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Afsluiting N201 door onderhoud aan 
Amstelaquaduct en Waterwolftunnel

De N201 wordt ter hoogte van 
het Amstelaquaduct afgesloten 
van donderdagavond 7 maart 
20.00 uur tot vrijdagochtend 8 
maart 05.00 uur. Het verkeer tus-
sen de Middenweg Bovenkerker-
polder in Uithoorn en de aanslui-
ting met de N196 in De Ronde Ve-
nen wordt met gele borden om-
geleid via de Amsterdamseweg 
en de N196 (en vice versa).

Waterwolftunnel
De Waterwolftunnel wordt van 

vrijdagavond 8 maart 19.00 uur 
tot zaterdagochtend 9 maart 
06.00 uur en van zaterdagavond 
9 maart 19.00 uur tot zondag-
ochtend 10 maart 06.00 uur af-
gesloten. Het verkeer op de N201 
wordt met gele borden omge-
leid tussen de Legmeerdijk in 
Aalsmeer en de aansluiting met 
de Fokkerweg in Haarlemmer-
meer. 

Werkzaamheden
Voor de veiligheid en doorstro-

ming moeten het Amstelaqua-
duct en de Waterwolftunnel re-
gelmatig worden onderhouden. 
De wanden en markeringen wor-
den gereinigd, de veiligheidsmid-
delen worden gecontroleerd en 
er vindt een brandpreventieon-
derzoek plaats. 
Ook wordt zwerfvuil verwijderd 
en wordt de riolering gecontro-
leerd. Drie keer per jaar is het 
noodzakelijk om het Amstelaqua-
duct en de Waterwolftunnel vol-
ledig af te sluiten. Dit om de vei-
ligheid van het onderhouds-
personeel te waarborgen en de 
werkzaamheden sneller te kun-
nen uitvoeren. Om het verkeer 
zo min mogelijk te hinderen vin-
den de werkzaamheden ’s nachts 
plaats.

Regio - De provincie Noord-Holland voert van 7 tot en met 10 
maart 2019 onderhoud uit aan het Amstelaquaduct (tussen de 
gemeenten Uithoorn en De Ronde Venen) en aan de Waterwolf-
tunnel (tussen de gemeenten Aalsmeer en Haarlemmermeer). 
Het verkeer op de N201 wordt in de avond en nacht omgeleid en 
moet rekening houden met enige vertraging. 
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Uithoorn - De gemeente werkt 
aan een programma voor de ko-
mende jaren om Uithoorn samen 
duurzamer te maken. Daarin ko-
men de doelen en de activitei-
ten voor de komende jaren op de 
thema’s ‘energietransitie, klimaat-
adaptatie en circulaire economie’. 
De volgende stap is het uitwer-
ken van de ideeën naar een con-

crete uitvoeringsagenda. Hoe, 
wanneer en met wie gaan we de 
ambities en doelstellingen voor 
een duurzaam Uithoorn realise-
ren? De gemeente kan en wil dit 
niet alleen. Samenwerking met 
bewoners, bedrijven en maat-
schappelijke organisaties uit Uit-
hoorn (en omgeving) is hard no-
dig om de ambities te kunnen uit-

aangenaam persoonlijk
!
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Wij zijn met SPOED op zoek 
naar serieuze
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BEZORGERS/STERS

Uithoorn - Komt u op zaterdag 
16 maart meehelpen op Kinder-
boerderij De Olievaar tijdens NL-
doet. Wij kunnen uw hulp goed 
gebruiken. Wij hebben kleine 
klussen zoals een insectenhotel 
maken of een kleurrijke verfklus 
of wat zwaardere klussen zoals 
de stal van de geiten uitruimen 

en natuurlijk opruim- en snoei-
klussen. Voor de handige klussers 
is er een bijzondere klus: nieuwe 
daken op de konijnenhokken. 

Voor iedereen - groot of klein – is 
er een passende klus. Help mee 
de boerderij een nog mooiere 
plek te maken. Tijdens de pauzes 

wordt er voor koffi  e of thee en 
een gezonde snack gezorgd. Als 
je de hele dag blijft dan verzorgen 
zij natuurlijk ook de lunch. Op de 
internetsite www.olievaar.nl staat 
meer informatie over de klussen. 
U kunt zich opgeven bij op de site 
van NLdoet.nl of rechtstreeks bij 
willemkornmann@olievaar.nl. 

Kinderboerderij De Olievaar 
doet mee met NLdoet !

Regio - Op zondag 19 mei a.s. or-
ganiseren de mannen van Lions-
club Uithoorn de 1e Lady’s Auto 
Tour rally, een recreatieve toer-
tocht waaraan alleen dames kun-
nen deelnemen, waar gezel-
ligheid de boventoon voert en 
waar alles gericht is op het goe-
de doel: de Stichting AED. Het is 
een recreatieve toertocht in on-
ze omgeving met onderweg leu-
ke opdrachten en een prijs voor 
de winnaars. Bovendien is er een 
originaliteitsprijs voor het mooi-
ste teamplaatje van deelnemers 
in het decor van hun auto, met 
een voorkeur voor een klassieke-, 
sportieve- en/of cabrio-uitvoe-
ring. De Stichting AED Uithoorn/
De Kwakel is een organisatie, die 
het gebruik van AED’s bij hart-
stilstand promoot. Een Automa-
tische Externe Defi brillator (AED) 
is een draagbaar apparaat dat 
het hartritme weer kan herstellen 
bij een hartstilstand. Dit gebeurt 
door het geven van een elektri-
sche schok. Een AED is dan nodig 
om het hart te resetten en weer 
normaal te laten kloppen.

Getroff en
Om mensen in onze omgeving 
die getroff en worden door een 
hartstilstand een zo groot moge-
lijke kans te bieden om te over-
leven, is snelle en doeltreff ende 
hulp van levensbelang. De eerste 
zes minuten zijn daarbij cruciaal. 
Het plaatsen van AED’s op cen-
trale plekken in onze gemeente 
Uithoorn is een begin. Maar dat 
is niet voldoende. De Stichting 
AED Uithoorn/De Kwakel geeft 
ook trainingen om mensen op 
te leiden om een AED te kunnen 
bedienen. Bovendien is het ook 
noodzakelijk een fi jnmazig net-
werk op te zetten. Dat betekent 

dat er een goed werkend oproe-
psysteem moet zijn en dat er vol-
doende mensen beschikbaar zijn 
die de juiste actie kunnen onder-
nemen. Zij kunnen direct 112 bel-
len, beginnen met reanimatie en 
de AED toepassen. Voor meer in-
formatie zie www.stichting-aed-
uithoorn.nl. Werk mee aan een 
voor ons hartveilige Uithoorn/De 
Kwakel en schrijf je in voor de 1e 
Lady’s Auto Tour rally!!

Datum: zondag 19 mei
11.00: ontvangst met koffi  e en ge-
bak. 12.00: lunch met uitleg over 
de rally. 13.00: start Ladies Auto 
Tour rally. 16.00: borrel en prijsuit-
reiking. Inschrijfgeld is: €50,- per 
persoon. De start en fi nish vinden 
plaats bij Geostick, aan de Am-
sterdamseweg 26, 1422 AD Uit-
hoorn. Bij inschrijving vermelden 
met hoeveel personen je deel-
neemt, merk en type auto. Voor-
keur van deelname in klassieke, 
sportieve of cabrio auto’s. En be-
langrijk: ‘ladies in good spirits on-
ly’! Schrijf je nu in via e-mailadres: 
LionsRallyUithoorn@gmail.com

Eerste Uithoornse Lady’s 
autorally tegen hartstilstandSieraden weg 

na inbraak
Uithoorn – In de avond van 
vrijdag 22 februari is inge-
broken in een woning in de 
Albert Verweijlaan. Via de uit-
bouw aan de achterzijde wis-
ten de dieven de eerste ver-
dieping te bereiken en heb-
ben zich toegang verschaft 
door een slaapkamerraam te 
forceren. De gehele woning 
is doorzocht. Er zijn diverse 
kasten open gemaakt en la-
des open getrokken. De die-
ven zijn er vandoor gegaan 
met sieraden en contant 
geld. De inbraak heeft tussen 
half zeven en tien over half 
negen in de avond plaatsge-
vonden. Mogelijk zijn er ge-
tuigen. Zij worden verzocht 
contact op te nemen met de 
politie via 0900-8844 of ano-
niem via 0800-7000.
 

 

Kluis gestolen 
uit bedrijf

Uithoorn – In de avond of 
nacht van vrijdag 22 op za-
terdag 23 februari is inge-
broken in een horecazaak op 
het Zijdelwaardplein. Aan de 
achterzijde hebben de die-
ven het slot van de achter-
deur weten te forceren en 
zijn naar binnen gegaan. Ge-
stolen is de kluis met hier-
in een behoorlijk geldbe-
drag. De diefstal heeft tussen 
half negen vrijdagavond en 
half twaalf zaterdagochtend 
plaatsgevonden. Wie meer 
informatie heeft wordt ver-
zocht contact op te nemen 
met de politie via 0900-8844 
of anoniem via 0800-7000.

Denk duurzaam mee voeren. Daarom gaat de gemeen-
te graag met inwoners, bedrijven 
en organisaties over dit onder-
werp in gesprek. Wat zijn ieders 
ideeën? Waar kunnen we elkaar 
helpen? U bent van harte uit-
genodigd om mee te praten op 
maandag 4 maart om 19.30 uur 
in de Schutse, De Mérodelaan 1 
te Uithoorn. Iedereen die over dit 
onderwerp wil meepraten is wel-
kom! Kijk voor meer informatie 
op uithoorndenktmee.nl.
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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
Benu Apotheek Zijdelwaard
Zijdelwaardplein 81 Uithoorn, 
0297-562851. Open: ma. t/m vr. 
08.30-18.00 u., za. 9.00-16.00 u.

Apotheek Boogaard 
Amstelplein 27 Uithoorn,  
0297-566886. Open: ma. t/m vr. 
08.00-18.00 u., za. 10.00-13.00 u.

Buiten deze tijden kan men 
terecht bij:

Dienstapotheek Amstelland
Spoedpost Amstelland Ziekenhuis 
Amstelveen. Open: ma. t/m 
vr. 17.30-23.00 u., za., zo. en 
feestdagen 8.30-23.00 u.

Nachtapotheek OLVG West
Jan Tooropstraat 164 Amsterdam, 
020-5108826. Open: na 23.00 u.

DIERENHULP
Dierenambulance 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. 

MANTELZORGSPREEKUUR
Elke do. tussen 08.30-16.00 u. kan 
iedere mantelzorger haar vragen 
stellen bij Mantelzorg & Meer. 
Tel. 020 333 53 53, 
info@mantelzorgenmeer.nl,
www.mantelzorgenmeer.nl

BRANDWEER & POLITIE
Brandweer, tel. 020-5556666. 
Politie, tel: 0900-8844.

SLACHTOFFERHULP
info: 0900-0101. 
www.slachto�erhulp.nl

PSYCHOLOGISCHE 
HULPVERLENING
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 Ho�, 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
Nel van der Pol
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
132e 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!

Privacy
Zie onze privacyverklaring op 
www.meerbode.nl/privacy

WWW.MEERBODE.NL
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Vogelexcursie De Stulp
Regio - Op zaterdag 2 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-

Bilderdijkhof 1 
Uithoorn

Tel. 0297-567209

WEEKAGENDA PARTICIPE
KOERSBALLEN IN DE BIL-
DERDIJKHOF
Elke vrijdagochtend, van 09.30 
tot 11.30 uur, spelen we koers-
bal in de Bilderdijkhof. Koers-
bal is van oorsprong een Au-
stralische sport en lijkt enigs-
zins op “jeu de boules”. Koers-
bal is een balspel dat binnen 
wordt gespeeld op een mat 
van 8 bij 2 meter.
De bedoeling van het spel is, 
net als bij “jeu de boules ” om 
de ballen zo dicht mogelijk 
te rollen bij de jack , het witte 
doelballetje. De ballen rollen 
echter niet in een rechte baan, 
maar in een boog.
Dit komt omdat het zwaarte-
punt van de koersballen niet 
in het midden zit. Daardoor is 
koersbal leuk, maar zeker in 
het begin ook moeilijk. Ieder-
een kan het leren en zal gauw 
ervaren dat koersbal voor-
al een gezellig maar ook een 
verrassend spel is. Er is geen 
kracht voor nodig, zodat ieder-
een gelijke kansen heeft. Er is 
nog plaats voor meer deelne-
mers, komt u een keer kijken 
en vrijblijvend meedoen?

BEWEGEN, HET GEHEIM 
VAN GEZOND OUDER 
WORDEN
Regelmatig en verantwoord 
bewegen is belangrijk voor 
wie gezond en actief oud(er) 

wil worden. Sporten zorgt voor 
een betere conditie en geeft 
ook nog eens een heerlijk ont-
spannen gevoel. Kom langs en 
doe gratis een keer mee! 
Vitaal Bewegen op maandag 
van 13.00 tot 14.00 uur en van 
14.00 tot 15.00 uur
Stoel Honkbal op maandag 
van 11.45 tot 15.00 uur
Bewegen op Muziek op woens-
dag 13.30 tot 15.00 uur
Meer Bewegen voor Oude-
ren op donderdag van 09.15 
tot 10.15 uur en van 10.15 tot 
11.15 uur
Stoelyoga op vrijdag van 13.00 
tot 14.00 uur

GROET EN ONTMOET
KOFFIEOCHTEND
Kom op donderdag ook eens 
kijken bij de koffieochtend in 
Buurthuis Ponderosa, voor alle 
bewoners van Thamerdal. Tijd: 
van 10.00 tot 12.00 uur.
Elkaar ontmoeten, spelletjes 
doen onder het genot van een 
kop koffie of thee, ideeën uit-
wisselen voor toekomstige ac-
tiviteiten, we willen het graag 
van u horen. Voor de kleintjes 
is er genoeg speelruimte en 
gelegenheid om te knutselen. 
De volgende keer, 7 maart, is 
Elke van ’t Root van Vluchtelin-
genwerk aanwezig. U bent van 
harte welkom.
Buurthuis Ponderosa, Ples-
manlaan 27, Uithoorn

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. 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 mo-
gelijk. Terug: rond 14.00 uur. Kos-
ten: gratis. (vergoeding autokos-
ten in overleg met de bestuur-
der) Aanmelden: niet nodig. Ex-
cursieleider Peter Betlem, 0297-
287635/06-53743460. Zie ook de 
website: ivn.nl/afdeling/de-ron-
de-venen-uithoorn

Kamermuziek van Schubert, 
Saint-Saëns en Franck
Regio - Op donderdag 14 maart 
a.s. staan violiste Noa Wildschut 
en pianiste Elisabeth Brauss in de 
Kleine Zaal van het Concertge-
bouw in Amsterdam, maar eerst 
komen ze op zondag 10 maart 
naar De Schutse in Uithoorn voor 
een lyrisch èn spetterend recital. 
De SCAU beschouwt het als een 
grote eer dat deze beide jonge 
artiesten (allebei rond de twin-
tig) komen optreden. Een unie-
ke kans om voor weinig geld aan-
stormende talenten aan het werk 
te zien en te horen! Hun optreden 
begint om 14.30 uur; de deuren 
van de zaal gaan om 14.00 uur 
open. 

Noa Wildschut
‘Een wonder van muzikaliteit, ori-

gineel, spontaan, altijd vrij’ (Süd-
deutsche Zeitung). Toen ze nog 
maar net zeventien jaar oud was, 
veroverde de Nederlandse violis-
te Noa Wildschut een plaats op de 
internationale podia van de klas-
sieke muziek. Op zesjarige leef-
tijd speelde ze live op de Neder-
landse televisie tijdens het Kin-
derprinsengrachtconcert 2007 in 
Amsterdam, op zevenjarige leef-
tijd maakte ze haar debuut in de 
Grote Zaal van het Concertge-
bouw te Amsterdam tijdens de 
‘Night of the Promising’. In sep-
tember 2016 tekende zij een pla-
tencontract bij Warner Classics. 
Haar eerste CD met werken van 
Mozart verscheen in september 
2017. In datzelfde jaar won ze 
de prestigieuze Kersjesprijs. Noa 
is benoemd tot ‘Rising Star’ door 
de Europese Concertgebouw Or-
ganisatie voor het seizoen 2019-
2020 en zal in alle belangrijke Eu-
ropese zalen recitals geven. 

Elisabeth Brauss
Pianiste Elisabeth Brauss mag er 
trouwens ook zijn. Zij is vooral be-
kend in Duitsland, waar zij al diver-
se belangrijke concoursen en prij-
zen heeft gewonnen. Volgens De 
Volkskrant is zij ‘een gigantisch pi-
anotalent’. Ze komt uit Hannover, 

waar ze vanaf haar zesde lessen 
volgde bij Elena Levit, de moeder 
van Igor Levit, één van de interes-
santste jonge pianisten van deze 
tijd. Haar spel kenmerkt zich door 
een verbluffend goed gevoel voor 
opbouw en het heldere verhaal . 
In het gerenommeerde klassieke 
vakblad Gramophone kreeg zij de 
hoogste lof.

Lyriek en uitbundigheid
Wildschut en Brauss beginnen 
hun recital met Schubert. Zijn So-
nate in A, D 574, bijgenaamd 
‘Grand Duo’, biedt gelijke, zeer 
lyrische kansen aan de twee in-
strumenten. Zonnige, haast lo-
me passages wisselen af met bru-
tale, uitbundige. Uitbundig in zijn 
virtuositeit is ook de Introduc-

tion et Rondo Capriccioso van 
Saint-Saëns, een van de tech-
nisch meest uitdagende stuk-
ken voor viool, oorspronkelijk ge-
schreven voor vioolvirtuoos Pa-
blo de Sarasate. Veel poëtischer 
is dan weer Francks geliefde So-
nate in A. Saint-Saëns sluit vervol-
gens dit concert spetterend af. In 
zijn Danse macabre (dodendans) 
verandert een stille begraafplaats 
in een dansvloer voor de doden.

Kaartverkoop en informatie
Losse kaarten kosten €15,- per 
stuk; jongeren tot en met zestien 
jaar betalen slechts €7,50. Onge-
veer een week voor de concertda-
tum begint de verkoop van losse 
kaarten in de boekwinkels The 
Read Shop Express (Zijdelwaard-
plein) en Bruna (Amstelplein). Ze 
zijn ook online te bestellen via de 
website van de SCAU: www.scau.
nl. Daar zijn ook uitgebreide toe-
lichtingen op het programma te 
vinden en biografieën van de bei-
de musici.

Regio - De lente komt eraan! 
In De Ronde Venen zijn ze zich 
al aan het voorbereiden op het 
voorjaar en het weidevogelbe-

schermingsseizoen! De weidevo-
gels horen bij ons Nederlandse 
landschap, ze horen bij het voor-
jaar. Geniet u ieder voorjaar ook 

Komt u ook helpen om ze te 
beschermen?
De weidevogels komen 
er weer aan!

van de roep van de grutto en de 
duikvluchten van de kievit? Om 
de weidevogels te helpen bij het 
overleven in ons drukke land-
schap zetten honderden Utrecht-
se vrijwilligers zich in. Ook u kunt 
een bijdrage leveren om deze cul-
tuurvogels te behouden. Want er 
zijn nog nieuwe vrijwilligers no-
dig. Op 6 maart a.s. is er een start-
bijeenkomst bij IVN De Ronde Ve-
nen & Uithoorn.

Wat doet een 
weidevogelbeschermer?
Als weidevogelvrijwilliger leert u 
de weidevogels goed kennen. Op 
basis van hun gedrag leert u waar 
zij hun nest hebben gemaakt. De 
nesten worden opgespoord en 
gemarkeerd met 2 stokken. De 
boer of loonwerker kan zo de lo-
catie van het nest zien, zodat hij 
er rekening mee kan houden bij 
de werkzaamheden op het land.
Goed overleg met de boer is 
een belangrijk onderdeel van de 
werkzaamheden. Daardoor kun-
nen meer weidevogels overleven.
IVN De Ronde Venen & Uithoorn 
heeft als werkgebied Amsterdam, 
Mijdrecht, Vinkeveen, Uithoorn, 

Abcoude, Baambrugge, Wilnis, 
Breukelen. Vanaf eind maart tot 
in juni beschermt u de nesten. En 
houdt u in de gaten hoe het met 
de jonge vogels gaat. In deze pe-
riode bent u 4 uur per week in 
het veld om de nesten te zoeken, 
meestal in kleine groepjes. 

Aanmelden startavond
Heeft u nog geen ervaring? Geen 
enkel probleem. Landschap Erf-
goed Utrecht organiseert cursus-
sen voor beginnende weidevo-
gelvrijwilligers. Via de lokale wei-
devogelgroep kunt u aangemeld 
worden. Ook krijgt u begeleiding 
van een ervaren weidevogelbe-
schermer als u het veld in gaat. 

Heeft u interesse?
Kom dan op 6 maart van 20:00 
– 22:00 uur naar de startbijeen-
komst bij IVN De Ronde Venen & 
Uithoorn. Locatie: Wagendijk 1, 
3628 EP, Kockengen. Voor aan-
melding of meer informatie kunt 
u contact opnemen met Flip ter 
Heide, ph.ter.heide@gmail.com 
of (06) 20269051. In de provin-
cie Utrecht zijn 13 verschillende 
weidevogelgroepen actief. Land-
schap Erfgoed Utrecht onder-
steunt de werkzaamheden van al 
deze werkgroepen met materia-
len en cursussen. Kijk voor meer 
informatie over weidevogelbe-
scherming ook eens op www.
landschaperfgoedutrecht.nl

QASHQAI 100-138 G/KM   3,8 - 5,8 L/100 KM (NEDC)

NU € 6.000 KORTING
OP EEN NIEUWE QASHQAI
NU € 6.000 KORTING
OP EEN NIEUWE QASHQAI

Nissan Nieuwendijk                
Zijdelweg 53, 1421 TC Uithoorn, Tel.: (0297) 56 30 44

nissan-nieuwendijk.nl

Actie geldig op voorraadauto’s en zolang de voorraad strekt. Vraag uw verkoopadviseur van 
Nieuwendijk naar de exacte voorwaarden.
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Meer informatie over het plan staat op www.uithoorndenktmee.nl. Aanmelden voor de digitale nieuwsbrief kan via www.uithoorndenktmee.nl

Dorpscentrum Uithoorn

Denkt u mee over het 
nieuwe, groene verkeersplan?
In november 2017 heeft de gemeenteraad van Uithoorn het plan ‘Dorpshart 
aan de Amstel’ voor het centrum van Uithoorn vastgesteld. In dit plan bleef 
de Koningin Máximalaan open voor verkeer in twee richtingen, met een 
route via de Prinses Irenelaan. Tijdens de uitwerking van het plan, bleek 
deze route niet op te leveren wat ervan werd verwacht. 

Daarom is er een nieuw verkeersplan geschetst. Hierin blijft het oude 
centrum open voor tweerichtingsverkeer, ook vanuit Amstelhoek. 
Bovendien krijgt dit gebied een vriendelijker, groener en dorpser gezicht 
dat beter past bij Uithoorn als dorp in het groen, en doorgaand verkeer 
ontmoedigt. Ook is er meer en veiligere ruimte voor fietsers en voetgangers.

Voor dit nieuwe 
verkeersplan is 
een schetsontwerp 
gemaakt. Op deze 
pagina stellen we u 
dit ontwerp voor. 
Ook leest u hier hoe u 
hierop kunt reageren. 
We vinden het 
namelijk belangrijk 
om te weten wat u als 
inwoner, ondernemer 
of bezoeker van 
Uithoorn van het 
ontwerp vindt.

Meer informatie over het plan staat op www.uithoorndenktmee.nl
onder projecten. Wilt u vanaf nu graag op de hoogte blijven van het 
project? Dan kunt u zich aanmelden voor de digitale nieuwsbrief 
op Uithoorndenktmee.nl

Verkeersplan oud en nieuw

In het nieuwe verkeersplan blijven de Koningin Máximalaan en de Prinses Irenebrug open 
voor tweerichtingsverkeer. Dit verkeer ging in het oude plan via de Prinses Irenelaan. Deze 
route bleek na onderzoek geen goede optie. Het zou te veel geluidsoverlast geven voor de 
bewoners van de Prinses Irenelaan. De route was ook niet geschikt voor het vrachtverkeer voor 
de bevoorrading van de winkels, waardoor er in de bochten onveilige situaties zouden ontstaan. 
Bovendien verminderde het de hoeveelheid doorgaand verkeer nauwelijks.

Groene en prettige uitstraling

Met de Koningin Máximalaan, de Laan van Meerwijk en de Thamerlaan is het centrum van 
Uithoorn vanaf 4 kanten goed bereikbaar. Dat willen we graag zo houden. In het nieuwe plan 
blijft de Koningin Máximalaan dan ook open voor tweerichtingsverkeer. Maar dan met een 
uitstraling die bij een dorpscentrum past, groener en prettiger oogt en doorgaand verkeer 
ontmoedigt. Daarom krijgen de Koningin Máximalaan en de Laan van Meerwijk een dubbele 
rij bomen en een brede, verhoogde middenberm. Ook zullen de brede trottoirs automobilisten 
minder het idee van een doorgaande weg geven. Voetgangers en fietsers worden gelijkwaardiger 
en er is meer aandacht voor hun veiligheid. Veel bloemen in de grasbermen zullen het centrum 
meer kleur geven. 

Fietsers veiliger en zichtbaarder

Met een brede fietsstrook langs beide 
zijden van de weg zijn fietsers zichtbaarder 
voor autoverkeer. Bij rotondes zijn deze 
stroken een stuk veiliger dan vrij-
liggende tweerichtingsfietspaden. 
Brede fietsstroken passen ook beter bij 
een echte centrumstraat dan een apart 
tweerichtingsfietspad. Op een aantal 
punten moeten deze fietsstroken weer 
netjes aansluiten op de fietspaden in twee 
richtingen. 

Oplossingen voor kruispunten
In de nieuwe verkeersindeling is ook nagedacht over een aantal kruisingen. 

Rotonde Koningin Máximalaan – Thamerlaan – Laan van Meerwijk

Op deze kruising waar nu stoplichten staan, kiezen we voor een rotonde. Met het huidige 
verkeer is dit mogelijk. Auto’s hoeven zo minder lang te wachten en fietsers helemaal niet meer. 
Zij hebben namelijk voorrang op de rotonde. Net als de middenberm komt ook de rotonde een 

beetje hoger te liggen. Er komt gras op 
en een kunstwerk. Zo wordt het een echt 
herkenningspunt.

Thamerlaan krijgt voorrang op 

Prinses Irenelaan

Op het kruispunt van de Thamerlaan 
met de Prinses Irenelaan en Prinses 
Christinalaan is nu een tijdelijke rotonde 
gemaakt. Omdat de Thamerlaan veel 
drukker is dan de andere twee straten, 

werkt het beter om hier een voorrangskruising van te maken. De brede middenberm geeft 
ruimte om de Thamerlaan rustig in 2 keer over te kunnen steken.

Rotonde Koningin Máximalaan – Admiraal van Ghentlaan

Een derde kruispunt waar we over nadenken is de kruising met de Admiraal van Ghentlaan. 
Een rotonde zou ervoor kunnen zorgen dat het Zijdelveld en de Admiraal van Ghentlaan beter 
aansluiten. Ook fietsers kunnen dan veiliger oversteken. Op dit moment wordt de haalbaarheid 
van deze rotonde nog onderzocht.

Overstekende voetgangers

In het nieuwe ontwerp krijgen 
voetgangers meer ruimte. Op een aantal 
plekken heeft u als voetganger voorrang 
bij het oversteken door een zebrapad:
• op de Koningin Máximalaan ter hoogte 

van de Dorpsstraat;
• op de Laan van Meerwijk tussen het 

Amstelplein en het gemeentehuis;
• bij de nieuwe rotonde Koningin 

Máximalaan – Thamerlaan – Laan van Meerwijk.

Reageren

Op dit schetsontwerp kunt u nog reageren tot 18 maart 2019 door:
• een reactie achter te laten op www.uithoorndenktmee.nl onder projecten;
• uw reactie in een e-mail te sturen naar: dorpscentrum@uithoorn.nl. Vermeld daarbij wel uw 

voorletters, achternaam en adres.
• Een brief met vermelding ‘dorpscentrum’ te sturen naar: 

College van Burgemeester en Wethouders, Postbus 8, 1426 AA Uithoorn.

Digitale nieuwsbrief

Over het project Dorpshart aan de Amstel geven wij een digitale nieuwsbrief uit. Hierin leest u 
wat de stand van zaken is. Ook vindt u hierin uitnodigingen voor bijeenkomsten en de data van 
raadsvergaderingen. U kunt zich voor deze nieuwsbrief aanmelden op www.uithoorndenktmee.nl

Vervolg

Het ontwerp waar u op deze pagina over heeft gelezen, is een schets. Deze schets werken we 
verder uit op basis van alle reacties van bewoners en ondernemers. Zo komen we samen tot 
een ondersteund verkeersplan dat de basis vormt voor verdere bouwplannen in het dorpshart. 
U bent dan ook van harte welkom om te reageren. In het najaar neemt de gemeenteraad naar 
verwachting een besluit over het verkeersplan.

Inloopbijeenkomst 11 maart

Op 11 maart 2019 is er een inloopbijeenkomst in het gemeentehuis. Hier kunt u de 
tekeningen van het verkeersplan bekijken, vragen stellen en uw mening geven. De 
bijeenkomst is van 17.00 tot 20.00 uur. Loop dus gerust even binnen tijdens deze uren. 
We horen graag wat u van het plan vindt.

Een brede, verhoogde middenberm 
met een dubbele rij bomen voor een 
groene en dorpse uitstraling

Brede fi etsstroken langs 
beide zijden van de weg.

Het zebrapad op de Laan van Meerwijk tussen het 
 Amstelplein en het gemeentehuis

Nieuw verkeersplan voor Dorpshart aan de Amstel.

Veel bloemen in de grasbermen 
geven het centrum kleur
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Waar in China een kleine 
maand geleden luidruchtig de 
overgang van het jaar van de 
hond naar het jaar van het var-
ken werd gevierd, hebben vo-
gelliefhebbers zo hun eigen 
feestjes. Op 1 januari ging het 
jaar van de huiszwaluw ge-
ruisloos over in het jaar van de 
wulp. Beide vogelsoorten heb-
ben het moeilijk. Zo liep het 
aantal huiszwaluwen in Neder-
land sinds begin jaren zeven-
tig fors terug, volgens sommi-
ge metingen met wel 80%. Wat 
hiervan precies de oorzaak is, 
is niet helemaal duidelijk, maar 
deze insecteneter bij uitstek 
heeft natuurlijk te lijden on-
der de algemene afname van 
het aantal insecten dat steeds 
zorgwekkender wordt. Merk-
waardig genoeg gaat het sinds 
de eeuwwisseling juist weer 
wat bezig met deze huisvriend. 
Aan ons zal het niet liggen: de 
beestjes hebben inmiddels al 
een tiental nesten onder on-
ze dakgoten gebouwd. Ook 
dit jaar zijn ze weer welkom, 
al zullen ze wel enige herstel-
werkzaamheden moeten ver-
richten.
Maar dat is verleden tijd, in-
middels zijn we in het jaar 
van de wulp beland. Voor de-
ze vogel is Nederland een be-
langrijke thuishaven, zowel in 
de broedtijd als daarbuiten. 
Sinds begin jaren negentig is 
het aantal broedparen zo on-
geveer gehalveerd, dus echt 
goed gaat het wat dat betreft 
niet met het beestje. Veruit de 
meest favoriete broedgebie-
den zijn de veengebieden in 
Overijssel rond de Weerribben 
en natuurlijk de Waddeneilan-
den, maar ook in onze omge-
ving kunnen we ze vinden. De 
teruggang in het aantal broed-

paren in landbouwgebieden 
zouden we kunnen verklaren 
door de intensivering van de 
landbouw, maar dat kan haast 
niet het hele verhaal zijn aan-
gezien het aantal broedparen 
op de Waddeneilanden ook 
achteruit gaat. Juist om dat 
soort vragen te beantwoorden 
is het jaar van de Wulp uitge-
roepen, zodat vogelonderzoe-
kers en vogelliefhebbers een 
jaar lang extra onderzoek en 
tellingen gaan doen naar de-
ze mooie vogel.  Merkwaardig 
genoeg neemt het aantal wul-
pen in  Nederland buiten het 
broedseizoen juist gestaag toe, 
ook al zo’n raadsel waarvoor 
nog geen verklaring gevonden 
is.  Gelukkig kunnen we hem in 
onze omgeving nog steeds zo-
mer en winter vinden. Je moet 
wel goed kijken en een ver-
rekijker is vaak ook wel han-
dig, want het is een schuwe 
vogel. Het helpt dan weer wel 
dat het de grootste steltloper 
van ons land is, dus je ziet hem 
niet gauw over het hoofd. Het 
meest kenmerkende is uiter-
aard zijn lange snavel die par-
mantig naar zijn gulp wijst, dus 
duidelijk neerwaarts gebogen. 
In de vlucht lijkt hij te probe-
ren die snavel toch horizontaal 
te houden, waardoor het lijkt 
alsof hij zijn hoofd extra om-
hoog houdt. En als je zijn ge-
luid hoort, een wat melancho-
liek koer-lie dat met een beet-
je geluk steeds sneller en met 
een mooie triller erin herhaald 
wordt, dan weet je het hele-
maal zeker. Laten we hopen 
dat we er veel exemplaren van 
zien dit jaar. 

Sep Van de Voort,
IVN natuurgids

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

Lang leve de wulp!

Volgens NIPO onderzoek:
Huis-aan-huisbladen veel 
gelezen en gewaardeerd
Regio - Het NIPO deed een on-
derzoek naar de ‘gratis huis-aan-
huisbladen, kwaliteit en bereik’.  
Het onderzoek vergeleek de kwa-
liteit en het bereik van de huis-
aan-huisbladen met andere me-
dia zoals de landelijke dagbladen, 
regionale nieuwsbladen , radio/
televisiebladen en tijdschriften. 
Het NIPO-onderzoeksrapport 
met conclusies werd onlangs ge-
presenteerd.  Er werd onder meer 
gekeken naar het lezersprofiel, de 
reclamebeleving, het bereik, het 
leesgedrag en de leesduur.
Sommige mensen noemen het 
huis-aan-huisblad in de volks-
mond het ‘Sufferdje’, dat eigen-
lijk een spotnaam is. Onterecht 
eigenlijk. Uit dit NIPO-onderzoek 
blijkt juist dat een huis-aan-huis-
blad allesbehalve ‘suf’ is, maar 
zeer gewaardeerd wordt door 
de lezer en het een eigen vaste 
plaats in het Nederlandse medi-
alandschap heeft. Het huis-aan-
huisblad wordt niet ter vervan-
ging gelezen voor een dagblad, 
tijdschrift of radio/televisieblad.

Profiel
Het profiel van de lezer van huis-
aan-huisblad wijkt nauwelijks af 
van de gemiddelde Nederlander, 
gezien leeftijd, sociale klasse , ge-
zinsgrootte of opleidingsniveau. 
Het bereikt hierdoor een grote 
groep die een goede afspiegeling 
vormt van de Nederlandse bevol-
king. Qua bereik doet het huis-

aan-huisblad het uitstekend, dat 
vergelijkbaar is met het bereik 
van de betaalde en gratis dag-
bladen. Van de Nederlandse be-
volking leest 76% een gratis huis-
aan-huisblad, een aanzienlijk be-
reik. Het huis-aan-huisblad biedt 
daarom een uitstekend podium 
voor reclame, waarmee dus veel 
mensen worden bereikt qua le-
zersprofiel, maar tevens  qua aan-
tal en spreiding (huis-aan-huis). 
Het is echter een misvatting, dat 
huis-aan-huisbladen alleen ge-
lezen worden voor de adverten-
ties. Het onderzoek concludeer-
de dat maar liefst 88% van de le-
zers naast de advertenties ook ar-
tikelen leest en verwacht. Juist 
deze combinatie zorgt daarom 
voor een gunstig reclame-effect. 
Tezamen met het bereik is een 
huis-aan-huisblad  daarom voor 
afnemers een logische keuze om 
te adverteren. Het huis-aan-huis-
blad vormt hiermee een volwaar-
dige en laagdrempelige concur-
rent voor andere media en het 
wordt door afnemers vaker inge-
zet.

Gemiddeld worden 16 minuten 
aan het lezen van het huis-aan-
huisblad besteed. Een goede sco-
re ten opzichte van een dagblad, 
waaraan 33 minuten aan lees-
duur worden gespendeerd. Daar-
bij moet worden aangetekend 
dat een huis-aan-huisblad vaak 
dunner is dan een dagblad.

ANWB Automaatje bij 
buurtkamer Meerwijk
Uithoorn - Op 7 maart komt - tij-
dens de koffieochtend - in buurt-
kamer Meerwijk mevrouw Na-
tasja Groeneveld – zij is coördina-
tor - om ons te informeren over 
ANWB Automaatje .
Op 17 januari is ANWB Automaat-
je gestart in Uithoorn . Deze ver-
voers-service is voor alle inwo-
ners in Uithoorn , die minder mo-
biel zijn en die afhankelijk zijn 
van anderen. Het vervoer wordt 
gedaan door vrijwilligers . Zij ver-
voeren hun plaats- en/of buurt-
genoten in hun eigen auto  tegen 
een geringe  onkostenvergoe-
ding. (30 cent per km.) Er hoeft 
niet alleen een beroep gedaan 
te worden op deze service voor 
b.v. een rit naar het ziekenhuis; 
de huisarts; fysiotherapeut etc. 
Maar de ritten kunnen ook gaan 

naar b.v. de kapper; een vriendin  
of winkelen.
Buurtkamer Meerwijk is een ont-
moetingspunt  voor alle bewo-
ners  uit deze wijk. Tijdens een 
kopje koffie  maken we ken-
nis met mensen uit de buurt . 
Zo kunnen de gesprekken gaan 
over de buurt zelf, maar ook over 
tal van andere onderwerpen die 
spontaan op tafel komen.
Er komen ook leuke ideeën en ini-
tiatieven op tafel zoals: samen ko-
ken en/of samen eens wandelen.
De koffie staat klaar op iedere 
donderdagochtend  van 10 tot 12 
uur bij “Borus” op het adres   Een-
dracht 15-17 achter  het scholen-
complex  in de Meerwijk. U bent 
van harte welkom!
buurtkamermeerwijk@gmmail.
com

IVN-lezing over de Lepelaar
Regio - Hoe gaat het met de le-
pelaars in Europa en met name 
in Nederland? De lepelaars die 
in Nederland broeden overwin-
teren op verschillende plekken. 
Een deel trekt helemaal naar Mau-
retanie en Senegal in West Afri-
ka. Maar meer en meer lepelaars 
overwinteren in Spanje en Portu-
gal. En hoe zit het dan in Neder-
land? Broeden lepelaars altijd op 
dezelfde plek? Waar halen ze hun 
voedsel vandaan? Doen manne-
tjes en vrouwtjes hetzelfde? Alle-
maal vragen waarop we antwoor-
den proberen te vinden door de 
lepelaars kleurringen om te ge-
ven en te zenderen. Iedere lepe-

laar krijgt zijn eigen kleurring-
combinatie. Zo worden het indi-
viduen en daarmee kunnen we 
ze volgen door de jaren heen van 
broedgebied naar overwintersge-
bied en weer terug. Petra de Goe-
ij, bestuurslid van de Werkgroep 
Lepelaar, komt u hier binnenkort 
meer over vertellen. De lezing is 
op dinsdag 5 maart, van 20.00 tot 
22.00 uur, in het NME-centrum De 
Woudreus. De zaal is open vanaf 
19.45 uur. Er wordt een ‘vrijwilli-
ge’ bijdrage gevraagd van €2.50. 
Voor meer informatie: Gerda Veth 
0297-263656/06-13205061. Zie 
ook de website: www.ivn.nl/afde-
ling/de-ronde-venen-uithoorn.

De contactlensweken 
van Sijbrants & van Olst
Regio - Gezocht: ogen die willen 
vergeten dat ze lenzen dragen. 
Heb je altijd al eens contactlen-
zen willen dragen? Verziend, bij-
ziend, leesproblemen of cilinders, 
het maakt niet uit. Bijna iedereen 
kan contactlenzen dragen. Wij 
helpen je bij de juiste keuze en 
hebben extra aandacht voor het 
comfort, want een goede con-
tactlens voel je niet zitten. Wij wil-
len dat u een geweldige eerste 
ervaring heeft en daarom bieden 
wij u de kans om zachte dag- of 
maandlenzen gratis te proberen, 
en zelf te ervaren hoe ze uw zicht 
kunnen veranderen. 

Beter zien
Contactlenzen bewegen mee 
met uw ogen en zorgen zo voor 
een helder, scherp en volledig 
zichtveld, of u nu recht vooruit 
of opzij kijkt. Zo ontgaat u niets; 
waar u ook kijkt, u heeft altijd een 
scherp, direct en helder zicht.
U ziet alles helder, zelfs met wei-
nig licht.
- Geen hinderlijke spiegelingen 

of vervormingen die u met 
een bril wel heeft. 

- Geen hinderlijke spetters, dus 
altijd een helder zicht onge-
acht de weersomstandighe-
den.

- Nooit meer last van beslagen 
glazen.

Bewegingsvrijheid
Contactlenzen geven u de bewe-
gingsvrijheid om een actief en 
sportief leven te leiden.
- Lenzen zijn veel lichter en dus 

minder hinderlijk dan het dra-
gen van een bril.

- Zitten niet in de weg wanneer 
u een helm of iets anders op 
uw hoofd draagt tijdens het 
sporten.

Kom eens langs in de winkel of 
bel voor een afspraak. De con-
tactlensweken zijn van 1 t/m 16 
maart. Tijdens deze weken bere-
kenen wij geen aanmeetkosten 
t.w.v.€65,00*
(*vraag naar de voorwaarden)

Sijbrants & van Olst Optiek
Dorpsstraat 32 Uithoorn 0297-
540777. Sluisplein 1,Ouderkerk 
aan de Amstel 020-4966082
www.designbril.nl

Onnodig verlies voor 
Legmeervogels
Uithoorn - Legmeervogels heb-
ben eigenlijk tegen de verwach-
tingen in de goede reeks, tien 
punten uit het laatste vier du-
el, thuis op sportpark randhoorn 
niet kunnen voortzetten. Leg-
meervogels verliezen geheel on-
nodig met 1-2 van DSOV. In de 
eerste vijf minuten van dit duel 
zijn Rodney Smorenberg en Puck 
Postma dicht bij de openings-
treffer. Maar hun inzet gaat over 
of naast het doel. Aan de ande-
re kant moet Cle de Vos Mooij, de 
doelman van Legmeervogels al-
le zeilen bijzetten om een treffer 
van ‘Joey Caroline van DSOV te 
voor komen. Als er dan 20 minu-
ten zijn gespeeld wordt Rodney 
Smorenberg net buiten het 16 
metergebied onderuit gehaald 
De toegekende vrije trap wordt 
ingeschoten door Dennis Bak-
ker maar fraai tot corner verwerkt 
door de doelman van DSOV Den-
nie van der Giesen. Dan komt er 

een fase waarin Legmeervogels 
veel balbezit heeft, in de hand 
gewerkt door het slordige spel 
van DSOV. In deze periode zijn 
er twee kansen op rij voor Den-
nis Bakker te noteren. De eerste 
kans gaat hij te ver door in zijn 
actie. Een klein tikje opzij naar de 
geheel vrijstaande Puck Postma 
was hier de beste oplossing ge-
weest. Nu werd het een onmoge-
lijke missie. Enkele ogenblikken 
later weer een kans voor Dennis 
bakker maar zijn schot recht op 
de doelman was te eenvoudig 
om tot doelpunt te worden ge-
promoveerd Bij het ingaan van 
de rust staat nog steeds het be-
gin stand van 0-0 op het score-
bord 

Een duw
Dan begint de tweede helft. Een 
duw van Oltman Lechkar in de 
rug van een aanvaller van DSOV 
Joey Carolina is dan genoeg voor 

Uithoorn - Iedere week op vrij-
dagochtend van 09:30 tot 11:30 
uur wordt er koersbal gespeeld 
bij Vita (Bilderdijkhof 1, Uithoorn) 
door een groep veteranen. Op het 
ogenblik is er nog plaats voor en-
kele nieuwe serieuze deelnemers 
aan dit interessante spel. Koersbal 

is een behendigheidsspel dat door 
iedereen te leren is. Het wordt bin-
nen gespeeld. Vooraf en tussen-
door wordt er door de groep kof-
fie gedronken. Heeft u interesse, 
kom gewoon op vrijdagochtend 
naar Vita en uw wordt met open 
armen ontvangen.

Serieuze Koersballers 
gezocht

scheidsrechter Wagner om de bal 
op de strafschop stip te depone-
ren. Het is dan Vince kwant die de 
bal vervolgens onberispelijk ach-
ter de kansloze Cle de Voos Mooij 
schiet en DSOV op een 0-1 voor-
sprong. Dan slechts enkele minu-
ten later een grote dekkingsfout 
in de achterhoede van Legmeer-
vogels en kan de geheel vrij-
staande Carolina Bianco wel heel 
makkelijk inschieten en is Cle de 
Vos Mooij voor de tweede keer 
deze middag een gezien man. 
0-2. Dan wordt Legmeervogels 
wakker, wel wat laat maar wel 
wakker. Legmeervogels neemt 
het initiatief en zet de verdedi-
ging van de gasten onder grote 
druk. maar het is moeilijk door te 
komen voor Legmeervogels. Na 
de 0-2 nemen de gasten de ver-
dedigende stellingen in en is het 
maar moeilijk doorkomen voor 
Legmeervogels. 

Treffer
Als men er dan een keer door-
komt en er diverse keren een, een 
op een situatie ontstaat tussen 
een aanvaller van Legmeervogels 
en de doelman van DSOV. Het is 

telkens de laatste die als overwin-
naar uit deze strijd komt. In de 
70ste minuut komt dan toch de 
aansluitingstreffer. Scheidsrech-
ter Wagner is van mening dat 
Dennie van der Giezen bij een 
uittrap te ver buiten het 16-me-
ter gebied is gekomen. De toege-
kende vrije trap wordt dan door 
Rodney Smorenberg   in het doel 
geschoten en is de zo broodno-
dige aansluitingstreffer een feit. 
1-2. Legmeervogels gaan dan op 
zoek naar de 2-2 en kiest massaal 
voor de aanval. Dan ontstaan er 
weer een paar 100% kansen voor 
de thuisclub maar de aanvallers 
van Legmeervogels blunderen in 
de afwerking. Anders kan je het 
gewoon niet noemen. Door mas-
saal voor de aanval te kiezen ont-
staan er zo nu en dan toch moge-
lijkheden voor DSOV om het du-
el vroegtijdig op slot te gooien. 
Maar een paar goede reddingen 
van Cle de Vos Mooij voorkomt 
dit. Legmeervogels slagen er niet 
in om de misschien wel verdien-
de 2-2 te score en zo komt er een 
eind aan een goede serie en gaat 
DSOV met de overwinning aan 
de haal.

Fietstocht ‘Rond(j)e Hoep’
Regio - Zaterdag 6 april wordt er 
een schitterende fietstocht geor-
ganiseerd langs de mooie kron-
kelige weggetjes in gebied ‘De 
Hoep’. Er is keuze uit twee routes, 
± 25 of km ± 40 km. Startplaats is 
Cliffordweg 11, Waverveen waar 
u zich tussen 10.00-12.00 uur in 
kunt schrijven. Inschrijf kosten 
zijn €5,- alle opbrengst wordt ge-

schonken aan het goede doel. Bij 
de startplaats en de twee tussen-
stops is er gelegenheid om con-
sumpties te kopen, op de foto te 
gaan met een oude (?), uw auto te 
laten wassen en een mini-verko-
ping van o.a. kaarten, postzegels, 
groente en fruit en cadeauartike-
len. Kortom om: Een sportief ont-
spannen uitje voor jong en oud!
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Voor meer Kwakelse historische en actuele informatie:
kijk op de website van Stichting De Kwakel Toen & Nu 
www.de-kwakel.com 

(foto’s: Stichting De Kwakel 
Toen & Nu / Dirk Plasmeijer)

Afl evering 51

1959 RINGDIJK - FORTBRUG, …TOEN  

2019 RINGDIJK - FORTBRUG, … NU    

Het Fort bij De Kwakel is in 1906 
opgeleverd, de fortwoning was in 
1896 gebouwd, hier woonde de 
bouwopzichter W. Cool. De Genie-
loods is ook rond 1896 gebouwd 
voor het bouwmateriaal, er werd 
in 1902 een stalen verrijdbare 
bouwbrug over de Ringvaart 
gebouwd. Deze houten fortbrug 
is er rond 1958/59 geplaatst 
met bemiddeling van toenmalig 
Burgemeester Koot. De brug had 
altijd dienst gedaan in Uithoorn 
en werd ook wel de “Korte brug” 
genoemd. Hij lag bij de sluis naar 
de Amstel naast Café De Herberg 
aan het begin van de Boterdijk. 
Daar was hij overbodig geworden, 
door demping van de sluis. Zo 
kreeg hij een tweede kans in De 
Kwakel.

In 1971 is hij bruin geschilderd 
en heeft het uitgehouden tot 
1985, hierna is er bijna dezelfde 
brug terug gekomen. Na ruim 
33 jaar was de brug erg slecht 
geworden en aan vervanging 
toe. De gemeente klopte aan bij 
het Buurtbeheer en Stichting 
De Kwakel om te participeren in 
het ontwerp en uitvoering. De 
adviesgroep heeft in samen-
spraak met de projectleider na 
vele vergaderingen deze nieuwe 
fortbrug tot stand gekregen. Na 
jaren tegen een oude, gevaarlijke 
brug te hebben aangekeken is er 
weer een echte veilige Kwakelse 
brug gekomen. Een ‘quakel’ 
(kwakel) is de oude naam voor 
hoge brug en de naamgever van 
het dorp. Dat moet in ere ge-

houden worden. De bewoners zijn in ieder geval trots op de nieuwe 
brug, wij wachten alleen nog op de verlichting!

‘We rotzooien maar wat an’ wint 
opening PvdA KroegKwis-competitie
Uithoorn - De eerste speelavond 
van de PvdA KroegKwis-compe-
titie leverde ‘We rotzooien maar 
wat an’ een eerste plaats op. Daar-
voor moesten zij in de barrage 
wel ‘PvdA Uithoorn’ verslaan. Af-
gelopen week begonnen zes 

teams aan de zesde editie van 
de PvdA KroegKwis-competitie. 
Van de acht aangemelde teams 
moesten helaas twee op het laat-
ste moment verstek laten gaan. 
De overige teams streden onder 
leiding van quizmaster Lennart 

KerkCafé: ’Feit of fictie’
Uithoorn - Of het nu gaat om het 
klimaatdebat, of de discussie over 
wel of niet inenten, of over het al 
dan niet bijvoeren van de gro-
te grazers in het Oostvaarders-
plassengebied, nogal eens loopt 
zo’n debat uit op botsingen. Bot-
singen waarbij de redelijkheid 
volkomen zoek lijkt en men el-
kaar niet meer wil of kan begrij-
pen. Opvallend bij dergelijke dis-
cussies is dat de ene partij duide-
lijk bewijs ziet voor zijn/haar op-
vatting en de andere partij het 
bewijs van tafel veegt en niet er-
kent. Soms worden wetenschap-
pelijke bevindingen hierbij vol-
strekt genegeerd! We zijn de laat-
ste 50 jaar gewend geraakt dat 
we onze mening overal over mo-
gen uitspreken. Maar waarop ba-
seren we onze mening eigenlijk? 
En hoe kun je bij bovengenoem-

de dilemma’s toch tot elkaar ko-
men? En bestaat er eigenlijk zo-
iets als een eenduidige waarheid?
Rondom dit soort kwesties heeft 
dr. Ir. Jeroen de Ridder ( filosoof 
en werkzaam als universitair 
hoofddocent filosofie aan de Vrije 
Universiteit Amsterdam) diverse 
artikelen in de landelijke pers ge-
schreven. Hij komt hierover graag 
met ons van gedachten wisselen 
in het KerkCafé van 1 maart. Je-
roen de Ridder is inmiddels ook 
bijzonder hoogleraar aan de uni-
versiteit Groningen en lid van De 
Jonge Akademie. 
Vrijdag 1 maart 20.00 uur: Kerk-
Café “Feit of Fictie” in de Schutse, 
De Merodelaan 1, Uithoorn. In-
loop vanaf 19.45 uur en de toe-
gang is vrij! Na afloop is alle gele-
genheid tot napraten bij een hap-
je en een drankje!

Fairtrade en duurzaamheid
Uithoorn - Eerlijke handel of Fair-
trade is handel volgens een aan-
tal sociale en ecologische re-
gels. Bij Fairtrade gaat het om ex-
port van producten uit ontwik-
kelingslanden naar het geïndu-
strialiseerde westen. Arme, klei-
ne of beginnende producenten 
krijgen met Fairtrade een eerlijke 
kans. De wereld veranderen, het 
zit vaak in kleine dingen. Koop 
je meest originele cadeautjes bij-
voorbeeld bij een wereldwinkel, 
of bestrooi je beschuitje 

’s ochtends met hagelslag met 
het Fairtrade/MaxHavelaar keur-
merk. Het is een wereld van ver-
schil voor mensen in Afrika, Azië 

of Latijns-Amerika, die zo een 
eerlijke boterham kunnen verdie-
nen. Fairtrade gaat om een han-
delspartnerschap dat streeft naar 
meer gelijkheid. Producenten en 
arbeiders krijgen een prijs be-
taald die een menswaardig be-
staan mogelijk maken. Bij Fair-
trade zijn niet alleen de produc-
tiekosten gedekt, mensen heb-
ben ook geld voor onderdak, kle-
ding, onderwijs, voedsel en medi-
sche zorg.

Verschil in handel
Een belangrijk verschil met de 
gewone handel is dat de inkoop 
van de Fairtrade producten recht-
streeks bij de producenten in ont-

Extra handen via NLdoet
Regio - Op vrijdag 15 en zaterdag 
16 maart vindt de landelijke vrij-
willigersactie NLdoet plaats. Dat 
is een uitgelezen kans voor ver-
enigingen en stichtingen uit De 
Ronde Venen (en de rest van Ne-
derland) om die lang liggende 
klus eens aan te pakken. Want via 

NLdoet komen vele extra handen 
graag een dag uit de mouwen. 
Niet alleen vanuit de eigen or-
ganisatie, maar ook enthousias-
te buurtbewoners, politieke par-
tijen en collega-teams, vrienden 
en families geven zich graag op 
om zich voor een dag in te zetten 

N201 tussen Amstelhoek en Vreeland 
wordt definitief ‘aangepakt’
Regio – Afgelopen week hebben 
Provinciale Staten van Utrecht 
besloten om de N201 tussen Am-
stelhoek en Vreeland aan te pak-
ken. Basis voor de aanpak vormt 
het voorstel van Gedeputeerde 
Staten om te kiezen voor ‘denk-
richting 3’ (geen verdubbeling, 
handhaven van de huidige max 
snelheid en gericht oplossen van 
de diverse knelpunten).
Via een amendement is het sta-
tenvoorstel van Gedeputeerde 
Staten op een aantal punten aan-
gepast waardoor er sprake zal zijn 
van een nog uitgebreider ont-
werpproces in de aankomende 
tijd (fase 2).
In het besluit straat: Voor fase 2 
van het project Toekomst N201 te 
kiezen voor Denkrichting 3 (met 

1x2 rijstroken en een limiet van 
80 km/uur en daarin verschillen-
de mogelijkheden en bouwste-
nen om (een deel) van de door-
stroomknelpunten op de N201 en 
andere mobiliteits- en leefbaar-
heidsopgaven in het gebied aan 
te pakken verder te onderzoeken. 
De volgende doorstroomknel-
punten zijn nu in beeld: De bocht 
bij Mijdrecht (lange of korte vari-
ant) ,Het kruispunt met de N212, 
De aansluiting met de A2 (met 
onderzoek naar 2x2 rijstroken), 
Het kruispunt (de bajonetaanslui-
ting) met de Rijksstraatweg-Bin-
nenweg , De brug ovr het Am-
sterdam-Rijnkanaal , Het kruis-
punt met de N402, Het kruispunt 
met de Singel-Loenenseweg, Het 
kruispunt met de Raadhuislaan 

Knelpunten
In fase 2 worden mogelijke vari-
anten voor de aanpak van deze 
knelpunten uitgewerkt en door-
gerekend met behulp van het 
verkeersmodel en beoordeeld op 
kosteneffectiviteit en en effecten 
op doorstroming, natuur en land-
schap, verkeersveiligheid, lucht-
kwaliteit, geluid en klimaat, als 
basis voor de keuze van integrale 
voorkeursvarianten en een adap-
tieve fasering daarin.
Qua participatie worden alle sta-
keholders in fase 2 betrokken 
door middel van het organiseren 
van ontwerpateliers.
De N201 loopt door in de pro-
vincie Noord-Holland. Hier is een 
wederzijdse afhankelijkheid ten 
aanzien van mogelijke oplossin-

gen. Vanwege het feit dat de uit-
werking van de knelpunten in-
vloed kan hebben op de wegen 
in Uithoorn (N196), Amstelhoek/
Aalsmeer en Hilversum (Diepen-
daalselaan), worden zowel de 
provincie Noord-Holland als de 
gemeenten Uithoorn, Wijdeme-
ren, Amstelhoek/Aalsmeer en Hil-
versum daarom nadrukkelijk be-
trokken bij de uitwerking van de 
varianten: 
Vergroten potentie OV en fiets, 
mogelijkheden zijn verbreden 
bestaande fietspaden, uitbrei-
den fietspaden, treinstation Loe-
nersloot, gebruik oude spoorba-
nen (onderzoek), Benutten van 
kansen voor ketenmobiliteit, 
werkgeversaanpak en smart mo-
bility, Doorsnijding kern Vinke-

veen: verbeteren huidige situa-
tie of ondertunneling, Bestaan-
de bruggen (de Angstel en de 
Vecht): verhogen doorvaarthoog-
te of toepassen aquaduct(en), Bo-
venwettelijke maatregelen voor 
luchtkwaliteit, geluid en natuur 
(meer doen dan noodzakelijk, 

denk aan geluidsschermen, ver-
sterking natuur enz.) Dit besluit 
en het amendement zijn ook te 
vinden op de website www.toe-
komstN201. Op die website staat 
ook alle overige informatie over 
het project en het (vervolg)pro-
ces.

van IQuizzen fel om de te behalen 
punten. Na de eerste doorloop 
van twee ronden lagen ‘Ik trap op 
mijn fietsje’ en ‘De Cliffhangers’ sa-
men aan kop met elk zestien pun-
ten. ‘Klaver 5’ bleef wat achter 
op de rest met slechts tien pun-
ten. Na de tweede serie van twee 
vragenrondes loste ‘We rotzooi-
en maar wat an’ ‘De Cliffhangers’ 
aan kop af. ‘PvdA Uithoorn’ volgde 
de beide koplopers op een punt. 
Door een heel constant spel, elke 
ronde vijftien punten, kwam ‘We 
rotzooien maar wat an’ na de der-
de doorgang alleen op de eerste 
plaats. ‘Ik trap op mijn fietsje’ zakte 
naar de tweede plaats.’Herbergh 
1883’ verloor ook terrein en kwam 
na ‘PvdA Uithoorn’ en ‘De Cliffhan-
gers’ op de vijfde plaats terecht. 

Laatste
Zoals ook in eerdere jaargangen 
van de competitie bleek de laatste 
vragenronde met muziekvragen 

de scherprechter. ‘PvdA Uithoorn’ 
behaalde hierin ruimschoots de 
meeste punten en haalde daar-
door ‘We rotzooien maar wat an’ 
in. Beide ploegen scoorden in to-
taal 61 punten en een barrage 
was nodig om de eindwinnaar 
vast te kunnen stellen. ‘We rot-
zooien maar wat an’ toonde zich 
daarin de sterkste en werd hier-
mee de eerste lijstaanvoerder in 
de verse competitie.De einduit-
slag van deze avond en daarmee 
ook de eerste stand in de compe-
titie 2019: 1. ‘We rotzooien maar 
wat an’: 61 punten, plaats 1 met 
6 competitiepunten; 2. ‘PvdA Uit-
hoorn’: 61 punten, plaats 2 met 
5 competitiepunten; 3 en 4. ‘Ik 
trap op mijn fietsje’ en ‘Herbergh 
1883’: 58 punten met elk 3,5 com-
petitiepunten; 5. ‘De Cliffhangers’: 
52 punten, plaats 5 met 2 compe-
titiepunten; 6. ‘Klaver 5’: 48 pun-
ten, plaats 6 met 1 competitie-
punt. Op woensdag 24 april volgt 
de tweede speelavond in de Her-
bergh 1883 van de PvdA Kroeg-
Kwis-competitie 2019. Er is nog 
plaats voor twee teams. Aanmel-
den via e-mail pvdapubquizz@
gmail.com

Agenda dorpshuis de Quakel
De Kwakel - Op dinsdag 5 maart 
(de laatste dinsdag van de Car-
naval) organiseert de activitei-
tencommissie van het dorps-
huis weer een kaartmiddag. Het 
is mogelijk om vanaf 13:00 uur 
in te schrijven voor zowel pan-
doeren als klaverjassen. Het kaar-
ten begint om 13:30 uur en de in-
schrijfkosten zijn €2,50. Adres: 
Dorpshuis De Kwakel, Kerklaan 
16, De Kwakel. Vrijdag 8 maart 
2019 staat het 2e Keeztoernooi 

gepland in het dorpshuis van De 
Kwakel. Er wordt gestreden in 
teams van 2 spelers. Deelname 
kost €10,- euro per team.
De zaal gaat open om 19.30 uur 
en de wedstrijd begint om 20.00 
uur. Vooraf aanmelden is nood-
zakelijk. Stuur een mail met de 
naam van uw team en de con-
tactgegevens van de deelnemers 
naar: activiteitendorpshuis@de-
quakel.nl Adres: Dorpshuis De 
Kwakel, Kerklaan 16, De Kwakel.

wikkelingslanden plaatsvindt. 
Zo gaat niet alle winst verloren 
aan tussenhandelaren. Indien no-
dig wordt er een premie of een 
voorschot verleend, zodat men-
sen een bestaan op kunnen bou-
wen voor de lange termijn. Fair-
trade gaat verder dan alleen in-
koop. Door informatie en trainin-
gen krijgen de producenten kans 
zo goed mogelijk aan te sluiten 
op de eisen van de westerse con-
sument. Voor Fairtrade gelden 
duidelijke regels die de arbeids-
omstandigheden, de gezond-
heid, vakbondsvrijheid en gelijk-
waardigheid van de werknemers 
garanderen. Ook is er een verbod 
op kinderarbeid. Fairtrade heeft 
verder aandacht voor duurza-
me, milieuvriendelijke productie-
methodes. Fairtrade is een duur-

zaam partnerschap. Arme, klei-
ne producenten krijgen een ga-
rantie op een minimale afzet voor 
een langere periode. Zo kunnen 
ze werkelijk hun marktpositie ver-
beteren. 

En wij genieten
En wij genieten van unieke, 
prachtige en lekkere Fairtrade 
producten, om onszelf of een 
ander blij mee te maken. Uit De 
grootste Groene Bedrijvengids 
van Nederland. Op Allesduur-
zaam.nl vindt u ruim 18.000 win-
kels en bedrijven, die duurzame 
producten of diensten aanbie-
den. Ook bij ú in de buurt o.a. in 
de supermarkt. Meer informatie is 
ook op te vragen bij Betty Kooij, 
e-mail: jbkooij@kabelfoon.nl of 
telefoon: 0297-321509

als vrijwilliger. Dat betekent kan-
sen: om de klus te klaren, om te 
laten zien wat jouw organisatie 
doet, om mensen warm te maken 
voor misschien wel meer vrijwilli-
gerswerk, maar vooral een gezel-
lige dag met elkaar aan het werk!
Organisaties die met het lezen 
van dit artikel gelijk denken aan 
die schilderklus, het opknappen 
van het tuinhuisje van de stich-
ting, het organiseren van een ge-
zellige middag voor cliënten, een 

zonnige tuinwerkdag of iets heel 
anders, kunnen hun klus aan-
melden via de landelijke website 
www.nldoet.nl. Inwoners, colle-
ga’s, families, vrienden die na het 
lezen van dit artikel denken: “Wat 
een leuk idee, een dagje met el-
kaar klussen voor een goed doel!”, 
kunnen zich eveneens richten op 
www.nldoet.nl. Op deze site zijn 
alle klussen per soort klus, dorp/
postcode of tijd terug te vinden. 
Er is van alles mogelijk!
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Bewoners van de Kom in 
Mijdrecht ‘zaten vast!’

Mijdrecht – “Iedereen begrijpt dat tijdens 
de werkzaamheden aan de Kerkvaart er 
enige overlast kon optreden.  Maar het lijkt 
mij dat het toch wel fi jn geweest was als 
er wat meer rekening gehouden was met 
de bewoners van de Kom. Nu de Kerkvaart 
verbreed en opnieuw bestraat wordt moe-
ten de bewoners achterlangs (over het 
bruggetje) naar de Dorpsstraat lopen,  wat 
voor de bewoners die moeizaam en/of met 
een rollator lopen een hele uitdaging is. 
Zij die toch proberen om via de korte rou-
te (Kerkvaart) de Dorpsstraat te bereiken 
keren in de meeste gevallen gedesillusio-
neerd terug.
Waarom is er voor hen, langs het nieuw-
gebouwde Zonnehuis Majella,  niet een 
beloopbare doorgang gemaakt naar de 
Dorpsstraat? “
Met deze en nog veel fellere reactie kreeg 
onze redactie afgelopen  week te maken. “ 
Hoe moet er een huisarts komen? Een zie-
kenauto? Of de lijkwagen?  Er kan geen au-
to in of uit!”  “En denk je dat de bewoners 
zijn ingelicht, nou echt niet”.

Na op een donderdagmiddag zelf  even 
te hebben gekeken, begrepen we heel 
goed dat de bewoners van de Kom, maar 
nog meer hun verzorgers of familie, op zijn 
zachtst gezegd ‘boos’ waren.

Niet te doen
Met twee gezonde benen en een stel goe-
de ogen was het al een ramp, laat staan als 
je oud bent. En zeker als je met een rolla-
tor loopt, het was niet te doen. Met een rol-
stoel kon je het helemaal vergeten. En vol-
gens de borden het duurt maar liefst tot 
15 maart. Contact met de gemeente. Per-
soonlijk doorgegeven aan de burgemees-
ter. Hij zou er wat aan doen. Hij zorgde er 
in ieder geval voor dat de hulpdiensten op 
de hoogte waren en dat zij hun weg weten. 
Voor de nog ter been zijnde bewoners en 
een beetje voor de rollators werd de loop-
mat wat verbreed, maar een rolstoel bleef 
onmogelijk.
Er is een heel makkelijk weg voor de bewo-
ners, langs de nieuwbouw van het Zonne-
huis, maar bij navraag bleek dat niet te mo-

gen. Niet dat de aannemer dat niet wil, het 
mag wettelijk niet. Het is een bouwplaats 
en daar mag je niet lopen zonder toestem-
ming en een bouwhelm. De aannemer is 
daar verantwoordelijk voor en logisch dat 
hij niet deze verantwoording neemt.
“En wat gebeurt er dan als een bewoner, of 
bezoeker ten val komt? Wie is er dan ver-
antwoordelijk?
De gemeente? Zij geven de vergunning. 

Maandag beter
In het weekend was het volgens bewoners 
nog steeds niet te doen. Maandagmiddag 
zelf weer even polshoogte gaan nemen en 
dan lopend via de Julianalaan.
En ja hoor, vanaf die kant kon je er nu in 
en uit. Met rollator, met de invalidewagen, 
het kan.
Nu is het voor de ouderen wel een aar-
dig eind omlopen om in het dorp te ko-
men, maar het kan en zoals één van de be-
woonster zei: “Ach nu lukt het en ik zeg al-
tijd maar, het moet eerst een rommel wor-
den voor het opknapt”.

Als dit geen bouwterrein was geweest was dit de kortste route geweest Maandag was de toegang tot de Kom weer aardig te doen

Het duurt maar liefst tot 15 maart

Klinkt goed maar is voor mensen die slecht ter been
zijn een heel eind om

 Je moet er toch niet aan denken als je hier instapt, lopend of
met de rollator
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Een mooi begin van de voorjaarsvakantie 
voor de scouts van de Admiralengroep!

Uithoorn - Vanaf de start van deze voorjaarsvakantie spelen de 
scouts op een prachtige nieuwe vloer in hun lokaal van het club-
huis Mercurius! Dat betekent niet langer kans op splinters in je han-
den en veel gemakkelijker schoonhouden dan de oude splinteren-
de houten vloer. Dankzij hulpvaardige ouders zijn vrijdagavond 15 
februari de nieuwe voertegels al naar binnen gebracht. Vervolgens 
werd het lokaal leeggehaald. Dat was een fl uitje van een cent na 
afl oop van de welpenopkomst. Op zaterdagochtend konden weer 
andere ouders meteen aan de slag met het leggen van onderzeil 
en de nieuwe tegels. Voor de middag lag de nieuwe vloer erin! Er is 
heel hard gewerkt met een prachtig resultaat!
Ondertussen werd de inhoud van de kasten met spelmateriaal op-
geruimd en opnieuw ingedeeld. Het leek wel NL Doet met al die be-

drijvigheid rondom het clubhuis. 
Door het heerlijke lenteweer konden het meubilair en de materi-
alen gewoon buiten staan en vermaakten de jonge scouts van de 
hulpouders zich prima op het grasveld. Ze liepen de volwassenen 
niet in de weg en boden regelmatig hun hulp aan. 
Vader en zoon Niels bijvoorbeeld, waren goed op elkaar inge-
speeld; Als vader riep: “grijs”, dan bracht Niels een grijze vloertegel. 
Riep zijn vader: “zwart”, dan stond hij al klaar met de juiste tegel om 
aan zijn vader te geven. 

Klusje
Scout en welp Yara vroeg keer op keer: “ Heb je nog een klusje voor 
ons?” of “ mogen we nu de nieuwe vloer vegen?” “ Ohh, dat veegt 

glad”, volgens een van de scouts. Het leek wel een reguliere scou-
tingopkomst waarin de kinderen spelenderwijs leerden.
Er kon buiten geluncht worden, er was zelfs tijd voor wat gitaarspel.
Kortom een gezellige en veelzijdige dag met een glanzende, spik 
splintervrije vloer in het clubhuis! De Admiralengroep is er blij mee 
en bedankt alle ouders en scouts die meegeholpen hebben.

Wilt u ook een ondersteunende bijdrage leveren? Iedere woens-
dagavond rond 20.30 bij het clubhuis Mercurius (J.A. Van Seume-
renlaan 3) kunt u komen klussen. (Het is niet noodzakelijk een kind 
op scouting te hebben)
Ontdek zelf de vele mogelijkheden die scouting Admiralengroep u 
biedt!

- Vanaf de start van deze voorjaarsvakantie spelen de - Vanaf de start van deze voorjaarsvakantie spelen de 
scouts op een prachtige nieuwe vloer in hun lokaal van het club-

drijvigheid rondom het clubhuis. 
Door het heerlijke lenteweer konden het meubilair en de materi-

voor de scouts van de Admiralengroep!voor de scouts van de Admiralengroep!voor de scouts van de Admiralengroep!voor de scouts van de Admiralengroep!voor de scouts van de Admiralengroep!voor de scouts van de Admiralengroep!





12 27 februari 2019

Bij Bridgeclub De Legmeer 
gebeurt het weer
Regio - Na de zinderende finale 
van de vorige ronde parencom-
petitie, kon men zich weer even 
herpakken voor nummer drie. 
In de A-lijn waren de verschil-
len tussen drie paren van de top 
vijf niet bijster groot. Ruud Les-
meister & Ger Quelle behaalden 
58,75% en waren zo slechts een 
fractie beter dan Johan Le Febre 
& Wim Slijkoord die op 58,33% 
kwamen. Ook Jan Egbers & Ben 
Remmers bleven met hun 57,92% 
erg dichtbij. Op wat meer afstand 
kwamen met 53,75% Lijnie Tim-
mer & Marcel Dekker, maar die 
zijn dan ook net kersvers gepro-
moveerd. De vijfde plek werd in-
genomen door Cobie Bruine de 
Bruin & Trudi Zandbergen die met 
50,83% tevens de laatste vijfti-
ger voor hun rekening namen. In 
de B-lijn staken twee paren er ver 
boven uit. Stenny & Herman Lim-
burg azen natuurlijk op terugkeer 
naar het hoogste niveau en start-
ten voortreffelijk met een score 
van 64,17%. Dat kunstje beheers-
ten ook Cora de Vor & Bep de 
Jong die, net bevorderd, zonder 
blikken of blozen het zelfde per-
centage lieten aantekenen. Jan-
ny Streng & Francis Terra houden 
ook zicht op terugkeer als derde 
paar met 53,33% en werden ver-
rassend gevolgd door Ria Wezen-
berg & Jeanet Vermeij met 52,92% 
. Renske & Kees Visser sloten hier 
de top af als vijfde met 50,83%.

C-lijn
In de C-lijn was na de geslaagde 
survival of the fittest van Maarten 
Breggeman van de vorige keer nu 

bridgepartner Elisabeth van den 
Berg aan zet. Ze kweet zich na een 
geslaagde hoogtestage in de Al-
pen uitstekend van haar taak en 
slalomde naar 66,67%. Maria Baas 
& Klaas Verrips konden hen tot 
het laatste poortje goed bij hou-
den, maar moesten toen toch een 
veertje laten, hetgeen overigens 
een prima tweede plek en 62,08% 
opleverde. Gerda van Liemt & Els 
van Wijk werden enigszins de du-
pe van deze dadendrang, maar 
met hun 58,33% kwamen ze toch 
als derde door. Anneke & Bram 
van der Zeeuw tenslotte finish-
ten als laatsten met 56,15% bo-
ven de vijftig en toen waren voor 
de overige paren de vermeldbare 
procenten natuurlijk op! In de D- 
lijn zaten de uitslagen weer dicht 
op één. Richard van den Bergh & 
Tim Vader voerden deze aan met 
55,21% als eerste, gevolgd door 
Debora van Zantwijk & Wim Har-
ding, die 53,13% bereikten. Irene 
Hassink & Henriëtte Omtzigt kwa-
men daar net achter met 52,60% 
en ook Erika Groenink & Loes 
Reinders bleven met 51,56% dicht 
in de buurt. Mieke Peeters & Tini 
Geling sloten hier de top vijf af 
met 51,04%. De volgende avond 
kan het weer geheel anders gaan, 
dus houd moed! Wilt u zich ook in 
dit bridgegeweld mengen kom 
dan spelen bij Bridgeclub De Leg-
meer. Elke woensdagavond van-
af 19.45 uur in Dans & Partycen-
trum Colijn aan de Industieweg 
20 te Uithoorn. Voor alle inlichtin-
gen het secretariaat: e-mail ger-
daschavemaker@live.nl, telefoon 
06-83371540.

Bridgeclub ABC gaat 
verhuizen
Regio - We gaan verhuizen en 
wel op 7 maart a.s. Volgende 
week spelen we nog een keer in 
de vertrouwde omgeving van 
het Buurtnest aan de Arthur van 
Schendellaan. Ons nieuwe on-
derkomen is in de Scheg, waar 
wij met ingang van 7 maart, in 
de kantine ons gezellig bridgen 
voort kunnen zetten. Ik hoorde 
een medespeelster zeggen: ik 
ben lid van verschillende bridge-
verenigingen, maar er wordt ner-
gens zo veel gelachen als hier bij 
ABC. Een groot geluk is dat on-
ze gewaardeerde koffie virtuoos 
Henk met ons mee gaat, wat zou-
den wij zonder hem moeten be-
ginnen. Donderdag 21 februari 
2019 was de tweede zitting van 
de vierde ronde. Er werd op ne-
gen tafels gebridged, geen stilzit 
deze keer, maar er was wel een in-
gewikkelde constructie bedacht 
voor de B-lijn, men bleef aan de-
zelfde tafel zitten, maar moest dit 
keer de spellen wisselen.

A-lijn
Hier is er de eerste plaats voor 
Ria en Joop met 59,38%, dit paar 
speelde, ik mag het woord bra-
voure niet meer gebruiken, maar 
met dapperheid, lef, durf en 
moed, wat hetzelfde betekend. 
De gedeelde tweede plaats is 
voor het paar Madelon en Arnold 
en Aja en John met 56,77%, van 

het jonge talentvolle paar had 
ik het wel verwacht, maar Aja en 
John stijgen boven zichzelf uit.

B-lijn 
Hier was de eerste plaats voor 
Addie en Jeannet met 55,56%, dit 
paar was weer in zijn vertrouwde 
samenstelling en dat was te mer-
ken ook. De gedeelde tweede en 
derde plaatst is voor Leny en Wil-
ly en Corry en Greet met 54,86%, 
ik geloof dat het kofferbridge van 
vorige week nog doorwerkt en 
Greet is weer hersteld, wat goed 
te merken was, want Corry kan 
niet zonder Greet en andersom 
ook niet, het is net een Siamese 
tweeling. Dit keer werd er maar 
twee keer klein slem geboden, 
beide in de B-lijn, 1 maal op spel 
2, waar door het paar Corry en 
Greet 6SA werd geboden en ge-
haald, wat waarschijnlijk ook de 
hoge klasseren tot gevolg had en 
1 maal op spel 14, hetwelk helaas 
niet werd gehaald hetwelk de la-
ge klassering tot gevolg had. Als 
u interesse heeft in bridge, kom 
dan eens langs in het Buurtnest 
om kennis te maken met het zo 
edele maar moeilijke spel, het 
kan nog voor de laatste keer, de 
week erop moet u naar de sport-
hal De Scheg gaan. Wij spelen el-
ke donderdag van 9.00 tot 12.30 
uur, dus u heeft de hele middag 
nog om zelf in te vullen.

Klaverjasmarathon
Regio - Zaterdag 30 maart is er 
in het Buurthuis van Amstelhoek 
weer een klaverjasmarathon. In-
schrijven is noodzakelijk en kan 
tot 27 maart bij Leny Jansen (jan-
senleny@hotmail.com of 06-

50282282). De inschrijfkosten be-
draagt 8 euro p.p.. Er wordt ge-
kaart van 10.00-22.00 uur. De zaal 
is (zaal open vanaf 9.15 uur. U 
vindt het buurthuis in Amstelhoek 
aan Engellaan 3a, Amstelhoek.

Klaverjasavonden bij 
Legmeervogels
Regio - Door vakanties is de kla-
verjasavond bij Legmeervogels, 
die gewoonlijk op de laatste vrij-
dag van de maand wordt georga-
niseerd, verschoven naar vrijdag 1 
maart 2019. Door deze verschui-
ving zijn er in de maand maart 
dus twee klaverjasavonden bij 
Legmeervogels. Vrijdag 1 maart 
en vrijdag 29 maart 2019. Beide 
avonden wordt er begonnen om 
20.00 uur. Er wordt geen compe-
titie gespeeld dus iedereen kan 
aanschuiven wanneer zij of hij 
maar wilt. De prijzen worden ge-

lijk op de avonden verdeeld. Kos-
ten om deel te nemen bedragen 
€3,- per persoon. Daarbij is dan 
een kopje koffie of thee inbegre-
pen. Nu vinden vele het vervelend 
om van af de parkeerplaats te lo-
pen, in het donker, naar het club-
huis van Legmeervogels. Om het 
u makkelijker te maken is het op 
de klaverjasavonden toegestaan 
om gewoon door te rijden tot aan 
het clubhuis.. Nog een keer het 
adres. Legmeervogels, sportpark 
Randhoorn, Randhoornweg 100. 
1422 NE Uithoorn.

Welke vereniging wint De 
Ronde Venen cup 2019?
Regio - De tennisverenigingen 
uit De Ronde Venen organiseren 
gezamenlijk het sportieve én ge-
zellige toernooi “De Ronde Ve-
nen Cup”. Dit jaarlijkse toernooi 
wordt voor de 7e keer georgani-
seerd en vindt plaats op zondag 
24 maart 2019. De deelnemende 
verenigingen zijn TV De Ronde 
Venen, TV Wilnis, TV Baambrug-
ge, ALTC Abcoude, VLTV en TVM 
Mijdrecht. In dit toernooi strijden 
tennissers van deze verenigingen 
tegen elkaar, op diverse tennis-
parken om de felbegeerde Ron-

de Venen Cup. Een toernooi voor 
elk tennisniveau. Want niet alleen 
de sterke wedstrijdspelers vanaf 
16 jaar spelen op zondag tegen 
elkaar. Ook beginners halen voor 
hun tennisvereniging de punten 
binnen!
Elke deelnemer speelt 3 dub-
belpartijen van ongeveer 45 mi-
nuten. Afhankelijk van het aan-
tal deelnemers per categorie 
wordt bepaald, welke klassen 
op welke parken gespeeld wor-
den. De punten worden per ver-
eniging opgeteld en de club met 

Bridgeclub Hartenvrouw/Hartenheer
Regio - Op dinsdagmiddag 19 fe-
bruari speelden we in Sporthal 
De Scheg zitting 5 van de paren-
competitie. De enige 60-plusscore 
viel in de B-lijn bij Marianne Jon-
kers & Anneke de Weerdt: 61,98%. 
Op twee eindigden Froukje Kraaij 
& Anneke van der Zeeuw met 
59,38%. Gelegenheidskoppel Eu-
genie Rasquin & Fien Leeftink be-
reikte een mooie derde plaats met 
53,65% en de vierde plaats was 
voor Lies de Bruin & Henny Jans-
sen met 53,13%. Ria Bulters & Ar-
na Kroon en Tiny Rijpkema & Ri-
neke van Pesch moesten de vijfde 
plaats delen. Beide paren scoor-
den 51,04%. De A-lijn liet toch 
wel een verrassende eindstand 
zien. Dit keer waren het eens niet 
de ‘usual suspects’ die boven-
aan eindigden maar stalen Tru-
dy Fernhout & Cisca Goudsmit de 
show met 56,60% en eindigden 

Marja van Holst Pellekaan & San-
dra Raadschelders op twee met 
56,25%. De derde plaats was voor 
Gerda Bosboom & Nel Hamelijnck 
met 54,51%, op vier Janny Streng 
& Sonja Reeders met 53,75% en de 
vijfde plaats moest door drie pa-
ren gedeeld worden: Rees & Ge-
rard van der Post, Elly van Nieuw-
koop & Jessie Piekaar en Cobie 
Bruine de Bruin & Ada van Maars-
seveen kregen het voor elkaar om 
allemaal 53,33% te behalen. Vol-
gende week volgt de laatste zit-
ting en is het dus tijd voor pro-
motie en degradatie. Daarna op 
5 maart gaan we weer twee keer 
laddercompetitie spelen. Mis-
schien een leuke gelegenheid om 
eens kennis te komen maken en 
een paar keer mee te spelen? Bel 
dan even met Sandra op 0297-
569910 of stuur een mailtje naar 
hartenvrouw2015@gmail.com

de meeste punten wint de Ronde 
Venen Cup. We starten rond 09.30 
uur. Na de laatste wedstrijd, uiter-
lijk rond 16.30 uur, verzamelt ie-
dereen zich in het clubhuis van 
TVM Mijdrecht voor een gezel-
lige afsluiting met een hapje en 
drankje. Dan is het ook tijd voor 
de prijsuitreiking van De Ronde 
Venen Cup 2019. Het belooft we-
derom een leuk toernooi te wor-
den met veel spannende wed-
strijden. Leden van de deelne-
mende tennisverenigingen kun-
nen zich tot 7 maart 2019 via de 

eigen tennisvereniging aanmel-
den. De kosten zijn €5,- per per-
soon inclusief lunch!
Voor meer informatie www.tvm-
mijdrecht.nl.

Europese indoorkampioenschappen
Bram Anderiessen 
plaats zich
Regio - Tijdens de NK indoor in 
Apeldoorn leverde Bram Anderie-
ssen, oud AKU-atleet, een fantas-
tische prestatie door zich op de 
3000 meter te plaatsen voor de 
Europese kampioenschappen die 
komende week in Glasgow wor-
den gehouden. Deze prestatie is 
des te opmerkelijker omdat Bram 
met zijn 19 jaar 1e jaarssenior is 
en hij zelf ook verbaasd was dat 
hij nu al in staat was om de limiet 

voor de EK te halen. De race waar-
in Bram met zijn tijd van 7.55.46 
onder de limiet liep, was niet al-
leen spannend maar ook van on-
gekend niveau. Bram en 2 ande-
re atleten joegen elkaar op in een 
hele snelle race met als resultaat 
dat zij zich met z’n drieen plaats-
ten voor de EK.
Vrijdag 1 maart loopt Bram om 
12.30u. in Glasgow de series 3000 
meter.

BVK’ ers geveld door griep
Regio - De Kwakel - Bij de aan-
vang van de clubavond afgelo-
pen donderdag moest loco-wed-
strijdleider Gerbrand van Nigte-
vegt berichten dat onze WL Joop 
den Blanken helaas nog niet ge-
heel was hersteld van een hard-
nekkige griep. Ook onze onna-
volgbare, vaste, verslaggever 
moest verstek laten gaan vanwe-
ge een zeer vervelende zenuw-
aandoening, welke hem zelfs van 
zijn geliefde schrijftafel houdt. 
Nochtans zag hij kans zijn ge-
waardeerde medewerking te ver-
lenen m.b.t. de verspreiding van 
dit verslag. Gerbrand sprak de 
wens uit dat genoemde heren, 
alsook Gerard de Kuijer en Fons 
Roelofsma spoedig de bridgezaal 
weer kunnen betreden. Het ver-
loop van de 2e ronde in deze 4e 
parencyclus. 

A-lijn: De 1e plaats was, niet on-
verwacht, weer eens een prooi 
voor Nelly Vork en André Ver-
hoef t.w. 60procent, met als 2e, 
jawel, het pas gepromoveerde 
paar Wim Roeling/Adri Voorn met 
een score van 59.03. Gaan Wim en 
Adri de hegemonie van de beken-
de A-top doorbreken? Het zou zo-
maar kunnen. In ieder geval zijn 
zij begonnen aan een indrukwek-
kende vervolgstart. Bij de eerste 
drie nestelden zich deze avond - 
hoe kan het ook anders? - Chris-
ta Leuven en Rita Ritzen (55,90),  
die werden gevolgd door het sta-
biele echtpaar Ludwig met 53,44, 
terwijl voor het echtpaar Broers 
en voor Margo Zuidema en Fran-
cis Terra een score van 53,82 werd 
afgetikt. Dat de combinatie van 
goed leiderschap en sterk bridge 
geen twee-eenheid hoeft te be-
tekenen is deze avond andermaal 
bewezen. In de competitiestand 
worden de eerste drie plaatsen 

thans ingenomen door achter-
eenvolgens Christa/Rita, Nelly/
André en Francis/Margo. 
B-lijn: Met de hoogste score van 
de avond (63,75) eindigden Nel 
Bakker en Hans Wagenvoort, ge-
volgd door het echtpaar Kamp 
met een eveneens zeer fraaie 
62,92 en Rina v.Vliet/Gerda Bos-
boom, goed voor 62,08, wel-
ke 3 percentages boven de rest 
van het veld uitstaken. Op de 4e 
plek treffen we hier het echtpaar 
v.d.Peet aan (55) en Anneke Kar-
las/Ria Verkerk met 51,25. In de 
onderste regionen hadden Jan-
ny Snabel en Ida Knaap kennelijk 
hun avond niet. Onvermeld moge 
niet blijven dat Ben Terra en Hans 
Elias - na hun verdiende promotie 
- zich in deze lijn zichtbaar op hun 
gemak voelen, terwijl voor Nel en 
Hans , alsmede voor Rina en Ger-
da de eredivisie reeds begint te 
gloren. Edoch, 1 of 2 zwaluwen 
maken nog geen zomer. Dat be-
seffen ook doorgewinterde brid-
gers maar al te goed. 
C-lijn: en mooie 61,61 voor het 
echtpaar Overwater, 0,60% ho-
ger dan de uitstekende score van 
Tiny Rijpkema en Riet Koot. Voor 
de 3e plaats komen we uit bij To-
ny Godefroy en Harry Rubens met 
55,36, die op hun beurt weer wer-
den achtervolgd door het echt-
paar Beijer (54.46) en de dames 
Bleekemolen/Dyrbye met 52,68. 
Het wordt al aardig spannend bo-
ven in deze lijn, welke, ook in de 
totaalstand, wordt aangevoerd 
door het echtpaar Overwater. Een 
aantal paren heeft al duidelijk een 
paar ferme stappen richting B ge-
zet. Met gemiddelden lager dan 
50 is het onderin een beetje drin-
gen geblazen. Bij het bekendma-
ken van de resultaten bleek onze 
loco overigens niet van enige hu-
mor gespeend te zijn.

TAC’90 geeft KDO in 
eerste helft voetballes
Regio - De Kwakel - Na drie ge-
lijkspelen op rij, mocht KDO af-
gelopen zondag aantreden tegen 
koploper TAC’90. In Den Haag 
wilden de Kwakelaars er alles aan 
gaan doen om te stunten tegen 
de lijstaanvoerder in de 2e klasse 
C. Gesteund door de 1-3 overwin-
ning van vorig seizoen en een na-
genoeg fitte selectie, was er stie-
kem hoop op een resultaat op 
sportpark De Verlichting.
Van meet af aan droop de kwali-
teit af van het imponerend spe-
lende TAC’90. Individueel sterk 
en strijdend als collectief werd 
KDO al snel van het kastje naar de 
muur gestuurd. Het elftal van trai-
ner Raymond de Jong was gestart 
in een defensieve 4-4-2 formatie, 
maar moest na tien minuten spe-
len toch al een eerste tegentreffer 
incasseren, 1-0. TAC’90 liet vervol-
gens duidelijk zien waarom zij zo 
graag naar de eerste klasse wil-
len promoveren. In een tijdsbe-
stek van twintig minuten wist de 
Haagse ploeg maar liefst drie keer 

te scoren, waardoor KDO met een 
4-0 achterstand kon gaan rusten.

Monsterscore
In de tweede helft wilde KDO ten 
koste van alles een monstersco-
re voorkomen. Mede door de om-
zetting naar een 4-3-3 formatie 
kregen de Kwakelaars meer grip 
op de wedstrijd. Daarnaast werd 
o.a. Sven Vlasman (die de gehe-
le week ziek was geweest) in de 
spits ingebracht, waardoor KDO 
meer duels wist te winnen. He-
laas bleef een eretreffer uit, maar 
de wijze waarop er na rust ge-
voetbald werd, was positief te 
noemen. De 4-0 stand bleef ech-
ter wel op het scorebord staan.
TAC’90 zal lachend kampioen 
gaan worden in de 2e klasse C, 
terwijl KDO zich op kan gaan ma-
ken voor de thuiswedstrijd van 
a.s. zondag tegen Laakkwartier. 
Hopelijk kunnen we de 2e perio-
de met een overwinning gaan af-
sluiten, de wedstrijd begint om 
14.00 uur aan de Vuurlijn.
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Start met Sporten
Uithoorn - Ben jij op zoek naar 
een sportmoment, waarbij van 
alles aan bod komt? Dan is Start 
met Sporten echt iets voor jou! 
Bij Start met Sporten wordt er 
veel persoonlijke aandacht gege-
ven en kun je ontdekken welke 
sport perfect bij jou past. Bij de-
ze laagdrempelige activiteit staat 
plezier in bewegen voorop! Start 
met Sporten is ontstaan door sa-
menwerking tussen Brijder en Vi-
det en is elke dinsdagmiddag van 

13.30-14.30 uur voor volwasse-
nen. Het vindt plaats in het Videt-
gebouw op Arthur van Schendel-
laan 57 in Uithoorn. Als het weer 
het toelaat gaan wij lekker buiten 
bewegen op het plein achter het 
Videtgebouw. Het kost €10,- voor 
10 keer sporten, we werken met 
een strippenkaart.  Kan je niet 
wachten om te beginnen? Neem 
dan contact op via info@videt-
uithoorn.nl of 06-52770494 of 
kom een keer gezellig langs!

Damclub Kunst en Genoegen 
bedwingt koploper
Uithoorn - Als invaller Leo Hoo-
gervorst geen schijfwinst over 
het hoofd had gezien, hadden de 
dammers uit Purmerend zelfs te-
gen een nederlaag aan kunnen 

lopen en hun kampioenschap 
kunnen vergeten. Maar Leo zag 
het niet en kwam vervolgens in 
grote problemen die na een uur 
niet meer te overzien waren en 

Klaverjasnomaden
Uithoorn - Woensdag 20 februari 
was er weer de wekelijkse gezel-
lige klaverjasavond in de Schut-
se. Deze keer gingen 42 enthou-
siaste deelnemers de strijd met 
elkaar aan. Aan het eind van de 
avond kwam Douwe Douwstra 
na telling van alle punten als win-
naar uit de bus. Zijn score be-
droeg 7024. Als tweede volgde 
Cor De Beer met een totaal van 
6888  punten terwijl Bep Groe-
neveld met een totaalresultaat 
van 6775 als derde ook nog bin-
nen de prijzen viel. De grote ver-
liezer was echter Hans Heere. Hoe 
hij ook zijn best deed verder dan 
5034 punten kwam hij niet en dus 
de poedelprijs. Voor zo een gere-
nommeerde klaverjasser toch 
wel een enorme domper. Hopen-
de dat hij deze tegenslag snel te 
boven komt wordt hem de vol-

gende kaartavond als troost een 
heerlijk flesje wijn overhandigd.
De marsenprijzen bestaande uit 
prachtige, door DUO plant ver-
zorgde boeketten bloemen, wer-
den deze avond gewonnen door 
Cor de Beer, Gerrie Ruimschoot 
(2x) en Hans Heere  terwijl de ca-
deaubonnen in deze categorie, 
eveneens te besteden bij DUO 
plant, in het bezit kwamen van 
Ada van Maarseveen, Gijs Brozius, 
Joke Rietbroek en Jacqueline van 
den Bergh. De flessen wijn wa-
ren dit keer als marsenprijs voor 
Cor de Beer, Ineke Ykema, Jan de 
Kuijer en Joke Veenhof. Alle prijs-
winnaars van harte proficiat. De 
eerstvolgende klaverjasavond 
wordt weer gespeeld op  don-
derdag 28 februari  in de Schutse 
aan de Merodelaan 1 te Uithoorn. 
Aanvang 20.00 uur.

Verlies en gelijkspel voor 
Boule Union Thamen
Uithoorn/De Kwakel - Het eer-
ste team moest uit tegen de kop-
lopers in de tussenstand. JBV Bul-
derbaan uit Amstelveen heeft 
nog niet verloren en slechts een-
maal gelijk gespeeld. De ont-
moeting vond plaats in de over-
dekte accommodatie van PUK in 
Haarlem, waar vorige week Bad-
hoevedorp nog verslagen werd. 
De banen bij PUK zijn verschil-
lend van toplaag en tegen Bul-
derbaan speelde team 1 op een 
andere ondergrond dan de week 
ervoor tegen Badhoevedorp. 
De spelers van Bulderbaan kwa-
men beter uit de voeten op het 
wat grovere terrein dan de spe-
lers van BUT. De doublettenron-
de werd met 3-0 verloren, hoewel 
een doublette een goede kans 
had hun partij te winnen. In de 
triplettenronde leek het dezelfde 
kant op te gaan. Maar op een ach-
terstand van 12-9 wist de equipe 
Jelle Pekelharing, Wilma Buch-
ner en Henk van Rekum een vier-
punter te scoren en daarmee de 
partijwinst. Daar bleef het helaas 
bij, want ook de afsluitende dou-
blettenronde ging met 3-0 naar 
JBV Bulderbaan. De 7-1 winst van 
Bulderbaan brengt hen een stuk 
dichter bij de eindoverwinning. 
Als zij de volgende speeldag win-
nen, dan zijn ze kampioen en 

gaan ze over naar de derde di-
visie. Het team van BUT moet er 
nog een paar winnen om niet te 
degraderen. 

Team twee
Team 2 speelde de return tegen 
Les Francophiles 3 in Rotterdam. 
De heenwedstrijd was met 5-3 
verloren, dus er was zeker sprake 
van een revanchewedstrijd. Het 
team ging voortvarend van start 
en sloot de doublettenronde met 
een 2-1 voorsprong af. De triplet-
tenronde ging in het geheel naar 
BUT een met een stand van 4-1 
ga je toch ontspanneer de laat-
ste speelronde in, wetend dat 
een gelijkspel in ieder geval ze-
ker was. Mogelijk waren de spe-
lers en speelsters iets te ontspan-
nen, want de ronde ging geheel 
naar Les Francophiles, hoewel de 
equipe Ria van Beek/Jeroen Stie-
kema nog dicht bij een overwin-
ning kwamen (10-13). Wel bleef 
BUT met deze uitslag voor op Les 
Francophiles in de tussenstand.
Er zijn nog drie speelronden te 
gaan in deze competitie. Speel-
ronde 12 is op zaterdag 9 maart. 
Beide teams spelen dan thuis 
en de spelers hopen op goede 
weersomstandigheden , zodat 
er op de accommodatie aan de 
Vuurlijn gespeeld kan worden.

Bart de Veer wint het 
Kampioenschap van Uithoorn

Uithoorn - Stralende weersom-
standigheden zorgde ervoor dat 
er ruim 160 deelnemers afkwa-
men op het Kampioenschap van 
Uithoorn op zondag 24 februari 
bij UWTC. De dag begon met de 
jongste wielrenners, de 8 en 9-ja-
rigen. Twaalf renners stelden zich 
op voor 7 km koers en daarbij de 
UWTC leden Sem Kroon en Tom 
Derogee. Beide mannen kunnen 
nog niet met de kop van de koers 
mee, maar ze reden de wedstrijd 
netjes uit. Sem Kroon werd 8e en 
Tom Derogee 12e.

Bij cat 3-4 was UWTC-er Mike 
Knook tevreden met zijn 8e 
plaats. Binnenkort gaat hij op 
school een spreekbeurt houden 
over het wielrennen en daarvoor 
schoot zijn moeder verschillende 
actiefoto’s tijdens de wedstrijd. 

Enorm veld
Maar liefst 35 deelnemers bij cat 
5-6 werden 1 minuut na de 18 
deelnemers van cat 7 wegge-
schoten. Toen cat 7 de andere 
groep inhaalde werd het wel een 
enorm deelnemersveld. Gelukkig 
verliep de wedstrijd zonder val-

partijen. De eindsprint van cat 
5-6 verliep wel wat chaotisch om-
dat ze op dat moment nog tus-
sen de cat 7 deelnemers reden. 
Een aantal kanshebbers zaten op-
gesloten en misten hierdoor een 
goede klassering.  Thomas Huite-
ma uit Roden werd de winnaar, 
2e Max de Lincel uit Voorschoten 
en 3e Masja Keesman uit Velser-
broek. UWTC lid Jari Buskermo-
len was pas ’s nachts terug geko-
men van wintersport en eindigde 
als één van de laatste. Toch knap 
dat hij de wedstrijd uitreed!
De jongens van cat 7 moesten 
nog een paar rondes door. Daar 
ging de winst naar de sterke Jan 
van Schaik uit Amsterdam, 2e 
Jesse de Vries uit Hoofdorp en 
3e Jens Versteeg uit Amsterdam. 
Drie UWTC leden reden ook pri-
ma mee. 6e Mike Derogge, 14e 
Rens Grömmel en 15e Lars Hop-
man.

Dames
Om 11.30 uur gingen 11 dames 
en 19 nieuwelingen & nieuwe-
ling meisjes van start. Bij de nieu-
welingen won Nick Schelvis uit 
Heemskerk, 2e Ian Vasbinder uit 

Koog aan de Zaan en 3e Lars de 
Weerd uit Krommenie. Bij de da-
mes mag Marit Raaijmakers zich 
Kampioen van Uithoorn noemen. 
Marit is teamgenoot van Lorena 
Wiebes. Tweede werd Tessa Sand-
berg en 3e Iris de Boer. 
En om 13.00 uur gingen nog 
eens 60 deelnemers van start. 
De sportklasse renners moesten 
90 minuten koersen en de ama-
teurs/junioren/beloften en eli-
te groep maar liefst 120 minu-
ten. Vanaf de start ging het hard, 
regelmatig ging het peloton op 
een lang lint. En al binnen een 
half uur gingen de eerste deelne-
mers alweer uit koers, rondjes van 
45- 46 km/u vonden ze toch echt 
te hard gaan. Even leek er een 
kopgroep van zo’n acht renners 
te ontstaan, maar dat lieten de 
UWTC leden niet op zich zitten. 
Ze hadden heel wat rondes no-
dig om weer bij deze kopgroep te 
komen. Hierdoor ontstonden ver-
schillende groepen op het par-
cours en werd het een echte af-
valrace. Sportklasse renner Peter 
Horsman uit Purmerend maakte 
er een modderrace van toen hij 
bijna in de sloot belandde. Voor 

hem was de koers voorbij. Bri-
an Burggraaf uit Velsen Noord 
was vandaag de sterkste renner 
bij de sportklasse. Hij kreeg Cees 
Snoek uit Volendam en Job van 
der Wal uit Amsterdam naast zich 
op het podium. Beste UWTC-er in 
de sportklasse was Maarten Post-
ma uit Hoofdorp. Hij had zich he-
lemaal leeg gereden, maar was 
trots op zijn 10e plek en dat hij de 
wedstrijd in het peloton had uit-
gereden. Vincent Derogee werd 
17e. Dennis Moolhuijsen en Mi-
chael van Meerland stapten eer-
der uit de koers.

Amateurs
De amateurs moesten nog 30 mi-
nuten langer door. In de laatste 
5 rondes wisten er 3 man te ont-
snappen. Zij gingen de podium-
plaatsen verdelen. De winst ging 
naar UWTC lid Bart de Veer, die 
ook tijdens het afgelopen cyclo-
cross seizoen al menig keer op het 
podiumheeft gestaan. De 21-jari-
ge de Veer is al vanaf zijn 4e jaar 
lid van UWTC. Op de leeftijd van 
14 jaar heeft hij de overstap van 
de bmx naar de wielren gemaakt. 
En het afgelopen jaar heeft hij 
veel progressie geboekt. 2e werd 
Yentl Ruijmgaard uit Zwanen-
burg en 3e Rudy Vriend uit Scha-
gen. Ook de overige UWTC leden 
reden een goede koers. Bas de 
Bruin had een grote fanclub langs 
het parcours staan en werd 4e, 
8e Tommy Oude Elferink, 17e Je-
roen Breewel en 20e Ian vd Berg. 
Sven Buskermolen reed net als 
zijn broer Jari de wedstrijd rustig 
uit en Lorena Wiebes vond het na 
1 uur genoeg. Binnenkort begin-
nen voor haar de (inter)nationale 
elite koersen weer. (foto’s Vincent 
Derogee).

K&G snel op achterstand bracht. 
Het zou toch een lange avond 
worden, deze keer geen file naar 
Purmerend maar een lift die voor 
vertraging zorgde waardoor de 
wedstrijd al later was begonnen.
De Nieuwveense leden van K&G 
zouden wel even de lift nemen, 
maar het zou een tijdje duren 
voor ze uit de kast kwamen.
De lift ging geen etage omhoog 
of het gebouw wilde maar geen 
etage zakken.
De alarmbellen zorgden voor op-
schudding in het damlokaal, mis-
schien hierdoor aangeslagen, dat 
Leo zo snel verloor. 

Kopmannen
Na drie uur dammen kwamen de 
kopmannen van beide teams re-
mise overeen, waarmee Adrie 
Voorn dik tevreden mocht zijn. 
Snel na deze partij wist René de 
Jong  zijn remise aanbiedende 
opponent te verschalken. René 
moest voor de winst gaan om-
dat zijn team achterstond. Positi-

oneel kwam René een schijf voor 
waarna hij snel de hand van zijn 
aangeslagen tegenstander kreeg, 
3-3 tussenstand.
Alleen Wim Konst nog in de 
race, Wim net terug uit Gam-
bia en  herstellende van een jet-
lag. Nog plakkerig van de zon-
necrème verschoven de schijven 
zeer traag. Om het middernach-
telijk uur scheen er nog een licht-
je in Purmerend en dat was van 
het damlokaal.
Na een marathonpartij behaalde 
Wim een dik verdiend punt en be-
paalde de einduitslag op 4-4. In 
de hoofdklasse staat er nog een 
ronde op het programma, be-
langrijk voor Purmerend en Enk-
huizen die nu weleens gelijk bo-
venaan kunnen eindigen. Dank-
zij K&G die hun afsluitende wed-
strijd in Zaandam moeten spe-
len en op een zeer verdienstelij-
ke derde plaats kunnen eindigen. 
Hopelijk kan topper Wim Kees-
sen dan weer aanschuiven na zijn 
jammerlijke heupbreuk, sterkte.








