl lezen 
hoe u dat ook kunt doen. U bent van 
harte welkom!

St. CAU organiseert lente- 
concert in de Thamerkerk
Uithoorn - In de Thamerkerk vin-
den iedere maand op zondagmid-
dag concerten plaats, georgani-
seerd door de Stichting Culturele 
Activiteiten Uithoorn. 
Buiten dit programma geeft de se-
cretaris van deze stichting, pianist 
Anton Furnée, op zondagmiddag 22 
maart een concert, samen met flui-
tiste Wendy Taanman. Zij hebben el-
kaar op het Sweelinck Conservato-
rium Amsterdam ontmoet, waar zij 
beiden studeerden, Wendy Taanman 
bij Harrie Starreveld, Anton Furnée 
bij Danièle Dechenne. 
Naast hun werkzaamheden buiten 
de muziek, geven zij met enige re-

gelmaat concerten met werken voor 
fluit en piano, afgewisseld met mu-
ziek voor piano solo.
Zondag 22 maart spelen zij de fluit-
sonate van Francis Poulenc, het 
fluitconcert van de Nederlandse 
componist Theodor Verhey en de 
Carmenfantasie van François Borne, 
een virtuoos stuk met variaties van 
melodieën uit de beroemde opera 
van Georges Bizet. Daarnaast staan 
een vroege pianosonate van Franz 
Schubert en de Arabeske van Ro-
bert Schumann op het programma.
Aanvang van het concert: 14.30 uur, 
kaarten à 12,50 zijn verkrijgbaar aan 
de zaal.

Wie gun jij een 
Zijdelwaard-metamorfose?
Uithoorn - Winkelcentrum Zijdel-
waard ondergaat op dit moment 
een complete metamorfose en is 
op weg naar een groter en modern 
winkelcentrum. De winkeliers van 
Zijdelwaard willen hun klanten ook 
een metamorfose aanbieden! Mid-
dels een deelnameformulier kun-
nen klanten zichzelf of iemand an-
ders opgeven. Uit alle inzenders 
worden drie personen uitgekozen 
die de metamorfose winnen. Zij krij-
gen een nieuw kapsel van Kapsalon 
Joepsze, worden opgemaakt door 
de schoonheidsspecialiste van Dro-
gisterij-parfumerie Stoop en in het 
nieuw gestoken door Boetiek de 
Boet en Nelson Schoenen. 

Deelnameflyers inleveren 
t/m zaterdag 4 april
De deelnameflyers om mee te doen 
zijn verkrijgbaar bij de Zijdelwaard-
winkeliers. Klanten kunnen zich-
zelf opgeven, maar ook een moe-
der, buurvrouw, vriendin of iemand 
anders waarvan ze vinden dat die 

een nieuwe look verdient. Het is be-
langrijk om op het formulier de re-
den in te vullen waarom de betref-
fende persoon de metamorfose ver-
dient en een foto bij te voegen. 
Prijswinnaars ontvangen thuis be-
richt als ze een metamorfose heb-
ben gewonnen. 

Bekendmaking prijswinnaars 
tijdens Ladies Day 
zaterdag 25 april 
Op zaterdag 25 april worden de 
prijswinnaars bekend gemaakt en 
kunnen zij hun nieuwe look in het 
winkelcentrum laten zien. Die dag is 
het Ladies Day in het winkelcentrum 
en zijn er allerlei leuke en gezellige 
activiteiten voor vrouwen, zoals een 
kleurenconsulente, stoelmassages, 
nagelstyliste enz. De prijswinnaars 
worden zowel voor als na hun meta-
morfose op de foto gezet en in deze 
krant vermeld.
Voor nog meer info zie de adver-
tentie in de voorjaars bijlage in de-
ze krant
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DoktersDiensten
Spoedgevallen overdag via 
eigen huisarts en dan toets 1. 
Spoedgevallen avond/nacht/
weekenden via huisartsenpost 
Ziekenhuis Amstelveen, 
tel. 020-4562000.

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

DierenHULP
Dierenambulance, tel: 06-
53315557.

DierenArtsen
Dierenarts Annemieke Calis 
Oranjelaan 32A, 1421 AK Uithoorn, 
tel. 0297-565989
Dierenartsenpraktijk Uithoorn-
Aalsmeer, Marijnenlaan 46, 1421 
NH Uithoorn, tel: 0297-560627. 

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

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

PsycHoLogiscHe 
HULPverLening
Praktijk voor Eerstelijns-
psychologie Nes a/d Amstel
Mw. drs. C. de Klerk, gezond-
heidszorgpsycholoog (BIG gere-
gistreerd) tel./fax: 0297-582706; 
06-44222810; psychoprakt@
hetnet.nl; www.psychoprakt.nl
Eerstelijnspraktijk voor
Psychologische Zorg
Mw. drs. FMP van Dijk, 
Aanmelding: 088-5808000
De Stroom, praktijk voor 
psychotherapie en coaching 
Mw. M. Eringa, Integraal 
Therapeut, 0297-267960; 
www.destroom.info

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

INFORMATIEF

COLOFON

Verschijnt woensdag
EditiE 3:
Uithoorn, dE KwaKEl, 
nEs a/d amstEl

Kantooradres:
Anselmusstraat 19
3641 AM Mijdrecht
tel. 0297-581698
mobiel 06-53847419
Fax 0297-581509

aanleveren van advertentie:
verkoopuithoorn@meerbode.nl

advertentieverkoop:
Nel van der Pol
Kees Jan Koedam

advertentie-tarieven:
op aanvraag

aanleveren van kopij:
redactieuithoorn@meerbode.nl

redactie:
Nel van der Pol

Correspondent:
André Veenstra

druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

Centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
tel. 0297-341900
Fax 0297-342900

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

128e 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

Mijmeringen
Winst
Soms is het leven als een achtbaan. Er 
gebeurt dan zoveel om ons heen dat het 
wel lijkt alsof de tijd aan je voorbij vliegt. 
Regelmatig bedenk ik me dan dat ik zo 
graag wat meer tijd zou willen, wat minder moe zou willen zijn en die 
extra tijd dan ook in alle rust alleen zou willen doorbrengen. Die mo-
menten zijn er zo heel af en toe en die bewaak ik en gebruik ik om 
mijn batterij op te laden. Als iemand dan tegen me zegt “Ga je hard-
lopen om je energie kwijt te kunnen?” dan kan diegene een verbaas-
de en licht geïrriteerde blik krijgen en het antwoord “Ik loop juist om 
energie te krijgen”.

Ziek
Het is in elk huishouden dus soms goochelen met de tijd. Zeker als in-
eens zoonlief ziek blijkt te zijn. Kan er iemand oppassen? Wie blijft er 
anders thuis? Of zal het toch niet zo erg zijn en moeten we het gewoon 
maar proberen, dat naar school gaan? Ik ben het niet zo gewend, zie-
ke kinderen. Meestal fietsen wij tussen alle griepjes en andere ziek-
tes door. Dit keer moesten we eraan geloven en was het de hele week 
kwakkelen. Juist omdat ik het niet gewend ben van mijn oudste, vroeg 
ik me ook af hoe ziek hij eigenlijk was? Had hij niet stiekem meer zin 
in een verlenging van de voorjaarsvakantie? Uit elke situatie (ook ne-
gatieve situaties) valt er namelijk winst te behalen en in deze vroeg ik 
me af wat de ziektewinst was voor mijn zoon. Heel gemeen (en verant-
woord) probeerde ik de ziektewinst zo klein mogelijk te laten zijn. Ik 
heb in mijn werk te veel kinderen gezien die begonnen met af en toe 
ziek zijn en uiteindelijk drop-outs werden. Dergelijke situaties wil je als 
ouders natuurlijk voorkomen. Dus ziek zijn betekent in bed liggen of 
op de bank, geen Ipad en ook geen televisie. Dan is ziek thuis zijn pre-
cies wat het is, een rustmoment om bij te komen en beter te worden.

Voorzichtig
Een bekend gezegde luidt “Be carefull what you wish for”. In het Ne-
derlands zou je ook kunnen zeggen “Bezint voor ge begint” of denk 
goed na voordat je iets doet of wenst. Ik wilde tijd, dus ik kreeg tijd. 
Tijd thuis met mijn zoon en thuiswerken in plaats van op dat drukke 
kantoor. Dacht ik dat nog even goed te kunnen combineren, dat viel 
toch een beetje tegen. In plaats van collega’s die langskomen om iets 
te vragen, was het nu zoonlief die om de haverklap wat wilde vertellen 
of vragen “Mam, Maham, Mamaaaaa”. Uiteindelijk lukt het allemaal, 
maar ik werd er niet energieker van. Multitasken noemen ze het ook 
wel en vrouwen schijnen er heel goed in te zijn. Het lijkt alsof je drie 
of vier dingen tegelijk kan doen, maar dat is niet waar. Het is alleen zo 
dat je snel weet te schakelen tussen die drie of vier taken. Dat schake-
len lukt me wel, maar het onthouden van alle taken ervoor, daarin zit 
het venijn. Toch is het een manier om alle ballen in de lucht te houden.

Binnen
En toen was het weekend en kwam die eerste, mooie en oh zo gewens-
te lentedag eraan. Maar wat was mijn wens ook alweer? Ja, tijd om 
even alleen te zijn en niet zoveel te hoeven. Nogmaals gaat hier de leus 
op “be carefull what you wish for”. Op die eerste lentedag had zoon-
lief een indoorwedstrijd. De ziekte had ik al mooi weten te minimalise-
ren dus hij was weer helemaal beter en stond klaar in de startblokken 
voor deze indoorwedstrijd. Met gezonde tegenzin ging ik mee om deze 
dag binnen door te brengen. Met dank aan het multitasken schrijf ik dit 
stukje op de tribune van een prachtig stadion tijdens een van de vele 
pauzes. Ik heb de hele dag de tijd om te kijken, te niksen, met anderen 
te kletsen en vooral om te genieten van de sportieve prestaties van ie-
dereen en van het plezier wat mijn zoon heeft. Dan zit je binnen op zo’n 
prachtige dag, tja ook al multitaskend kun je niet alles hebben. De vol-
gende keer zal ik mijn wensen nog specifieker uiten, of juist helemaal 
niets wensen en gewoon zien wat de dag me brengt. Alsnog kan ik het 
niet laten om te hopen dat er nog maar vele mooie lente en zomerdag 
mogen volgen (met leuke outdoor activiteiten)!

Week agenda 
Vita Welzijn

Sjoelcompetitie 
Op vrijdag 13 maart, aanvang 
13.30 uur, vindt er weer een 
spannende sjoelcompetitie 
plaats. Iedereen gaat met een 
prijsje naar huis. De kosten zijn 
3,-. 

Bingo in Bilderdijkhof 
én in het Buurtnest 
Vrijdag 20 maart, aanvang 13.30 
uur is er bingo in wijksteunpunt 
Bilderdijkhof en woensdag 25 
maart, aanvang 13.30 uur in ’t 
Buurtnest. De kaartjes kosten 
0,50 per stuk en de toegang is 
gratis. Welkom!

Vita-wijksteunpunt
Bilderdijkhof, Bilderdijkhof 1
Uithoorn, 0297-567209,
www.vitawelzijnenadvies.nl

Opbrengst 
collecte
De Kwakel - In de week van 2 
tot 7 februari jl. hebben 40 col-
lectanten in Uithoorn en De Kwa-
kel het mooie bedrag van 3.660,—
opgehaald voor de Hersenstich-
ting. Weer ietsje meer dan vorig 
jaar. Veel dank aan de collectanten 
en alle gulle gevers.

Als de gemeente Uithoorn t.z.t. geen doorgaand verkeer meer toelaat is het 
blauwe verkeersbord overbodig geworden

Dichte brug zorgde voor 
chaos en verwarring
Uithoorn - De afgesloten Prinses 
Irenebrug heeft begin vorige week 
tot veel chaos en verwarring ge-
zorgd. Chaos bij het voetgangers- 
en fietsverkeer dat met het pontje 
– later met twee pontjes – de Am-
stel moest oversteken. Dat leidde tot 
lange ‘files’ met wachttijden van een 
half uur en langer. Een aantal scho-
lieren probeerde uit arrmoede dan 
maar de Amstel via de busbrug over 
te steken, maar ze werden daar te-
gengehouden door de politie. “Nie-
mand heeft kunnen bevroedden dat 
er zoveel mensen van het pontje ge-
bruik zouden maken. Zij zouden an-
ders over de brug gaan! In de loop 
van de week werd het bij de inzet 
van de tweede pont wat beter en 
ging het sneller,” vertelt Frans Bak-
ker die even verderop aan de Men-
nonieten buurt woont en zicht heeft 
op de ‘oversteekplaats’. De pont 
hoeft sinds maandag 9 maart niet 
meer te varen, want de brug is weer 
gewoon toegankelijk voor uitslui-
tend het langzame verkeer (voet-
gangers, fietsers en brommers. Het 
gemotoriseerde verkeer moet nog 
tot 30 maart wachten alvorens dit er 
ook weer overheen kan.

Veel verwarring ook aan de Uit-
hoornse kant van de Prinses Irene-
brug. Meer nog dan voetgangers 
en fietsers zochten automobilis-
ten en chauffeurs van vrachtwa-
gens die onbekend zijn met de si-
tuatie in het centrum van Uithoorn, 
naar een uitweg. Ook al omdat om-
leidingsroutes maandag 2 maart 
(nog) onvoldoende waren aangege-
ven. Het wegtracé naar de brug was 
nog afgesloten met rood/wit gemar-
keerde versperringen. Verkeersbor-
den stonden soms niet op de juis-
te plaats en/of zijn/waren er zelfs te 
laat geplaatst. Veel bestuurders rij-
den op hun GPS en dat de Irene-
brug een maand dicht gaat wordt 
dan niet weergegeven. Kennelijk 
wordt er niet of onvoldoende op de 
verkeersborden gelet, of men kan 
de informatie niet lezen of begrij-
pen. Het gevolg: veel personenau-
to’s en vrachtwagens met een bui-
tenlands kenteken (of een buiten-
landse chauffeur achter het stuur) 
gingen - komende vanaf de Konin-
gin Máximalaan - op de kruising 
met de Laan van Meerwijk keren of 
gingen rechtsaf en liepen verderop 
vast bij de busbaan. Dit tot grote er-
gernis van de bewoners aldaar want 
de trucks reden ook de bestrating 
stuk bij het draaien. Bovendien gaf 
het veel overlast. In het andere geval 
ging men linksaf de Prins Bernhard-
laan op om bij het viaduct onder de 
busbaan tot de constatering te ko-
men dat de wagen niet onder de 
hoogtelat van 3.50 meter door kon. 
Terugrijden gebeurde vaak via de 
Tromplaan en ook dit werd door be-
woners terecht niet op prijs gesteld. 

Voer voor de zogenaamde ‘verkeers-
kundigen’ bij de gemeente die maar 
blijven zeggen dat het wel meevalt 
met het vrachtverkeer en dat dit er 
eigenlijk niet thuishoort…maar er 
in de praktijk wel komt! (zoals in de 
Meerwijk…). Een aantal bewoners 
belde de gemeente over dit gebeu-
ren, maar die verwees naar de Pro-
vincie. Het is immers ‘hun brug’ en 
‘hun N196’ en dus ‘hun probleem!’ 
Kan wel zijn, maar de Provincie is 
wel met werkzaamheden en omlei-
dingen midden in de gemeente be-
zig. Zou je daarin dan niet samen-
werken? Scheelt een boel ergernis 
als het voor alle verkeersdeelnemers 
goed en tijdig wordt geregeld dat er 
omleidingen zijn omdat de Irene-
brug een poosje voor onderhoud 
dicht gaat. En waarom niet dicht tij-
dens de voorjaarsvakantie? Had je 
in elk geval niet veel scholieren op 
de pont gehad.

Verkeerstellingen
Overigens is wel zo dat er beslo-
ten is toch maar verkeerstellingen te 
houden, onder meer op het Thamer-
lint en de Amsterdamse weg. Eerder 
werd bericht dat dit niet zou gebeu-
ren, maar nu dus toch wel. “Dat is 
wel zinvol, want het blijkt dat door 
de afsluiting van de brug toch veel 
meer verkeer over het Thamerlint 
rijdt dan werd aangenomen. Als 
dat een voorbode is van wat ons te 
wachten staat als er te zijner tijd in-
derdaad geen doorgaand verkeer 
meer over de brug mag, heeft de 
toenmalige wethouder Maarten Le-
venbach ons aardig voorgelogen. 
Die zei dat er juist minder verkeer 
bij ons voor de deur langs zou rijden 
omdat verkeersmodellen dat had-
den uitgewezen. En dan is de bus-
sluis tussen beide Meerwijken nu 
nog niet eens verdwenen. Als dat 
gebeurt gaat er naar mijn idee nog 
wel meer verkeer uit die hoek ko-
men wat het Thamerlint kiest om 
naar de N201 en terug te gaan,” laat 
een bewoner weten. We wachten af 
wat de resultaten deze maand op-
leveren. Al met al kun je constate-
ren dat het afsluiten van de Prin-
ses Irenebrug, ook al is dat maar tij-
delijk, grote gevolgen heeft voor de 
verkeersstromen. Dat zal in goede 
banen geleid en breeduit gecom-
municeerd moeten worden als Uit-
hoorn te zijner tijd het centrum voor 
doorgaand verkeer gaat weren. Het 
is daarom goed lering te trekken 
voor de toekomst uit wat de afgeslo-
ten Irenebrug aan verwarring bij het 
verkeer nu reeds heeft veroorzaakt. 
Voornamelijk de gemeente kan zich 
dat aantrekken. Het is niet alleen 
een Provinciale zaak. Zeker niet als 
straks de N196 aan de gemeente 
wordt overgedragen en de Provin-
cie - met uitzondering van de zorg 
en het onderhoud van de Irenebrug 
– zich terugtrekt.

Achter de schermen bij 
Ziekenhuis Amstelland
Regio - Een informatief, leuk en 
vooral interactief programma voor 
jong en oud; dat is wat Ziekenhuis 
Amstelland biedt tijdens de lande-
lijke open dag van Zorg en Welzijn. 
Op zaterdag 21 maart 2015 opent 
het ziekenhuis in Amstelveen van 
10.00 tot 16.00 uur zijn deuren voor 
een breed publiek. Neem een kijk-
je achter de schermen en stel vra-
gen aan een specialist. Oriënteer je 
op een opleiding of op zorgaanbie-
ders. Laat je rondleiden in de tech-
nische ruimtes van het ziekenhuis, 
oefen medische- en verpleegkundi-
ge handelingen als reanimeren en 
laat je op de verpleegafdeling infor-
meren over wat er komt kijken bij 
een opname en hoe een tillift of glij-
zeil werkt. Ga naar het laboratori-
um om te leren bloedprikken of voor 
een gratis meting van je bloedsui-
ker of een spirometrie (longen) test.
Je kunt ook een kijkje nemen in een 
ambulance. Kun je je voorstellen 
hoe een orthopeed een knie ope-
reert met een scope? Probeer het 
zelf! Deze en nog vele andere afde-
lingen openen hun deuren of pre-
senteren zich op een heel bijzonde-
re manier. Er is een uitgebreide in-
formatiemarkt waar vele specia-
lismen uit het ziekenhuis zich pre-
senteren of praktische tests met u 
doen. Ook meerdere patiëntenver-
enigingen en andere zorgorgani-
saties zijn aanwezig om hun werk-

zaamheden toe te lichten. Daar-
naast zijn er 6 specialisten die een 
kort verhaal houden over hun vak-
gebied en daarna in gesprek gaan 
met de aanwezigen in de zaal. The-
ma; “In gesprek met de specialist”. 
Daarnaast is er ook gedacht aan 
vermaak voor de kleinere bezoe-
kers; even kleuren bij de kinderaf-
deling, een gipsarmband halen bij 
de gipsverbandmeesters, leren re-
animeren op de verpleegafdeling en 
een pop aankleden in de couveuse.
Er is een fotostudio waar iedereen 
zichzelf kan laten portretteren in 
uniform of doktersjas. Maar voor de 
zwangeren in de regio worden er 
ook mooie “buiken” foto’s gemaakt. 
En niet te vergeten de kraammarkt: 
ben je zwanger ? Dit is een leuke 
kans om een kijkje te nemen in de 
verloskamers of een gesprekje aan 
te gaan met verloskundigen, lacta-
tiekundigen en kraamorganisaties.
De open dag is de kans om eens 
te zien wat zich afspeelt in het zie-
kenhuis, terwijl je geen patiënt bent. 
Ziekenhuis Amstelland is een leven-
dige organisatie waar zo’n 1000 me-
dewerkers de handen ineenslaan, 
om alle patiënten uit de regio Am-
stelland zo goed mogelijk te behan-
delen, onderzoeken en verzorgen.
Nieuwsgierig? Neem een kijkje op 
de website www.ziekenhuisamstel-
land.nl. Hier staat het hele program-
ma uitgebreid beschreven.

Lezing over loverboys en 
partydrugs
Uithoorn - Denk je ook wel eens 
aan: loverboys, partydrugs en sek-
suele weerbaarheid? Hier is meer 
over te zeggen dan je denkt! Tan-
ja Blokland (maatsch. werkster) is 
hulpverlener en preventiemedewer-
ker bij st. Bright Fame te Amster-
dam. Zij heeft over genoemde on-
derwerpen veel te vertellen vanuit 
haar werkervaring. Ze geeft regel-
matig lezingen en informatie avon-
den aan volwassenen, en aan leer-
lingen van groep 7 en 8 van het ba-
sis onderwijs en aan leerlingen van 
het middelbaar onderwijs. 
Op 17 maart zal zij door middel van 
een interactieve avond uitleggen 

wat deze onderwerpen inhouden. 
Tevens geeft ze voorlichting over de 
werkwijze van loverboys en het 
risicogedrag en daarnaast zal zij 
ook tools geven hoe ouders hun tie-
ner van binnenuit weerbaarder kun-
nen maken. De locatie is scholen-
gemeenschap Thamen, Den Uyllaan 
4 in Uithoorn. De aanvang is 19.30 
uur. Deze avond wordt door de Ou-
dervereniging van Thamen geor-
ganiseerd en is gratis te bezoeken. 
SVP wel graag aanmelden via het 
emailadres 17 maart2015@gmail.
com onder vermelding van het aan-
tal personen (deze avond is alleen 
voor volwassen).

DoktersDiensten
Spoedgevallen overdag via 
eigen huisarts en dan toets 1. 
Spoedgevallen avond/nacht/
weekenden via huisartsenpost 
Ziekenhuis Amstelveen, 
tel. 020-4562000.

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

DierenHULP
Dierenambulance, tel: 06-
53315557.

DierenArtsen
Dierenarts Annemieke Calis 
Oranjelaan 32A, 1421 AK Uithoorn, 
tel. 0297-565989
Dierenartsenpraktijk Uithoorn-
Aalsmeer, Marijnenlaan 46, 1421 
NH Uithoorn, tel: 0297-560627. 

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

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

PsycHoLogiscHe 
HULPverLening
Praktijk voor Eerstelijns-
psychologie Nes a/d Amstel
Mw. drs. C. de Klerk, gezond-
heidszorgpsycholoog (BIG gere-
gistreerd) tel./fax: 0297-582706; 
06-44222810; psychoprakt@
hetnet.nl; www.psychoprakt.nl
Eerstelijnspraktijk voor
Psychologische Zorg
Mw. drs. FMP van Dijk, 
Aanmelding: 088-5808000
De Stroom, praktijk voor 
psychotherapie en coaching 
Mw. M. Eringa, Integraal 
Therapeut, 0297-267960; 
www.destroom.info

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

INFORMATIEF

Geld kwijt aan 
nep-buurvrouw
Uithoorn - Op 14 februari werd 
rond half acht in de avond aange-
beld bij bewoners in de Boutens-
laan. De vrouw aan de deur zei ‘de 
nieuwe buurvrouw’ te zijn en ze had 
geld nodig om een verzekering te 
kunnen betalen.
Ze vroeg of ze dit kon lenen van de 
73-jarige bewoonster.
De bewoners hebben haar in goed 
vertrouwen een paar honderd eu-
ro gegeven.
Afgelopen zaterdag 7 maart is de 
bewoner naar de buurvrouw ge-
gaan om te vragen wanneer ze het 
geld terug zou betalen.
De buurvrouw wist echter van niets. 
De vrouw kwam de bewoners ook 
niet bekend voor.
De bewoners blijken te zijn opge-
licht door een nep-buurvrouw.
Trap niet in babbeltrucs, hoe vrien-
delijk en amicaal ook gedaan wordt!





Uithoorn - Op 15 maart 2015 om 
14.30 uur presenteert de SCAU in 
de Thamerkerk te Uithoorn de pi-
anist Camiel Boomsma (1990). Op 
dit moment studeert hij bij de be-
kende Nederlandse pianopeda-
goog Jan Wijn. Camiel Boomsma 
geeft geregeld solo recitals en ka-
mermuziek concerten op vele plaat-
sen in Nederland. Hij trad onder an-
dere op in de concertzalen in De 
Doelen in Rotterdam, het Muziek-
centrum in Enschede, De Philhar-
monie in Haarlem en in het Con-
certgebouw in Amsterdam. In 2013 
nam Camiel Boomsma zijn debuut 
CD “Wagner transcriptions” op die 
uiterst positief door de Nationale en 
Internationale pers werd ontvangen. 
Boomsma won veel prijzen op nati-
onale en internationale piano con-
coursen zoals het Prinses Christina 
Concours, het Nationaal Concours 
en de ‘’Young Musician Internatio-
nal Competition ”Citta di Barletta’’ in 
Italië. In januari 2013 ontving hij een 
prestigieus stipendium van de Inter-
nationale ‘’Richard  Wagner Stipen-
dienstiftung.

Concerten
Veel concerten, CD opnames en re-
citals zijn opgenomen door Neder-
landse radiostations zoals Radio 4, 

De Concertzender en Classic FM. 
Boomsma is te gast geweest bij o.a. 
‘’Radio 4 Diskotabel café’’ in het 
Concertgebouw, Opium op 4. Ook 
speelde hij live tijdens ‘’AVRO Spie-
gelzaal’’ in het Concertgebouw. Ca-
miel Boomsma speelt bekend re-
pertoire, maar onderscheidt zich 
ook door het spelen van origineel 
en minder bekend repertoire. In de 
Thamerkerk zal hij werk van Haydn, 
Chopin en Wagner vertolken. Uw 
komst naar de Thamerkerk zal ze-
ker op hoog niveau muzikaal wor-
den beloond. Kaarten zijn één week 
van tevoren verkrijgbaar voor 12,- 
bij de boekhandels Ten Hoope Zij-
delwaardplein en Bruna Amstelplein 
en aan de zaal. Jongeren onder de 
16 jaar betalen 6,-.
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Mijn vader is overleden. Mijn 
moeder ruimt op. Wekelijks ligt 
er een stapeltje; “Of ik er nog wat 
aan heb ? ”.
Deze week waren het boeken. 
Plantenboeken, tuinierboeken en 
moestuinboeken.
Mijn vader had altijd een moes-
tuin. Natuurlijk mochten wij hem 
in de moestuin helpen. Als wij zijn 
boosheid hadden gewekt, trok hij 
zich terug in de moestuin; voor-
al niet storen! Zo was de moes-
tuin helend voor de ziel en het li-
chaam.
Eén moestuinboek heb ik er met 
een glimlach tussen uitgepakt. 
Een vergeeld en gehavend boek 
met als titel “van week tot week 
in eigen tuin” van de heer Krom-
dijk (1946). Een cadeau van zijn 
moeder toen hij 13 jaar werd. Ge-
schreven in hoogdravend Neder-
lands. Ook toen stond in febru-
ari “de Tooverhazelaar in vollen 
bloei”. En geeft de heer Kromdijk 
het advies; “indien u deze heester 
nog niet in den tuin heeft staan, 
die maar eens aan te planten. Di-
rect na den bloei snoeien (half 
Maart)”. 
In een ander boek:” het plezier 
van de tuinier” uit 1978 trof ik 
prachtige pentekeningen aan van 
“allerhande vruchten der aarde 
om ze te kweken en te eten”. Het 
betrof vooral groente die we nu 
vergeten groente noemen.
Daarin stond ook een plant met 
voor mij een mooie herinnering 
de Angelica of te wel Engelwortel.
Mijn volledige voornaam is Ange-
netta. Mijn vader wilde als roep-
naam Angel. Mijn moeder twijfel-
de aan het engelachtige (!) in mij 
en verkoos Anja. Toch noemde 
mijn vader mij nog weleens Angel 
of Angelica (zijn Engelworteltje).
Ik had de Engelwortel niet ver-
wacht in een moestuin boek. Het 
is een vrij algemene plant die je 
hier overal langs de slootkanten 
kunt aantreffen. De plant lijkt een 

beetje op Fluitenkruid, maar heeft 
een rondere bloemscherm en 
steviger blad. Ook bloeit de En-
gelwortel later en langer.
In het boek “het plezier van de tui-
nier” lees ik dat “de Engelwortel 
het boeket geeft aan veel likeu-
ren maar ook aan Vermouth. IJs-
landers aten de stengels en wor-
tels rauw en de Lappen kauwden 
erop net als tabakpruim. De ge-
hele plant zowel blad, wortel als 
zaad heeft een bijzonder aange-
name odeur en smaak. En gecon-
fijte engelwortel schijnt niet te 
versmaden.” Al met al een bijzon-
dere en eetbare plant.

Ik denk dat ik met de vergeelde 
en toch eigentijdse boeken, eens 
een eigen moestuintje ga begin-
nen. Een Nederlandse kruidenier 
uit Zaandam helpt me een handje 
en de Engelwortel ga ik ook eens 
uit proberen.

Anja de Kruijf

IVN natuurgids

De moestuin

Jubileum bij Zonnebloem
Uithoorn-Amstelhoek - Op 3 maat 
jl. werd de jaarvergadering van de 
Zonnebloem Afd. Uithoorn/Amstel-
hoek gehouden. Als agendapunt 8 
was vermeld: Huldiging veertigjarig 
jubileum als vrijwilligerster Elly Bre-
mer.
Voor deze huldiging was uitgeno-
digd Peter van Hout, oud voorzit-
ter van de Regio Amstelland. Pe-
ter had zich terdege voorbereid, 
want de verschillen bij het aanmel-
den van een vrijwilliger in de jaren 
zeventig en nu zijn onvoorspelbaar 
groot. Als beginnend vrijwilligster 
ging je toen naar een cursus waar 
zes theorielessen werden gegeven 
en zes praktijklessen. De praktijk-
lessen werden gegeven door een 
wijkverpleegkundige, een geeste-
lijk verzorger en een maatschappe-
lijk werker. Een therapeut gaf luis-
teroefeningen, want je moest na-
tuurlijk goed naar de gasten kun-
nen luisteren. De praktijklessen 
omvatte handwerken, kaarten ma-
ken, stof versieren, poppen maken 
en nog veel meer. Na deze cursus 
kon Elly op pad en dat heeft ze ge-
daan ook. Veertig jaar lang ouderen 
en zieken bezocht, geholpen bij ver-

schillend activiteiten en het organi-
seren van uitjes voor collega vrijwil-
ligers. Peter kon zo nog wel een tijd-
je doorgaan met het opsommen van 
de activiteiten zei de spreker, maar 
dan zou de vergadering wel heel erg 
uitlopen. Op Elly kon en kan je nu 
nog steeds een beroep doen. Na de 
mooie woorden kwamen de bij dit 
jubileum behorende gouden Zon-
nebloemspeld, een unieke oorkon-
de en vanuit de Regio nog een gla-
zen sculptuur.
Natuurlijk ook nog een mooi boeket 
bloemen zoals dit bij een dergelijke 
gebeurtenis hoort. Elly, die altijd be-
scheiden is, heeft de huldiging lek-
ker over zich heen laten komen, 
maar kon het geheel wel erg waar-
deren en het bestuur van De Zonne-
bloem waardeert haar, maar dat zult 
u na het lezen van dit verhaal wel 
kunnen begrijpen. Wellicht denkt u 
nu wel: “Misschien is het werken 
als vrijwilliger/ster ook wel wat voor 
mij” neem dan contact op met onze 
secretaris Lucas van der Meer tele-
foonnummer 0297 521 984. O ja, als 
u zich aanmeldt hoeft u niet persé 
de veertig jaar als vrijwilligster vol te 
maken.

Camiel Boomsma, piano. 
Jong en veelbelovend!

Fotostudio Enjoy behaald 
europese titel
Regio - Ingrid van Heteren heeft in 
Engeland bij de Master Photograp-
hy Awards het felbegeerde beeldje 
in de wacht gesleept! Deze Award 
kreeg ze voor haar Men in Suite 
beeld in de categorie Commercial 
advertising! Een concept beeld voor 
business brochure van een sport-
school! Al een aantal jaren doet In-
grid aan deze precieuse competitie 
mee en zit ze vaak dicht bij het vuur!
Naast de nodige nominatie is ze de 
afgelopen jaren vaak tot de Finale 
(top 3) doorgedrongen, maar naar 
huis gaan met de Award was tot 
dusver nog nooit gelukt!.
Dit jaar besloot ze met haar met 7 
nominaties (2 in categorie portrait 2 
in categorie Pets, en 3 nominaties in 
categorie Commercial/advertising) 
af te reizen naar Engeland. 
De beleving daar is groot, en wil-
de ze toch wel graag nog een keer 
meemaken. Tijdens een groot ga-
la diner werden de finaliste en uit-
eindelijke winnaars met behulp van 

grote beeldschermen in de zaal be-
kend gemaakt! De categorie Over-
seas waar Ingrid in mee doet komen 
uit alle delen van de wereld. 
Het was super spannend en de ont-
lading groot toen ze de 2e en de 1e 
plek veroverde in de categorie Com-
mercial advertising! Eindelijk had 
ze nu dan toch echt het prachtige 
beeldje in haar handen!
Extra speciaal was het omdat het 
beeld echt een product van Wal-
ter (partner prive en zakelijk) en In-
grid samen was, naast het concept 
heeft hij nl. de speciale beeldbewer-
king verzorgt die die beeld zo krach-
tig maakte!

Wereld
Bij thuiskomt werd Ingrid benaderd 
door de Nederlandse Fotofederatie 
of ze het beeld ook mochten inzen-
den namens Nederland in de World 
Photographic Cup. Het is een wed-
strijd tussen landen van over de he-
le wereld. 18 Beelden per land mo-

gen er maar worden ingezonden! 
Ondertussen weet ze dat Nederland 
als team helaas niet tot de Finale is 
doorgedrongen, maar desondanks 
vond ze het een grote eer voor Ne-
derland te mogen uitkomen!
De Nederlandse Fotofederatie no-
digde Ingrid ook uit om op te gaan 
voor een Europese Kwalificatie! Ze 
willen de Nederlandse fotografie 
promoten in het buitenland. 
Samen met nog 4 zeer gewaardeer-
de collega fotografen van de MPN 
zijn we uitgenodigd om deel te ne-
men. Het is een kwalificatie waar 
je een panel van 12 sterke beelden 
moet neerleggen, die samen een 
geheel vormen of 1 stijl weergeven. 
Je kunt opgaan in allerlei verschil-
lende categorieën.
De beelden worden beoordeeld 
door 5 internationale juryleden, en 
de standaard ligt hoog!
Met een portfolio van 12 sportbeel-
den in de studio gemaakt heeft ze 
haar Qualified European Photo-
grapher titel behaald!
Alsof dit alles nog niet genoeg was 
is afgelopen week bekend gewor-
den dat Ingrid met een serie van 
3 beelden is genomineerd bij de 
Master Photograhy network, (Ne-

derlandse organisatie waar Ingrid 
sinds 2015, voorheen DIPP is aan-
gesloten). Weer totaal andere beel-
den heeft ze hiervoor ingezonden, 2 
uit een trouwerij en een Nude por-
tret! Veelzijdigheid wil Ingrid op de-
ze manier laten zien. 

Het Libellebos schoon
Uithoorn - Wil jij ook in een opge-
ruimd bos spelen? Op woensdag-
middag 25 maart kun je meehelpen 
om het Libellebos op te ruimen.
De schoonmaakactie wordt geor-
ganiseerd door Emilie Zandvliet 
van Natuur is een Feest. Iedereen 
tussen de 6 en 12 jaar kan aan de 
schoonmaakactie deelnemen maar 
begeleidende ouders of verzorgers 
zijn natuurlijk ook van harte wel-
kom. Het kost niks. De activiteit is 
van 14.00 tot 16.00 uur. De uitda-
ging is om het gekste stuk afval te 
vinden en natuurlijk de meeste vuil-
niszakken te vullen. Verzamelen bij 
de speelplaats in het bos, verlengde 

van de Arthur van Schendellaan. De 
activiteit vindt plaats in de week van 
Nederland Schoon. De hele week 
proberen scholen en (sport)vereni-
gingen zwerfvuil op te ruimen en de 
buurt weer netjes te maken. In april 
of direct na de meivakantie organi-
seert Emilie via What’s Up een we-
kelijkse natuurclub. Meer informatie 
hierover kun je vinden in de nieuws-
brief. Vind je het leuk hier aan mee 
te doen? Kom dan ook meedoen 
aan de schoonmaakactie. Dan kun 
je meteen met haar kennismaken. 
Voor de schoonmaakactie kun je je 
opgeven bij Emilie Zandvliet Libelle-
bosschoon2015@gmail.com

Expositie Klaas Roodenburg
Uithoorn - Werk van de Uithoorn-
se kunstschilder Klaas Roodenburg 
(1930) is van 14 maart t/m 28 april 
te zien in wijkcentrum Bilderdijkhof.
De expositie bestaat uit een varia-
tie van landschappen en stillevens. 
Roodenburg heeft tijdens zijn cruise 
langs de Noorse fjorden afgelopen 
zomer, inspiratie opgedaan voor het 
schilderen van een aantal prachtige 
nieuwe werken. Klaas Roodenburg 
werkt al jaren in zijn atelier aan de 
Potgieterhof. Hij is inmiddels zo’n 40 
jaar bezig met zijn grote hobby. Ook 
maakt hij al jaren deel uit van het 

Thamen Collectief, een enthousiaste 
groep mensen die de liefde voor het 
schilderen met elkaar deelt.
Onder het genot van een drankje 
en een hapje wordt de expositie za-
terdag 14 maart feestelijk geopend. 
Tussen 14:00 tot 17:00 uur bent U 
van harte welkom.
De expositie is verder nog te bezich-
tigen t/m 28 april op werkdagen van 
9:00 uur tot 17:00 uur in de Bilder-
dijkhof, schuin tegenover kerkge-
bouw ‘de Burght’.
U kunt ook een kijkje nemen op 
www.klaasroodenburg.nl

Koken bij het Bistro 9 in 
De Kwakel
De Kwakel - Op dinsdag 24 maart 
vindt de volgende editie plaats van 
koken met de Stichting Samen aan 
de Amstel. Deze keer is Bistro 9 on-
ze gastheer. De Stichting heeft tot 
doel om meer mensen te betrekken 
bij het sociale hart van ons dorp. En 
wat mooier om dit te doen onder ge-
not van een hapje en drankje.
Dé kans om een keer uw favorie-
te recept samen met een chef-kok 
te gaan maken. Uit alle favoriete re-
cepten zal een voorgerecht, hoofd-
gerecht en nagerecht worden sa-
mengesteld. Wilt u niet koken maar 

wél komen eten, dan kunt  u te-
gen een vergoeding van 16.- komen 
eten. Met name de inwoners van De 
Kwakel zijn uitgenodigd om te ko-
men koken en eten. Tevens zal de 
stichting Coach4you acte de présé-
ance geven. De stichting zoekt nog 
steeds coaches die jongeren bege-
leiden van groep 8 naar de middel-
bare school.
De koks beginnen om 17.00 met ko-
ken. Aanvang diner 19.00 uur.
Aanmelden via de website www.
samenaandeamstel.nl en ook voor 
meer informatie kunt u hier terecht.



Het nationaal ouderen-
fonds in Uithoorn

Uithoorn - Donderdag 19 Maart 
is er een koffieinloopochtend van 
10.00 tot 12.00 uur in het Theehuis 
op het Amstelplein.  Onder het ge-
not van een kopje koffie of thee 
wordt u op de hoogte gebracht 
van de activiteiten van het Oude-
renfonds. Deze ochtend is bedoelt 
voor (eenzame) ouderen en voor 
onze toekomstige vrijwilligers. Het 
Nationaal Ouderenfonds was des-
tijds bekend onder de naam Natio-
naal Fonds Ouderenhulp. Misschien 
herinnert u zich nog de Zomerpost-
zegels waarvan de opbrengst tot 
1953 werd aangewend voor socia-
le en culturele doelen. Daarna  heeft 
de  Stichting Comité het overgeno-
men en werd de opbrengst besteed 
aan projecten voor ouderen. Vanaf 
2000 heeft het de naam Nationaal 
Ouderenfonds gekregen. Kerntaken 
zijn: voorkoming van vereenzaming, 
bestrijden van armoede, vergroten 
van de veiligheid. Een gezonde ou-
de dag en het bevorderen van goe-
de ouderenzorg. Sinds Januari ben 
ik -Ria Tammer-  vrijwilliger coör-
dinator geworden in Uithoorn. Mijn 
taak is om vrijwilligers met ouderen 
te koppelen. Maar hoe kom ik aan 
vrijwilligers en hoe kom ik aan de 
ouderen? Ik ben gaan luisteren naar 
wat de wens is van beide partijen en 
wil dat graag met u delen.

De ouderen willen graag:
-  Samen koffie drinken en praten, 

spelletjes spelen of boodschap-
pen doen.

-  Samen zingen, vertellen over 
vroeger en hoe men zich nu 
voelt. 

-  Wandelen, maar durven dat niet 
meer alleen.

-  Dierentuin bezoeken of gewoon 
de lente proeven in een tuincen-
trum.

-  Praten over pesten/mishande-
ling, want ook dat komt vaak 
voor.

Een vrijwilliger wil graag:
-  U anderhalf uur per week gezel-

schap komen houden.
-  Samen wandelen, fietsen, voor-

lezen of spelletjes doen.
-  Samen op bezoek bij familie of 

naar een winkelcentrum enz.
-  Samen met u koken of een 

avondbezoek brengen.

Veel ouderen zijn bekend bij Vita en 
andere instanties waar ik zeker mee 
samen ga werken. Maar ook een  
heleboel ouderen zijn niet bekend. 
Misschien bent u nog lekker actief, 
wilt u graag zwemmen, maar om al-
leen te gaan is dat niet leuk. Ik hoor 
u zeggen: Ik kan mezelf prima red-
den, ook al ben ik alleen. Ik heb kin-
deren en familie maar die wonen te 
ver weg of hebben het te druk met 
hun eigen leven, dus ik wil ze niet 
tot last zijn. Hoe fijn kan het zijn als 
u toch eens een keer samen met 
een ander iets kunt doen? 

U verplicht zich tot niets en u hoeft 
niet lid te worden van het Oude-
renfonds. Misschien weet u ie-
mand in uw buurt die een bezoek-
je op prijs zou stellen, laat het me 
alstublieft weten, dan neem ik con-
tact op met de desbetreffende per-
soon. Graag wil ik een groot net-
werk van ouderen en vrijwilligers 
opzetten in Uithoorn,  zodat we ook 
eens een groepsuitje kunnen orga-
niseren. Daarom begin ik vast met 
een koffieochtend. Daar is gelegen-
heid om uw vragen te stellen en om 
vast kennis maken met elkaar. Vindt 
u dit gezellig of bent u gewoon 
nieuwsgierig geworden? Wilt u zich 
dan alstublieft van te voren aanmel-
den dan weet het Theehuis hoeveel 
lekkere taarten er gebakken moe-
ten worden.

Voor aanmelden en of meer infor-
matie. Ria Tammer, 06-16041295
nofuithoorn1@gmail.com

Leer de zangeres kennen 
in Do Uncovered
Regio - Zangeres Do tourt met haar 
vierkoppige band langs de theaters 
in Nederland. Ten tijde van het te-
lefonische interview dat deze krant 
met haar had, vertelt zij dat ze net 
hun vierde show hebben gespeeld: 
“Dat was in Venlo het publiek ging 
uit zijn dak. We doen er in totaal 
dertien en mogen zaterdag 28 maart 
onze negende voorstelling spelen 
bij jullie in Aalsmeer. Het is ontzet-
tend leuk om na acht jaar weer op te 
treden in het theater.” Wat de reden 
geweest is dat het zo lang heeft ge-
duurd, antwoordt Do: “Nou, uh, ei-
genlijk van alles en niks. Het zit zo; 
tijdens onze eerste theatertour over-
leed mijn pianist, bandleider en pro-
ducer.

Daarna heb ik alles even op een 
rijtje moeten zetten. Het was ook 
een goede vriend, moet je weten. 
Ik moest met een nieuw team gaan 
werken. En het heeft wel een jaar 
of twee geduurd voordat ik die om 
mij heen verzameld had. Ondertus-
sen heb ik niet stilgezeten hoor. Ik 
heb musicalwerk gedaan, ik was ju-
rylid in België bij X-factor en er heb-
ben zich wat vervelende privéom-
standigheden voorgedaan. Twee-
enhalf jaar geleden dacht ik; ‘En nu 
ben ik er wel weer klaar voor’, maar 
toen werd ik zwanger! Gelukkig had 
ik wel al de knoop doorgehakt om 
weer een theatershow te maken. Ik 
geef toe dat het best druk is (mijn 
zoon is inmiddels ruim een jaar) 
maar het is zó leuk om te doen.” Do 
heeft veel liedjes zelf geschreven en 
gebruikt tevens repertoire van Whit-
ney Houston, Stevie Wonder, Mi-
chael Jackson en Frank Boeijen om 
maar wat te noemen. Je kunt in de 
voorstelling Do Uncovered een mix 
vinden van oud, nieuw, Nederlands-
talig, Engelstalig, hits als Heaven en 
emotionele liedjes. De live band laat 
geweldige klanken horen en Do is 
in vorm met haar fantastisch stem-
geluid. Do Uncovered is een intieme 
theatervoorstelling. “Ik vind het het 
leukst als ik mijn publiek bijna kan 

aanraken. En heb ook veel interactie 
met de zaal. Mensen kennen mij na-
tuurlijk van televisie, maar wil je we-
ten wie ik nou echt ben, dan moet 
je komen kijken en luisteren.” Aldus 
Do, de vrolijke blonde dame in gla-
mourjurk. Maar wie gaat er schuil 
achter die lieve lach? In deze intie-
me voorstelling kom je daar achter. 
Do geeft zich bloot en neemt je mee 
op reis door haar gevoelsleven, in-
tense emoties, grootste angsten en 
diepste verlangens. 

Handtekening van Do
Do is als klein meisje al een paar 
keer in de studio’s in Aalsmeer ge-
weest. Momenteel vinden er de op-
names plaats van Surprise Surpri-
se. Ze zegt: “Het was vroeger al een 
plek van ‘wauw, daar gebeurt het al-
lemaal’ en nu sta ik er zelf! Wat ik 
tussen de nummers door vertel en 
deel met mijn publiek, zal dan ook 
zeker gaan over die ervaring.” De 
voorstelling is voor een zeer breed 
publiek toegankelijk.
Wil jij hier bij aanwezig zijn? Kom 
dan op zaterdag 28 maart naar het 
Crown Theater Aalsmeer. De voor-
stelling begint om 20:00 uur. Kaar-
ten zijn een uur voor aanvang aan 
de kassa verkrijgbaar voor 27,50. Wil 
je verzekerd zijn van een plekje re-
serveer dan via www.crowntheate-
raalsmeer.nl of bel 0900-1353. Na-
dien deelt Do handtekeningen uit, 
ze neemt de tijd om op de foto te 
gaan en er wordt een cd verkocht 
met het repertoire van de show voor 
maar tien euro.

De vriendelijke zangeres zegt tot 
slot, terwijl haar zoontje op de ach-
tergrond langzaamaan aandacht 
van zijn mama nodig begint te krij-
gen: “Als mensen behoefte hebben 
aan meer diepgang, minder opper-
vlakkigheid en aan willen horen dat 
het bij artiesten echt niet altijd ro-
zengeur en maneschijn is, kom dan 
maar gewoon. Ik maak dezelfde din-
gen mee als ieder ander. En sowie-
so garandeer ik je een leuke avond!”

Vmbo-leerlingen bouwen festivalbike en mobiele veldkeuken

Leerlingen Thamen strijden 
voor plaats in regiofinale Junior 
VakkanjerWedstrijden

Uithoorn - Vmbo-leerlingen van SG 
Thamen in Uithoorn strijden op 17 
maart om een plek in de regiofina-
le van de Junior VakkanjerWedstrij-
den 2015. De Junior Vakkanjers pre-
senteren tijdens de schoolfinale hun 
zelfgebouwde festivalbikes en mo-
biele veldkeukens.
Door heel Nederland verschij-
nen meer dan vijfhonderd vmbo-
talenten aan de aftrap. De Juni-
or VakkanjerWedstrijden zijn tech-
niekwedstrijden voor derde- en vier-

dejaars vmbo-leerlingen. Er zijn dit 
jaar twee opdrachten: Junior Vak-
kanjers ‘P’ (Produceren) werken in 
teams van vijf leerlingen en ontwer-
pen en produceren een festivalbike. 
Junior Vakkanjers ‘IE’ (Installeren en 
Energie) werken in duo’s aan een 
technische installatie voor een mo-
biele veldkeuken.

Regio- en landelijke finale
Alleen het beste team en het bes-
te duo per school gaan door naar de 

regiofinales in maart. De winnaars 
van de regiofinales plaatsen zich 
vervolgens voor de landelijke fina-
le. Die is op 9 april 2015 tijdens de 
techniekmanifestatie Game On in 
Gorinchem.

Naast de finale van de Junior Vak-
kanjerWedstrijden is tijdens Game 
On een oefeninterland van Vakkan-
jers (techniektalenten van ROC’s en 
bedrijven) die in augustus in Brazilië 
meedoen aan WorldSkills 2015.

De Vuurlijn blijft de 
gemoederen bezighouden
Uithoorn - Afgelopen week kre-
gen de bewoners langs de Vuur-
lijn en (in) Park Krayenhoff stukken 
van de gemeente toegestuurd waar-
in de verkeerssituatie van de Vuur-
lijn weer aan de orde wordt gesteld. 
Dat gebeurt op dinsdag 17 maart 
om 19.30 uur tijdens de Commissie 
Wonen en Werken in het gemeente-
huis. Opgemerkt zij dat het onder-
werp nu al een paar jaar speelt en er 
nog steeds geen bevredigende op-
lossing op tafel is gekomen voor al-
le betrokken personen en groepe-
ringen. Waar de gemeente Uithoorn 
een standpunt inneemt over de situ-
atie, heeft de Belangengroep Vuur-
lijn Veilig, waarbij Buurtbeheer de 
Legmeer zich inmiddels heeft aan-
gesloten, dat ook. In voorkomende 
gevallen staan die lijnrecht tegen-
over elkaar.

De Belangengroep had meer ver-
wachtingen van het gemeentelijk 
stuk gehad omdat zij zelf een uit-
gebreid en zorgvuldig afgewogen 
voorstel had samengesteld met tal 
van creatieve oplossingen, die men 
de gemeente heeft aangereikt. Vol-
gens Bert Rietveld, woordvoerder 
namens de Belangengroep, heeft 
de gemeente daar niets mee ge-
daan en ontkent zij bovendien, in 
haar opzet, de gevaarlijke verkeers- 
en wegsituaties. Op bepaalde de-
len – het smalle bochtige stuk – wil 
men hooguit een afwaardering van 

de snelheid van 80 km/u (!!) afwaar-
deren naar ‘slechts’ een 60 km/u (!), 
terwijl 30 km/u al veel te hard is. Dat 
zorgt voor levensgevaarlijke situa-
ties voor het langzame verkeer als 
fietsers, joggers en voetgangers. Er 
wordt niets gedaan aan het autowe-
rend maken van de bermen, snel-
heidsbegrenzers en blijven de ver-
keerd gekozen passervakken lig-
gen. Zo zijn er nog meer zaken waar 
de gemeente volgens de woord-
voerder totaal aan voorbij gaat, net 
zoals kennelijk aan de voorstellen 
van de Belangengroep. Kortom er is 
geen enkele vorm van participatie. 
Degene die belang hebben bij een 
veilige en mooie Vuurlijn voor el-
ke weggebruiker en zich erop voor-
staan dat zowel de gemeente als de 
bewoners zich in beider voorstel-
len nu eindelijk eens kunnen vin-
den, worden uitgenodigd om tijdens 
de Commissievergadering aanwezig 
te zijn. Het wordt stilaan tijd dat de 
verkeersproblematiek van de Vuur-
lijn voor nu en altijd wordt opgelost. 
Als het even kan zou het fijn zijn als 
het wegdek van de Vuurlijn al doen-
de ook nog eens een goede onder-
houdsbeurt krijgt. Dat is hard nodig! 
Misschien kan het bij de uitvoering 
van het VSP (Verkeersstructuur-
plan) De Kwakel worden betrokken? 
Meer over het debat en de behan-
deling van de Vuurlijn in de Com-
missie leest u in de Nieuwe Meer-
bode van 25 maart.

OCCASIONS
MET AALSMEERSE

DEALER ASSOCIATIE
KWALITEIT

AUTOWIJZER

A a l s m e e r s e  e a l e r  A s s o c i a t i e

  

VOOR AL UW ONDERHOUD, REPARATIE
EN FIAT GARANTIE WERKZAAMHEDEN

AUTOMOBIELBEDRIJF VAN DER WAL B.V.
AALSMEER, WITTWEG 6, TEL. 0297  32 52 30

www.fi ataalsmeer.nl

REGISTRATIE VOORDEEL
TOT WEL € 3.560,-

FIAT 500
voordeel t/m € 3.560,-

Deze actie is niet te combineren met andere acties 
en geldt zo lang de voorraad strekt. Vraag naar de 

voorwaarden. Geldig tot en met 29 december 2014.

FIAT PANDA
voordeel t/m € 2.750,-

Deze actie is niet te combineren met andere acties en geldt 
zo lang de voorraad strekt. Betreft in 2014 geregistreerde auto’s. 

Vraag naar de voorwaarden.
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Tennis Club Uithoorn 
organiseert Open Dagen
Uithoorn - Sport is gezond en ten-
nis hoort daar natuurlijk bij! De da-
gen worden langer, het wordt beter 
weer en waar kan je niet beter van 
de buitenlucht genieten dan in ons 
mooie park in het Libellebos? 
De tennisclub Uithoorn is op zoek 
naar nieuwe enthousiaste leden en 
organiseert daarom twee open da-
gen, een voor senioren en een voor 
junioren. De open dag voor senio-
ren is op zondag 15 maart van 12.00 
tot 16.00 uur. Voor junioren is dit 
op zaterdag 21 maart van 13.00 tot 
17.00uur. Er wordt op de open dagen 
vrij getennist en er worden rackets 
getrokken, zodat de leden elkaar 
kunnen leren kennen. Onze trai-
ners gaan ook een clinic (een proef-
les) geven voor wie dat wil. Ten slot-
te wordt er voor alle nieuwe leden 2 
gloednieuwe (!) rackets verloot, dus 
2 voor de senioren en 2 voor de ju-
nioren. Voorwaarde is uiteraard dat 
je lid wordt én je aanwezig bent op 
de Open dag. De loting vindt plaats 

aan het einde van de middag. Ook 
worden er vele activiteiten geor-
ganiseerd voor de (jongste) jeugd, 
waaronder kennismakingslessen op 
de woensdagen (11, 18, en 25 maart 
vanaf 14.30). Het park gaat ver-
volgens open op 16 maart en dan 
kan je het hele seizoen tennissen! 
Voor senioren starten de rackettrek 
avonden op 1 april en u krijgt als 
nieuw lid een drankje van het be-
stuur aangeboden. Het bestuur ten-
nist en drinkt uiteraard mee!

Voor meer informatie zie onze web-
site of mail de ledenadministratie 
(ledenadministratie@tcuithoorn.nl), 
de voorzitter Eelco Troost (voorzit-
ter@tcuithoorn.nl) of onze secreta-
ris Paul Huigens (secretaris@tcuit-
hoorn.nl ). Meer informatie over de 
vereniging (zoals contactgegevens) 
staat in ons clubblad de Mepper. 
Daarin vind je ook het uitgebreide 
programma voor jeugd en senioren, 
zie www.tcuithoorn.nl

KDO 1 klimt naar de 
vijfde plaats
De Kwakel - Na de zwaarbevoch-
ten 1-0 overwinning van vorige 
week tegen de verwachte kampioen 
ZSGO/WMS, reisde KDO afgelopen 
zondag vol goed moed af naar het 
zonnige Bloemendaal. In de heen-
wedstrijd eerder dit seizoen won de 
ploeg van trainer Raymond de Jong 
met 3-2. Tegen Bloemendaal begon-
nen de teruggekeerde vakantiegan-
gers Peter Onderwater en Joris Kor-
tenhorst in de basis, terwijl Mauri-
ce Bartels met lichte liesklachten 
op de bank begon. Waar KDO vori-
ge week al na anderhalve minuut op 
voorsprong kwam, deden de Kwa-
kelaars er vandaag één minuut lan-
ger over. Na een goedgenomen vrije 
trap vanaf de zijkant van Bart van 
der Tol, bleef de bal door de wind 

hangen in het zestienmetergebied, 
waarna Rick Kruit de bal vol op zijn 
pantoffel nam en de 0-1 binnen-
schoot. Een ideale start van de wed-
strijd die in de zevende minuut bij-
na ook de 0-2 opleverde. Echter be-
landde het schot van opnieuw Rick 
Kruit op de kruising. Bloemendaal 
en KDO ontliepen elkaar nauwe-
lijks iets qua speelstijl, waardoor er 
een fysiek harde wedstrijd ontspon 
op het sportpark Bergweg. Na een 
kwartier spelen kwam KDO met de 
schrik vrij, toen de nummer tien van 
de thuisploeg van dichtbij, in kans-
rijke positie, naast schoot. In de 32e 
minuut schoot Bart van der Tol van 
ruime afstand een vrije trap op het 
doel die iedereen liet lopen inclusief 
de keeper, waardoor het 0-2 werd. 

Mudmasterteam van Luke Janssen 
piekt in Haarlemmermeer
De Ronde Venen - Afgelopen zon-
dag werd in het Haarlemmermeer 
de Mudmasters gehouden en Luke 
Janssen was daar met zijn team 
present om aan deze fysiek ultie-
me uithoudingsproef deel te nemen. 
Mudmasters is een race die steeds 
groter wordt in Nederland. De com-
binatie kracht en conditie wordt op 
de proef gesteld door een heftig 
parcour met zware obstakels, op-
gesteld door mariniers. “De mud-
masters is geen wedstrijd, maar 
het draait om teamwork” benadrukt 
Luke, “het is ontsnappen aan de da-
gelijkse sleur, indrukwekkende ob-
stakels overwinnen en het gaat er-
om dat je met je team de fi nish 
haalt”. Kort na afl oop van de 12 km 
lange prestatieproef kijkt hij tevre-
den terug op het verloop. Besmeurd 
met modder oogt hij nog fi t en ook 
zijn team heeft de proef goed door-
staan. “Daar was deze middag ook 
voor bedoeld, om te kijken hoe we 
ervoor staan na het trainingswerk 
van de afgelopen maanden” knip-
oogt hij. Luke is Personal Trainer 
in De Ronde Venen en omstreken, 
hij is opgeleid als sportpsycholoog, 
personal trainer, bewegingsagoog 
en sport coördinator.

Gezonde leefstijl
Met die achtergrond is hij succes-
vol in het begeleiden van sporters 
naar hogere niveaus. Met kwaliteit 
en passie deelt hij zijn kennis over 

sport, voeding en gezonde leefstijl 
en helpt hij zijn sporters hun gestel-
de doelen te behalen. In zijn werk-
wijze is Luke fl exibel, “ik train op 
locatie naar wens van de sporter, 
bij mij kun je dus training krijgen 
aan huis, in een parkje en in over-
leg ook in een sportschool” vertelt 
Luke. Maar wie liever groepsge-
wijs of met vrienden of vriendinnen 

traint kan bij LJPT ook terecht voor 
small group training, dwz personal 
training in groepsverband van 4 tot 
6 personen.

Ook biedt LJPT bedrijfstraining aan 
voor de teambuilding en ziektever-
zuim reductie. “Een compleet aan-
bod aan persoonlijke sportbegelei-
ding want ook voor groepssporters 

geeft hij indoor en outdoor groeps-
lessen, toegankelijk voor elk sport-
niveau en leeftijd, oftewel alles is 
mogelijk” aldus Luke. Training de-
signed for you is zijn motto en met 
een mooie opdruk op de stijlvol-
le combat hyperwarm series kle-
dinglijn staat zijn team er na de ge-
slaagde Mudmasterproef kwalitatief 
goed op en dat is precies wat LJPT 
wil uitstralen.
Voor wie geïnteresseerd is in per-
soonlijke begeleiding en het verbe-
teren van fysieke training en leefstijl 
kan bij lukebjanssen@icloud.com 
terecht voor meer informatie.
Foto: sportinbeeld.com

De redactie van de Nieuwe Meerbode rekent het tot haar 
taak om de lezers van haar krant zo objectief mogelijk te 
informeren. Wij nemen zelf geen standpunt in. Wij vinden 
dat alle mededelingen, nieuwsfeiten en overige onderwer-
pen die zich in het openbaar afspelen en zeker die zaken 
die tijdens gemeentelijke vergaderingen, bijeenkomsten of 
interviews worden gedaan, in onze krant horen. Alle lezers 
van onze krant, ook die niet bij zo’n bijeenkomst of verga-
dering of wat dan ook aanwezig waren, behoren daarvan 
kennis te kunnen nemen. Ingezonden brieven plaatsen 
wij omdat de afzender wil dat haar of zijn mening bekend 
wordt gemaakt in haar of zijn omgeving. Zij of hij blijft ver-
antwoordelijk voor de inhoud. Plaatsing door ons betekent 
niet dat onze redactie een standpunt inneemt.
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Beste Gemeente, dinsdag 3 maart 
jl. deed ik mijn dagelijkse post-
ronde door de Meerwijk. Het was 
die dag winderig en nat. Bij Grift 
viel mijn oog op een pasje in een 
modderige plas. Ik bukte, viste het 
op en maakte ‘t schoon. Het bleek 
te gaan om een geldige pinpas. In 
gedachten zag ik de rechtmati-
ge eigenares al verbouwereerd 
bij de kassa staan met een la-
ding boodschappen die terug het 
schap in moest. Uit ervaring weet 
ik hoe vervelend het kan zijn om 
mis te grijpen bij de kassa. Ze-
ker met een haastige rij achter je. 
Enige spoed leek me daarom ge-
past. Een half uur werkonderbre-
king leek mij genoeg om dit op te 
lossen. De politie kan in dergelij-
ke situaties je beste vriend zijn. 
Dat dacht ik althans. De woord-
voerder van het lokale politiebu-
reau verwees me via de intercom 
door naar het gemeentehuis. Dat 
klonk als een deugdelijk plan. In 
dit huis worden immers zaken 
verricht die de burgers dienen. 
Daar wordt met een gevonden 
bankpas vast respectvol omge-
gaan. Zeker met de waakzame en 
dienstbare politie als buurman. 
Toch? Voor alle zekerheid had ik 
de rechtmatige eigenares (ook) 
zelf even gezocht. De door mij in 
het vertrouwen gestelde bewaar-
der van de pas kon zo een beetje 
worden ontlast. Na een kwartier 
puzzelen op mijn smartphone kon 
ik de eigenares in kwestie vinden 
en een persoonlijk bericht sturen. 
Het gaf een goed gevoel om de 
veilige locatie van haar bankpas 
door te hebben kunnen geven. 

Mijn missie leek geslaagd. Ener-
giek, blij en voldaan hervatte ik 
mijn gebruikelijke werkzaamhe-
den. Anderhalf uur later kreeg ik 
het volgende bericht: “Fijn dat je 
mijn pas hebt gevonden! Enorm 
bedankt voor jouw moeite. Wel 
jammer dat ze ‘m hebben door-
geknipt. Wat zonde! Aan jou heeft 
het in ieder geval niet gelegen.” 
Toch was ik enorm teleurgesteld 
in mezelf. Hoe kon ik zo stom zijn 
om te denken dat ik met mijn ge-
vonden voorwerp bij jullie terecht 
kon? Ik had van tevoren kunnen 
weten dat jullie onvoldoende ca-
paciteit hebben om zo’n pas lan-
ger dan anderhalf uur heel te 
houden. Dat in ogenschouw ne-
mend, was het ronduit gemeen 
van mij om de eigenares van de 
pas naar jullie toe te sturen. Het 
spijt me dat ik jullie in verlegen-
heid heb gebracht met haar ver-
geefse bezoek aan jullie balie. 
Naast mijn wroeging voel ik toch 
ook iets moois, namelijk dank-
baarheid. Dankzij jullie protocol-
len ben ik tot het besef gekomen 
dat het beter is om de Gemeen-
te niet teveel te betrekken in pro-
jecten die medeburgers zouden 
kunnen dienen. Laat dit een wij-
ze les zijn voor iedere betwete-
rige goedzak die de Gemeente 
voor zijn idealistische karretje wil 
spannen. 

Met vriendelijke groet, 
A. Heine, postbezorger 
PS. In mijn keukenla ligt trouwens 
ook een prima schaar. Daar had ik 
jullie kostbare tijd en energie mee 
kunnen besparen. Nogmaals, sorry..

“Gemeente, sorry. Ik had 
beter moeten weten”

Mats Koolmoes Nederlands 
Kampioen Judo
Uithoorn - Mats heeft afgelopen 
zaterdag een fantastische prestatie 
geleverd door als jongste deelnemer 
in de leeftijdsklasse tot 15 jaar Kam-
pioen van Nederland te worden. De 
beste 28 judoka’s plaatsen zich via 
voorronden voor het NK. Twee we-
ken geleden had Mats zich ge-
plaatst via het Noord-Hollands kam-
pioenschap en mocht starten tegen 
Rian Meijers, de nummer 3 uit Oost 
Nederland. Hij won zijn eerste partij 
eenvoudig via een houdgreep. In de 
2e ronde stond Mats tegen de num-
mer 1 uit Zuid Holland, Bart Meu-
rer. Hij had Bart snel in een houd-
greep waar Bart weer uit kwam, 
maar Mats vervolgde direct met een 
verwurging en won hiermee op ip-
pon en stond in de kwartfi nale. In 

de kwartfi nale stond Mats tegen 
Daan Radier, de nummer 1 uit Mid-
den Nederland. Mats startte furi-
eus en zette direct druk op Daan en 
scoorde binnen 10 seconden ippon 
met een prachtige offerworp. Mats 
stond in de halve fi nale tegen de 
grote favoriet Youri Martin uit Lim-
burg, die twee weken daarvoor ook 
al Belgisch Kampioen was gewor-
den. Mats kreeg instructies om veel 
druk te zetten zonder al teveel risi-
co’s te nemen. 

Specialist
Youri is een specialist in het overne-
men van een tegenstander. Mats ju-
dode heel slim en zette Youri binnen 
een minuut op een straf voor pas-
siviteit en bleef continu druk hou-

BVU parencompetitie
Uithoorn - Maandag 9 maart werd 
de vijfde en laatste zitting van de 
vijfde parencompetitie bij de BVU 
gespeeld. De A-lijn werd gewon-
nen door Lambert & Huib met pre-
cies 60% en aangezien zij bovenaan 
stonden wonnen zij ook deze com-
petitie (met 56,87%). Maar het was 
“close”: Marineke & Martin wer-
den twee met 59,92% en Ans Breg-
geman & Lia eindigden met 59,58% 
op de derde plaats. In de eindstand 
bleven zij hierdoor op plaats twee 
(56,25%). Marineke & Martin stegen 
echter van vijf naar drie (54,57%) en 
zij verdreven hierdoor Marijke & Ger 
naar plaats vier. Onderaan wissel-
den An & Bert stuivertje met Greetje 
& Ria (door hun ruim 53% nu voor-
laatste). Door een droevige 35,86% 
werden Ineke & Elisabeth het derde 
paar dat degradeert. An & Bert heb-
ben beloofd dat zij de volgende ron-
de weer zullen promoveren.
De B-lijn werd gewonnen door ge-
legenheidskoppel Andrew & Hans 
met de hoogste dagscore (62,5%), 
maar zij spelen verder geen rol in de 
promotie. Dat geldt wel voor Cees & 
Jos (2 met 60,42%) en Corry & Thea 
(3 met 59,38%). Dit paar eindigde 

hierdoor zelfs als eerste in deze lijn 
(58,21%). Bep & John consolideer-
den hun tweede plaats (57,65%) en 
Cees & Jos kwamen in de eindstand 
op de derde plaats met 57,19%. De-
ze paren promoveren dus.
De laatste vijf “normale”maandagen 
gaan we “ladderen”: A- of B-lijn is 
niet belangrijk, iedereen speelt te-
gen iedereen, wie wint stijgt en wie 
verliest daalt. Na de eerste ronde 
speel je wel tegen paren van min of 
meer hetzelfde niveau. En wat we 
op de abnormale maandagen (niet) 
gaan doen leest u volgende week.
De BVU doet dat onder andere door 
de mogelijkheid te bieden om in 
huiselijke sfeer (in overleg op dins-
dag- of woensdagmiddag/-avond) 
bridgelessen te volgen onder leiding 
van Hans Wagenvoort.
Maandag 16 maart gestart met een 
“beginnerslijn”. Aanmelden voor de 
beginnerslijn (en de lessen) z.s.m. 
per mail wagenvoorthans@gmail.
com (individueel mogelijk, maar 
liefst per paar) en/of informatie bij 
Hans Wagenvoort, mob. 06 53 368 
948 of met de secretaris van de BVU 
Marineke Lang tel. 0297 569 432 (na 
18:00 uur) mail: bvu@telfort.nl.Dubbel voor Meisjes A1 in de zaal

Uithoorn - Deze zaterdag zijn de 
meisjes van Qui Vive MA 1 na de 
wedstrijd gehuldigd voor het mooie 

resultaat in de zaal. De 16 speelsters 
van de MA1 zijn de zaalcompetitie 
in gegaan als twee volledige zaal-

teams. De MA1 en de MA1-2. Uniek 
dat dit seizoen beide teams kampi-
oen zijn geworden in hun poule. Het 

ene team had wat moeite in het be-
gin maar zijn uiteindelijk glansrijk 
kampioen geworden in de subtop-
klasse meisjes A poule, en tweede 
team maakte het de laatste speel-
dag nog onnodig spannend maar 
haalde het kampioen schap in de 
eerste klasse. Van Robin, Esmee, 
Suus, Emma, Julia, Anouk, Veerle, 
Sarah, Roxy, Megan, Romee, Nadi-
ne, Romy, Nikita, Annick, Marijn en 
onze extra keepster Sanne weten 
we dat ze kunnen hockeyen op het 
veld en in de zaal. Echter kampioen 
worden gaat nooit vanzelf, daar-
voor is heel veel inzet, slim hockey 
en hard werken met en voor elkaar 
voor nodig. Complimenten zijn hier-
voor zeker op zijn plaats vooral aan 
de meiden zelf maar natuurlijk ook 
aan beide coaches Mark Weber en 
Maren Schaatsbergen.

Als supporters zijn wij tijdens de 
wedstrijddagen getrakteerd op 
mooie spannende zaalhockey wed-
strijden, vol prachtige combinaties, 
slimme pasjes en vele doelpunten.
Na het prima resultaat afgelopen 
zaterdag tegen het eerste team van 
Spandersbosch uit Bussum kijken 
we uit naar het vervolg van de veld-
competitie waar we hopen op een 
mooie eindklassering in de landelij-
ke A competitie.

den waardoor Youri niet in zijn spel 
kwam en Mats de wedstrijd won. 
Mats werd al door diverse mensen 
gefeliciteerd, maar Mats was nog 
niet klaar en wilde nu ook kampioen 
worden. Mats moest de fi nale tegen 
Bono Kersten, de nummer 2 uit Lim-
burg, winnen. Mats begon goed en 
zeer aanvallend, hierdoor werd Bo-
no bestraft voor passiviteit. Mats 
wilde nu ook scoren en nam iets te-
veel risico waardoor Bono zijn actie 
overnam en een wazari scoorde en 
een grote achterstand was het ge-
volg. Mats liet alle tactische aanwij-
zingen varen en zocht vol de aanval. 
Bono wilde nogmaals de actie van 
Mats overnemen, maar Mats deed 
nu hetzelfde bij Bono en scoorde 
een fantastisch vol punt. Mats’ eer-
ste Nederlandse titel was een feit. 
Britt Koolmoes, de oudere zus van 
Mats, heeft vrijdag vernomen dat 
zij door de Judo Bond Nederland is 
geselecteerd voor de Europacups 
van Erfurt, Teplice en Berlijn. Indien 

zij hier goed presteert kan ze gese-
lecteerd worden voor het Europees 
Kampioenschap.

Sterk
Bloemendaal, steunend op een aan-
tal grote sterke spelers, bleef voor 
de Kwakelaars soms lastig te be-
strijden en dit leverde enkele ha-
chelijke situaties op voor het doel 
van KDO. Vijf minuten voor rust 
kreeg de thuisploeg een terech-
te penalty die feilloos werd binnen-
geschoten, 1-2. Na deze aanslui-
tingstreffer werd Bloemendaal ster-
ker, met name door een aantal ge-
vaarlijke standaardsituaties. Ruim in 
de blessuretijd van de eerste helft 
was het daarentegen KDO dat zijn 
derde treffer van de middag wist 
te maken. Vanuit een scherp inge-
draaide corner van Bart van der Tol 
kwam de bal bij de tweede paal te-
gen het lichaam van Sven Vlasman 
aan, waardoor er met een 1-3 tus-
senstand gerust kon gaan worden.
In de tweede helft had KDO de toch 
wel bepalende wind tegen en was 
het zaak om een snelle tegentreffer 
tegen te gaan. Dit lukte uiteinde-

lijk tot de 83e minuut toen een van 
richting veranderde vrije trap ach-
ter doelman Peter Onderwater be-
landde, 2-3. In de slotfase van de 
wedstrijd gaven de Kwakelaars niks 
meer weg en hielden stand in de 
kustplaats. 

Overwinning
Door deze overwinning passeert 
KDO Roda’23 (3-0 verlies tegen ZS-
GO/WMS) op de ranglijst en staat 
nu op een prima vijfde plaats in 
de derde klasse C. Volgende week 
speelt KDO de inhaalwedstrijd te-
gen de nummer vier AGB die één 
punt meer heeft behaald dan de 
Kwakelse ploeg. Deze wedstrijd is 
alleen nog wel voor de tweede peri-
ode die KDO nog kan pakken. Hier-
voor dient er aankomende zondag 
gewonnen te worden van AGB en 
mag VVA/Spartaan op Paaszater-
dag, 4 april, niet winnen van ZSGO/
WMS. De wedstrijd begint om 14:30 
uur op het sportpark Ookmeer.
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Hans Bak Open Ronde 
Venen Biljart Kampioen
De Ronde Venen - Afgelopen 
weekend werd er in Café de Merel 
te Vinkeveen gestreden om de titel 
Open Ronde Venen Kampioen 2015.
Vrijdagavond en zaterdag starten 
maar liefst 44 deelnemers en deel-
neemsters de strijd om uiteindelijk 
te kijken wie zondag de fel begeer-
de titel in ontvangst zal mogen ne-
men. Dit bleek na zeer fraaie par-
tijen en een ongemeen spannen-
de strijd in de finale Hans Bak uit 
Mijdrecht te zijn door John Vrielink 
te verslaan, John had de kans om 
de strijd in zijn voordeel te beslissen 
maar miste toch wat makkelijke bal-
len en die kans moet je Hans niet ge-
ven wat ook bleek, Hans tikte het uit 
in de 17de beurt en was dus de win-
naar en mag zich een jaar lang Open 
Ronde Venen kampioen noemen, 
als tweede de moe gestreden John, 
die conditie te kort kwam om Hans 
te verslaan maar wel de kortste par-
tij van het toernooi neer zette nl. 150 
caramboles in 7 beurten.

Derde
Als derde eindigde Jac. de Leeuw uit 
Uithoorn en als vierde Bas Krabben-
dam die het best zwaar had in zijn 
partijen, maar toch tot de finale pou-
le doordrong, en dus vierde werd. 

Ook de dames weerden zich aardig 
b.v. Esther van Eijk die toch een par-
tij uitspeelde met 2 moyenne, maar 
net de finale miste en Magda Buijs 
die de laatste partij tegen Hans Bak 
maar net ten onder ging en de finale 
poule miste. De spelers uit Breuke-
len, 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-
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 toernooi op zaterdag 14 
en zondag 15 maart en zaterdag 21 
en zondag 22 maart aanvang alle da-
gen 14.00 uur. Daarna de halve fina-
le op zaterdag 28 maart en zondag 
29 maart. De hele finale op zater-
dag 11 en zondag 12 april met 8 man 
van Biljartclub D.I.O. /Café De Merel. 
Dit alles in Cafè de Merel Arkenpark 
mur 43 te Vinkeveen.

Koplopers nog niet zeker 
bij Bridgeclub De Legmeer
Uithoorn - Met nog één zitting vier-
tallen te gaan is het oordeel in de A- 
lijn nog niet geveld. Koploper team 
Egbers liet een steek vallen door 
slechts 5 punten te scoren, waar-
door team Ten Brink 10 punten kon 
inlopen. Het bracht hun totaal op 84 
terwijl team Egbers op 93 staat. Wel 
is waar een verschil van 9, maar nog 
zo’n uitglijder en het is verkeken! 
Team Quelle is kennelijk te laat met 
de eindsprint begonnen, hun eerste 
plek met 17 punten bracht ze totaal 
op 71 en met een te behalen maxi-
mum van 20 is dat dus einde verhaal 
voor de hoogste trede. Het zelfde 
geldt voor team de Vroom dat de-
ze keer 11 punten verzamelde, wat 
ze met eveneens een totaal van 71 
op gelijke hoogte bracht.
In de B- lijn zien we de zelfde af-
stand tussen de bovenste twee. 
Team de Jonge staat hier op één 
met 79 punten na een keurige derde 
plaats met 14. Echter team Selman 
heeft de vaart er in en hun score van 
18 bracht ze met een totaal van 70 

binnen bereik. Team van Wijk liet het 
er een beetje bij zitten 
door maar 6 punten te pakken en 
zij zakten daardoor naar de derde 
plaats met een totaal van 68.
Ook team Kamp mengt zich nog in 
de strijd om de hoogste eer. De 15 
punten van deze keer zijn goed voor 
trede vier met een totaal van 67. In 
de C- lijn gaat team Bijlsma fier aan 
de leiding met 68 punten en kan 
team van Zantwijk met hun totaal 
van 50, nog slecht theoretisch bij 
halen. Voor team Verrips dat als der-
de op 44 staat is dat dus niet meer 
mogelijk. Volgende keer de laatste 
zitting en valt dus de beslissing in 
de viertallencompetitie 2014-2015. 
Wilt u zich hier het volgende seizoen 
ook ook aan wagen, kom dan spe-
len bij Bridgeclub De Legmeer. El-
ke woensdagavond in Dans & Party
Centrum Colijn aan de Industrie-
weg 20 te Uithoorn. Voor inlich-
tingen het secretariaat: e- mail  
gerdaschavemaker@live.nl, telefoon 
0297 567458.

Unieke prestaties bij BVK
De Kwakel - De voorlaatste speel-
avond van de 3e parencyclus bij de 
BVK zorgde weer voor diverse ver-
rassende uitslagen in de 3 lijnen. 
De opkomst was groter dan vorige 
week, want 43 paren meldden zich 
in de bridge-arena in het Dorps-
huis De Quakel. Normaal zou dit 
een even aantal moeten zijn, maar 1 
paar had de afmeldregels niet goed 
gelezen en kwam dus onverwachts 
niet opdagen, wat een ‘stilzitter’ in 
de A lijn tot gevolg had. 

In die A lijn misschien wel de groot-
ste verrassing , want bij het ople-
zen van de uitslag begon Hans met 
Rita en Wim Ritzen en dat is geen 
goed teken, want Hans begint altijd 
onderaan de ranglijst! Vorige week 
werd nog gemeld dat Rita en Wim 
de koplopers in de totaalstand in 
de nek hijgden en Wim had er blijk-
baar zoveel vertrouwen in dat hij al-
vast de hele avond in een soort’ ge-
le trui’ door de zaal paradeerde. Dat 
was dus iets te voorbarig. Hun sco-
re lag nog wel ruim boven de 40%. 
Toch wel een ‘unieke’ ervaring voor 
dit kampioenspaar. Geke en Jaap 
Ludwig waren deze avond de sterk-
sten met 59,17%. Kitty en Huub van 
Beem eindigden als 2e met 57,08% 
en dat was 1 plaatsje hoger dan Nel 
Bakker en Hans Wagenvoort die 
56,5% scoorden. De hoofdprijs in 
deze cyclus lijkt Nelly Vork en An-
dre Verhoef nu niet meer te kunnen 
ontgaan, maar... Onderin is het drin-
gen geblazen wat betreft de degra-
datieplaatsen. 
In de B lijn waren de schijnwer-
pers gericht op Elisabeth en Nan 
v.d. Berg (1 hoge en 1 wat lager ge-

richte schijnwerper). Hun 1e cyclus 
in de B lijn en dan op de 6e speel-
avond gewoon brutaalweg de 1e 
plaats opeisen met 57,64%. Om-
dat een aantal boven hen staande 
paren reglementair niet kan pro-
moveren gloort de A lijn! Corrie en 
Ruud van der Peet verrasten even-
eens met hun 2e plaats met 54,85%, 
terwijl Piet v.d. Poel en Gerard de 
Kuijer met 53,47% en daarmee de 
3e plaats hun terugkeer naar de A 
lijn vrijwel veilig stelden. Tiny en 
Han Mann waren na een langduri-
ge afwezigheid gelukkig weer van 
de partij. Dat zij deze avond laat-
ste werden was dus van onderge-
schikt belang. Ook Emmy en Gerard 
van Beek hadden we een paar we-
ken moeten missen, maar ook die 
mochten we gelukkig weer verwel-
komen. Door de vele absenties in de 
loop van deze cyclus is het wat las-
tig voorspellen wie er gaan promo-
veren en degraderen, dat wordt pas 
volgende week duidelijk. 
In de C lijn ook weer een verrassing 
en wel de 1e plaats voor Helen Co-
nijn en Herman Koperdraad me de 
enige score boven de 60% en wel 
63,1%. Zij vertonen een constant 
stijgende lijn deze serie van 6 avon-
den tot nu toe: 40%, 43,75%, 46,67%, 
49,93%, 52,43% en nu dus 63,1%. 
Wat gaat dat volgende week wor-
den? Marjo en Gerrit van Zijtveld 
benaderden hun score van vorige 
week. Toen 1e met 60,07%, nu met 
58,63% 2e. Janny Snabel en Vrony 
van Veen werden 3e met 58,33% en 
die gaan met Rie Bezuyen en Ger-
brand van Nigtevegt wel door naar 
de B lijn. Voor de 3e promotieplaats 
strijden nog 4 paren.  

KNVB praat bij KDO met 
voetbalclubs
Regio - Elke week worden er ve-
le competitiewedstrijden gespeeld 
door de meisjes pupillen- en junio-
renteams. Ook bij KDO en Legmeer-
vogels. Dit levert veel plezier op voor 
veel meiden, begeleiding van de 
teams en andere supporters.
Helaas komt het ook voor dat er 
teams tegen grote nederlagen aan-
lopen of niet in de juiste competi-
tie spelen.
De KNVB maakte daarom van de 
mogelijkheid gebruik om dit met 
de verenigingen te bespreken op 
dinsdag 5 maart 2015 bij KDO. De 
bond licht enkele zaken toe, maar 
wil vooral ingaan op vragen van ver-
tegenwoordigers van de verenigin-
gen. Wat zijn de problemen waar ze 
tegenaan lopen, welke knelpunten 
komen ze tegen en wat zou anders 
of beter kunnen? Tijdens de discus-
sie komen enkele onderwerpen op 
tafel, die verder uitgewerkt worden.
De onderwerpen zijn divers. Veel 
verenigingen hebben moeite of last 

van de opgestelde competities. Ook 
zijn de gehanteerde reglementen 
niet altijd praktisch.
Zo wordt gesproken over samen-
werking van voetbalverenigingen 
om meer speelplezier mogelijk te 
maken. Dat misschien samenge-
stelde teams wenselijk zijn. Met 
speelsters uit verschillende vereni-
gingen. Maar soms ook gemengd 
met jongens. 
Volgens de KNVB zijn er veel mo-
gelijkheden. Daar zijn de verenigin-
gen niet altijd van op de hoogte. De 
KNVB kan de verenigingen helpen 
om meer meisjes te laten voetballen.
Dat is de doelstelling van de KNVB; 
meer meisjes die voetballen leuk 
vinden, helpen om bij voetbalvereni-
gingen te kunnen laten voetballen. 
Ze het spel te leren. De spelregels te 
leren. Gezond en plezierig sporten. 
In Uithoorn kan dat bij Legmeervo-
gels en in De Kwakel bij KDO.  
Voor meer informatie: KNVB District 
West I tel. 020-4879151.

Meester Ruud 3e op NK Kata
Uithoorn - Zondag 8 maart is 
Meester Ruud van Judo Ryu Kensui 
3e geworden bij het NK Kata in Gil-
ze! Ruud traint wekelijks hard voor 
samen met zijn partner Koen Ver-
meule en er was loon naar werken!
Het Ju-no-Kata, “Vormen van zacht-
heid” bestaat uit 3 series van 5 aan-
vallen en verdedigingen zonder dat 
er geworpen wordt. Het Ju-no-Ka-
ta is een zuivere Kodokan Kata die 
werd ontworpen omstreeks 1887. 
Met een sterk deelnemersveld was 
het een zware opdracht om op het 

podium te eindigen! In de voorron-
de strijden er 7 koppels voor 3 fina-
le plaatsen. Na de voorronde was 
het gemeen spannend en met een 
gedeelde 3e plek mocht meester 
Ruud en zijn partner Koen deelne-
men aan de finale ronde.  De eer-
ste keer ging het al super maar de 
tweede keer.... Was geweldig! Het 
gevoel was enorm! uiteindelijk kwa-
men ze net iets tekort op de num-
mers 2 maar wel ruim voor de num-
mers 4. Dus een dik verdiende bron-
zen medaille

Weer veel supersnelle 
zwemmers bij De Amstel
Regio - Zoals elk jaar was het afge-
lopen vrijdag weer het grote brevet-
festijn bij Zwem- en polovereniging 

De Amstel in het Veenweidebad in 
Mijdrecht. Toen de KNZB enkele ja-
ren geleden stopte met de brevet-

ten is De Amstel op eigen initiatief 
hiermee verdergegaan. Er zijn in to-
taal 6 brevetten te behalen, van 1 

naar 6, oplopend in moeilijkheids-
graad. Is het bij brevet 1 alleen maar 
een noodzaak om op 4 verschillen-
de slagen 25 meter te zwemmen en 
daarbij alleen maar de snelheids-
eis voor de schoolslag te behalen, 
bij brevet 6 dienen op alle slagen 
de 100 meter binnen de limiet af-
gelegd te worden. Dit jaar deden er 
van de diploma- en wedstrijdzwem-
mers maar liefst 26 zwemmers mee, 
waarvan er ook 24 daadwerkelijk 
aan alle eisen voldeden en met hun 
felbegeerde brevet naar huis gin-
gen.

Wij feliciteren: 
Voor brevet-1: Nina Siegers, Boaz 
Bisoendial, Ellemijn Dubbeldam, Ro-
mee van Hulst, Mette de Wit, Twan 
Oliemans, Floortje Engel, Nikki Ha-
zeleger, Emily Alden, Iris Pappot en 
Rick Driehuis. Voor brevet-2: Owen 
Michels, Robin Gulpers, Ivo Drie-
huis, Sienna Albers, Bibiënne van 
Hulst, Beau Kruyswijk, Smilla Steen-
poorte en Vera Bader. Voor brevet-3: 
Remke Verwoerd en Jaco ten Cate. 
Voor brevet-4: Mouna Oudshoorn. 
Voor brevet-5: Andinih Rahayu en 
Martijn Ottenhof. Allemaal van har-
te gefeliciteerd en op naar volgend 
jaar met weer een schepje er bo-
venop. Meer weten over De Amstel?  
www.zpv-de-amstel.nl. Alvast in-
schrijven voor de Zwem4daagse 
van 1 t/m 5 juni? www.deamstel.
zwem4daagse.nl

Legmeervogels C2 pakt 
eerste punten in poule
Uithoorn - Op de eerste lentedag 
van 2015 trad LMV C2 aan tegen 
FC Amsterdam C2. Waar afgelopen 
woensdag tegen koploper Overbos 
diverse spelers geblesseerd uitvie-
len, kon trainer Gregory toch weer 
een volwaardig team op de been 
brengen. Na 10 minuten wist Benja-

min een foute terugspeelbal te on-
derscheppen, ging alleen op de kee-
per af en schoof de bal subtiel langs 
hem voor de 1-0. Tien minuten la-
ter toverde Tim een prachtige steek-
pass uit zijn linkerschoen en zette 
daarmee Chahid helemaal vrij voor 
de keeper. Chahid behield zijn zenu-

Legmeervogels A1 wint 
derby van Argon
Aalsmeer - Uithoorn - Zaterdag 7 
maart jl. vond de derby plaats tus-
sen Argon A1 en Legmeervogels 
A1. Beide teams komen dit seizoen 
uit in de 2e divisie. Het was de der-
de confrontatie voor beide teams. 
Eerder in het seizoen werd de be-
ker wedstrijd gewonnen door Leg-
meervogels en de eerste compe-
titie wedstrijd werd ruim gewon-
nen door Argon. Argon is een goe-
de middenmotor en Legmeervogels 
staat bijna onderaan op de ranglijst 
en moet punten pakken voor hand-
having in de 2e divisie. Al snel in de 
wedstrijd kwam Legmeervogels op 
een voorsprong door Richard John-
son. Hij kwam alleen voor de keeper 
te staan door een schittende steek-
pass van Tim Correia. Argon had 
moeite om de spitsen af te stoppen. 
Door de vroege voorsprong kon 
Legmeervogels meer op de coun-
ter spelen en Argon had moeite om 
de snelle spitsen af te stoppen. De 
mannen van Legmeervogels voch-
ten voor elke bal en wonnen meer 
persoonlijke duels. Vlak voor rust 

scoorde Amarino Montez en bracht 
de stand op 0-2. Na rust was het 
weer gelijk raak door een doelpunt 
van Tim Correia 0-3. De wedstrijd 
was gespeeld, geloven in een goed 
resultaat was er niet meer bij Argon. 
Amarino Montez scoorde zijn twee-
de doelpunt van de middag 0-4. Ar-
gon scoorde ook nog een doelpunt 
maar miste de overtuiging. Later 
maakte Amarino ook nog zijn derde 
doelpunt. De mooiste van de wed-
strijd, vanaf de rechterzijkant plaats-
te hij de bal schitterend in de lin-
ker bovenhoek. De keeper van Ar-
gon was kansloos 1-5. De organisa-
tie was volledig zoek bij Argon en de 
sensatie werd nog completer door-
dat Legmeervogels de eindstand op 
1-6 bracht door een doelpunt van 
Damian Tjong A Hung. Houten is 
de volgende tegenstander van Leg-
meervogels. De wedstrijd wordt op 
21 maart gespeeld op het Sportpark 
Randhoorn in Uithoorn om 15.00 
uur. Laten we hopen dat Legmeer-
vogels nu de goede reeks te pak-
ken heeft.

wen en rondde bekwaam af voor de 
2-0. Bij sommige ouders bracht dit 
herinneringen naar boven aan het 
geweldige samenspel tussen Wim 
Jonk en Dennis Bergkamp in hun 
Ajax-tijd. Vlak voor rust bouwde FC 
Amsterdam een fraaie aanval op en 
kwam terug tot 2-1. Pal na de aftrap 
trok FC Amsterdam weer ten aanval, 
Jessy veranderde ongelukkig een 
schot van richting waardoor Ray-
nor kansloos werd en de gelijkma-
ker een feit was. De wedstrijd dreig-
de aldus te kantelen. Gelegenheids-

spits Lars wist echter op links Ben-
jamin te vinden die de keeper om-
speelde en de bal beheerst over de 
lijn trapte. Tot vlak voor het einde 
veranderde er niets aan de stand, 
totdat Stefan met gevaar voor ei-
gen leven een schot blokkeerde dat 
gelukkigerwijs het doel inkaatste, 
eindstand 4-2. De eerste overwin-
ning was een feit, op naar de vol-
gende wedstijd tegen FC Hilversum. 
Man of the match: Stefan Kenter, 
die zowel verdedigend als aanval-
lend zijn mannetje stond.
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