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Gratis cabaret 
bij Colijn

Uithoorn - “Yesss life is a ca-
baret. Uithoorn laat zich van 
zijn poëtische kant zien. 4 
maart om 14.00 uur zijn de 
deuren van danscentrum 
Colijn geopend om u mee te 
laten voeren door de magie 
van poëzie en theater. Diver-
se dichters uit Uithoorn en 
omstreken waaronder zelfs 
een dorps-, en stadsdichter 
zullen hun invulling van dit 
thema op een meeslepende 
manier ten gehore brengen.
Maar....wat is theater zonder 
publiek? Dus ook als u geen 
poëzie schrijft bent u van 
harte welkom te komen luis-
teren en u mee te laten ne-
men door de magie van po-
ezie. Het belooft een verras-
sende en afwisselende mid-
dag te worden waar naast 
poëzie, zang en dans pas-
send bij het thema uw zin-
tuigen zullen prikkelen .U 
vindt Colijn aan de Industrie-
weg 20 in Uithoorn.

Open 
Kampioenschap 

Klaverjassen
De Kwakel - Op vrijdag 2 & 
16 maart 2018 is het dorps-
huis weer het strijdtoneel 
voor de Open Kampioen-
schap De Kwakel klaverjas 
en pandoer. Er zal voor de 4e 
keer gestreden worden om 
de Joop van Diemenbokaal.
Deelname kost 7,50 euro. De 
zaal gaat open om 19.00 uur 
en de wedstrijd begint om 
20.00 uur. Het is niet nood-
zakelijk om beide avonden 
aanwezig te zijn maar dat is 
wel nodig om in aanmerking 
te komen voor de titel Kwa-
kels Kampioen klaverjas/
pandoer. Adres dorpshuis: 
Kerklaan 16 te De Kwakel
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Eervol afscheid van 
burgemeester Dagmar Oudshoorn

Uithoorn - Zij was bij haar aan-
treden in 2010 de jongste burge-
meester van Nederland en ver-
ruilt na bijna 8 jaar burgemees-
ter te zijn geweest in Uithoorn 
het ambt als burgermoeder voor 
een functie bij de Nationale Poli-
tie. Daar wordt zij Hoofd Opera-
ties bij de Eenheid Amsterdam. 
In haar functie als burgemees-

ter was zij al lid van het Regio-
naal College Politie Amsterdam-
Amstelland en van het dagelijks 
en algemeen bestuur van de Vei-
ligheidsregio Amsterdam-Am-
stelland. De nieuwe functie sluit 
daarbij mooi op aan. Als burge-
meester had zij in haar portefeuil-
le onder meer Openbare orde en 
Integrale veiligheid (inclusief hui-

selijk geweld (van beleid tot huis-
verbod). Oudshoorn opende als 
voorzitter van de raad nog wel 
deze bijzondere raadsvergade-
ring, maar droeg na het voorlezen 
van het offi  ciële verslag van het 
Ontslagbesluit van ZM Koning 
Willem Alexander, waarbij haar 
eervol ontslag werd verleend als 
burgemeester van Uithoorn met 
dank voor de bewezen diensten, 
enkele minuten later symbolisch 
de voorzittershamer over aan de 
vicevoorzitter van de raad, Nick 
Roosendaal (VVD). 
Vervolg elders in deze krant
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In een overvolle raadszaal met zowel raadsleden als talloze geno-
digden uit gemeentelijke en provinciale kringen, politie, brand-
weer plus een van Uithoorns oudste veteranen, Simon Toenbre-
ker (93), werd met een ‘lach en een traan’ afscheid genomen van 
burgemeester Dagmar Oudshoorn-Tinga.

Verkeersonderzoek op de N201
Regio - Van maandag 5 tot en 
met zondag 18 maart vindt in op-
dracht van de provincie Utrecht 
een verkeersonderzoek plaats op 
de provinciale weg N201 tussen 
Hilversum (vanaf de bebouwde 
kom) en Schiphol (ter hoogte van 
de Koolhovenlaan). Langs het tra-
cé worden camera’s geplaatst die 
in kaart brengen waar voertuigen 
de N201 oprijden, en waar ze de 
N201 verlaten. Het plaatsen van 
de camera’s is al vanaf 22 febru-
ari jl. ingezet. Op 5 maart wor-
den ze aangezet om uitsluitend 
het huidige gebruik van de N201 
door gemotoriseerd verkeer te 
registreren. De N201 is binnen 
de provincie Utrecht de weg met 
de meeste vertraging. Daarom is 
gestart met het programma Toe-
komst N201 waarin de provin-
cie samen met gebruikers, om-

wonenden en andere belang-
hebbenden werkt aan een toe-
komstbestendige N201. Hiervoor 
is onder andere inzicht nodig in 
de verkeersstromen op de N201 
in de huidige situatie. In het ver-
keersonderzoek van 5 tot en met 
18 maart worden deze verkeers-
stromen onderzocht. 
De camera’s registreren voertui-
gen die de N201 op- en afrijden 
op basis van het kenteken. Daar-
mee is bekend wat de herkomst 
en de bestemming is van de di-
verse voertuigen en of het gaat 
om een personenauto, een lich-
te of een zware vrachtwagen. Bu-
reau Trajan uit Amsterdam voert 
het onderzoek uit en anonimi-
seert de kentekens na verwer-
king. Naar verwachting zijn de 
onderzoeksresultaten in mei be-
schikbaar. Meer informatie over 

het programma en het verkeer-
sonderzoek, inclusief de meest 
gestelde vragen, is te vinden op 
www.provincie-utrecht.nl/toe-
komstN201. Ook de onderzoeks-
resultaten zijn in mei via deze 
website toegankelijk. Voor alge-
mene vragen over de provincie 
Utrecht: info@provincie-utrecht.
nl. Tel. (030) 2589111.

Uithoorn - In de aanloop van de 
gemeenteraadsverkiezingen op 
woensdag 21 maart 2018 zendt 
Rick FM zes dagen per week ver-
kiezingsdebatten uit over uiteen-
lopende onderwerpen. Elk debat 
wordt gevoerd tussen 2 partij-
en onder leiding van een presen-
tator van Rick FM. De debatten 
zijn via de kabel te beluisteren op 
99.0 FM, via de ether op 106.3 FM 
en via internet op www.rickfm.nl. 
Hier zijn de debatten ook terug te 
luisteren via “Uitzending Gemist”.
Op donderdag 1 maart tussen 
17.00 en 18.00 debatteren PvdA 
en VVD over wat er aan jonge-
renwerk moet gebeuren in Uit-
hoorn. Gemeentebelangen, Ons 
Uithoorn en Groen Uithoorn de-
batteren met elkaar hoe de parti-
cipatie in Uithoorn vorm gegeven 
moet worden.
Op vrijdag 2 maart tussen 17.00 
en 18.00 debatteren CDA en DUS! 
met elkaar de mogelijkheden 
voor meer keuzevrijheid en eigen 
regie voor mensen die in de bij-
stand zitten of in de schuldhulp-
verlening. Ons Uithoorn, Groen 
en Gemeentebelangen gaan met 
elkaar in debat over de centen 
van de gemeenten.
Op zondag 4 maart tussen 16.00 
en 16.30 hoort u van alle 7 deel-
nemende partijen wat zij vinden 
dat er nu met Schiphol moet ge-
beuren. Nu Lelystad wordt uitge-

steld wat heeft dat voor conse-
quentie voor Uithoorn.
Op maandag 5 maart tussen 
17.00 en 18.00 debatteren Groen 
Uithoorn, Gemeentebelangen en 
Ons Uithoorn over het afschaf-
fen van de hondenbelasting. De 
VVD en de PvdA kruisen de de-
gens over wat een buurt nu pret-
tig maakt om er te leven.
Op dinsdag 6 maart tussen 17.00 
en 18.00 kruisen CDA en DUS! de 
degens over de woningbouw in 
Uithoorn. Voor wie moet er ge-
bouwd gaan worden? VVD en 
PvdA debatteren over hoe lang 
blijft Uithoorn nog zelfstandig.
Op woensdag 7 maart tussen 
17.00 en 18.00 debatteren VVD 
en PvdA verder nu over het on-
derwerp voor wie en waar gaan 
we woningen bouwen. Ons Uit-
hoorn, Groen Uithoorn en Ge-
meentebelangen hoe het vol-
gens hun verder moet met de 
zelfstandigheid van de gemeen-
te Uithoorn.
Op donderdag 8 maart tussen 
17.00 en 18.00 debatteren CDA 
en DUS! over de toekomstige 
zelfstandigheid van de gemeen-
te Uithoorn. Gemeentebelangen, 
Ons Uithoorn en Groen Uithoorn 
debatteren over de woningbouw 
in de gemeente Uithoorn. Waar 
moeten nieuwe woningen ko-
men en voor wie moeten ze ge-
bouwd worden.

Verkiezingsdebatten

Regio - Op dinsdag 20 februari 
vond de uitreiking plaats van de 
Alkwin Award VWO: de prijs voor 
het beste profi elwerkstuk van dit 
schooljaar. Na de goed voorberei-
de presentaties van alle Profi el-
werkstukken 6VWO in de loka-
len volgde de bekendmaking van 

de winnaars van de Alkwin Award 
VWO 2018.  Er waren 23 genomi-
neerde leerlingen. De jury was 
duidelijk en unaniem: de Award-
winnaars VWO zijn: Zoë Tzagkara-
ki en Nick Vesters met hun onder-
zoek naar het verband tussen me-
ditatie en het geheugen.

Alkwin Award VWO 2018
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INFORMATIEF
DOKTERSDIENSTEN
Spoedgevallen overdag via 
eigen huisarts en dan toets 1. 
Spoedgevallen avond/nacht/
weekenden via huisartsenpost 
Ziekenhuis Amstelveen, 
tel. 020-4562000.

APOTHEEK
Apotheek Thamer 
Zijdelwaard-plein 81 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
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
ELIAGG Uithoorn
Psychotherapeut Dr. R.J. Filius
Ondernemingsweg 230, 
1422 DZ Uithoorn, 0297-569544
www.eliagguithoorn.nl
Psychologen Uithoorn
Praktijk Van ‘t Hoff, 06-51994830
Biedt behandelingen aan 
kinderen, jongeren, volwassenen,
ouders en gezinnen
Praktijk Klerks, 06-40418725
GZ-psycholoog BIG. Behandel-
aanbod o.a. CGT, EMDR, ACT,
mindfulness, muziektherapie 
Pr. Margrietlaan 86c Uithoorn,  
www.psychologen-uithoorn.nl

COLOFON

Verschijnt woensdag
EDITIE 3
UITHOORN, DE KWAKEL, 
NES A/D AMSTEL

Postadres
Midrethstraat 9
3641 CB Mijdrecht
Tel. 0297-581698

Aanleveren van advertentie
Dinsdag voor 10.00 uur
verkoopuithoorn@meerbode.nl
Advertentieverkoop
Kees-Jan Koedam
Mobiel 06-53847419
Advertentie-tarieven:
op aanvraag

Aanleveren van kopij
Maandag voor 15.00 uur
redactieuithoorn@meerbode.nl
Maximum aantal woorden: 300
Redactie:
Nel van der Pol
Mobiel 06-53847419
Correspondent
André Veenstra

Kabalen
Opgave gratis advertenties 
voor www.meerbode.nl/
kabalen-opgeven/

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

Centrale administratie
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900

Uitgave van
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht
131e jaargang

Oplage: 15.100

Ingezonden brieven
Eenieder staat het vrij te reage-
ren op artikelen of zijn mening 
te geven op ontwikkelingen die 
spelen binnen de gemeente. Uw 
ingezonden brief dient echter on-
dertekend te worden ingestuurd, 
dus voorzien van naam, adres, te-
lefoonnummer en/of e-mailadres. 
Deze gegevens worden niet volle-
dig in de krant gepubliceerd; wél 
naam en woonplaats. Anoniem 
ingezonden brieven worden niet 
in behandeling genomen. De 
redactie behoudt zich het recht 
voor brieven te weigeren dan wel 
te redigeren of in te korten. Houd 
maximaal 300 woorden aan.

Let op
Nadrukkelijk maken wij u er op at-
tent, dat door ons in deze krant ge-
produceerd advertentie-, foto-, en/
of tekstmateriaal niet beschikbaar 
wordt gesteld aan derden. Dus 
ook niet per e-mail, fotokopie of 
anderszins zonder uitdrukkelijke, 
schriftelijke toestemming van de 
uitgever!

WWW.MEERBODE.NL

Nieuwe Meerbode

Goed resultaat
Supermarktactie 
Voedselbank 
Uithoorn - Ondanks dat het kro-
kusvakantie is, was het heel druk 
bij JUMBO Peter de Jong in Zijdel-
waard die in samenwerking met 
Voedselbank Uithoorn-De Kwa-
kel afgelopen zaterdag levens-
middelen inzamelden voor cliën-
ten van de Voedselbank. Naast de 
vaste vrijwilligers van de Voedsel-
bank deden ook enkele Alkwin 
leerlingen enthousiast mee, die 
AVA punten verdienen als zij vrij-
willigerswerk doen. Levensmid-
delen in ontvangst nemen, uitleg 
geven aan mensen op welke ma-

nier zij een bijdrage kunnen le-
veren, flyers met boodschappen-
lijstjes uitdelen is een greep uit de 
werkzaamheden van de vrijwilli-
gers. Dit heeft een resultaat op-
geleverd van 80 volle kratten le-
vensmiddelen en €267,55 euro in 
de collectebus. Hier is de Voedsel-
bank erg blij mee. 
Het geld in de collectebus zal vol-
ledig ten goede komen aan de 
voedselbank. In Uithoorn en De 
Kwakel zijn momenteel 53 huis-
houdens afhankelijk van de voed-
selbank. 

Partycentrum Colijn gaat 
door met Can Can United
Uithoorn - In april 2017 vond het 
lustrum plaats van Can Can Reu-
nited. Het jaarlijkse discofeest 
werd voor het 5e jaar op rij geor-
ganiseerd door Sjoerd en Frank 
Deibert. Zij kijken terug op super 
gezellige avonden voor 35-plus-
sers waarbij de hits uit de jaren 70 
en 80 werden gedraaid. 

Can Can is inmiddels uitgegroeid 
tot een trademark in het uit-
gaansleven. Een succesformu-
le waarbij een goede organisa-
tie, passie en ervaring van belang 
is. Het moet kloppen tot in de de-
tails; licht en geluid, de aankle-
ding van de zaal, barmedewer-
kers, parkeerwachters, beveili-

ging, garderobe etc. Dat maakt 
Can Can Reunited uniek.

Plezier
Na zoveel jaren dit evenement 
met veel plezier te hebben ge-
organiseerd gaan zij het stokje 
overdragen aan de eigenaren van 
Partycentrum Colijn, Heleen en 
Axel. Zij gaan het evenement Can 
Can United voortzetten met het-
zelfde format voor 30-plussers. 
De muziek zal blijven bestaan uit 
Disco en Soul uit de 70/80’er ja-
ren, het blijft een te gekke avond 
met heerlijke danshits uit het ver-
leden. Frank en Sjoerd blijven be-
trokken bij het evenement; Frank 
zal DJ zijn samen met DJ William 

Filatelisten Vereniging 
Uithoorn
Uithoorn - De zaterdagse post-
zegelruilbeurs van de Filatelisten 
Vereniging Uithoorn wordt weer 
gehouden op zaterdag 4 maart. 
En er zijn altijd leden van de Fila-
telisten Vereniging aanwezig, bij 
wie u informatie kunt inwinnen 
over het verzamelen van postze-
gels. 
Ook is er de mogelijkheid om ad-
vies te vragen over de waarde 
en het verkopen van uw verza-
meling. De vertrouwde handela-
ren zijn weer aanwezig, waarbij 
u de benodigde postzegels kunt 
aanschaffen. Ook zijn er de stui-
verboeken, dat zijn insteekboe-

ken met postzegels, waar u ze-
gels uit mag nemen voor 1 stui-
ver per stuk. De ruilbeurs is open 
van 10.00 uur tot 14.00 uur. Het 
adres is Wijksteunpunt Bilderdijk-
hof 1, Uithoorn.

Bewegingsactiviteiten

In de Bilderdijkhof
Stoelhonkbal: maandag, 11.45 
– 12.45 uur
Vitaal Bewegen: maandag, 
13.00 – 15.00 uur (2 groepen)
Bewegen op muziek: woensdag, 
13.30 – 15.00 uur
Gymnastiek: donderdag, 09.15 
– 11.15 uur (2 groepen)
Koersballen: vrijdag, 09.30 – 
11.30 uur
Stoelyoga: vrijdag, 13.15 – 
14.15 uur
 
Dorpshuis ‘de Quakel’, 
Kerklaan 16, De Kwakel
Gymnastiek: woensdag, 10.00 – 
11.00 uur

Buurthuis Ponderosa, Ples-
manlaan 27 Uithoorn
Gymnastiek: woensdag, 11.15 – 
12. 15 uur

vita restaurant 
U kunt op elke maandag, 
woensdag en vrijdag genie-
ten van een warme maaltijd. 
De warme maaltijd wordt ver-
zorgd door ’t Oventje en vindt 
plaats in de Bilderdijkhof. El-
ke week hebben we een ande-
re menukaart. Volgt u een be-
paald dieet, dan kunt u ons dit 
laten weten.Kosten bedragen 
€6,- per maaltijd. Tijd: 12.00 tot 
13.00 uur.

Koffie speciaal 
Heeft u zin in een gezellige 
donderdag ochtend bij de Bil-
derdijkhof, dan is de koffie spe-
ciaal iets voor u. Dit is een laag-
drempelige kleine groepsac-
tiviteit (maximaal 12 deelne-
mers) zodat er voor iedereen 
aandacht is tijdens deze och-
tend. De groep word onder-
steunt door 3 enthousiaste 
vrijwilligers. Deze donderdag-
ochtenden staan vooral in het 

teken van gezelligheid met el-
kaar. Er worden verschillen-
de activiteiten georganiseerd 
denk hierbij aan spelletjes, ui-
tjes en 1x per maand word er 
met de hele groep gegeten be-
reid door de vrijwilligers. Uiter-
aard is de activiteit niet com-
pleet zonder een bakje kof-
fie of kopje thee en een praat-
je. Heeft u interesse neem dan 
contact op voor een kennisma-
kingsgesprek.

activiteiten 
ontmoetingsgroepen 

Stoelhonkbal 
Vrijdag 16 maart organiseren 
de ontmoetingsgroepen Uit-
hoorn voor de kwetsbare ou-
deren een leuke ochtend stoel-
honkbal. Dit zal beginnen om 
10.15 uur en zal eindigen om 
11.15 uur. Graag aanmelden bij 
Caroline Vrijbergen (ontmoe-
tingsgroepen Uithoorn) 0297- 
533540. 

Creatieve workshop 
Op 19 maart organiseren de 
ontmoetingsgroepen Uit-
hoorn voor de kwetsbare ou-
deren een leuke creatieve mid-
dag. De middag zal begin-
nen om 13.30 uur en zal eindi-
gen om 15.30 uur. Graag aan-
melden bij Caroline Vrijber-
gen (ontmoetingsgroepen Uit-
hoorn) 0297-533540. 

Sekwando les 
Op 27 maart organiseren de 
ontmoetingsgroepen Uit-
hoorn voor de kwetsbare ou-
deren in de ochtend een actie-
ve sekwando les. Er is een les 
van 10.30 tot 11.00 uur en van 
11.00 tot 11.30 uur. Wij vragen 
een kleine vergoeding van €3,-. 
Graag aanmelden bij Caroline 
Vrijbergen (ontmoetingsgroe-
pen Uithoorn) 0297-533540. 

Bilderdijkhof 1 
Uithoorn

Tel. 0297-567209

weeKagenda participe

Reitsma en ook Sjoerd zal zich 
blijven inzetten voor het evene-
ment. 

Organisatie
Axel en Heleen nemen de orga-
nisatie voor hun rekening maar 
zoals eerder geschreven; het be-
staande format blijft gehandhaafd 
en voor de gasten verandert er 
dus niet zoveel. Het blijft het leuk-
ste evenement in Uithoorn en om-
streken! De kaartverkoop gaat 
vanaf 1 maart a.s. van start bij de 
volgende verkooppunten: Party-
centrum Colijn, The Readshop (Zij-
delwaard), Kaas en Zo (Amstel-
plein), Cafe Bonaire (Oude Dorp), 
Plux, Rendez Vous (Mijdrecht) en 
Boekhandel de Twister (Amstel-
veen Westwijk). Ze kosten €12,50 
in de voorverkoop. Aan de deur, 
voor zover nog verkrijgbaar, kos-
ten de kaarten €17,50. Aanvang 
21.30 uur, einde 02.00 uur.

EHBO in Uithoorn
Uithoorn - Als ouder weet je als 
geen ander hoe ondernemend 
kinderen zijn. Vooral kleine kin-
deren zien geen gevaar en lijken 
soms in zeven sloten tegelijk te 
lopen! Een ontdekkingsreis van 
je kleine kan dan zomaar ver-
keerd aflopen. En dan wil je na-
tuurlijk wel weten wat je moet 
doen! Elk jaar verzorgt de KNV 
EHBO afdeling Uithoorn weer 
een cursus EHBO Kind. In de-
ze complete cursus van 3 avon-
den leer je te handelen bij aller-
lei verschillende letsels. Denk 
bijvoorbeeld aan brandwonden 
van een kopje thee dat per on-
geluk over de baby heen gaat, 
een val uit het klimrek of het 

verslikken in een kerstomaatje. 
Toch weten veel nog ouders niet 
wat ze moeten doen. Tijd om 
daar verandering in te brengen!

Jij ook?
Wil jij ook kunnen handelen als 
jouw kind of dat van een ander 
iets overkomt? Leer in 3 avon-
den wat je moet doen bij de 
meest voorkomende ongeluk-
jes bij baby en kind. De cursus 
wordt gehouden op 3 dinsdag-
avonden namelijk: 6, 13 en 27 
maart 2018. De lesavonden du-
ren van 19.00 uur tot 22.00 uur. 
De opleiding kost €80,- en vol-
doet ook aan alle eisen van het 
Oranje Kruis voor gastouders. 

Handig voor (aanstaande) ou-
ders, grootouders of als je vaak 
op kinderen past. Aanmelden 
kan via het inschrijfformulier op 
onze website: www.ehbo-uit-
hoorn.nl. 
Op 17 april kun je de herhaling 
EHBO Kind volgen als je in het 
bezit bent van een geldig cer-
tificaat. Geef je hiervoor recht-
streeks op bij onze secretaris. De 
cursusavonden worden gehou-
den in Activiteitencentrum De 
Scheg, Arthur van Schendellaan 
100a, te Uithoorn. Neem voor 
meer informatie contact op met 
onze secretaris Ria van Geem: 
ehbouithoorn@kabelfoon.net 
of 0297-560160.

Poldertocht toch dit weekend?
Regio - Het is koud, zelfs erg koud 
en de verwachtingen om einde-
lijk weer eens een schaatstocht 
in de Uithoornse polder te kun-
nen houden zijn hoog gespan-
nen. Echter eerst werkte de har-
de oostenwind niet erg mee aan 
voldoende groei van het ijs en la-
ter ook de aangekondigde moge-
lijke sneeuw en dooi maken het 
ruim van te voren plannen niet 

mogelijk. Om toch een beslissing 
binnen enkele dagen mogelijk te 
maken, je weet maar nooit, hou-
den wij de web site: www.polder-
tocht-dekwakel-uithoorn.nl ui-
terst actueel. Een toch doorgaan 
van de tocht met alle nodige ge-
gevens zoals route kaartje, par-
keer gelegenheden, inschrijfpos-
ten enz. worden zo op tijd ervoor 
bekend.

Regio -Op zaterdag 3 maart or-
ganiseert de vogelwerkgroep 
van IVN De Ronde Venen en Uit-
hoorn, een mooie vogelexcursie 
naar de Stulp bij de Lage Vuur-
sche. Voor een flinke boswan-
deling kun je nergens beter te-
recht dan in de uitgestrekte bos-
sen aldaar. Deze prachtige lan-
ge wandelroute voert over hei-
de- en stuifzandgebied van De 
Stulp; door donkere dennenbos-
sen en onder zonovergoten loof. 
De combinatie van open en ge-
sloten terrein, plus de aanwezig-
heid van water, trekt veel dieren 
naar De Stulp. Groot en klein wild 
als ree, das, vos en eekhoorn voe-
len zich hier thuis. Vogelliefheb-

bers kunnen hun hart ophalen 
aan heel veel verschillende soor-
ten vogels  zoals roodborsttapuit, 
zwarte specht, kruisbek, klapek-
ster, appelvink, goudvink, goud-
haan, raaf, en diverse mezensoor-
ten, maar ook aan dodaars en ge-
oorde fuut Ook als zij zich niet al-
lemaal laten zien valt hier veel te 
genieten.

Iedereen
Deze excursie is voor iedereen 
toegankelijk. Neem zelf wat te 
drinken en een lunch mee en 
zorg voor passende kleding en 
stevig schoeisel. Een kijker is na-
tuurlijk erg prettig. Verzamelen: 
parkeerplaats bij de Nieuwe Be-

graafplaats aan de Ir. Enschede-
weg in Wilnis. Vertrek: om 8.30 
uur per auto, meerijden is moge-
lijk. Terug: rond 15.00 uur. Kosten: 
gratis (vergoeding autokosten in 
overleg met de bestuurder).
Aanmelden: niet nodig. Excur-
sieleider Tijs van den Berg (06-
19516230).

Vogelexcursie De Stulp
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NATUUR
DICHT
BIJ HUIS

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

Door mensenogen zien alle 
eksters er hetzelfde uit. Zwart-
wit met metallic blauw-groen 
op de vleugels en de staart. 
Zelf zien ze, door reflexie van 
ultraviolet licht op de veren, 
heel duidelijk of er sprake is 
van een man of een vrouw. 
Vrouwtjes selecteren hun part-
ner op veel uv-reflexie, maar 
ook op de lengte van de staart. 
De man die z’n staart het 
hoogst kan heffen is het meest 
dominant en scoort heel hoog 
op de ladder van zorgzaam-
heid en gezond nageslacht. 
Tijdens de balts toont hij zijn 
kunsten; duik- en glijvluchten 
met een waaiervormig uitge-
spreide staart. Daar kan geen 
vrouwtje weerstand aan bie-
den. Hun verbintenis is er een 
voor het leven. Maar soms, 
als manlief even niet oplet, 
wil zij nog wel eens op avan-
ces van de buurman ingaan en 
snel even paren. Maar owee, 
als haar man dat ziet, dan is 
een scheldpartij niet van de 
lucht en doet zij, huichelach-
tig, ook een flinke duit in het 
zakje om de buurman te ver-
jagen. Niet alle eksters vor-
men een paar. Grote “jeugd-
bendes” hebben nog geen ter-
ritorium bemachtigd. Zij le-
ven buiten de hechte gezinne-
tjes. Er vinden wel “eksterbrui-
loften” plaats, maar zonder ei-
gen plek volgt er geen nest-
bouw en dus geen eieren en 
jongen. Voortdurend zijn ze 

bezig om stukjes territorium 
in te pikken van de gevestig-
de stellen. Mocht er door wat 
dan ook een gesettelde ekster 
uitvallen, dan wordt zijn plek 
vliegensvlug ingenomen door 
een van buiten. Zo blijft het 
aantal eksters in stand en ko-
men er ook niet teveel. Nesten 
bouwen ze graag in hoge bo-
men. Een soort holle ragebol 
van meer dan 1000 kleine tak-
jes met een dak en verborgen 
zij-uitgangen. Eksters hebben 
namelijk ook vijanden, zoals 
de kraai en de havik. Dat is ook 
de reden dat ze liever in de be-
bouwde kom nestelen dan op 
het platteland. Verlaten nesten 
worden vaak gebruikt door ui-
len en valken, die zelf geen 
nest bouwen. De meeste men-
sen hebben weinig sympathie 
voor eksters. De vogels wor-
den beschuldigd van diefstal 
en moord. Ja, ze plunderen 
wel eens een nest en verschal-
ken wel eens een jong vogel-
tje, maar jonge eksters moe-
ten ook eten. Als goedmaker-
tje houden ze katten uit de 
buurt van nestelende zang-
vogels, door vreselijk stampij 
te maken met schijnaanvallen 
en veel lawaai. “Schreeuwlelij-
kerds” worden ze ook wel ge-
noemd, maar dan hebben de 
mensen nooit de lieflijke zang 
van het mannetje gehoord als 
hij in zijn nopjes is. 

Gerda Veth, IVN- natuurgids

Ekster in beeld

WWW.IVN.NL/AFDELING/DE-RONDE-VENEN-UITHOORN

Het Jaar van de Huiszwaluw
Regio - 2018 is door Vogelbe-
scherming Nederland uitgeroe-
pen als het jaar van de Huiszwa-
luw. Op 6 maart, als de Huiszwa-
luwen nog net niet terug zijn uit 
Afrika, haalt Marjos Mourmans ze 
alvast even terug met een avond-
vullende lezing in het NME Cen-
trum. Marjos heeft jarenlange 
ervaring in het bestuderen en 
beschermen van zwaluwen en 
heeft een adviesbureau op non-
profit basis (www.zwaluwen.in-
fo). Zij weet er alles van en kan 
er boeiend over vertellen. Tij-
dens de lezing laat ze informatie-
ve foto’s zien van het zwaluwle-
ven. Er bestaat nogal wat verwar-
ring over verschillende soorten 
zwaluwen die in Nederland broe-
den en daardoor ook over hun 
leefwijze, broedgedrag, hun trek 
en voeding. Zwaluwen worden 

vaak op een hoop geveegd en 
het is van wezenlijk belang voor 
hun bescherming om dat onder-
scheid te maken. Ook laat ze zien 
hoe je eenvoudig rekening kunt 
houden met wat zwaluwen no-
dig hebben om te broeden. Hoe 
kunnen we ervoor zorgen dat 
de zwaluwen ieder jaar in april 
weer terugkeren naar het plek-
je waar ze geboren werden om 
zelf te nestelen? Benieuwd? Kom 
6 maart naar het NME Centrum. 
De lezing begint om 20.00 uur in 
het NME-centrum De Woudreus, 
Pieter Joostenlaan 28a in Wilnis. 
De zaal is open vanaf 19.45 uur. 
Er wordt een ‘vrijwillige’ bijdrage 
gevraagd van €2,50. Voor meer 
informatie: Tinok van Hattum, 
tel 0297-534562. Zie ook www.
ivn.nl/afdeling/de-ronde-venen- 
uithoorn

Regiokoor De Ronde Venen
Groots Mozart concert
Regio - Regio - Het bekende “Re-
giokoor De Ronde Venen” gaf na 
een jaarlang hard studeren, af-
gelopen week een groots Mo-
zart Concert. Het voltallige koor 
gaf samen met het NASKA orkest 
en vier solisten onder de algehele 
leiding van dirigent Gert J, Hans, 
zoals aan het eind van de mid-
dag zou blijken, een vlekkeloze 
uitvoering van de Krönungs-Mes-
se KV 317 en het Requiem K.V.626 
van W.A.Mozart. Muziek die vroe-
ger hoofdzakelijk uitgevoerd 
werd in de kerkdienst maar on-
getwijfeld zelden zo evenwichtig 
en zuiver zijn uitgevoerd dan op 
deze zonnige zondagmiddag. De 
muzikale kwaliteit en de goede 
P.R. van de (lokale) media bracht 
mensen van heinde en ver naar 
deze prachtige historische paro-
chiekerk. Het publiek werd direct 
al aangenaam verrast door het 
overdonderende begin van de 
mis. Het Kyrie en Gloria spranke-
lend overgoten met het lyrische 
stemgeluid van de internationaal 
bekende sopraan Lieve Geuens. 
De helder gezongen “loopjes” 
klonken mooi en zuiver tot in de 
hoge tonen en in een harmonisch 
evenwicht met de barokke stem 
van tenor Arco Mandemaker, een 
bekende in het Bachrepertoire. 
Het koor harmonieerde foutloos 
met solisten en orkest en zorgde 
voor een feestelijke en foutloos 
begin met deze mis voor de paas-
zondag. Een uitstekend begin. 
Het koor kon even op adem ko-
men tijdens de uitvoering van de 

8e Symfonie van Franz Schubert, 
een werk uit 2 delen, vandaar de 
naam Die Unvoll  Endete. Niet 
echter het publiek. De oren wer-
den gestreeld door het lichtvoe-
tige “hout” en het sonore geluid 
van de bassen, hard stromend in 
de fortissimi en zacht kabbelend 
in het pianissimo. Het beeld van 
een klaterende stromende beek 
in de lentezon verscheen waar-
schijnlijk op menig netvlies.

Pauze
Na een geanimeerde pauze keek 
het publiek uit naar de uitvoe-
ring van het Requiem, helder, 
verstaanbaar en ingetogen over-
spoelde koor, orkest en solisten 
het ademloos luisterende publiek 
met het Introïtus en het Kyrie. 
Als een plots opkomend onweer 
klonk daarentegen het Dies Irea. 
De partijen van de alt Diana van 
der Bent en van de bas-bariton 
Bert van de Wetering kwamen 
hier ten volle tot hun recht en ga-
ven met de sopraan en tenor een 
uitgebalanceerde partij ten ge-
hore. In het Confutatis toonde 
koor en dirigent de uitvoering te 
beheersen zowel in de dreigen-
de als in de smekende passages. 
Het koor eindigde zoals het be-
gon ,juichend in “Heer geef hen 
de eeuwige rust en het eeuwige 
licht”. Juichend ,dat was het pu-
bliek ook na dit slotakkoord. Na 
een minuten lang applaus gingen 
de kerkdeuren open en het zon-
licht stroomde binnen ‘Lux aeter-
na luceat”.

Straks geen telefoon-
gids meer, wie helpt mij
Regio - In november dit jaar 
wordt in onze omgeving de laat-
ste papieren Telefoongids en 
Gouden gids verspreid. Daarna is 
het afgelopen, want vanaf 2019 
wordt de gids alleen nog maar 
online bijgehouden. De eerste te-
lefoongids verscheen in 1881. In 
1965 kwam de Gouden gids er 
bij. In 1996 volgde op de websi-
te  www.detelefoongids.nl een 
digitale versie en dat luidde met-
een een opmars in. Nu 20 jaar la-
ter een reden om te stoppen met 
de papieren versie. Online gege-
vens worden dagelijks bijgehou-
den, bieden meer zoekmogelijk-
heden en remmen de milieube-

lasting veroorzaakt door de pa-
pieren versie. Maar wel oppassen 
met het zoeken naar ‘de telefoon-
gids’ in een zoekmachine, want 
er zijn nogal wat aanbieders. Let 
daarom goed op het groen getin-
te adres onder de blauw gekleur-
de regel waarmee ieder zoekre-
sultaat begint. Als dat begint 
met www.detelefoongids.nl zit u 
goed. Komt u er niet uit, kom dan 
op een inloopdag naar Senior-
Web De Ronde Venen. Elke maan-
dag- en woensdagmiddag van 
13.00 tot 14.00 uur in de bieb te 
Mijdrecht. Dan wordt u vakkun-
dig geholpen met al uw compu-
terproblemen.

Kapper Joepsze viert 
35-jarig bestaan
Uithoorn - De bekende ‘Kapper 
Joepsze’ in winkelcentrum Zijdel-
waard vierde op 23 februari jl. zijn 
35-jarig bestaan. Kapper en ei-
genaar Joep Szejnoga is eind vo-
rig jaar na 53 jaar achter de kap-
persstoel te hebben gestaan ge-
stopt met fulltime werken. Twee 
van zijn trouwe en vakkundige 
medewerksters in het team dra-
gen nu zorg voor de dagelijkse 
gang van zaken en het voortbe-
staan van deze meestal druk be-
zochte kapsalon die zich mag ver-
heugen in een groot en vast klan-
tenbestand. Joep zegt op de ach-
tergrond nog wel actief te blijven 
in de zaak en blijft tijdens de va-
kantieperiode beschikbaar als in-
valskracht. Hij laat zich lovend 
uit over zijn team van medewer-
kers waarvan er een reeds 35 jaar 
in dienst is; bij de anderen is een 
termijn van 10, 20 of 25 jaar eer-
der regel dan uitzondering. Dat 
zegt iets over de goede onderlin-
ge verstandhouding in de kapsa-
lon en de prettige werksfeer. Op 
de dag van het jubileum kregen 
klanten iets lekkers bij de kof-
fie of thee en een leuk presentje 
aangeboden in de vorm van een 
goodiebag. Joep gaat het op een 
ander moment ook nog apart vie-
ren met zijn team. Bij deze dames- 
en herenkapper bent u in goede 
handen en altijd van harte wel-
kom, zonder dat er een afspraak 
hoeft te worden gemaakt. Handig 
als je in het winkelcentrum toch 
boodschappen moet doen. Het 
vakkundige en klantvriendelijke 
team van haarstylistes verzorgt 
het kapsel zoals u dat wenst. En 
wie graag eens een ander kapsel 

wil, is naast de standaard haarver-
zorging bij Joepsze eveneens aan 
het juiste adres. Want of u nu da-
me of heer bent, u kunt het kap-
sel krijgen zoals u dat wenst, vari-
erend van modern tot klassiek en 
in haardrachten met verschillen-
de kleuren en stijlen. De kapsalon 
beschikt over meerdere comfor-
tabele behandelplaatsen en di-
verse aparte plekken om het haar 
te wassen. “Wij werken zonder af-
spraak en dat is van begin af aan 
al zo. Het bevalt ons tot nu toe erg 
goed. Onze klanten worden snel 
geholpen, ook al omdat we altijd 
wel een stoel vrij hebben. In het 
andere geval is het even wachten 
aan de leestafel met een kopje 
koffie. We hebben een gezellige 
kapsalon dus niemand zal dat erg 
vinden, tenzij men haast heeft 
natuurlijk. Maar dat kan men dan 
altijd even meedelen. We zijn ook 
bekend en bereikbaar via de so-
ciale media, zoals Facebook,” al-
dus Joep die verder aangeeft dat 
de kapsalon een heel gemengde 
klantenkring heeft van jong tot 
oud. Ook kinderen zijn bij Joeps-
ze dus van harte welkom. Voor 
een goede haarverzorgingsbeurt 
staat het ‘Joepsze team’ dus voor 
iedereen klaar om er een moder-
ne, klassieke of bijzondere haar-
dracht van te maken. Gewoon 
even binnenlopen. Kapper Joeps-
ze, winkelcentrum Zijdelwaard. 
Openingstijden: ma van 13.00-
17.30 u; di t/m do van 09.00-17.30 
u; vrij van 09.00-20.00 u en za van 
08.00-16.00 uur. Zondag geslo-
ten. Website: www.joepsze.nl, e-
mail: info@joepsze.nl. Tel. 0297-
563762.

Bridgeclub Hartenvrouw
Regio - De speelmiddag van Har-
tenvrouw op dinsdag 20 februa-
ri leek een heel normale bijeen-
komst te worden. Een beetje ex-
tra spannend misschien, omdat 
het de zesde en laatste zitting be-
trof van de competitieronde met 
promoveren en degraderen van 
respectievelijk de vier beste pa-
ren uit de B-lijn en de laagst ge-
eindigden uit de A-lijn. Maar 
de wedstrijdleiding had buiten 
Murphy gerekend en zijn wet was 
deze middag van kracht: alles wat 
fout kon gaan, zou fout gaan. Dat 
gold tenminste voor de B-lijn.
Om te beginnen kwam er een da-
me onverwacht niet opdagen en 
ze was onbereikbaar, dus haar be-
oogde partner kon helaas niet 
spelen. Vervolgens moesten de 
bridgemates opnieuw gepro-
grammeerd worden met het juis-
te aantal paren. Toen bleek in de 
tweede ronde dat de score niet 
kon worden ingevoerd, uitein-
delijk lieten de ‘kastjes’ het hele-

maal afweten. Dus voor de B-lijn 
werden de resultaten niet gere-
gistreerd en niet meegeteld in de 
competitie. 

A-lijn
In de A-lijn was er niets aan de 
hand met een eerste plaats voor 
Elly van Nieuwkoop & Jessie Pie-
kaar met 59,17%, op twee Geke 
Ludwig & Margo Zuidema met 
57,50% en op drie Thea Elias & El-
ly van Brakel met 55,42%.
Het uiteindelijke resultaat van de-
ze competitieronde in de A-lijn: 1. 
Elly & Jessie, 2. Geke & Margo en 
3. Guus Pielage & Renske Visser.
Promotie vanuit de B-lijn was 
er voor vier paren: Ank Reems & 
Sonja Reeders, Annet Roosen-
daal & Rini Tromp, Refina van Me-
ijgaarden & Cathy Troost en tot 
slot Atie de Jong & Hans Warmen-
hoven. Hun plaats in de B-lijn zal 
worden ingenomen door Ploon & 
Marja, Trudy & Ciska, Mieneke & 
Hilly en Ria & Ineke.

Open Ronde Venen 
biljartkampioenschap
Regio - Op vrijdag 9, zaterdag 10 
en zondag 11 maart 2018 orga-
niseert biljartclub De Merel  voor 
de dertigste maal het individuele 
O.R.V Biljartkampioenschap.

Aan dit toernooi kunnen zowel 
goede als minder goede spelers 
deelnemen. Het minimum aan-

tal caramboles is gesteld op 27. 
Geen kaderspelers en spelers 
boven 8 moyenne kunnen mee-
doen. Iedereen heeft kans want 
er wordt gespeeld volgens het 
knock-outsysteem. Er wordt op 
twee biljarts gespeeld onder des-
kundige leiding. De winnaar van 
de prachtige wisseltrofee mag 

Klaverjasmarathon
Regio - Zaterdag 17 maart 
2018 is er in het Buurthuis van 
Amstelhoek weer een klaver-
jasmarathon. Inschrijven is ver-
plicht en kan tot 14 maart bij Le-
ny Jansen (jansenleny@hotmail.

com, tel. 06-50282282). De in-
schrijfkosten bedraagt €8,- p.p. 
Er wordt gekaart van 10.00-22.00 
uur. Wanneer: 17 maart 10.00 
uur (zaal open 9.15 uur). Waar: 
Engellaan 3a, Amstelhoek.

zich een jaar lang “ Open Ronde 
Venen Kampioen “ noemen.
Tot de laatste vier, spelen hoog 
tegen hoog en laag tegen laag.
U kunt zich voor deelname aan 
dit kampioenschap opgeven 
door middel van een  inschrijf-
formulier te verkrijgen in Café de 
Merel, Arkenpark Mur 43, 3645 EH 
Vinkeveen of een telefoontje en 
per e-mail: thcw@xs4all.nl
Het inschrijfgeld bedraagt €10,- 
te voldoen bij de inschrijving. 
Voor meer informatie kunt U bel-
len naar Café

“De Merel“ telefoon (na 20.00 uur) 
0297-263562 of 0297-264159.
Men kan zich uiterlijk tot dins-
dag 8 maart opgeven. Voorkom 
teleurstellingen en lever uw in-
schrijfformulier zo spoedig mo-
gelijk in of even bellen naar ons 
clubhuis. Als u het formulier per 
post stuurt adresseer het dan als 
volgt: Café Biljart De Merel, Corr. 
Adres Postbus 16, 3645 ZJ te Vin-
keveen.
Mailen kan ook naar: caty.jan-
sen@casema.nl of Café Biljart de 
Merel; thcw@xs4all.nl
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Vervolg van de voorpagina
Deze kondigde meteen daarop enkele sprekers aan, buiten 
hemzelf de Commissaris van de Koning in Noord-Holland, 
Johan Remkes, burgemeester Erik Boog van Diemen en wet-
houder Marvin Polak als eerste locoburgemeester. In hun 
voordrachten staken zij allen de loftrompet over de scheidende 
burgemeester. De altijd goedlachse burgermoeder kreeg het 
dit keer af en toe wel even te kwaad en pinkte zo nu en dan een 
traantje weg waarbij zij wel een doosje zakdoekjes nodig had….

Sprekers roemden de kwaliteiten van Dagmar Oudshoorn en 
het door haar beklede burgemeesterschap. Ze zeiden een 
daadkrachtige, maar ook sociaal voelende burgemeester te 
hebben gezien die midden in de Uithoornse samenleving 
stond. Oudshoorn werd uitbundig door de sprekers bedankt 
voor hetgeen zij als burgemeester en bestuurder voor Uit-
hoorn en de regio heeft betekend. De op dat moment ‘ambte-
loos burger’ werd veel succes toegewenst bij het vervolg van 
haar nieuwe loopbaan. Een en ander werd onderstreept met 
de nodige geschenken, bloemen en een afscheidsknuffel.

Na de inbreng van wethouder Marvin Polak kreeg hij als eerste 
locoburgemeester de ambtsketen van Dagmar Oudshoorn 
overgedragen en omgehangen. Op zijn beurt levert hij die 
weer in zodra Pieter Heiliegers als waarnemend burgemeester 
wordt geïnstalleerd.

‘Tot ziens’
In haar afscheidswoord zei Dagmar Oudshoorn geen vaarwel 
te willen zeggen tegen het openbaar bestuur waarin zij 16 jaar 
een functie heeft bekleed, waaronder eerder in de Deelraad 
Feijenoord te Rotterdam. Je weet maar nooit. Met ingang van 
1 maart is zij in dienst getreden bij de Nationale Politie en ook 
dat zal volgens haar veel voldoening geven. Zij keek nog even 
achterom op haar rol als burgemeester in Uithoorn.

“Terugkijkend zijn het vooral mijn burgermoeder ervaringen en de 
prachtige anekdotes die deze ervaringen met zich hebben meege-
bracht, waar ik met veel plezier op terug kijk. Maar ook de samen-
werking met de raad, wethouders en ambtenaren zal ik koesteren, 
net zoals de gedachte aan de talloze vrijwilligers, ondernemers en 
inwoners. Die zal ik niet vergeten, maar dat zal ook niet gebeuren, 
want ik ben hier met mijn gezin geworteld en blijven ook in deze 
gemeente graag wonen.”

Aldus Oudshoorn in haar bewoordingen en er meteen aan 
toevoegde dat er zeker ook bewoners zijn die haar vertrek 
toejuichen en er een borrel op zullen drinken.

“Het is mij een eer geweest om burgemeester van Uithoorn en De 
Kwakel te mogen zijn. Dank voor de fijne samenwerking met de col-
legeleden, de raad en de ambtenaren, voor alle inzet, de collegialiteit 
maar ook het plezier dat we met elkaar hebben gehad. Burgemees-
ter zijn kan je niet alleen. Een woord van dank wil ik ook richten aan 
iedereen met wie ik buiten het gemeentehuis heb samengewerkt op 
bestuurlijk niveau, de brandweer, politie, instanties en instellingen. 
Ik ben slecht in afscheid nemen en dat ga ik ook niet doen. Het is een 
‘tot ziens’, want we zullen elkaar ongetwijfeld weer ontmoeten!.”

Na de officiële sluiting van deze bijzondere raadsvergadering 
was er een receptie waar alle aanwezigen en inwoners van 
Uithoorn die dat wilden onder het genot van een hapje en een 
drankje in een gemoedelijke sfeer persoonlijk afscheid konden 
nemen van hun burgemeester. Iets wat een gezellig vervolg 
aan deze avond gaf.

Dagmar Oudshoorn-Tinga, veel succes in 
je nieuwe baan. Tot ziens en het ga je goed!

Eervol afscheid van burgemeester
Dagmar Oudshoorn
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Meerderheid raad voor 
burgerinitiatief Sportgebouw
De Ronde Venen - Vijf maanden 
geleden stemden 26 van de 27 
raadsleden vóór het Burgeriniti-
atief Sportgebouw Abcoude. De 
raad werd door het college van 
burgemeester en wethouders tot 
januari geïnformeerd dat alles op 
schema lag. Totdat plotseling het 
vervolg van de besluitvorming in 
het college vastliep. Het college 
wilde bevestiging van de geko-
zen route in de commissieverga-
dering Algemeen Bestuurlijke Za-
ken en Financiën van half febru-
ari. In deze commissie werd dui-
delijk dat een meerderheid van 

de raad nog steeds vindt dat het 
Burgerinitiatief Sportgebouw Ab-
coude doorgang moet vinden. 
Desondanks, en tot grote ver-
bazing van D66, werd er na de-
ze vergadering nog steeds géén 
besluit genomen door het colle-
ge met betrekking tot de voort-
gang van dit initiatief. Om alsnog 
duidelijkheid te krijgen over het 
reeds genomen besluit en haar 
vervolg, besloot de VVD om het 
Burgerinitiatief Sportgebouw Ab-
coude alsnog te agenderen tij-
dens de raadsvergadering van 22 
februari jongstleden.

Vragenvuur
D66: “Voor wie de financiële exer-
cities en het vragenvuur in zo-
wel de commissievergadering 
als de raadsvergadering terzij-
de schuift, wordt meteen duide-
lijk dat slechts twee partijen door-
gang van het initiatief frustreren. 
Om het proces op gang te hou-
den kwam de VVD met een voor 
D66 overbodig voorstel, het be-
sluit waar het over ging is immers 
vijf maanden geleden al geno-
men. Waarom een herstart voor 
een proces dat een meerderheid 
van de raad draagt en een groot 

draagvlak heeft onder de inwo-
ners?” D66 probeerde in de raads-
vergadering te achterhalen waar-
om het college ineens het besluit 
van de raad niet meer ten uitvoer 
wilde brengen. Maar strandde op 
een wethouder die zich verstop-
te achter het voorstel van de VVD. 
Helaas werd dit initiatiefvoorstel 
al gauw het onderwerp van ge-
sprek, in plaats van een discussie 
over het niet uitvoeren van een 
door de raad al reeds genomen 
besluit.

Stemming
De daaropvolgende stemming 
liet duidelijk zien wie de voor- 
en tegenstanders van het Burge-
rinitiatief Sportgebouw Abcou-
de zijn. Alle partijen behalve het 
CDA en RVB hebben opnieuw hun 
steun voor het initiatief uitgespro-
ken, met inachtneming van het 
voorstel van de VVD wat betrek-
king had op enkele financiële af-
spraken. Met een meerderheid in 
de raad vindt het Sportgebouw 
in Abcoude absoluut doorgang, 
maar wel na een onnodige pau-
ze. Via een omweg is nu tweemaal 
eenzelfde besluit door de raad ge-
nomen voor een burgerinitiatief 
van hoog niveau, wat een breed d
raagvlak onder onze inwoners 
heeft. D66 vindt dit geenszins een 
voorbeeld van betrouwbaar be-
stuur. Het niet uitvoeren van een 
raadsbesluit door het college is 
een reden voor een motie van 
wantrouwen tegen dit college, 
wat kan leiden tot het opstappen 
van dit college. Hier is niet voor 
gekozen, daarentegen heeft D66 
opnieuw haar vertrouwen in initi-
atieven van burgers bekrachtigd.

Kieskompas De Ronde Venen helpt 
bij bepalen van uw keuze 
De Ronde Venen - Op 21 maart 
2018 vinden er in de gemeen-
te De Ronde Venen verkiezingen 
plaats voor de nieuwe gemeente-
raad. Weet u nog niet precies op 
welke partij u bij de komende ge-
meenteraadsverkiezingen gaat 
stemmen? Of hebt u al een keu-

ze gemaakt, maar wilt u checken 
wat de standpunten van partijen 
zijn over actuele onderwerpen? 
Dan doet u er goed aan om Kies-
kompas te raadplegen. Kieskom-
pas is een hulpmiddel waarmee u 
kunt zien welke partij het dichtst 
bij uw denkbeelden staat. Inwo-

ners die van het programma ge-
bruikmaken, krijgen dertig stel-
lingen voorgelegd over verschil-
lende actuele lokale onderwer-
pen, onder andere op het gebied 
van verkeer en vervoer, sociaal 
beleid, woningbouw en financi-
en. U kunt aangeven of u het met 

Op de foto vlnr: Rein Kroon (CDA), Wim Stam (ChristenUnie/SGP), Joris Kneppers (Lijst 8 Kernen), Marja Becker 
(Senioren Partij De Ronde Venen), Alberta Schuurs (VVD), Kiki Hagen (D66), Anco Goldhoorn (Ronde Venen Be-
lang) en Pieter Kroon (PvdA/GroenLinks).

de stelling ‘helemaal mee eens’ 
bent, ‘mee eens’, ‘neutraal’, ‘mee 
oneens’ of ‘helemaal mee oneens’ 
bent. Als alle stellingen zijn inge-
vuld is in een oogopslag te zien 
met welke politieke partij de ge-
bruiker de meeste overeenkom-
sten heeft. 
De stellingen in het Kieskom-
pas zijn samen met de betrokken 
partijen vastgesteld. Bovendien 
heeft Kieskompas gecontroleerd 
of de standpunten overeenko-
men met de partijprogramma’s. 
Dit geeft de gebruikers de garan-
tie dat de informatie in het Kies-
kompas volledig en betrouwbaar 
is. Alle lokale partijen hebben 
meegewerkt aan de totstandko-
ming van Kieskompas. Kieskom-
pas is te vinden via de gemeen-
telijke website, www.derondeve-
nen.nl.

Verkiezingsdebat
Maandag 12 maart organiseert 
de gemeente een verkiezingsde-
bat tussen de acht deelnemende 
partijen. Het debat vindt plaats in 
de Boei in Vinkeveen en begint 
om 19.30 uur. Onder leiding van 
Elisabeth van den Hoogen gaan 
de partijen met elkaar in discussie 
over verschillende lokale onder-
werpen. Inwoners zijn van harte 
welkom het debat bij te wonen. 
Het debat wordt tevens live door 
RTV Ronde Venen uitgezonden.

Meerderheid raad wil geen 
verbreding van de N201
De Ronde Venen - Het colle-
ge van b en w moet zo spoedig 
mogelijk een officiële brief stu-
ren aan de provincies Utrecht 
en Noord-Holland. Daarin moet 
het college heel duidelijk aan 
de provinciebesturen laten we-
ten dat de gemeenteraad van 
De Ronde Venen zich uitdruk-
kelijk verzet tegen verbreding 
van de N201 binnen de eigen 
gemeentegrenzen. 
Een motie met die strekking 
werd afgelopen maandag-
avond op initiatief van het CDA 
ingebracht en was bij het indie-
nen ook al ondertekend door 
de fracties van Ronde Venen 
Belang, D66 en PvdA-Groen 
Links. De fractie van Christen-
Unie-SGP stemde later even-
eens voor de motie. “Als ge-
meente vinden we bereikbaar-

heid belangrijk, maar er gaat 
niets boven onze gezondheid 
en woongenot”, aldus een over-
weging uit de motie. Lijst 8 Ker-
nen stemde tegen de motie, 
evenals de lokale VVD-fractie, 
want verbreding van de N201 
staat als politiek doel in het 
VVD-verkiezingsprogramma. 

De onlangs afgetreden VVD-ge-
deputeerde voor mobiliteit in 
de provincie Utrecht werd on-
langs zelfs getypeerd als “een 
warm voorstander van het ver-
breden van de weg”. Dat vond 
de vereniging van Nederlandse 
handel en productiebedrijven, 
die - naar eigen zeggen - haast 
wil maken met de “hard nodige 
verdubbeling van de wegcapa-
citeit” door verbreding van de 
N201. 

Belofte is niet nagekomen
Maandagavond liet de ge-
meenteraad uitdrukkelijk we-
ten juist een duidelijke afna-
me van de doorgaande ver-
keersstromen over de provinci-
ale weg te willen. “Eerder is be-
loofd dat het vrachttransport 
van of naar Aalsmeer en Schip-
hol over de A9 zou worden ge-
leid, maar die belofte is nooit 
ingelost.” Daarnaast wil de ge-
meenteraad “onverwijld” een 
kopie ontvangen van de brief 
aan de provincies, die nog voor 
de raadsverkiezingen verstuurd 
moet zijn. 

Geen tijdige informatie
Bovendien wil de raad zo spoe-
dig mogelijk volledig geïnfor-
meerd worden over de actue-
le stand van zaken en elk kwar-

taal moet het college melden 
hoe het staat met de ontwik-
kelingen. CDA-fractievoorzit-
ter Rein Kroon onthulde dat er 
nu al sprake is van vergaande 
planontwikkeling. Ambtenaren 
van De Ronde Venen zouden 
daar betrokken bij zijn, zonder 
dat de raad op de hoogte is ge-
bracht. 

Andere partijen concludeerden 
eveneens dat Alberta Schuurs, 
de VVD-wethouder van verkeer, 
nagelaten heeft de raad tijdig 
te informeren. De bezwerende 
ontkenningen van de wegen-
wethouder - “Er zijn nog geen 
definitieve gegevens”- maak-
ten weinig indruk tijdens de be-
handeling van de motie “Geen 
verbreding van de N201”. De 
raad gaf aan tegenstander te 
zijn van de aanleg van een der-
de ring om Amsterdam met als 
gevolg een nog grotere aanzui-
gende werking van doorgaand 
vrachtverkeer dat “niets te zoe-
ken” heeft in De Ronde Venen. 

Verhuisd:
Fourniturenwinkel 
Marijke van Soest
Wilnis - De knusse maar over-
volle fournituren- en stoffenwin-
kel van Marijke van Soest is met 
ingang van maandag 19 februari 
jl. een nieuwe fase in gegaan. De 
winkel is verhuisd van de Wilnisse 
Zuwe naar de Dorpsstraat 30. Dat 
is de voormalige locatie waar ooit 
De Barones korte tijd gevestigd is 
geweest en daarvóór Drogisterij 
Nap. “Een prachtige winkelruim-
te met een groter vloeroppervlak. 
Maar met minder wanden. Dus ik 
moet nog creatief zijn in het vin-
den van een plekje voor diver-
se artikelen die nu nog in dozen 
zitten,” lacht Marijke. Ze heeft na-
tuurlijk nogal wat aan fournituren 
en aanverwante artikelen waar-
voor bezoekers uit de wijde om-
trek graag naar haar winkel ko-
men. Ze is nagenoeg de enige in 
de hele regio met een dergelijk 
assortiment. “Mijn oude winkel 
aan de Wilnisse Zuwe was com-
pact met twee ruimten plus een 
verdieping erboven. Daar had ik 
geen zicht meer op. Het stond 
overal mudvol en mijn klanten 
liepen elkaar soms in de weg. De-
ze winkelruimte heeft bijna een 
jaar leeg gestaan nadat de ca-
deauwinkel De Barones het voor 
gezien hield. Ik heb van de eige-
naar alle medewerking gehad om 
mij hier te kunnen vestigen en 
ik ben er erg blij mee. Wel is het 
veel werk geweest om alles voor 
mijn klanten een overzichtelijke 
plek te geven en nog heb ik niet 
alles op orde. Maar dat komt,” al-
dus een blije Marijke. Dat de ver-
plaatste winkel al snel gevonden 
is, blijkt uit een voortdurende 
aanloop van klanten die zich he-
lemaal uitleven in het omvangrij-
ke assortiment.

Prijzen uit de ‘gulden tijd’
Wat te denken van tientallen rol-
len katoenen en wollen stof-
fen, dikke en dunne, in een veel-
voud van kleuren en dessins voor 
tal van doeleinden. Bijvoorbeeld 
om daarmee zelf volgens een 
patroon kleding te maken, maar 
ook om mee te bekleden, te quil-
ten en voor huishoudelijk ge-
bruik. De winkel van Marijke van 
Soest is tevens een speciaalzaak 
in fournituren. Dus alle beno-
digdheden op gebied van hand- 
en machinaal naaien, breien, ha-
ken en borduren vindt u hier. Wat 
betreft het laatste is er een enorm 

assortiment aan Burdapatronen 
en complete borduursets. Maar 
ook breitassen en een geweldi-
ge sortering breiwol, naast acces-
soires als katoenen en polyester 
naaigarens in alle kleuren, band 
en linten in een veelvoud aan 
breedten, ritsen, sets met diver-
se soorten drukknopen (ook die 
voor jeans) en metalen feston-
ringetjes, duizenden andere kno-
pen, Gütermann artikelen en stof-
lijmen, glasparels, gespen, koord-
stoppers en gordijnkoorden, gor-
dijnhaken, nylonkoord, stopwol, 
ceintuurs, naalden, spelden en 
noem maar op. Verder de nodi-
ge documentatie voor alle soor-
ten handwerk. Wie handwerken, 
naaien, borduren en haken op 
het lijstje heeft staan, is hier aan 
het juiste adres, maar ook voor 
slechts een stuk lint of een bij-
passende knoop wordt u vrien-
delijk ontvangen en geadviseerd. 
En dat voor prijzen die soms echt 
nog dateren uit de ‘gulden tijd’.

Lucht en ruimte
Nagenoeg precies twintig jaar ge-
leden – op 2 februari 1998 - nam 
Marijke van Soest de winkel des-
tijds over van mevrouw Ligtvoet. 
Zij mag zich nu verheugen in een 
mooie en ruimer ogende winkel 
die goed toegankelijk is. Het is 
een volgende fase in haar leven 
als ondernemer. Het klantenbe-
stand breidt zich na al die jaren 
nog steeds uit. Hoewel de eco-
nomie aantrekt en er vaker nieu-
we kleding wordt gekocht zijn er 
nog steeds mensen die hun kle-
ding willen herstellen of verma-
ken. Dat geldt zeker voor kin-
derkleding. Veel aandacht is er 
ook weer voor het breien en ook 
de naaicursussen en workshops 
staan meer dan anders in de be-
langstelling,” aldus Marijke die nu 
samen met haar winkelbezoe-
kers wat meer lucht en ruimte 
heeft gekregen. Prettig is ook dat 
zij het aanbod nu overzichtelij-
ker kan presenteren. Dat kost nog 
wel even tijd. Maar wie wat zoekt 
en het niet kan vinden, vraag het 
Marijke en zij tovert het wel er-
gens vandaan. Openingstijden: 
ma. Van 13.00-17.00 uur, di t/m 
vrij van 10.00-17.00 uur, za van 
10.00-16.00 uur. Tel. 0297-282148. 
E-mail: info@vansoeststoffen.nl. 
Website: www.vansoeststoffen.
nl. U bent van harte welkom!

Geen krant?
0297-581698
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BVU  vierde  65-jarig jubileum
Uithoorn - Voor de viering van 
het 65-jarig jubileum van Brid-
gevereniging Uithoorn hadden 
de BVU leden en donateurs zon-
dagmiddag 25 februari bezit ge-
nomen van Partycentrum/Club 
Roekz in Vinkeveen.
De ontvangst op deze mooie lo-
catie was hartelijk door een “af-
gevaardigde” van de zgn. WBO 
(World Bridge Organisation) met 
de naam Reinildis Duivenéé De-
Wit. “Zij” was tevens een soort ce-
remoniemeester die gelijk over-
ging tot een droomstart: het uit-
delen van een glas bubbels. Na 
de opening door de Jubileum-
commissie en een kort welkomst-

woord van voorzitter Hans Wa-
genvoort, werd al snel duide-
lijk dat deze middag een onver-
woestbare indruk zou achterla-
ten. Uiteraard ging er gebridged 
worden en wel onder leiding van 
Ernst Warendorf die was aange-
trokken om alles in goede bridge-
banen te leiden. Tussen de ver-
schillende rondes was er voor 
het bestuur gelegenheid om lid 
Marja Calis te huldigen voor haar 
25-jarig lidmaatschap van de BVU 
en Bridgebond; haar werd een 
broche opgespeld. Tijdens het 
bridgen werden veelvuldig ver-
schillende hapjes aangeboden en 
werden dorstige kelen gelest.

Uitslag
Natuurlijk was er ook een uitslag 
van deze Jubileumdrive (met di-
verse prijzen in de beide lijnen). 
In de A lijn pakte het paar Greet 
& Henk Stolwijk de 1e plaats met 
68,33 % en de 2e plaats was voor 
het paar Tineke van der Sluis & 
Maarten Breggeman met 64,58 
%. In de B lijn pakte het paar Mar-
jan & Ben v/d Broek de 1e plaats 
met 69,64 % en was de 2e plaats 
was voor het oudste lid van de 
BVU Jaap Bark en zijn partner 
Nelly Jansen met 67,50 %. Maar 
daarmee was de middag zeker 
nog niet ten einde. De bridgeta-
fels werden opgeruimd en onder 

muzikale begeleiding van Geer-
tje & Yvonne werd er tijdens de 
borrel nog uitgebreid een soort 
van karaoke rondgang gemaakt 
langs vele “Amsterdamse meezin-
gers”, terwijl onder veel belang-
stelling door het actieve perso-
neel van Roekz een voortreffelijk 
stamppotbuffet werd neergezet. 
Toen allen zich daaraan tegoed 
hadden gedaan (ook het toetje 
was buitengewoon lekker) en na 
de nodige dankwoorden aan het 
adres van de sponsoren en bloe-
men voor de meewerkers, werd 
successievelijk aanstalte gemaakt 
om huiswaarts te keren met een 
bruikbaar cadeau in dit natte land: 
een paraplu met BVU-opdruk. Dit 
wordt zeker een collectors item. 
Alle lof gaat overigens uit naar de 
Jubileumcommissie die deze dag 
tot een groot succes maakte; op 
naar het 70-jarig bestaan. Het is 
de BVU er veel aan gelegen om 
zoveel mogelijk instroom te krij-
gen van nieuwe bridgers. Zo ge-
ven we regelmatig bridgelessen. 
Bent u een beginnend bridgepaar 
(of thuisbridgers) dat ook het ver-
enigingsleven wil leren kennen, 
dan kunt u zich bij de BVU opge-
ven om geheel vrijblijvend een 
paar keer mee te spelen op de 
maandagavond en de sfeer te 
proeven. Voor nadere informatie 
en/of lid worden van de BVU kunt 
u contact opnemen met Hans Wa-
genvoort tel. 06 53 368 948 of via 
de mail: wagenvoorthans@gmail.
com.

Wie helpt ons 
NLdoet op Kinderboerderij 
De Olievaar? 
Uithoorn - Afgelopen week was 
John Williams op Kinderboerde-
rij de Olievaar voor het opnemen 
van een commercial op het You-
Tube kanaal van Gamma voor NL-
doet. Op zaterdag 10 maart doet 
Kinderboerderij De Olievaar weer 
mee aan NLdoet, dat doen we 
zonder John Williams maar heel 
graag met uw hulp! Er is genoeg 
te doen: van licht snoeiwerk tot 
het snoeien van de knotwilgen of 
een fundering maken voor onze 
tuinkas. Verder willen wij een hek 
plaatsen in de nieuwe varkens-
weide en willen wij de konijnen-

hokken schoonmaken en verven. 
Ook het repareren van het insec-
tenhotel of compostbakken ma-
ken staat op onze lijst. Een over-
zicht van alle klussen staat op on-
ze facebook pagina of op onze si-
te https://olievaar.nl/. Bent u en-
thousiast geworden en wilt u een 
bijdrage leveren aan deze mooie 
plek in Uithoorn? Meld u dan aan! 
Wij vinden het fijn vinden als u 
vooraf aangeeft of u ons wilt ko-
men helpen, u kunt dat doen via 
de site van NLdoet of de recht-
streeks bij willemkornmann@
olievaar.nl.

D66 in gesprek over 
verduurzaming
De Ronde Venen - Op dinsdag 6 
maart 2018 organiseert D66 De 
Ronde Venen vanaf 19.30 uur een 
avond in de reeks ‘in gesprek met’. 
Ditmaal staat de bijeenkomst in 
het teken van de duurzaamheids-
initiatieven die ondernemers, 
agrariërs en initiatieven van onze 
inwoners in de Ronde Venen ne-
men of zouden willen nemen. Er 
wordt aandacht besteed aan on-
derwerpen als circulaire econo-
mie, energietransitie en natuurbe-
houd. Graag wisselt D66 van ge-
dachte met u over verduurzaming 
en wat u daarbij van onze ge-
meente nodig heeft om dergelij-

ke initiatieven de ruimte te bieden 
en te stimuleren. Wat betekent dit 
voor inwoners, de gemeente en 
de agrarische sector? Wat zijn de 
bedreigingen, maar ook de kan-
sen die deze bewegingen bieden? 
Bent u een duurzame onderne-
mer, agrariër en/of geïnteresseer-
de inwoner uit de Ronde Venen? 
Dan bent u dinsdag van harte wel-
kom! De bijeenkomst vindt plaats 
in Abcoude Proof, Hoogstraat 12 
in Abcoude.  Inloop 20.15 uur, aan-
vang 20.30 uur. Er is voldoende 
parkeerruimte voor zowel auto als 
fiets rondom en bus 120 stopt op 
25 m afstand. Letterfeest op de 

Driehuisschool
De Ronde Venen - Eindelijk was 
het zover; groep 3 heeft alle let-
ters aangeboden gekregen. Dit 
gaan we vieren met het letter-
feest. Groep 4 had geluk want die 
mocht ook mee doen. Verspreid 
door de school hingen alle letters 
met een opdracht erbij. In groep-
jes gingen de kinderen de letters 
zoeken. De kinderen moesten het 
goede woord met de juiste let-

ter op een formulier schrijven. 
Daarna hebben de kinderen van 
groep 4 en de juffen bevestigd 
dat alle kinderen van groep 3 ge-
slaagd zijn voor hun letterdiplo-
ma! Na de letterbingo kregen de 
kinderen iets te drinken met een 
lettersnoepje erbij. 
De feestelijk geklede kinderen 
gingen zo vrolijk de voorjaarsva-
kantie in.

'Het bijna Voorjaarsfeest' 
van OBS De Eendracht!
Mijdrecht - De laatste middag 
voor de vakantie…het is bijna 
voorjaar en dat vieren de leerlin-
gen van OBS De Eendracht met 
een heel tof feestje. Zoals het 
hoort op een goed kinderfeest 
mogen spelletjes niet ontbre-
ken, net als schminken en verkle-
den voor wie dat wil. In elk lokaal 
staan spannende spelletjes opge-
steld en onder leiding van groep 

8 en een aantal ouders, spelen al-
le leerlingen in gemixte groepjes 
van klein naar groot spelletjes als 
sjoelen, spijkertje poepen, memo-
ry op het digibord en stoelendans. 
Uiteraard zijn er ook pauzes voor 
chips en limonade! Volgens de 
kinderen absoluut de allerbeste 
manier om hun voorjaarsvakantie 
te beginnen. De Eendracht wenst 
u alvast een prachtig voorjaar!
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Slechte dag voor Boule 
Union Thamen
Uithoorn - Speelronde elf bracht 
de drie teams van Boule Union 
Thamen geen geluk
Team 1 speelde thuis in Bode-
graven tegen De Spaanse Rui-
ter 2. Een belangrijke wedstrijd, 
want het ging m degradatieplaat-
sen. BUT moest winnen om de 
voorsprong op De Spaanse Rui-
ter te behouden. De drie partij-
en in de openingsronde gingen 
echter alle drie verloren. Er wa-
ren wel winstkansen, want twee 
partijen werden hadden als tus-
senstand 10-10. In de tripletten-
ronde werden de partijen ge-
deeld en dus moest de slotronde 
driemaal winst opleveren om er 
toch nog een gelijk spel uit te ha-
len. Ook hier weer een partij die 
op een stand van 10-10 toch ver-
loren werd. In deze ronde werd 
maar één partij gewonnen, zodat 
de ontmoeting met 2-6 verloren 
werd. Hierdoor Kwam De Spaan-
se Ruiter op gelijke hoogte, maar 
met een iets beter partijen sal-
do. Het wordt nog hard knokken 
in de resterende drie speeldagen 
om degradatie te ontlopen.
Het tweede en derde team heb-
ben geen last van het degrada-

tiespook. Zij komen namelijk uit 
in de laagste divisie. Beide heb-
ben geen zicht meer op promo-
tie, maar hebben nog wel de on-
derlinge rivaliteit, want ze spelen 
beide in poule acht van de zesde 
divisie. BUT 2 moest uit tegen PU 
Kennemerland 4, dat vorige week 
gelijkspeelde tegen BUT 3 en de 
koppositie daardoor verloor. PUK 
liet er echter geen twijfel over be-
staan dat zij terecht tot de top 
van de poule behoren. Tijdens 
de triplettenronde scoorde BUT 2 
haar eerste winstpartij en daarbij 
bleef het ook. De afsluitende tri-
plettenronde ging helemaal naar 
PUK en die won de ontmoeting 
met 7-1. Het derde team moest 
tegen de koploper OSB 2. De start 
was redelijk goed met eenmaal 
winst bij de doubletten. De tri-
plettenronde werd echter verlo-
ren, hoewel die ook gedeeld had 
kunnen worden, want een 11-13 
verlies had ook winst kunnen zijn. 
In de afsluitende doublettenron-
de kreeg OSB vleugel en won al-
le drie de partijen en konden de 
boules opruimen met een 7-1 
overwinning in de tas en behoud 
van de koppositie.

Klaverjasnomaden
Uithoorn - Op donderdag 22 fe-
bruari werd er in de Schutse weer, 
de kou trotserend, door 42 en-
thousiaste klaverjassers gestre-
den om de felbegeerde prijzen.
Deze avond was Jan de Kuijer in 
bloedvorm. Met maar liefst 7961 
punten wist  hij met grote over-
macht beslag te leggen op de 
eerste prijs. Hij sloeg hiermee een 
enorm gat ten opzichte van Bep 
Groeneveld die met 7394 punten 
toch nog goed was voor de twee-
de plaats terwijl Richard van en 
Bergh met 7361 punten  genoe-
gen moest nemen met de derde 
plaats. Al met al werd er dit keer 
behoorlijk hoog gekaart.  De poe-
delprijs was deze avond wegge-
legd voor Gaby Abdesselem. Je 
kon aan zijn spel wel merken dat 
hij dringend aan vakantie toe is. 
Hij wist met pijn en moeite niet 
meer dan 4742 punten te beha-
len. Volgende keer beter zullen 

we maar zeggen. In ieder geval 
mag hij de volgende kaartavond 
als troost de bij deze prijs beho-
rende fles wijn  in ontvangst ne-
men. De marsenprijzen, bestaan-
de uit door DUO plant verzorg-
de prachtige boeketten bloemen, 
gingen deze avond naar Herman 
de Jong, Jozef Lebesque, Richard 
van den Bergh en Bep Groene-
veld terwijl de cadeaubonnen, 
eveneens te besteden bij DUO 
plant, in deze categorie gewon-
nen  werden door  Jaap den But-
ter, Ada van Maarseveen, Johan 
Zeldenthuis en Kees de Kuijper. 
De marsenprijzen bestaande uit 
een fles wijn waren deze keer 
voor Egbert Verkerk, Ria Smit, 
Gerrit Vink en Herman de Jong. 
Alle winnaars van harte profici-
at. De eerstvolgende kaartavond 
vindt weer plaats op donderdag 1 
maart  in de Schutse, Merodelaan 
1 te Uithoorn. Aanvang 20.00 uur.

Bridgeclub de Legmeer 
en een in memoriam
Uithoorn - Vlak voor het schrijven 
van dit verslag kwam het over-
lijden op 87-jarige leeftijd door 
van Jan van Schaick. Heel lang 
al een gerenommeerd lid van De 

Legmeer, die met echtgenote An 
veelal pendelde tussen de A- en 
B-lijn en dus zeker tot het boven 
segment van de bridgetalenten 
behoorde. Familie sterkte toege-

Sterk VUC maatje te 
groot voor KDO
De Kwakel - Na twee ongelukki-
ge nederlagen op rij, stond voor 
KDO 1 afgelopen zondag de 
thuiswedstrijd tegen VUC op het 
programma. Tegen deze ploeg 
uit Den Haag hadden de Kwake-
laars dit seizoen nog niet eerder 
gespeeld, o.a. door een afgelas-
ting in december jl. Op het kunst-
grasveld (het 1e veld werd afge-
last) mocht de ploeg van trainer 
Raymond de Jong zo duur moge-
lijk gaan verkopen tegen de num-
mer 2 van de ranglijst.
Van meet af handen had VUC de 
touwtjes in zijn handen en dic-
teerde de wedstrijd. Het degelij-
ke en goed op elkaar ingespeel-
de elftal uit Den Haag wist bo-
vendien al na vijf minuten op 
voorsprong te komen. Het eerste 
schot op het Kwakelse doel was 
namelijk direct raak voor de gas-
ten, 0-1. Hierna kreeg VUC nog 
enkele kansen om de score ver-
der te vergroten, maar was het 
aan doelman Jesper Oudshoorn 
te danken dat het in de beginfa-

se slechts bij één tegendoelpunt 
bleef. Was KDO onder de indruk 
van de Haagse bluf van VUC? Di-
verse duels werden in ieder ge-
val niet gewonnen en de opbouw 
verliep erg onrustig in de eerste 
helft. In de 28e minuut was het 
dan ook niet verrassend dat VUC 
op 0-2 wist te komen. In eerste in-
stantie kon doelman Oudshoorn 
nog redding brengen, maar in de 
rebound verdween een kopbal 
over hem heen, achter de doel-
lijn. Vlak voor rust werd het tot 
overmaat van ramp ook nog 0-3 
voor VUC. Vanuit een vrije trap 
kopte de linksbuiten van de gas-
ten de derde Haagse treffer bin-
nen. Met deze ruime achterstand 
werd even later ook de rust be-
reikt.

Debuut
In de tweede helft gooide KDO 
de schroom van zich af en liet 
zich ook steeds meer aanvallend 
gelden. Dit had o.a. ook te ma-
ken met het competitiedebuut 

BVK draait gewoon door
De Kwakel - Als bij schrijver de-
zes een van de 4 factoren tijd, ge-
legenheid, zin of inspiratie ont-
breekt komt er geen verslagje. 
Zo ook vorige week, waardoor tot 
verdriet van de direct betrokke-
nen u niet in kennis werd gesteld 
van de 1e plaats in de A-lijn van 
Tiny en Adriaan Kooyman met 
64,58% of de gedeelde 1e plaats 
van Marion en Wim Noom en Ri-
na van Vliet en Gerda Bosboom 
in de B-lijn met 60,83%, laat staan 
die van Ria en Hans Broers in de 
C-lijn met 67,08%.
Deze week heel andere dag-
winnaars. Zo imponeerden Kit-
ty en Huub van Beem in de A-
lijn met de topscore van de dag 
van maar liefst 66,07%. Geke en 
Jaap Ludwig werden met 58,33% 
2e en Truus Langelan en Elly van 
Nieuwkoop 3e met 56,85%.
Paula en An hadden het prima 
gevonden als er deze week geen 
verslag gemaakt zou zijn, want 
dan had bijna niemand geweten 

van hun magere resultaat op de-
ze avond die hen de 16e en daar-
mee laatste plaats opleverde.
In de B-lijn de 2e opeenvolgen-
de 60+er voor Cor Hendrix en Wil 
van der Meer. Deze keer 61,46% 
en dat was voor Rina van Vliet en 
Gerda Bosboom (en nog meer 
voor de rest van de achtervol-
gers) net even teveel. 2e worden 
met 59,03% is echter geenszins 
een schande.
De 3e plaats was voor Loes Schijf 
en Anneke Karlas met 5625%.
Toos en Annie konden het in de-
ze lijn niet helemaal bolwerken 
en zij moesten genoegen nemen 
met de ondankbare 14e plaats in 
een veld van 14 paren.
In de C-lijn deden Atie en Wan 
Overwater weer eens van zich 
spreken. Met 61,46% bleven zij 
runners up Riet Wesselingh en 
Janny Snabel 0,7% voor.
Met 56,68% completeerden Ton-
ny Godefroy en Harrrie Rubens 
het erepodium.

TCU jeugd gaat weer de baan op
Uithoorn -Nu de winter op zijn 
eind loopt, begint de lente bij 
menigeen te kriebelen. Bij Ten-
nisvereniging Uithoorn betekent 
het dat de rackets weer op span-
ning gebracht worden en de eer-
ste ballen weer over het net zul-
len vliegen. Hoog tijd dus om de 
plannen voor de jeugd bekend 
te maken. Zo vindt er in maart 
een drietal kennismakingsles-
sen plaats voor geïnteresseerde 
jeugd: voor een tientje kunnen zij 
op drie woensdagmiddagen ken-
nismaken met tennis op de ba-
nen van TCU. Deze promotieles-
sen worden gegeven op 14 maart 
tussen 16:30 uur en 19:30 uur en 
op 21 en 28 maart tussen 14:00 
uur en 17:00 uur.
De lessen worden verzorgd door 
onze jeugdtrainer Marco Eps-
kamp. Kinderen kunnen op die 
dagen in groepjes een les van 45 
minuten volgen, leenrackets zijn 
aanwezig. Als kinderen hierna 
meer lessen willen volgen, kun-
nen zij tegen een aantrekkelij-
ke introductiekorting lid worden 

van TCU. Op de website van TC 
Uithoorn vinden geïnteresseer-
den meer informatie. Aanmelden 
kan door een e-mail met naam 
en leeftijd te sturen naar jcuit-
hoorn@gmail.com. De aanmel-
ding sluit op 7 maart. Ook voor 
de huidige leden staat er al heel 
wat op de planning. Op 30 maart 
vindt het eerste evenement voor 
de jeugd al plaats: tezamen met 
hun vrienden en vriendinnen, 
kunnen ze van 16:00 uur tot 19:00 
uur een tennisclinic volgen, ge-
geven door de vaste TCU-trai-
ners: Marco Epskamp en Bas Nie-
sing. Als officiële opening van het 
nieuwe seizoen vindt er op zon-
dag 2 april vanaf 12.00 uur een 
junior/senior openingstoernooi 
plaats. Jeugdleden kunnen dan 
met hun vader, moeder, opa of 
oma gezellig een balletje slaan. 
Het openingstoernooi staat al-
tijd garant voor veel gezelligheid 
en plezier. Het is een mooie aftrap 
voor de gele en groene jeugd-
competitie die op respectievelijk 
6 en 8 april van start gaan.

Legmeervogels onderuit 
in Hoofddorp
Uithoorn - Ook deze week moest 
trainer Michel Nok zijn team aan-
passen. Afwezig zijn Kenneth 
v.d. Nolk van Gogh, vakantie. Bil-
al el Achkar, Dennis Bakker’, Mit-
chel Dijkstra Faouzi Ben Yerrou al-
leen geblesseerd. De afwezigheid 
van deze spelers is niet de oor-
zaak van deze smadelijke neder-
laag. Nee, de voornaamste oor-
zaak van deze nederlaag 4-2 is 
te wijten aan het niet benutten 
van de vele, vele kansen die ge-
creëerd worden maar niet verzil-
vert.Maar ook de wil om te win-
nen was deze week even niet 
aanwezig.  Iets waar Legmeer-
vogels al langer mee te maken 
heeft. De eerste 20, 25 minuten is  
Legmeervogels het elftal dat het 
meest  recht heeft op een voor-
sprong. Maar oog in oog met de 
doelman van Hoofddorp Dono-
van Partosoebroto wordt er door 
de voorwaartse van Legmeervo-
gels hopeloos gefaald. Als het na 
20, 25 minuten 0-2, 0-3 zou staan 
voor Legmeervogels zou ieder-
een daar vrede mee hebben. 
Dan na 25 minuten is de eerste 
aanval van Hoofddorp te noteren 
en het is gelijk raak. Zwak ingrij-
pen van de verdediging bij Leg-
meervogels zorgt er voor dat Lars 
van Rijn  de 1-0 op het scorebord 
kan zetten voor de thuisclub. Te-
gen de verhouding in. Maar als 
je zelf niets scoort dan doe de te-
genpartij dit wel. 4 minuten later 
is het zelfs al 2-0 voor Hoofddorp 
een corner kan niet goed worden 
weggewerkt en dan is het Yan-
nick Steffens die er eenvoudig 0-2 
van maakt. Het wordt voor Leg-
meervogels op slag van de rust 
nog vervelender voor Legmeer-
vogels. Weer is een corner de in-
leiding van een treffer. Het is dan 
Yannick Steffens die weer weet te 
score en dit betekent dan bij het 
ingaan van de rust dat Legmeer-

vogels tegen een 3-0 achterstand 
aan kijkt. Na de rust  blijft linker 
verdediger Jasper Burgers ach-
ter in de kleedkamer en komt 
Nick verschut in het elftal. Dit 
betekent teven dat Legmeervo-
gels meer aanvallend gaat, moet 
spelen om te proberen het nade-
rende onheil te voorkomen. Leg-
meervogels gaan dan 3-3-4 spe-
len. Ondanks deze omzettingen 
zijn de eerste kansen voor Hoofd-
dorp. Maar dan is Lev persoon op 
zijn post en voorkomt dat Hoofd-
dorp verder uitloopt. Dan in de 
69ste minuut. Een misverstand in 
de achterhoede van Hoofddorp 
en het is dan Yorick v d Deijl die er 
3-1 van weet te maken. Legmeer-
vogels krijgen dan wat meer grip 
op het middenveld mede dank-
zij het goede optreden van Gi-
nuwijne Olf. Net als vorige week 
groeit hij uit tot een van de beste 
spelers van Legmeervogels. Dan 
in de 75ste minuut is het Dono-
van Partosoebroto de doelman 
van Hoofddorp  die een inzet 
niet klemvast kan krijgen en dan 
is het  Jordi van Gelderen die er 
dan  3-2 van weet te maken. Zou 
het dan toch nog kunnen. Naast 
of over Hoofddorp te gaan voor 
Legmeervogels. Dan in de 81ste 
minuut valt het doek over Leg-
meervogels. Met een fraaie tref-
fer van zeker 35 meter, van Reve-
lino Vermeer zorgt ervoor dat het 
verschil weer 2 treffers is 4-2. Dan 
nog een paar speldenprikken van 
Legmeervogels maar geen tref-
fers meer. Legmeervogels stapt 
dan met een 4-2 nederlaag van 
het veld. Een nederlaag die het 
elftal geheel aan zichzelf heeft te 
wijten. Er zat weinig strijdlust in 
het elftal van Michel Nok. Moge-
lijk door het overwicht in de eer-
ste 20, 25 minuten in slaap geval-
len en niet helemaal meer wakker 
geworden.

van de ervaren Roy Verkaik. De-
ze centrale verdediger (voorheen 
spelend voor Argon en Kon. HFC) 
kwam namelijk na de rust in het 
veld, wat ten goede kwam aan de 
scherpte achterin. KDO kon meer 
tegengas geven en was via Thijs 
Plasmeijer ook dichtbij de 1-3. 
Hij kwam echter een teenleng-
te tekort om een voorzet van Ma-
thijs van Rijn binnen te tikken. In 
de 70e minuut moesten de Kwa-
kelaars uiteindelijk toch bui-
gen, toen de Haagse spits van-
af de rand van het zestienmeter-
gebied de 0-4 aantekende. In de 
laatste fase van de wedstrijd was 
KDO op zoek naar een eretreffer, 
maar bleek dat VUC ook beschikt 
ook een lange en zeer behendige 
doelman. Zo wist de Haagse sluit-
post Jesse Stange meerdere ke-
ren van scoren af te houden. Na 
ruim negentig minuten spelen 
floot de goed leidende scheids-
rechter af en was de derde neder-
laag op rij een feit.

Terecht
Door de terechte nederlaag te-
gen het sterke VUC zakken de 
Kwakelaars naar de achtste plaats 
op de ranglijst. VUC en DSOV zul-
len uit gaan maken wie er kampi-

oen gaat worden in 2C, voor KDO 
is het zaak om tegen de overige 
tegenstanders in de poule de ko-
mende weken punten te gaan ha-
len.
Volgende week is KDO vrij, maar 
op zondag 11 maart speelt het 
elftal van Raymond de Jong de 
zeer belangrijke thuiswedstrijd 
tegen Teylingen.
Dit team uit Sassenheim staat 
tiende en heeft maar één punt 
minder dan KDO.

Uithoornaar Badminton-
kampioen Noord Holland
Uithoorn - De 9-jarige Uithoor-
naar, Martin Pho, is afgelopen 
week in Wormer kampioen van 
Noord Holland geworden. Hij 
maakt deel uit van het badmin-
tonteam J4 van Badmintonver-
eniging Martinus Amstelveen.
In de leeftijdsklasse tot 13 jaar 
moesten zij nog 2 andere poule-
winnaars verslaan, Inside en Flin-
ters. Het relatief jonge team (Mar-

tin Pho 9 jaar, Tomer Slav 11 jaar 
en Srikar Somarowthu 11 jaar) 
merkten direct resultaat van hun 
harde trainen.  Beide wedstrijden 
werden met 6-0 gewonnen. Het 
trotse team kon aan het eind van 
een lange dag de beker in ont-
vangst nemen. 
In juni mogen ze meedoen aan 
de Nationale Kampioenschappen 
in Zutphen.

Top klaverjasavond
Uithoorn - Het wordt drukker en 
drukker bij de maandelijkse kla-
verjasavond in de kantine van 
Legmeervogels. 52 persoenen 
waren aanwezig en streden om 
de topprijzen. De eerste plaats 
deze vrijdagavond 23 februa-
ri 2018 is gegaan naar …… Cor-
rie Smit met 7222 punten deze 
1ste plaats en het behaalde aan-
tal punten is voor Corrie Smit ge-
noeg om te promoveren naar de 
Topklasse. Van harte gefeliciteerd 
met deze promotie. Op de twee-
de plaats is geëindigd Joke Riet-

broek met 6978 punten. Dit is 
ruim 200 punten te kort om even-
eens te promoveren naar de TOP 
klasse. Op de derde plaats en ook 
niet gepromoveerd Louis Fran-
ken met 6941 punten.De hoogste 
‘’pot’’ is gespeeld door het koppel 
Corrie Smit en Cor de Beer 2130 
punten. De laagste ‘’pot’’Krijn 
Voorn en riet de Beer 914 punten. 
De meest ongelukkige man deze 
avond is geweest Krijn Voorn, na 
4 rondjes behaald hij slecht 5044 
punten en is daarmee geëindigd 
in de top 52.

wenst met dit verlies. De tweede 
avond van de derde ronde paren-
competitie werd een succes voor 
het “A-A merk” Ankie Bots & Ag-
nes Kroes, dat in de B-lijn de on-
waarschijnlijke score van 72,08% 
behaalde. Omdat Froukje Kraaij 
& Rini Tromp als tweede 64,17% 
scoorden bleef er voor de rest dus 
erg weinig te verdienen over.
Best of deze rest waren Joyce 
Udema & An Greven die als der-
de 55,83% lieten vastleggen, ge-
volgd door Elisabeth van den 
Berg & Maarten Breggeman en 
Sonja & Hans Selman met respec-
tievelijk 51,25 en 50,83% als vier-
de en vijfde. 

C-lijn
Ook bij de C zat het eerst gefinish-
te paar, Adrie & Ko Bijlsma, hoog 
in de boom met 67,71%. Anne-
ke & Bram van der Zeeuw en Ma-
ria Baas & Klaas Verrips kwamen 
nek aan nek als tweede en der-
de over de streep met 59,72% om  

59,03%. Op vier eindigden Anne-
ke Houtkamp & Marianne Jonkers 
met 56,25% en Gerda van Liemt & 
Els van Wijk sloten de beste vijf af 
met 52,78%. In de A- lijn ging de 
zege naar Jan de Jong & Jos Wil-
legers met 63,39% en ook paar 
twee, Janny Streng & Francis Ter-
ra, bleven boven de zestig met 
60,42%. Ger Quelle, geswitcht 
met Gijs de Ruiter, kwam op drie 
met 56,25% en zij bleven zo Jan 
Egbers & Ben Remmers voor 
die 54,46% bereikten. De laat-
ste ereplaats was hier voor Cora 
de Vroom & André van Herel met 
53,63%.
Volgende keer volgt de derde zit-
ting van deze ronde en wilt u aan-
haken neem dan contact op met 
het secretariaat: e-mail: gerda-
schavemaker@live.nl, telefoon 
06-83371540. Bridgeclub De Leg-
meer speelt iedere woensdag-
avond vanaf 19.45 uur in Dans & 
Partycentrum Colijn aan de Indu-
strieweg 20 te Uithoorn.
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Klaverjassen de Merel
Vinkeveen - Prijsklaverjassen op 
vrijdag 2 maart 2018 om fraaie 
prijzen  in Café de Merel Arken-
park MUR no 43 te Vinkeveen. 
Tel. 0297-263562. E-mail: thcw@
xs4all.nl.
Er worden vier ronden van zes-
tien giffies gespeeld en dan wor-
den  de punten bij elkaar opge-
teld en is de winnaar of winna-
res is bekend, aanvang 20.00 uur, 
aanwezig zijn voor de inschrijving 
19.45 uur. Ook zal er een tombo-
la gehouden worden  met schitte-
rende prijzen. 

Hier volgen de datums voor de  
prijsklaverjasavonden voor  2018  
2, 16 en 30 maart, 13 april, 11 en 
25 mei, 8 en 22 juni en 6 juli. Alle 
datums onder voorbehoud. 
De totale uitslag van afgelopen 
vrijdag was als volgt:
1  Cor de Beer  7192 pnt
2  Ed Valk  7124  pnt
3  Riet de Beer  6892  pnt
4  Greetje Veraar  6819  pnt
5  Corry v. Bemmelen  6660  pnt
En de poedel prijs was deze 
avond voor Joke Rietbroek met 
4964 punten.

Bridgevereniging Mijdrecht
Mijdrecht - Donderdagmiddag 
werd de 3de ronde gespeeld. Het 
was spannend in de A-lijn voor 
de 3de en 4de plek. Uiteindelijk 
stak het paar De Jong- Schreurs 
er ruim boven uit met 61,25% 
en werd 1ste. In de B-lijn was het 
ook spannend voor de 1ste en 
2de plek. Ondanks de prachtige 
slem van paar de Jong-Theusink 
werden zij nipt ingehaald door 
Fam. Versteeg met 62,86%. In 
de C-lijn zijn de verschillen vaak 
ook minimaal maar vanmiddag 
was er toch wel extra gedreven-
heid voelbaar. Uiteindelijk trok 
het paar Meijerink-Onna met een 
prachtige 60,94% aan het lang-
ste eind.

Maandag
Op maandag is de 4de competitie 
weer gestart. Er was een nieuwe 

competitie indeling gemaakt wat 
voor nieuwe gezichten aan tafel 
leuke spelmomenten opleverde. 
De 6 rondes werden gespeeld en 
om 22.45 uur ging de laatste bel. 
Vanavond werden er meerde-
re slems  uitgeboden en gehaald 
door het paar Voskamp, Bos-
man, Schutte-ockhuizen maar de 
meest bijzondere van Carla Euwe 
en Karla Schmidt. Dit beteken-
de niet dat deze mensen daarom 
hun competitie konden winnen. 
Uiteindelijk was dit wel/niet ge-
noeg voor de 1ste plaats.
Lijn-A Slijkoord-van der Zwaard, 
Lijn-B winnaar De Jong-Schreurs 
en in Lijn-C paar Oosterling-Siep.
BVM sluit weer een leuke bridge-
week af. Wordt u ook enthousiast 
van deze verhalen, u bent wel-
kom. Meldt u aan bij secretariaat.
bvm@gmail.com

Sportief wandelen
De Ronde Venen - Atletiek ver-
eniging de Veenlopers heeft vo-
rig jaar een wandelafdeling opge-
start en gaan donderdag 1 maart 
een extra impuls geven omdat de 
lente in aantocht is. Sportief wan-
delen is lekker in de buitenlucht 
zijn en je wordt er ook nog eens 
gezonder van. Sportief wandelen 
in ook zeer geschikt voor men-
sen die lang hebben stilgezeten 
of een beroep hebben waarbij zij 
weinig in beweging zijn, tevens is 
wandelen ook geschikt om af te 
vallen. Wij zien dat steeds meer 
hardlopers moeite krijgen met 
hun sport en wandelen is daar-
om een uitstekend alternatief om 
in clubverband te kunnen blijven 
bewegen. Wandelen is zeker min-
der belastend voor je spieren- pe-
zen en gewrichten 
Wandelaars mogen daarom een 
paar keer gratis meelopen om  
aan te ervaren of sportief wande-

len wat voor hen is, en als je het 
bevalt kan je lid worden van on-
ze vereniging de Veenlopers. Een 
lidmaatschap kost  € 55,00 per 
jaar  en een eenmalige bedrag 
van € 7,50 aan de bond. De wan-
delaars worden ook gelinkt aan 
de KNWB Koninklijke Nederland-
se Wandel Bond, als u meer infor-
matie wenst gaat naar onze  web-
site www.veenlopers.nl of vul een 
contact formulier in.
Elke donderdagavond zal de-
ze wandelgroep van start gaan 
op start locatie is Ontspanning-
weg 1 (Optisport /zwembad ) te 
Mijdrecht.  
De tijden zijn van 19:30- 20:45 
uur. Deze trainingen zullen on-
der leiding van een gecertificeer-
de trainer Carla van Nieuwkerk 
plaats vinden.   
Enthousiast? Aanmelden kan 
via de Veenlopers website www.
veenlopers.nl .

Het geheim van DIO!
De Ronde Venen - Langzamer-
hand gaan we naar het einde 
van de competities. Het punten-
verschil tussen de teams in de 
1e en 2e divisie zijn maar klein. 
Dat zorgt ervoor dat er, met nog 
4 wedstrijden te gaan in de 2 di-
visie, er nog 5 kanshebbers zijn 
voor de titel. Waarbij het bijna 
wekelijks stuivertje wisselen is op 
de 1e plek. ASM verloor weliswaar 
van de huidige nummer 2, de 
Springbok 2, maar pakte toch 35 
punten en daarmee is deze week 
is de 1e plek (maar voor hoe-
lang?) voor ASM. Je verliest een 
partij maar staat toch op nummer 
1. Hoe mooi wil je het als team 
hebben. De Kromme Mijdrecht 
1 moest uit tegen Stieva/de Kui-
per 2, flink aan de bak. De team 
waren flink aan elkaar gewaagd 
en gaven elkaar bijzonder weinig 
toe en dat zorgt dan weer voor 
beide teams een mooie 42-40 uit-
slag. De Merel/Heerenlux 2 en Bar 
Adelhof 2 maakten het elkaar wel 
moeilijk. Ook hier een gelijk op-
gaande strijd maar tegenscoren 
ging wat moeizamer. Dan blijf 
je als teams wel bij elkaar in de 
buurt maar de eindscore is dan 
lager dan gehoopt (en eigenlijk 
ook noodzakelijk). Berend Hui-
zing (Adelhof ) was wel een van 
de spelers met de kortste partij., 
hij maakte zijn 29 caramboles in 
slechts 17 beurten. De Kromme 
Mijdrecht 2 deed, uit tegen CenS, 
goede zaken. Alleen Sander Pater 
(CenS) kon een vuist maken maar 
daarmee was het over voor CenS 
en pakte de Krommen drie maal 
de winst, 31-41. Feit is wel dat het 
verschil tussen de nummer 1 en 
nummer 5 slechts 33 punten is.
In de 1e divisie liet koploper de 
Merel/Heerenlux 1, ten op zichten 
van de concurrentie, wat puntjes 
liggen maar op dit moment is de 
voorsprong (nog) groot genoeg. 

Flinke afstand
De Biljartmakers was het team 
wat het de Merel 1 knap lastig 
maakte. Bart Dirks (Biljartmakers) 
hield Kees Griffioen (de Merel) op 
flinke afstand maar dat deed Bert 

Fokker (de Merel) omgekeerd 
met Nick van de Veerdonk (Biljart-
makers) en zo kwam het dat de 
avond eindigde met slecht een 
enkel punt verschil in het voor-
deel van de Biljartmakers, 36-35. 
Stieva/de Kuiper 1 stond nummer 
4 in de rangschikking en moest 
het opnemen tegen de num-
mer 2, de Springbok 1. Voor bei-
de teams is flink scoren noodza-
kelijk om bij te blijven in de kam-
pioensrace. In drie partijen gaf 
men elkaar weinig toe en bij ver-
lies werd er ook flink gescoord. In 
de laatste partij (Kees de Zwart, 
Stieva) tegen Jim van Zwieten, de 
Springbok) vloog Jim uit de start-
blokken en zette daarmee vol de 
druk op Kees. In het verloop van 
de partij kwam Kees wel in zijn 
spel maar kreeg van Jim toch niet 
de ruimte om aan de winst te rui-
ken, eindstand 39-40 met voor 
beide teams een kleine winst op 
de Merel. Het einde van de com-
petitie nadert en DIO gaat weer 
flink scoren. Dat lijkt ieder seizoen 
te gebeuren dus daar zou een ge-
heim achter moet zitten, denk ik 
dan. Wat dat geheim is? Ik heb 
geen idee maar DIO waarschijn-
lijk des te meer. Deze week was 
Lutis/de Springbok 2 het slacht-
offer. De tegenstand van Lutis 
was niet gering maar toch onvol-
doende om ook maar een par-
tij te winnen, 48-33. Bar Adelhof 
3 was gastheer voor de Merel/
Heerenlux 3. Bar Adelhof scoor-
de de afgelopen weken goed en 
bleef dat ook deze week doen. 
Drie winstpartijen zorgden er-
voor dat de Merel niet voor de 3e 
week op rij een flink puntenaan-
tal kon bijschrijven. Alleen Dorus 
van de Meer (de Merel) zorgde 
met 100 caramboles in 17 beur-
ten (kortste partij) en de hoog-
ste serie van de week (65 caram-
boles, 65%) voor tegengas, 41-30. 
Laatste wedstrijd is the Peanutbar 
tegen Bar Adelhof 1. Bar Adelhof 
1 staat bovenin de rangschikking 
en wil daar uiteraard graag blij-
ven. Helaas voor Adelhof werk-
te the Peanuts hier niet aan mee. 
Tweemaal winst, eenmaal gelijk-

Argon wederom in 
slotfase onderuit
Regio - Mijdrecht - Ondanks het 
goede voorbeeld van de Pupil 
van de week Milan Schohaus kon 
Argon deze wedstrijd niet tot sco-
ren komen.
Argon hield tegen Achilles Veen 
lang stand, maar de wedstrijd 
duurde eigenlijk zes minuten te 
lang. In de slotfase sloegen de 
bezoekers toe, een hoekschop 
kon door de vrijstaande Thijs van 
den Berg ingekopt worden. Daar-
voor ontsnapte de Argonauten al 
toen een toegekende strafschop, 
de bal werd door de topscorer 
van Achilles Veen naar veld zeven 
werd gezonden. Daarna probeer-
de Argon met verse krachten als-
nog het tij te keren maar het ge-
brek aan stootkracht werd weer 
duidelijk. Opnieuw een miniem 
verlies: 0-1.

Behoudend
De eerste helft viel er voor het 
publiek weinig te genieten, Ar-
gon speelde voorzichtig en ook 
Achilles Veen gaf niet vol gas. Bei-
de defensies gaven maar weinig 
weg, wel hadden de bezoekers 
de betere mogelijkheden. De eer-
ste mogelijkheid was echter voor 
Argon dat na tien minuten een 
vrije trap toegekend kreeg op de 
hoek van het strafschopgebied, 
Maikel van de Water plaatste de 
bal bij Soner Gedik maar voor 
dat Gedik gevaarlijk kon worden 
greep doelman Jamil Kools in. 
Ook na een voorzet van Jordly Pe-
tronia mikte Gedik te hoog. Achil-
les Veen maakte aanvallend in die 
fase ook geen indruk, Argondoel-
man Romero Antonioli grabbel-
de een bal weg op een inzet van 
Achilles Veen en na balverlies in 
de Argondefensie schoot Sven 
Aerts van een meter over. Daarna 
bleef het tikken op het midden-
veld en werden er weinig aan-

vallende acties geproduceerd. 
De laatste vijf minuten voor rust 
nam Achilles Veen een vrije trap 
die uiteindelijk door Antonioli zit-
tend kon worden gestopt. Even 
later strandde een combinatie 
tussen Soner Gedik en Maikel van 
de Water op keeper Kools. Ook 
een schot van Brian Peters na-
mens de bezoekers kwam in han-
den van doelman Antonioli.

Meer beleving
De tweede helft was niet echt 
spectaculair maar er was wel 
meer actie, namens Achilles Veen 
kopte Brian Peters over. Met nog 
een half uur op de klok zagen we 
een mogelijkheid op rechts van 
Bas Boelhouwer maar Boelhou-
wer kwam niet echt aan schie-
ten toen. Ook Justin Sporkslede 
en Soner Gedik hadden geen ge-
luk met hun schoten, ze mikten te 
hoog. Daarna maakte Dylan Berg-
kamp (rechts op de actiefoto) 
zijn opwachting, hij verving Mai-
kel van de Water die de warme 
kleedkamer kon opzoeken. Rond 
minuut 70 kroop Argon door het 
oog van de naald. Discussie tus-

Zwemdiploma’s A, B en C
De Ronde Venen -  Vorige week 
Zaterdagochtend is er bij de afde-
ling Diploma Zwemmen van de 
ZDRV/RVP afgezwommen voor 
de diploma’s van het Zwem-ABC. 
Alle kandidaten zijn geslaagd: 9 
voor Zwem-A, 7 voor Zwem-B en 
2 voor Zwem-C. Met een beetje 
inlevingsvermogen kun je vast-
stellen dat het een ‘historisch mo-
ment’ was. Het waren namelijk 
binnen de Zwemvereniging de 

Ronde Venen/Reddingsbrigade 
Vinkeveense Plassen (ZDRV/RVP) 
de laatste examens volgens de in 
1998 geïntroduceerde normen.
Sinds 1 januari 2018 zijn er nieu-
we normen van kracht en hoe-
wel er een overgangsperiode van 
een jaar is, heeft de afdeling Di-
ploma Zwemmen besloten om 
vanaf nu alleen nog volgens de 
‘nieuwe’ normen af te zwemmen. 
Deze normen zijn gebaseerd op 

de vanuit het project NL Zwem-
veilig ontwikkelde definitie van 
zwemveiligheid: Zwemveilig zijn 
is in en om water kunnen over-
leven en op een veilige manier 
kunnen bewegen en recreëren 
in de Nederlandse watercultuur. 
Het zwemdiploma is daarom een 
maat voor zwemveilig zijn (in 
staat zijn om op een veilige ma-
nier in het water te bewegen en 
jezelf te redden).

Jan Koridon en Desmond 
Driehuis kwart finalisten
Vinkeveen - In het driebanden 
toernooi van D.I.O./Café de Me-
rel 2018 zijn er kwart finalisten bij 
gekomen, in het afgelopen week-
end speelden zaterdag Jan Ko-
ridon, Paul Schuurman, Cor Ba-
vinck en Mees Brouwer zich naar 
de kwart finales en zondag Des-
mond Driehuis en Jan Eijsker ver-
der naar de kwart finales Richard 
v. Kolck, Anne Beeker, Erik Ver-
laan, Hans Bak Stefan Vos, Huib 
Matthies, Rohan Janmaat, Robert 

Daalhuizen, Ad Wolf, Frank van 
Schaik, Emiel Jagroep en nieuw-
komer Sjaak Thomas, John Vrie-
link, Bram Koning, Ray Kramer, 
Piet Best, Ton Driehuis, Carlos 
van Oostrom, Martien Heijman 
en Rijk van Heeringen. Het Open 
Ronde Venen Libre Kampioen-
schap wordt gespeeld op 9, 10 en 
11 maart. Dit alles in Café de Me-
rel, Arkenpark MUR 43 te Vinke-
veen. tel. 0297-263562 en 0297-
264159. E-mail thcw@xs4all.nl.

sen de assistent en de scheids-
rechter leverde Achilles Veen een 
strafschop op en Dennis Filippo 
een gele kaart. Topscorer Sven 
Aerts mocht vanaf elf meter aan-
leggen maar de bal verdween via 
een boog op veld zeven. Een mi-
nuut later stopte Romero Antoni-
oli een hoekschop, de rebound 
ging naast. Coach Ron van Nie-
kerk bracht daarna opnieuw een 
aanvaller in, Jose Valencia Rodri-
guez verving Bas Boelhouwer. 
Met nog zes minuten op de klok 
kreeg Achilles Veen een hoek-
schop, de bal dwarrelde nabij de 
tweede paal en daar stond Thijs 
van den Berg gereed om de bal 
in te koppen 0-1. Met Stan van 
Scheppingen binnen de lijnen 
ging Argon de slotfase in, hoe-
wel Argon wel drukte bleef de de-
fensie van Achilles Veen overeind, 
Brian Peters deelde in blessure-
tijd nog een plaagstootje uit aan 
Argon, echter hij was zo vriende-
lijk om de bal over de doellat te 
schieten.
Derhalve wel een verdiende over-
winning voor de bezoekers, ech-
ter de manier waarop was weer 
knullig aan Argonzijde.

Zaterdag moet Argon inhalen te-
gen Zwaluwen in Vlaardingen, of 
het grasveld daar dan bespeel-
baar is valt nog te bezien.

spel en de maximale score in een 
verliespartij levert 44 punten op. 
Eenmaal winst, eenmaal gelijk-
spel en tweemaal verlies zorg-

den ervoor dat Bar Adelhof 1 op 
37 bleef steken maar dat is op dit 
moment nog wel goed voor de 
3e plaats.
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