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Inkoop   Verkoop   Veiling
Verpanden   Beleggen

Parkeerplaats Potgieterplein
Potgieterplein, Uithoorn

Elke zaterdag 10:00 - 16:30 uur

www.goudwisselkantoor.nl

H. Heyermanslaan 2 - Uithoorn

We zijn
weer (even)
bereikbaar!

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

AVIA Zijdelwaard

Miele specialist
Eigen technische dienst

HARTELUST B.V.
Oosteinderweg 279, Aalsmeer

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

Pasen
met Deen

Vrolijk

De Kwakel - Voor Maarten en Truus 
Klijn-Overes was maandag 23 maart 
een gedenkwaardige dag. Zij vier-
den toen het moment dat ze 60 jaar 
met elkaar getrouwd zijn. Dat gaat 
natuurlijk gepaard met een welge-
meende felicitatie, maar meer nog 
mag je zoiets in dankbaarheid erva-
ren. Immers het is niet iedereen ge-
geven om zo lang lief en leed met el-
kaar te kunnen delen. Dat heb je zelf 
niet altijd in de hand. Maar Maarten 
en Truus mogen het meemaken en 
hopen daar nog lang van te kunnen 

(na)genieten. Hun ‘diamant’ glinstert 
nog volop. Maarten Klijn is geboren 
op 13 juni 1928 in De Kwakel en zijn 
Truus Overes zag het levenslicht op 
16 augustus 1929 in Wilnis. Toch 
mooie leeftijden waarop je dit mag 
vieren en bovendien in redelijk goe-
de gezondheid. Ze trouwden voor de 
wet op 23 maart 1955 in Uithoorn; 
het kerkelijk huwelijk vond ander-
half jaar later plaats in de RK-kerk 
Sint Jan Geboorte te Kudelstaart op 
30 oktober 1956. Het feit dat er toen 
soms lange perioden zaten tussen 

het burgerlijke en kerkelijk huwelijk 
zit hem in het feit dat men eerst voor 
de wet getrouwd moest zijn alvorens 
een pas getrouwd stel in aanmer-
king kwam voor een woning. Na hun 
huwelijk woonden Maarten en Truus 
onder meer een tijdje aan de Burge-
meester van Meetelenstraat in Uit-
hoorn, later in de Cyclamenlaan in 
De Kwakel. Al weer zeven jaar woont 
het echtpaar (nog steeds) zelfstan-
dig aan het Kwakelsepad. 

(Vervolg elders in deze krant).

Diamanten huwelijk van 
Maarten en Truus Klijn-Overes

Uithoorn - ‘Bespiegelingen over 
een Rietveld monument’ is de ti-
tel van het jubileumboek dat in op-
dracht van de Stichting De Hoek-
steen 50 jaar met zorg is samen-
gesteld door Louise Prins. Met de 
feestelijk presentatie van dit jubile-
umboek start de stichting het jubile-
umjaar 2015. 

Iedereen in Uithoorn weet waar de 
Bibliotheek staat. Maar wie weet dat 
dit gebouw is ontworpen door de 
wereldberoemde architect Rietveld, 
oorspronkelijk als kerk voor de Her-
vormde Gemeente? Waarom kreeg 
dit ontwerp als naam ‘De Hoek-
steen’ mee en wat betekent het mo-
numentale pand sinds 1965 voor de 
Uithoornse samenleving? Als start 
van haar jubileumactiviteiten koos 
de stichting voor een boek dat ant-
woord geeft op deze vragen. De ge-
schiedenis van het gebouw, de bij-
zonderheden van de architect en de 
ervaringen van uiteenlopende ge-
bruikers met het pand in de loop der 
jaren zijn levendig opgetekend. Di-
verse schrijvers, interviews, kleurrij-
ke foto’s en indrukwekkend archief-
materiaal dragen bij aan een totaal-
beeld van een monument waar bijna 
elke Uithoornaar voetstappen heeft 
liggen. In de marge van het histo-
rische feitenmateriaal worden my-
then en mysteries rond het gebouw 
opgehelderd. En zowel lovende als 
kritische geluiden over het ontwerp 
passeren de revue. Het boek eindigt 
met de vraag naar de toekomst die 

geheel open ligt wanneer de bibli-
otheek het pand in 2016 gaat ver-
laten. Die vraag naar de toekomst 
komt ook aan de orde bij de pre-
sentatie van het boek op donderdag 
30 april ‘s avonds in de Bibliotheek. 
Na inleidingen door Dick van Wees 
als historicus en Alenca Mulder als 
architect gespecialiseerd in herbe-
stemmingsvraagstukken, is er volop 
ruimte voor discussie. Bij een hap-
je en een drankje na afl oop wordt 
het boek te koop aangeboden voor 
15 euro. Wie alvast wil intekenen op 
deze Vriendenprijs kan dat doen via 
de website van de stichting: www.
hoeksteen50jaar. Nadere details 
over 30 april zijn ook daar te vinden.

Opening jubileumjaar 
De Hoeksteen in bieb

Uithoorn - Het voormalige glas-
tuinbouwgebied rond de Iepenlaan 
in De Kwakel krijgt deels een be-
stemming als openbaar groenge-
bied met de naam Het Vrije Noort-
veen. Hier ontwikkelen de gemeen-
te Uithoorn en COUP urban pro-
ducers een prachtig woon-, werk-, 
leef- en recreatiegebied voor men-
sen die op zoek zijn naar een mooie, 
groene plek met ruimte, natuur én 
een zorgfunctie. “Deze prachtige 
plek is een verborgen pareltje. De 
manier waarop Het Vrije Noortveen 
wordt ontwikkeld is vernieuwend; 
het past helemaal in de huidige 
tijdsgeest en sluit aan bij de wensen 
van de gemeente”, aldus wethouder 
Marvin Polak van de Gemeente Uit-
hoorn.

In dit unieke, historische gebied, 
dichtbij de stad maar met volop 

ruimte en groen, realiseert COUP 
samen met architectenbureau Ket-
tingHuls, communicatiebureau 
Bourne en de gemeente Uithoorn 
een bijzonder en vrij woonconcept 
waar mensen zelf kunnen invullen 
hoe ze er gaan wonen en leven. In 
combinatie met de historie en het 
karakter van het gebied wordt Het 
Vrije Noortveen een heel bijzonder 
project.

Zorgen voor en met elkaar
Er zijn twee verschillende ruime 
bouwkavels in dit landschapspark, 
gelegen langs de Stelling van Am-
sterdam. Beide kavels zijn gericht 
op het zorgdragen voor elkaar, de 
omgeving en de toekomst. Het gaat 
hier namelijk niet om individuele 
woningen, maar om eigen wonin-
gen die minimaal een erf en bepaal-
de zorgaspecten delen. Hoe deze 

invulling gestalte krijgt, staat de ko-
pers vrij. Het gezamenlijke karakter 
van de kavels stelt hen in staat om 
bijvoorbeeld gezamenlijk energie op 
te wekken of in te kopen en zorg te 
organiseren. 

Interesse?
COUP geeft, samen met geïnteres-
seerden, het woonconcept verder 
vorm en begeleidt de aspirant-ko-
pers tot de koopovereenkomst met 
de Gemeente Uithoorn. In de fase 
daarna kan COUP desgewenst haar 
diensten verder uitbreiden, afhan-
kelijk van de wensen van de kopers. 
Zowel het proces als het product 
wordt de komende maanden samen 
met de toekomstige bewoners ver-
der uitgedacht. Voor meer informa-
tie, of als u zich wilt aanmelden als 
geïnteresseerde, kunt u terecht op 
www.hetvrijenoortveen.nl.

Uniek woonconcept in 
Het Vrije Noortveen Vermist: 

Jackie
De Kwakel - Sinds zaterdag 21 
maart wordt deze moederpoes Jac-
kie vermist. Ze is zoek vanaf haar 
huis op de Boterdijk (vlakbij Polder-
sport). Haar baasjes hopen dat ie-
mand haar gezien heeft en/of weet 
waar ze is. Mocht u haar gezien 
hebben, graag een telefoontje naar: 
06-51636605. 

Uithoorn - Afgelopen zaterdag 
vond de overhandiging plaats van 
een bijzondere fi ets bijrijwielleve-

rancier Van der Schaft in Uithoorn. 
Mevrouw De Vries uit Uithoorn was 
eind december de gelukkige win-

nares van de door winkelcentrum 
Zijdelwaard ter beschikbaar ge-
stelde elektrische fi ets als prijs in 

Winkeliersvereniging Zijdelwaard en 
Van der Schaft Tweewielers zorgen 

voor aangepaste fi ets

de ‘bouwzegelactie’. Helaas kon zij 
door een chronische bindweefsel-
ziekte waardoor onder andere haar 
evenwicht slecht is en zij klachten 
aan heupen en knieën heeft, geen 
gebruikmaken van de fi ets. 
De winkeliersvereniging Zijdel-
waardplein vond dit toch wel erg 
sneu. Met medewerking van de 
heer Van der Schaft werd besloten 
om de tweewieler om te ruilen voor 
een driewieler, waar mevrouw De 
Vries wel mee overweg kan. 

En afgelopen zaterdag was het dus 
zover: een trotse en zeer verheugde 
dagelijkse klant van winkelcentrum 
Zijdelwaard kon na een degelijke 
technische uitleg door de heer Van 
der Schaft, een proefritje maken!
“Ik ga er beslist geen rondje IJssel-
meer mee fi etsen, maar ik kan nu 
weer zonder hulp naar de kapper, 
op bezoek bij vrienden in Uithoorn 
en ben dus weer mobiel!” zei me-
vrouw De Vries.

Proefrit auto weer retour
Uithoorn - Op vrijdag 20 maart was 
bij een Suzuki garage op de Indu-
strieweg een auto uitgeleend voor 
een proefrit. 
De proefrijder was echter niet meer 
komen opdagen. Hij is gepakt op 
donderdag 26 maart op de Hand-
weg. Agenten lieten rond negen uur 
in de avond de bestuurder van een 
Suzuki de auto aan de kant zetten, 
omdat hij zonder verlichting reed. Al 
snel bleek dat de 33 jarige bestuur-
der uit Aalsmeer en een 29 jarige 

Uithoornse rondreden in de bij de 
garage verduisterde auto. De man 
ontkende de diefstal, maar na het 
tonen van camerabeelden waarop 
hij te zien is bij de garage, beken-
de hij de diefstal. De Aalsmeerder 
bleek ook niet over een geldig rijbe-
wijs te beschikken. Bovendien staat 
hij gesignaleerd. Er staan nog der-
tien boetes voor een totaalbedrag 
van zo’n 5400 euro open. De 33 ja-
rige zal zich moeten verantwoorden 
bij justitie.

Onderzoek skimmen 
bij bank
Uithoorn - Op maandag 23 maart 
is waarschijnlijk het apparaat van 
de Rabobank in de Sportlaan ge-
skimd door dieven. 
Een inwoonster heeft hier om half 
drie in de middag geld getrokken. 
Ze heeft goed om zich heen ge-

keken en weet zeker dat niemand 
haar pincode heeft kunnen achter-
halen. Ook heeft zij haar pas niet 
verloren. Toch is dezelfde dag een 
bedrag van 800 euro van haar reke-
ning afgeschreven. De politie doet 
onderzoek.



G E M E E N T E N I E U W S

www.uithoorn.nl
www.twitter.com/Gem_Uithoorn
7 dagen per week, 24 uur per dag

Gemeentehuis
Laan van Meerwijk 16
1423 AJ Uithoorn
0297-513111 
ma., di., wo., do. 08.30-17.00 uur
vrijdag 08.30-12.00 uur
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
gemeente@uithoorn.nl

Klant Contact Centrum 
Zonder afspraak:
ma., di., do.  08.30-17.00 uur
woensdag 08.30-20.00 uur
vrijdag 08.30-12.00 uur

Burgerzaken (reisdocumenten, 
rijbewijzen en verklaringen)
Met afspraak:
ma., di., do. 08.30-14.00 uur
woensdag 08.30-13.00 uur 
 17.00-20.00 uur
vrijdag  08.30-12.00 uur
Zonder afspraak:
woensdag 13.00-17.00 uur

Sociaal loket 
(Wmo, jeugd, werk & inkomen)
Telefonisch (0297) 513111 
en met afspraak::
ma., di., do.  08.30-14.00 uur

Gemeentewerf en 
scheidingsdepot
ma., wo., vr., za. 09.00-12.30 uur 
 13.00-16.30 uur

Informatiecentrum 
Dorpscentrum
Dorpsstraat 15 Uithoorn
(0297) 513111
dorpscentrum@uithoorn.nl
di. t/m vr. 13.00-17.00 uur

Ruimte huren?
Accommodatie van gemeente 
Uithoorn huren? 
Kijk op www.uithoorn.nl/ruimtehuren

Commissievergaderingen
Kijk voor actuele commissievergade-
ringen en informatie over de raad op 
www.uithoorn.nl/bis
Twitter: www.twitter.com/RaadUithoorn

Burgemeester of 
wethouder spreken?
U kunt een afspraak maken via 
hun secretaresse: 0297-513151. 
U kunt ze ook een e-mail sturen 
met uw vraag of opmerking:
dagmar.oudshoorn@uithoorn.nl
marvin.polak@uithoorn.nl
ria.zijlstra@uithoorn.nl
hans.bouma @uithoorn.nl

Redactie
Team Communicatie
gemeentepagina@uithoorn.nl

COLOFON

Gemeente Uithoorn

W W W . U I T H O O R N . N L

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 bi-
bliotheek De Hoeksteen of dorpshuis De Quakel. De openingstijden van 
het gemeentelijk informatiecentrum en de openbare bibliotheek kunt u vin-
den in de colofon. 
Zienswijzen
Zienswijzen kunnen door iedereen kenbaar worden gemaakt. Dit moet 
schriftelijk worden gedaan bij burgemeester en wethouders van Uithoorn 
(Laan van Meerwijk 16) tenzij anders vermeld.
Bezwaren
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden be-
zwaar indienen. Bezwaren moeten voorzien zijn van motivatie en schriftelijk 
worden ingediend bij burgemeester en wethouders van Uithoorn (Laan van 
Meerwijk 16) tenzij anders vermeld. Voor het verstrijken van de bezwaarter-
mijn moet het bezwaarschrift zijn ingediend. Een bezwaarschrift heeft geen 
schorsende werking. Dit betekent dat de vergunning voor het verstrijken van 
de termijn al kan zijn uitgevoerd (met het risico dat het eventueel weer onge-
daan moet worden gemaakt).
Voorlopige voorzieningen
Om ervoor te zorgen dat er geen gebruik wordt gemaakt van de vergunning, 
kan een voorlopige voorziening worden aangevraagd. Het aanvragen van 
een voorlopige voorziening kan bij de sector bestuursrecht van de arron-
dissementsrechtbank (voorzieningenrechter) via het adres: Postbus 75850, 
1070 AW in Amsterdam. Een verzoek om een voorlopige voorziening moet 
ook een motivatie bevatten. Voor het aanvragen van een voorlopige voorzie-
ning worden door de rechtbank kosten in rekening gebracht. 
Beroep
Wij maken u erop attent dat u op grond van de Algemene wet bestuursrecht 
binnen zes weken na verzending van onze beslissing in beroep kunt gaan 
bij de sector bestuursrecht van de Rechtbank, Postbus 75850, 1070 AW 
Amsterdam. Voor de behandeling van het beroepsschrift door de rechtbank 
worden u griffi ekosten in rekening gebracht. Een dergelijk beroepsschrift 
heeft geen schorsende werking. Wel bestaat de mogelijkheid om de presi-
dent van de rechtbank in Amsterdam te verzoeken een voorlopige voorzie-
ning te treffen. Een gemotiveerd verzoekschrift kunt u daartoe tot hem rich-
ten. Voor het in behandeling nemen van een dergelijk verzoekschrift worden 
u kosten in rekening gebracht. 

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 digitaal bekend te maken. U kunt de volledige teksten van verorde-
ningen en verkeersbesluiten alleen nog digitaal inzien via  www.offi cielebe-
kendmakingen.nl U kunt zich daar ook inschrijven voor een e-mailservice om 
op besluiten uit de gemeente Uithoorn geattendeerd te worden.

Welke bekendmakingen vind ik op www.offi cielebekendmakingen.nl?
- Verordeningen 
- Verkeersbesluiten
- Ruimtelijke plannen (publicatie ook via de Gemeentepagina).

 TER INZAGE
Tijdelijk: 
- Ontwerpbestemmingsplannen Landelijk gebied en ontwerp-paraplubestem-

mingsplan Prostitutiebeleid. Inzageperiode 6 maart 2015 tot en met 17 april 
2015. Inlichtingen bij afdeling Ontwikkeling A. Stevens (0297 513111.

- Wijziging bestemmingsplan Landelijk gebied voor perceel Noorddammerweg 
35 te De Kwakel (artikel 3.6 Wet ruimtelijke ordening (Wro)) en bekendmaking 
anterieure overeenkomst. Ter inzage / beroepsperiode 6 maart t/m 15 april 
2015. Inlichtingen bij afdeling Ontwikkeling, D. van der Pol (0297) 513111. 

- Wijziging bestemmingsplan Landelijk gebied voor perceel Noorddammerweg 
47-49 te De Kwakel (artikel 3.6 Wet ruimtelijke ordening (Wro)) en bekend-
making anterieure overeenkomst. Ter inzage / beroepsperiode 6 maart t/m 15 
april 2015. Inlichtingen bij afdeling Ontwikkeling, D. van der Pol (0297) 513111. 

- Wijziging bestemmingsplan Landelijk gebied voor perceel Randweg 141-145 
te De Kwakel (artikel 3.6 Wet ruimtelijke ordening (Wro)) en bekendmaking 
anterieure overeenkomst. Wijziging bestemmingsplan Landelijk gebied voor 

perceel Randweg 141-145 te De Kwakel (artikel 3.6 Wet ruimtelijke ordening 
(Wro)) en bekendmaking anterieure overeenkomst. Ter inzage / beroepspe-
riode 6 maart t/m 15 april 2015. Inlichtingen bij afdeling Ontwikkeling, D. van 
der Pol (0297) 513111.

 INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING
De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van bezwa-
ren hiertegen is nog niet mogelijk.
Bedrijventerrein Uithoorn
- Amsterdamseweg 10, aanvraag omgevingsvergunning voor het wijzigen van 

de gevel. Ontvangen 17 maart 2015.
De Kwakel
- Boterdijk 167, aanvraag omgevingsvergunning voor het vervangen van de be-

staande dakkapel. Ontvangen 18 maart 2015.
- Drechtdijk 35, aanvraag omgevingsvergunning voor het uitbreiden van de wo-

ning op de 1e verdieping. Ontvangen 23 maart 2015.
- Pastoor L. Pullenlaan 19, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen 

van een steiger. Ontvangen 18 maart 2015. 
- Poelweg 50, aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een 

schuur. Ontvangen 19 maart 2015.
- Drechtdijk 26, aanvraag omgevingsvergunning voor het vervangen en vergro-

ten van een dakkapel. Ontvangen 23 maart 2015.
- Pastoor C. Vasselaan 2, 31, 37, 38, 40 en 45 en Pastoor L. Pullenlaan 15 en 

19 te De Kwakel, aanvraag omgevingsvergunning voor  het realiseren van on-
derheid terrassen en het plaatsen van steigers. Ontvangen 25 maart 2015

- Mijnsherenweg 8, aanvraag omgevingsvergunning voor het aanleggen van 
een dam met duiker. Ontvangen 26 maart 2015. 

De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof, 
Park Krayenhoff)
- Faunalaan 101, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een 

dakkapel. Ontvangen 23 maart 2015.
Thamerdal
- Zijdelveld 28a, aanvraag omgevingsvergunning voor het vervangen van de be-

staande woning. Ontvangen 19 maart 2015.
- Zijdelveld 54, aanvraag omgevingsvergunning voor het oprichten van een per-

manente woning en appartementen. Ontvangen 23 maart 2015.

 BESLISTERMIJN AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING VERDAGEN
Burgemeester en wethouders van de gemeente Uithoorn maken gebruik van hun 
bevoegdheid om op grond van artikel 3.9, lid 2 van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht de beslistermijn met 6 weken te verdagen voor de hierna te noe-
men aanvraag:
Thamerdal
- Vinckebuurt, aanvraag omgevingsvergunning voor het oprichten van 55 wo-

ningen.

 INGETROKKEN AANVRAAG (OMGEVINGS-)VERGUNNING
De Kwakel
- Pastoor L. Pullenlaan 19, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen 

van een steiger.

 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.
De Kwakel
- Drechtdijk 21. Ontheffing artikel 35 van de Drank- en horecawet voor het 

schenken van zwakalcoholhoudende drank tijdens Koningsdag op 27 april 
2015. Bezwaar t/m 5 mei 2015.

- Mgr. Noordmanlaan 62. Vergunning aan de heer Rekelhof voor het plaatsen 
van een afvalcontainer van 27 t/m 30 maart 2015. Bezwaar t/m 4 mei 2015.

- Drechtdijk 72, omgevingsvergunning voor het vervangen van de bestaande 
bergruimte. Bezwaar: t/m 7 mei 2015.

- Drechtdijk 119, omgevingsvergunning voor het uitbreiden van een woning. Be-
zwaar: t/m 4 mei 2015.

De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof, 
Park Krayenhof)
- Randhoornweg. Vergunning aan Circus Renz Berlin voor het geven van voor-

stellingen van 11 t/m 14 juni 2015 op het evenemententerrein Legmeer-West. 
Bezwaar t/m 20 april 2015.

Dorpscentrum
- Dorpsstraat 47. Vergunning aan de exploitant van V.O.F. Hans Snacks voor 

het exploiteren van een horecabedrijf t/m 15 april 2018. Bezwaar t/m 7 mei 
2015.

- Stationstraat 41-45. Tijdelijke vergunning aan de exploitant van Café Brasse-
rie Du Nord B.V. voor het exploiteren van een horecabedrijf en een tijdelijke 
Drank- en horecavergunning t/m 20 juni 2015. Bezwaar t/m 4 mei 2015.

Thamerdal
- Prinses Christinalaan 81. Vergunning aan Van der Meer afbouw voor het plaat-

sen van een afvalcontainer t/m 24 april 2015. Bezwaar t/m 5 mei 2015.

- Thamerhorn 1. Vergunning aan de exploitant van Domestic Hotels B.V. voor 
het exploiteren van een horecabedrijf t/m 25 maart 2018 en een Drank- en ho-
recaverguning. Bezwaar t/m 7 mei 2015.

Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Tussen Gooimeer en Ganzendiep, aanvraag omgevingsvergunning voor het 

reconstrueren van de riolering langs de Molenvaart. Bezwaar: t/m 29 april 
2015.

Uithoorn en De Kwakel
- Vergunning van 31 augustus 2015 tot en met 5 september 2015 aan De heer 

Mohammadzadeh namens de Stichting Steun Mensenrechten te De Haag 
voor het houden van een collecte te Uithoorn. Bezwaar t/m 7 mei 2015.

 KENNISGEVING AMSTELLAND FESTIVAL
De burgemeester maakt bekend dat er een aanvraag is ontvangen van Amstel-
land Festival V.O.F. voor het organiseren van het evenement Amstelland Festi-
val welke wordt gehouden op het evenemententerrein Legmeer-West van 26 t/m 
28 juni 2015.
De aanvraag ligt van 2 tot en met 30 april 2015 ter inzage bij de receptie in de hal 
van het gemeentehuis. Binnen deze termijn van 4 weken kunnen belanghebben-
den hun zienswijze schriftelijk kenbaar maken.
 

 BEKENDMAKING OPENBARE VERGADERINGEN 
WELSTANDSCOMMISSIE
Een onafhankelijke welstandscommissie adviseert burgemeester en wethouders 
over het uiterlijk en de plaatsing van bouwwerken. Wanneer u als geïnteresseer-
de een vergadering wilt bijwonen, kunt u zich vooraf aanmelden op telefoonnum-
mer (0297) 513231. Hier kunt u ook informatie inwinnen over de plaats, het tijd-
stip, de agenda en het aanvragen van spreektijd.

 WET MILIEUBEHEER
Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken bekend dat zij 2 meldingen 
hebben ontvangen op grond van de Wet milieubeheer. 
Activiteitenbesluit milieubeheer
- OZ Import B.V. Betula 71 in de Kwakel - oprichting van een groothandel in 

bloemen en snijgroen. 
- Oprichting van montage en onderhoudsbedrijf Wim van Diemen, Bedrijven-

weg 24 in De Kwakel 
Op deze inrichtingen zijn algemene regels van toepassing waardoor de vergun-
ningsplicht op grond van de Wet milieubeheer vervalt. De Algemene wet be-
stuursrecht biedt geen mogelijkheid tot het inbrengen van bedenkingen of het in-
stellen van beroep.
Uithoorn, 1 april 2015

 START INSPRAAK VOORONTWERP  
 “BESTEMMINGSPLAN VUURLIJN 27”
Op 26 januari 2015 is een ruimte voor ruimte overeenkomst gesloten met initia-
tiefnemers voor het perceel aan de Vuurlijn 27.
Daarin is voor de gemeente als verplichting opgenomen om een bestemmings-
plan in procedure te brengen waarmee de geldende bestemmingen voor het plan-
gebied, zoals opgenomen in het bestemmingsplan Landelijk Gebied en het be-
stemmingsplan Landelijk Gebied 1e herziening, worden aangepast aan de nieuwe 
situatie op het perceel en waarbij de bedrijfswoning een bestemming als burger-
woning krijgt en tevens zodanig dat initiatiefnemer de mogelijkheid krijgt om op de 
kavels aan de voorzijde langs de Vuurlijn twee woningen te realiseren. 
Dit is in voorliggend voorontwerp van Bestemmingsplan Vuurlijn 27 verwerkt.
Het voorontwerp  “Bestemmingsplan Vuurlijn 27” ligt in het kader van de inspraak-
procedure ter inzage, vanaf vrijdag 03-04-2015 t/m donderdag 16-04-2015 tijdens 
de openingstijden van het gemeentehuis in het gemeentelijk informatiecentrum in 
de hal van het gemeentehuis, alsmede tijdens de openingstijden van de dorps-
huis De Quakel in het dorpshuis. Het voorontwerp bestemmingsplan is digitaal te 
raadplegen op www.uithoorn.nl.
Binnen deze termijn kan een ieder een inspraakreactie zenden aan het college 
van burgemeester en wethouders (Postbus 8, 1420 AA Uithoorn). Op de inspraak-
reacties zal vervolgens een standpunt worden ingenomen. 
Na verwerking van de inspraakreacties zal het ontwerpbestemmingsplan op 
grond van de Wet ruimtelijke ordening zes weken ter inzage worden gelegd. Ie-
dereen kan dan een zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan indienen bij de 
gemeenteraad. De raad zal vervolgens een beslissing nemen over de vaststelling 
van het bestemmingsplan. Door middel van publicaties in De Nieuwe Meerbode, 
de Staatscourant en op de website zal bekend worden gemaakt wanneer ziens-
wijzen kunnen worden ingediend.
Uithoorn, 1 april 2015
 

 PUBLICATIE EXPLOITATIEVERGUNNINGAANVRAGEN 
Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten aanvragen voor ex-
ploitatievergunningen (zowel voor huisvesten arbeidsmigranten als voor de vesti-
ging van een horecabedrijf) op de gemeentepagina te publiceren.

OFFICIËLE MEDEDELINGEN EN BEKENDMAKINGEN

Opvoed- en opgroei-
ondersteuning Uithoorn (O&O)
Voor antwoorden over opgroeien en 
opvoeden, het ouderschap en de 
ontwikkeling van kinderen tussen de 
0 en 23 jaar kunt u kosteloos terecht 
bij O&O. O&O is er voor ouders en 
kinderen en jeugd.

Ouders
Opvoeden is niet altijd even makke-
lijk. Ieder kind is uniek en elke leef-
tijd vraagt weer andere vaardighe-
den van ouders. Veel ouders lopen 
tijdens het opvoeden wel eens tegen 
vragen aan. Denk hierbij aan slaap- 
en eetproblemen, vragen over de 
ontwikkeling, sociale vaardigheden, 
pubergedrag, seksualiteit of veilig 
gebruik van social media.

Kinderen en jeugd
Als je vragen hebt die je liever niet 
met je ouders of vrienden wil bespre-
ken, kun je bij O&O terecht. 

Hoe komt u met O&O in contact?
- telefonisch via 06-12788690 
- mailen naar opvoedenopgroeien. 

uithoorn@meeaz.nl 
- langskomen bij het opvoed-

spreekuur
- een afspraak maken. Dit kan bij u 

thuis komen of op kantoor in Uit-
hoorn

Opvoedspreekuur 
Iedereen met vragen kan zonder af-
spraak binnenlopen op vrijdag van 
14.00-16.00 uur bij het consultatie-
bureau in het Gezondheidscentrum 
de Waterlinie, Provinciale weg 30 D, 
1421 LC in Uithoorn.

Telefonisch spreekuur
Dinsdag van 14.00-16.00 uur 
Donderdag van 10.00 -12.00 uur 

Meer informatie kun je vinden op 
www.meeaz.nl/opgroei-en-op-
voedondersteuning-uithoorn.

Plastic, metaal 
en drinkpak 

samen in één zak

Afval scheiden, daar wordt iedereen wijzer van!

Plastic, metaal en drinkpakken worden vanaf 1 april
bij elkaar ingezameld! Meer weten over afval?

kijk op www.uithoorn.nl of www.recyclemanager.nl

Weet wat je weggooit!

Bomen rooien in Uithoorn en 
De Kwakel
Jaarlijks onderzoeken wij de conditie 
van bomen. Dan kijken we onder an-
dere of de bomen nog gezond zijn en 
of ze niet gevaarlijk zijn. Uit het on-
derzoek blijkt dat 63 bomen een di-
rect risico opleveren. Wij gaan deze 
bomen deze weken rooien.
Na het rooien van de bomen halen 
we alle boomstronken weg. Wij ver-
beteren de groeiplaatsen zodat we 
in het najaar weer nieuwe bomen te-
rug kunnen planten.

Bomenonderzoek
Elk jaar, elke 3 jaar en elke 5 jaar 

hebben wij verschillende controles 
onder bomen. Dit doen wij door een 
uitgebreid onderzoek te houden (Vi-
sual Tree Assessment VTA onder-
zoek). Afgelopen jaar hebben wij de 
grootste, oudste en risicobomen ge-
controleerd. Risicobomen zijn bo-
men waarbij wij al eerder aantastin-
gen of schade hebben vastgesteld. 
Deze bomen staan door heel Uit-
hoorn en De Kwakel. 

Wilt u de locaties zien waar we de 
bomen weghalen? Kijk dan op www.
uithoorn.nl voor de tekening

Tussen donderdag 16 april en woens-
dag 22 april 2015 plakken we specia-
le stickers op fi etswrakken. Dit is een 
vooraankondiging. Tijdens deze pe-
riode kunt u uw fi ets met sticker nog 
verwijderen. Fietswrakken met een 
sticker die op 23 en 24 april 2015 nog 
op straat staan, halen wij weg. De 
fi etswrakken slaan wij tijdelijk op bij 
de gemeentewerf.

Fiets ophalen bij gemeentewerf
U kunt uw fiets ophalen bij de ge-
meentewerf aan de Industrieweg 25 
in Uithoorn op:
 - Woensdag 29 apri l  2015 van 

10.00-11.00 uur en van 19.00-
20.00 uur

- Maandag 4 mei 2015 van 10.00-
11.00 uur en van 19.00-20.00 uur

U moet kunnen aantonen dat dit uw 
fi ets is. Neem ook uw legitimatiebe-
wijs mee als u uw fiets wilt meene-

men. De fi etswrakken die niet zijn op-
gehaald voeren wij na 6 weken af. De 
fi etswrakken worden dan vernietigd.

Waarom is mijn fi ets 
een fi etswrak?
Wij halen fietswrakken weg omdat 
ze het straatbeeld ontsieren. Op een 
fietswrak ontbreken belangrijke on-
derdelen zodat je niet meer met de 
fi ets kunt rijden. De fi ets is in zo’n ver-
waarloosde staat dat je kunt aanne-
men dat de eigenaar geen interesse 
meer heeft in de fi ets. De kosten van 
het opknappen van een fi ets wegen 
niet op tegen de waarde van de fi ets. 

Contact over de fi etswrakken
Voor meer informatie kunt u terecht 
bij onze gemeentesurveillant via 
(0297) 513111 van maandag t/m don-
derdag tussen 10.00-10.30 uur en 
van 13.00-13.30 uur.

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

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

DierenHULP
Dierenambulance, tel: 06-
53315557.

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

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

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

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

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

INFORMATIEF

COLOFON

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

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

aanleveren van advertentie:
verkoopuithoorn@meerbode.nl

advertentieverkoop:
Nel van der Pol
Kees Jan Koedam

advertentie-tarieven:
op aanvraag

aanleveren van kopij:
redactieuithoorn@meerbode.nl

redactie:
Nel van der Pol

Correspondent:
André Veenstra

druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

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

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

128e jaargang

oplagE: 14.400

ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren 
op artikelen of zijn mening te geven 
op ontwikkelingen die spelen bin-
nen de gemeente. Uw ingezonden 
brief dient echter ondertekend te 
zijn met naam en adres, telefoon of 
e-mailadres. De redactie behoudt 
het recht brieven in te korten of te 
weigeren.

let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op 
attent, dat door ons in deze krant 
geproduceerd advertentie-, foto-, 
en/of tekstmateriaal niet beschik-
baar wordt gesteld aan derden. 
Dus ook niet per e-mail, fotokopie 
of anderszins zonder uitdrukkelijke, 
schriftelijke toestemming van de 
uitgever!

www.mEErbodE.nl

sinds 1888

Mijmeringen
Doe maar 
gewoon
Mocht u nog niet gemerkt hebben aan het 
weer dat het lente is, dan kunnen we het merken aan de reclame blaadjes 
van de supermarkt. Pasen staat voor de deur, dus worden we doodgegooid 
met aanbiedingen voor eieren, broodjes, vleeswaren, oftewel alles voor een 
paasontbijt, lunch of diner. Met enige regelmaat kan ik me verbazen en irri-
teren aan supermarktacties. En heel soms zitten er echte juweeltjes tussen, 
zoals de laatste van de grootste kruidenier van Nederland. Die kreeg name-
lijk bijna iedereen aan het tuinieren met mini moestuintjes. Waar vele andere 
bedrijven (tuincentra) weer op anticipeerde met aanbiedingen voor kweek-
tafels en andere benodigdheden voor de moestuin. 

Doen
Vroeger zei mijn vader al “doe maar gewoon, dan doe je gek genoeg”. Een 
irritante uitspraak vond ik het, maar wel een die ik tegenwoordig graag be-
zig als het gaat over de supermarkt en alle acties. Ze verzinnen maar van al-
les en soms is het leuk maar meestal vind ik het vergezocht. Wat is er mis 
met gewoon zorgen dat je winkel goed gevuld is met goede spullen, je prij-
zen redelijk zijn en je de klanten netjes helpt? Met deze drie-eenheid moet 
dat toch lukken? 

Boodschappen
Tegenwoordig kunnen we in Uithoorn op heel wat plekken terecht om on-
ze dagelijkse boodschapjes te doen. Bijna alle supermarkten zijn vertegen-
woordigd in ons dorp. Persoonlijk was ik vooral geïntrigeerd toen de Al-
di dreigde te verdwijnen van het Legmeerplein ten gunste van een nieu-
we supermarkt die wilde uitbreiden. Gelukkig is dat uiteindelijk goed op-
gelost (kost wat tijd, maar dan heb je ook wat, lang leve de gemeentepoli-
tiek). Dus kunnen de vele mensen hun boodschappen doen bij diverse gro-
te supermarkten en kun je kiezen wat je zelf belangrijk vindt. Of het nu prijs, 
kwaliteit, assortiment of een combinatie daarvan is, iedereen maakt zijn ei-
gen afwegingen. 

Sap
Ik heb geen vaste supermarkt, ik ben een zwever. Ik ga naar diverse super-
markten, net hoe mijn werkschema is en ja, ik let ook op de aanbiedingen. 
Maar soms kom ik dus bij die ene supermarkt op het Legmeerplein. Die is 
nu groot en met een flink assortiment. Soms kun je echter ook te groot wor-
den, zo groot dat je het niet meer aankan. Misschien is dat hier wel gebeurd. 
Die enkele keer dat ik er kom, neem ik graag een fles versgeperst sinaasap-
pelsap mee. Er staat zo’n prachtige machine die dit in principe snel en goed 
kan. Een luxe waar ik soms van wil genieten. Maar de laatste keren is er al-
tijd wat met die machine. Hij weigert gewoon dienst en waarom? Omdat je 
machines moet onderhouden en vooral moet schoonmaken. En dat gebeurt 
dus kennelijk niet. Je merkt het al aan de vloer als je voor de machine staat. 
Til je voet omhoog en dat lukt haast niet omdat de vloer plakkerig en vies is 
van het gemorste sap. Vervolgens pak je een fles en wil je deze vullen. Ech-
ter er komt een pisstraaltje uit, die al snel helemaal ophoudt. Niks 1 liter vers 
sap, maar een berg irritatie dat je als klant zelf het personeel moet waar-
schuwen of ze het mankement willen verhelpen. Een beetje pro actief wer-
ken zou hier een hoop irritatie en weglopende klanten schelen.

Dus lieve winkeleigenaren, doe nou maar niet zo moeilijk met alle acties. 
Zorg nou maar gewoon voor goede artikelen, netjes geprijsd, niet over de 
datum en voor personeel wat beleefd is en vriendelijk (dat schijnt ook een 
lastige te zijn) en vooral zorg dat alles het doet in de winkel. Ik heb dus maar 
een tip, een gouwe ouwe “Doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg”. 

PAASVOORDEEL 
BIJ VAN KOUWEN.
www.vankouwen.nl

ASTRA BLITZ SPORTS TOURER
VAN € 23.900,-  VOOR  € 19.900,-  

 UW KORTING € 4.000,-

OPEL PAASSHOW 1 T/M 4 APRIL

,
2E PAASDAGGEOPEND!

IVN-lezing
‘Het waterbeleid en de 
waterkwaliteit’
Regio - Dinsdag 7 april organiseert 
IVN De Ronde Venen & Uithoorn 
een lezing over het waterbeleid. De 
lezing wordt gegeven door Hilga 
Sikma en Bart Specken, medewer-
kers van Waternet. De lezing wordt 
gehouden in het NME-centrum De 
Woudreus, Pieter Joostenlaan 28a 
in Wilnis. De lezing begint om 20.00 
uur. Voor de toegang wordt een vrij-
willige bijdrage gevraagd van 2.50 
euro. Er wordt heel veel water naar 
de zee afgevoerd. Dat water moet in 
goede banen geleid worden, zodat 
we droge voeten houden in dit land, 
dat voor een belangrijk deel on-
der de zeespiegel ligt. Hilga houdt 
zich bezig met het waterbeheer in 

het gebied van het waterschap Am-
stel, Gooi en Vecht, en met de wa-
terafvoer van grofweg Nieuwegein 
tot IJmuiden aan zee. Er moeten 
belangrijke beslissingen genomen 
worden over de werking van gema-
len en sluizen. Op de verwachting 
van extreme regenval moet geanti-
cipeerd worden met vóórmalen, en 
dan maar afwachten of die regen 
komt. Van dergelijke moeilijke be-
slissingen hebben wij meestal geen 
weet. Niet alleen moet het waterni-
veau in orde zijn, ook de kwaliteit 
van het water, terrein van Bart, en 
een gezonde visstand zijn belang-
rijk. Op 7 april komen Hilga en Bart 
hier meer over vertellen.

Blikvangers in De Kwakel
De Kwakel - Zaterdag 28 maart 
was het weer de jaarlijkse landelij-
ke opschoondag. Ook in De Kwa-
kel werden de handen uit de mou-
wen gestoken! Het is een landelijk 
initiatief om het zwerfafval een keer 
per jaar op te ruimen in de eigen 
buurt. Buurtbeheer De Kwakel nam 
de organisatie op zich voor deze op-
schoondag.
Alle vrijwilligers hebben deze ac-
tie als zeer nuttig ervaren met vele 
complimenten van de mensen die 
langsreden. Dat maakt het toch al-
lemaal heel leuk! Er werden 34 zak-
ken zwerfafval opgehaald in 3 uur 

tijd! We hopen volgend jaar nog 
meer bewoners enthousiast te krij-
gen voor dit goede initiatief. Voor-
al in de buitengebieden de Vuurlijn 
en Poelweg lag enorm veel afval in 
de vorm van blikjes, flesjes en veel 
plastic en papierenafval. Na afloop 
hebben we nog gezellig met z’n al-
len een kop koffie gedronken in het 
Dorpshuis Quakel en gingen we met 
een voldaan gevoel naar huis. Vol-
gend jaar wil Buurtbeheer De Kwa-
kel extra aandacht besteden aan 
deze nuttige dag. Namens Buutbe-
heer De Kwakel, alle vrijwilligers be-
dankt voor jullie geweldige inzet!

Start verkoop Blijdrecht 
in Mijdrecht
Mijdrecht – Op zaterdag 11 april 
2015 start de verkoop van het 
nieuwbouwproject Blijdrecht in 
Mijdrecht. Op de locatie van het ou-
de zwembad Blijdrecht, aan de Doc-
tor J. van der Haarlaan te Mijdrecht, 
wordt een nieuwe, kleinschalige 
woonwijk gerealiseerd. Het project 
Blijdrecht bestaat uit twintig rui-
me eengezinswoningen, verdeeld 
over twee rijen van zeven wonin-
gen met een woonoppervlakte van 
127 m2 en twee blokken van drie-
onder-één-kapwoningen met een 
woonoppervlakte van 157 m2. Iede-
re woning beschikt over een riante 
tuin. De woningen zijn inclusief keu-
ken en sanitair en verkrijgbaar van-
af 245.000,- V.O.N.. Blijdrecht wordt 
een frisse, nieuwe buurt met veel 
groen en ruimte om te wonen en 
te leven. De wijk bevindt zich dicht-
bij alle voorzieningen van Mijdrecht, 

met de natuur van de Ronde Venen 
overal om je heen. Daarnaast bent 
u binnen 30 minuten in steden als 
Amsterdam en Utrecht. Blijdrecht 
is een project van Vink Bouw, een 
bouwbedrijf uit Nieuwkoop dat het 
project heeft ontwikkeld. De ver-
koop zal worden verzorgd door 
Koop Lenstra Makelaars uit Uit-
hoorn. 
Wanneer: zaterdag 11 april 2015. 
Wat: start verkoop woningen nieuw-
bouwproject Blijdrecht. Waar: par-
tycentrum De Meijert te Mijdrecht 
Tijd: 11.00 tot 14.00 uur. Makelaar 
aanwezig. Ook aan kinderen is ge-
dacht.

Alvast inschrijven? Dat kan op www.
blijdrecht.nl. Like de Facebookpagi-
na www.facebook.nl/blijdrecht voor 
uptodate informatie en leuke tips en 
weetjes.

Regio - Met een winkel van ruim 
2000m² hebben wij het grootste 
aanbod aan motoren, scooters, kle-
ding en accessoires, iedereen kan 
bij ons vinden wat hij/zij nodig heeft.
In april bestaan wij 30 jaar en dat 
vieren we groots, wij gaan uniek in 
Nederland 30 dagen in april* open 
ook op 1e en 2e paasdag! Speci-
aal voor het 30 jarig bestaan heb-
ben wij een extra kleding outlet ge-
opend van nog eens 200m² waar al-
le kleding voor minstens 30% extra 
korting aangeboden word, zo heeft 
u al een helm vanaf 39,-! De volle-
dige 2015 kleding & helmen col-
lectie is nu ook bij ons te bezichti-
gen, en wij hebben onlangs Alpine-
stars kleding als merk in onze win-
kel toegevoegd voor een nog breder 
assortiment. Ook maakt u de gehe-
le maand april kans op “1 jaar lang 
gratis Yamaha MT-09 Tracer rijden”, 

hiervoor kunt u speciale loten be-
machtigen die u bij een besteding 
vanaf 25,- van ons cadeau krijgt!
Om voor nog meer acties te zorgen 
hebben wij in samenwerking met 
Honda, Kawasaki , Suzuki en Yama-
ha, diverse acties op verschillende 
nieuwe motoren. Zo krijgt u bij een 
nieuwe Kawasaki Z300 abs (speci-
aal geschikt voor het nieuwe A2 rij-
bewijs) een compleet performance 
pakket t.w.v. 499,- gratis. Voor het 
nieuwe seizoen is onze verhuur af-
deling nog verder uitgebreid naar 
15 van de allernieuwste 2015 mo-
dellen. Ook is gedacht aan de auto-
rijder waarvoor de Peugeot Metro-
polis die te rijden is met een autorij-
bewijs, klaar staat. U kunt alles vin-
den bij MotoPort Uithoorn!
Voor meer informatie bezoek www.
motoportuithoorn.nl of vind ons op 
Facebook.

En dat gaan wij groots vieren!
MotoPort Uithoorn

dertig jaar!

Reumafonds 
bedankt
De Kwakel - Het Reumafonds be-
dankt alle collectanten en bewo-
ners in De Kwakel voor de grote in-
zet en bijdrage aan het prachtige 
resultaat van de collecte. Onder de 
collectanten bevonden zich dit jaar 
ook leerlingen van het Alkwin Kol-
lege die hebben gecollecteerd in 
het kader van de Algemeen Vor-
mende Activiteiten. In de landelijke 
collecteweek van 16 tot en met 21 
maart 2015 is in De Kwakel in to-
taal 1577,12 euro opgehaald. Hier-
mee levert de regio een belangrijke 
bijdrage aan de reumabestrijding in 
Nederland.

Happy People Center opent 
haar deuren in Uithoorn!
Uithoorn - Happy People Center is 
er voor iedereen die wil werken aan 
zijn of haar (gezonde) gewicht. Uit 
recent onderzoek is gebleken dat 
ongeveer 50% van de bevolking 
kampt met overgewicht. In Uithoorn 
en omgeving komt overgewicht bij 
48% van de volwassenen van 19 jaar 
en ouder voor. Overgewicht brengt 
helaas allerlei gevaren met zich 
mee zoals een verhoogde kans op: 
suikerziekte, hoge bloeddruk, ge-
wrichtsproblemen en hart- en vaat-
ziekten. Heel graag ga ik met jou de 
strijd aan tegen de overtollige en o 
zo gevaarlijke kilo’s!! Het belang-
rijkste is een balans te vinden tus-
sen de inname van voeding en het 
verbruik daarvan. Wanneer je, sa-
men met mij, de juiste balans hebt 

gevonden zal je erachter komen dat 
je goed op gewicht kan blijven. Om 
snel en verantwoord kilo’s kwijt te 
raken coach ik mijn klanten op ba-
sis van gewone voeding en/of werk 
ik met de complete maaltijdvervan-
gende producten van Straight Away. 
Wanneer je eenmaal op je streefge-
wicht zit, start de afbouwfase en 
zal ik je goede handvatten aanrei-
ken om je bereikte gewicht te be-
houden. Zelfs met een kleine ge-
wichtsafname neemt je gezond-
heid al drastisch toe! Het leuke is 
dat je met een beetje hulp het op 
den duur echt zelf kan! Bel of mail 
dan bespreken we de mogelijkhe-
den! info@happypeoplecenter.nl of 
0624811662 of check de website: 
www.happypeoplecenter.nl

Koersballen in 
het Buurthuis
Uithoorn - Elke dinsdagmiddag van 
13.30 - 15.30 uur wordt er Koersbal-
len georganiseerd door vrijwilligers 
in ‘t Buurtnest aan de Arthur van 
Schendellaan 59, Uithoorn. Het spel 
bestaat uit een mat van 8 x 2 meter, 
4 zwarte en 4 gele koersballen, een 
jack en een meetlint. De bedoeling 
van het spel is de koersbal (gele of 
zwarte bal) zo dicht mogelijk bij de 
jack (kleine witte bal) te rollen. De 
bal is niet helemaal rond waardoor 
deze bij het afremmen een curve 
(bocht) maakt. De mat is verdeeld 
in een aantal vakken en er wordt in 
twee richtingen over gespeeld. Bij 
aanvang van het spel staan beide 
spelers aan één zijde van de mat. 
De volgorde van spelers word vast-
gesteld aan de hand van voorgaan-
de ranglijsten. De overige spelers 
zitten erom heen om zo het spel 
goed te kunnen volgen. Deelname 
is 2,- per keer. De zaal is open vanaf 
13.15 uur. U bent van harte welkom. 
Voor meer informatie kunt u bellen: 
0297-591409
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Kunstveiling bij Ceres
Uithoorn - Zoals eerder bekend is 
gemaakt, is afgelopen woensdag-
middag de eerste kunstveiling ge-
houden bij Ceres Kringloopcen-
trum. Deze werd verzorgd door on-
der meer wethouder Hans Bouma, 
die als volleerd veilingmeester de 
objecten onder de aandacht bracht 
van de bezoekers.
De veiling was een idee van me-
vrouw Reukers, die werkzaam is bij 
Ceres, als een extra aandachtspunt 
voor het gebruik van materialen. 

Er zijn 20 objecten door de veiling-
meester geveild. Gezien de reacties 
is dit zeker voor herhaling vatbaar.
Ceres zal vermoedelijk in het na-
jaar weer met een nieuwe veiling. 
De Stichting Ceres dankt alle ‘kun-
stenaars’ voor hun inzet. Hun in-
zet heeft tot prachtige kunstobjec-
ten geleid. Tevens dankt de Stich-
ting alle betrokkenen die zich voor 
het welslagen van de veiling heb-
ben ingezet.

Inruilspektakel bij 
Nieuwendijk
Regio - Renault-dealer Nieuwen-
dijk in Aalsmeer staat van donder-
dag 26 maart tot en met maandag 6 
april helemaal in het teken van Sa-
lon de Promotion. Wie tijdens de-
ze actieperiode zijn auto inruilt voor 
een nieuwe Renault, ontvangt tot 
maar liefst 4.500,- extra inruilvoor-
deel. En Renault geeft samen met 
Radio 538 een gloednieuwe Renault 
Twingo weg!
“Dit is hét perfecte moment om toe 
te slaan en een nieuwe Renault 
te kiezen. Het extra inruilvoordeel 
geldt immers voor alle Renault-mo-
dellen en komt bovenop de gewone 
inruilprijs. Wie vast wil weten hoe-
veel inruilvoordeel we bieden, kan 
de inruilwaarde berekenen op onze 
website. Naast het extra inruilvoor-
deel kan de klant tot en met 6 april 
nog profiteren van andere voor-
delen zoals een 0% rente op de fi-
nanciering van een nieuwe Twingo 

zegt Kees Nieuwendijk, Directeur bij 
Renault Nieuwendijk. 

Win een Twingo bij Radio 538
Tijdens de actieperiode geeft 
Renault in samenwerking met Ra-
dio 538 ook een gloednieuwe Twin-
go weg. Luisteraars die hun meest 
inspirerende muzieknummer delen 
via www.radio538.nl krijgen sowie-
so een muziekpakket cadeau. Wie 
live in de uitzending komt om zijn 
of haar keuze toe te lichten, maakt 
kans op de nieuwe Renault Twingo.

2e paasdag geopend
Op maandag 5 april zijn de Nieu-
wendijk vestigingen in Aalsmeer, 
Amstelveen, Hillegom, Hoofddorp 
en Lijnden extra geopend van 11.00 
uur tot 16.00 uur. De verkoopadvi-
seurs staan voor elke bezoeker klaar 
om uitleg te geven over deze zeer 
voordelige actieperiode. 

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

Informatiebijeenkomst door Yarden, 
dinsdag 7 april aanvang 14.00 uur
Wat is er mogelijk bij een begrafenis of crematie?
Aanmelden is gewenst, niet verplicht: Irma.verpoorten@hotmail.com

Het Alzheimercafé op donderdag 9 april
Ditmaal met een muzikaal thema (muziek en dementie). U bent vanaf 
19.00 uur van hart welkom. Om 19.30 uur begint onze gastspreker Mo-
nica van der Laan. Toegang is gratis

Oranjemarkt, vrijdag 24 april, 13.30 – 16.30 uur
Wilt u op deze vrijmarkt een tafeltje huren of heeft u vragen over de 
Oranjemarkt, dan kunt u contact opnemen met Irma (06 24 26 40 47)

Weekagenda Vita WelzijnCatsman Auto’s verhuisd 
naar nieuwe locatie
Uithoorn - Catsman Auto’s is per 
1 maart verhuisd van de Johan En-
schedeweg 17 naar de Wiegerbruin-
laan 73, hoek Anton Philipsweg. In 
het geruime tijd al leegstaande 
pand heeft o.a. de autodealer van 
Chrysler gezeten en tot voor korte 
ook KampeerPerfect van Marsman. 
Na een interne verbouwing is Cats-
man Auto’s er nu ingetrokken onder 
de nieuwe naam en uitstraling ‘Car-
team Catsman’. Alleen Rob Cats-
man en zijn medewerkers van het 
autoverkoop-, onderhoud- en repa-
ratiebedrijf zijn naar de nieuwe lo-
catie verhuisd. Het erkende Scha-
debedrijf ASN van Sjaak Catsman 
blijft gewoon de bedrijfsactiviteiten 
uitvoeren aan de Johan Enschede-
weg. De samenwerking tussen bei-
de bedrijven blijft eveneens onver-
anderd. Waarom dan een verhui-
zing voor het autobedrijf? “De voor-
naamste reden dat we hier naartoe 
zijn gegaan is dat we als autobedrijf 
een eigen plek wilden hebben met 

een eigen identiteit. Verkoop van al-
le soorten auto’s, reparatie en on-
derhoud zijn dus hier gevestigd,” 
vertelt Rob. “We hebben een fraaie 
showroom met een mooie wacht-
ruimte en een eigen grote werk-
plaats waarin alles nieuw is geïn-
stalleerd en aangeschaft voor com-
pleet onderhoud en reparatie van 
auto’s, APK en dergelijke. Dus he-
lemaal zelfvoorzienend. We wach-
ten nog even op de KPN die buiten 
nog wat werk in de grond moet uit-
voeren en daarna wordt het voor de 
deur opnieuw bestraat. Buiten is er 
vlak voor het pand voldoende par-
keerruimte om de auto te parke-
ren voor wie ons wil bezoeken. We 
zijn nu goed in beeld voor iedereen 
die over de Wiegerbruinlaan rijdt 
en zeker voor onze klanten die we 
wel hadden geïnformeerd over on-
ze verhuizing maar uit gewoonte 
nog naar de oude locatie rijden. Wij 
ontvangen hen in het vervolg graag 
hier in onze nieuwe vestiging.”

Basisschool Toermalijn 
omgetoverd tot circus
Uithoorn - Voor één dag verander-
de basisschool Toermalijn in een 
echt circus. Na een week tijdens de 
reguliere lessen met het thema cir-
cus bezig geweest te zijn geweest, 
was het donderdag 26 maart zo ver.
’s Ochtends waren de leerkrachten 
al vroeg in touw om samen met de 
medewerkers van circus Hannes in 
de gymzaal van de Brede School al-
le circusonderdelen klaar te zetten. 
Rond negen uur, nadat de hulpou-

ders waren geïnstrueerd, kwamen 
alle leerlingen naar de gymzaal om 
via een circuitmodel kennis te ma-
ken met een aantal circusacts. En-
kele circusonderdelen waren: lo-
pen op een grote bal, jongleren met 
doekjes en kegels, draadlopen, het 
draaiend houden van chinese bord-
jes, allerlei acrobatische oefeningen, 
jongleren, fietsen op éénwielers en 
hoelahoepen. Na een korte pauze in 
het midden van de ochtend gingen 

de artiesten in spe weer verder met 
oefenen. Na de lunch, rond twee 
uur, was het tijd voor het optreden 
voor de ouders, opa’s en oma’s. De 
zaal was bijna te klein voor het aan-
tal belangstellenden. De kleuter-
groepen beten de spits af met een 
clowns act en een leeuwennummer. 
De andere acts waren groep over-
stijgend. Iedere leerling had aan het 
einde van de ochtend een act mo-
gen kiezen die ze zouden presen-

Universeel autobedrijf
Catsman is geen dealer van een be-
paald merk auto in de zin van het 
woord. Het autobedrijf verkoopt al-
le merken en soorten nieuwe en ge-
bruikte auto’s die tevens kunnen 
worden gerepareerd en onderhou-
den. Rob: “Wij willen een universeel 
autobedrijf zijn maar wel met een 
dealer uitstraling en dealerkwaliteit. 
Tevens hebben wij ons geconfor-
meerd aan Carteam. Dat is een con-
cept dat per 1 april landelijk wordt 
opgestart en waarvan wij in Noord-
Holland een van de eersten zijn. We 
zijn ook de eerste die zijn ingericht 
volgens de kleurstellingen van Car-
team. Het is een marketingconcept 
van autobedrijven dat onder die 
naam wil doorgroeien naar een lan-
delijke dekking. Voordelen zijn on-
der andere gezamenlijke inkoop 
waardoor je het onderhoud goed-
koper kunt uitvoeren. Daarbij kun-
nen we ook verzekeringen en pech-
hulp in eigen beheer regelen. Op 

de nieuwe website kan je zien wat 
het allemaal inhoudt (www.cats-
man.nl).”

‘Gepast’ onderhoud
Overigens vormen de huidige be-
drijfsactiviteiten bij Carteam Cats-
man de basis zoals die altijd zijn 
geweest. Daartoe behoort ook het 
zoeken naar en aankopen van spe-
ciale auto’s op bestelling. Rob: 
“Klanten kunnen bij ons aangeven 
welk soort, merk, type en kleur auto 
zij tegen een bepaalde prijs als oc-
casion willen hebben. Vervolgens 
gaan wij voor hen op zoek. Zie het 
als een auto op bestelling. De markt 
verandert bovendien voortdurend 
en daar spelen wij op in. Zo willen 
wij ook aan automobilisten laten 
weten dat alles wat er met uw au-
to van welke merk of soort dan ook 
aan de hand is, u bij Carteam Cats-
man aan het juiste adres bent voor 
vragen, antwoorden en oplossingen. 
Zie het als een vorm van ‘ontzorgen’. 
Onderhoud passen we in voorko-
mende gevallen aan bij het specifie-
ke gebruik van de auto. Dat is ‘ge-
past onderhoud’ of anders gezegd 
‘onderhoud op maat.’ Daarmee’ be-
reik je dat de kosten van onder-
houd over een langere periode kun-
nen worden uitgesmeerd. De klant 
is daardoor periodiek gezien vaak 
voordeliger uit. De noodzaak en uit-
voering van een onderhoudsbeurt 
aan een auto van bijvoorbeeld ie-
mand die pakweg 2.000 kilometer 
per jaar in de omgeving rijdt, ziet er 
in onze beleving anders uit dan bij 
een wagen waarmee 60.000 kilo-
meter per jaar wordt afgelegd. Van-
zelfsprekend blijft in alle gevallen 
de veiligheid voorop staan en na-
tuurlijk gaat alles in overleg met de 
klant. Sommige onderdelen hoeven 
niet direct (preventief) vervangen te 
worden en kunnen nog wat langer 
meegaan, totdat die inderdaad aan 
vervanging toe zijn. Dat wordt wel 
in de gaten gehouden. Maar dan is 
men een half jaar of langer verder. 
Dat wordt bedoeld met uitsmeren 
van de onderhoudskosten die dan 
al met al aardig in de hand kun-
nen worden gehouden.” Meer we-
ten? Laat het u uitleggen bij Car-
team Catsman. U bent er vrijblijvend 
van harte welkom!

teren. Het programma werd aan el-
kaar gepraat en begeleid door An-
ne Kuipers van Circus Hannes en co 
uit Vlaardingen. Hannes werd ge-
holpen door de stalknechtjes Ru-
ben en Delano, die ervoor zorgden 
dat de artiesten hun entree konden 
maken.

De leerlingen hebben zich deze 
dag eens van een andere kant kun-
nen presenteren. Hun enthousias-
me was aanstekelijk en dankzij de 
positieve aanpak van Anne werd 
het een geweldige dag voor leerlin-
gen, leerkrachten en ouders. Ook de 
hulpouders verdienen een bedank-
je, want zonder hun bijdrage kan 
een fantastische dag als deze niet 
plaatsvinden.

Kom in de kas: 11 en 12 april
Open dagen
glastuinbouw

tuinbouw
Regio - De teelt van hortensia 
voor in de tuin maar ook voor 
in huis, rozen als potplant en 
snijbloem en Cymbidium voor 
de snij zijn niet alledaagse pro-
ducten om te zien. De wereld 
van de kas is er een vol gehei-
men, maar daar komt verande-
ring in. Op zaterdag 11 en zon-
dag 12 april openen de kassen 
hun deuren om te laten zien wat 
er allemaal achter het glas ge-
beurt. Kom in de Kas is de naam 
van dit evenement waaraan zes 
bedrijven in de regio Aalsmeer 
deelnemen. Het kan in de kas, 
want in de kas kan alles. Tijdens 
het evenement Kom in de Kas 
laten enthousiaste tuinders zien 
dat de glastuinbouw een sector 
is waar muziek in zit, vandaar 
dat voor de 38ste editie van dit 
jaarlijks evenement de keuze 
voor dit als thema is gemaakt.

Bewonder 
De kassen verkennen kan dit 
jaar in de regio Aalsmeer door 
het bezoeken van één com-
pact gebied waar toch mooie 
verschillende bedrijven te zien 
zijn. Maak bij de firma Koster 
kennis met de bolbloemen en 
workshops bollenmanden ma-
ken. Ammerlaan laat 15.000m2 
zien met snij cymbidium en bij 
Lex+ doen ze het mooiste wat er 
is, zij creëren rozen. Bij van Kla-
veren Plant en Kwekerij Zuider 
Legmeer kan men alle soorten 
hortensia’s zien en de rozen van 
Olij Rozen reizen de hele wereld 
over. Kom dus rennen tussen de 
rozen, je verbazen over de hor-
tensia’s en bewonder de cymbi-
diums. Kortom: kom in de kas!

Gastvrije Tuinders
Dit jaar draait het thema van 
Kom in de Kas rond muziek. 
Vandaar dat er ook een aan-
tal muzikale elementen wor-

den toegevoegd. Op zaterdag 
11 april zijn er optredens van 
het Show- en Jachthoorn korps 
uit Kudelstaart. Deze optre-
dens vinden plaats bij de deel-
nemende bedrijven. Op zater-
dagmiddag brengt het shanty-
koor de Brulboeien een groot 
aantal meezingers ten gehore 
bij Van Klaveren. Zondagmid-
dag 12 april treedt bij Van Kla-
veren Opera Familia op. Ze zijn 
bekend geworden bij Holland 
Got Talent 2011. Kinderen le-
ven zich uit op het springkus-
sen, of worden vermaakt door 
een clown. Kom in de Kas is een 
uitje voor het hele gezin, lekker 
in de buurt en helemaal gratis. 
Bezoek je Kom in de Kas: doe 
dan mee met de #kasfoto2015 
wedstrijd! Je kunt nu al foto’s 
insturen van voorgaande jaren. 
Meer informatie staat op de Fa-
cebookpagina.

Over Kom in de Kas
Kom in de Kas is het jaarlijkse 
publieksevenement van de Ne-
derlandse glastuinbouwsec-
tor. In de regio Aalsmeer ne-
men zes bedrijven deel om te 
laten zien waar ze trots op zijn: 
mooie, verse, gezonde en veili-
ge natuurproducten. De ope-
ningstijden in de regio Aalsmeer 
zijn van 10.00 tot 16.00 uur op 
zaterdag 11 en op zondag 12 
april. Parkeren kan op het par-
keer-dak van de Bloemenveiling 
Aalsmeer, vandaaruit rijden gra-
tis elke tien minuten pendelbus-
sen naar de bedrijven zelf. Kom 
in de Kas wordt mede mogelijk 
gemaakt door Dutch Produce 
Association, FloraHolland, Bay-
er CropScience, Interpolis en 
Rabobank. Op www.kominde-
kas.nl kunt u zien welke kassen 
bij u in de buurt open zijn. Volg 
Kom in de Kas via Facebook en 
Twitter. De toegang is gratis
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NU BIJ
VAN KOUWEN

2E PAASDAG 
GEOPEND VAN 
11.00 - 16.00 UUR!

UW VOORDEEL 
€ 5.375,-

G
N
R!

375,-

DE FIAT 500C 80 LOUNGE 

UIT VOORRAAD 

VAN € 19.245,- 

VOOR 

€ 13.870,-

UW VOORDEEL€ 5 EEL 
€ 5.375

E

PAASSHOW
 

VAN 1 T/M 4 APRIL

Kuiperbergweg 17, 1101 AE Amsterdam Zuidoost  Tel. 020 - 567 20 30
Robijnlaan 2B, 2132 WX Hoofddorp      Tel. 023 - 554 29 29

020 567 20 30

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.

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.

In mijn jeugd noemde een jongen 
in de brugklas een meisje blauw-
borstje vanwege haar vormen en 
haar blauwe jasje. Hij had de bij-
naam, waar zij overigens geen 
hekel aan had, afgeleid van het 
roodborstje. Wij hadden geen 
idee, dat er werkelijk een vo-
gel met de naam blauwborst be-
stond. Jaren later kwam ik tot die 
ontdekking en toen duurde het 
nog even voordat ik dit vogeltje 
in het echt tegen kwam. De kans 
om er een te zien is nu veel gro-
ter. De blauwborst doet het goed 
in Nederland, van 900 broedpaar-
tjes in 1975 tot ongeveer 10.000 
nu. Mede dankzij het streven naar 
meer biodiversiteit zijn er meer 
plekken gekomen met veel va-
riatie waar hij goed terecht kan. 
Hij houdt van natte gebieden met 
open delen en een rijke struweel- 
en loofboombegroeiing waar veel 
insecten te vinden zijn. Blauwbor-
sten zoeken hun voedsel meest-
al op de grond, waar zij ook broe-
den in dicht struikgewas. Eind 
maart is een groot aantal al weer 
terug in ons land vanuit hun win-
terverblijven in West Afrika (voor-
bij de Sahara), Spanje of Portu-
gal. De voor de vrouwtjes uitslo-
vende mannetjes zijn nu te zien 
en te horen met hun gevarieerde, 
uitbundige zang. Die zang is bijna 
net zo fraai als van de nachtegaal, 

aan wie hij verwant is, maar qua 
uiterlijk wint de blauwborst het 
met zijn opvallende kleuren. Uit-
zonderlijk voor vogels in Neder-
land is om én mooi te zingen én 
er mooi uitzien. De zang is melo-
dieus met trillers maar moet eerst 
even op gang komen. De start 
“Sruu-sruu-sruu” lijkt wat op het 
aanlopen van een wiel, maar al 
snel hoor je vele, vrij hoge, helde-
re klanken. Hij is meester in het 
imiteren van andere vogels die 
naast hem in het territorium le-
ven. Vaak maakt hij gebruik van 
uitgekozen zangposten. Al zin-
gend kan hij een baltsvlucht ma-
ken. De lucht in en dan met een 
opgewipte, uitgewaaierde staart 
als een parachuutje weer naar 
beneden. Zelfs ’s nachts is hij te 
horen. Het vrouwtje heeft niet de 
opvallende kleuren en leeft ver-
borgen op de grond. In het najaar 
gaat het mannetje meer op het 
vrouwtje lijken.
Heeft het meisje, behalve in de 
spiegel, in haar leven al een 
blauwborstje gezien? Als zij veel 
wandelt in gebieden als de Groe-
ne Jonker of Waverhoek zou dat 
heel goed kunnen, alhoewel er in 
de Waverhoek afgelopen winter 
veel struikgewas is weggehaald.

Bert Fakkeldij, 
IVN-natuurgids

Zingende blauwborst 
weer te bewonderen

Diamanten huwelijk van 
Maarten en Truus Klijn-Overes
Vervolg van de voorpagina.

Uit het huwelijk werden vier kin-
deren geboren, drie zonen en een 
dochter. Er zijn vijf kleinkinderen, al-
lemaal meisjes. Maarten stamt uit 
een gezin van tien kinderen, Truus 
uit een van 13 kinderen. Grote ge-
zinnen dus, maar dat was in die tijd 

vaak gebruikelijk. Truus haar hele 
familie emigreerde begin jaren vijf-
tig naar Canada. Zij ging niet mee 
maar is er wel een keer op bezoek 
geweest.
Hoe hebben beide echtelieden el-
kaar ontmoet? “Op de dansvloer tij-
dens de Kwakelse kermis. Die was 
toen al in de hele omtrek bekend als 

ontmoetingsplaats,” weet Truus zich 
nog goed te herinneren. Zij is altijd 
huisvrouw voor haar gezin geble-
ven. Maarten verdiende de kost met 
verschillende banen in o.a. de tuin-
derij, als koster van de kerk, vracht-
wagen- en buschauffeur en als be-
tonmengmeester bij Oudenallen in 
Woerdense Verlaat. Hij ging op zijn 
61ste met de vut. Naast werken nam 
hij volop deel aan het sociaal-maat-
schappelijk leven. Zo was hij sterk 
betrokken bij de sportverenigingen 
KDO in De Kwakel en RK DES in 
Kudelstaart, was bestuurder bij de 
Bouw- en Houtbond e.d. Verder ver-
zorgde hij 21 jaar het drukwerk voor 
de RK-Kerk Sint Johannes Geboorte 
van de Emmaüs Parochie. Vandaag 
de dag doet Maarten het wat rus-
tiger aan maar legt nog wel graag 
een kaartje in het Dorpshuis.

Briefje van honderd euro
Truus is net zo actief geweest en 
nog. Al 26 jaar zingt zij in het kerk-
koor en ze is 27 jaar lid van de hand-
werkclub. Verder gaat zij op be-
zoek bij bejaarden voor wie zij in 

groepsverband ook koffie schenkt. 
Ze loopt elke dag, zwemt en doet 
aan gymnastiek. In beweging blij-
ven is haar credo. Samen met haar 
Maarten was zij verrast over de brief 
van het Kabinet van de Koning met 
diens felicitaties. “Wij hadden op z’n 
minst verwacht dat hij er een brief-
je van honderd euro in had gestopt, 
maar dat was niet het geval,” al-
dus een schaterlachende Truus en 
tot groot vermaak van de aanwezige 
familieleden. “Er wordt nog gedacht 
over een feestje, maar dat vieren lie-
ver op de datum van ons kerkelijk 
huwelijk. Dat is volgend jaar en dan 
moeten we er samen nog wel zijn 
natuurlijk. We overwegen het nog,” 
aldus Truus.
Burgemeester Dagmar Oudshoorn 
kwam het echtpaar persoonlijk fe-
liciteren en nam als cadeautje twee 
fraai ingelijste pentekeningen mee 
van klassieke woonboerderijen aan 
de Drechtdijk. Als vanouds onder-
hield ‘de burg’ zich heel gezellig en 
informeel met het echtpaar en de 
overige aanwezigen. Bruidspaar, de 
redactie van de Nieuwe Meerbode 
feliciteert u van harte met het be-
halen van deze mijlpaal in uw leven. 
Wij wensen u voor de komende ja-
ren alle voorspoed en gezondheid 
toe op weg naar toch dat feestje 
volgend jaar en misschien wel rich-
ting een 65-jarig huwelijk. Dat zou 
echt ‘briljant’ zijn!

Brede School Legmeer maakt schoon
Uithoorn - In het kader van de ac-
tie Nederland Schoon zijn de kin-
deren van de Kwikstaart, Toermalijn 
en De Dolfijn afgelopen dinsdag 24 
maart druk bezig geweest met het 
schoonmaken van de ruimtes rond-
om de Brede School Legmeer.
De actie werd geopend door wet-
houder Hans Bouma en beleidsme-
dewerker Frank Gerritsen, beiden 

van de gemeente Uithoorn. De ge-
meente zorgde ook voor de schoon-
maakspullen.
Alle kinderen deden enthousiast 
mee en liepen met een vuilniszak en 
een afvalknijper door het speelbos, 
over de speelpleinen en het par-
keerterrein om op zoek naar zwerf-
vuil. Ze kwamen van alles en nog 
wat tegen: van lege cola blikjes tot 

en met lege zakjes chips en bier-
flesjes. Eén van de kinderen vond 
zelfs een muntje van tien cent! Het 
is echt ongelofelijk wat mensen al-
lemaal zo maar weggooien op de 
grond.
En dat terwijl er rondom de Brede 
School Legmeer toch overal vuilnis-
bakken staan. Bovendien is het zo 
maar weggooien van allerlei spullen 

op de grond bijzonder slecht voor 
het milieu. Wist u bijvoorbeeld dat 
piepschuim en plastic verpakkingen 
nooit vergaan? Dat blijft altijd op de 
grond liggen totdat iemand het op-
ruimt.
Dankzij de opruimactie Nederland 
Schoon en de kinderen van de Bre-
de School Legmeer zijn de ruimtes 
rondom het gebouw nu weer lekker 
schoon. We hopen dat dit zo blijft en 
dat iedereen mee helpt om het ook 
zo schoon te houden.

Meditatie, niets voor mij of toch…
Uithoorn - Stilte kan inspireren en 
ruimte scheppen om God of het 

goddelijke te ontmoeten. Met medi-
tatie probeer je die innerlijke stilte 
te creëren. Stil zijn lijkt eenvoudig, 
maar het valt niet mee om die in-
nerlijke rust en stilte enige tijd vol te 
houden. Gelukkig zijn er technieken 
die helpen om stil te zijn. Ook de 
christelijke traditie kent al eeuwen-
lang zulke technieken. Op 8 april zal 
Marian Vermaas, die veel ervaring 
heeft met meditatie, op uitnodiging 
van de Raad van Kerken Uithoorn-
De Kwakel iets vertellen over medi-
teren. Zij zal ons ook helpen om stil 
te zijn en te ervaren wat meditatie 
en stilte ons kan geven. De avond 
vindt plaats in De Burght, Potgieter-
plein, Uithoorn, en begint om 20.00 
uur, vanaf 19.45 uur staat de koffie 
of thee klaar.

Lezen en knutselen in ’t Buurtnest
Uithoorn - Elke woensdag wordt er 
door enthousiaste vrijwilligers voor-
gelezen in ’t Buurtnest voor kinde-
ren van 3 tot en met 5 jaar. Alle kin-
deren die in deze leeftijdscategorie 
vallen, zijn welkom van 14.30-15.30 
uur. Na het lezen mogen de kinde-
ren meedoen met knutselen! Zo-
wel het lezen als het knutselen zijn 
gratis activiteiten die georganiseerd 
worden door What’s Up in Uithoorn 
(Sportservice Haarlemmermeer) en 
de Bibliotheek Amstelland.

Voorlezen
Voorlezen is leuk en gezellig! Daar-
bij is voorlezen belangrijk voor de 
ontwikkeling van kinderen omdat 
het de fantasie stimuleert en de 
woordenschat vergroot. Bovendien 
maken kinderen op een aangename 
manier kennis met de wereld van de 
boeken. Elke woensdag, buiten de 
schoolvakanties om, lezen vrijwilli-
gers voor in ’t Buurtnest aan kinde-
ren tussen de 3 en 5 jaar. 

Knutselen
Na het voorlezen mogen de kinde-
ren creatief bezig zijn. Onder lei-

ding van meerdere vrijwilligers 
knutselen de kinderen wekelijks 
de prachtigste dingen als papie-
ren bloemen, paddenstoelen, rups-
je Nooitgenoeg,en hartjes. 

Kinderen 
Hou je van lezen? En vind je knut-
selen leuk? Kom dan op woensdag 
naar ’t Buurtnest en doe mee! Alle 
kinderen uit Uithoorn zijn welkom! 

Vrijwilligers altijd welkom
Voor zowel het Voorleesproject als 
het knutselen hebben we een vast 
team van vrijwilligers. Er zijn altijd 
plekken voor nieuwe vrijwilligers die 
het leuk vinden om voor te lezen of 
te knutselen. Dit hoeft niet wekelijks 
te zijn! De vrijwilliger kan zelf de fre-
quentie aangeven. Ben jij die en-
thousiaste voorlezer die met graag 
voorleest aan jonge kinderen? Of 
ben jij die creatieveling die graag 
knutselactiviteiten bedenkt en be-
geleid? Mail dan naar uithoorn@
sporstervicehaarlemmermeer.nl 
en neem contact met ons op. Voor 
meer informatie kijk op www.what-
supuithoorn.nl.

Voedingspraktijk Verander MeNu geopend
Uithoorn - ‘Verander MeNu’, zo 
heet de nieuwe praktijk voor ge-
wichtsbeheersing & voedingsadvies 
in Uithoorn van gewichtsconsulen-
te Edith van Tiggelen-Kuijlenburg. 
De positieve, daadkrachtige naam is 
bewust gekozen, want naast afval-
len gaat het vooral om meer energie 
krijgen en je lekkerder voelen.
Het is alleen maar goed nieuws dat 
Edith heeft te vertellen. Bijvoor-
beeld dat diëten een averechts ef-
fect heeft, en dat je dus vooral moet 
doorgaan met normaal eten. En dat 
op je gewicht letten niet alleen leuk 
is omdat de kleren dan weer passen, 
maar ook omdat het bijdraagt aan 
het uitstellen of zelfs voorkomen 
van chronische ziekten zoals obe-
sitas en diabetes. Tot slot wordt de 
begeleiding (deels) vergoed vanuit 
de aanvullende verzekering.

Officieel BGN-geregistreerd
Edith is volledig gediplomeerd, en 
voldoet daardoor aan de strenge 
toelatingseisen van de Beroepsver-
eniging Gewichtsconsulenten Ne-
derland. De begeleiding is erop ge-

richt om verder te kijken dan al-
leen maar calorieën tellen. “Het be-
gint met persoonlijke aandacht”, 
zegt Edith, omdat niemand gelijk is. 
“Ik kijk naar uw voedingspatroon, 
waarbij u leert om betere keuzes te 
maken. Uiteraard is daarbij ook aan-
dacht wat voor type eter u bent, zo-
als emotie-eter, externe eter, enzo-
voort.”

Leuke bewegingsactiviteiten
In de praktijk, die overigens is ge-
vestigd in lokaal 4 van de Boven-
boog, start ook binnenkort een 
‘Lekker in je vel’-bewegingsgroep. 
Hier komen allerlei vormen van be-
weging aan bod, zowel binnen als 
buiten. Dat betekent samen in een 
ontspannen sfeer lekker bewegen 
en daarmee energiek en fit de zo-
mer tegemoet te gaan! De lessen 
zijn voor iedereen toegankelijk om-
dat de oefeningen op verschillende 
niveaus en tempo’s gedaan kunnen 
worden! Naast deze lessen wor-
den er ook yogalessen door gedi-
plomeerde docenten gegeven in lo-
kaal 4. Deze lessen zijn voor ieder-

een, bijvoorbeeld voor mensen die 
willen afvallen maar ook voor men-
sen die even tijd en rust voor zich-
zelf willen. Het aanbod betreft onder 
andere Hatha-yoga voor volwasse-
nen, tieneryoga en seniorenyoga.

Aanmelden
Het nieuwe seizoen begint van-

af maandag 6 april de Bovenboog 
op de Johan de Wittlaan 83 in Uit-
hoorn. Bel 06 – 50 28 73 93 of mail 
info@verander-me-nu.nl voor een 
afspraak voor voedingsadvies, de 
‘Lekker in je vel’-bewegingsgroep, 
of de yogalessen. En kijk op veran-
der-me-nu.nl voor meer informatie 
en de nieuwste activiteiten!



Jeroen Brink woont al bijna zijn hele leven in Uithoorn. Hij is in de gemeente opgegroeid, zat 
er op school en heeft zich in Uithoorn beziggehouden met vrijwilligerswerk. Wat Jeroen graag 
doet: werken met kinderen en jongeren. Daarnaast is Jeroen muziekliefhebber en verzamelaar.

“Al sinds mijn studententijd ben ik lid van de PvdA”

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

Hoe het begon 
Jeroen vertelt: “Ik ben al 
heel lang lid van de PvdA. 
In mijn studententijd ben 
ik ook even actief lid 
geweest. Heel leuk! Toen is 
mij al gevraagd of ik mij 
verkiesbaar wilde stellen. 
Ik voelde mij vereerd, maar 
wist nog niet zeker wat ik 
in de toekomst wilde doen. 
Zoals reizen of een andere 

studie. Daarom is het 
destijds verwaterd.”

Een goed gesprek 
in de bus
“In de periode van de lijst-
vorming van de verkiezingen 

vorig jaar kwam ik een 
raadslid tegen in het open-
baar vervoer. We raakten 
aan de praat en hij vroeg 
mij: “Vind je het interessant 
om je verkiesbaar te stellen?” 
Ja… dat kriebelde na al die 

Raadslid Jeroen Brink van de PvdA

R A A D S A G E N D A

Datum: 2 april 2015 
Aanvang: 20.00 uur
Vorm: raadsvergadering

1   Opening, 20.00 uur*

2   Inspreken burgers 

3    Vragen van raadsleden, 
beantwoording door 
college 20.05 uur

4   Oostelijk deel 
Vuurlijn/VSP De Kwakel 
budgetten 20.10 uur

Let op: de Tijdsduur 
per onderwerp is een 
inschatting. De eerstvolgende 
raads vergadering is op 
donderdag 30 april 2015. 
Op www.uithoorn.nl kunt 
u vergaderingen van de 
gemeenteraad terug luisteren. 
Commissiever gaderingen 
vinden plaats in de week 
van 13 april. Volg ons op 
Twitter @RaadUithoorn.

“Iedereen moet betrokken worden 
bij het maatschappelijk leven”

mogen het aantal leden 
aanvullen tot drie. En laat 
ik nou nummer drie zijn! 
Concreet betekent dit dat 
ik formeel betrokken ben, 
ook beëdigd, maar niet 
meestem. In de toekomst 
is dat wel mijn streven. 
Daarom doe ik ook aan 
zoveel mogelijk zaken, 
zoals informatieavonden 
en cursussen, mee.”

Jongeren betrekken 
Wat mij opvalt is dat er veel 
activiteiten voor jong en 
oud worden georganiseerd. 
Letterlijk. Voor jongeren 
(leeftijd circa 13-23) eigenlijk 
niet. Ik vind het heel 
belangrijk dat iedereen, 
op wat voor manier dan 
ook, betrokken wordt. 
Dus jongeren zeker ook!
Nu is er bijvoorbeeld geen 
jongerencentrum meer. 
En ook tijdens de zomer-
activiteiten wordt deze 
doelgroep overgeslagen. 

jaren nog steeds. Na een 
uitgebreid gesprek heb 
ik mij aangemeld bij de 
commissie. Nu wist ik 
zeker dat ik ervoor wilde 
gaan en mij voor de partij 
en gemeente wil inzetten.”

De commissiestructuur
“Sinds vorig jaar is een er 
nieuwe regeling. Partijen 
met een kleine fractie 

Dat vind ik zonde! Het 
valt namelijk makkelijk 
met elkaar te combineren. 
Bijvoorbeeld: geef een 
DJ workshop. Kijk, als 
gemeente is ons uitgangs-
punt dat het voor iedereen 
leuk moet zijn om hier te 
blijven wonen. Dat gebeurt 
wanneer je alle bewoners 
stimuleert actief deel 
te laten nemen aan de 
gemeenschap. Alle doel-
groepen verdienen in mijn 
optiek dus ook evenveel 
aandacht. Een mooi 
platform in de toekomst: 
het cultuurcentrum. 
Daar heb ik vertrouwen in! 
Aan culturele activiteiten 
kun je als gemeente 
namelijk echt wat doen. 
Verenigingen kunnen 
hier gebruik van maken, 
leuke activiteiten worden 
georganiseerd. Mensen 
worden met elkaar in 
contact gebracht. Daar 
doe ik het voor. 

“Het gevoel om mij verkiesbaar te 
stellen kriebelde nog steeds”

Kijk voor meer informatie op www.uithoorn.nl. Volg de raad op Twitter, via @RaadUithoorn

De Gemeenteraad van 
Uithoorn informeert u 
over zijn activiteiten

Vrolijk Pasen Ook van Pasen kunt u iets bijzonders maken als het 
om uitgebreid gedekte ontbijt- of brunchtafel gaat. 
Maar natuurlijk ook voor een lekker Paasdiner heb-
ben wij alles in huis.

Gert Stronkhorst, keurslager
Amstelplein 75, Uithoorn
Tel. 0297-530017
www.gertstronkhorst.keurslager.nl

Mini kiprollade 

Lamsbraadstukje 
Oven klaar gemarineerd 
lamsboutje circa 600 gram

Runderrosbief
Eerlijk stuk rundvlees van ’t Twentse land
30 minuten op circa 150°C in de oven

Vleeswaren:

100 gram kalfsrollade + 
100 gram � let American

samen voor  395

Lente ham 

100 gram  199

Bij 150 gram beenham 
GRATIS 100 gram 
bacon-egg salade

100 gram  249

500 gram  995

100 gram  175

Aanbiedingen geldig t/m 4 april 2015

Special

Beef en Beans
Lekkere verse boontjes 
in een pakketje van mals 
rundvlees en hartige 
Italiaanse ham.

Paasspecialiteit

Paasbrunch 
plateau 
  

Paasgourmet   

100 gram  225

 (circa 6 pers.) 3990

  per persoon 995

Lekker makkelijk

Kipragout 
bij 500 gram GRATIS 
pasteibakjes 

Tortellini 
‘Aspergi’ 
met prosciutto

500 gram 895

Gevulde 
portobello

per stuk 395
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Yoga&tekenen op KC 
Meerwijk
Uithoorn - Op Solidoe Kindcentrum 
Meerwijk is altijd van alles te doen! 
Aan alle knutselwerkjes en versie-
ringen is ook goed te zien dat het 
weer lente is. En een nieuwe lente 
een nieuw begin! De pedagogisch 
medewerksters Margreet en Caro-
line zijn met iets heel nieuws be-

gonnen. Op vrijdagmiddag geven 
zij yoga&tekenen aan kinderen t/m 
12 jaar. Je kan kiezen of je op yo-
ga wil of op tekenen. Of je doet het 
om en om, dat kan ook! Op de fa-
cebook pagina van solidoe staan al 
leuke foto’s en is hier nog meer in-
formatie over te vinden.

Paasuitje naar 
kinderboerderij Elsenhove
Uithoorn - Op zaterdag 28 maart 
brachten de kinderen van kDV Ba-
loe samen met hun ouders en de 
pedagogisch medewerkers een be-
zoekje aan kinderboerderij Elsenho-
ve in Amstelveen.
Er was niet heel goed weer voor-
spelt maar ondanks een beetje re-
gen mocht dat de pret niet drukken!
De kinderen hadden de verschil-
lende dieren bekeken en zich heer-
lijk uitgeleefd in de speeltuin. Ook 

de “Paashaas’’ was net als vorig jaar 
weer langs geweest en had allemaal 
chocolade eieren verstopt. De kin-
deren van Baloe zijn goed in zoe-
ken dus al snel hadden we een he-
le mand gevuld met eieren! Tot slot 
hebben we nog gezellig met z’n al-
len geluncht in een stalletje waar we 
lekker hebben zitten smullen van de 
belegde broodjes verzorgd door Di-
ta. Kortom het was weer een ge-
slaagde ochtend/middag!

Winkeliersvereniging Uithoorn aan 
de Amstel laat weer van zich horen
Uithoorn - De winkeliers van het 
‘Oude Dorp’ zoals dat voorheen ge-
noemd werd, hebben zich herenigd. 
Voorlopig zijn ze aan de slag gegaan 
met allemaal nieuwe mensen, die 
samen met de horeca proberen Uit-
hoorn dorp weer aan te kleden en 
te promoten. Hun streven en mot-
to is dat het in Uithoorn aan de Am-
stel onder het genot van een hapje 
en drankje fijn winkelen is. 
1 juli 2015 tijdens de jaarvergade-
ring staat er o.a. op de agenda dat 
er een nieuwe naam moet komen, 
die de winkeliers en horeca zal ver-
binden. De volgende bedrijven heb-
ben zich weer aangemeld als lid van 
de huidige Winkeliersvereniging “ 
Uithoorn aan de Amstel” De Gou-
den Rits, Groente & Fruit het oude 
Dorp, de Choco Toko, Juwelier Tops, 
Love 4 Beads, Trend Club, My Fa-
shion, Nelson schoenen, Schoon-
heidsinst. Believe in Beauty,

Kado met Hart /Windooz, Zoete 
Zonde, X & O Hairstyling, Cafetaria 
Uithoorn, IJssalon Esplande, Duo-
plant, Tatoo Steef, Kapsalon Smile, 
P.S. Looove, Slijterij De Schans, Ca-

fé Drinken & Zo, Zonnestudio Zon-
nen a/d Amstel, Kantoorvakhandel 
van Hilten, IJssalon Cadore, Café-
Brasserie Du Nord, Cafe de Gevel, 
Phone House, Brouwerij Distrileer-
derij De Schans, Cafe de River, Cafe 
Bonaire, Hotel Rest. Het Rechthuis 
aan de Amstel, Cafe de Herbergh 
1883, Computer Service Uithoorn. 
Voor vragen over meedoen, spon-
soring kunt u terecht bij: Jan Visser 
(horeca) 0654284096, Dion van Tol 
(winkeliers) 0612726042. Ze heb-
ben er zin in en stellen ons graag 
aan U voor:

Introductie bestuur
Interim voorzitter is Wouter van Hil-
ten, van Van Hilten Alles voor Kan-
toor. Hij is geboren en getogen in 
Uithoorn en is samen met zijn com-
pagnon eigenaar van Van Hilten al-
les voor kantoor, een van oudste be-
drijven ( 128 jaar) in Uithoorn: “Toen 
bekend werd dat het oude bestuur 
wilde stoppen en dat er een nieu-
we stroming op gang was gekomen 
ben ik gevraagd of ik hier iets in wil-
de betekenen. Ik heb de taak op me 
genomen om de overgang van het 

oude naar het nieuwe bestuur vorm 
te geven”.
Dion van Tol-Duoplant heeft nu de 
functie van Vice voorzitter: “ Ik ben 
de eigenaar van Duoplant. Sinds 
2013 hebben wij ook een winkel 
in Uithoorn, een prachtige loca-
tie maar ingeslapen. Een uitdaging 
om met elkaar, winkeliers en hore-
ca, er een shop en uitgaansgebied 
van te maken. Heel Uithoorn, maar 
ook omstreken, zullen weer het ge-
voel moeten krijgen, dat als ze er 
een week niet geweest zijn, zij echt 
iets hebben gemist”. 
De penningmeester is Mirjam Sa-
nozidis-de Wit van Nelson Schoe-
nen: “Na twaalf jaar in Grieken-
land te hebben gewoond zijn we in 
2002 naar Nederland verhuisd waar 
ik in dienst ben getreden bij de fir-
ma Nelson Schoenen. In 2003 heb ik 
de winkel overgenomen als franchi-
ser. Ik heb het aanbod voor de func-
tie als penningmeester in de winke-
liersvereniging geaccepteerd omdat 
ik er van overtuigd ben dast we met 
z’n allen, en een goed functioneren-
de groep , het Oude Dorp weer tot 
leven kunnen brengen”.

Secretaris is geworden Miranda 
koot van Candore: “ Ik ben sinds 
2013 met de ijssalon Candore neer-
gestreken aan de Wilhelminakade. 
Wat ik zo leuk vind aan het ou-
de dorp is de unieke locatie aan de 
Amstel;. En juist dat moeten we sa-
men met elkaar op een positieve 
manier op de kaart zien te brengen.”
Secretaris is ook Sandra van Tol van 
Duoplant: “ In oktober 2013 zijn wij 
gestart met onze bloemenwinkel in 
Uithoorn. Er is veel aan de hand in 
het oude dorp. Vele nieuwe onder-
nemers, veranderingen aan de in-
frastructuur . Het oude dorp wordt 
weer nieuw. Juidt nu is het belang-
rijk om met z’n allen de koppen bij 
elkaar te steken en ons hard te ma-
ken, dat maakt ons sterk”.
Tot slot Mona Albring, zij gaat de 
activiteiten verzorgen” “ Ik woon in 
Uithoorn en alweer een jaar eige-
naresse van een heerlijke chocola-
de/cadeauwinkel, De Chocotoko” 
in de Dorpsstraat van Uithoorn. Ik 
vind dat we een Dorpsstraat moe-
ten koesteren en hoop dat we er sa-
men weer wat gezelligs van kunnen 
maken”.

Feestelijke opening De Bovenboog
Uithoorn - Na de verhuizing van 
BSO De Regenboog naar het nieu-
we gebouw ‘ Het Duet’ kwam de ‘ 
De Bovenboog” leeg te staan. Om-
dat het gebouw in goede staat ver-
keert besloot de gemeente de ruim-
tes in het gebouw tijdelijk voor (star-

tende) bedrijven en instellingen in 
te zetten. Het concept van zelfred-
zaamheid maakt de huurprijs laag-
drempelig. Het gebouw heeft geen 
beheerder, huurders zorgen voor de 
dagelijkse schoonmaak, verdelen 
van de post en opening/sluiting van 

het gebouw. Inmiddels hebben alle 
ruimtes een huurder gevonden. 
Op dinsdag 24 maart is het gebouw 
officieel door de 7 huurders ge-
opend.
Wie zijn we? Voedselbank Uithoorn, 
MEE Amstel en Zaan, Sportservice 

Haarlemmermeer (What’s Up Uit-
hoorn), Corinne Boswijk (muziek-
les, Katarzyna Moisionek (Engel-
se les), Geert Smit (sociale genees-
kunde), Edith van Tiggelen (prak-
tijk voor gewichtsbeheersing & voe-
dingsadvies)

Uithoorn - De lente is aangebroken 
en dat is ook in de Tuin van Bram 
duidelijk zichtbaar. De sneeuw-
klokjes zijn uitgebloeid en hebben 
plaatsgemaakt voor andere bolge-
wassen zoals de narcissen en de 
blauwe sneeuwroem. De schijnha-
zelaar en de stermagnolia staan in 
bloei. Wat dichter bij de grond ver-
tonen het speenkruid, de primula’s, 
het stinkend nieskruid en het drie-
kantig look hun kleurige bloemen-

pracht. Kortom, er valt weer veel 
te genieten.. De Tuin van Bram ligt 
op de hoek van de Boterdijk en El-
zenlaan in Uithoorn en is op eerste 
paasdag te bezichtigen van 13.00 
tot 16.00 uur. Let op, de toegang is 
om praktische redenen gewijzigd. U 
kunt nu naar binnen via de zij-in-
gang tegenover de werkschuur aan 
de Elzenlaan. Fietsen kunnen wor-
den gestald bij de werkschuur. De 
toegang is gratis.

Open dag op eerste paasdag:
Tuin van Bram de Groote

Uithoorn - Op zondag 29 maart om 
kwart voor elf in de avond is op de 
Legmeerdijk een 24 jarige bestuur-
der betrapt op rijden zonder rijbe-
wijs. Agenten lieten de wagen ter 

Hennepplanten gedumpt
Uithoorn - Op woensdag 25 maart 
om twaalf uur in de middag kreeg 
de politie een melding dat er twin-
tig grote vuilniszakken lagen op het 
parkeerterrein van de tennisvereni-
ging aan de Hollandse Dijk. De zak-

ken bleken vol te zitten met resten 
van hennepplanten en kweekgrond. 
De toppen van de wietplanten ont-
braken. De gemeente is in kennis 
gesteld en heeft inmiddels de zak-
ken vernietigd.

Uithoorn - In de ochtend van vrijdag 
27 maart kreeg de politie een melding 
dat een sloot bij de Amsterdamseweg 

Sloot kleurt wit wit kleurde. De politie is een kijkje 
gaan nemen bij de nabij gelegen verf-
fabriek. Er bleek een klep kapot te zijn 
gegaan waardoor verf in de sloot is 
gelopen. De milieudienst is ter plaat-
se geweest en doet verder onderzoek. 

Vernielingen aan auto’s
Uithoorn - Afgelopen week zijn bij 
de Koudehoven-, Brussel- en Ro-
meflat diverse vernielingen aan au-
to’s gepleegd. De politie vermoedt 
hier te maken te hebben met een uit 

de hand gelopen ruzie. Er worden 
extra surveillances gehouden. Mo-
gelijke getuigen worden verzocht 
contact op te nemen met de politie 
via 0900-8844.

Onwel naar ziekenhuis
Uithoorn - Op maandag 30 maart 
rond één uur in de middag is een 52 
jarige vrouw uit Kudelstaart onwel 

geworden in een kapsalon op het 
Amstelplein. De vrouw is voor con-
trole naar het ziekenhuis vervoerd. 

Inbraken op de Chemieweg
Uithoorn - In de nacht van zondag 
29 op maandag 30 maart is inge-
broken in een bedrijf aan de Che-
mieweg. Om binnen te komen heb-
ben de dieven het cilinderslot uit 
de deur getrokken. In het pand ligt 
een groot aantal pallets met wens-

kaarten. Inbrekers hebben ook ge-
probeerd een perceel iets verderop 
binnen te gaan. De deur is bewerkt, 
maar niet open geweest. Bij de poli-
tie is niet bekend wie de beheerder 
of eigenaren zijn van de panden. Er 
loopt een onderzoek. 

Laptop weg na inbraak
Uithoorn - Op maandag 30 maart 
is tussen 10.00 en 14.00 uur inge-
broken in een woning in de Prinses 
Christinalaan. 

De inbrekers hebben de buitendeur 
weten te open via de brievenbus. Uit 
een slaapkamer boven is een laptop 
gestolen. 

Geen rijbewijs controle stoppen. De man uit Uit-
hoorn kon zijn rijbewijs niet to-
nen. Hij verklaarde deze nog op te 
moeten halen in Polen. De man is 
al meerdere malen hiervoor beboet. 
De auto is nu gestald bij het poli-
tiebureau.







2e katern

Gem.� verbruik:� 3,6� -� 6,3� l./100km,� 27,8� -� 15,9� km/l.� CO2-uitstoot� 94� -� 147� g/km.� � Getoond� model� kan� afwijken� van� de�
beschreven� uitvoering.� Wijzigingen� en� drukfouten� voorbehouden.

Direct� weten� wat� uw� auto� waard� is?� Doe� nu� een� gratis� inruilscan� op� www.kia-vankouwen.nl

Klokkenbergweg� 15,� Amsterdam,� Tel.� (020)� 56� 50� 380
Robijnlaan� 2B,� Hoofddorp,� Tel.� (023)� 55� 42� 929

2e� Paasdag� geopend!
Tot� €� 3.500,-� inruilvoordeel!

Santa Run bracht 22750,- op
Regio - Hierbij een foto waarop de 
voorzitter, René Fronik, van de Ro-
taryclub Aalsmeer-Mijdrecht-Uit-
hoorn een cheque van 2.750 euro 
overhandigt aan Patricia Burggraaf 
van de Stichting Haarwensen. De 
Stichting Haarwensen zorgt ervoor 
dat kinderen, die als gevolg van een 

medische behandeling of door an-
dere oorzaak kaal worden, een pruik 
van echt haar kunnen dragen.

Het bedrag van 2.750 euro is een 
deel van de opbrengst van de San-
ta Run die op 19 december in 
Mijdrecht is gehouden.

Kinderboerderij De 
Olievaar zoekt vrijwilligers!
Regio - Met de actie NLdoet van 
vorige week hielpen veel vrijwilli-
gers mee om de kinderboerderij De 
Olievaar in Uithoorn op te knappen. 
We zijn een flink eind op weg, maar 
het werk is nog lang niet klaar en 
daar hebben wij jullie hulp bij no-
dig. Wij zoeken vrijwilligers die ons 
willen helpen met de verzorging van 
de dieren, maar ook vrijwilligers die 
willen helpen bij verschillende acti-
viteiten voor kinderen. Ook mensen 
met groene vingers zijn van harte 
welkom om de handen uit de mou-
wen te steken! Op korte termijn zoe-
ken wij collectanten voor het Oran-
jefonds. De kinderboerderij doet dit 
jaar mee aan de collecte, die gehou-
den wordt in de periode van 27 april 

tot en met 2 mei. Collecteren voor 
het Oranjefonds betekent dat van 
het opgehaalde geld de helft naar 
de kinderboerderij gaat en de ande-
re helft van de opbrengst besteedt 
wordt door het fonds aan socia-
le initiatieven in de provincie. Al het 
geld zal worden besteed en blijft in 
de regio. Collecteren kost je als vrij-
williger gemiddeld maar 2 uur van 
je tijd en je steunt hiermee Kinder-
boerderij De Olievaar in Uithoorn! 
Kijk op de site van de kinderboerde-
rij http://olievaar.nl voor meer infor-
matie over de verschillende werk-
zaamheden voor vrijwilligers. Geef 
je op en stuur een mailtje met je ge-
gevens naar: informatie@olievaar-
uithoorn.nl.

Koken aan de Amstel bij 
Bistro 9
Uithoorn/De Kwakel - Samen aan 
de Amstel heeft tot doel de socia-
le verbondenheid tussen inwoners 
te versterken en in beeld te bren-
gen. Eén van de projecten is: Koken 
aan de Amstel. Buurtbewoners ko-
ken voor buurtbewoners onder lei-
ding van koks uit onze lokale res-
taurants. De recepten van de diners 
worden gebundeld in een Uithoorns 
kookboek. In het kookboek worden 
de koks en de restaurants voor het 
voetlicht gebracht. Ook wordt infor-
matie gegeven over de verschillen-
de wijken in Uithoorn en De Kwakel 

en natuurlijk komen onze gast koks 
aan het woord.
Op 24 maart waren vooral de inwo-
ners van De Kwakel uitgenodigd om 
te komen koken en eten bij restau-
rant Bistro 9 in De Kwakel. De ama-
teur koks hadden weer een prach-
tig diner gemaakt. Wederom waren 
de deelnemende koks en gasten 
zéér enthousiast. De avond was een 
groot succes en de stichting dankt 
in het bijzonder Ad en Joke Bocxe 
voor hun inzet en het beschikbaar 
stellen van het restaurant en de 
keuken.

Gezellige lente ochtend 
met het Rode Kruis
Uithoorn/De Kwakel - Na een 
succesvolle handwerk markt op 
Amsteplein op 21 maart, hield 

Het Rode Kruis afd Uithoorn en De 
Kwakel op dinsdag 24 maart een 
gezellige Lenteochtend voor haar 
gasten. In een volle zaal was er eerst 
natuurlijk een kopje koffie, met een 

ruime keuze van cake en gebak ver-
zorgd door eigen vrijwilligers en as-
sistenten. Daarna een spannende 
bingo spel, met getallen verwerkt 
in een grappige aangepaste ver-
haal van Sneeuwwitje, met natuur-
lijk een prijs voor iedereen. Het och-
tend werd afgrond met een drankje 
en een gezellige gesprek.

Open Huizen Route
Zachtjes tikte de regen op 
het zolderraam
Regio - De eerste lentezaterdag van 
2015 was qua weer niet om over naar 
huis te schrijven. De opkomst bij de 
Open Huizen Route was dat daar en 
tegen wel. Velen zijn zaterdag de 
route naar hun droomwoning gestart 
tijdens de Landelijke ERA Open Hui-
zen Route. Mirjam Ohlenbusch, ma-
kelaar bij ERA De Koning Makelaar-
dij in Uithoorn en de Kwakel, is en-
thousiast over het aantal bezoekers: 
“Op één woning na, mochten al onze 
deelnemers geïnteresseerden ont-
vangen. Het aantal bezoekers vari-
eerde van één tot zelfs twintig be-
zoekers” Volgens Mirjam doen toe-
komstige woningkopers er heel ver-
standig aan om nu de stap te ma-
ken naar een (volgende) koopwo-
ning: “Het afgelopen jaar heeft ons 
laten zien hoe snel een woningmarkt 
weer kan opleven. In de media hoor 
je dat in de grote (studenten)steden 
als Amsterdam, Utrecht, Groningen 
en Leiden, de prijzen weer stijgen. 
Hier in Uithoorn merk je heel goed 
dat het in de stad Amsterdam lastig 
is om het juiste huis voor een goede 
prijs te kopen, daardoor zie je meer 
interesse van woningkopers uit, nu 
nog, Amsterdam en Amstelveen voor 
woningen in Uithoorn.

Keuze
De toegenomen interesse vertaalt 
zich voor Uithoorn de laatste maan-

den in meer woningkijkers en ook 
meer en snellere woningverkopen. 
Een duidelijk signaal dat de woning-
markt zich aan het herstellen is. De 
markt verandert wel. Woningkopers 
maken steeds meer een bewuste 
keuze; liever een iets oudere eenge-
zinswoning met tuin dan een appar-
tement en huizen met achterstallig 
onderhoud. Er is een groep woning-
kopers op de markt die nu graag wil 
kopen om te voorkomen dat men te 
vaak achter het net vist, en om niet 
over een jaar duurder te moeten ko-
pen. Daarnaast zijn er mensen uit 
duurdere huurwoningen die de stap 
maken naar een koopwoning omdat 
de maandlasten nagenoeg gelijk zijn. 
Wanneer je nu een woning koopt 
profiteer je ook nog eens van de la-
ge hypotheekrente. De komende da-
gen zullen wij met meerdere wo-
ningkijkers een tweede bezichtiging 
doen. Ik ga er vanuit dat wij een aan-
tal woningkopers mogen helpen met 
het vervullen van hun woondroom. 
Het zijn lange en drukke werkda-
gen maar dat doe je graag als je elke 
keer weer iemand gelukkig mag ma-
ken met zijn nieuwe thuis.” 
Wilt u ook de route naar uw droom-
woning starten? U bent van harte 
welkom bij ERA De Koning Make-
laardij aan het Reghthuysplein 12 in 
Nieuwkoop. Bellen kan ook op 0172-
579 200.

Timpaan start verkoop 
fase 2 in Dorpshaven-Zuid
Regio - Op zaterdag 11 april a.s. 
gaat de tweede fase van het nieuw-
bouwproject Dorpshaven-Zuid te 
Aalsmeer in verkoop. Het betreft 
21 aan het water gelegen wonin-
gen verdeeld in acht ruime eenge-
zinswoningen, tien fraaie twee-on-
der-een-kapwoningen en drie (se-
mi-) vrijstaande villa’s. Het pro-
ject Dorpshaven-Zuid is ontwikkeld 
door Timpaan in Rijsenhout. Aanne-
mer Bot en Van der Ham uit Meer-
kerk zal het project gaan realiseren.
De start van de verkoop van fase 2 
vindt plaats vanuit de reeds in fase 1 
gerealiseerde modelwoning aan de 
Touwslagerlaan 30. Tussen 11.00 uur 
en 13.30 uur bent u welkom in deze 
woning enontvangt u de uitgebrei-
de documentatie van dit bijzondere 
project. Tijdens eerdere open dagen 
is de vraag naar woningen met een 
slaap- en badkamer op de begane 
grond naar voren gekomen. Daar-
om zijn er in fase 2 zes twee-on-
der-één-kapwoningen “herontwik-
keld” tot zogenaamde levensloop-
bestendige woningen. De koop-
som van deze woningen is van-
af 379.000,- vrij op naam. De ove-
rige twee-onder-één-kap-wonin-

gen met garage hebben een vanaf 
prijs van € 415.000,-- vrij op naam en 
de koopsommen van de eengezins-
woningen zijn vanaf € 299.500 vrij 
op naam. De drie (semi-) vrijstaan-
de woningen hebben een koopsom 
van € 499.000,-- vrij op naam.
Inschrijven voor de 21 woningen in 
fase 2 is mogelijk tot woensdag 22 
april 12.00 uur. Na de sluiting van 
de inschrijving zal, door de pro-
jectnotaris, een loting voor de toe-
wijzing worden verricht. Geïnteres-
seerden die zaterdag 11 april ver-
hinderd zijn kunnen de informatie 
vanaf maandag 25 april ophalen bij 
Eveleens Makelaars, Punterstraat 2 
in Aalsmeer of EKZ |Makelaars aan 
de Wiegerbruinlaan 39 in Uithoorn 
of het Hueseplein 12 in Amstelveen. 
Ontwikkelaar Timpaan heeft nog 
vier reeds gerealiseerde woningen 
beschikbaar in fase 1. In één van 
deze woningen is de modelwoning 
waar de verkoopmanifestatie wordt 
gehouden. Indien u op korte ter-
mijn een nieuwe woning zoekt heeft 
u wellicht interesse in één van de-
ze vier woningen. Voor deze vier wo-
ningen is, onder voorwaarden, een 
aantrekkelijke

Muziek en bewegen bij 
dementie
Uithoorn - De gastspreker in het 
Alzheimer Café op donderdag 9 
april is mevrouw Monica van der 
Laan, activiteiten begeleidster bij 
de Ontmoetingsgroep. Het thema 
van deze avond is : wat maakt mu-
ziek los bij mensen met dementie en 
hoe kan muziek als hulpmiddel in-
gezet worden om makkelijker te be-
wegen? Het thema muziek en bewe-
gen, waarvoor Monica van der Laan 
diverse workshops en cursussen zo-
als zitdansen en Dance for Health 
heeft gevolgd, ligt haar nauw aan 
het hart. Zo werd zij onlangs tijdens 
een symposium geïnspireerd door 
een jonge man die sprak over zijn 
ziekte (Parkinson), maar door mid-
del van dansen de ziekte meer onder 
controle had en ook soepeler werd, 
waardoor het ziekteproces vertraagd 
werd. Monica heeft voor mensen 

met dementie de bewegingen aan-
gepast met spierversterkende oefe-
ningen. Ook maakt zij gebruik van 
attributen zoals stokken en gewicht-
jes. Deelnemers worden soms zo ge-
raakt, dat zij bij het horen van mu-
ziek zelf al het initiatief nemen om te 
bewegen. Er is ruim gelegenheid tot 
het stellen van vragen en met elkaar 
te praten. Het Alzheimer Café Uit-
hoorn vindt plaats in Wijksteunpunt 
Bilderdijkhof, Bilderdijkhof 1 te Uit-
hoorn van 19.30 uur tot 21.00 uur. De 
zaal is open vanaf 19.00 uur. Het Alz-
heimer Café is een ontmoetingsplek 
voor mensen met dementie, jong en 
oud, familie, mantelzorgers, hulpver-
leners en overige belangstellenden. 
U hoeft zich niet van te voren aan 
te melden, u kunt gewoon binnenlo-
pen. De toegang is gratis en de kof-
fie staat klaar.

Bar slecht weer maar 
gezellig bij Multimate
Uithoorn - Zondagmiddag werd er 
bij Multimate een Bison demo dag 
gehouden. Er kwam een complete 
bus naar binnen gereden met daar-
in alle denkbare oplossingen voor 
alle lijm en kit klussen in en om huis!
Ook konden de kinderen met de 
echte Bison (van tv reclame!) op de 
foto, en kregen ze een mooie bouw-
kleurplaat met natuurlijk lijm om 
hem in elkaar te klussen!. Voor de 
klanten was er een kortingsactie op 
de Bison producten, en kon elke be-
talende klant kans maken op een 
mooie prijs én op de Bison klusbus 
aan huis. Ondanks het feit dat het 
buiten wel herfst leek, harde wind 
en regen, was het binnen bij Mul-
timate heerlijk warm en erg gezellig.

Pannenkoekendag
OBS De Zwaluw
Nes aan de Amstel - Het waren 
twee lekkere weken op openbare 
basisschool De Zwaluw in Nes aan 
de Amstel die geheel in het teken 
stonden van het SMAAKproject. 
De aftrap begon met een oorver-
dovend lawaai van het grote pan-
nenorkest. De kinderen hadden al-
lemaal een pan en pollepel mee en 
onder leiding van een echte percus-
sionist werd het oorspronkelijke ka-
baal veranderd in een harmonieus 
swingend lied. Alle groepen heb-
ben volop kunnen koken, knutselen 
en proeven op hun eigen niveau. Zo 
waren er smaaklessen van het voe-
dingscentrum opgezet door topkok 
Pierre Wind. Er werd verse spaghet-
ti gekookt onder leiding van Martijn, 
chefkok van restaurant Boerin en 
de Kok. De onderbouw leerde vers 
brood te maken in de vorm van een 
kuikentje. De hoogste klassen heb-
ben een poging gewaagd om kaas 

te maken, maar dat viel nog niet 
mee. Veel enthousiasme was er voor 
het testlab waarbij proefjes wer-
den gedaan. Ook de creatieve ac-
tiviteiten volgens de methode van 
de meervoudige intelligentie ston-
den deze weken in het teken van 
SMAAK. Door de kinderen zelf be-
dachte toneelstukjes over de bio-in-
dustrie, presentaties, reclamespot-
jes, schilderijen en liedjes over (bi-
ologisch) eten en het versieren van 
pollepels. Het project werd smake-
lijk afgesloten op Nationale Pan-
nenkoekendag met een speurtocht 
en proeflab door de school. Ook de 
ouders waren welkom om de sfeer 
te komen proeven en te zien wat de 
kinderen hadden gemaakt en ge-
leerd. Natuurlijk ontbraken de pan-
nekoeken gemaakt door groep 8 
niet. Zo werd dit geslaagde project 
boordevol smakelijke activiteiten al 
smullend afgesloten.
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Uithoorn - Licht uit… spot aan... Eind maart is traditioneel de tijd voor 
de TTT: de Thamen Talenten Tank. Alweer voor de achtste keer was het 
podium van Scholengemeenschap Thamen één bruisend geheel van jong 
talent. Zang, muziek, dans en cabaret: het was een afwisselende avond 
met zowel oude bekenden als verrassend nieuw talent. De avond werd 
vakkundig en spontaan gepresenteerd door Elise Sluink en Jacky Scheltus, 
die zelf ook allebei alleen nog in de spotlights stonden. De beide dames 
zagen er prachtig uit en stelden alle artiesten op hun gemak. Het was 
een geweldige avond, waarbij meerdere artiesten acts verzorgden van 
een heel hoog niveau. Niet in de laatste plaats was dat te danken aan de 
jongens van het Licht & Geluid, die onder leiding van de vierdeklassers 
Stijn van Dongen en Nick Scheepstra de avond professioneel voorzagen 
van alle benodigde techniek. Naast deze twee kanjers stonden er heel veel 
vierdeklassers op het podium. Thamen neemt alweer bijna afscheid van 
deze leerlingen, die binnenkort beginnen met hun examens. Thamen zal 
hen missen!

Thamen Talenten Tank 2015

Iedereen kan 
Parkinson krijgen

Steun baanbrekend
onderzoek

Ga naar www.parkinsonfonds.nl

De grootste financier van wetenschappelijk 
onderzoek naar de ziekte van Parkinson. Connie, 54 jaar
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Legmeervogels houden 
uitzicht op de 2e plaats
Uithoorn - De 2e klasse B is ei-
genlijk een afdeling des doods. Bij-
na iedereen kan van iedereen win-
nen, dat blijkt ook dit weekend weer. 
DCG verliest weer nu van Quick 
1890 met 5-3.
Kampong waar Legmeervogels ge-
woon van moet winnen, wint nu van 
Pancratius met 2-1. Alleen koplo-
per Zeebrurgia weet na een ach-
terstand van 1-0 alsnog te winnen 
van Abcoude met 3-2. Overige uit-
slagen in deze afdeling Wasmeer – 
Weesp 0-2.Buiksloot – NVC 1-4 en 
Hoofddorp - Houten 0-1 en De me-
teoor – Legmeervogels eindigt in 
een 1-3 overwinning voor Legmeer-
vogels. Alle ploegen hebben nu 21 
duels gespeeld. Aan de leiding gaat 
dan Zeeburgia met 42 punten ge-
volgd door Pancratius met 37 pun-
ten op de voet gevolgd door Quick 
1890 en DCG met 36 punten. Op 
de 5e plaats staat dan FC Weesp 
met 35 punten daarna komt Houten 
34 punten en op de 7e plaats, dus 
slechts 4 punten achter het num-
mer 2, Legmeervogels met 33 pun-
ten en Legmeervogels heeft een 
positief doelsaldo van +14. Onder-
aan vinden wij dan Buiksloot met 
12 punten. Voorlaatste is De Mete-
oor 13 punten. De nummers 41 en 
13 degraderen rechtstreeks naar de 
3e klasse en de nummers 12 en 11 
moeten nacompetitie spelen met 
ploegen uit de 3e klasse. Op de 12e 
plaats Wasmeer 19 punten en Net 
daar boven staat Hoofddorp met 29 
punten. De 10e plaats is op dit mo-
ment voor NVC 30 punten. 9e is Ab-
coude 31 punten en 8ste staat kam-
pong met net zoveel punten als Leg-
meervogels 33. Alleen is het doel-
saldo beter van Legmeervogels. 
Doelsaldo kan aan het eind van de 
rit wel een van doorslaggevende be-
tekenis zijn.

12 april
Alle ploegen nog 5 duel te gaan. 
Voor Legmeervogels breekt er een 
zware periode aan, maar ook weer 
ploegen welke willen voetballen 
en dit is vaak in het voordeel van 
Legmeervogels. De eerst volgen-
de wedstrijd voor Legmeervogels is 
op 12 april uit, in en tegen Weesp. 
Na Weesp een thuiswedstrijd tegen 
Quick 1890 dan is het 19 april. Na 
Quick een 2-tal uitwedstrijden voor 
Legmeervogels. Eerst NVC, zondag 
26 april en daarna uit in Amster-
dam tegen Zeeburgia. De competi-
tie wordt afgesloten met een thuis-
wedstrijd tegen Pancratius. 
Als het duel De Meteoor begint 
was het speelveld goed te bespe-
len. Maar heel langzaam maar ze-
ker verandert het veld in een blub-
berpoel waar goed voetbal bijna, 
zeg maar gerust helemaal niet meer 
mogelijk. De scheidsrechter is aan 
het duel begonnen en wil het dan 
ook afmaken. Terecht anders zou je 
met de paasdagen het duel moeten 
uitspelen. Daar zit ook niet ieder-

een op te wachten, toch? Het du-
el zelf wordt voor het grootste ge-
deelte bepaald door Legmeervogels. 
Het is dan ook al vroeg in dit duel 
te zien dat Legmeervogels hier niet 
gaat verliezen. Voor de meteoor is 
op dit moment het hoogst haalba-
re de nacompetitie. Meer zit er nu 
niet in. Eerder minder en dat is dan 
rechtstreeks terug naar de 3e klas-
se. Door het feit dat het zo simpel 
gaat sluipt er zo nu en dan, en la-
ter steeds meer en meer een soort 
gemakzucht in de ploeg van Jack 
Honsbeek waardoor je het je zelf zo 
moeilijk maakt. Binnen de 10 minu-
ten komt Legmeervogels op een 0-1 
voorsprong. Op aangeven van Lulin-
ho Martins. Na de regen uit de lucht 
regent het ook nu weer kansen en 
kansjes voor Legmeervogels. Maar 
de trouwe aanhangers van Leg-
meervogels moeten wachten tot de 
45ste minuut al vorens de 0-2 op het 
scorebord komt te staan. Het is Jor-
dy de Groot geeft een pas op maat 
af aan de vrijstaande Martijn Gui-
tink. Guitink op zijn beurt brengt de 
bal voor het doe waar dan Rowan 
Hogenboom staat om de bal in het 
doel te werken. Met de 0-2 gaat dan 
ook de rust is. Bij het begin van het 
2e bedrijf is al te zien dat het veld 
zwaar zal worden en er steeds meer 
en meer water op komt te staan. 
Maar desondanks gaan beide par-
tijen gewoon door. Ook nu is het 
Legmeervogels dat het spelbeeld 
bepaald en ook ziet dat veel acties 
standen in het water of in de mod-
der. Toch komt Legmeervogels op 
0-3. Weer is er dan een voorzet van 
Martijn Guitink die Lulinho Martins 
ziet weglopen bij zijn tegenstan-
der en Lulinho martins weet met 
een fraaie schuiver de 0-3 te ma-
ken. Dan laat Legmeervogels geheel 
onnodig en is er veel onnodig werk 
voor de laatste linie en kan Mitchell 
verschut uitgroeien tot de leider van 
de defensie. Slechts een keer weet 
De Meteoor een gaatje te vinden in 
de verdediging van Legmeervogels. 
Dit gaatje werd mede gevonden 
door dat er weer een eens bal bleef 
liggen in het water of in de modder. 
1-3 is dan ook de eindstand.
Legmeervogels 2 heeft de moeilij-
ke uitwedstrijd tegen Roda’23 ge-
wonnen met 2-4. Na een voor-
sprong van 0-3 weet Roda;23 nog 
terug te komen tot 2-3. Maar vlak 
voor het eindsignaal valt de beslis-
sing in Legmeervogels voordeel uit 
2-4. Door dit resultaat blijft Leg-
meervogels 2 staan op de 2e plaats 
met nog maar 3 puntjes achter de 
leider VVIJ 2. Legmeervogels 2 moet 
ook nog 5 duels spelen in de volg-
orde uit naar FC Weesp, Thuis te-
gen NFC 2, uit naar Nieuw Utrecht. 
Uit naar Zeebrurgia 2 en de laatste 
wedstrijd thuis tegen De Dijk 2. De 
wedstrijden uit tegen FC Weesp en 
Zeebrurgia zijn gelijktijdig met de 
uitwedstrijden van Legmeervogels 1 
teen deze tegenstanders. 

Dit weekend het WA Verlaan toernooi
De Kwakel - Zaterdag 4 en maan-
dag 6 april organiseert sv KDO voor 
de 26e keer het W.A. Verlaan toer-
nooi. Het W.A. Verlaan toernooi 
is een begrip in de regio. Ongeveer 
duizend jeugdige sporters zullen tij-
dens dit weekend wederom hun ta-
lenten laten zien in een sportief tref-
fen.
Willem Verlaan, oud-voorzitter van 
KDO, heeft veel voor het vereni-
gingsleven in De Kwakel en in het 
bijzonder voor KDO betekend. Hij 
was het die vanaf het begin van 
de zestiger jaren tot 1988 de basis 
heeft gelegd voor de vorm van de 
huidige vereniging. Na aankondi-

ging van zijn afscheid in 1988 heeft 
het toenmalige bestuur gemeend 
zijn naam te koppelen aan een 
groots opgezet, vereniging breed, 
jeugdtoernooi. Vooral het sporten 
van de jeugd heeft hem altijd na aan 
het hart gelegen.
 
Zoals gebruikelijk zullen op paas-
zaterdag de pupillen van de Voetbal 
en de jeugd van de Handbal aantre-
den. Die middag zullen ook de jon-
gens en meisjes van de gymnas-
tiek hun onderlinge gymwedstrijden 
houden: diplomagym. Tweede Paas-
dag is bestemd voor de junioren van 
de voetbal en de G-voetbal. 

MdR Actie wal en 
water schoon

Uithoorn - Strips vol viagrapil-
len, vliegenmeppers, honder-
den wikkels van chocoladere-
pen, onderbroeken, een tv han-
gend in een boom en heel veel 
plastic, glas en blik. Dat bij el-
kaar noemen we tegenwoor-
dig zwerfvuil. Een vijftig tal le-
den van roei- en kanovereni-
ging Michiel de Ruyter heeft op 
zaterdagochtend 28 maart aan 
de landelijk actie Nederland 
Schoon deelgenomen tegen 
dat zwerfvuil. Van Uithoorn tot 
Vrouwenakker liep men langs 
de kant en voer men er langs 
om alles rond de wal en het wa-
ter te ontdoen van dat wat daar 
niet thuis hoort.
Ook het ‘verdronken eiland’ 
werd rond gevaren zodat 
ook weer een stukje Kromme 
Mijdrecht werd meegenomen. 
Deelnemer en mede organisa-

tor Mattijn merkte op dat het 
dit jaar 100 chocowikkels te-
gen 1 zakje zwarte shag was, 
met de vraag wat er nu beter is. 
Het was best guur weer, dus dat 
de mede organisator Catja één 
meter cake bij de koffie trak-
teerde in de warme kampanje 
(zo heette de ‘kantine’ van zee-
held Michiel ook) maakte het 
nog aangenamer. 
De gemeente die niet alleen 
speciale vuilniszakken en grij-
pers sponsorde kwam deze za-
terdag in de persoon van Ed 
van de Biesebos en wethou-
der Hans Bouma de club bezoe-
ken om de vrijwilligers een ont-
kiemende hyacintenbol als pre-
sentje aan te bieden waar men 
nog weken met plezier op kan 
terugzien naast de schone Am-
stel. Al met al een succesvolle 
dag.”

Legmeervogels F2 op de 
goede weg!!
Uithoorn - De afgelopen 4 weken 
hebben we ons als ouders langs de 
lijn geen moment verveeld. Het wa-
ren 4 spannende wedstrijden. Met 
als tegenstanders: Nieuw-Sloten (7-
3 en 21-3), DWS (14-3) en Ouder-
kerk (28-3).
Het begon tegen Nieuw-Sloten 
thuis. We kropen door het oog van 
de naald. Het bleef gelukkig 0-0. 
Want kansen waren er genoeg, voor 
allebei de teams.
De week erop tegen DWS thuis, die 
op de 1ste plek stonden. Ze speel-
den niet fair, omdat onze jongens 
heel goed speelden, en daar hadden 
ze niet van terug. Er werden smeri-
ge tackles gemaakt. En na de wed-
strijd waren er verwijten naar ons 
toe door ouders en trainers. De spe-
lers van DWS schudden zelfs geen 
handen na de wedstrijd/penalties. 

Maar wij verlieten het veld met op-
geheven hoofd en een 3-0 overwin-
ning. Tijd voor een feestje!!
Daarna speelden we uit tegen 
Nieuw-Sloten. Er werd pittig ge-
speeld. In beide helften door beide 
teams weer hele mooie kansen, die 
er helaas niet in wilden. Maar uit-
eindelijk met een verrassend eind-
resultaat: 2-3!
De laatste wedstrijd was uit te-
gen Ouderkerk. Dat was een su-
per (wed)strijd tussen beide teams. 
In de eerste helft stonden we voor 
en werd het voor rust helaas 1-1, in 
de tweede helft werd er weer kei-
hard gevochten om de bal. We kre-
gen zelfs een penalty (?) tegen, die 
gelukkig tegen de lat kwam. Het 
werd 2-1;(. En uiteindelijk vanuit 
een goeie corner een hele mooie in-
zwaaier. Een prachtgoal 2-2!!

Eerste examens Koreaans Kickboxing - 
BSV Europarei een feit!

Uithoorn -Afgelopen vrijdag heb-
ben vele kinderen en vele vrou-
wen in de Europarei zich in het 
zweet gewerkt bij hun eerste exa-
men voor een band binnen het Ko-
reaans Kickboksen. Leraar David 
Chung van Chung Do Kwan heeft 
hard zijn best gedaan om de kin-
deren en dames gereed te maken 
voor het examen, met een goed re-
sultaat! David is al eerder begon-
nen in de wijk Europarei om kore-
aans kickboxen voor de vrouwen en 
de kinderen in deze wijk mogelijk te 
maken. Vanaf april zullen deze les-
sen vallen onder de BuurtSportVer-
eniging Europarei. Deze vereniging 
wordt een verzameling van activi-
teiten aangeboden door sportaan-
bieders en bewoners in de wijk, wat 
ervoor zorgt dat er meer bewogen 
wordt door de inwoners van de Eu-
roparei, binnen de Europarei. Het 
motto is: BSV Europarei – Voor en 
Door Bewoners. Doordat David in-
gespeeld heeft op de behoefte van 
de bewoners van de Europarei, is hij 
het goede voorbeeld van een acti-
viteit binnen de BSV. Zijn lessen 
brengen meer dan alleen sport, het 
brengt saamhorigheid en buurtpar-
ticipatie met zich mee.
Nieuwsgierig naar de BuurtSport-
Vereniging Europarei en naar het 
aanbod vanaf mei binnen de BSV? 
Kom naar de KickOff BSV op zater-
dag 25 april van 14.00 – 17.00 uur.  

KDO DS1 begint 2e helft 
veldseizoen goed

De Kwakel - Na een keurige 
plaats in de middenmoot te heb-
ben bereikt in de 2e klassen tij-
dens het zaalseizoen, is het voor 
de dames van KDO tijd voor het 
buitenseizoen. De dames hielden 
al dagen het weerbericht goed 
in de gaten maar dit was niet om 
vrolijk van te worden. 
 Volgens vele weerberichten 
kreeg het weer als rapportcijfer 
een 1 en dit bleek terecht te zijn 
of liever gezegd een understate-
ment. Gelukkig bleek de sporthal 
vrij te zijn op het tijdstip van de 
wedstrijd. Aangezien de dames 
van ASV en de scheidsrechter ook 
liever hun coupe droog hielden 
werd de wedstrijd heerlijk windstil 
en droog binnen gespeeld.
 Tamar en Sofie mochten als 
‘Jeugd van de Week’ voor de wed-
strijd de keepster van de tegen-
partij proberen te passeren, dit 
werd met succes gedaan, keurig 
meiden! 
KDO leek sterk te beginnen door 
de openingstreffer op haar naam 
te zetten, maar het tegendeel 
bleek waar te zijn. In de beginfa-
se was KDO erg slordig, en veel 
balverlies zorgde ervoor dat KDO 
niet in haar spel kwam. Mede 
hierdoor deden de ploegen niet 
veel voor elkaar onder voor wat 
betreft de score in de eerste helft. 

Richting het einde van de eerste 
30 minuten werd de dekking bij 
KDO wel wat sterker waardoor de 
kans op tegendoelpunten beperkt 
werd. Dit resulteerde in een rust-
stand van 7-5 in het voordeel van 
de thuisspelende ploeg.
De tweede helft moest er sneller 
gespeeld worden, harder werken 
in de dekking en kansen moesten 
beter benut worden. 
De tweede helft werd gestart met 
een goede dekking, door goed te 
praten en hard te werken werden 
vele wissels van ASV onschade-
lijk gemaakt. Ook de aanval ging 
beter lopen, KDO wist weg te lo-
pen bij de tegenpartij en de mar-
ge uit te breiden. De dames van 
KDO lieten zien dat ze niet van 
plan waren om punten in te leve-
ren aan de hekkensluiter van de 
poule in de tweede klasse. 
Mede dankzij Tamar en Sofie, die 
zich goed lieten horen, wisten de 
dames van het eerste de koers 
van de tweede helft voort te zet-
ten. Er werd tuis met 19-10 ge-
wonnen van ASV uit Ankeveen. 
Volgende week is het tijd voor het 
WA Verlaantoernooi , dan spelen 
de dames niet.
Maar op 12 april spelen de da-
mes uit tegen Zeeburg. De wed-
strijd zal om 14.35 uur beginnen 
in Diemen.

De eerste wedstrijden beginnen ie-
dere dag om 9 uur en eindigen om-
streeks 16 uur. De hoeveelheid par-
keerruimte is beperkt. Wij verzoe-
ken U daarom zoveel mogelijk per 
fiets of te voet naar het KDO ter-
rein te komen. Mocht bij aankomst 
het parkeerterrein P1 vol zijn, volgt 
u dan de borden P2, daar is meer 
ruimte. Gelieve niet op of langs de 
weg te parkeren.
Wegens de verkeersveiligheid zul-
len de wegen naar en van parkeer-
terrein P2 op de toernooidagen als 
eenrichtingsverkeer worden in-
gericht. Een verkeersregelaar is u 
daarbij behulpzaam.

Paasdrive bij de BVU
Uithoorn - Maandag 30 maart werd 
de Paasdrive van de BVU gespeeld. 
Er was een prijzentafel voor de win-
naars van alle drie de lijnen en tij-
dens het bridgen werden tal van 
lekkernijen geserveerd. Verder wa-
ren er per lijn nog wat extra prijsjes. 
De eerste prijs in de A-lijn was voor 
Tineke met invaller Cor Hendrix met 
57,5 %. En Tineke had, eveneens met 
invaller, ook afgelopen weekend al 
het driedaags toernooi in Nunspeet 
van de BVU gewonnen! Hierover la-
ter meer. De B-lijn werd gewonnen 
door Tini & Marja met 59 %. De C-
lijn van onze enthousiaste begin-
nersgroep leverde een zéér overtui-
gende winnaar op met het paar Tiny 
Rijpkema & Hans Broers, met 69,58 
% verreweg de hoogste score van 
de avond. Alle winnaars van har-
te gefeliciteerd. De uitslag van de 

Paasdrive telt niet mee voor de com-
petitie. Volgende week maandag is 
Tweede Paasdag en bridgen wij niet. 
Hopelijk kan ik een verslag plaatsen 
van dat zeer geslaagde weekend in 
Nunspeet.

De BVU is een levendige en actieve 
bridgeclub met veel initiatieven om 
nieuwe bridgers te werven. De BVU 
doet dat onder andere door de mo-
gelijkheid te bieden om in huiselij-
ke sfeer (in overleg op dinsdag- of 
woensdagmiddag/-avond) gratis 
bridgelessen te volgen onder leiding 
van Hans Wagenvoort. Aanmelden 
en/of informatie bij Hans Wagen-
voort wagenvoorthans@gmail.com, 
mob. 06 53 368 948 of met de secre-
taris van de BVU Marineke Lang tel. 
0297 569 432 (na 18:00 uur) mail: 
bvu@telfort.nl.





 
22   Nieuwe Meerbode  •  1 april 2015

KDO Handbal is op zoek 
naar jou!
De Kwakel - KDO Handbal is een 
gezellige afdeling binnen de SV 
KDO. Momenteel heeft deze afde-
ling 3 dames recreanten teams, 3 
dames senioren teams, 2 B-junio-
ren, 1 C-junioren, 2 D-junioren, 2 
E-junioren en zo’n 25 leden in de 
jongste leeftijdsgroepen F en H. De 
thuiswedstrijden spelen we tijdens 
het buitenseizoen op ons eigen 
handbalveld en tijdens het zaalsei-
zoen in de eigen sporthal van KDO. 
Elk team krijgt trainen van ervaren 

trainers en naast presteren staat ge-
zelligheid voorop. Voor volgend sei-
zoen kunnen wij altijd weer nieuwe 
leden verwelkomen. Met name A-, 
B-junioren en de damessenioren-
teams kunnen versterking gebrui-
ken, maar uiteraard zijn ook jongere 
leden van harte welkom! Dus: houd 
je van handballen en wil je dat bij 
een gezellige vereniging doen, kom 
dan gerust een keertje langs voor 
een proeftraining of meld je aan via 
handbal@kdo.nl.

Ajax clinic bij de Legmeervogels
Uithoorn - Dribbelen als Anouk 
Hoogendijk, iemand passeren als 
Eshly Bakker, verdedigen als Daph-
ne Koster en het doel leeg houden 
als Marieke Urbach. Dit en meer 
kan je leren tijdens een Ajax cli-
nic op woensdag 22 april 2015 bij 
de Legmeervogels. Jouw heldin-
nen komen naar Legmeervogels om 
de meiden van deze club bijzonde-
re technieken en inzichten aan te 
leren. Nadat de Ajax Vrouwen de 
kick-off van de Ajax Vrouwen-clinic 
(voor meiden) op Sportpark de Toe-
komst gaven, komen de speelsters 
van Ajax voor het eerst naar een 
club om deze bijzondere Ajax cli-
nic te geven. “Zo krijgen meiden de 
kans om dezelfde trainingen te krij-
gen als hun idolen van Ajax”, aldus 

Chantal de Ridder (speelster Ajax 
Vrouwen). Voetbalclub Legmeer-
vogels is de allereerste club die de 
Ajax Vrouwen welkom mogen he-
ten. De Ajax Vrouwen-clinic start 
om drie uur ’s middags en is onge-
veer kwart voor zeven ’s avonds af-
gelopen. Wil jij je heldinnen in ac-
tie zien en wil je hun handtekenin-
gen op je shirt, bal, schoen of ge-
woon op een papiertje? Kom dan op 
woensdag 22 april naar Legmeervo-
gels. Iedereen is van harte welkom, 
papa’s, mama’s, broertjes en zusjes, 
opa’s en oma’s, neefjes en nichtjes 
en ooms en tantes. 
De ingang is op het hoofdveld (veld 
met tribune) en de toegang is gratis. 
Sportpark ‘De Randhoorn’, Rand-
hoornweg 100, 1422 NE Uithoorn.

KDO stijgt met stip naar 
de vierde plaats
De Kwakel - Na de 4-2 thuisover-
winning van vorige week tegen 
DSS, speelde KDO afgelopen zon-
dag de uitwedstrijd tegen Blauw Wit 
Amsterdam. De rode lantaarndrager 
had haar zaken van tevoren duide-
lijk niet op orde, want de wedstrijd 
begon ruim een half uur later dan 
gepland. Reden: de thuisploeg was 
op zoek naar spelers en de trainer 
kwam ook niet op tijd opdagen. Ver-
re van ideaal voor KDO aangezien 
de Kwakelse ploeg ruim op tijd op 
sportpark Sloten aanwezig was en 
bijna klaar was met haar warming-
up. 
Zonder de geblesseerde aanvoerder 
Sven Vlasman en gespaarde Mathijs 
van Rijn, begon KDO onder herfst-
achtige weersomstandigheden 
toch scherp aan de wedstrijd. Bin-
nen tien minuten schoten de Kwa-
kelaars twee keer op de lat en één 
keer op de paal. In de 13e minuut 
kon de meegereisde aanhang in de 
stromende regen toch voor het eerst 
juichen. Na een steekbal vanuit het 
middenveld schoot Joeri Stange één 
op één met de Amsterdamse doel-
man de 0-1 binnen. Vlak erna was 
het echter de thuisploeg die op ge-
lijke hoogte wist te komen. Een vrij-
gelaten Amsterdamse middenvel-
der maakte een volle sprint vanaf 
de middenlijn en was net op tijd om 
de bal vanuit een voorzet binnen te 
glijden, 1-1. In de 38e minuut stel-
de KDO gelukkig orde op zaken via 
linksback Doron Borger. Doron die 
een vloeiende aanval zelf van ach-
teruit opzette, werd even later door 
Rick Kruit op maat bediend en faal-
de niet, 1-2. Met deze stand werd 
ook de rust bereikt.

In de tweede helft kon Blauw Wit 
Amsterdam in ene beschikken over 
twee extra spelers die aan kwamen 
waaien. KDO trok zich hier niets 
van aan en maakte direct na rust 
de felbegeerde derde treffer. Een 
schot van Rick Kruit vanaf de lin-
kerkant van het zestienmetergebied 
leek houdbaar voor de Amsterdam-
se sluitpost, maar die dook over de 
bal heen, 1-3. Even later wist KDO-
doelman Peter Onderwater zich po-
sitief te onderscheiden door een 
bal uit de kruising te tikken. Met de 
straffe wind in de rug en in de ijzi-
ge kou besliste Rick Kruit in de 77e 
minuut uiteindelijk de wedstrijd. Na 
goed voorbereidend werk van Joe-
ri Stange maakte Rick zijn twee-
de treffer van de middag, 1-4. Vlak 
voor tijd scoorde zowel Joeri Stange 
als Rick Kruit nog één keertje, waar-
door de eindstand 1-6 werd.
De overwinning van vanmiddag had 
veel hoger kunnen uitvallen, maar 
toch kan KDO tevreden terugkijken 
op de wedstrijd tegen Blauw Wit 
Amsterdam. Doordat ZSGO/WMS 
gelijkspeelde en zowel AGB als Ar-
senal verloren lijkt te spanning in de 
top van de derde klasse C te zijn te-
ruggekeerd.
KDO heeft Arsenal gepasseerd op 
de ranglijst en staat hierdoor nu op 
een knappe vierde plaats. Over twee 
weken hervatten de Kwakelaars de 
competitie met een thuiswedstrijd 
tegen nummer dertien Schoten. Met 
het oog op de derde periode (nu 
twaalf punten uit vier wedstrijden) 
en de vierde stek zijn er meer dan 
genoeg aanknopingspunten voor 
het restant van de tot nu toe suc-
cesvolle competitie.

KDO JG1 begint te laat 
aan eindsprint
De Kwakel - Afgelopen zaterdag 
speelde KDO JG1 de belangrijke 
wedstrijd tegen medekoploper DI-
OS uit Nieuw Vennep. De winnaar 
zou een gat slaan van 3 punten op 
zijn concurrent en is in de resteren-
de wedstrijden moeilijk meer in te 
halen. Het publiek kreeg een leu-
ke wedstrijd te zien waarbij kansen 
voor beide teams waren. Direct van-
af de aftrap ging KDO in de aanval. 
De acties waren veel belovend een 
van de schoten belandde zelfs op 
de lat. Waar KDO veel aanvallende 
aspiraties had kwam DIOS er met 
counters goed en gevaarlijk uit. Na 
veel hachelijke momenten voor het 
doel van KDO die Harm en Nino on-
schadelijk maakte ging het net voor 
de rust toch mis. Ruststand 0-1. 
Na rust moest KDO tegen de wind 
in proberen de gelijkmaker te force-
ren. Dat leek te gaan lukken maar 
de keeper van DIOS hield zijn clup-
pie in de race. Vervolgens werd de 

achterstand van KDO groter, een 
mooi genomen vrije trap van DI-
OS ging buiten bereik van Nino in 
het doel. Even daarna volgde uit een 
counter nog een tegen doelpunt 
waardoor er een achterstand van 
0-3 op het scorebord stond. Voor 
KDO het signaal om alles op alles 
te zetten. Kinderen met een beper-
king van 6- 17 jaar kunnen blijven 
instromen voor het versterken van 
ons pupillen- en juniorenteam. Kijk 
voor meer informatie op de website 
van KDO. Thomas en Dylan deden 
er alles aan om de bal naar voren 
te krijgen. Uiteindelijk na een schot 
op de paal scoorde Manisha toch 
de 1-3. Er was nog tijd genoeg om 
dichterbij te komen en Timo scoor-
de de 2-3. Echter dit doelpunt kwam 
net iets te laat om de druk nog een 
keer te kunnen opvoeren. Uiteinde-
lijk won DIOS terecht met 2-3 om-
dat KDO in de 1e helft de kansen 
niet had benut.

Knappe zege KDO G1
op kHFC

De Kwakel - Na de ruime over-
winning moest KDO G1 vandaag 
weer serieus aan de bak tegen kH-
FC G1 uit Haarlem. Keeper Beau 
was geblesseerd aan zijn hand dus 
2e keeper Daniël naam zijn plaats 
in. KDO speelde in de 1e helft veel 
op de speelhelft van kHFC waar-
door keeper en verdediging van 
KDO, onderleiding van Timo, wei-
nig in de problemen kwamen.
Op het middenveld was na een 
langdurige blessureperiode Omar 
weer aanwezig. Samen met Yous-
sef en Selina werd elke aanval 
zorgvuldig opgebouwd. De kee-
per van kHFC had een topdag van-
daag want KDO had al ruim op 
voorsprong kunnen staan als hij 
er niet geweest was. Op het schot 
van Joël verkeek hij zich echter. 
Waar de keeper dacht dat de bal 
naast zou gaan ging deze echter 

net langs de paal in het doel. Rust-
stand 1-0. Na rust wilde KDO af-
stand nemen van kHFC door vroeg 
druk te zetten en de opbouw van 
de tegenstander verstoren. Joël 
kwam veelvuldig aan de rechter-
kant op na passes van achteruit 
door Boris. Zijn voorzetten leverde 
veel gevaar op voor de tegenstan-
der en bij een slecht weggewerkte 
bal nam Jeffrey de bal in 1x op zijn 
pantoffel en die belandde boven in 
de kruising. Onhoudbaar voor de 
keeper van kHFC. Nog geen mi-
nuut later werd Stijn aangespeeld 
na een goede loopactie. Ook hij 
gaf de keeper geen kans 3-0. kH-
FC probeerdde met afstandscho-
ten de keeper van KDO te passe-
ren maar die stond goed op te let-
ten. Uiteindelijk werd de eindstand 
bepaald op 5-0 door doelpunten 
van Jeffrey en Bronwin.

Goed toernooi Judo Ryu Kensui
Uithoorn - Zondag 29 maart met 
11 judoka richting Wognum voor het 
6e Pascal Propertoernooi. Wat een 
topToernooi! Goede sfeer en volop 
strijd. Met een deelnemersveld van 
420 judoka best een groot toernooi. 
Er waren mooie punten van onze ju-
doka! Eerste plaatsen waren er voor 
Finn de Rijk en Jasper Reijnders. 
Tweede plaatsen waren er voor Roel 
van Rooy, Youri Heemskerk & Fa-
bian Hofmeester. 4e Plaatsen wa-
ren er voor Maurick Weijs, Chris en 
Luuk van de Weerdenburg, Teun 
Wahlen, Bram Heemskerk en Jerre 
Bakker. Alle hebben super gestre-
den!! In het 2e blok won Finn de Rijk 
de stijlprijs!! Fin maakte een fantas-
tische Ippon Seoi Nage (spierbal-
lenworp). Terecht! Wat een prachti-
ge worp. John en Ruud waren su-
pertrots op alle judoka! Voor meer 
info over onze judoschool neem 

Slagveld bij BVK
De Kwakel - Vorige week geen ver-
slag gemaakt, waardoor u een wat 
kritisch betoog heeft moeten mis-
sen over de wat vreemde caprio-
len rond promotie en degradatie na 
de 3e cyclus van de parencompeti-
tie. Wat u daardoor echter ook heeft 
gemist is de 70,83% die Cor Hendrix 
en Jan Streng op de 1e avond van 
de 4e parencyclus in de B lijn scoor-
den en dat mag eigenlijk niet onver-
meld blijven. Bij deze dus. Op de 2e 
speelavond werd een slagveld aan-
gericht in  met name de A lijn, waar 
maar liefst 3 paren lager scoorden 
dan 35%! De kroon werd daarbij 
gespannen door Riet Doeswijk en 
Joop den Blanken en die finishten 
dus als 16e van de 16 paren.
Om toch tot een gemiddelde van 
50% uit te komen moest er boven-
in dus flink gescoord worden en 
dat gebeurde ook. Elly en Jaap van 
Nieuwkoop lieten 66,93% bijschrij-
ven op hun conto en ook Nelly Vork 
en Andre Verhoef deden met 62,08 
goede zaken. De 3e plaats was voor 
Rita en Wim Ritzen met 59,94% 

In de B lijn legden 2 echtparen el-
kaar het vuur aan de bridgesche-
nen. Corrie en Ruud van der Peet 
kwamen als winnaars uit de strijd 
met 61,01%, maar met 60,12% on-
derstreepten Rees en Gerard van 
der Post in deze voor hen vrij on-
bekende lijn hun ambitie om z.s.m. 
naar de hun vertrouwde A lijn terug 
te willen keren.
Een fraaie 3e plaats was er voor Rie 
Bezuyen en Gerbrand van Nigtevegt 
met 59,52%. 
In de C lijn zetten Ruud Doeswijk en 
Huub Zandvliet de concurrentie op 
een behoorlijke achterstand door 
met 60,42% 1e te worden. Het gat 
met nummer 2 was bijna 6%, maar 
die 2e plaats werd wel ingenomen 
door Ria Bulters en Ans Nieuwen-
dijk met 54,58%. Na 2 weken afwe-
zigheid kwamen de dames dus als 
herboren weer naar Dorpshuis De 
Quakel en zij lieten zien dat zij in die 
2 weken niets aan scherpte hadden 
ingeboet. 
Tony Godefroy en Harrry Rubens 
completeerden de top 3 met 53,75%.

Spectaculaire klaverjas-
avond bij Legmeervogels
Uithoorn - Het was afgelopen vrij-
dagavond een spectaculair be-
gin van de maandelijkse klaverjas-
avond. Deze keer werd er niet ge-
lijk begonnen met het bekend kaar-
spelletje maar de eerste activiteit 
van de klaverjassers deze avond 
was het gezamenlijk zoeken naar 
paaseitjes. Na een wat aarzelend 
begin deed iedereen ten slotte toch 
sportief mee aan deze zoekactie. 
Het gevolg was wel dat de een met 
zakken vol paaseitjes terug komt in 
de kantine en de andere slechts een 
paar paaseitjes weet te vinden. Piet 
de paashaas heeft samen met zijn 
neefjes Roy de Paashaas en Hein 
de Paashaas de zoek actie naar de 
eitjes geleid. Na het zoeken begint 
dus de klaverjasavond. Zoals al-
tijd worden er dan vier ronden ge-
speeld. Na afloop gelijk de prijsuit-
reiking. Deze was geheel in handen 

van de neefjes Roy de Paashaas en 
Hein de Paashaas. De hoogste par-
tij deze avond is voor het koppen 
Louis Franken en To v.d. Meer met 
2037 punten. De laagste partij met 
1010 punten werden gesprokkeld 
door het duo Herman de Jong en Ed 
Strube. Dan de drie toppers van de 
avond. De bronzen paashaas komt 
in handen van To v.d. Meer met 6732 
punten. De zilveren paashaas is ge-
wonnen door Leo van Tol 6854 pun-
ten en de gouden paashaas is ge-
wonnen door…
.. Gerrit Vink met 7294 punten. Zoals 
u kunt lezen iedereen kan iedereen 
bij de klaverjasavond van Legmeer-
vogels in de prijzen vallen. Helaas is 
er in de maand april geen klaverjas-
sen door diverse omstandigheden. 
Maar in mei is het wel weer klaver-
jassen bij Legmeervogels en wel op 
vrijdag 29 mei 2015

Regen en wind bij tweede 
BMX WEST
Uithoorn - Afgelopen zondag werd 
alweer de tweede wedstrijd ver-
reden voor de BMX west compe-
titie bij de Boscrossers in Heiloo. 
Waar we verleden week in Velsen 
nog op een zonnetje werden ge-
trakteerd was het nu bar en boos! 
‘s morgens was het nog wel droog 
maar de wind sneed snoeihard over 
de baan waar eind van de ochtend 
ook nog eens heel veel regen bij 
kwam kijken. Kortom niet alleen een 
gevecht tegen elkaar maar ook te-
gen het weer en dat viel voor heel 
veel rijders niet mee. Toch 52 rijders 
van UWTC durfde deze strijd aan te 
gaan. De wedstrijd begon om 10.30 
uur mooi op tijd.
De baan in Heiloo is pas veranderd. 
Vooral bij de eerste bult een stuk 
moeilijker geworden dit was dui-
delijk te merken bij de jongere rij-
ders die daar veel moeite mee had-
den en dit resulteerde in helaas veel 
valpartijen. Veel rijders konden ge-
lukkig gewoon opstaan en weer 
doorrijden dit pakte voor UWTC-er 
Jasper van Diemen anders uit. Hij 
moest met een flinke blessure met 
de ambulance afgevoerd worden. 
Namens alle rijders wensen wij Jas-
per heel veel sterkte! In de manches 
veel UWTC-ers die niet alleen tegen 
andere clubs maar ook vooral tegen 
elkaar een flinke strijd moesten le-
veren. Dit was goed te zien bij de 
boys 11 waar Brian Worm en San-
der Bosch goed met de beste mee-
deden. Ook Max Kroon had er zin 
in vandaag en bij de eerste manche 
lag hij op het laatste stuk nog derde 
maar door heel goed inveren wist hij 
deze manche mooi te winnen. 

Gelijk
Waar er verleden week nog kwart-
finales verreden moesten worden 

kon er nu na de manches gelijk ge-
start worden met de halve finales 
in de eigen en open klasse. Hierin 
veel groen gekleurde shirts verte-
genwoordigt die ook een plaats in 
de grote finale wisten te veroveren. 
Heel goed gedaan mannen!
De uitslag van de A- finales eigen 
klasse: Boys 6: Gino Soede 5e, Boys 
10: Jessy Soede 2e, Rens Grommel 
4e, Joel Rijneker 5e, Alec van der 
Mast 7e en Daan Corts 8e, Boys 11: 
Brian Worm 2e en Max Kroon 7e, 
Boys 12: Brian Boomkens 2e, Max 
de Beij 3e en Tonko Klein Gunne-
wiek 4e, Boys 13: Izar van Vliet Gar-
cia 5e, Boys 14: Kevin Boomkens 4e, 
Maarten van der Mast 5e en Flip 
van Walraven 8e in de ladies klasse 
werd Priscilla van der Meer 8e, Boys 
15: Bart van Bemmelen 1ste en Joey 
Nap 2e Sportklasse 17+: Tom Brou-
wer 4e, Wiljan Brouwer 6e en Ro-
berto Blom 8e Bij de cruiserklasse 
17-29: Roberto Blom 2e, Mike Veen-
hof 3e en Sven Wiebes 6e, cruiser 
klasse 30-39: Erik Schoenmakers 
3e en bij de cruiserklasse 40+: Eel-
co Schoenmakers 3e, Gaby Paans 
5e, Miriam Soede 6e en Robin Hue-
ting 7e.
De volgende rijders gingen in de 
open klasse nog met een mooie be-
ker naar huis: Boys 8-9: Daan Corts 
2e, Boys 10-11: Brian Boomkens 2e, 
Boys 12-13: Maarten van der Mast 
3e, Boys 14-15: Bart van Bemmelen 
1ste en Joey Nap 2e, 16+ Tom Brou-
wer 3e 
Volgende week geen strijd om de 
BMX west competitie maar de eer-
ste twee Europese rondes op de 
baan bij onze buren in Zolder waar 
in juli het wereldkampioenschap zal 
plaatsvinden. Volgend weekend zul-
len ook een aantal rijders van UWTC 
aan de start verschijnen.

Bridgeclub Hartenvrouw
Uithoorn - Op 24 maart werd al-
weer de derde zitting van de com-
petitie gespeeld. In de A, met zes-
tien paren, werden Rita en Floor 
eerste met 61.31%, op de voet ge-
volgd door Gerda en Nel als tweede 
met 60.12%. Elly en Jessie en Kok-
kie en Corrie plaatsten zich als der-
de respectievelijk vierde met 54.76 
en 53.67%. Dan de competitie: Liet 

ik mij de vorige keren meeslepen 
door mijn medeleven met de “ver-
liezers” nu zal ik mij richten op de 
winnaars. Verbaas u met mij: Num-
mer één Gerda en Nel die Mieneke 
en Hilly naar de tweede plaats ver-
dreven. Niet zo bijzonder gezien hun 
eerdere prestaties maar dan: Rita 
en Floor, vorige week 13e!!!, staan 
nu als derde genoteerd. Wat kan het 

eens een kijkje op www.judoryu-
kensui.nl

Bij Bridgeclub De legmeer 
gebeurt het weer
Uithoorn - Met nog één zitting te 
gaan stijgt de nervositeit al weer be-
hoorlijk in de derde ronde paren-
competitie. In de A- lijn was de winst 
nu weer eens voor de kampioenen 
van vorig jaar, Cees Bergkamp & 
Ruud Lesmeister, die 62,85% bin-
nenhaalden. Ook de tweede plek 
was voor een top team, Joop van 
Delft & Frans Kaandorp volgden met 
eveneens een zestiger van 60,07%. 
Renske & Kees Visser bleven knap 
met 52,78% net Jaap Kenter & Ger-
da Schavemaker voor die tot 52,43% 
kwamen. André van Herel & Cora 
de Vroom lieten met 51,74% als vijf-
de tenslotte zien dat de orde der co-
ryfeeën in deze lijn weer vrijwel ge-
heel hersteld is. In de B- lijn blij-
ven Floor & Theo Janssen onverdro-
ten door gaan. Een eerste plaats van 
59,82% werd hun deel en ze beho-
ren daarmee tot de meest stabie-
le paren. Dat geldt wat minder voor 
An & Jan van Schaick die regelma-
tig briljante momenten met miskleu-
nen afwisselen. Deze avond ging 
het weer uitstekend met 58,93% als 
tweede. Riet & Wim Beijer deelden 
met 56,55% drie en vier met Elisa-
beth van den Berg & Ineke Hillia-

rd. Laatst genoemden doen nu wel 
heel nadrukkelijke een gooi naar 
promotie, maar nu het hoofd koel 
zien te houden! Marijke & Ger van 
Praag sloten zich met 55,95% keu-
rig aan bij de top vijf van deze lijn. In 
de C- lijn hebben Ans de Koning & 
Wim Röling het zweitje goed te pak-
ken met een prima 60% als eersten. 
Atie de Jong manoeuvreerde met 
Evert Wevers kundig naar twee met 
57,92%, knap gedaan. Ook Wim Har-
ding kon met Henny Heijnen voor de 
kramen langs als derde met 54,17%, 
de score goed in de gaten houden 
loont dus. Vier en vijf werden hier 
gedeeld door Froukje Kraaij & Ri-
ni Tromp en Tini Geling & Jo We-
vers met voor beide paren 52,92%. 
Volgende keer even relaxen met de 
paasdrive en daarna er op of er on-
der. Wilt u de spanning ook eens 
ondergaan en als het kan de smaak 
van de overwinning proeven, kom 
dan spelen bij Bridgeclub De Leg-
meer. Elke woensdagavond vanaf 
19.45 uur in Dans & Party Centrum 
Colijn aan de Industrieweg 20 te Uit-
hoorn. Voor inlichtingen het secre-
tariaat: e-mail gerdaschavemaker@
live.nl of per telefoon 0297 567458.

raar lopen en wat verrassend fan-
tastisch dames, de laatste tijd was 
het wat droef maar nu? Als vierde 
plaatsten zich Guus en Renske. In 
de B, met eveneens zestien paren, 
plaatsten Froukje en Anneke zich 
als eerste met 61.28%. Ria en Ineke 
deden het, als tweede, met 60.39% 
ook heel goed. Als derde het com-
bipaar Arna en Greet met 59.04%, 
vierde werden Ans en Loes.
Dan de competitie B: Ria en Ine-
ke als eerste, Ans en Loes twee-

de, Froukje en Anneke derde en 
dan…… Inger en Yvonne vierde!!! 
Dames hoe verheugend en, mag ik 
zo vrij zijn: hoe verbazingwekkend. 
Nog nooit in uw bridge carrière bent 
u zo hoog gestegen ik ben sprake-
loos ga zo voort zou ik zeggen. Vol-
gende week is er de Paasdrive: 
daarvan wordt geen verslag gedaan 
ik neem vrij.
Ook spelen bij Hartenvrouw? Inlich-
tingen bij Mieneke telefoonnummer 
0297-565756.
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De Merel houdt racefiets-
trainingen voor beginners
De Ronde Venen - Altijd al meer 
willen fietsen dan op een gewo-
ne fiets? Echter nooit de stap ge-
maakt? Speciaal voor mensen die 
(weer) willen gaan fietsen maar niet 
weten of ze dit leuk vinden en niet 
weten hoe ze moeten trainen, orga-
niseert TTC de Merel weer trainin-
gen voor de racefiets onder auspici-
en van de NTFU, de Start2Bike.
Start2Bike ondersteunt beginnen-
de fietsers in de eerste weken bij 
het verbeteren van de conditie en 
het aanleren van basistechnie-
ken. Zo krijg je net dat duwtje in de 
rug dat je nodig hebt om te begin-
nen met racefietsen. Start2Bike be-
staat uit een serie van 4 trainingen 
die plaatsvinden op zaterdagmor-
gen. Er wordt gestart op zaterdag 
11 april en de trainingen gaan ver-
volgens nog 3 zaterdagen door. Na 
afloop van de serie trainingen doen 
we met elkaar een mooie toertocht. 
Onder leiding van NTFU-gediplo-
meerde instructeurs werk je op een 

verantwoorde manier aan je con-
ditie en aan je fitheid. De fietsin-
structeurs weten alles over racefiet-
sen en leren jou de juiste fietstech-
niek aan zodat de kans klein is dat 
je blessures oploopt. 

Inschrijven, locatie en data
Je kunt je inschrijven op www.start-
2bike.nl. Voor 37.50 doe je mee aan 
de 4 trainingen van Start2Bike. Een 
week voor de aanvang wordt er con-
tact met de inschrijvers opgenomen.
De Start2Bike trainingen zijn op 4 
achtereenvolgende zaterdagen van-
af zaterdag 11 april. 
De startlocatie is bij Eetcafé de 
Schans, Uitweg 1 in Vinkeveen.
De trainingen duren 2 uur. Uiter-
aard beginnen de trainingen rustig. 
Naarmate de trainingen vorderen en 
de conditie betere wordt, wordt de 
snelheid wat hoger. 
Uitgebreide informatie vind je op 
www.start2bike.nl en op onze site 
www.ttcdemerel.nl 

Argon in tweede helft 
langs VOP
Mijdrecht - In de eerste helft kon 
Argon niet echt scooren. In minuut 
vijftig leek Argon de score te openen 
maar de strafschop werd niet benut. 
Daarna kwam Argon wel op schot 
en liep het uit naar 3-0. Er was nog 
een positief punt, Jesse van Nieuw-
kerk mocht na een jaar geblesseerd 
te zijn geweest zijn opwachting ma-
ken. Hoewel Argon veel balbezit 
had en leuk combineerde bleven de 
doelpunten de eerste helft uit. Een 
schot van Bas Pel ketste af en Ste-
fan Tichelaar mikte te hoog op aan 
geven Lilipaly. Ook Ian van Otter-
lo liet bal aan zich voorbijgaan toen 
Wouter Winters een scherpe voorzet 
afleverde. Ook een handvol hoek-
schoppen konden daar geen veran-
dering in brengen. Aan de kant van 
VOP kon aanvallend opzicht niet 
veel worden vermeld, alleen Djaro 
Taribuka leverde een fraaie omhaal 
af maar de bal ging naast.
De tweede helft speelde Argon 
agressiever en verscheen het me-
nigmaal in het strafschopgebied. 
Ian van Otterlo werd binnen de lij-
nen ten val gebracht en scheids-
rechter Westland wees naar de stip. 
Soner Gedik kwam niet tot scoren, 
keeper Joeri Epskamp stond goed 
opgesteld. Maar het was slechts 

uitstel van executie voor de gasten 
uit Amersfoort. Nadat Ian van Ot-
terlo een kans miste en Lilipaly op 
aangeven van Pel net niet bij de bal 
kon, was het toch Van Otterlo die 
de score opende. Een inzet van So-
ner Gedik werd door doelman Eps-
kamp weggeslagen maar in de re-
bound trof Van Otterlo wel doel 1-0. 
Een fraaie combinatie waarin Bas 
Pel de laatste schakel was werd 
door laatstgenoemde afgerond 2-0. 
Met Jesse van Nieuwkerk voor Van 
Otterlo en even later Lorenzo Zorn 
voor Tichelaar ging Argon op zoek 
naar meer doelpunten. Maar Bas Pel 
trof een speler bij de doellijn en Li-
lipaly stuitte op doelman Epskamp. 
Met Syrano Morrison voor Pel ging 
Argon de slotfase in. Eerst kopte 
Jesse van Nieuwkerk nog over op 
aangeven Riad Lilipaly maar even 
later was het wel raak toen Jesse 
Loenen over links op avontuur ging, 
vervolgens de bal kaatste op Soner 
Gedik en met enig geluk voor de 3-0 
tekende. VOP kreeg nog een mo-
gelijkheid maar Richard Pietersen 
schoot over.
Komend weekeinde is Argon vrij van 
competitie verplichtingen.
Foto: sportinbeeld.com

Argon Basketball J20 
bijna kampioen
Mijdrecht - Het op het hoogste 
Rayon niveau spelende Jongens-
onder-20 team van Argon Basket-
ball moest afgelopen zaterdag thuis 
in Mijdrecht spelen tegen de geza-
menlijke koploper Binnenland J22. 
Aangezien de Mijdrechtse jongens 
de uitwedstrijd tegen deze ploeg 
met slechts één punt verschil in de 
laatste seconde hadden gewonnen, 
zou het een belangrijke en span-
nende wedstrijd worden tegen de-
ze gemiddeld twee jaar oudere te-
genstanders. De Jonge honden van 
Argon begonnen sterk en wisten via 
12-2 een 18-8 voorsprong na het 
eerste kwart op het scorebord te 
zetten. En door het voortzetten van 
het sterke samenspel in het tweede 
kwart was er eigenlijk geen sprake 
van spanning in deze “semi” kam-
pioenswedstrijd. Via een maxima-
le voorsprong van 30-11 werd het 
33-18 bij rust. Er leek geen vuiltje 
aan de lucht. De scores van Argon 
kwamen via aantrekkelijk samen-
spel en een aantal goed uitgespeel-
de aanvallen tot stand terwijl de te-
genstander voornamelijk inside kon 
scoren en vrijwel geen afstands-
chot raak schoot. De solide 15 pun-
ten voorsprong verdween echter als 
sneeuw voor de zon in het derde 
kwart. De Argonauten speelde min-
der scherp, maakten fouten in de 
verdediging en wisten zelf amper tot 
scoren te komen. 

Afstandschot
Mede door een 0-8 run in de 7e mi-

nuut van dit kwart wist Barendrecht 
terug te komen tot 43-38 aan het 
einde van het derde kwart. Het ge-
vaarlijke afstandschot van de tegen-
stander bleek moeilijk te verdedigen 
en ook in de rebound kwamen de 
Mijdrechtenaren te kort. Hierdoor 
werd het vierde kwart (net als in de 
uitwedstrijd) een regelrechte thriller. 
Leuk voor het ruim aanwezige pu-
bliek en terecht gezien de kopposi-
ties van beide ploegen in deze klas-
se. De scores gingen aan beide zij-
de redelijk gelijk op en met nog ruim 
een minuut te spelen was de voor-
sprong geslonken tot 3 punten: 52-
49. Er werden veel geforceerde fou-
ten aan beide zijden gemaakt met 
als doel om na strafworpen in eigen 
balbezit te komen en te kunnen sco-
ren. Mede hierdoor en de strategi-
sche time-outs duurde deze laatste 
speelminuut meer dan een kwartier. 
Desondanks hielden de Argonauten 
het hoofd koel in deze tumultueu-
se fase en brachten via het verzilve-
ren van 6 van de 8 strafworpen een 
knappe 60-55 eindstand op het sco-
rebord. Waarna de ontlading terecht 
groot was bij alle spelers en publiek. 
Door deze overwinning staat Ar-
gon nu alleen bovenaan in de eerste 
klasse van het Rayon en is het kam-
pioenschap met nog één wedstrijd 
te spelen vrijwel een feit.
Topscorers van deze wedstrijd wa-
ren: Koen de Koning (13 pnt.), Quin-
ten Limburg (13 pnt.) en Tom de 
Vries (12 pnt.).
Foto: sportinbeeld.com

Een bijzonder prestatie!
De Ronde Venen - Biljarten is lang 
niet altijd makkelijk. Niet als je aan 
de beurt bent maar ook niet als je 
aan de tafel staat om de punten te 
maken. Het is vaak nog lastiger om 
op je stoel te zitten en te zien dat je 
tegenstander punt na punt maakt. 
Dan wil je zelf zo graag maar moet je 
toekijken en toekijken totdat je zelf 
weer mag. Er zijn echter ook mo-
menten dat je zit te wachten en dat 
je met verbazing en bewondering 
kijkt naar wat je tegenstander aan 
het doen is. Afgelopen week was 
er zo’n partij. Bert Loogman (Onze 
Vrijheid/de Biljartmakers) moest het 
opnemen tegen John Vrielink (de 
Merel/Heerenlux 1). In de 3e beurt 
maakte John een serie van liefst 99 
caramboles (waarom die honderd-
ste niet John?) en maakte daarmee 
in 1 beurt 66% van zijn totaal! Ui-
teraard is dat de hoogste serie van 
de week maar tegelijkertijd is ook 
een verbetering van het seizoen re-
cord! Dan kun je als tegenstander 
alleen maar met bewondering toe-
kijken. Bert probeerde nog wel te-
rug te komen maar John was met 
die 66% als zover op weg dat hij de 
partij met 13 beurten ook nog eens 
uitmaakte. Een hele fraaie en bijzon-
dere prestatie. 

Moelijk
Mede door deze prestatie trok de 
Merel/Heerenlux 1 ook aan het 
langste einde van de wedstrijd, 4-5. 
De koploper in de beker (de Schans/
Lutis ventilatietechniek) had het de-
ze week moeilijk uit bij ASM 1. He-
laas hadden zij maar drie spelers 
ter beschikking en extra carambo-
les maken blijft altijd een uitdaging. 

Die uitdaging aannemen lukte he-
laas maar 1 keer en dat leverde dus 
ook maar 2 punten op, 7-2. De kam-
pioen van de 2e divisie (Bar Adel-
hof 3) ontving thuis de Merel/Hee-
renlux 2 en zij gingen door waar zij 
vorige week gebleven waren. Op-
nieuw werd de tegenstander zonder 
punten naar huis gestuurd, 9-0. De 
Springbok 2 ontving de Merel/Hee-
renlux 3, een gelijk opgaande strijd 
die de Merel met 4-5 in hun voor-
deel wist te beslissen. CenS 2 ont-
ving DIO maar helaas konden zij 
geen vuist maken, alleen Sander 
Pater won van Herman Turkenburg 
maar daarmee was het dan ook ge-
daan voor CenS, 2-7. De Kromme 
Mijdrecht 1 ontving Bar Adelhof 2. 
In deze wedstrijd werden de partij-
en om en om gewonnen (of verlo-
ren) maar Gerrit Schuurman zorg-
de er met een partij in 14 beurten 
voor dat de eindoverwinning, met 
5-4, voor de Kromme Mijdrecht was. 
Twee dagen later ontving de Krom-
me Mijdrecht 2 de Kuiper/Stee Inn. 
Een vergelijkbare wedstrijd als die 
van de Kromme Mijdrecht 1 en ook 
hier was de eindoverwinning, met 
5-4, voor de thuisclub. CenS 2 haal-
de flink uit tegen de nummer 2 in 
de beker, Bar Adelhof 1. Jos, Gerrit, 
Edwin en Jan gunden de tegenstan-
der geen enkel punt, 9-0. De laat-
ste wedstrijd van de week is die van 
ASM 2 tegen de Paddestoel 2. Jim 
van Zwieten en Miquel van Nieuw-
kerk wonnen voor ASM maar dat 
deden Jamal Banmoussa en Caro-
lien van Wijk voor de Paddestoel. De 
Paddestoelers maakten ook net iets 
meer caramboles en wonnen daar-
door met 4-5.

Vijf medailles voor GVM ‘79!
Mijdrecht - Op zaterdag 28 maart 
werd alweer de tweede turn wed-
strijd van de voorgeschreven oefen-
stof in Breukelen gehouden. Chali-
sa Bocxe en Luna van Sijll  (pre-in-
stap D2) mochten tegelijk met Ste-
fanie Plooij, Isa de Jong en Nynke 
Bouwman het spits afbijten. Chali-
sa en Luna begonnen in baan 1 op 
sprong en de andere meiden op 
baan 2. Ze lieten alle vijf een mooie 
overslag tot ruglig zien, waarbij Isa 
de 3e en Stefanie de 1e plaats be-
haalde.  Ook voor Luna in de andere 
baan leverde de sprongen veel pun-
ten op, waardoor ze 2e werd op dit 
toestel.  Daarna naar het volgende 
toestel.  Dit was de brug. Hier had 
Isa wat pech met de buikdraai waar-
door ze eraf viel.  Volgende keer 
gaat dit vast weer goed,  net zoals 
altijd bij de trainingen. Pech was er 
ook voor Nynke op de balk. Ze was 
even haar oefening kwijt,  maar de 
jury ging er soepel mee om,  waar-
door ze toch een 4e plek behaalde 
op dit toestel.  Nadat op baan 1 de 
balk ook niet heel goed ging werd er 
gestart met de vloer. Hier was er een 
derde plaats voor Chalisa. Ondanks 
dat de handstand bij de meiden op 
baan 2 geen extra D - score oplever-
de wist Isa toch nog knap 3e te wor-
den. Stefanie heeft een hele mooie 
constante wedstrijd geturnd en 
geen fouten gemaakt. Daarna was 
het wachten op de prijsuitreiking.  
Het wachten werd met twee bron-
zen medailles voor Chalisa en Stefa-
nie beloond! Goed gedaan meiden! 

Dan zijn Tara, Lisa en Shenena  aan 
de beurt. Ze beginnen bij vloer. Li-
sa probeert een handstandoverslag 
en dat pakt goed uit. Dat levert ex-
tra punten op. Bij sprong weet Lisa 
met een hele mooie handstand plat-
val de eerste plaats te behalen! Ta-
ra begint ook heel sterk. Zowel vloer 
als sprong gaan erg netjes, maar op 
de balk stijgt ze boven zichzelf uit. 
Ze turnt alle elementen, inclusief de 
koprol en ze valt geen één keer. Dat 
levert haar een mooie 3e plek op de 
balk op! Shenena begint ook goed, 
maar helaas mist ze een aantal ele-
menten op de vloer, dat leidt tot af-

trek. Ze laat zich niet uit het veld 
slaan en gaat gewoon door. Op de 
balk weet Shenena halverwege haar 
oefening niet meer. Dat is erg jam-
mer. De wedstrijd is ten einde en 
dan wachten op de uitslag. 
Daarna was de beurt aan Hatice, 
Floun, Rosalien en Elise. Ze begon-
nen op vloer. Ze deden allemaal een 
mooie oefening, maar helaas werd 
de ligsteun niet lang genoeg aan-
gehouden en dat leidde tot aftrek. 
Op de sprong had Hatice enorme 
pech. Het inturnen ging heel goed, 
maar toen ze moest beginnen, ging 
het fout met de aanloop. Geluk-
kig herpakte ze zich en turnde een 
hele mooie balkoefening dat resul-
teerde in een mooie 5e plaats! Ro-
salien heeft dit keer de handstand 
platval gedaan en dat ging heel 
goed. Helaas heeft ze minder geluk 
op de balk. Ze valt er vanaf en bij 
het erop klimmen nog een keer. Wat 
een pech. Maar vol goede moed en 
doorzettingsvermogen, brengt Ro-
salien de wedstrijd tot een mooi 
einde. Floun heeft een hele con-
stante wedstrijd geturnd. Jammer 
genoeg mist ze een element op de 
balk en dat leidt tot punten aftrek. 
Al met al een wedstrijd met ups en 
downs, maar toch heel goed gedaan 
meiden! De dag vordert gestaag en 
Karlijn en Grace mogen de dag af-
sluiten. De sprongen van zowel Kar-
lijn als Grace gingen echt heel mooi.  
Dit werd beloond met een mooie 
derde plaats van beide meiden op 
dit toestel. Alleen nog aan de lan-
ding werken dames dan zijn de 
sprongen perfect! Op de brug tur-
nen Grace en Karlijn beiden een 
mooie oefening. Het ophurken ging 
dit keer bij allebei perfect! Dan is de 
balk aan de beurt. Grace besluit de 
radslag te gaan doen. Met inturnen, 
bleef ze staan, maar helaas lukt dat 
tijdens de wedstrijd niet. Toch be-
haalt ze een mooie 5e plaats op dit 
toestel. Goed gedaan! We eindigen 
met vloer. Ondanks dat Karlijn het 
even niet wist, herpakt ze zich en 
behaalt de 5e plaats op vloer. Dan 
is het wachten op de prijsuitreiking. 
Ook hier wint GVM een medaille, 
Karlijn is vijfde geworden.

Nick scoort als pupil van 
de week
Mijdrecht - Nick is 9 jaar en zit in 
groep 6 van de Proostdijschool. Sinds 
zijn  5de jaar speelt hij al bij Argon net 
zoals zijn oudere broer Joey ( D3 ) en 
zijn vader vroeger in de Zaterdag 1. 
Nu speelt Nick in de E 5  als eerste-
jaars. Natuurlijk is het zijn droom om 
als linksbenige spits in de selectie te 
komen en zijn vader achterna te gaan. 
Vaak is Nick op Argon te vinden met 

vriendjes en zijn broer. Als het geen 
weer is voor Argon, speelt hij voetbal 
op zijn tablet! Feyenoord is zijn club 
net als Argon zaterdag. Als pupil van 
de week pingelde hij langs de veldspe-
lers om uiteindelijk met een strak schot 
de openingstreffer te scoren tegen de 
keeper van VOP. Nick zag Argon met 
3-0 winnen en rekent op het kampi-
oenschap!  Foto: sportinbeeld.com

Unitas kampioen
De Ronde Venen - Afgelo-
pen woensdag speelde de Heren 
1 van volleybalvereniging Unitas 
Mijdrecht, gesponsord door Schade 
Net, de wedstrijd om het kampioen-
schap. Met elf punten voorsprong 
en nog 3 wedstrijden te spelen was 
een 3-1 overwinning voldoende om 
het kampioenschap veilig te stellen.
In de Phoenix hal ontving Unitas 
Heren 1 de tegenstander uit Haar-
lem. De Mijdrechtenaren schieten 
uit de startblokken en pakken di-
rect aan het begin van de set de 
voorsprong. Door een goede blok-
kering en sterke service druk loopt 
het verschil snel uit tot 10 punten. 
Dit weet de Heren 1 vast te hou-
den en de eerste set wordt gewon-
nen met 25-13. Met de slogan ‘Ne-
ver change a winning team’ wordt 
de tweede set gestart met de zelf-
de opstelling. Toch wordt er slordi-
ger gespeeld dan in de eerste set en 
zorgen voornamelijk de eigen fou-
ten er voor dat het spannend blijft. 

Een wissel halverwege de set zet het 
team weer op scherp. De tweede set 
wordt gewonnen met 25-17.
Iets overmoedig wordt begonnen 
aan de derde set. Gebrek aan con-
centratie zorgt e voor dat de Haar-
lemmers aan het begin van de set 
een paar punten uitlopen. Na een 
Time-Out en een strenge toespraak 
van de coach herpakt de Heren 1 
zich. Op 24-17 blijft het toch ste-
ken. Een aantal eigen fouten zorgt 
er voor dat Spaarnestad nog weet 
terug te komen tot 24-21. Met een 
harde smash wordt dan uiteindelijk 
de derde set gewonnen. 25-21
Na een kort feestje moest de vier-
de set nog gespeeld worden. Nu de 
druk van het kampioenschap van 
de schouders was afgevallen kon 
er vrijuit gespeeld worden. Met een 
aantal mooie combinaties en een 
enorme service serie van maar liefst 
12 punten werd de vierde set over-
tuigend gewonnen met een eind-
stand van 25-7.
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Geen makkelijke, wel een 
lekkere overwinning CSW
Wilnis - Tijdens een druilerige za-
terdagmiddag op het niet meer 
zo moderne sportcomplex van VV 
Aalsmeer trad CSW aan zonder Mike 
Cornelissen in de basis. Hij was we-
gens ziekte in de week ervoor bui-
ten de ploeg gehouden. Voor hem 
speelde Bram Bode. Aangezien 
CSW sinds kort gewend is te spelen 
op het eigen kunstgrasveld leek het 
zeer zwaar bespeelbare veld in het 
voordeel van de thuisclub. Deze be-
gon wel energiek, maar al na 5 mi-
nuten in de wedstrijd wist CSW een 
voorsprong te bemachtigen. Na een 
verre voorzet van linksback Terence 
van der Linden nam Sander Kunke-
ler de bal prachtig aan en zijn harde 
schuiver verdween via binnenkant 
paal in het doel, 0-1. Een kwartier-
tje later belandde een strakke voor-
zet van Bram Bode bij de goed in-
gelopen Berry Kramer, die onregle-
mentair gestuit werd door de doel-
verdediger. De toegekende penalty 
werd genomen door Bram Bode. Hij 
schoot wel hard in, maar de keeper 
wist het schot toch te keren. Nadat 
Aalsmeer een kans om van 10 me-
ter in te koppen over het doel had 
gemikt, kreeg CSW aan de overkant 
een vrije trap op ongeveer 20 me-
ter toegekend. Nick van Asselen en 
Sander Kunkeler leken beide aan-
spraak te maken om de vrije trap te 
nemen. Het was uiteindelijk Sander 
die de bal prachtig om de muur krul-
de en de keeper aan de grond gena-
geld achterliet, 0-2. Aalsmeer bleef 
ondanks, of misschien wel vanwe-
ge, de achterstand aanvallen, wat 
resulteerde in twee dotten van kan-
sen. Bij de eerste poging verdween 
de bal naast het doel, bij de tweede 
poging werd het schot van de bes-
te aanvaller van Aalsmeer gesmoord 
en net voor de doellijn weggewerkt. 
De rest van de eerste helft was het 
spelbeeld nogal rommelig en lever-
de het ook geen noemenswaardige 
situaties op.

Energiedrank
Hoe anders was dat in het begin 
van de tweede helft. Aalsmeer had 
waarschijnlijk in de rust energie-
drank in plaats van het gebruikelij-
ke kopje thee op, want met vereen-
de krachten drukten ze CSW ach-
teruit. Desondanks was het CSW 
die scoorde. Een goed doorgekop-

te bal van Vincent van Hellemondt 
belandde bij Sander Kunkeler en 
zijn actie was wederom zeer effec-
tief en doeltreffend. Een comforta-
bele 0-3 voorsprong door drie op-
eenvolgende doelpunten van San-
der. In de volksmond een hattrick, 
alhoewel deze niet alle drie in één 
helft gescoord zijn. Het zal Sander 
en CSW een zorg zijn. Des te ver-
rassender dat Aalsmeer alleen maar 
meer opportunistischer ging spelen 
en binnen een paar minuten twee 
keer wist te scoren. De eerste was 
een presentje van de scheidsrech-
ter die de bal op de stip had gelegd 
vanwege vasthouden door Vincent 
van Hellemondt, die daarvoor ook 
nog geel kreeg. Aanvoerder Marci-
ano Kastoredjo kreeg ook een ge-
le prent vanwege aanmerking op de 
leiding. De strafschop werd buiten 
bereik van de oplettend keepende 
Jordy Wens in de kruising gescho-
ten. De tweede goal ontstond door 
een onoplettendheid in de verde-
diging, die Aalsmeer eenvoudig af-
strafte. De 2-3 tussenstand op het 
scorebord beloofde veel spanning 
voor de overgebleven 36 minuten 
speeltijd. Na een uur spelen schoot 
Nick van Asselen een vrije trap van 
20 meter vlak onder de lat, die de 
keeper tot corner verwerkte. Uit 
die corner tikte Vincent van Helle-
mondt de bal van dichtbij tegen de 
breedgebouwde keeper aan. Den-
nis Sluijk voerde twee wissels door; 
Jay Klaas Wijngaarden kwam voor 
Dave Cornelissen en Matthijs Uyte-
waal voor Vincent Wens. Een kwar-
tier voor het einde van de regulie-
re speeltijd werd de wedstrijd in het 
slot gegooid. Berry Kramer dribbel-
de gevaarlijk het vijandige straf-
schopgebied in, hield het overzicht 
en passte tot verrassing van de ver-
dedigers op de geheel vrijstaande 
Vincent van Hellemondt, die geen 
moeite meer had om de 2-4 in het 
doel te schuiven. In de laatste mi-
nuten van de wedstrijd was het we-
derom Berry Kramer met een as-
sist, dit keer op Bram Bode. Die had 
twee inzetten nodig om de keeper 
te verschalken waardoor het score-
bord uiteindelijk 2-5 als eindstand 
aangaf. Door het zware veld en de 
energieke tegenstand van Aalsmeer 
geen gemakkelijke, maar wel een 
lekkere overwinning.

Open-inloopavond 
Kwinkslag Vinkeveen
Vinkeveen - Badminton Vereniging 
Kwinkslag houdt een open inloop-
avond voor iedereen vanaf 12 jaar 
om kennis te maken met de bad-
mintonsport.

Wat gezonde lichaamsbeweging, 
ontspanning en gezelligheid, daar 
heeft iedereen behoefte aan. Wij 
spelen iedere donderdagavond van 
19:30 tot 22:30 in de sporthal van 
Dorpshuis De Boei aan de Kerklaan 
32 te Vinkeveen. Dus pak je zaal-

sportschoenen en wat sportieve 
kleding en kom naar de sporthal van 
De Boei op 9 April a.s. Rackets heb-
ben wij voor u klaar liggen en on-
ze trainer zal u de basistechnieken 
graag aanleren. Mocht u lid wor-
den van onze vereniging dan krij-
gen de eerste 4 nieuwe leden een 
gratis racket aangeboden namens 
Kwinkslag. Bij aankomst graag even 
vragen naar Tristan Frese of Johan 
Donkervoort. Meer informatie is te 
vinden op www.BVKwinkslag.nl  

Vijf medailles voor Veenland turnsters 
tijdens tweede voorronde

De Ronde Venen - Zaterdag was 
het voor de Veenland turnsters de 
laatste kans om zich te plaatsen 
voor de regiofinale. De eerste voor-
ronde was heel succesvol geweest 
met veel medailles, dus de spanning 
lag nu iets hoger. Gaan we weer een 
medaille winnen? Als eerste moch-
ten Emma en Roos, deze twee turn-

den allebei een super wedstrijd. 
Emma werd eerste op brug en balk 
en won de gouden medaille. Roos 
werd eerste op vloer en derde op 
brug, dankzij een mooie buikdraai 
en veroverde ze daarmee een bron-
zen medaille voor de 4de plaats. Een 
ronde later mocht Robyn. Bij haar 
waren er geen zenuwen. Ze turnde 

Titanenstrijd Atalante DS 1 
tegen Atalante DS 2
Vinkeveen – Set 1 startte met Wilma 
van het D1 zevental op de bank, D2 
ging uit de startblokken met de op-
stelling die op de trainingsdinsdag 
met 2 sets winst voor D2 was be-
gonnen. Ondanks veel fouten in ser-
vice en aanval wist D1 zich goed te 
handhaven en liep halverwege de 
set uit tegen een iets te geforceerd 
spelend tweede team: 18-25 voor 
D1. Loes en Annemarie voor Inge en 
Xuee en voort ging de strijd die lan-
ge tijd gelijk op ging. Beide teams 
raakten goed op dreef en steeds fel-
ler werd gescoord. Mooie aanvallen 
op het D1 buiten van met name An-
nemarieke en door het midden Ja-
na, beiden in zeer goede doen en 
dan rete gevaarlijk. D2 accellereer-
de flink en buitenaanvallers Astrid 
en Loeps scoorden veelvuldig met 
de aanval rechtdoor en steeds meer 
door de diagonale zijde op te zoe-
ken. Tot het laatste punt keispan-
nend: 25-23 voor D2. In het derde 
bedrijf bij D2 Malou binnen de lijnen 
voor Joke, Loes naar het midden en 
Saskia naar de buitenkant. D1 met 
de zelfde opstelling. De strijd ging 
onverminderd voort. Pittige harde 
services van D1 zetten de D2 pass 
onder druk en een aardig gat werd 

geslagen: 5-13 achter. De D2 ploeg 
vocht terug met pittige aanvallen 
van Saskia en Loes op de buiten-
kant, wissels, time-outs en werkte 
zich terug in de strijd: terug op gelij-
ke hoogte. Maar alsof dat weer mooi 
zat was, volgden daarna een aantal 
persoonlijke fouten aan D2 zijde en 
wisten de D1 dames met slimme 
plaatsballen van Jet in het achter-
veld en goed serveerwerk de winst 
te pakken: 21-25.
Aan D1 zijde Wilma voor Jessica, 
D2 ging weer terug naar de opstel-
ling van set 2. Wederom nam D1 het 
voortouw. En net als in voorgaan-
de set knokte D2 zich stevig terug 
in het duel. Pass foutjes aan D2 zij-
de zetten de dames echter weer te-
rug en middels time-out en wissels 
werd opnieuw aangezet. Een laat-
ste strijdlustige tegenaanval van D2 
met onhoudbare aanvallen van As-
trid werkten het dalletje weg: met 
een nipt 25-23 pakte D2 set 4.
Een vijfsetter. Alles uit de kast aan 
beide geelgroene kanten. Alles en 
iedereen op scherp. Een nipte over-
winning, eentje moet de winnaar 
zijn en dat werd in een gelijke leuke 
mooie sportieve fanatieke strijd D1 
met 13-15. 

Vinken 1 hervat 
veldcompetitie met winst
Vinkeveen - Op zaterdag 28 maart 
stond de eerste competitiewedstrijd 
op het veld op het programma voor 
het door ABN-AMRO gesponsor-
de vlaggenschip van De Vinken. Op 
het veld staat De Vinken op een der-
de plaats in de competitie met twee 
punten achterstand op de koplo-
per VZOD en één punt achterstand 
op Zkc’31. Zaterdag stond de wed-
strijd tegen DSO uit Alkmaar op het 
programma. DSO bezet de zeven-
de plek.
De Vinken begon met de vaste ba-
sisacht: in de aanval Jelle Mul, Rut-
ger Woud, Emese Kroon en Eva He-
melaar en in de verdediging Mark 
de Haan, Pascal Hoogeboom, An-
nick Stokhof en Manon Dankelman. 
Een speciale vermelding voor Pas-
cal Hogeboom, die zijn eerste offi-
ciële wedstrijd in het eerste van De 
Vinken speelde. DSO begon voort-
varend aan de wedstrijd, meteen in 
hun eerste aanval kwamen de Alk-
maarders op een 0-1 voorsprong, 
maar door een meegekregen straf-
worp, verzilverd door Emese Kroon, 
werd het 1-1. Mede door de harde 

wind werden er vele van de gecre-
erde kansen gemist, maar langzaam 
aan wist De Vinken op een steeds 
grotere voorsprong te komen. Door 
doelpunten van Pascal Hoogeboom, 
Mark de Haan, Rutger Woud (2x) en 
Manon Dankelman. Dit zorgde voor 
een comfortabele ruststand van 6-1.
In de rust hamerde coach Frank 
Dankelman erop dat De Vinken zich 
vooral moest richten op het goe-
de van het spel uit de eerste helft. 
DSO had kennelijk ook een goe-
de pep-talk gehad in de rust, want 
in de tweede helft was de achter-
stand binnen enkele minuten terug-
gebracht tot twee verschil, en de ze-
nuwen begonnen bij de thuisploeg 
op te spelen. Gelukkig was daar-
na het Abn-amroteam weer aan 
slag en wisten Mark de Haan, Pas-
cal Hoogeboom en Jelle Mul het gat 
weer te vergroten tot 9-4. Met nog 
twintig minuten op de klok en een 
steeds hardere wind, was de koek 
op voor de thuisploeg, waarna DSO 
wel nog twee maal wist te scoren, 
hetgeen de eindstand bepaalde op 
9-6.

er vrolijk op los en liet iedereen met 
een eerste plaats op sprong en vloer 
en een tweede plaats op brug ach-
ter zich. Een mooie gouden medaille 
voor haar. Daarna de beurt aan In-
dy, Sienna en Noë. Er was even een 
tegenslag want de kast kon niet la-
ger met sprong maar ze lieten zich 
niet uit het veld slaan en Noë turnde 
zelfs een mooie 5de plaats. Op balk 
ging het helaas mis voor Sienna en 
Noë, ze gingen er drie keer van af 
wat veel punten kost. Indy zei toen 
zacht zal ik er maar opblijven. Ze 
moest als allerlaatste dus iedereen 
keek naar haar, maar Indy kreeg na 
de eerste draai een mooie glimlach 
op haar gezicht en turnde een prima 
balkoefening zonder een val. Top In-
dy! Bij de prijsuitreiking bleek Sien-
na 11de, Indy 12de en Noë 18de.
Renske turnde in de andere baan 
en deed dit een stuk beter dan de 
vorige keer. Met mooie oefenin-
gen turnde ze zich naar een ver-
dienstelijke 8ste plaats. Als laat-
ste turnde Jasmijn, Irene, Demi, Li-

sa en Nora hun wedstrijd. De span-
ning was hoog want vorige keer wa-
ren er medailles voor Jasmijn, Demi 
en Irene. Ze begonnen heel sterk op 
vloer. Vooral Jasmijn. Die behaalde 
hier de eerste plaats. Ook bij sprong 
het probleem met de kast, helaas 
voor sommige ging het daardoor 
iets minder. Bij Irene niet die sprong 
zich naar de vijfde plaats. Op brug 
een stel mooie oefeningen maar op 
de balk ging het wat minder. Uitein-
delijk bleek Jasmijn 3e en kreeg een 
bronzen medaille, Irene werd 8ste, 
Demi 10de en Lisa 13de. 

Nora turnde op de andere baan in 
de categorie Instap D2. Dit zijn zo-
veel turnsters dat ze over twee ron-
den verdeeld zijn. Nora begon de 
wedstrijd op vloer waar ze even 
haar oefening niet wist en daardoor 
een punt aftrek kreeg voor voorzeg-
gen. Maar Nora herstelde zich uit-
stekend door een vijfde plaats op 
sprong en op brug en zelfs een der-
de plaats op balk! Met de tussen-
stand bleek ze op de vierde plaats te 
staan maar oh wat moesten er nog 
veel meisjes turnen. Na een ronde 
met spanning te hebben gewacht 
kreeg ze toch een mooie bronzen 
medaille voor de zesde plaats.

Hertha F3 wint 
spetterende bekerkraker!
Vinkeveen - Op woensdag 25 
maart stond de 4e bekerronde 
voor de jonge Hertha F3 ploeg op 
het programma. Ze speelden uit 
tegen de Vecht F3 uit Loenen.
Hertha trachtte in de beginfase 
de bal over de zijkanten te spelen. 
De tegenstander begon fel op de 
bal en veroverde deze daardoor 
vaak. Tot kansen aan beide kan-
ten leidde dit echter niet. Halver-
wege de eerste helft kon keeper 
Rens tot 2 keer toe zijn klasse to-
nen bij uitbraken van de Vecht, 
na slordigheden aan de Hertha 
zijde. Verder dan wat afstands-
choten kwam Hertha niet.
De rust werd bereikt met de be-
kende brilstand 0-0. De 2e helft 
begon De Vecht meteen sterk en 
kreeg een aantal kansen op rij. 
Spektakel voor het doel van Rens, 
die met hulp van verdedigers zijn 
doel schoon hield. Hertha bleef 
doorgaan in opbouwen van ach-
teruit en proberen daaruit kansen 
te creëren, via Kick (redding kee-

per), Mats (net naast en lat) en 
Mik (teentje te kort). Weer was 
daar een kans voor De Vecht en 
weer kon Rens redding brengen.
Het spel golfde als een heuse FA 
Cup wedstrijd heen en weer en 
met het naderen van de eindfase 
ging ook het enthousiasme bij de 
vele toeschouwers omhoog.
De scheidsrechter wilde een be-
slissing in deze wedstrijd en liet 
de 2e helft wat langer duren, in 
deze extra tijd had Hertha de 
overhand, maar vergat de trekker 
over te halen.
De spanning ging naar een cli-
max bij het laatste fluitsignaal 
van de scheidsrechter 0-0 en dus 
moesten penalty’s de beslissing 
brengen.
Coach Toine wees Kièro, Bram, 
Mike, Julian en Mats aan voor 
deze belangrijke en moeilijke 
taak. Hertha wint na penalty’s. De 
vreugde was groot, de jonge hel-
den bereikten de volgende ronde 
van het KNVB beker toernooi.

Hertha ME1 wint topper 
tegen SC Buitenveldert ME2
Vinkeveen - Zaterdag  moesten de 
Hertha meiden thuis tegen Buiten-
veldert.   De wedstrijd aan Hertha 
kant begon moeizaam, duels wer-
den verloren en de meiden van Bui-
tenveldert waren scherper en feller 
in het begin van de wedstrijd.  De 
wedstrijd ging over en weer maar 
dat kon niet anders op zo,n klei-
ne kunstgrasveldje waar de meiden 
vandaag op moesten spelen. Na een 
kwartier kwam Buitenveldert op een 

1-0 voorsprong. Daarna leek het wel 
of de Herthanen wakker waren ge-
worden. Nu waren zij feller en ein-
delijk wonnen we de duels. Nu kre-
gen ze wel kansen maar ook Bui-
tenveldert had een prima keeper op 
doel staan. Na een afgeslagen cor-
ner was het toch Mo met een mooi 
afstandschot die de 1-1 op het sco-
rebord zette. De ruststand was 1-1 
in deze topper in de hoofdklasse.

Clubkampioenschappen 
Judoschool Blaauw
Wilnis – Afgelopen weekend is bij 
Judoschool Blaauw de laatste ronde 
van de clubkampioenschappen ge-
houden. In totaal hebben 121 leer-
lingen van 4 jaar t/m 39 jaar mee-
gedaan. 
Deze week waren de oudste jeugd 
en senioren aan de beurt. Ook dit 
keer waren er veel spannende par-
tijen die beslist moesten worden 

via een golden score. Na deze leu-
ke en gezellige dag waarbij elke ju-
doka een prijs in ontvangst mocht 
nemen mogen de volgende leden 
zich clubkampioen van 2015 noe-
men: Bram Koenders, Calvin Kik-
ken, David Siebeler, Erlend Keune, 
Jelle van Scheppingen, Paul Schut, 
Tim Hoevenaar, Tom Westra, Wouter 
van Kootwijk

Nog meer geslaagde bij 
badmintonners
De Ronde Venen - Zoals we vo-
rige week al trots meldden, na-
dat onze jeugd groep 2 tien gedi-
plomeerde badmintonners had op-
geleverd, heeft nu ook onze jong-
ste jeugdgroep 1 hun training sei-
zoen met een Deeldiploma Bad-
minton afgesloten. Twaalf jeugdle-
den van 8-12 jaar lieten in de Phoe-
nix sporthal aan hun ouders, zus en 
broer en vaak ook nog opa en oma 
zien, wat ze het afgelopen half jaar 
hadden geleerd tijdens hun speel-
avonden bij badmintonvereniging 
Veenshuttle. Vier specifieke begin-
slagen moesten ze onder het wa-

kend oog van maar liefst 5 exami-
natoren laten zien. Goede oog-arm 
coördinatie met de ene keer kracht 
en de ander keer met meer souples-
se maar vooral concentratie waren 
nodig om dit alles tot een goed ein-
de te brengen.  Allen zijn geslaagd 
met eindscores die dicht bij elkaar 
lagen namelijk van 21 tot 27 waarbij 
29 het maximum haalbare was op 
deze geslaagde avond. Basisscho-
len kunnen badminton vervangende 
gymlessen van ons krijgen en in de 
maand april biedt onze vereniging 
badminton clinics aan in het kader 
van Kies voor Hart en Sport.
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