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DE NIEUWE QASHQAI
NU IN DE SHOWROOM!

Autobedrijf Nieuwendijk
Zijdelweg 53, 1421 TC Uithoorn
Tel.: (0297) 56 30 44
www.autobedrijf-nieuwendijk.nl

v.a.  20%  bijtelling

Miele specialist
Eigen technische dienst

HARTELUST B.V.
Oosteinderweg 279, Aalsmeer

Tel. 0297-326454
Fax. 0297-345099
www.hartelust.nl

Catsman Auto’s
Sterk in elk merk

Johan Enschedeweg 17
1422DR Uithoorn

Tel.:  06-23564410 

Catsman Auto’s
Sterk in elk merk

voor het 
officiële

gemeentenieuws 
zie pagina 2

ADVERTEREN?
IN DE

 INfoRmATIE:
✆	0297-581698
✆	06-53847419
✉	 VERkoopUITHooRN@
 mEERboDE.Nl

Uw kostbaarheden 
zijn goud waard!

Inkoop   Verkoop   Veiling
Verpanden   Beleggen

Parkeerplaats Potgieterplein
Potgieterplein, Uithoorn

Elke zaterdag 10:00 - 16:30 uur

www.goudwisselkantoor.nl

  

Kerklaan 9 - Heemstede 
Tel. 023-5286802
info@vosse.nl - www.vosse.nl

Quooker te duur? Vosse heeft het antwoord.

Actie

Alles in 1 boiler 
met 3 in 1 kraan, waterfilter en
anti-kalk element

Bel ons voor meer informatie.

Geen krant 
OntVanGen?

0297-581698

Waar is mijn 
baasje?
Uithoorn - Waar is het baasje 
van deze jonge rode kater? Het 
dier liep rond op de Bieslook in 
Uithoorn. Wie het dier herkent 
wordt verzocht contact op te ne-
men met de Dierenbescherming 
via tel. 0297-343618.

Ria Zijlstra opent Inlooppunt 
informatie en advies Europarei
Uithoorn - Maandag 10 maart 
opende wethouder Ria Zijlstra het 
Inlooppunt informatie en advies Eu-
roparei. Voor de bewoners van de 
Europarei in Uithoorn is er nu een 
makkelijk te bereiken inlooppunt 
voor informatie en advies op het ge-
bied van praktische vragen en ad-
ministratieve zaken. Het inloop-
punt is open op maandagmiddag 

van 13.30 tot 15.30 uur en donder-
dagavond van 18.00 tot 20.00 uur 
in ’t Buurtnest aan de Arthur van 
Schendellaan 59. Inlooppunt Euro-
parei wordt gerund door een groep 
van vrijwilligers die zich betrokken 
voelen bij de Europarei. Zij beteke-
nen graag iets voor een ander met 
de bedoeling dat bewoners zich 
hierdoor geholpen voelen en ver-

volgens zelfstandig verder kunnen. 
Samen staan we sterk is het mot-
to! Het inlooppunt heeft enkele we-
ken geleden al de deuren geopend. 
En in die korte tijd zijn al heel wat 
mensen aan komen lopen met een 
vraag. ‘We hadden niet verwacht dat 
mensen ons al zo snel zouden we-
ten te vinden, maar we hebben het 
gewoon druk!’, aldus de vrijwilligers.

Tekst en uitleg over werkzaamheden Oude Dorp

”Straat klaar voor opening 
terras- en vaarseizoen”

Overlast voor het verkeer op de Amsteloever duurt nog tot Koningsdag.

Uithoorn - Woordvoerders van de 
gemeente gaven tijdens de inloop-
avond op donderdag 13 maart aan 
belangstellende inwoners tekst en 
uitleg over de planning en het ver-
dere verloop van de werkzaamhe-
den in en rond het Oude Dorp van 
Uithoorn. Dat ligt (nog) helemaal 
op de schop en duurt zeker tot eind 
april. De redactie van deze krant 
was eveneens aanwezig en liet zich 
uitgebreid informeren. Wat met stel-
ligheid wordt bevestigd is dat de 
Prins Bernhardlaan, Thamerlaan, 
het viaduct onder de busbaan en de 
Amsterdamseweg eind deze maand 

eindelijk gereed zijn. Dat is inclusief 
de rotonde bij de Pr.Christinalaan/
Irenelaan. Die wordt overigens als 
een ‘eenvoudige’ voorziening uitge-
voerd omdat de rotonde t.z.t. wordt 
meegenomen in de totale herin-
richting van het Amstelplein. Aan-
sluitend zijn ook de Stationsstraat 
en de Petrus Steenkampweg voor 
het verkeer weer geopend. De eer-
ste bomen in de groenstrook langs 
de Prins Bernhardlaan zijn inmid-
dels ook al geplant. Het heeft aan-
nemersbedrijf Dura Vermeer veel 
hoofdbrekens gekost omdat er nog-
al wat onverwachte zaken in de on-

dergrond van het Thamerlint wer-
den aangetroffen tijdens de bouw-
werkzaamheden, zoals oude leidin-
gen en kabels en oude funderingen. 
Dat heeft flink wat geld gekost aan 
onderzoek en opruiming. “Daardoor 
liep men al gauw vier weken op het 
schema achter,” vertelt coördinator 
projecten leefomgeving Peter Lou-
werse die een heldere visie geeft op 
de nog lopende werkzaamheden. 
“Maar nu lopen we hiermee voor op 
de officiële opening van de N201 en 
het aquaduct. 

(Vervolg elders in deze krant)

Uithoorn - Het heeft lang geduurd 
maar eindelijk was het dinsdag 11 
maart zover: de eerste bomen wer-
den geplant op het Thamerlint. In 
het eerste ontwerp was er door de 
gemeente weinig ruimte overgela-
ten voor het groen. Tijdens het bijna 
twee jaar durende participatietraject 
met de omwonenden zijn de plannen 
zo gewijzigd dat er met name aan de 
Prins Bernhardlaan een fraaie bre-
de strook groen kon komen met vol-
doende ruimte voor bomen. Hiermee 
wordt zoveel mogelijk tegemoetge-

komen aan één van de belangrijke 
wensen van de bewoners, namelijk 
het behoud van het authentieke ka-
rakter van het Thamerlint. Woensdag 
12 maart was het Nationale Boom-
feestdag. In de vorige edities hier-
van vroeg de commissie Thamerlint 
aandacht voor het verdwijnen van de 
karakteristieke bomen aan het Tha-
merlint. Des te verheugender dat in 
de editie van Boomfeestdag 2014 
melding gemaakt kon worden van 
mooie nieuwe bomen. Dat maakt 
mensen weer blij!

Bomen zijn terug op het 
Thamerlint

Uithoorn - Nu de gemeenteraads-
verkiezingen (bijna) achter de rug 
zijn, vragen alle gemeentelijke items 
nog steeds uw aandacht. Zo staat 
onder andere de toekomst van De 
Hoeksteen op het spel. Wat komt er 
in dit monumentale pand als de bibli-
otheek gaat vertrekken: een gokhal, 

een bouwmarkt, een voedselbank? 
Of vindt u dat de bibliotheek er moet 
blijven? U kunt daarover direct mee-
beslissen door uw stem uit te bren-
gen op www.hoeksteen50jaar.nl vóór 
1 april aanstaande. De uitslag wordt 
op die dag bekendgemaakt. Uw stem 
kan doorslaggevend zijn.

Uw stem voor De Hoeksteen

Ook hier verkeersoverlast verwacht 
door Nuclear Security Summit
Regio - De wegafsluitingen ten 
behoeve van de Nuclear Securi-
ty Summit op 24 en 25 maart zul-
len ook in Uithoorn waarschijn-
lijk tot verkeershinder leiden. Om 
de 56 deelnemende wereldleiders 
van Schiphol naar Amsterdam, Rot-
terdam en Den Haag te vervoeren 
worden delen van de A4, A44 en 
de N44 afgesloten. De A5 en de 

toeritten naar de A4 worden hele-
maal afgesloten. De N201/N196 
zal naar verwachting drukker wor-
den dan gebruikelijk. Ook omdat 
de N201/N196 als omleidingsrou-
te geldt naar Schiphol. Gedetailleer-
de informatie over de gevolgen van 
de top voor het verkeer is te vinden 
op www.vananaarbeter.nl en www.
nss2014.com. Vanwege de te ver-

wachten toename van verkeer in en 
rond Uithoorn geeft de gemeente 
Uithoorn vijf tips aan inwoners, on-
dernemers en anderen die op 24 en 
25 maart van of naar Uithoorn rei-
zen. Werk indien mogelijk thuis, Ge-
bruik alternatieve routes, Reis met 
fiets of scooter, Neem vrij op 24 en 
25 maart en geef hulpdiensten de 
ruimte.

TC

 QUI VIVE        U

I T H O O RN

T OPEN DAG TC QUI VIVEOPEN DAG TC QUI VIVEOPEN DAG TC QUI VIVE
ZONDAG 30 MAART TUSSEN 12.00-16.00

www.quivivetennis.nl
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Postadres
Postbus 8
1420 AA Uithoorn

Bezoekadres
Laan van Meerwijk 16
1423 AJ Uithoorn
telefoon: 0297 513111
e-mail: gemeente@uithoorn.nl
website: www.uithoorn.nl
twitter: twitter.com/Gem_Uithoorn

www.uithoorn.nl/digitale_balie
7 dagen per week, 24 uur per dag

Klant Contact Centrum (zonder 
afspraak kunt u hier terecht)
Maandag, dinsdag, donderdag 
van 8.30 tot 17.00 uur.
Woensdag van 8.30 tot 20.00 uur.
Vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur.

Telefoon 0297-513111
Maandag, dinsdag, woensdag, 
donderdag van 8.30 tot 17.00 uur.
Vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur.

Producten- en dienstenbalie
Met afspraak:
Maandag, dinsdag, donderdag 
van 8.30 uur tot 14.00 uur.
Vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur.
Woensdag van 8.30 tot 13.00 uur 
en van 17.00 tot 20.00 uur.
Zonder afspraak:
Woensdag van 13.00 tot 17.00 uur.

Gemeentewerf en scheidingsdepot
Maandag, woensdag, vrijdag en 
zaterdag van 9.00 tot 12.30 uur 
en 13.00 tot 16.30 uur.
Gesloten op dinsdag en donderdag.

Werk en Inkomen (G2)
Zonder afspraak:
Uithoorn: maandag, donderdag 
van 8.30 tot 12.00 uur.
Aalsmeer: dinsdag, vrijdag 
van 8.30 tot 12.00 uur.
De balies in Uithoorn en Aalsmeer 
hebben ook op woensdagmiddag 
spreekuur van 13.30 tot 16.30 uur.

Wonen, welzijn en zorg (G2)
Zonder afspraak:
Uithoorn: maandag, woensdag, 
vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur.
Aalsmeer: maandag, dinsdag, 
donderdag van 8.30 tot 12.00 uur.

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

Wilt u de burgemeester of één
van de wethouders spreken?
U kunt dan een afspraak maken met 
hun secretaresse te bereiken op 
0297-513151. 
Maar u kunt ze ook direct een e-mail 
sturen met uw vraag of opmerking. 
Hierbij de verschillende adressen:
burgemeester.oudshoorn@uithoorn.nl
wethouder.verheijen@uithoorn.nl
wethouder.zijlstra@uithoorn.nl
wethouder.levenbach@uithoorn.nl

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

COLOFON

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

PROCEDURE 
Ter inzage
Stukken die ter inzage liggen kunnen door iedereen worden ingekeken. De 
stukken liggen ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum (Laan van 
Meerwijk 16) tijdens de openingstijden. Alleen wanneer dat is aangegeven 
liggen de stukken ook ergens anders ter inzage zoals bij de openbare biblio-
theek De Hoeksteen of dorpshuis De Quakel. De openingstijden van het ge-
meentelijk informatiecentrum kunt u vinden in het colofon. 
Zienswijzen
Zienswijzen kunnen door iedereen kenbaar worden gemaakt. Dit moet schrif-
telijk worden gedaan bij burgemeester en wethouders van Uithoorn (Laan 
van Meerwijk 16) tenzij anders vermeld.
Bezwaren
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden be-
zwaar indienen. Bezwaren moeten voorzien zijn van motivatie en schriftelijk 
worden ingediend bij burgemeester en wethouders van Uithoorn (Laan van 
Meerwijk 16) tenzij anders vermeld. Voor het verstrijken van de bezwaarter-
mijn moet het bezwaarschrift zijn ingediend. Een bezwaarschrift heeft geen 
schorsende werking. Dit betekent dat de vergunning voor het verstrijken van 
de termijn al kan zijn uitgevoerd (met het risico dat het eventueel weer onge-
daan moet worden gemaakt).
Voorlopige voorzieningen
Om ervoor te zorgen dat er geen gebruik wordt gemaakt van de vergun-
ning, kan een voorlopige voorziening worden aangevraagd. Het aanvragen 
van een voorlopige voorziening kan bij de sector bestuursrecht van de arron-
dissementsrechtbank (voorzieningenrechter) via het adres: Postbus 75850, 
1070 AW in Amsterdam. Een verzoek om een voorlopige voorziening moet 
ook een motivatie bevatten. Voor het aanvragen van een voorlopige voorzie-
ning worden door de rechtbank kosten in rekening gebracht. 
Beroep
Wij maken u erop attent dat u op grond van de Algemene wet bestuursrecht 
binnen zes weken na verzending van onze beslissing in beroep kunt gaan 
bij de sector bestuursrecht van de Rechtbank, Postbus 75850, 1070 AW Am-

sterdam. Voor de behandeling van het beroepsschrift door de rechtbank wor-
den u griffi ekosten in rekening gebracht. Een dergelijk beroepsschrift heeft 
geen schorsende werking. Wel bestaat de mogelijkheid om de president van 
de rechtbank in Amsterdam te verzoeken een voorlopige voorziening te tref-
fen. Een gemotiveerd verzoekschrift kunt u daartoe tot hem richten. Voor het 
in behandeling nemen van een dergelijk verzoekschrift worden u kosten in 
rekening gebracht.

 TER INZAGE
Tijdelijk: 
- Voorbereidingsbesluit Marktplein 63 t/m 71 en Wilhelminakade 1. Inzageperio-

de 7 februari 2014 t/m 20 maart 2014. Inlichtingen bij Ontwikkeling, R.A. Noor-
hoff, 0297-513111.

- Ter inzage legging ontwerp “Bestemmingsplan Drechtdijk 109”, bezwaarperi-
ode van 7 maart 2014 t/m 17 april 2014. Inlichtingen bij Ontwikkeling W. van 
de Lagemaat 0297-513111.

- Ter inzage legging ontwerp van “Bestemmingsplan Boterdijk Eigen Haard lo-
caties 1 tm 4”. Bezwaarperiode van 7 maart 2014 t/m 17 april 2014. Inlichtin-
gen bij Ontwikkeling M.W.M. Blonk 0297-513111.

 INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING
De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van bezwa-
ren hiertegen is nog niet mogelijk.
De Kwakel
- Drechtdijk 115, aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een 

woonhuis met schuur en schapenschuur. Ontvangen 7 maart 2014.
- Drechtdijk 69, aanvraag omgevingsvergunning voor het oprichten van twee 

woningen met bijgebouwen. Ontvangen 13 maart 2014.

 VERLEENDE (OMGEVINGS-)VERGUNNINGEN
Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar/beroep maken. Hoe 
u dat moet doen leest u bovenaan in deze advertentie in het grijze kader.
Zijdelwaard (Europarei)
- Hugo de Grootlaan, vergunning kabels en leiding voor het wijzigen van het LS-

net. Bezwaar t/m 23 april 2014.
De Kwakel
- Achterweg / Dwarsweg. Verklaring van geen bezwaar aan Kom in de Kas re-

gio Aalsmeer voor het organiseren van Kom in de Kas op 5 en 6 april 2014.
- Ontheffi ng artikel 35 aan mevrouw Van Heuven voor het schenken van zwa-

kalcoholhoudende drank tijdens Kom in de Kas op 5 en 6 april 2014. Bezwaar 

t/m 21 april 2014.
- Egeltjesbos. Verklaring van geen bezwaar aan Het 4 mei Comité De Kwa-

kel voor het organiseren van een herdenkingsbijeenkomst op 4 mei 2014 van 
19.15 tot 21.00 uur.

- Bezworen Kerf 4. Melding ontvangen van mevrouw Van der Sar voor het orga-
niseren van een snuffelmarkt op 19 april 2014.

Overige bekendmakingen / Uithoorn - De Kwakel
- Vergunning aan Amstelland Festival voor het plaatsen van tijdelijke reclame-

borden en het ophangen van spandoeken om kenbaarheid te geven aan het 
Amstelland Festival van 27 t/m 29 juni 2014. Bezwaar t/m 22 april 2014.

 DIGITALE BEKENDMAKINGEN
Een aantal bekendmakingen (verordeningen en verkeersbesluiten) worden niet 
meer gepubliceerd in De Nieuwe Meerbode. Per 1 januari 2014 heeft de overheid 
een verplichting gesteld om Algemeen verbindende voorschriften, uitsluiten digi-
taal bekend te maken. U kunt de volledige teksten van verordeningen en verkeers-
besluiten alleen nog digitaal inzien via  www.offi cielebekendmakingen.nl U kunt 
zich daar ook inschrijven voor een e-mailservice om op besluiten uit de gemeen-
te Uithoorn geattendeerd te worden. 
Welke bekendmakingen vind ik op www.offi cielebekendmakingen.nl?
- Verordeningen 
- Verkeersbesluiten
- Ruimtelijke plannen (publicatie ook via de Gemeentepagina).

 INGETROKKEN BOUW- EN OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Bedrijventerrein Uithoorn
- Amsterdamseweg 18, reguliere bouwvergunning voor het gedeeltelijk veran-

deren van de voorgevel.
Dorpscentrum
- Stationsstraat 60, reguliere bouwvergunning voor het plaatsen van een licht-

bak aan de gevel.
Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Blauwe Gans 7, omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakopbouw.
- Gooimeer 19, reguliere bouwvergunning eerste fase en tweede fase voor het 

vergroten van een woning.
Thamerdal
- Wilhelminakade tussen de busbaan en de Thamerkerk, reguliere bouwvergun-

ning voor het plaatsen van een steiger ten behoeve van een salonboot.

OFFICIËLE MEDEDELINGEN EN BEKENDMAKINGEN
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Kerntop zorgt voor ernstige 
verkeershinder in Uithoorn 
op 24 en 25 maart

Op 24 en 25 maart 2014 vindt in 
Den Haag de internationale Nuclear 
Security Summit (NSS) plaats. De-
ze wereldtop is met 53 deelnemen-
de landen, vier internationale organi-
saties, vijfduizend delegatieleden en 
drieduizend journalisten de grootste 
internationale conferentie die Neder-
land ooit heeft georganiseerd.

Het overgrote deel van de delegatie-
leden landt op Schiphol en reist ver-
volgens onder begeleiding naar Den 
Haag. Van zondag 23 maart 16:00 
uur tot maandag 24 maart 16:00 uur 
en van dinsdag 25 maart 13:00 uur tot 
woensdag 26 maart 05:00 uur gelden 
daarom wegafsluitingen. Zo wordt de 
A5 in beide richtingen afgesloten. Dit 
geldt ook voor de op- en afritten van 
de A4. Verder worden ook delen van 
de A44 en de N44 afgesloten. Weg-
gebruikers tussen Amsterdam, Den 
Haag en Rotterdam moeten dus re-
kening houden met zeer ernstige ver-
keershinder. Door deze wegafsluitin-
gen ontstaat grote kans op lange fi -
les. Ook Uithoorn en omliggende ge-
meenten zullen last krijgen van ver-
keersoverlast.

Ingrijpend
De gevolgen zijn ingrijpend. De NSS-
top zal geen enkele weggebruiker in 
of rond de Randstad ontgaan. Het 
vervoer van de wereldleiders gaat 
immers gepaard met veel wegafslui-
tingen in omleidingsroutes. Tijdens 

de drukste momenten op de snel-
wegen moeten weggebruikers reke-
ning houden met een ‘spits bovenop 
de spits’. Niet alleen 24 en 25 maart 
zal er verkeersdrukte ontstaat, ook 
de dagen en voor en daarna kan het 
druk zijn in de Randstad. 

Meer informatie over NSS
Landelijke informatie over de top 
vindt u op www.nss2014.com. U 
kunt NSS ook op twitter volgen via 
@NSS2014. Meer verkeersinforma-
tie kunt u vinden op www.vananaar-
beter.nl.

Tips voor verkeersgebruiker 
van en naar Uithoorn
Tip 1:  mijd de A4 en neem een 
 alternatieve route
Tip 2: ga op de fi ets, scooter of 
 openbaar vervoer naar je werk 
Tip 3:  ga thuis werken 
Tip 4:  neem een dagje vrij
Tip 5:  houd - hoe dan ook - rekening 
 met drukte op de weg

Regiotaxi Amstelland tijdens 
de Kerntop
De verkeersoverlast zal naar ver-
wachting ook gevolgen hebben voor 
het vervoer met de Regiotaxi Amstel-
land. Hierdoor is het mogelijk dat er 
achterstanden/langere wachttijden 
ontstaan op die dagen. Wij verzoe-
ken u hiermee rekening te houden in-
dien u op 24 en/of 25 maart 2014 ge-
bruik wilt maken van de Regiotaxi.

Uithoorn doet voor de 13de 
keer mee aan de week voor 
Nederland Schoon
Blikjes op straat, sigarettenpeuken 
in de bosjes en rondslingerend plas-
tic. Zwerfafval behoort al jaren tot één 
van de grootste ergernissen van ons 
land en dus ook in Uithoorn. Wist u 
dat het 50 jaar duurt voordat een blik-
je vergaat? U kunt uw steentje bijdra-
gen om Uithoorn er weer opgeruimd 
uit laten zien. Hoe? Door van 24 t/m 
29 maart mee te doen aan De Week 
van Nederland Schoon!

Wat is De Week van 
Nederland Schoon?
Deze week wordt elk jaar georgani-
seerd door de Stichting Nederland 
Schoon. Er worden dan overal diver-
se acties georganiseerd om Neder-
land weer een beetje schoner te ma-
ken. De gemeente Uithoorn doet al 
voor de dertiende keer mee met deze 
landelijke schoonmaakactie. 

Wanneer?
De Uithoornse ‘Week van Neder-
land Schoon’ is al van start gegaan 
met een schoonmaakactie van Roei-
vereniging Michel de Ruijter. Er is he-
laas weer veel opgehaald, dus de 
schoonmaakactie was geen overbo-
dige luxe. Het was zeer geslaagd en 
het resultaat mag er dan ook zeker 
zijn. Dorpshuis De Quakel gaat op 
22 maart van start langs de Drecht-
dijk en op 24 maart gaan Basisscho-
len De Kajuit en De Zon aan de slag. 
De Brede School in De Legmeer gaat 
ook op 24 maart het gebeid rond-
om de school te lijf met zakken en 
knijpers. De Praktijkschool gaat om 
woensdag 26 maart opruimen en Ba-
sisscholen De Vuurvogel en ’t Start-
nest gaan op 27 en 28 maart Zijdel-

waard aanpakken. Kortom er is al 
hard gewerkt en er gaat de komen-
de dagen nog hard gewerkt worden. 

De gemeente
De gemeente zet zichzelf in deze pe-
riode extra in om de gemeente Uit-
hoorn schoon te maken. Er zullen 
extra veegmachines worden inge-
zet, de bermen van de N201 worden 
schoongemaakt en het drijfvuil wordt 
verwijderd. Daarnaast worden de 
verkeersborden schoongemaakt en 
verzorgt de gemeente grijpers, rin-
gen, vestjes en vuilniszakken bij ac-
ties van buurtbewoners. 

Vragen of zelf iets organiseren?
Dit kan telefonisch via 0297-561127 
of via email nederlandschoon@uit-
hoorn.nl met als onderwerp ‘Neder-
land Schoon’. 

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

Met voorlezen kun je niet vroeg ge-
noeg beginnen. Samen een boek-
je lezen - plaatjes aanwijzen en ver-
haaltjes vertellen - versterkt de band 
met je baby en is goed voor de taal-
ontwikkeling. Wethouder Ria Zijl-
stra gaf donderdag 6 maart het start-
schot voor Boekstart*, een lande-

lijk project om voorlezen te stimule-
ren. En er was meteen succes: ou-
ders stonden in de rij om zich met 
hun kind(eren) in te schrijven als 
lid. Meer informatie is te vinden via 
www.debibliotheekamstelland.nl en 
meer foto’s vindt u op www.fl ickr.com/
gemeenteuithoorn/sets

Opening Boekstart 
veelbelovend

Weekend van 28-31 maart 
afsluiting Zijdelweg
In het weekend van 28 tot 31 maart 
is de Zijdelweg wederom afgeslo-
ten voor al het autoverkeer. De af-
sluiting is vrijdag 28 maart vanaf 
18:00 uur tot maandagochtend 31 
maart 6:00 uur.
De afsluiting is nodig om de slin-
ger te verwijderen en de nieuwe 
rotonde op de Zijdelweg aan de 
noordzijde van de N201 (Amstel-

veense kant) aan te sluiten op de 
bestaande Zijdelweg. Ook worden 
de op- en afritten aangesloten op 
de nieuwe situatie. Het Shell-tank-
station is gedurende dit weekein-
de gesloten.
Met behulp van verkeersregelaars 
worden de hulpdiensten en bus-
sen van connexxion doorgelaten. 
Fietsers houden doorgang.

Vervolg op volgende pagina.
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Officiële mededelinGen en bekendmakinGen
 VerkieZinGen Gemeenteraad

bekendmaking van de uitslag
De voorzitter van het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de 
raad van de gemeente Uithoorn maakt ingevolge artikel P 20, lid 2, van de Kies-
wet bekend, dat op 21 maart 2014, te 10.00 uur. in een openbare zitting van dat 
bureau in B & W kamer de uitslag van de op 19 maart 2014 gehouden verkiezing 
zal worden bekendgemaakt.
Uithoorn 11 maart 2014
De voorzitter voornoemd, mevr. drs. D.H. Oudshoorn-Tinga

 beleidsreGels handhaVinG wet kinderOpVanG en 
 kwaliteitseisen peuterspeelZalen Gemeente uithOOrn
Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten hebben de “Beleids-
regels handhaving Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen ge-
meente Uithoorn” te wijzigen.

In de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen en aanverwante re-
gelgeving staan de kwaliteitseisen waar kinderopvang aan moet voldoen. In de 
“Beleidsregels handhaving Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelza-
len gemeente Uithoorn” wordt uitgegaan van deze kwaliteitseisen.
Wanneer blijkt dat bijvoorbeeld een kinderdagverblijf of peuterspeelzaal niet vol-
doet aan een of meer kwaliteitseisen van de Wet Kinderopvang en kwaliteitsei-
sen peuterspeelzalen kan zowel een herstelsanctie als een strafsanctie worden 
opgelegd. 
Belangrijke wijzigingen van het beleid zijn dat het qua opzet vereenvoudigd is 
en daarmee gebruiksvriendelijker. Omdat we het van belang vinden dat de eisen 
die aan de kinderopvang en peuterspeelzalen goed worden nageleefd is ook het 
sanctiebeleid aangepast. Zo zal in het vervolg bij geconstateerde overtredingen 
met een prioriteit “hoog” door ons in beginsel een bestuurlijke boete worden uit-
geschreven.
Het beleid treedt in werking per 1 april 2014 en is in te zien bij het Klant Contact 
Centrum van de gemeente Uithoorn, Laan van Meerwijk 16.

 burGemeester en wethOuders hebben een VerGunninG 
 Verleend Van 9 juni 2014 tOt en met 14 juni 2014 aan:
Mevrouw J. Hoek namens APPCO Marketing b.v. voor het houden van een wer-
ving van donateurs voor VSO Nederland te Uithoorn. Op grond van de Algemene 
wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden tegen bovenvermeld besluit een ge-
motiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. Tot uiterlijk 
26 maart 2014 kan tegen voormelde vergunning bezwaar worden aangetekend.
Een dergelijk bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Wel bestaat de mo-
gelijkheid om de voorzitter van de sector bestuursrecht van de arrondissements-
rechtbank (voorzieningenrechter), Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam, om een 
voorlopige voorziening te vragen. Een gemotiveerd verzoekschrift kan daartoe tot 
hem gericht worden. Voor de behandeling van een verzoekschrift worden door de 
rechtbank kosten in rekening gebracht.

w w w . u i t h O O r n . n l

Uithoorn - Zaterdagochtend 15 
maart vierde MdR 50 jarig lustrum 
viert en maakte met de Wal en Wa-
ter schoonmaakactie Uithoorn 
schoon. 
Op het Zijdelmeer bij het gemeen-
tehuis was door MdR een landelij-
ke CiTo event (Cash In Trash Out) 
georganiseerd en hier kwamen ve-
le geocashers op af om vooral lo-
pend om de plas het meer schoon 
te maken. Daar kwamen ongeveer 
15 geocashers van Heemstede tot 
Eemnes op af. Op het meer waren 
tientallen kajakkers en roeiers. Een 
spannend moment was toen de eni-
ge geocasher met een eigen kajak 
omsloeg. Omdat zijn dikke natte jas 
plots heel zwaar was heeft hij een 
kanojasje (Anorak) van een kajakker 
gekregen en mocht hij naast het ge-
meentehuis in een auto uit de wind 

weer warm worden. Totaal werd 
één volle aanhangwagen zwerfvuil 
van het Zijdelmeer afgevoerd. Di-
verse ander teams van MdR gingen 
de Meerwijk in, de Amstel op en 
het dorp in, opzoek naar zwerfafval. 
Ook dat leverde bijna 6 kuub zwerf-
afval in de aanhanger op. Veel ge-
vonden zijn plastic zakken, aanste-
kers, drankblikjes, piepschuim en 
flessen. Elk jaar vind je wel iets bij-
zonders en dat was dit jaar zeker de 
bijna nieuwe doorzichtige 4,5 liter-
fles Zweedse Wodka, een huis-ver-
koopborden een zilvergrijze cock-
pit van een motorfiets (met knipper-
lichten en al). Ter afsluiting was in 
de campagne te MdR 50 cupcakes 
en 2 meter cake op de campagne! 
Iedereen ontzettend dankt voor de 
inzet! Mede daardoor is dit een suc-
ces geworden.

Wal en Water schoonmaak-
actie groot succes

Uithoorn - Dames en heren, jon-
gens en meisjes. Hooggeëerd pu-
bliek. Welkom bij het circus van ‘t 
Startnest. Met deze woorden wor-
den alle vaders, moeders, opa’s, 
oma’s en andere belangstellenden 
begroet tijdens de speciale week-
sluiting van de onderbouw van de 
basisschool. De afgelopen weken 
zijn de kleuters druk bezig geweest 
met het thema ‘circus’. In de zaal zit-
ten ook de kinderen van de Vuur-
vliegjes, Baloe en ‘t Overstapje. Voor 
hen is het een leuke kennismaking 
met de Jenaplanschool. De kleu-
ters trakteren het publiek op ver-
schillende acts. Er zijn dansers, wil-
de dieren, acrobaten, goochelaars 
die konijnen uit een doos toveren, 
sterke mannen en vrouwen en na-
tuurlijk mogen de clowns niet ont-
breken. De aula is voor de gelegen-
heid door een creatieve ouder om-
getoverd tot heuse circuspiste. Ook 
hebben ouders gezorgd voor lekke-
re hapjes. Ieder kind krijgt een zelf-
gemaakte cupcake en ook voor het 
overige publiek staat er iets lekkers 
klaar. Kinderen, leerkrachten en pu-
bliek kijken terug op een gezellige 
ochtend.

Kleuters schitteren in circus Startnest Regio - Vandaag de dag is het een 
pittige klus om op te vallen met je 
CV en sollicitatiebrief. Hoe wordt 
een CV en sollicitatiebrief gele-
zen en waar moet je opletten? Ro-
se-Marie Lucas, Noloc erkend loop-
baanprofessional en sollicitatietrai-
ner van Rooskleurig Coaching: “het 
schrijven van een sollicitatiebrief 
kan voor sollicitanten moeilijk ge-
noemd worden en werkt zeker in tij-
den van crisis en werkloosheid af-
schrikwekkend en demotiverend. Er 
reageren veel mensen op een vaca-
ture, waardoor sollicitanten juist ex-
tra hun best moeten doen om op te 
vallen. De sollicitatiebrief is daar-
bij de eerste indruk. De sollicita-
tiebrief vormt voor vele sollicitan-
ten een flinke drempel. Bij het ma-
ken van een sollicitatiebrief is het 
belangrijk om aansluiting met de 
werkgever te vinden. Het uitgangs-
punt is waarom je solliciteert op 
een functie bij het bedrijf en duide-
lijk is dat je over de gewenste vaar-
digheden beschikt. Weet wanneer 
je iets moet benadrukken en wan-
neer je juist iets moet afzwakken. 
Pas de tekst per werkgever aan. Dat 
geldt zowel voor de sollicitatiebrief 
als CV. Overtuigend schrijven kan 
pas als je doelbewust gaat sollicite-
ren, omdat je weet wat je wilt, wel-
ke werkzaamheden jou ècht goed 

af gaan en waarom je het bedrijf 
zo leuk vindt om bij te werken. Best 
lastig, maar het is te leren!” Doe 
mee aan de workshop ‘het schrij-
ven van een CV en sollicitatiebrief’. 
De workshop is praktisch, interac-
tief en wordt in groepsverband ge-
geven. In de ochtend krijg je uitleg 
en informatie over o.a. de opbouw 
en het optimale gebruik van je CV 
en sollicitatiebrief. ’s Middags ga 
je zelfstandig en groepsgewijs ac-
tief aan de slag en wisselt onder-
ling feedback, tips en ideeën uit. 
De workshop is op vrijdag 11 april 
a.s. van 10.00 tot 15.00 uur bij Start-
warehouse, Amsterdamseweg 13 G 
in Uithoorn. Prijs € 65,00 excl. btw 
per deelnemer incl. het werkboek, 
een stevige lunch, koffie, thee en 
frisdrank. Aanmelden? Bel 06-53 
13 50 15 of stuur een e-mail naar  
info@rooskleurigcoaching.nl Ken je 
mensen die op zoek zijn naar een 
nieuwe of andere baan? Tip ze dan 
over deze workshop. Bij Rooskleu-
rig Coaching draait het om werk. Je 
kan er terecht voor loopbaancoa-
ching, outplacement en sollicita-
tie-en Social media trainingen. Op 
woensdag 28 mei is er weer een 
LinkedIn training voor werkzoeken-
den. Informatie: zie advertentie el-
ders in deze krant op de de website  
www.rooskleurigcoaching.nl

Workshop ‘het schrijven van 
een CV en sollicitatiebrief’

Uithoorn - Onrechtmatig en ille-
gaal gebruik van woningen in Uit-
hoorn wordt voortaan gezamen-
lijk bestreden door de gemeen-
te, de politie, woningcorporatie Ei-
gen Haard en netbeheerder Lian-
der. De vier partijen ondertekenden 
maandag 17 maart op het gemeen-
tehuis hiervoor een convenant – het 
zogenoemde ‘Doorzonconvenant’ 
- waarin zij onder meer verklaren 
informatie onderling te zullen de-
len en uitwisselen om de problema-
tiek van onrechtmatig gebruik van 
een woning aan te pakken. Verte-
genwoordigers van de vier partijen 
waren aanwezig om het convenant 
te ondertekenen. Dat waren burge-
meester Dagmar Oudshoorn (Vei-
ligheid) van de gemeente Uithoorn, 
Coen de Ronde en Albert-Jan Bor 

namens netbeheerder Liander; Jan 
van den Berg Jeths van Woning-
corporatie Eigen Haard en hoofd-
inspecteur en wijkteamchef Jolan-
da de Hooge van de Politie Eenheid 
Amsterdam. De ondertekenaars ga-
ven aan zeer tevreden te zijn met de 
samenwerking die voor alle partijen 
een nuttige uitwerking zal hebben. 
De gemeente Uithoorn gaat met de 
ondertekende partijen samenwer-
ken om onrechtmatige bewoning 
aan te pakken. Dit doen zij door on-
derling gegevens uit te wisselen om 
zo de leefbaarheid in de wijken te 
verbeteren en te zorgen voor een 
betere (en eerlijke) doorstroming 
op de huurwoningmarkt. Door re-
levante gegevens bijvoorbeeld uit 
de gemeentelijke basisadministra-
tie (GBA) uit te wisselen, ontstaat 

Convenant tegen onrechtmatig 
gebruik van woningen

king tussen gemeente, woning-
corporatie, politie en netbeheer-
der voor de inwoners ook prakti-
sche voordelen op. Met de uitwis-
seling van gegevens hoeven nieu-
we huurders veelal geen uittreksel 
uit de GBA meer aan te vragen. Dit 
scheelt tijd en geld. Ook is het niet 
meer nodig om verhuizingen door 
te geven, omdat de corporaties de-
ze informatie (na akkoord van de 
huurder) direct uitwisselen met de 
gemeente. Bij zo’n convenant wor-
den overigens wel scherpe regels 
gesteld die de privacy van de inge-
schrevenen beschermt. Tevens gel-
den de geheimhoudingsvoorschrif-
ten volgens de wet- en regelgeving 
(waaronder de Wet Bescherming 
Persoonsgegevens) voor iedereen 
die met de gegevens werkt.
De naam ‘Doorzonconvenant’ heeft 
niets te maken met het type ‘door-
zonwoning’, maar is ontleend aan 
een vrijwel identiek samenwer-
kingsproject dat onder die naam 
in 2008 in de gemeente Amster-
dam van start ging. Kort samenge-
vat biedt de werkwijze de mogelijk-
heid om informatie binnen de doel-
stellingen van het samenwerkings-
verband met elkaar te delen. Een en 
ander gericht op het terugdringen 
van het onrechtmatige gebruik van 
woningen en het onttrekken hier-
van aan het ‘criminele circuit’. Hier-
mee wordt onder meer het belang 
gediend om de openbare orde en 
de veiligheid in buurten te waarbor-
gen. Kern van de aanpak ‘Doorzon’ 
is dat woningen dus uit het crimine-
le circuit worden gehaald door ge-
bruik te maken van civielrechtelijke 
dan wel bestuursrechtelijke regel-
geving. Praktisch gezien komt het 
erop neer dat indien de politie tij-
dens (strafrechtelijk) onderzoek on-
rechtmatige bewoning of onrecht-
matig gebruik van een woning con-
stateert, zij specifiek over deze si-
tuatie een ‘Doorzon-PV’ opstelt. 
Het proces-verbaal wordt gezon-
den aan een meldpunt. Van daaruit 
wordt het verder uitgezet bij de be-
trokken samenwerkende partner(s). 
Die zorgen vervolgens voor herstel 
van de rechtmatige toestand.

er niet alleen een beter beeld van 
eventueel onrechtmatige bewoning, 
maar ook een completer en correc-
ter gegevensbestand. Hierdoor kan 
er eerder worden opgetreden te-
gen het onrechtmatige gebruik van 
een woning voor bijvoorbeeld wiet-
teelt, prostitutie, mensenhandel en 
drugshandel. In voorkomende ge-
vallen kan dat leiden tot huurop-
zegging en komen de betreffende 
woningen weer beschikbaar voor 
de woningmarkt. Maar ook als het 
koopwoningen betreft kunnen er 
disciplinaire maatregelen worden 
getroffen.

Voordelen
Behalve het feit dat er meer wonin-
gen op de woningmarkt vrij (kun-
nen) komen, levert de samenwer-
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Mijmeringen
EN NU? 

Vorige week schreef ik over de verande-
ringen in het leven en in het bijzonder 
over de AWBZ zorg die naar de gemeen-
tes overgaat. Op mijn werk zou het sociale 
plan gepresenteerd worden en de column 
van vorige week bleek helaas een voor-
spellende te zijn. Ik maakte me niet voor 
niets zorgen! Ook bij ons gaat er flink gesnoeid worden en wel in 
functies en in personeel. Dit allemaal vooruitlopend op de bezuini-
gingen die ons ten deel gaan vallen. Binnenkort zal er voor een groot 
aantal werknemers collectief ontslag aangevraagd gaan worden.

Verkeerd
Op dinsdagochtend moest ik me vervoegen tijdens de tweede uitleg 
van het sociaal plan. Terwijl ik de vergaderruimte inliep, keek ik wie er 
allemaal in de ruimte zaten en peilde ik de sfeer. De directeur stond 
al klaar en zijn lichaamstaal stelde me niet gerust. Zijn gezicht strak 
en stoïcijns en zijn handen verfrommelde zijn papieren. Het deed me 
denken aan de afleveringen van Idols. Nadat iedereen daar zijn pres-
tatie had geleverd, werd men in een bepaalde kamer gestopt om te 
wachten. De ene kamer kreeg goed nieuws en mocht door naar de 
volgende ronde, de andere kamer bleek de kamer van het slechte 
nieuws te zijn. Afgelopen dinsdag zat ik overduidelijk in de verkeerde 
kamer en dat was precies waar ik al bang voor was!

Werk
Al tijdens mijn studie werkte ik in de zorg, eerst nog als invalkracht 
maar daarna nog vele andere functies. Elke keer nam ik mijn ervaring 
weer mee en kreeg ik de kans om deze ervaring in te zetten en uit 
te bouwen tot de functie die ik nu uitvoer. En toen kwam de crisis en 
daarna de bezuinigingen, en dan heb je helemaal niets aan al die er-
varing en dienstjaren. Dan zit je ineens in de verkeerde tijd, op de ver-
keerde plek en wellicht ook in de verkeerde functie. Mijn wereldbeeld 
is gekanteld en is nog niet terug geschoven naar het middelpunt. Het 
kan toch niet zo zijn dat ik straks geen werk meer heb, een uitkering 
moet aanvragen en vervolgens mijn werkervaring maar als vrijwilli-
ger in ga zetten in onze participatiemaatschappij, omdat de overheid 
geen geld meer heeft om professionals in te huren? 

Afspiegelen
Hoe het voor mij persoonlijk gaat aflopen, weet ik nog niet. Het is af-
wachten op het afwikkelen van het hele plan en of ik nu door mag 
naar de volgende ronde of dat het einde oefening is. Een ding is mij 
wel duidelijk en dat is dat het niet gaat om personen of kwaliteiten. 
Het is simpelweg een afspiegelingsprincipe. Het afspiegelingsprinci-
pe is de voorgeschreven selectiemethode die elke werkgever moet 
toepassen bij elke vorm van bedrijfseconomisch ontslag. Alle werk-
nemers die werkzaam zijn in dezelfde functie worden ingedeeld in vijf 
leeftijdsgroepen. Vervolgens moet de werkgever ervoor zorgen dat 
de ontslagen zodanig verdeeld worden dat de leeftijdsopbouw zoveel 
mogelijk gelijk blijft. Binnen elke leeftijdsgroep moet eerst de werk-
nemer ontslagen worden met het kortste dienstverband. 

Emoties
De afgelopen week was dus een ritje op een achtbaan van emoties. 
Van ongeloof, naar rationalisatie, van boosheid naar begrip en van 
verdriet naar relativeren en stil komen te staan in het middelpunt van 
de storm. Nu weet ik hoe het voelt om dit mee te maken. Velen om mij 
heen hebben het al meegemaakt en nu denk en voel ik, wat een in-
tens naar gevoel als je niet kan uitgaan van je eigen kwaliteiten maar 
afhankelijk bent van externe factoren en regelingen die heel ingrij-
pend zijn voor je arbeidzame en persoonlijke leven. Het zal wel weer 
goed komen. Niet alleen met mij, maar ook met de zorg en de parti-
cipatiemaatschappij, maar op dit moment voel en geloof ik het nog 
niet. Laten we dus eerst maar gaan stemmen vandaag en hopen dat 
deze nieuwe mensen in de gemeentes heel goed en kritisch kijken 
naar alle uitdagingen van de komende tijd.

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

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

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

PsycHoLogiscHe 
HULPverLening
Praktijk voor Eerstelijns-
psychologie Nes a/d Amstel
Mw. drs. C. de Klerk, gezond-
heidszorgpsycholoog (BIG gere-
gistreerd) tel./fax: 0297-582706; 
06-44222810; psychoprakt@
hetnet.nl; www.psychoprakt.nl
Eerstelijnspraktijk voor
Psychologische Zorg
Mw. drs. FMP van Dijk, 
Aanmelding: 088-5808000
De Stroom, praktijk voor 
psychotherapie en coaching 
Mw. M. Eringa, integratief 
therapeut, 06-52273699; 
www.destroom.info

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

INFORMATIEF

Is uw huisdier zoek?
Belangrijke telefoonnummers:
Infolijn Dierenbescherming
Regio Uithoorn/De Ronde Venen
en omstreken: 0297-343618.

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

Vermist.
- Abcoude, Botshol: Cypers katje. Zilver-Zwart. Heeft een bandje 

om van Dierenbescherming.
-  Amstelhoek, Kruising N196: Rode ongecastreerde kater mat witte 

bef en wit op de poten.
-  Uihoorn, Bieslook: Jonge rode kater. Erg lief en is niet 

gecastreerd. 
-  Uithoorn, Marsmanlaan: Hond Stafford. Grijs met witte bef en 

voetjes. Hij heeft een chip maar is niet geregistreerd. Hij draagt 
een zwart leren band met spikes en studs.

-  Uithoorn, Arthur van Schendellaan: Kater. Heeft wit met zwarte 
oortjes, zwart vlekje op zijn kop en zwarte staart.

-  De Hoef, Westlanderweg: Cypers katje van ongeveer 5 maanden. 
Heeft licht kinnetje.

- Nieuwveen, Blokland: Zwart-witte zwangere poes.

In memoriam:
Jan Peterse: tot het laatst 
trouw aan de radio en de 

Nieuwe Meerbode
In een spijkerjasje kon je hem uittekenen en altijd een lieve en vriende-
lijke glimlach op het gezicht: Jan Peterse. De drijfveer achter de oprich-
ting en het actief in de ether houden van Radio Aalsmeer. Jan is over-
leden, net 71 jaar geworden. Geen gemakkelijk leven heeft Jan gehad, 
veel meegemaakt, maar altijd bleef hij positief de draad oppakken. Te-
gen de laatste tegenslag was hij niet bestand. Jan kreeg longkanker 
met al snel uitzaaiingen naar zijn hersenen. Geen positieve insteek was 
hier tegen bestand. Dit ‘gevecht’ kon ook Jan niet winnen. Afgelopen 
woensdag 12 maart is hij in de namiddag overleden.
Radio Aalsmeer was Jan z’n alles, z’n kindje. De uren die hij heeft door-
gebracht in de studio zijn niet op handen en tenen te tellen. Hij was er 
elke dag. Jan presenteerde sportprogramma’s. Jan hield van sport, met 
name wielrennen was zijn passie. Hij had ook een flinke vinger in de 
pap qua programmering, overigens wel in positieve zin. Jan liet ieder 
mens in z’n waarde, probeerde zelfs te stimuleren vooral door te zet-
ten en initiatieven te nemen. In september 1991 ging Radio Aalsmeer 
de lucht in. Jan was als mede-initiatiefnemer natuurlijk bij de eerste 
uitzending in de studio in de Weteringstraat, regelde enkele jaren later 
mede de verhuizing naar de Baccarastraat en vorig jaar nog de (ver)
nieuwde huisvesting in Crown Studio’s. Een droom, zo’n mooie ruimte 
in een bruisende omgeving.
Radio Aalsmeer was nummer één, maar Jan deed meer. Hij heeft 18 
jaar bij de Nieuwe Meerbode gewerkt als freelance journalist. Eerst bij 
de editie Uithoorn, later in Aalsmeer. De plaats waar hij niet woonde, 
maar hij wel z’n hart aan had verpand. Jan schreef zakelijke verhalen, 
bracht algemeen nieuws, natuurlijk bracht hij de lezers op de hoog-
te van sportactiviteiten en soms leverde hij een stuk aan over Radio 
Aalsmeer. Op aandringen van de redactie, want werk en privé wilde hij 
wel gescheiden houden. Eigenlijk schreef Jan over alles wat hem ge-
vraagd werd. Nee zeggen, kon hij niet. 
In 2008 werd hij 65 jaar en is hij door de Nieuwe Meerbode in het zon-
netje gezet met gebak en bloemen. Stoppen deed hij nog niet hele-
maal. Steevast nog op de agenda de vergaderingen van het Beraad en 
de Raad, de jaarlijkse wielerronde in Rijsenhout en hij verleende met 
veel plezier medewerking aan de Tour de France specials van de Meer-
bode. Net als voor de radio, was hij trouw aan de krant. Op zijn verha-
len kon gerekend worden. Soms gemaakt onder tijdsdruk en gewerkt 
tot in de late uurtjes, maar altijd op tijd om nog te kunnen plaatsen. 
Jan was ook een groot liefhebber van jazzmuziek. In Uithoorn en la-
ter ook in Aalsmeer organiseerde hij jazzavonden in het Parochiehuis 
en vanaf de oprichting van Radio Aalsmeer had hij samen met Mar-
tin Verbeek het programma ‘Pennies from Heaven’ waarmee luisteraars 
getrakteerd werden op jazz- en dixielandnummers. Als een bijzonder 
eerbetoon is afgelopen zondag 16 maart de allerlaatste uitzending ge-
weest van dit programma. Voorgoed gestopt na het heengaan van Jan.
Tot de laatste vergadering van het Beraad en de Raad in februari heeft 
Jan zijn verhalen geschreven. Hij had om verslag te kunnen maken een 
vast plekje in de raadszaal, op het hoekje. Meestal waren zijn verhalen 
heel uitgebreid, tot op de minuut verwoord. Dat was Jan, een man van 
weinig woorden in het dagelijkse leven, maar als hij eenmaal achter 
zijn computer zat, stroomden de woorden op het scherm. Lange verha-
len, die soms vanwege ruimtegebrek ingekort moesten worden. Geen 
ongetogen woord van Jan hierover. Bewonderenswaardig! Ook het feit 
dat hij nooit een raadsvergadering heeft gemist en geen radiouitzen-
ding verzuimd heeft. Trouw dat was Jan. En een lieve persoonlijkheid. 
Een man om in herinnering te houden! Afgelopen dinsdag is Jan ge-
cremeerd en na afloop was er een samenzijn bij ‘zijn’ Radio Aalsmeer. 
De plek waar hij het liefste was en zich achter de microfoon het bes-
te thuis voelde.
Dank Jan voor al jouw bijdragen aan Aalsmeer! Op de website van Ra-
dio Aalsmeer is meer te lezen over ‘onze’ Jan. Het enige wat rest is 
zijn vrouw en familie te bedanken voor het ‘beschikbaar’ stellen van 
Jan voor het Aalsmeerse en hen veel sterkte te wensen met dit verlies. 
Nogmaals: Heel veel dank Jan!

Jacqueline Kristelijn, redactie 
Nieuwe Meerbode Aalsmeer

www.ivn.nl/derondevenen&uithoorn

NATUUR 
DICHT
BIJ HUIS

Elke veertien dagen vindt u hier een column van het Instituut voor natuur-
educatie en duurzaamheid (IVN), afdeling De Ronde Venen & Uithoorn.
IVN-meldpunt natuurwaarnemingen: telefoon 0297-563183.

Iedere winter richt ik een mooi 
plekje in vlak bij het huis met 
voer, zodat ik veilig warm van 
achter het dubbele glas kan ge-
nieten van de vogels die even in 
mijn tuin komen bijtanken. Mis-
schien had u dezelfde ervaring 
als ik: de buit was deze winter ka-
rig. Veel meer dan de huismus-
sen en tortels die het hele jaar 
rond ons huis bivakkeren was er 
niet te zien. Zelfs het roodborstje 
vertoonde zich maar spaarzaam. 
Dat lag natuurlijk aan de zachte 
winter, waardoor de vogels in de 
natuur voldoende voedsel kon-
den vinden en zich niet hoefden 
te wagen in de buurt van men-
sen en katten. Vooral de groen-
lingen waren bij mij deze win-
ter notoir afwezig. Jammer, want 
deze zaadeter heeft een bijzon-
dere manier van eten. Hij draait 
het zaadje langzaam rond in zijn 
bek, terwijl hij de harde schil on-
dertussen lostrilt. Gedurende het 
voorjaar en de zomer zijn de-
ze mooie beestjes voortdurend 
om ons huis te vinden. Vooral het 
mannetje heeft een mooie ge-
le borst en felle gele streep aan 
de rand van zijn vleugels. Ook op 
de kop en de vleugels zijn vegen 
geel en groen te bekennen. Het 
vrouwtje is, zoals meestal, wat 
fletser. Al zijn ze vaak moeilijk te 
zien, zeker als de bomen weer 
vol bladeren zitten, te horen zijn 
ze voortdurend. Een paar snelle 
kwetters die een beetje lijken op 
de eerste tonen van een vink, ge-
volgd door een wat zeurderig, na-
saal, licht aflopend toontje. Van-
wege dat laatste, snerende toon-
tje wordt hij ook wel de sneervink 
genoemd. Bijzonder is dat hij ook 
een zangvlucht heeft, als hij al 
kwetterend door de lucht vliegt. 

Maar waar hij dus in de zomer 
voortdurend te horen en te zien 
is, was hij tijdens de winter ineens 
verdwenen. Het is geen trekvogel, 
althans, de meeste groenlingen 
blijven ook in de winter in onze 
contreien. Sommige schijnen wel 
te overwinteren in Frankrijk of 
nog zuidelijker, maar het bestand 
hier wordt dan weer aangevuld 
door koukleumen die vanuit het 
Noorden af komen zakken. Het 
raadsel van de verdwenen groen-
ling werd voor mij deze winter 
opgelost tijdens een excursie in 
het gebied van Waternet in Loe-
nen. Daar zag ik tot mijn verba-
zing een hele wolk groenlingen, 
misschien wel vijftig bij elkaar, 
in een paar bomen zitten. Net als 
veel andere vogels zoeken ze dus 
in de winter elkaars gezelschap 
op. In een grotere groep is het 
toch wat veiliger overwinteren. 
Maar nu de lente aan kracht wint, 
hoor ik weer overal om me heen 
het vertrouwde gekwetter van 
de groenling en ik heb de eerste 
ook alweer gespot in de kastanje 
naast ons huis. Een nieuwe lente, 
maar een vertrouwd geluid. 

Sep Van de Voort, 
IVN natuurgids, http://ivn.nl/

afdeling/de-ronde-venen-uithoorn

Een nieuwe lente, een 
vertrouwd geluid
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Agenda Vita Welzijn
Bilderdijkhof, Bilderdijkhof 1 Uithoorn, 0297-567209

www.vitawelzijnenadvies.nl

Bingo
Vrijdag 21 maart, aanvang 13.30 uur, bent u welkom voor een 
gezellige bingomiddag waarbij u praktische prijzen kunt winnen.
Woensdag 26 maart, aanvang 13.45 uur (zaal open om 13.15 uur). 
De vrijwilligers hebben weer mooie prijzen ingekocht.

Voorlezen
Uithoorn - Op zondagmiddag 30 
maart zullen de leden van de Uit-
hoornse Vrouwenpoeziegroep voor-
lezen uit eigen werk. 
Ook wordt aan belangstellenden 
gelegenheid geboden enkele eigen 

gedichten te presenteren. De mid-
dag wordt gehouden in het dien-
stencentrum Vita, Bilderdijkhof, Uit-
hoorn en begint om 14.00 uur, zaal 
open 13.30 uur. 
Iedereen is welkom.

Zaterdag 29 maart 
Col’inKidz kinderdisco
Uithoorn - Op zaterdag 29 maart 
a.s. is er weer een Col’inKidz Kin-
derdisco bij Dans en Partycentrum 
Colijn. Dit leuke evenement start 
om 19.00 uur en duurt tot 21.30 uur. 
Natuurlijk is DJ Edwin Konijn weer 
van de partij en worden de kinderen 
op een leuke manier bezig gehou-
den, kunnen ze weer swingen op de 
nieuwste muziek en natuurlijk ook 

schuifelen! Ook worden en wed-
strijdjes gedaan waarbij prijsjes te 
verdienen zijn. De disco is toegan-
kelijk voor kids tussen de 8 en 12 
jaar. Kaartjes kosten 4 euro en zijn 
verkrijgbaar bij Kantoorboekhan-
del Ten Hoope op het Zijdelwaard in 
Uithoorn en natuurlijk bij Colijn. Let 
op! Meer info: 
www.dansenpartycentrumcolijn.nl

De Ronde Venen - De IVN-afde-
ling De Ronde Venen en Uithoorn 
organiseert op zondag 23 maart 
2014 om 14.30 u een Stinzenplan-
tenexcursie in de binnentuin van de 
Ridderhofstad Gunterstein te Breu-
kelen. 
De privé binnentuin wordt speciaal 
voor deze excursie door de jonkheer 
opengesteld. Samen met IVN-na-
tuurgidsen bekijkt u de stinzenplan-
ten die in de maand maart volop in 
bloei staan. Ook zal worden geke-
ken naar uitbottende knoppen van 
de bomen en struiken en wordt ge-
keken en geluisterd naar de luid-
keels zingende vogels. De deelne-

mers aan deze excursie kunnen op 
eigen gelegenheid naar Gunterstein 
gaan maar als de trip per auto gaat 
is samen rijden aanbevolen. Daar-
toe komen degenen die per auto 
gaan of mee willen rijden om 14 u 
naar het Spoorhuis in Vinkeveen op 
de hoek van de Demmerik/Spoor-
laan. De excursie is gratis voor IVN-
leden/donateurs. De andere deel-
nemers betalen een vrijwillige bij-
drage voor het IVN. Trek warme kle-
ding en laarzen of stevige schoenen 
aan. Hebt u een verrekijker? Neem 
die dan mee. Belangstellende kun-
nen zich aanmelden bij Nel Bouw-
huijzen, tel. 0297-261982

IVN excursie naar de 
Ridderhofstad Gunterstein
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Mevrouw Frank-Hoevens 
wint de reiscadeaubon
Uithoorn - Vorige week zondag was 
Ten Hoope boek en kantoor open. Dit 
in het kader van de Boekenweek, met 
als thema “Books & Travel”. Het was 
een groot succes en ondanks het 
mooie weer was de opkomst groot. 

In samenwerking met het reisbu-
reau Thomas Cook Travel Shop werd 
er een prijs verloot. Een stedenreis-
cheque t.w.v. e100,- te besteden bij 
Thomas Cook Travel Shop. Mevr. C. 
Frank-Hoevens heeft deze gewonnen.

Tekst en uitleg over werkzaamheden Oude Dorp

 “Straat klaar voor opening terras- en vaarseizoen”
Vervolg van de voorpagina.

Eerder was dat op elkaar afgestemd, 
dus eind maart was het plan alles 
in een keer voor het verkeer open-
stellen. Daaronder ook de aanslui-
tingen aan de Zijdelweg op de N201 
en het aquaduct. Nu dat niet zo is 
onderzoekt de gemeente Uithoorn 
momenteel wat dit voor consequen-
ties voor de verkeerstromen in Uit-
hoorn heeft en zal zij waar nodig 
passende maatregelen treffen om 
alles in goede banen te laten ver-
lopen. Zodra er helderheid bestaat 
welke maatregelen daarvoor wor-
den genomen wordt dat bekend ge-
maakt,” aldus Louwerse. Daar komt 
nog bij dat vanwege de Nucleaire 
Top in Den Haag de komende week 
de N201 is aangewezen als ‘omlei-
dingsroute’ tussen de A2 en de A4. 
De kans bestaat dat dit op de N196 
in Uithoorn en Aalsmeer vice versa 
voor extra drukte kan zorgen.

Klaar voor terrasseizoen
Zodra de werkzaamheden aan het 
Thamerlint zijn afgerond wordt de 
riolering vervangen op de Wilhelmi-
nakade en het Marktplein. “Wat we 
nu voor de ondernemers willen is 

wat we nu in de straat moeten doen, 
klaar is voordat het terrasseizoen 
en het vaarseizoen begint,” vervolgt 
Louwerse. “Dat gaat zowel over de 
riolering als vervanging van de elek-
triciteitskabels. Het streven is dat dit 
vóór Koningsdag afgerond moet zijn. 
Soms is het erg lastig om daarvoor 
de planningen op elkaar af te stem-
men. Ook al omdat we met nutsbe-
drijven te maken hebben die hun ei-
gen plan trekken. Wij zijn overigens 
geen opdrachtgever voor het onder-
houd en vervanging van de elektri-
citeitskabels en de aansluitingen. 
Dit is een actie van het nutsbedrijf 
Liander. Die moet de bewoners in-
formeren over wat er allemaal staat 
te gebeuren. Wat wij als gemeente 
hebben gedaan is geld geïnvesteerd 
in het leggen van mantelbuizen voor 
de deuren van enkele ondernemers 
om de werkzaamheden zo vlot mo-
gelijk en met zo min overlast te la-
ten verlopen. Dan hoeft de straat 
niet open op die plaats. Dat zijn za-
ken waar de gemeente veel tijd en 
energie in stopt.” Een woordvoerster 
van de gemeente haakt op zijn uit-
leg in: ”Ook de sloop van het voor-
malige Resmipand wordt later uit-
gevoerd omdat van de bewoonster 

in het naastgelegen pand de ver-
huizing vertraagd is tot in april. De 
sloop zal naar verwachting dus pas 
in mei gaan plaatsvinden. Dat ge-
beurt van achter naar voren van-
uit de Prins Clausstraat richting Wil-
helminakade. Maar ook om ver-
keertechnische redenen (sloop- en 
bouwverkeer) is deze aanpak wat 
opgeschoven Eerst moet het Tha-
merlint klaar zijn. Bij de werkzaam-
heden voor de riolering in de Konin-
gin Julianalaan is vervuilde grond 
aan getroffen. Er waren twee weken 
gepland voor het werk, maar dat is 
vertraagd omdat eerst de grond ge-
saneerd moet worden. Dan gaan 
planningen uitlopen waardoor je ter 
plaatse een opeenhoping van werk-
zaamheden krijgt. Soms heb je daar 
geen grip op. Aan de andere kant 
kijken we voortdurend of het dan 
zinvol is er een andere wending aan 
te geven om bepaalde wijken be-
reikbaar te laten blijven.”

Waterlijn
Waternet heeft aangegeven het dijk-
lichaam onder het Marktplein en de 
Wilhelminakade te willen ophogen 
om Uithoorn beter tegen het water 
te beschermen. Tenslotte wordt de 

Wordt dit stukje N196 parkeerterrein bestemmingsverkeer naar het centrum? Het viaduct onder de busbaan vordert met de dag Ook de Thamerlaan krijgt al vorm. Let op de afwerking van de damwand links

andere oever aan de Amstelhoekse 
kant eveneens opgehoogd. Tegelij-
kertijd met de definitieve inrichting 
van het Marktplein, de Wilhelmina-
kade en de wandelboulevard vindt 
deze ophoging plaats. “Op dit mo-
ment wordt uitgezocht hoe hoog 
dat wordt en wat dit betekent voor 
het ontwerp van de Waterlijn. In-
dien nodig wordt die aangepast en 
dan wordt alles in een keer aange-
legd. Dat gebeurt na dit vaarseizoen 
tussen oktober 2014 en april 2015, 
waarbij tevens de passantenhaven 
wordt aangelegd. Vervolgens wor-
den de nieuwe steigers aangebracht 
inclusief de evenementensteiger pal 
voor het nieuwe cultuurcluster. Met 
de realisatie van de boodschappen-
steiger achter Het Rechthuis wordt 
in mei of juni van dit jaar nog be-
gonnen. Het onderzoek of stabilisa-
tie van de Amsteloever met steen-
stort al dan niet nodig is, loopt nog. 
Dus daar is nog weinig over te zeg-
gen,” aldus de woordvoerster. “Ver-
der blijven de bestaande steigers 
nog even in gebruik, dus daar kun-
nen de watersporters dit vaarsei-
zoen nog van gebruik maken. Vol-
gend jaar hopen we dat de nieuwe 
er liggen.”

Centrumverkeer via Irenebrug
Tot slot vroegen wij op de man/
vrouw af of de Irenebrug in janu-
ari nu wel of niet afgesloten wordt 
voor gemotoriseerd doorgaand ver-
keer. Eind van dit jaar gaat de Irene-
brug in groot onderhoud en is dan 
sowieso voor alle verkeer gestremd. 
En daarna?

“Het doel van deze gemeente is om 
aansluitend het doorgaand verkeer 
via de Irenebrug te weren door het 
centrum. Uitsluitend verkeer dat 
naar het centrum wil blijft dan mo-
gelijk. Feitelijk krijgt de brug dus 
een andere bestemming. De om-
gelegde N201 is dan al lang open-
gesteld voor het verkeer dat langs 
die route zijn weg zal vervolgen. Of 
je doorgaand verkeer nu weert met 
een hek, een betonblok, bloembak-
ken, bouwwerkzaamheden voor 
een nieuw winkelcentrum of wat 
dan ook, dat maakt niets uit,” laat 
de woordvoerster weten. “Het we-
ren van doorgaand verkeer staat op 
zich los van de herinrichting van het 
Amstelplein met een nieuw winkel-
centrum. Inderdaad, dat duurt nog 
wel even voordat het er is. De brug 
blijft dus wel toegankelijk voor men-

sen die in Uithoorn naar het win-
kelcentrum willen. Die rijden vanaf 
de Irenebrug bijvoorbeeld een (tij-
delijk) parkeerterrein op, want het 
stukje N196 tot aan de kruising met 
de Laan van Meerwijk is straks ei-
gendom van de gemeente zodra 
de Provincie gaat heeft overgedra-
gen. Misschien inderdaad wel door 
er een tijdelijke parkeervoorziening 
aan te leggen. Wie met de auto ver-
der Uithoorn in wil, wordt die moge-
lijkheid wel geboden, maar via een 
bepaalde constructie dat je niet zo-
maar kunt doorrijden. Daar wordt 
nog over nagedacht hoe dat moet 
gebeuren.”

Dit voor ogen houdend ziet het er 
naar uit dat het bestemmingsver-
keer dan ook beter kan omrijden 
vanaf de N201 via de Amsterdamse 
weg/Thamerlint of de Zijdelweg en 
de Koningin Maximalaan om naar 
het centrum van Uithoorn te ko-
men. Tot slot, maar niet in de laatste 
plaats is er nog altijd overleg welke 
route het landbouwverkeer straks 
moet gaan volgen. Dat is ook nog 
geen gelopen koers. Al met al hou-
den wij u op de hoogte van de vor-
deringen. Wordt vervolgd dus!

Waka Waka
Uithoorn - DUS! denkt graag in 
kansen. Een van de campagne-
slogans is dan ook: wat als we nu 
eens in kansen gaan denken? DUS! 
was benieuwd naar de kansen in 
Uithoorn en heeft daarom op ver-
schillende manieren kansen verza-
meld. Bij de start van de campag-
ne heeft een groepje DUS!-leden 
mensen aangesproken op straat en 
hen gevraagd kansen te benoemen. 
Daarnaast kon men kansen insturen 
middels een ansichtkaart en/of naar 

een speciaal emailadres. Deze kan-
sen zijn nu allemaal verwerkt in het 
kansenboek, dat tijdens de verkie-
zingsmarkten al was in te zien. De 
beste inzending zou beloond wor-
den met een mooie prijs (een waka 
waka lamp en oplader). Er werden 
behoorlijk wat leuke, interessan-
te, nuttige en inspirerende kansen 
verzameld. Maar Ferdinand Beuse 
diende 3 kansen in, die DUS! alle-
maal interessant vindt! 
1  Plaats een mooie fontein in de 

vijver tegenover winkelcentrum 
Zijdelwaard. 

2 Organiseer een kleinschalig zo-
merfestival in het park om De 
Scheg. Met theater en muziek 
voor alle leeftijden.

3 Maak van de Hoeksteen een 
plek waar bijvoorbeeld “kans-
arme” jongeren gecoacht kun-
nen worden. Bied hen een sta-
geplek in een sociale omgeving, 
zoals een grand café of internet-
hulpdienst. De Hoeksteen zou 
ook een inspirerende plek kun-
nen zijn voor jonge onderne-
mers. Bied faciliteiten en moge-
lijkheden aan een doelgroep die 
Uithoorn in de toekomst veel te 
bieden heeft en daarmee wint hij 
de waka waka lamp!

Regio - Op woensdag 26 maart or-
ganiseert Sovon Vogelonderzoek 
Nederland in samenwerking met 
IVN De Ronde Venen & Uithoorn 
een informatieavond over vogels in 
en rondom de bebouwde kom. Ie-
dereen die geïnteresseerd is in de 
stadse vogelbevolking is welkom. 
Op deze avond vertellen we wel-
ke vogels binnen en buiten de be-
bouwde kom te zien zijn en op wel-
ke manier je ze in het voorjaar kunt 
tellen. De avond start om 20.00 uur 
NME centrum De Woudreus, Pieter 
Joostenlaan 28a te Wilnis. We be-
ginnen de avond met een uiteen-
zetting over vogels binnen de be-
bouwde kom. Daarna vertellen we 
meer over het zogenaamde MUS-
project: tellingen die vogelaars in 
het voorjaar zelf kunnen uitvoeren. 
Voorkennis van de vogels die in de 
stad te horen en te zien zijn, is daar-
bij handig. Ook komt het MAS-pro-
ject aan de orde: tellingen van vo-

gels in agrarisch gebied. Na deze 
avond hebben de deelnemers een 
goede basis om als vogelteller aan 
de slag te gaan. De avond is gratis. 
Opgave en meer informatie via vwg.
ivn.rvu@gmail.com.

Eindhoven vogelstad
In verschillende kernen in De Ron-
de Venen & Uithoorn worden de 
stadsvogels al goed geteld. Toch 
zijn er wat gebieden waar nog geen 
stadsvogels geteld worden. We wil-
len graag weten welke vogels daar 
in het voorjaar voorkomen. Of in de 
nieuwbouwwijken ook nog huis-
mussen te vinden zijn en of de gier-
zwaluw aanwezig is in deze wijken. 
Meer informatie over het tellen van 
stadsvogels voor het MUS-project 
is te vinden op www.sovon.nl/mus; 
over het tellen van soorten in het 
buitengebied voor het MAS-project 
vindt u meer informatie op de site: 
www.sovon.nl/mas.

CDA over vernieuwing Europarei: 
gratis bestaat niet!
Uithoorn - In de laatste vergade-
ring in de huidige samenstelling 
heeft de gemeenteraad van Uit-
hoorn, waaronder de CDA-frac-
tie, zich in meerderheid positief uit-
gesproken over de grondovereen-
komst met Eigen Haard inzake Eu-
roparei Midden. Met deze overeen-

komst is de weg vrij voor de heront-
wikkeling van dit gebied.

Verkiezingspraatjes
Uiteraard hebben wij ook het ver-
haal van “gratis” grond aangehoord, 
maar als je het raadsbesluit leest, 
dan wordt direct duidelijk dat dit 

zeer doorzichtige verkiezingsreto-
riek is van politieke partijen in ver-
kiezingstijd. 
Eigen Haard is verantwoordelijk 
voor de totale kosten (inclusief in-
richting openbare ruimte met groen, 
parkeren, wegen en speelvoorzie-
ningen) en de risico’s die aan dit 

project verbonden zijn. De gemeen-
te Uithoorn krijgt hier uiteindelijk 
een toekomstbestendige woonwijk 
voor terug, waar voor beheer en on-
derhoud minder geld nodig is. Wij 
vinden daarom dat er geen sprake 
is van een cadeautje, maar van een 
realistische grondruil die een voor-
waarde was om het project moge-
lijk te maken. 

Zorgen over tempo Eigen Haard
Het CDA heeft enkele jaren geleden 
uiteindelijk medewerking verleend 
aan de vernieuwing van dit midden-
gebied in de Europa. Deze instem-
ming is gegeven onder de absolu-
te voorwaarde dat de huidige be-
woners in dit gebied maximale keu-
ze en absolute voorrang krijgen om 
een sociale woning elders in Uit-
hoorn te betrekken of terug kunnen 
keren in de nieuw te bouwen socia-
le woningen in het gebied. 

Door stagenerende projecten van 
Eigen Haard elders in de gemeen-
te, zoals aan de Boterdijk, is er bij 
de mensen wel wat cynisme over de 
daadkracht van deze woningstich-
ting. Nu er door de gemeente snel 
en overtuigend is gehandeld, ver-
langt het CDA wel dat Woningstich-
ting Eigen Haard in dit project wel 
daadkracht toont en voortvarend 
aan de slag gaat, conform het ge-
schetste tijdpad.

Stadsvogels tellen
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REACTIE VAN EEN LEZER

De redactie van de Nieuwe Meerbode rekent het tot 
haar taak om de lezers van haar krant zo objectief 
mogelijk te informeren. Wij nemen zelf geen stand-
punt in. Wij vinden dat alle mededelingen, nieuwsfei-
ten en overige onderwerpen die zich in het openbaar 
afspelen en zeker die zaken die tijdens gemeentelijke 
vergaderingen, bijeenkomsten of interviews worden 
gedaan, in onze krant horen. Alle lezers van onze 
krant, ook die niet bij zo’n bijeenkomst of vergade-
ring of wat dan ook aanwezig waren, behoren daarvan 
kennis te kunnen nemen. Ingezonden brieven plaat-
sen wij omdat de afzender wil dat haar of zijn mening 
bekend wordt gemaakt in haar of zijn omgeving. Zij 
of hij blijft verantwoordelijk voor de inhoud. Plaatsing 
door ons betekent niet dat onze redactie een stand-
punt inneemt.

Smeerboel
Het artikel van G. van Stuijven-
berg in de Nieuwe Meerbode van 
12 maart laat zien dat er gelukkig 
nog meer mensen zijn die onge-
lukkig zijn met de ‘smeerboel cul-
tuur’ in Uithoorn.
Ik heb zelf in de afgelopen de-
cennia een aantal van dit soort 
verzuchtingen ingestuurd, al dan 
niet met illustraties, maar het 
mag allemaal niet baten. Ik zou 
nog talloze voorbeelden aan de 
lijst van Van Stuijvenberg kunnen 
toevoegen (het fi etstunneltje en 
de bermen van het fi etspad langs 
in de busbaan in de Legmeer, het 
‘natuurpad’ op de grens tussen 
de Legmeer en Legmeer-West, 
het paadje langs het ooievaarnest 
op het landje van Vermeij, enz., 
enz.). In de huidige ‘cultuur’ in 
Nederland is dat echter blijk-

baar geen probleem. Het is ‘nor-
maal’ dat je het ‘consumptie’-af-
val dat je kwijt wilt links en rechts 
van je laat vallen (het wordt toch 
gepromoveerd to ‘zwerfvuil’, waar 
het dan ook terecht komt), recla-
me folders en regionale week-
bladen met verpakking en al ‘be-
zorgt’ tussen de struiken in plant-
soenen en in andermans tuin en 
minstens 1 afvalbak per week 
sloopt.
In dat verband is het tekenend 
dat geen enkele politieke partij 
dit als een probleem herkent, laat 
staan dat ze aangeven hoe ze de 
situatie denken te gaan verbete-
ren. En dan moeten we toch nog 
gaan stemmen?
 

J.W.Slooff
Geertruidahoeve

Bertram? 1 april grap 
Ook ik heb het artikel over de ver-
meende naamswijziging van de 
Bertram gelezen. Als men het ar-
tikel goed leest en datum en da-
gen optelt kom je op 1 april. Echt 

een “grap” op dorpsniveau; fl auw 
en doorzichtig!
 

C.Quast
Bertam 36

Die bloembollen zijn 
er voor ons allen

Zowel de gemeente als indivi-
duele bewoners hebben over-
al in de plantsoenen allerlei bol-
len geplant. Als het dan einde-
lijk echt voorjaar wordt, kunnen 
we met zijn allen genieten van 
de sneeuwklokjes, krokusjes in 
diverse kleuren en narcissen in 
allerlei varianten. De eerste teke-
nen dat we de winter achter ons 
laten: een mens wordt er spon-
taan vrolijker van! 
Tenminste... zolang ze er staan. 
Want blijkbaar is het tegenwoor-
dig heel normaal om ze te pluk-
ken. Rondom de scholen in de 
Meerwijk zie je momenteel elke 
dag moeders en zelfs oma’s die 
kleine kinderen aanmoedigen 
om bloemen te plukken of dat 
zelfs samen met de (klein)kinde-
ren doen.
Beste mensen: die bloemen 
groeien daar niet spontaan. 
Ze zijn eigendom van de ge-
meente, dus daar blijf je van af! 
Ze zijn er niet geplant zodat u ze 
naar believen kunt plukken; ze 
zijn er geplant zodat iedereen er 

van kan genieten. Het lijkt mis-
schien niet belangrijk (“ach, die 
paar bloemetjes mist niemand” 
zei laatst iemand) maar res-
pect voor andermans eigendom-
men begint precies dáár! Als een 
klein kind niet leert van ander-
mans bloemen af te blijven, dan 
zal het als het ouder wordt, óók 
geen respect hebben voor plan-
tenbakken, bushokjes, afvalbak-
ken en andere voorwerpen in 
de openbare ruimte. Het zal nie-
mand verbazen dat dit de kinde-
ren zijn die op oudere leeftijd ille-
gaal graffi ti spuiten, kerstbomen 
in de fi k steken of verkeersbor-
den opblazen met vuurwerk.
O ja, voetballen en spelen tus-
sen de bloemen zodat ze ver-
trapt worden, doe je ook niet (of 
ze “zomaar” vertrappen omdat 
dat “leuk” is). En je hond ze laten 
vertrappen of onderpoepen óók 
niet. Kwestie van opvoeding.
Een prettige leefomgeving begint 
bij jezelf!

 
M. Volkers

Bertram weg?
Hoewel ik niet vaak reageer op 
berichten in een krant , moet me 
dit wel effe van t hart. Hoezo de 
naam Bertram opheffen voor een 
plantje ver buiten de regio?
Bertram is namelijk wel degelijk 
hier in Uithoorn te vinden... In dit 
huis is 25 jaar geleden een  Ber-
tram, zijnde onze zoon gebo-
ren. Niet zozeer naar t plantje 
vernoemd, hoewel we wel wis-
ten dat dit plantje redelijk een 
onverwoestbaar type was, maar 
wel een naam die in de (na-
men) boeken als een tweestam-
mige germaanse naam werd ge-
noemd, betekenend schitteren-

de/strijdende raaf/stralende raaf. 
En dat is ie zeker! En een planken 
wambuis is ie zeker niet! Heeft 
het goed gedaan op het vwo, 
Mijdrecht, profi elwerkstuk inza-
ke de N201 en 1e prijs daarvoor 
gewonnen. Heeft ook nog studie 
ruimtelijke ordening/plannologie 
in Utrecht met succes afgerond. 
Dus laat die naam effe gewoon 
bestaan! Dit bericht is een beetje 
als ‘ humorvol’ antwoord bedoelt, 
maar ‘t stak toch effe wel...

Met vriendelijke groet, 
M. Rigter

Uithoorn - Terug naar de toe-
komst. Het is 21 juli 2021 in Uit-
hoorn, een mooie zomerdag. In de 
passantenhaven liggen plezier-
jachten en het is gezellig druk in 
het oude dorp. 
Waar ooit de provinciale weg en 
de Irenebrug lagen, zijn in Am-
stelhoek woningen gebouwd. Di-
rect aan de Amsteloever is recent 
een mooi appartementencomplex 
opgeleverd. Daar recht tegenover, 
aan de Uithoornse oever van de 
Amstel, ligt een plein dat traps-
gewijs de Amstel inloopt. Over de 
nieuwe Lange Brug, die de Schans 
weer met Amstelhoek verbindt, 
fi etsen en wandelen mensen. 
Kortom, het dorpscentrum van Uit-
hoorn is na de omlegging van de 
N201 met succes weer samenge-
smeed tot een levendig centrum. 
Met een concurrerend winkelaan-
bod en goede voorzieningen die 
passen bij de schaalgrootte van 
Uithoorn en haar unieke locatie in 
de Metropoolregio Amsterdam. De 
nieuwe directe oeververbinding 
met Amstelhoek geeft daar een 
extra dimensie aan. Inwoners van 
Uithoorn, De Kwakel en Amstel-
hoek winkelen en recreëren graag 
in hun dorp. Ook recreanten weten 
Uithoorn goed te vinden. Niet al-
leen watersporters, ook voor fi et-
sers is Uithoorn aan de rand van 
het Groene Hart een aantrekkelij-
ke plaats. In andere seizoenen is 
er veel aanloop van inwoners uit 
de regio. Hoe is dit tot stand geko-
men? Kort na de raadsverkiezin-
gen van maart 2014 is de project-
groep “Beter-een-goede-buur-
dan-een-verre-vriend’’ gestart om 
de relatie tussen Amstelhoek en 
Uithoorn te verbeteren. Eind 2014 
was de projectgroep eruit; de Lan-
gebrug-variant kreeg hun voor-
keur. Ze waren ervan overtuigd 
dat Uithoorn én Amstelhoek het 
beste af waren met een aantrek-
kelijk, onderscheidend dorpscen-
trum; de Langebrug-variant bood 
de beste mogelijkheden om dat te 
realiseren. Natuurlijk, de Amstel-
hoeker die er voor kiest om met de 
auto naar het centrum te gaan is 
misschien iets langer onderweg. 

Aan de andere kant is er een vei-
lige brug voor fi etsers en wande-
laars bijgekomen. In dat opzicht is 
de Lange Brug een extra, directe 
verbinding met het dorpscentrum 
en de rest van Uithoorn.
Na de verkiezingen van maart 
2014 heeft de gemeente Uithoorn 
de Langebrug-variant op inves-
tering en gebruikskosten over de 
hele levensduur zorgvuldig laten 
doorrekenen. Deze berekening 
toonde aan dat de Langebrug-va-
riant de goedkoopste optie was. 
Ook bij de risico analyse kwam de 
Langebrug-variant als beste uit de 
bus. De vrijgekomen ontwikkel lo-
caties op de plek van de afgebro-
ken Irenebrug hebben de onder-
handelingsposities van De Ron-
de Venen en Uithoorn ten opzich-
te van projectontwikkelaars sig-
nifi cant versterkt. Dit “tafelzilver” 
direct aan de Amsteloevers heb-
ben beide gemeenten veel goeds 
gebracht. In 2014 hadden “duur-
zaamheid” en “autoluw” misschien 
nog een geitenwollen sokken ima-
go. In 2021 weten we beter; duur-
zaamheid is onmisbaar voor een 
sluitende business case. Boven-
dien onderscheidt Uithoorn zich 
met een autoluw dorpscentrum 
van de vele grootschalige winkel 
locaties in de nabije omgeving. Te-
rug naar vandaag 19 maart 2014, 
de dag van de gemeenteraad-
verkiezingen. De gemeenteraad 
neemt de komende jaren belang-
rijke besluiten. Ook over de brood-
nodige revitalisatie van het dorps-
centrum worden de komende tijd 
knopen doorgehakt. Door de om-
legging van de provinciale weg 
heeft de Irenebrug na ruim 75 jaar 
haar primaire functie verloren. Au-
toverkeer van en naar het centrum 
van Uithoorn wordt in de nabije 
toekomst over andere routes af-
gewikkeld. De gemeenteraad kan 
geen 75 jaar vooruit kijken. Een 
echte lange termijnvisie over de 
juiste oeververbinding voor het 
nieuwe dorpscentrum van Uit-
hoorn en Amstelhoek is echter wel 
gewenst; terug naar de toekomst.

Erik van Driel

Hoe kan het 
dorpscentrum er over 
pakweg 7 jaar uitzien?
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Uithoorn - Tien leerlingen van 
groep 5 en 6 van De Vuurvogel heb-
ben de afgelopen 7 weken mee-
gedaan aan de Boekenbende. Een 
Boekenbende is een tussenschool-
se leesclub die wekelijks bij elkaar 
gekomen is. Tijdens de Boekenben-
de zijn de kinderen druk in de weer 
geweest met boeken, lezen, schrij-
ven en vertellen. Door met elkaar de 
thuis gelezen boeken te bespreken, 
zijn leestips gegeven en hebben 
de kinderen allerlei schrijvers leren 
kennen. En tot slot wilden de kinde-
ren zelf graag op excursie naar een 
echte boekwinkel!

Op dinsdag 11 maart was het dan 
eindelijk zo ver. Om 14.00 uur kwa-
men de kinderen bij elkaar in de 
schoolbibliotheek van de Vuurvogel. 
Daar hebben ze, onder het genot 
van limonade en wat lekkers, aller-
lei vragen bedacht die ze graag aan 
Ellen van Ten Hoope wilden stellen. 
Want na het lezen van zoveel leu-
ke boeken, is het ook erg leuk en 
interessant om te horen en te zien 
hoe het er in een boekwinkel aan 
toe gaat. De kinderen wilden onder 
andere weten wat het allernieuwste 
kinderboek was, hoe lang de winkel 
al bestaat en hoe het is om in een 
boekwinkel te werken.

Ten Hoope
Nadat alle vragen bedacht wa-
ren, zijn we met zijn allen naar Ten 
Hoope gelopen. Gelukkig scheen de 
zon volop, dus wandelen was zeker 
geen straf! Bij de boekwinkel aan-
gekomen vertelde Ellen eerst over 
het wel en wee in de boekhandel. 
De kinderen konden eigenlijk niet 
wachten met het stellen van hun

eigen vragen. Zo zijn de kinderen 
te weten gekomen dat de boekwin-
kel al 50 jaar bestaat en dat er da-
gelijks nieuwe boeken in de winkel 
komen. Eigenlijk wilden de kinde-
ren ook weten hoeveel boeken de 
boekwinkel heeft. Zelf dachten ze 
dat er tussen de 200 en 300 exem-
plaren stonden. Maar toen de kin-
deren in de winkel waren, bleken er 
veel meer boeken te zijn. Er stonden 
op één plank al 70 boeken!
Daarna was er gelegenheid voor 
de kinderen om tussen de boeken 
te snuffelen. Was er een leuk boek 
om te kopen voor de kinderen van 
groep 5? En ook voor de kinderen 
van groep 6? Leuke boeken genoeg! 
En nadat van de favoriete boeken 
een stukje was voorgelezen heb-
ben de kinderen gekozen voor “De 
wraak van Lorre” van Tosca Menten 
en voor “Robbie en Raffi  drie dubbel 
dik” van Janneke Schotveld. Daarna 
mochten de kinderen het boek ko-
pen voor de school. De juffen gaan 
het boek dan aan de hele klas voor-
lezen zodat alle kinderen weer een 
nieuw boek kennen. Na een beker 
limonade en een echte “goodie bag” 
zijn we met zijn allen naar school te-
rug gelopen.Iedereen vond het een 
super geslaagde excursie!

What’s up in Uithoorn: 
De Boekenbende op 
excursie!

Uithoorn - Tussen de 12 en 18 jaar 
zijn de castleden van ‘Fame’ en al-
lemaal hebben ze één droom: zin-
gen, dansen en acteren in een the-
ater voor een groot publiek! Het 
verhaal van de hit-serie en fi lm 
over jonge studenten, met elk hun

eigen achtergrond en hun ‘ups’ en 
‘downs’ tijdens hun periode op de 
High School for the Performing Arts 
in New York is op het lijf geschre-
ven van de jonge musicalcast van 
Dancestudio Shanna Elleswijk. De 
musical ‘Fame’ met bekende num-

mers als ‘Fame’, ‘Dancing On The 
Sidewalk’ en ‘Out Here On My Own’ 
biedt alle mogelijkheden voor een 
musical vol spectaculaire zang- en 
dansacts en dat is wat het publiek 
op zaterdag 5 en zondag 6 april 
2014 dan ook gaan zien in Thea-

Jong musicaltalent schittert in ‘Fame!’
ter de Griffi oen! Na acht maanden 
trainen in o.a. meerstemmig zingen, 
hip hop, ballet en acteren staan de 
hoofdrolspelers en het enthousiaste 
ensemble te springen om het the-
ater in te gaan en het publiek mee 
te nemen in hun droom: doorbre-
ken als actrice, zangeres, muzikant 
of danseres. 

Hoofdrol
Voor de 14-jarige Donna van der 
Galiën is ‘Fame’ niet haar eerste mu-
sicalproductie, maar wel haar eerste 
echte hoofdrol. Als Serena Katz gaat 
zij het publiek verbluffen met haar 
danstalent en stem in nummers als 
‘Leer Van Wie Je Bent’ en ‘Hoe Speel 
Je Liefde?’. Neal Jansen is haar te-
genspeler in de rol van vrouwenver-
sierder Nick Piazza. De ontluiken-
de romance tussen Serena en Nick 
zorgt voor veel grappige, maar ook 
serieuze momenten in de voorstel-
ling en wordt met veel enthousias-
me en humor gebracht door Ne-
al en Donna. Chris van Dijk zingt in 
haar rol als Carmen Diaz het titel-
nummer van de musical en brengt 

de dramatische noot in de voorstel-
ling. Carmen heeft grootse dromen 
om door te breken als actrice, maar 
wordt het slachtoffer van haar zoek-
tocht naar succes. Marlotte Roldaan 
was vorig jaar te zien als Matilda in 
de gelijknamige musical, maar laat 
in ‘Fame’ een hele andere kant van 
zichzelf zien. Als Mabel Washington 
laat ze Theater de Griffi oen op haar 
grondvesten schudden tijdens haar 
vertolking van het gospelnummer 
‘Mabel’s Gebed’ en maakt iedereen 
aan het lachen met haar komische 
vertolking van het hysterische meis-
je met een voorliefde voor eten.

Onberoerd
In haar rol als Grace Lamb zingt de 
13-jarige Nienke Volkers het be-
kende ‘Out Here On My Own’ uit 
de fi lmversie van “Fame’ en zal met 
haar prachtige stem het publiek niet 
onberoerd laten.
Schlomo Metzenbaum, een muzi-
kaal genie uit een beroemde fami-
lie, wordt met veel humor en char-
me gespeeld door de Mark van 
Dam. Andere grote rollen zijn er 
weggelegd voor Biba van Volen 
(Britney Vegas), Moeischa Eenen-
naam (Chloe), Joëlle Elleswijk (Ci-
ara Jackson) en Evi Buskermolen 
(Iris Kelly). Naast de hoofdrolspelers 
heeft ‘Fame’ een sterk ensemble be-
staande uit: Alina Huisman, Manon 
Blonk, Jolijn Amorison, Eline Pom-
stra, Isa Wessels, Rosalie van der 
Meulen, Lisa Zürcher, Ella Zhang, 
Emily Li, Annemiek Samsom, Roxy 
Donkersloot, Vincent Hooyman en 
Michael van Dort. De talentvolle 
jonge cast wordt ondersteund door 
vier volwassenen; Margreet Vol-
kers in de rol van schoolhoofd me-
vrouw Sherman, Judith van Eijk als 
dansdocente mevrouw Bell, Lin-
da Renaud als muziekdocente me-
vrouw Stein en José Schotanus als 
dramadocente mevrouw Anderson. 
Bent U nieuwsgierig geworden naar 
‘Fame’? Kaarten voor de voorstel-
lingen op zaterdag 5 april (aanvang 
19.30 uur) en zondagmiddag 6 april 
(aanvang 15.30 uur) kosten 13,50 
euro en zijn te koop in de dance-
studio op de Prinses Margrietlaan 
86, Uithoorn. Meer informatie over
‘Fame’ kunt u vinden op www.
dancestudioshannaelleswijk.nl 
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Vierde parenkampioenen 
bij BVU
Uithoorn - Op maandag 10 maart 
speelde Bridgevereniging Uithoorn 
(BVU) de laatste ronde in de 4e pa-
rencompetitie. Onder welhaast tro-
pische temperaturen werd er ge-
streden om het heetst van de strijd. 
Zowel boven- als onderin de A-lijn 
zijn de verschillen erg klein gewor-
den en vandaag was het voor som-
migen erop of eronder. Erop was 
het voor Corry en Thea. Door met 
55% beslag te leggen op de 2e 
plaats werd het eronder voor Huib 
en Lambert. In de totaalstand wis-
selden zij van plaats waardoor Cor-
ry en Thea nog net in de A-lijn zijn 
gebleven. De overwinning ging dit 
keer naar Greet en Henk, ook zij 
waren nog niet helemaal zeker van 
hun plaats in de A, maar met een 
prachtige 56,67% stegen zij van 10 
naar 8. Ineke en Elisabeth zagen vo-
rige week hun voorsprong op di-
recte concurrenten Ans en Lia slin-
ken tot 1/2%-puntje. Kwestie van 
even doorhalen, denk je, maar met 
de winst in zicht waren het toch In-
eke en Elisabeth die aan het langste 
eind trokken. Met een gedeeld 4e 
plaats, samen met Ans en Lia, mo-
gen zij zich 4e parenkampioen noe-
men. De 3e plaats was voor Hetty en 
Tini met 50,83% die daarmee in de 
middenmoot bleven. Ondanks hun 
afwezigheid bleven Martin en Mari-
neke 3e in de totaalstand. Hun over-
winning afgelopen week was vol-
doende om die plek te behouden.

B lijn
In de B-lijn deden Wim en Marcel 
wat zij de afgelopen 4 weken ook al 

deden en dat is zorgen om zo snel 
mogelijk weer terug te komen in de 
A. Met alweer een zege van ruim 
64% brachten zij hun gemiddelde 
op 64,47%, bijna 10 punten meer 
dan de nummer 2. Voor Marjan en 
Ben is het een kwestie van tijd. Zij 
werden 2e met maar liefst 63,13% 
en stegen daarmee van 8 naar 4, net 
niet genoeg voor promotie, maar 
de verschillen zijn uitermate klein. 
Cees en Jan hadden ook al een 
mooie zestiger, met 63,02% werden 
zij 3e en stegen van 9 naar 5. On-
danks hun afwezigheid stegen Ben-
jamin en Gerard naar de 2e plaats in 
de totaalstand. Hun score afgelopen 
week was voldoende om promotie 
naar de A veilig te stellen.

Cursus
Inmiddels is de TV cursus Bridge 
bij Omroep MAX afgelopen. Brid-
gevereniging Uithoorn (BVU) biedt 
de mogelijkheid, bij voldoende be-
langstelling, om op de dinsdag- 
of woensdagavond (19:30 – 22:00 
uur) naar aanleiding van deze cur-
sus en onder leiding van Hans Wa-
genvoort, te oefenen in de huiselij-
ke sfeer. De belangstellenden wor-
den op een prettige manier voorbe-
reid op het spelen binnen een brid-
gevereniging.
Wilt u weten of de BVU iets voor u is, 
of heeft u naar aanleiding van de TV 
cursus Bridge vragen, neemt u dan 
contact op met onze secretaris, Ma-
rineke Lang, zij helpt u graag verder. 
Zij is (na 18.00 uur) bereikbaar on-
der telefoonnummer 569432 of via 
e-mail bvu@telfort.nl.

Veenlopers lopen 6e loop 
Zorg en Zekerheidcircuit
De Ronde Venen - De 6e loop van 
het Zorg en Zekerheidcircuit werd 
zondag 16 maart gehouden in Voor-
schoten. Het was een afwisselend 
parcours door de straten van Voor-
schoten en parken in de omgeving.
Met een zonnetje, 9 graden en wind-
kracht 4 tot 5 was het redelijk goed 
loop weer. In de groep van ruim 
1000 deelnemers waren ook 9 Veen-

lopers te vinden. De eerste Veenlo-
per op de 10 km heren was Michael 
Woerden en bij de dames was dat 
wederom Giovanna van Hasselt. Bij 
de 10 Engelse mijlen was het Frans 
Woerden die als eerste Veenloper 
over de finish kwam. Ook door de 
andere Veenlopers zijn goeie tijden 
neergezet, hier en daar werd zelfs 
een nieuw PR gelopen.

Legmeervogels vergroten 
de zorgen voor Hillegom
Uithoorn - Legmeervogels heb-
ben weinig moeite gehad afgelo-
pen zondag om de volle winst in 
eigenhuis te houden. Joey v.d. Wal 
de doelman van Legmeervogels, 
vorige week nog De man of The 
Match heeft zondag lekker kunnen 
genieten van het waterige zonnetje. 
Slechts een keer mocht hij naar de 
grond om een doelpoging van Hille-
gom te neutraliseren.

Vanaf de eerste minuut is het al dui-
delijk dat Legmeervogels weinig 
moeite zal hebben met Hillegom. 
Geen enkel moment heeft Hillegom 
de overtuiging over kunnen bren-
gen dat zij het Legmeervogels van-
daag moeilijk zou kunnen maken. 
Met goed voetbal en heel veel in-
zet is Legmeervogels gedurende de 
eerste 45 minuten heer en meester 
op het speelveld. Met dit spel van 
Hillegom zal het moeilijk worden 
om zich te handhaven in de 2e klas-
se. Als het voor de rust 4-0, 5-0 zou 
staan voor Legmeervogels dan zou 
dit een zeer terechte stand zijn. Leg-
meervogels krijgen nog voor de rust 
zeker een 10-tal kansen om de man 
die het score bord bedient overwerk 
te bezorgen. Maar Legmeervogels 
wacht tot de 28ste minuut om het 
grote overwicht in een treffer tot 
uiting te brengen. Een schot van 
Laurens v.d. Greft verwerkt de doel-
man van Hillegom onvoldoende en 
Jordi Holt is er dan als de kippen bij 
om dit foutje af te straffen en Leg-
meervogels op de verdiende voor-
sprong te schieten. Deze 1-0 is dan 

ook meer dan genoeg om de rust te 
halen.

Bijna
De tweede 45 minuten wijken bij-
na niet af van de eerste 45 minuten. 
Legmeervogels combineren er rus-
tig op los en ook de inzet is weer 
voortreffelijk. Het grote overwicht 
van Legmeervogels wordt in de 2e 
helft uitgedrukt in een 2-tal tref-
fers. Eerst het Laurens v.d.Greft die 
er pop een fraaie wijze 2-0 van weet 
te maken en het is tenslotte Jordy 
de Groot die de eindstand bepaalt 
op 3-0. Een overwinning waar hele-
maal niets op valt af te dingen. Door 
deze overwinning heeft Legmeervo-
gels nu alleen de 4e plaats in bezit 
genomen. 
Legmeervogels 2 haalde ook be-
nauwde maar zeer zeker verdiende 
overwinning op het laag geplaats-
te AS’80. De eindstand hier is 2-1 in 
Legmeervogels voordeel geworden. 

Abcoude en Hillegom
Voor zondag staat er wel een geheel 
andere tegenstander op Legmeer-
vogels te wachten, namelijk Abcou-
de. Deze tegenstander zal zich ze-
ker niet zo makkelijk naar de slacht-
bank laten leiden als de tegenstan-
der van afgelopen zondag, Hille-
gom. Abcoude – Legmeervogels be-
gint om 14.00 uur. Voor zondag staat 
een loodzware wedstrijd op het pro-
gramma Legmeervogels 2 gaat op 
bezoek bij titelkandidaat Hillegom 
2. Deze wedstrijd in Hillegom begint 
om 11.00 uur.

Winst voor 
Legmeervopgels E7
Uithoorn - Zaterdagochtend 15 
maart, de jongens van de E7 speel-
de een thuiswedstrijd tegen Zuid-
oost united E3. De vorige keer liep 
dit niet zo goed af voor Legmeervo-
gels, dus iedereen was er nu op ge-
brand om dit niet nog een keer te la-
ten gebeuren.
De wedstrijd begon, er werd goed 
aangevallen. Gelijk een paar mooie 
acties. Maar Zuidoost United E3 
was ook aanwezig. Een schot op 
doel. Keeper Merijn probeerde te 
redden, maar helaas. Legmeervo-
gels stond veel te snel 0-1 achter. 
Dat was geen gunstige situatie. 
Maar gelukkig hadden ze nog een 
hele partij te gaan. Trainers Joery en 
Jean-Paul zette iedereen weer op 
scherp. 
Verdedigers Yoram, Bart en Ryan 
hielden de boel dicht. Van achteren 
uit volgde er een mooie diepte pass 
op Sam die ‘m kon afronden op de 
keeper : 1-1! De gelijkmaker ! 

Vasthouden
Dit proberen vast te houden. Tho-
mas had de bal veroverd en maak-
te zijn weg richting doel, maar werd 
gelanceerd toen hij een tegenstan-
der tegenkwam. Het was duidelijk 
geen kinderachtig potje. Ryan wist 
de bal te onderscheppen en naar 
Youri te schieten,die weer naar Juli-

us (van Eijnde) schoot en probeerde 
te scooren. Helaas zonder succes. 
Maar de aanhouder wint, en na vele 
pogingen lukte het Legmeervogels 
dan toch om een doelpunt te ma-
ken. De stand was nu 2-1 !
Dit mochten ze niet meer weggeven. 
Het was gelijk duidelijk dat iedereen 
ervoor ging. Julius (van Wilt) ging 
meeverdedigen achterin en ruimde 
goed op. 

Gevaarlijk
Er volgde nog een gevaarlijke ac-
tie; de bal werd geschoten door de 
tegenstanders, Sam probeerde met 
zijn knie de bal te stoppen maar 
raakte per ongeluk keeper Merijn 
zijn hoofd. De bal schoot tegen de 
paal. Een speler van Zuidoost Uni-
ted ging op de bal af, maar gelukkig 
kon Bart de bal voor zijn voeten weg 
te schoppen. Wat een redding! Me-
rijn krabbelde overeind en Sam ging 
even in de wissel om zijn knie te la-
ten herstellen. 
Het was spannend tot de laatste se-
conde. Aan de kant werd flink mee-
geleefd en er volgde een luid ge-
juich toen de wedstrijd werd afge-
floten. Nog even penalties nemen 
en toen snel naar de kantine, want 
dit moest gevierd worden met een 
lekker patatje. Goed gedaan E7!

Sale bij Van Kouwen
met veel voordeel

Regio - Van donderdag 20 t/m 
zondag 23 maart is het SALE bij 
Van Kouwen. De voordelen om 
te kopen tijdens de SALE zijn: 
tot duizenden euro’s korting op 
voorraadauto’s, hoge inruilprij-
zen; uw extra inruilpremie kan 
zelfs oplopen tot 1700,-, mega-
korting op voorraadauto’s: oplo-
pend tot 5400,-, gunstige finan-
cieringstarieven, aantrekkelijke 
verzekeringstarieven, uitstekende 
service en garantie. 

“We hebben een flinke hoe-
veelheid nieuwe auto’s op voor-
raad. In het voorjaar willen we 
graag schoon schip maken in on-
ze showrooms. Doordat we zeer 
scherp hebben ingekocht, kan dit 
weekend de beste deal ooit wor-

den gedaan!” aldus Frank Vane-
man, directeur van de Van Kou-
wen bedrijven. “Daarnaast zijn 
we op zoek naar goed onderhou-
den occasions waar we een ho-
gere inruilprijs voor kunnen bie-
den. In combinatie met het in-
koopvoordeel op de voorraadau-
to’s is dit dus hét moment om za-
ken te doen.”

De Van Kouwen bedrijven zijn ge-
opend op donderdag en vrijdag 
van 9.00 tot 18.00 uur, op zater-
dag van 9.00 tot 17.00 uur en op 
zondag van 11.00 tot 16.00 uur. 
Donderdagavond hebben de ves-
tigingen in Amsterdam Zuidoost 
koopavond. U bent dan welkom 
tot 21.00 uur. Kijk voor meer in-
formatie op www.vankouwen.nl.

Jazz aan de Amstel sluit 
mooi seizoen af
Uithoorn - Zondag 23 maart is de 
laatste Jazz aan de Amstel van dit 
seizoen, onder leiding van singer/
songwriter Shyla Zoet van Sweet & 
Co. Naast het echte Jazz standards 
repertoire kunt u luisteren naar 
evergreens, popsongs, eigen num-
mers en bewerkingen van bestaan-
de nummers. Er zijn tevens gastop-
tredens van o.a. Claudia van de An-
ker (Voice of Holland), daarnaast 
nieuw talent Deborah (zang) en 
Jazz vedette Colette Wickenhagen 
(zang).

Sweet & Co
Zangeres Shyla Zoet werkte reeds 
met vele nationale en internationa-
le artiesten samen. Onder de naam 
Sweet & Co bracht zij de EP ‘Listen 
2 me’ uit met daarop 5 eigen songs 
in een easy jazz/pop stijl. Emoties 
en ervaringen uit het dagelijks leven 
vormen de inspiratie voor de liedjes. 
De EP ‘Listen 2 me’ kwam tot stand 
door samenwerking met producer 
Joos van Leeuwen (Edison nomi-

natie album Sara Kroos) en ande-
re zeer gerenommeerde binnen- en 
buitenlands muzikanten, waaronder 
Jochem Fluitsma (15 miljoen men-
sen). Zoet kijkt terug op een mooi 
seizoen Jazz aan de Amstel en sluit 
23 maart af met Sweet & Co, en 
gastoptredens van de soulzangeres 
Claudia van den Anker bekend van 
The Voice of Holland,  jong zangta-
lent Deborah en onze local Jazz ve-
dette Colette Wickenhagen. Zij wor-
den o.a. begeleid door Joos van 
Leeuwen (piano), Ian Boelens (gi-
taar), Olaf Keus (drums) en Ruud 
Baron (bas). Jazz aan de Amstel is 
een initiatief van Shyla Zoet en Sjiek 
aan de Amstel.

Midsummer edition
Er staat nog een Midsummer editi-
on van Jazz aan de Amstel gepland, 
waarvan de datum nog bekend zal 
worden gemaakt.
Locatie: Sjiek aan de Amstel, Markt-
plein 11 Uithoorn tussen 15.30-17.30 
uur. De entree is gratis!

Joop Hilgen neemt zijn prijs in ontvangst bij Multimate Uithoorn.

Multimate Uithoorn
Joop Hilgen wint 
aankoopbedrag terug
Uithoorn - Speciaal voor klan-
ten met een Multipas heeft Multi-
mate Uithoorn een actie georgani-
seerd waarbij de klant het volledige 
aankoopbedrag kon terugwinnen. 
Vanaf 27 januari hebben honder-
den klanten deelgenomen aan deze 
wedstrijd. Op 10 maart jl. is de naam 
van de winnaar bekend gemaakt: de 
heer Joop Hilgen uit Uithoorn. 
Bedrijfsleider Lida den Hollander 
van Multimate in Uithoorn reikte op 
maandag 17 maart het aankoop-
bedrag in de vorm van Multimate 
cadeaubonnen uit aan de winnaar. 
De heer Hilgen was blij verrast: “Ik 
kom regelmatig bij Multimate, ik 
word er altijd prima geholpen. En 
dat ik nu in de prijzen val omdat ik 
een Multipas heb, is natuurlijk hart-

stikke mooi. Ik kan nu lekker voor-
delig aan de slag!” Klanten met een 
Multipas sparen het hele jaar voor 
extra kortingen en ontvangen speci-
ale aanbiedingen. 

Klaar voor het voorjaar
Multimate is de afgelopen tijd druk 
bezig geweest met het nieuwe tuin-
seizoen: ‘We merken dat het voor-
jaar eraan komt en dat de men-
sen het tijd vinden om buiten weer 
aan de slag te gaan. Wij hebben on-
ze presentaties met buitenzonwe-
ring, tuinhout, gereedschap en bui-
tenverf weer helemaal gereedge-
maakt voor het voorjaar. Wij zijn er 
helemaal klaar voor!’ Multimate Uit-
hoorn is gevestigd op Wiegerbruin-
laan 4a. 

Spruitjes en Zo
Regio - Kinderen of jongeren 
met overgewicht? Lijnen? Dië-
ten? Dacht het niet! De kinde-
reetcoach van Spruitjes en Zo! 
biedt begeleiding naar een ge-
zond eetpatroon en een gezond 
gewicht. Geen streng dieet, maar 
een kindvriendelijke en oplos-
singsgerichte methode die werkt!
Overgewicht brengt op den duur 
ernstige gezondheidsrisico’s met 
zich mee. Maar voor kinderen en 
jongeren is lijnen niet de oplos-
sing. Het is zelfs erg onverstan-
dig! Omdat kinderen nog in de 
groei zitten, heeft hun lichaam 
een grote behoefte aan voe-
dingsstoffen. Wanneer we een 
kind of jongere op dieet zetten, 
dan komen zij deze voedingsstof-

fen tekort. Dit geldt ook voor een 
kind met overgewicht. Voor een 
blijvend gezond gewicht is een 
gezond eetpatroon en voldoen-
de beweging noodzakelijk. In 
de Praktijk voor Voedingsadvies 
& Gewichtsbeheersing van ge-
wichtsconsulente Daniëlle Jon-
ker worden kinderen en jongeren 
in een traject van acht weken op 
een leuke en uitdagende manier, 
met leuke opdrachten, begeleidt 
naar een gezonde, bewuste leef-
stijl en een gezond gewicht.
Meer info zie advertentie elders 
in deze krant. De begeleidings-
kosten van Daniëlle worden door 
de meeste zorgverzekeraars ver-
goed in de aanvullende pakket-
ten.

Vrolijke SCAU-middag 
met ‘Trio C tot de Derde’
Uithoorn - Carel den Hertog (viool), 
Caspar Terra (klarinet) en Coos Let-
tink (accordeon) hebben alledrie de 
letter C in hun voornaam. Vandaar 
de naam ‘Trio C tot de Derde’.
Zondagmiddag speelden ze in de 
serie maandelijkse concerten van 
de Stichting Culturele Activiteiten 
Uithoorn (SCAU). De drie volmaakt 
op elkaar ingespeelde muzikanten 
(ze kennen elkaar vanaf hun school-
tijd) bezorgden het SCAU-publiek 
een vrolijke middag met hun pro-
gramma ‘Nitro-nitro’. De eigen com-
posities, geïnspireerd door Balkan-

folklore, zigeunermuziek en klez-
merklanken, werden vlot en met hu-
mor aan elkaar gepraat en virtuoos 
gespeeld. Alsof ze ter plaatse wer-
den verzonnen.

Op zondag 13 april, 14.30 uur, sluit 
de SCAU dit seizoen af met een 
concert door het Astra Trio (Emirhan 
Tuga-klarinet, Monika Geibel-viool 
en Olja Buco-piano), in een klas-
siek Russisch-Frans programma. De 
SCAU presenteert dan tevens het 
programmaboekje met informatie 
over het nieuwe seizoen 2014-2015. 

Vijftig jaar Basketball 
Vereniging Aalsmeer
Regio - Op 12 maart 2014 is het 
precies 50 jaar geleden dat BV 
Aalsmeer werd opgericht. De ver-
eniging is ontstaan na een school-
basketball toernooi waarbij de toen-
malige organisatoren de heer Wim 
Beijnvoort en mevrouw Nel de Ko-
ning zoveel goede reacties kre-
gen van de schooljeugd dat beslo-
ten werd een vereniging op te rich-
ten. De vereniging heeft altijd een 
groot aantal teams in allerlei com-
petities gehad en dat is nog steeds 
zo. Dit jaar is het Heren 1 team weer 
op Rayonniveau gaan spelen en zij 
handhaven zich nu in de midden-
moot. Ook is er dit jaar weer een 
Damesteam geformeerd en zij we-
ten zich goed te handhaven in hun 

competitie. Gelukkig is er volop aan-
was van jeugdspelers en dat is goed 
voor de continuïteit van de vereni-
ging. Het 50-jarig jubileum zal in dit 
jubileumjaar groots gevierd worden 
met o.a. een toernooi voor alle BVA 
teams op 21 april en op 15 mei een 
basketbal-clinic voor belangstellen-
de kinderen tot 14 jaar uit de re-
gio. Voor de oud-leden en leden zal 
er op 7 juni een jubileum toernooi 
plaatsvinden met aansluitend een 
groot feest.
Oud-leden kunnen informatie krij-
gen of zich aanmelden via bva-
50jaar@gmail.com of via de website 
www.bvaalsmeer.nl. Inschrijvingen 
voor de clinic op 15 mei a.s. sturen 
naar info@bvaalsmeer.nl
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Bas de Bruin wint Kampioen-
schap van Amstelland
Uithoorn - De jeugd van UWTC 
heeft weer zijn beste beentje voor-
gezet bij het kampioenschap van 
Amstelland op zondag 16 maart. Es-
mee de Rijk reedt lekker haar rond-
jes bij de jongste jeugd. Haar zus 
Joyce reeds samen met Youri Jan-
zing in groep B. Het peloton moest 
enkele vluchters laten gaan, maar 
het lukte Joyce en Youri om in het 
peloton te blijven. Dat is de weer 
een stap die genomen moet wor-
den voor iedere wielrenner. Helaas 
lukte het Joyce net niet om de hele 
wedstrijd in het peloton uit te rijden. 
Youri deed goed mee aan de eind-
sprint van het pelotonnetje en werd 
daarin keurig derde. Bij de oudste 
jeugd deed Stijn Ruijter weer mee 
om de prijzen. Met een redelijk gro-
te groep werd er naar de finish ge-
reden en iedereen verwachte een 
massasprint. Maar de laatste twee 

ronden werd er volop gedemarreerd 
en uiteindelijk lukte het een renner 
van wielervereniging Noord-Holland 
om weg te komen. In de sprint om 
de tweede plaats kwam Stijn niet 
goed uit de laatste bocht waardoor 
hij Victor Broekx van de Amstel net 
niet meer kon inhalen. Met zijn der-
de plaats stond Stijn mooi weer op 
het podium. Bij de grote groep elite/
junioren/amateurs/belofte zat Bas 
de Bruin mee in de juiste ontsnap-
ping. Nadat het peloton gedubbeld 
was reden Bas de Bruin en Lars van 
de Vall (de Amstel) nogmaals weg. 
Samen gingen ze na een kleine 2 
uur op de finish af. In de eindsprint 
wist Bas de zege te pakken! Edwin 
de Graaf pakte de derde plaats. 
Franklin Wessels en Jaron Berends 
reden als junioren ook lekker mee 
in dit geweld en eindigde net bui-
ten de top-10.

Derde ronde bij bridgeclub ABC

Uithoorn - Afgelopen donderdag 
13 maart werd de derde zitting van 
de derde competitieronde gespeeld 
in het clubhuis van ABC, te weten, 
het Buurtnest te Uithoorn. Ondanks 
dat het de dertiende was werd het 
een gezellige boel, niemand is blijk-
baar bijgelovig. Het zonnetje scheen 
prachtig, het was niet te koud voor 
de koukleumers onder ons, ideaal 
om te bridgen. En zo midden in de 
competitie denken er toch nog wel 
paren er te gemakkelijk over, het 
eindklassement is nog ver weg, er 
kan nog van alles gebeuren
Deze week werd er bijna met een 
complete bezetting gespeeld.
Er werd aan 13 tafels gebridged.
7 tafels in de A-lijn en 7 tafels in de 
B-lijn, met helaas een stilzittersron-
de in de B-lijn.

A-lijn
In de A lijn is het paar Addie de 
Zwart en Jeannet Vermey weer goed 
op dreef, zij behaalde een score van 
maar liefst 63,54 %, dit is al de derde 
zitting dat zij de eerste plaats voor 
zich opeisen. Ik hoop dat zij er een 
beetje rekening mee houden dat de 
andere leden ook contributie beta-
len en ook wel een keer in de prij-
zen willen vallen. Tweede werd het 
gelegenheidskoppel Greet de Jong 
en Arnold van Dijk met 62,15 %. Ie-
dereen had wel verwacht dat dit 

koppel hoog zou eindigen, niet al-
leen door het goede spel van Greet, 
maar vooral omdat iedereen weet 
dat Arnold een groot ontzag heeft 
voor de grote handen van Roel.
Goede derde werden hier het paar 
Thea Kruyk en Bep Soppe met 58,68 
% dit paar is nog wat wisselvallig, zo 
zijn zij onderin de ranglijst te vinden 
en dan staan zij weer in de top.

B-lijn 
In de B lijn is het paar Aja Bijster-
bosch en John de Haan bijna on-
verslaanbaar. Voor de derde keer 
op rij was de eerste plaats hun 
prooi, dit keer met 59,17 %. Geluk-
kig loopt hun behaalde percenta-
ge wel iets terug, zodat er toch nog 
wat hoop overblijft voor de andere 
paren. Tweede werden hier Corry 
Boomsma en Bibet Koch met 58,33, 
ook zij al voor de tweede week op 
een tweede plaats. Derde werd het 
echtpaar Ans en Joop Zoethout met 
56,50%, gelukkig nog een echtpaar 
met een topklassering.. 

Competitiestand
Na drie ronde is de competitie stand 
nog niet zo interessant, volgen-
de week wordt de vierde ronde ge-
speeld, dan zijn wij op de helft van 
deze cyclus, wat het spannender 
maakt al kan er dan ook nog van al-
les gebeuren.

Spannende wedstrijd voor 
JB1 Qui Vive
De Kwakel - Zaterdag 15 janua-
ri kwam Gooische B1 langs op het 
sportpark aan de Noordammerweg. 
Gooische had vorige week de toen-
malige koploper Reigers met 3-2 
verslagen. Qui Vive B1 was dus ge-
waarschuwd. De wedstrijd startte 
direct op een hoog niveau waarbij 
beide teams probeerden het heft in 
handen te krijgen. JB1 speelde op 
het eigen vertrouwde veld en was 
daarom vastbesloten om direct goed 
van start te gaan. Dat resulteerde 
in een strafcorner die door Ruben 
Soerel netjes in het hoekje werd ge-
plaatst. Even later werd zelfs de 2-0 
aangetekend. Gooische was duide-
lijk not-amused en deed er alles aan 
om aan te pakken. Het spel golfde 
daarom heen en weer. Qui Vive was 
duidelijk de betere partij in de eer-
ste helft vertelde Thomas Zwart, lid 
van het prestatiebestuur van Qui Vi-
ve en onderdeel van de staf van H1. 
“ Qui Vive liet door middel van goed 
combinatie hockey zien dat zij 100% 
op dit niveau thuis horen. Ik heb ge-
noten van het spel en ook van de wil 
om voor elkaar te knokken”. 

Veilig
Via 3-1 werd het in de 2e helft gaan-
deweg 3-3. Qui Vive maakte 10 mi-
nuten voor tijd de 4-3 en leek daar-

mee de punten veilig te gaan stel-
len. Gooische probeerde eerst met 
name via de achterlijn binnen te ko-
men. Dit leverde echter weinig op. 
Keurig verdedigen verijdelde deze 
pogingen. Echter de laatste 5 mi-
nuten van de wedstrijd liet een van 
de Gooische spitsen zien dat hij een 
waar talent is. Met wat goochelwerk 
wist hij zich de cirkel in te werken 
met twee doelpunten als gevolg. 
Eindstand 4-5. Een zure eindstand 
voor de jongens uit Uithoorn en om-
streken. Robert Justus, de na dit sei-
zoen vertrekkende technisch direc-
teur van Qui Vive was een van de 
toeschouwers. “QV B1 was de 1e 
helft heer en meester. Via gecontro-
leerd en aanvallend combinatiehoc-
key wat resulteerde in prima doel-
punten. Verdedigend in 2e helft net 
te hoog en te open waardoor Gooi-
sche terug kon komen in de wed-
strijd. Op zich een onnodige neder-
laag tegen een goede tegenstander. 
Maar duidelijk is dat Qui Vive ten 
opzichte van de eerste helft van het 
seizoen zeer goede stappen heeft 
gezet. Dat nu doorpakken en verder 
ontwikkelen. 

Hier laat Qui Vive wel weer zien tot 
een prima jeugdopleiding te be-
schikken”.

Strijd om de top bij BC 
De Legmeer
Uithoorn - Gerenommeerde kop-
pels haken af en nieuwe bloeien op 
in de A- lijn waar Ben & Ger voor-
lopig op één staan. Deze keer haal-
den ze 64,58% binnen en sloegen zo 
een behoorlijk gaatje. André & Co-
ra hebben het goede spoor weer 
te pakken en werden tweede met 
58,68%, gevolgd door Gerda & Jaap 
en Lijnie & Rita die gezamenlijk drie 
werden met 57,29%. Ook Renske & 
Kees verrasten als vijfde met een 
sterke 56,25%. Maar waar blijven 
Cees & Ruud en Joop & Frans, adel-
dom verplicht toch? 
In de B-lijn kreeg de sterke start 
van Otto & Tonny een daverend 
vervolg met een score van 66,32%, 
waardoor ook zij ver voor de troe-
pen uitlopen. Ze moeten maar weer 
snel terug naar de A. Hans had de-
ze keer een alliantie met Ria en dat 
betaalde zich uit met een keurige 
tweede plek en 59,17%. Ook Lidy & 
Ada deden goed mee en kwamen 
met 55,83% als derde aan de eind-
streep. Floor & Theo hadden zichzelf 
niets te verwijten als vierde met 55% 
precies en Gerda & Els buitten als 
niet verantwoordelijk Oost- West, 

een draaihand meedogenloos uit en 
bleven zo de draaiers als vijfde met 
53,13% net voor.
In de C- lijn een opvallend optre-
den van Mieneke & Anneke, die met 
64,17% als eerste op een geslaag-
de avond konden terug kijken. Ook 
Maria & Klaas trokken de aandacht 
door nu tweede te worden met 
55,42%, hetgeen keurig past in hun 
stappen plan naar hoger sferen.
Marijke & Ger likken nog een beet-
je hun wonden, maar als derde met 
54,58% lijkt het herstel ingezet. Dat 
geldt ook voor Elly & To die op het 
zelfde percentage uitkwamen. Tini & 
Jeanette hebben zich enigszins her-
pakt en werden vijfde met 52,50%, 
maar moesten deze plaats wel de-
len met Atie & Evert. Bridgeclub De 
Legmeer speelt op de woensdag-
avonden nog tot en met 7 mei in de 
barzaal van sporthal De Scheg en 
vanaf 14 mei in de zaal van Dans & 
Party Centrum Colijn aan de indu-
strieweg 20 in Uithoorn.

Voor inlichtingen het secretariaat: 
e- mail gerdaschavemaker@live.nl 
of per telefoon 0297 567458.

Bingo bij KDO De Kwakel
De Kwakel - Komende vrijdag 21 maart is er weer een bingoavond in 
de kantine van KDO in De Kwakel, aanvang 20.00 uur. Er zijn natuurlijk 
weer mooie prijzen te winnen. De laatse Bingo avond van dit seizoen 
is op 18 april vrijdag 2014 

Verdiende winst voor
Qui Vive H1
De Kwakel - Na twee verliespar-
tijen op rij was het belangrijk voor 
Qui Vive om ervoor te zorgen dat er 
weer een keer gewonnen gaat wor-
den. Zwolle kon geen betere ploeg 
zijn om dit te bewerkstelligen, Ze 
stonden op de laatste plek en Qui 
Vive moest winnen om mee te blij-
ven doen om de bovenste plekken 
en om zicht te houden op de eerste 
2 plaatsen. Qui Vive begint de wed-
strijd erg sterk en dwingt middels 
een goede press en een hoog bal-
tempo al snel goede kansen af. Bin-
nen 10 minuten staat het 1-0 na een 
sterke actie van Jaspel de Waal over 
rechts en alert spitsenwerk van on-
ze Franse international Martin Ge-
nestet. Niet veel later staat het ook 
2-0 door een strafcorner van Mark 
Weber. Een keurige 2-0 voorsprong 
binnen 15 minuten. En Zwolle heeft 
nog geen kans gehad.

Belonen
Verder in de 1e helft vergeet Qui 

Vive kansen af te maken en daar-
om blijft Zwolle nog enigszins in de 
wedstrijd. Al is het spel wel volledig 
voor Qui Vive. Verdedigend staat het 
als een huis en er wordt in balbezit 
slim omgegaan met de ruimtes.

Ook in de tweede helft begint Qui 
Vive sterk in de eerste minuten, al-
weer een strafcornergoal van het 
Kwakelse Kanon Mark Weber, en 
een heerlijk aanname van Wou-
ter Haremaker waarin hij zichzelf 
vrijspeelt voor de goal en genade-
loos uithaalt in de lange hoek ma-
ken een 4-0 voorsprong op het sco-
rebord. Het vetrouwen is nu wel weg 
bij Zwolle en is de wedstrijd op slot.

Toetje
Toch krijgt het meegereisde publiek 
van Qui Vive nog een zeer mooie 
goal te zien. Sjors de Haan scoort 
een fenomenale goal hard en strak 
onder lat. En dat is voor hem nou net 
extra lekker in en tegen Zwolle.

V.l.n.r. Rob Das (Voorzitter Qui Vive), mr Henri Holsteijn (notaris Amstelhoorn Notarispraktijk), Nico-
line Matser (Bestuurslid Commerciële Zaken Qui Vive), Jetty van der Pol (Bureauhoofd Amstelhoorn 
Notarispraktijk)

Qui Vive verlengt sponsorcontract met 
Amstelhoorn Notarispraktijk
Uithoorn - Na jaren trouwe spon-
soring heeft Amstelhoorn Nota-
rispraktijk opnieuw haar sponso-
rovereenkomst met Qui Vive ver-
lengd. Qui Vive is er trots op om 
Amstelhoorn Notarispraktijk als 
sponsor te kunnen behouden. Am-
stelhoorn is al jaren actief betrok-
ken bij de vereniging en bij diver-
se damesteams in het bijzonder. 

Naast clubsponsor is Amstelhoorn 
dit jaar ook shirtsponsor van meis-
jes A1.
Voor Qui Vive zijn sponsorgelden 
naast contributies een onmisba-
re bron van inkomsten. Bij Qui Vi-
ve worden sponsorinkomsten ge-
bruikt om de ambitie op zowel top- 
als breedte sportniveau zo goed 
mogelijk te faciliteren. Het spon-

sorbeleid is een integraal onder-
deel van het verenigingsbeleid en 
levert een belangrijke bijdrage aan 
de kwaliteit en continuïteit van Qui 
Vive. Met bijna 700 jeugdleden en 
veel senioren teams die allemaal 
trainers en materiaal nodig heb-
ben, zijn sponsorbijdragen van be-
drijven uit de regio meer dan wel-
kom. 

Schoolvoetbal geniet van 
het mooie weer
Uithoorn - Ook tijdens de 2e voor-
ronde van het schoolvoetbaltoer-
nooi seizoen 2013 – 2014 genoten 
de spelers, speelsters en de weer 
vele aanwezig toeschouwers we-
derom van het fantastische weer. En 
ook van de vele leuke en spannende 
wedstrijden. Op woensdag 12 maart 
is er gestreden in de jongens D pou-
le B, Jongens E poule C en D. ook de 
meisjes zijn in actie gekomen en wel 
in de poule A van de Meisjes D.
Om met de laatste te beginnen. In 
deze meisjes D, poule A is winnaar 
geworden de Kwikstaart MD3 met 
10 punten uit 4 wedstrijden. De 2e 
plaats in deze poule ging naar De 
K MD1 met 9 punten uit 4 wed-
strijden. 3e is geworden regenboog 
MD1 met 7 punten. De 4e plaats 
ging naar de toermalijn MD1 met 3 
punten en op een 5e plaats zijn ge-
eindigd de meisjes van de Spring-
schans MD3 met helaas geen punt.

B poule
In poule B jongens D is door naar 
de volgende ronde de Kajuit JD1 
met 4 gewonnen wedstrijden en dus 
12 punten. Ook door zijn de jon-

gens van de Springschans JD3 met 
7 punten maar een beter doelsal-
do van de Toermalijn JD1 welke op 
de 3e plaats zijn geëindigd. De dol-
fijn JD1 hebben 3 punten gehaald 
en werden keurig 4e en de rij wordt 
gesloten door de Zon JD3. 
Jongens E poule C is gewonnen 
door de Kwikstaart met 12 punten 
uit 4 wedstrijden. De Zon JE1 is 2e 
geworden met 9 punten. Een ge-
deelde 3e plaats is er voor het Start-
nest JE1 en de Springschans JE4. 
De jongens JE2 van de Regenboog 
sluiten hier de rij. 
In de Jongens E poule d ging de 
1ste plaats naar de Toermalijn JE2 
met 9 punten uit 3 wedstrijden. 2e is 
geworden Vuurvogel JE1 met 6 pun-
ten. De 3e plaats is gegaan naar Re-
genboog JE1 met 3 punten en de rij 
hier wordt gesloten door de Spring-
schans JE3.

Woensdag 19 maart is eer weer een 
ronde schoolvoetbal en weer is de 
organisatie op zoek naar scheids-
rechters. Scheidsrechters m/v kun-
nen zich v.a. 13.45 uur melden in de 
bestuurskamer van Legmeervogels.

Drie keer hattrick bij 
KDO JG1
De Kwakel - Twee weken gele-
den kwam KDO JG1 heel moeilijk 
tot scoren. Het werd 1-0 tegen On-
ly Friends JG4. Afgelopen zaterdag 
zaten de spelers van KDO er in de 
wedstrijd tegen Patria JG1 uit Zeist 
vanaf het eerste fluitsignaal boven-
op. Binnen de minuut had Dylan zijn 
eerste doelpunt, uit een goede voor-
zet van Stijn, al tegen de touwen ge-
jaagd. Het zou hier niet bij blijven 
bleek later in de wedstrijd. 
Na het snelle doelpunt van Dylan 
kwam Patria een aantal keren drei-
gend richting het KDO doel. Echter 
de verdediging incl. keeper ( Timo , 
Mark , Omar en Beau ) zouden van-
daag geen cadeautjes weggeven. 
Bij een afgeslagen aanval van KDO 
was het Dylan die het beste oplet-
te en met een bekeken schot de 2-0 
op het scorebord zette. Vervolgens 
was het de beurt aan Chris en Luca. 

Door goed over te spelen werden 
er steeds doelrijpe kansen gescha-
pen met de rust was het dan ook 
7-0 door 2 doelpunten van Chris en 
3 doelpunten van Luca (hattrick 1).
Na de rust nam KDO wat gas te-
rug. De coach probeerde een nieu-
we opstelling uit door Harm in de 
verdediging te zetten en Daniël op 
doel. Ook dit werd een geslaagd ex-
periment. Uiteindelijk werd de score 
uitgebreid door Chris (hattrick 2) en 
ook Stijn was na alle assists duide-
lijk op zoek naar zijn doelpunt. Met 
een droog schot zette onze “Pelle” 
de 9-0 op het scorebord. De nastoot 
was voor de meest alerte en daar-
mee de speler van de dag: Dylan. 
Hij scoorde zijn 3e en zorgde voor 
de eindstand van KDOJG1 – Patria 
JG1 10-0 (hattrick 3). Ook geïnte-
resseerd in G-voetbal voor de jeugd, 
kijk op www.kdo.nl
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Niet kijken maar doen!
De Ronde Venen - De ouderavond 
van onze badmintonvereniging 
Veenshuttle was een groot succes 
op donderdag 6 maart j.l.
Het was niet alleen een avond om 
te kijken, iedere ouder mocht mee-
doen. Het werd een echt toernooi! 
Ieder jeugdlid werd gekoppeld aan 
een ouder en de wedstrijden kon-
den beginnen.

De trainingsavonden voor de jeugd-
leden van 19.00-20.00 uur bleken 
niet voor niets. Menig ouder werd 
verrast door de snelheid en kracht 
waarmee de shuttle over het net 
kwam, daar hadden ze even niet van 
terug! Het was een zeer geslaagde 
avond de jeugdleden hadden na-
tuurlijk gewonnen en kregen een 
verdiende medaille.

Martien Open Ronde 
Venen Biljartkampioen
De Ronde Venen - Afgelopen 
weekend werd er in café de Merel 
te Vinkeveen gestreden om de titel 
Open Ronde Venen Kampioen 2014. 
Vrijdagavond en zaterdag starten 
maar liefst 46 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 spannende 
strijd in de finale Martin Heijman uit 
Loenersloot te zijn door Esther van 
Eijk uit Lopik te verslaan Esther had 
de kans om de strijd in haar voor-
deel te beslissen maar miste toch 
wat makkelijke ballen en die kans 
moet je Martien niet geven wat ook 
bleek, Martien tikte het uit in de 
22ste beurt en was dus de winnaar 
en mag zich een jaar lang Open 
Ronde Venen kampioen noemen 
als tweede de moe gestreden Es-
ther die haar eerste grote toernooi 
speelde maar nog inhoud en condi-
tie te kort kwam om Martien te ver-
slaan. Als derde eindigde Dirk Ver-
del uit Breukelen en als vierde fa-
voriet Eduard van Heuven die het 
best zwaar had in zijn partijen maar 
toch tot de finale poule doordrong 
en dus vierde werd. Ook de dames 
weerden zich aardig, Bianca Balk 
die toch een partij uitspeelde met 2 
moyenne maar net de finale miste. 

Bekers
De spelers uit Breukelen konden 
niet tegen het geweld van de man 
uit Loenersloot op 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 dergelijk 
toernooi te organiseren De organi-
satie was als vanouds in goede han-
den van Caty Jansen, en kon men 
spreken van een zeer geslaagd en 
gezellig toernooi.
De Merel gaat zich de komen-
de weekenden opmaken voor de 
kwartfinales van het driebanden op 
zaterdag 15 en 22 maart en zondag 
16 en 23 maart aanvang 14.00uur 
daarna de halve en hele finales van 
Biljartclub D.I.O./Café De Merel. 
Aanvang van de wedstrijden zowel 
op zaterdag als op zondag beginnen 
de wedstrijden om 14.00uur dit alles 
in Cafè de Merel Arkenpark mur 43 
te Vinkeveen.

Hertha F2 knokt zich terug 
naar vroege achterstand
Vinkeveen - Zaterdag 15 maart 
speelden Hertha’s jonge helden van 
de F2 een thuiswedstrijd tegen Vic-
toria F12. De heenwedstrijd werd 
destijds gewonnen met 4-6. De uit-
gelezen mogelijkheid om de kater 
van de afgelopen twee verlies par-
tijen van de mannetjes af te spelen. 
Hertha begon slap aan de wedstrijd 
en kreeg direct de deksel op de 
neus. Gelukkig toonde Hertha’s jon-
ge helden veerkracht en werd het 
verschil in de tweede helft gemaakt, 
met de stevige wind in de rug. Hert-
ha begon met Ravi Verbruggen op 
doel. Sem Veenhof en Levi Hoden-
pijl waren de eerste wissels. 
Sander van Senten was weer wed-
strijdfit na zijn polsbreuk. Zoals ge-
zegd begonnen de jonge Hertha-
nen slap aan het duel. De rekening 
kregen zij binnen 3 minuten ge-
presenteerd. Victoria was agressie-
ver dan Hertha in de duels en dat 
resulteerde dus al snel in een 0-1 
achterstand. Hertha was zoekende 
en vocht voornamelijk tegen zich-
zelf. De stevige wind tegen werk-
te ook niet in het voordeel van de 
Herthanen. Victoria kon makkelijk 
hun vrije spelers vinden, maar hield 
ook 3 man stijf achter in. Hertha 
was dus genoodzaakt op te schui-
ven en moest proberen de tegen-
stander vast te zetten op hun speel-
helft. Dit lukte niet altijd, waardoor 
Victoria er meermalen gevaarlijk uit 
kon komen. De verdedigers deden 
hun werk naar behoren en wisten 
de meeste aanvallen onschadelijk te 
maken. Tel daar bij op dat de mees-
te Victoria spelers hun vizier niet op 
scherp hadden staan, en het nodige 
geluk voor Hertha op dat moment.

Wind
In de tweede helft ging Levi op doel 
en werd Ravi verbruggen veldspe-
ler. Met de wind in de rug was het 
uiteraard een stuk makkelijk spe-
len voor Hertha. Na 4 minuten de-
den de jonge helden iets terug. Via 

een kluts kwam de bal terecht bij 
Noa die de bal half volley op zijn 
pantoffel nam. Mede door de wind 
gedragen verdween het leer ach-
ter de Victoria keeper, 1-1. De man-
nen gingen er weer in geloven. Het 
was wellicht niet de beste wedstrijd 
van Hertha maar aan vechtlust ont-
brak het niet. Sem van Til ging vol 
de strijd aan op het middenveld en 
liep bijna alle gaten dicht. Ook Sem 
Veenhof stond zijn mannetje geluk-
kig. Het was nog even de vraag of 
hij mee kon doen, een flinke smak-
ker met een step op de plaatselij-
ke skatebaan leek roet in het eten 
te gooien. Gelukkig was hij er wel 
en ondanks zijn pijn in zijn pols was 
hij belangrijk voor het team. In de 
14de minuut was het namelijk Sem 
Veenhof die bal in bezit kreeg. Na de 
bal in de loop even goed gelegd te 
hebben haalde hij verwoestend uit. 
Half hoog rechts van de keeper, een 
mooie treffer: 2-1.

Gevaarlijk
Dit werkte bevrijdend voor de jon-
ge helden. Victoria drong nog wel 
een paar keer gevaarlijk aan maar 
Levi stond echt voortreffelijk te kee-
pen. Bij een Victoria aanval gooi-
de hij zich letterlijk voor de Victo-
ria aanvaller. Met deze actie belette 
hij dat Victoria ging scoren. Een su-
per actie. Hertha deed wat terug en 
Sem van Til was dicht bij de 3-1. Na 
deze actie trok hij gelijk een sprint-
je richting de kleedkamer, hij moest 
namelijk een pits stop maken op de 
WC.
Met nog een paar minuten op de 
klok was het Herthaan Rens die al-
le spanningen liet verdwijnen bij de 
vele thuis supporters. Met een be-
keken schot maakt hij de 3-1. Dit 
moest d winst betekenen, er was 
nog heel kort te gaan. Dit bleek ook 
zo te zijn, want kort na de aftrap 
floot de uitstekend fluitende Sten 
de Lange voor het eind van de wed-
strijd.

Kanovereniging met jeugd naar de Ardennen
De Ronde Venen - Afgelopen 
weekend heeft de kanoclub geva-
ren op stromend water in de Arden-
nen. Er waren dit jaar ook een aan-
tal jeugdleden mee. De waterstand 
was niet hoog maar net voldoende 
om de techniek te leren en te spelen 
in een wals of een verval. Er werd 
gevaren op de Ourthe en de Lesse. 
Zaterdag werd de Midden-Lesse 
gevaren. En ondanks de twijfel of er 
voldoende water was, bleek dit toch 
een goede keuze. Als de waterlijn 
goed werd gevolgd dan konden de 
kajaks blijven varen. Voor sommi-
ge waren er toch nog problemen. 
Even niet opletten of onvoldoen-
de ervarenheid werd beloond met 
een zwempartij. Zondag werd de 
bovenloop van de Westelijke Our-
the gevaren. Dit is hier een fraaie 
smalle en bochtige beek met snel-
stromend water en voorzien van en-
kele hindernissen en één stuw waar 
vanaf gevaren kon worden. Voor 
de echte ‘freaks’ die graag spelen-
varen op een golf of wals is deze 
rivier niet wild genoeg. De begin-
ners en de jeugd hadden hier ech-
ter voldoende uitdagingen om dit 
soort rivieren te bedwingen.

Atalante toont stijgende lijn
Vinkeveen - Zaterdag 15 maart 
vond de 6e minidag plaats in Nieuw- 
Vennep. Als eerste het hoogste ni-
veau 6. De Toppers doen hier nog 
steeds mee in de allerhoogste pou-
le. Deze keer waren de tegenstan-
ders allemaal teams van Spaarne-
stad uit Haarlem. Twee van de drie 
teams hebben ze makkelijk be-
dwongen, maar hun directe rivaal 
is het team van Spaarnestad Tigers. 
Vorige toernooi nog gelijk gespeeld, 
dit keer waren ze te sterk. Al met al 
werd het een mooie tweede plaats.
De Kanjers zien we terug in de E-
poule op dit niveau. Zij hadden 2 
teams uit Haarlem als tegenstan-
der en dan een dubbele competi-
tie. De teams waren aan elkaar ge-
waagd, wat bleek uit twee gelijke 
spelen. De derde partij werd helaas 
verloren, mede door een slordige 
serve. Maar met een luid Kaboem- 
yell werd de laatste wedstrijd weer 
ruim gewonnen. Ook voor hen een 

mooie 2e plek. Dan naar de middag, 
waar de Megamini’s heel mooi ge-
speeld hebben op niveau 4. Er werd 
keurig gepasst en overgespeeld. De 
stijgende lijn zit er hier zeker in. De 
teams waren aardig aan elkaar ge-
waagd, soms wat onnodig wat punt-
jes weggegeven waardoor ze net 
een set verloren. Met twee gelijke 
spelen en een verloren partij zijn ze 
3e geworden. Als laatste Atalante 4. 
Dit team wat net is begonnen maakt 
ook duidelijk stappen voorwaarts. 
Ze speelden veel actiever naar de 
bal toe.
Mooie reddingen en slimme ballen 
over het net. Net als de Megami-
ni’s zijn ze derde geworden met een 
puike winstpartij en twee spannen-
de wedstrijden tegen Amstelveen en 
Haarlem die net aan verloren wer-
den. Dit belooft wat voor de vol-
gende competitiedag op 12 april bij 
we “thuis” spelen in de Phoenix in 
Mijdrecht.

HVM MD2 net niet langs 
Amstelveen MD2
Mijdrecht - Op zaterdag 15 maart 
speelden de meiden van HVM MD2 
een thuiswedstrijd tegen Amstel-
veen MD2. Met de sinds kort door 
de KNHB verplicht gestelde shake-
hands procedure werd de wedstrijd 
sportief begonnen. De meiden van 
HVM starten de eerste 15 minuten 
zeer gretig, maar helaas lukte het 
Maaike en Sophie niet om de bal 
achter de keeper van Amstelveen 
te krijgen. Na een kwartier keerde 
het tij waarbij zo vaak blijkt dat als 
je zelf de doelpunten niet maakt je 
ze aan de andere kant om je oren 
krijgt. Helaas, twee mooie doelpun-
ten van Amstelveen zorgden voor 
een achterstand. HVM herpakte 

zich na deze achterstand en via een 
mooie voorzet van Dana en Maaike 
maakte Isabella in de 26e minuut de 
1-2. Kort daarna kreeg Isabella de 
volgende kans die zij niet onbenut 
liet, 2-2. In de tweede helft hadden 
de Mijdrechtse meiden wat moeite 
elkaar te vinden en daar profiteerde 
Amstelveen van. Helaas, het derde 
doelpunt voor Amstelveen was een 
feit en daar bleef het bij.
Met een opgeheven hoofd konden 
de meiden van HVM het veld ver-
laten. De invallers Kimy en Lynn 
hebben de eerste helft goed mee-
gespeeld en ook de andere dames 
hebben er hard voor gewerkt.
Foto: sportinbeeld.com

Maak kennis met tennis
Vinkeveen - Als je, jong of oud, 
alles wil weten over tennis ga dan 
a.s. zaterdag 22 maart naar het 
tennispark van Vinkeveen aan de 
Mijdrechtsedwarsweg 2. Om 11.00 
uur maakt men graag kennis met 
je onder een kopje koffie. Om 11.30 
uur kan je dan aan een clinic/ten-
nisles meedoen, helemaal op jou af-
gestemd. Bevalt het je, dan speel je 
na een gezellige aangeboden lunch 
nog even lekker verder. Als je daar 

belangstelling voor hebt heeft men 
een aantrekkelijk proeflidmaat-
schap voor je klaarliggen. Deel-
name is natuurlijk geheel vrijblij-
vend. Het verplicht je dus tot niets. 
Gezellig en sportief wordt het hoe 
dan ook. Meldt je aan via een mail 
naar ajmboerma@planet.nl en je 
krijgt nog even een bevestiging. Je 
hebt alleen sportschoenen zonder 
noppen nodig. Indien nodig ligt er 
een tennisracket voor je klaar.

Verdiende overwinning 
voor Hertha E2
Vinkeveen - Om half tien moesten 
de mannen van Hertha aan de bak 
tegen de E2 van Loosdrecht. Na drie 
gelijke spelen waren de boys wel 
weer eens aan een overwinning toe. 
Met 1 wissel in de gelederen en een 
stevige wind die dwars over het veld 
stond moest Hertha optornen te-
gen een goede tegenstander. En dat 
bleek maar al te waar.

Nadat in de eerste minuut Sebas-
tiaan net voorlangs schoot kwam 
Loosdrecht met man en macht naar 
voren. Binnen 6 minuten keek Hert-
ha tegen een 4-0 achterstand aan. 
Meteen waren de mannen wakker 
geschud en gingen vol er tegen aan. 
Langzaam werd Loosdrecht terug-
gedrongen en kwam er wat meer lijn 
in het spel van Hertha. Enzo moest 
nog een keer redding brengen maar 
in de vijftiende minuut was het raak. 
Senno tikte fraai de 4-1 binnen. 
Even later gaf Daan een voorzet die 
Senno net naast schoot. Een paar 
minuten later kegelde Ryan keihard 
de 4-2 in het net. Dat deed hij een 
paar minuten later weer en dat was 
4-3.Voor hertha adem had gehaald 
lag de 5-3 achter Enzo. Dus moes-
ten ze weer aan de bak en super-

spits Senno zorgde voor de thee dat 
het 5-4 werd. De scheids floot voor 
de tweede helft en voor dat Loos-
drecht wist wat er gebeurde lag de 
gelijkmaker in het net. Weer Senno 
die het laatste tikje gaf. Dat bracht 
wat rust. Benjamin en Niels deden 
op het middenveld goed werk. Sto-
ren en ballen afpakken en vervol-
gens ook nog een goede voorzetten 
afleveren. Teis en Sebastiaan ston-
den hun mannetje in de verdediging 
en bij loosdrecht gingen de kop-
jes hangen. Toen Daan de 5-6 bin-
nen schoot was het gebeurd met de 
tegenstander. Uit een van de vele 
kansen die Hertha nog kreeg maak-
te Ryan 5-7. Met nog tien minuten 
te gaan leek de pijp leeg bij Hertha 
en dat was koren op de molen van 
Loosdrecht.De ene aanval na de an-
dere golfde op het doel van Hertha 
af en uit een van die kansen werd 
het 6-7. Een bal net naast en een-
tje op de paal van Ryan waren nog 
twee mooie kansen. In de laatste vijf 
minuten hield Enzo op voortreffelij-
ke wijze zijn doel schoon.
Met een dik verdiende overwinning 
gingen de Leeuwen uit Vinkeveen 
huiswaarts en nemen dat goeie ge-
voel mee naar de volgende pot.

Half dozijn voor HVM
Mijdrecht - De Mijdrechtse hoc-
keyheren hadden iets goed te ma-
ken zondag na de nederlaag van vo-
rige week. Ze pakten in Oegstgeest 
tegen de Leidse Studs de draad 
weer op en wonnen met 6-4. 
Ook de Leidenaren gingen ervoor, 
en dat maakte het een leuke wed-
strijd voor het publiek, waaronder 
ook weer een aantal Mijdrechtse 
fans. De studenten begonnen sterk. 
Keeper Stienstra kreeg het druk. In 
de eerste zes minuten moest hij drie 
keer ingrijpen. Daarna scoorde Tom 
Gunther twee keer in één minuut. 
Leiden leek snel terug te komen, 
maar hun doelpunt, uit een strafcor-
ner, werd afgekeurd. Tien minuten 
later was het wel raak: 1-2, en even 
daarna landde de vierde Leidse 
strafcorner op de paal. HVM deed 
dat beter, want negen minuten voor 
tijd verzilverde Max Brakel de eerste 
Mijdrechtse strafcorner, 1-3. 
De wedstrijd bleef aantrekkelijk 
voor beide partijen, maar ondanks 
enkele kansen wijzigde de stand 
niet. In de 35e minuut kreeg HVM 
zijn tweede strafcorner, die werd 
gestopt door de doelman. De Leide-
naren kwamen er snel uit en scoor-
den in de laatste seconde de aan-

sluitingstreffer zodat de rust aan-
brak met een 3-2 voorsprong voor 
HVM. Na de pauze liep het even 
niet voor de bezoekers, een straf-
corner werd gemist en in de 6e mi-
nuut kwam de 3-3 op het bord, een 
velddoelpunt. De volgende tien mi-
nuten ging het weer gelijk op tot-
dat Casper Wilmink na een actie 
bijna scoorde. De keeper werk-
te zijn schot niet goed weg, en Tom 
Gunther tekende voor de 4-3 voor-
sprong. Leiden kwam na twee ge-
le kaarten even met negen man te 
spelen, en Gunther kon in overtal 
scoren, na een actie van Daniel de 
Graaf bij een strafcorner.
Casper Slot kreeg aan Mijdrechtse 
kant ook een gele kaart, waardoor 
het spel weer meer in evenwicht 
kwam. Maar HVM stelde de winst 
veilig, Gunther scoorde zijn vijfde 
doelpunt, weer uit een strafcorner. 
Uit vijf strafcorners maakte HVM 
drie doelpunten, een goed resultaat. 
Vijf minuten voor tijd kreeg Lei-
den een strafbal, na een actie van 
Stienstra. Deze kans werd benut, en 
de studenten ontketenden een slot-
offensief. Doelpunten vielen er ech-
ter niet meer, zodat HVM met een 
6-4 overwinning naar huis ging.
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