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Kinderboerderij 
heeft uw hulp 
nodig
Uithoorn - Ook op de kinder-
boerderij organiseren het be-
stuur op 11 maart aanstaan-
de NLdoet. Nu de winterperio-
de voorbij gaan zij zich richten 
op de heropening van de kin-
derboerderij voor het publiek. 
Door de ophokplicht voor de 
kippen  is er een iets aange-
past programma ,maar er nog 
voldoende te doen. De klus-
sen variëren van terrein oprui-
men, snoeiwerk,  schilderen en 
of timmeren. Zo willen zij o.a. 
op het achter terrein fl ink wat 
gaan snoeien, aanharken en 
vegen, zodat er weer gewan-
deld kan worden.  Verder wil-
len zij de konijnenhokken gaan 
schoonmaken, verven en een 
echte konijnenzandbak ma-
ken. Als dat gedaan is dan kun-
nen onze konijnen weer lekker 
naar buiten. Enthousiast ge-
worden, zin in een buitenklus 
en wilt u een bijdrage leve-
ren aan deze mooi plek geef u 
dan.  Zij zouden het fi jn vinden 
als u vooraf aangeeft of u ons 
wil komen helpen, u kunt dat 
doen via NLdoet: of mail naar 
willemkornmann@olievaar.nl
Met uw hulp kunnen zij er voor 
zorgen dat als de kinderboer-
derij weer open gaat  alles er 
weer mooi bij staat.
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Wij zijn met spoed op zoek naar serieuze

Uithoorn: omg. Elzenlaan (150 kranten)
 omg. Bruine Lijster (270 kranten)
De Kwakel: omg. Pastoor J. van Dijklaan (130 kranten)

ook 50+ van harte welkom

Uithoorn: omg. Elzenlaan (150 kranten)

welkom
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 Kwakelse Ondernemers 
gaat met zijn tijd mee
De Kwakel - Dat de Kwakelse On-
dernemers Vereniging met zijn tijd 
mee gaat werd afgelopen zaterdag-
avond tijdens de feestavond rondom 
de viering van het 25-jarig bestaan 
van het Dorpshuis De Quakel goed 
duidelijk. Maar ook dat die vereni-
ging er voor zorgt dat het Dorpshuis 
zelf bij de tijd blijft. Namens het ge-
heel verjongde bestuur van de KOV 
bood scheidend voorzitter Wim van 
Scheppingen dorpshuis voorzitter 
Aad Rekelhof een nieuwe digitale 
gevelklok aan. ‘Eentje met GPS, zo-
dat Edward (Verburg, de beheerder 
van het Dorpshuis) niet bij de wis-
seling van zomer naar wintertijd vi-
ce versa de klok gelijk hoeft te zet-
ten.’ Kersvers KOV bestuurslid Mar-
tien Lek nam daarna de gelegen-
heid te baat om voor het voetlicht 
te brengen wat de ondernemersver-
eniging, zonder dat dat bij de mees-
te dorpsbewoners bekend is, zo-
al doet in De Kwakel. ‘Velen den-
ken bijvoorbeeld dat de gemeente 
de bloembakken aan de lantaarn-
palen verzorgt en de intocht van 
de Sint regelt, maar niets is minder 

waar, dat verzorgt de KOV! We heb-
ben te maken met een steeds ver-
der terugtredende overheid, zodat 
burgerinitiatieven steeds belangrij-
ker worden. De Kwakelse Onderne-
mers nemen hierin zeker hun ver-
antwoording, nu en in de toekomst. 
Ook wil het nieuwe bestuur meer 
ondernemers gaan betrekken bij de 
KOV. Momenteel bestaat de vereni-
ging uit 60 leden, en dat is maar een 
klein deel van de ruim 200 onder-
nemers die ons dorp rijk is. Daar-
om roep ik de ondernemers die nog 
geen lid zijn op zich aan te mel-
den. We bewaken ook de onderne-
mersbelangen richting de gemeen-
te Uithoorn, en dan geldt natuurlijk 
wel hoe meer leden we hebben, hoe 
sterker we staan,’ aldus besloot Lek 
zijn toespraak.

Festiviteiten
Op 20 april heeft de KOV zijn jaar-
vergadering bij kwekerij Wim van 
Diemen aan de Achterweg, waar 
natuurlijk naar goed Kwakels re-
cept ook een gezellig samenzijn 
van gemaakt gaat worden. Daar-

naast wordt vrijdag 22 september 
de derde Kwakelse Ondernemers-
dag georganiseerd, dit keer bij Bos-
man van Zaal aan de Bedrijvenweg. 
Daar krijgen de ondernemers een 
kijkje in de keuken van dit Kwakel-
se mondiaal opererende bedrijf, en 
wordt daarna een –royaal- hapje en 
drankje geserveerd. Alle onderne-
mers uit De Kwakel zijn welkom, lid 
of geen lid. ‘Maar we hopen uiter-
aard dat ze lid worden. Voor de kos-
ten hoeven de ondernemers het niet 
te laten, die bedragen slechts � 50,- 
per jaar!,’ aldus scheidend voorzit-
ter Wim van Scheppingen, die de 
(denkbeeldige) voorzittershamer 
heeft doorgegeven aan Klaas Kleijn. 
Na veertig (!) jaar voorzitterschap is 
hij blij dat hij het stokje kan overge-
ven aan de volgende generatie. Zo 
ook de secretaris/penningmeester 
tandem Huub en Ada van Vliet, die 
dit 30 jaar voor hun rekening heb-
ben genomen. Zij worden opge-
volgd door een andere tandem, na-
melijk Dave van Eijk en Patrick in ’t 
Veld, inderdaad, de welbekende sla-
gers.

Uithoorn - Team Samen Sterker 
heeft het bedrag bekend gemaakt 
van de opbrengst van het Keeztoer-
nooi van 17 februari. Deelnemers 
en sponsoren brachten samen liefst 
5.004,68 euro bijeen. De organisato-
ren, Team Samen Sterker en de Club 
van 100 van Legmeervogels moch-
ten tijdens een korte bijeenkomst 
in de afgelopen week de cheques 
overhandigen aan de twee goe-
de doelen waarvoor het Keeztoer-
nooi 2017 was georganiseerd. Ma-
rijke Versteeg, contactpersoon van 
Zuster Chizo Chedu in Zambia ont-
ving 2.000 euro voor het kleinschali-
ge maar prachtige OWDEC project. 
Van dit geld wordt daar een volle-

dig huis gebouwd waarin een aantal 
kansarme mensen uit de sloppen-
wijken van Lusaka zullen worden 
gehuisvest. De woning is inclusief 2 
hectare grond en zal deel uit gaan 
maken van een bestaande boeren 
community onder leiding van Zuster 
Chizo Chedu. De nieuwe bewoners 
zullen met de al in het project par-
ticiperende werknemers, het land 
gaan bewerken en worden daar-
door in staat gesteld om een mens-
waardig bestaan op te bouwen.

Willem Körnmann, bestuurslid van 
Kinderboerderij De Olievaar, ont-
ving een cheque van 3.004,68 eu-
ro. De kinderboerderij kan dit geld 

heel goed gebruiken. Onder an-
dere voor de bouw van een toilet-
voorziening voor de bezoekers. De 
Olievaart heeft inmiddels een her-
start gemaakt en verdient ons al-
ler aandacht, want een kinderboer-
derij in onze gemeente is voor kin-
deren een uitstekende plek om op 
een leuke wijze kennis te maken 
met levende dieren. Het educatieve 
karakter van een kinderboerderij is 
daarbij van onschatbare waarde. De 
Olievaar wordt volledig gerund door 
vrijwilligers. Team Samen Sterker en 
de Club 100 van Legmeervogels be-
danken tenslotte nogmaals ieder-
een die heeft bijgedragen aan dit 
mooie resultaat!

Prachtige opbrengst 
Keeztoernooi 2017

De Kwakel - Vorige week heeft de 
eerste editie van de beheercommis-
sie bijeenkomst “buitengebied De 
Kwakel” t.b.v. huisvesting van ar-
beidsmigranten plaatsgevonden. 
Deze beheercommissie is tot stand 
gekomen na de informatieavond 
van 1 juni 2016 in het Dorpshuis in 
De Kwakel. De gemeente Uithoorn 
heeft de beheercommissie opge-
richt met als doel; het bespreken 
van gezamenlijke problematiek en 
het oppakken van knelpunten en le-
ren van elkaars expertise, op het ge-
bied van huisvestiging van arbeids-
migranten. Deze bijeenkomst vond 
plaats in de gezamenlijke ruimte 
van de studio’s voor de arbeidsmi-
granten op de locatie Poelweg 44a, 
de eerste grootschalige huisves-
tingslocatie welke inmiddels ruim 
een jaar open is. Op voorhand was 
verwacht dat er ca. 10 personen 
aanwezig zouden zijn. Daadwer-
kelijk hebben meer dan 25 perso-
nen deze bijeenkomst bijgewoond, 
een groot succes dus! Naast de ge-
meente Uithoorn, de wijkagent, de 
brandweer en buurtbeheer waren 
er meerdere exploitanten aanwezig, 
maar vooral veel omwonenden. 

Tijdens de bijeenkomst heerste met 
name enthousiasme over de huis-
vesting van de arbeidsmigranten. 
Door omwonenden wordt tot op he-
den geen overlast ervaren, en men 
was het er over eens dat de contac-
ten onderling goed verlopen. Men 
kent elkaar onderling, en tijdens de 
bijeenkomst was ‘Buur’ en ‘Buur-
man’ een veel gehoorde aanspreek-
term. Er is afgesproken dat omwo-
nenden onderling direct met elkaar 
kunnen communiceren, waar ieder-
een erg over te spreken was. 
Na het groepsgesprek heeft er een 
rondleiding plaatsgevonden, waar-
bij de aanwezigen een kijkje heb-
ben kunnen nemen in verschillen-
de studio’s van de arbeidsmigran-
ten. De aanwezigen waren erg on-
der de indruk van de grootte en de 
inrichting van de studio’s. 
Of er nog een nieuwe bijeenkomst 
plaats zou moeten vinden, was de 
vraag, omdat er geen problematiek 
speelt. Toch is afgesproken om eind 
van het jaar weer bijeen te komen 
en de ervaringen nogmaals met el-
kaar te bespreken, waarbij iedereen 
hopelijk nog net zo enthousiast zal 
zijn als nu! 

Enthousiaste reactie op 
huisvesting arbeidsmigranten

Uithoorn - Op de Johan Ensche-
deweg in Uithoorn is zaterdagmid-
dag een persoon aangehouden, die 
met zijn auto nogal wat schade had 
aangericht. Met zijn auto had de be-
stuurder een lantaarnpaal geramd, 
vervolgens een betonblok geraakt 
en tot stilstand gekomen in de bos-
sages. De bestuurder is nagekeken 

door ambulancepersoneel en bleek 
geen verwondingen te hebben. 
Toen de politie . hem een blaastest 
afneem werd de bestuurder aange-
houden hij bleek veel teveel te heb-
ben gedronken. 

Foto: KaWijKo Media / 
Ricardo Neeskens

Dronken bestuurder uit 
de bocht
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DOKTERSDIENSTEN
Spoedgevallen overdag via 
eigen huisarts en dan toets 1. 
Spoedgevallen avond/nacht/
weekenden via huisartsenpost 
Ziekenhuis Amstelveen, 
tel. 020-4562000.

APOTHEEK
Apotheek Thamer 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

INFORMATIEF

Kantooradres:
Anselmusstraat 19
3641 AM Mijdrecht
Tel. 0297-581698
Mobiel 06-53847419

Aanleveren van advertentie:
Dinsdag voor 10.00 uur
verkoopuithoorn@meerbode.nl

Advertentieverkoop:
Nel van der Pol
Kees Jan Koedam

Advertentie-tarieven:
op aanvraag

Aanleveren van kopij:
Maandag voor 15.00 uur
redactieuithoorn@meerbode.nl
Maximum aantal woorden: 300

Redactie:
Nel van der Pol

Correspondent:
André Veenstra

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

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

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

130e jaargang

OPLAGE: 14.900

Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren op 
artikelen of zijn mening te geven op 
ontwikkelingen die spelen binnen de 
gemeente. Uw ingezonden brief dient 
echter ondertekend te worden inge-
stuurd, dus voorzien van naam, adres, 
telefoonnummer en/of e-mailadres. 
Deze gegevens worden niet volledig 
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 attent, 
dat door ons in deze krant geproduceerd 
advertentie-, foto-, en/of tekstmate-
riaal niet beschikbaar wordt gesteld 
aan derden. Dus ook niet per e-mail, 
fotokopie of anderszins zonder uitdruk-
kelijke, schriftelijke toestemming van 
de uitgever!

Verschijnt woensdag
EDITIE 3:
UITHOORN, DE KWAKEL, 
NES A/D AMSTEL
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Weekagenda Vita Amstelland
Bilderdijkhof 1 Uithoorn, tel. 0297-567209, 

www.vita-amstelland.nl

Salon ruimte te huur
De bilderdijkhof heeft een ruime 
salon te huur op de woensdag 
en vrijdag. Geschikt voor bijvoor-
beeld, kapper, pedicure, manicure 
etc. U kunt langskomen voor meer 
informatie en/of bezichtiging.

Expositie in de maand maart
Mevrouw van der Bijl exposeert 
haar schilderijen vanaf 3 maart, 
meeste acryl, aquarellen en enke-
le in pastel. De bilderdijkhof is de 
gehele week open om de kunst-
werken te komen bekijken.

GEEN KRANT? 0297-581698

AmstelProms concert zoekt 
muzikanten en zangers
Uithoorn - Al jaren bestond het 
idee om een groots concert te orga-
niseren aan de Amstel. Een zomer-
avond concert in de sfeer van de 
traditionele Night of the Proms con-
certen. Daar waar klassiek en pop 
elkaar ontmoeten. En dit jaar gaat 
het gebeuren. Op zaterdagavond 17 
juni wordt een groots AmstelProms 
concert gegeven. Het beproefde re-
cept wordt gevolgd. Een groot or-
kest wat gedurende het concert 
wordt aangevuld met lokale zan-
gers, zangeressen, bands, koren en 
muzikanten. De repetities door KnA 
zijn al begonnen, maar muzikanten 
die mee willen spelen zijn van harte 
welkom. In het orkest is nog plaats 
voor blaasinstrumenten, de repeti-
ties zijn op de dinsdagavond.

Verzameling beste muzikanten
Tijdens het concert worden popu-
laire werken gespeeld waar andere 
muzikanten en zangers/zangeres-
sen aan mee doen. Zo zal The Wall 
van Pink Floyd worden uitgevoerd 
samen met een kinderkoor. In The 

Wall is echter ook behoefte aan een 
goede gitarist, net als in een Medley 
van de Dire Straits. Ben jij een goe-
de gitarist die dit beheerst, of ken je 
iemand die dit zou kunnen? Neem 
dan contact op met KnA om te zien 
of je op 17 juni kunt meespelen in 
dit unieke evenement. Zo wordt er 
ook nog gezocht naar een goede pi-
anist die mee kan spelen met Sky-
fall van Adele en eventueel andere 
nummers. Maar een zangeres die 
dit nummer beheerst is ook nog no-
dig. Of een jonge jongen die Ciske 
de Rat kan zingen als solo samen 
met het orkest. 

Kortom: de beste zangers, zange-
ressen en muzikanten uit de omge-
ving worden gezocht voor dit fan-
tastische muzikale evenement aan 
de Amstel. Ken je iemand die hier-
voor in aanmerking komt, of ben je 
zelf geïnteresseerd? Stuur dan ui-
terlijk 1 april een email naar kna.se-
cretariaat@gmail.com om door te 
geven wat je kunt. Er wordt dan snel 
contact met je opgenomen.

In deze column kunt u ook komen met
uw foto en tekstje. Ziet u iets leuks, zieligs, aardigs,
opvallends, geks of gevaarlijks, het geeft niet wat, maak daar 
een foto van, een klein verhaaltje en stuur het op.

   Goed geschoten...

Wie weet staat u volgende week in ‘ Goed Geschoten’. Per mail kan 
het naar: redactiemijdrecht@meerbode.nl, of redactieuithoorn@
meerbode.nl”. Per post naar: redactie Nieuwe Meerbode, Anselmus-
straat 19, 3641 CB in Mijdrecht. Vorige week ontvingen we deze foto...

De ooievaars zijn 
weer gesignaleerd

Uithoorn - Twee van de ‘Uithoornse ooievaars’ zijn weer gesinaleerd 
en wel op de alarmpaal bij de Brandweerkazerne, zo laat Henk Beek-
mann ons zien via bijgaande foto.

Henk Beekmann

Uithoorn - Voedselbank Uithoorn – 
De Kwakel organiseert op zaterdag 
4 maart 2017 weer een inzamelings-
actie voor levensmiddelen in sa-
menwerking met supermarkt Deen 
in de Legmeer. Vrijwilligers van de 
voedselbank zijn tussen 09.00 uur 
’s ochtends en 17.00 uur ’s middags 
actief om klanten te informeren op 
welke wijze zij de cliënten van de 
voedselbank van levensmiddelen 
kunnen voorzien. Ook staat er een 
goederenkraam van de Voedselbank 
waar de vrijwilligers levensmiddelen 
in ontvangst nemen. Er zijn momen-
teel 60 huishoudens in Uithoorn en 
de Kwakel afhankelijk van een voed-

selpakket. Het is elke keer weer een 
uitdaging om de voedselpakket-
ten te vullen die de cliënten weke-
lijks krijgen. De producten die klan-
ten doneren zijn een welkome aan-
vulling hierop. In de winkel staat een 
productenplein opgesteld waaruit 
men producten kan uitzoeken om 
te schenken. Denk hierbij aan koffi e, 
wasmiddelen, houdbare zuivelpro-
ducten, conserven etc. Tevens zijn 
DE spaarpunten van harte welkom. 
Deze kunnen ingeleverd worden bij 
de goederenkraam bij de in- en uit-
gang. Ook staat er een collectebus. 
Het geld zal volledig ten goede ko-
men aan de voedselbank.

Supermarktactie Voedselbank 
DEEN in de Legmeer

Lezing over bijen
Regio - Op dinsdag 7 maart or-
ganiseert IVN De Ronde Venen en 
Uithoorn een lezing over bijen. De-
ze lezing wordt verzorgd door Frans 
Wolfkamp. Frans is sinds 2015 zelf-
standig imker met 4 bijenkasten in 
Bijenpark Osdorp en 8 kasten in 
Uithoorn. De lezing wordt gehou-
den in het NME-centrum De Woud-
reus, Pieter Joostenlaan 28a in Wil-
nis. De lezing begint om 20.00 uur. 
Voor de toegang wordt een vrijwil-
lige bijdrage gevraagd van 2,50 eu-
ro. De bij is vooral bekend van de 
honing die hij maakt. Maar een bij 
doet veel meer zoals het bestuiven 

van fruit. De laatste jaren was de bij 
vaak negatief in het nieuws doordat 
er zoveel stierven onder mysterieuze 
omstandigheden. Inmiddels lijkt het 
wat beter te gaan met onze bijen. 
Hoe ziet het leven van een honing-
bij eruit? En wat doen deze zo be-
langrijke insecten voor ons? Als je 
nieuwsgierig bent naar verhalen en 
feiten over deze insect, kom naar de 
lezing van Frans Wolfkamp. Hij ver-
telt je er graag meer over. 

Zie voor meer informatie de websi-
te: https://afdeling.ivn.nl/afdeling/
de-ronde-venen-uithoorn 

Gratis genealogie Workshops 
Regio - Er lijkt maar geen einde te 
komen aan de vele, vaak gratis be-
schikbare bronnen op het internet. 
Daarom nodigt de werkgroep Ge-
nealogie van de Historische Vereni-
ging De Proosdijlanden u uit om on-
ze ervaring en kennis met u te delen. 
Op maandagavond 6 maart richten 
wij met behulp van een stukje the-
orie de aandacht op het samenstel-
len en invullen van bijvoorbeeld een 
kwartierstaat. Een week later, op 13 
maart komt het digitaal zoeken en 
verwerken van de vele genealogi-
sche gegevens ter sprake. Een aan-

rader voor hen die tot op heden te-
vreden waren met een paar kopie-
tjes in een beduimeld oud schriftje. 
Maar ook voor hen die van mening 
zijn dat zij alle beschikbare bron-
nen inmiddels wel geraadpleegd 
hebben. De beide avonden zijn gra-
tis toegankelijk en u bent van har-
te welkom. Onze Oudheidkamer 
vindt u aan de Croonstadlaan 4a 
in Mijdrecht. De zaal is open van-
af 19.15 uur en we starten om 19.30 
uur. U kunt zich hier voor aanmel-
den bij de heer Pleun van Golen van.
golen@versatel.nl 

Geweldige winactie in 
winkelcentrum Zijdelwaard 
Uithoorn - Op 4 maart gaat een 
geweldige winactie van start in 
winkelcentrum Zijdelwaard. Consu-
menten kunnen iedere week kans 
maken op een mooi prijzenpak-
ket bestaande uit producten van 
de Zijdelwaardse winkeliers. Daar-
naast worden aan het einde van de 
winactie 3 hoofdwinnaars getrok-
ken die 250,-, 100,- euro of 50,- eu-
ro aan shoptegoed winnen. Om de-
ze prijzen te kunnen winnen moe-
ten consumenten in een week drie 
kassabonnen van drie verschillen-
de winkeliers sparen. Deze kas-
sabonnen kunnen samen met een 
actiekaart vervolgens in de actie-

bus worden gedeponeerd. Hoe va-
ker iemand meedoet, hoe groter de 
kans op een mooie prijs. Op 15 mei 
vindt tijdens de Rad van Fortuin ac-
tie in het winkelcentrum (van 11.00 
tot 15.00 uur) de prijsuitreiking 
plaats. Naast de prijzenpakketten 
en shoptegoeden maken alle con-
sumenten die dag een aankoop 
hebben gedaan opnieuw kans op 
mooie prijzen. Actiekaarten voor de 
winactie worden huis aan huis ver-
spreid. Daarnaast kunnen consu-
menten actiekaarten krijgen bij de 
winkeliers van winkelcentrum Zij-
delwaard. U doet toch ook mee met 
de winactie! 

Uithoorn - Afgelopen maandag 
was het alweer de laatste avond 
van het seizoen voor EHBO vereni-
ging Camillus. Met een bijzondere 
tintjes. Ambulance verpleegkundi-
ge Jan Bosch gaf een heel boeien-
de lezing over de Ambulance zorg. 
Als eerste roemde hij de inzet van 
EHBO’ers, omdat zij vaak toch als 
eerste ter plaatse zijn bij een on-
geval. De eerste hulp die verleend 
wordt kan net dat beetje extra uit-
maken! Dat geldt helemaal als er 
sprake is van hartfalen. Een goed 
opgeleide EHBO’er kan een reani-
matie inzetten en indien mogelijk 
ook een AED apparaat bedienen. 
Zo gaan er geen kostbare minu-
ten verloren en kan de ambulance 
het daarna overnemen. Jan Bosch 
sprak bevlogen over het werk op de 
ambulance. Over de aanrij-tijden, 
de regio indelingen, de samenwer-
king met andere regio’s, de coördi-
natie van ambulance zorg, de des-

kundige mensen bij de meldcentra-
le, de chauffeurs van de ambulan-
ce die voorheen vaak een heel an-
der beroep uitoefenden. Op de am-
bulance werken is een pittig maar 
mooi beroep! Alle cursisten van de 
EHBO cursus zijn geslaagd en van-
avond was de diploma uitreiking. 
Dat was het tweede bijzondere tint-
je van de avond! Onder leiding van 
instructeur Wout Veldhuizen zijn 
er 8 mensen opgeleid tot kersver-
se EHBO’ers! Als laatste extra tintje 
werd er een bos bloemen uitgereikt 
aan Bart Verhaar. Hij en zijn vrouw 
Thea zijn al 40 jaar actief EHBO’er 
bij Camillus. Sterker nog: ze heb-
ben elkaar zelfs leren kennen bij de 
EHBO! Dit alles werd na afl oop ge-
vierd met een drankje en een hap-
je. Het seizoen mag dan wel afge-
lopen zijn, de EHBO’ers zijn altijd 
actief als dat nodig mocht zijn. Dat 
geeft toch altijd weer een beetje ex-
tra veilig gevoel!

Ambulance en diploma’s 
bij Camillus

De geslaagde EHBO’ers: vlnr: Jozef Astley; Bep de Meijer; Marijke Verhoek; 
Thea van der Pluijm; Ira Rost van Tonningen; en zittend Pieter van der Vlugt. 
Afwezig maar wel geslaagd zijn: Yvonne Verlaan en Irene Wink.
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De redactie van de Nieuwe Meerbode rekent het tot 
haar taak om de lezers van haar krant zo objectief mo-
gelijk te informeren. Wij nemen zelf geen standpunt 
in. Wij vinden dat alle mededelingen, nieuwsfeiten en 
overige onderwerpen die zich in het openbaar afspe-
len en zeker die zaken die tijdens gemeentelijke ver-
gaderingen, bijeenkomsten of interviews worden ge-
daan, in onze krant horen. Alle lezers van onze krant, 
ook die niet bij zo’n bijeenkomst of vergadering of wat 
dan ook aanwezig waren, behoren daarvan kennis te 
kunnen nemen. Ingezonden brieven plaatsen wij omdat 
de afzender wil dat haar of zijn mening bekend wordt 
gemaakt in haar of zijn omgeving. Zij of hij blijft verant-
woordelijk voor de inhoud. Plaatsing door ons betekent 
niet dat onze redactie een standpunt inneemt.

REACTIE VAN EEN LEZER
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De Kwakel - Gisterenmiddag 
toch wel wat stormschade on-
dervonden. Gelukkig geen ernsti-
ge schade, maar toch…….. Bij het 
aanbrengen van een nieuwe wa-
terleiding door BAM op het Kwa-
kelsepad zijn de wortels van de 
bomen nagenoeg verwijderd met 
als gevolg, dat ontwortelde bo-
men met storm kunnen omwaai-

en. Dit was de eerste boom, maar 
misschien bestaat de mogelijk-
heid, dat door de aangelegde wa-
terleiding andere bomen ook ont-
worteld zijn, dit met alle risico van 
dien. Een controle hierop zal zeker 
moeten plaats vinden om mogelijk 
(letsel)schade te voorkomen.
 
Henk de Ruiter

Storm haalt bomen neer

Lange brug Antwerpen

Bouwplannen 
Heijermanslaan

Uithoorn - Ongetwijfeld neem 
ik aan, dat de presentatoren van 
deze visie zich geheel gebaseerd 
hebben op de uitvoering van een 
volkomen bestaand project in 
de stad Antwerpen! In de vorige 
eeuw is midden in dat stadscen-
trum, waardoor de hoofdweg de 
N! over De Frankrijklei loopt een 
dergelijke brug aangelegd, waar-
door destijds een snellere door-
stroom van het verkeer kon wor-
den gerealiseerd. Helaas is door 
het enorm toegenomen autover-
keer deze N1 weer een blokka-
de voor het doorgaande verkeer. 
Als bestemming het stadscen-
trum kan echter tijdig van de N1 
naar oude “De Frankrijklei “ afge-
slagen worden en vandaar via o.a. 
De Keyserlei of “De Meir” kunnen 

voor het langzamere verkeer - al-
le gewenste doelen - zoals Cen-
taal station, de Zoo, bezienswaar-
digheden of winkelstraten wor-
den bereikt. In Uithoorn is dit pro-
ject een stuk eenvoudiger. Men 
behoeft slechts 1 oversteek plaats 
voor de voetgangers van - en 
naar het oude dorp te overbrug-
gen, waardoor men kan spreken 
over een “brug” met een lengte 
van ongeveer een honderd me-
ter. Vanaf een rotonde thans hoek 
Laan van Meerwijk/Koningin 
Maximalaan met slechts een klei-
ne helling, waardoor men makke-
lijk en veilig kan oversteken. Zie 
ook dergelijke projecten in ande-
re steden zoals in San Francisco.

J. Hemelrijk

Uithoorn - Bij het artikel van 
22 februari over de bouwplan-
nen in de Heijermanslaan staat 
een plaatje dat helemaal niet de 
werkelijkheid weergeeft. De Ge-
meente heeft op de voorlichtings-
avond ook dit plaatje laten zien 
en de aanwezige omwonenden 
hebben geprotesteerd tegen de-
ze verkeerde voorstelling van za-
ken. Er komt helemaal geen groot 
leeg plein voor de fl ats met wan-
delende hondjes! Het is er ge-
vaarlijk voor voetgangers en hon-
den! Er komt een smalle weg met 
veel parkeerplaatsen en veel in en 
uit parkerende auto’s en vracht-
wagens. Tegenover de voorste en 
middelste fl at is nl. de Jumbo en 
de parkeergarage en het parkeer-
dak. Waar links de boom staat 
bevindt zich ongeveer een leeg-
staand bankgebouw en waar de 
mensen wandelen zijn de wonin-

gen van de Heijermanslaan. En 
achter de getekende fl ats is een 
brede sloot en de woningen van 
de Albert Verweylaan, dus be-
paald geen wolkenlucht! Ver-
der staat in het artikel dat de in-
loopavond matig bezocht was. Als 
de Gemeente het de eerste keer 
goed had gedaan met de uitnodi-
gingen, dan waren de mensen die 
destijds wel een uitnodiging had-
den gekregen er nu ook geweest. 
Op deze tweede inloopavond was 
het echter wel geweldig dat er 
van alle partijen gemeenteraads-
leden kwamen kijken. Dat was 
wel nodig, want niet alle raads-
leden hadden op 22 december 
(raadsvergadering) een goede 
voorstelling van de situatie en de 
bouw. Dit moest me van het hart!
 
Joke Morren
Albert Verweylaan 117, Uithoorn

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.

Kippen zijn aardige en slimme 
dieren. Ze laten met hun kokkok-
jes horen of ze tevreden zijn, boos 
of bang. Onze krielkippen laten 
ook weten of ze speciale wen-
sen hebben. Dan staan ze ’s och-
tends voor de voordeur. Meest-
al willen ze voer. ’s Winters leg-
gen ze niet. Maar zodra de lente 
nadert en het weer 10 uur licht is 
beginnen ze; luid kukelend laten 
ze dat weten. Dan rapen we de ei-
eren. Maar opeens zit er een kip 
op: die is broeds en de eieren zijn 
niet meer geschikt om te eten. Als 
de kip het aantal eieren genoeg 
vindt stopt ze met leggen en gaat 
de hele dag broeden. Een krielkip 
wil wel graag zoveel eieren als er 
net onder haar passen. Dat kun-
nen er tien maar ook twintig zijn. 
Wij vinden twintig erg veel: dan 
hebben we ieder jaar 60 kuikens 
van onze drie kippen en die eten 
heel wat. Dus als de kip even uit 
het leghokje is halen we wat eie-
ren weg. Een broedse kip gaat zit-
ten op de eieren die er zijn. Dat 
gaat altijd goed en na een tijdje 
verschijnen er 6 kuikens. En dan 
het volgende jaar is er opeens een 
kip weg. Nergens te vinden. Mee-
genomen door een kat? Een bui-

zerd? Een paar weken later zien 
we de kip door de tuin scharrelen, 
18 kuikens achter zich aan. Ze 
heeft “weggelegd”, zo heet dat als 
ze ons te slim af wil zijn. De kui-
kens moeten toch wel een paar 
weken de ren in, want ze zijn snel 
het slachtoffer van eksters, bui-
zerds, katten en zo. De zaterdag 
daarop paniek in de ren: de kip 
met de vele kuikens pikt naar de 
haan en laat alarmgeluiden ho-
ren. Geen wonder, want de haan 
is bezig het ene kuiken na het an-
dere in de waterbak te gooien. 
En kuikens kunnen niet zwem-
men….Het kippenhok wordt in 
tweeën gedeeld. De haan wordt 
naar het kleinste deel verbannen. 
Hanen houden niet van kuikens: 
zolang de hen ze grootbrengt 
heeft ze geen enkele belangstel-
ling voor de haan. De kuikens 
worden langzaam groter. Negen 
haantjes dat jaar. Als de haantjes 
gaan vechten moeten ze weg. En 
ook een paar hennetjes, we heb-
ben ruimte voor 5 kippen. Dit jaar 
is er maar één persoon blij: onze 
zwager. Wij eten onze eigen kip-
pen niet.

Catherine

Een haan houdt niet 
van kuikens

Haat en liefde in de polder

Help de weidevogels 
beschermen

Roer om bij Kempershoek
Regio - Na 23 jaar gaat het roer om 
bij Kempers Watersport. Per 1 maart 
start er een nieuwe uitbater in het 
horecagedeelte op de jachthaven. 
Brasserie-Bar Kempershoek opent 
dan haar deuren voor het publiek.
Chefkok/eigenaar Albert Piela-
nen gaat hier de scepter zwaai-
en en de heerlijkste gerechten be-
reiden, welke de vaste bezoekers 
rondom de Westeinderplas al ken-
nen als ze aanmeerden bij Brasse-
rie Nieuwe Meer. Bij Brasserie-Bar 
Kempershoek zal er een zeer geva-
rieerde kaart gevoerd worden met 
als basis de klassiek Franse keu-
ken met internationale invloeden. 
Er worden lokale leveranciers ge-
bruikt, zoals Palingrokerij Rekelhof, 
groenten van OostOogst, gerook-
te zalm van Bawykov en brood van 
Vooges. Uiteraard zijn ook de be-
zoekers van jachthaven Kempers 
meer dan welkom om te genieten 

bij Kempershoek. Van een kop kof-
fi e met taart tot aan een dagscho-
tel of een 3-gangendiner. Dit kan 
op het ruim opgezette terras, waar 
u een fantastisch uitzicht heeft op 
de haven of in het sfeervolle restau-
rant, aan de royale stamtafel of een 
van de intiemere tafeltjes. Kemper-
hoek beschikt ook over een aparte 
zaal voor uw feesten/partijtjes/be-
drijfspresentaties voor groepen van-
af 25 personen. Hierbij kunt u opti-
oneel gebruik maken van de royale 
bar met eigen ingang met een bier-
tap waar verschillende soorten ge-
tapt worden. Voor actuele informa-
tie kunt u onze website bekijken: 
www.kempershoek.nl Wij houden u 
graag op de hoogte van de laatste 
nieuwtjes via Facebook www.face-
book.com/kempershoek Wilt u uw 
ervaringen graag delen met de bui-
tenwereld kunt u dit doen via social 
media.

Regio - De eerste kieviten buitelen 
al weer boven de akkers. En de eer-
ste grutto’s zijn ook al gearriveerd 
in Nederland. Het voorjaar komt er 
aan! De weidevogels horen bij het 
Nederlandse landschap, ze horen bij 
het voorjaar. Geniet u ieder voorjaar 
ook van de roep van de grutto en de 
duikvluchten van de kievit? Om de 
weidevogels te helpen bij het over-
leven in ons drukke landschap zet-
ten honderden Utrechtse vrijwilli-
gers zich in. Ook u kunt een bijdra-
ge leveren om deze cultuurvogels te 
behouden. Op 9 maart a.s. is er een 
startbijeenkomst in Wilnis bij IVN De 
Ronde Venen & Uithoorn.

Wat doet een weidevogelbe-
schermer?
Als weidevogel vrijwilliger leert u de 
weidevogels goed kennen. Op ba-
sis van hun gedrag leert u waar zij 
hun nest hebben gemaakt. De nes-
ten worden opgespoord en gemar-
keerd met 2 stokken. De boer of 
loonwerker kan zo de locatie van 
het nest zien, zodat hij er rekening 
mee kan houden bij de werkzaam-
heden op het land. Goed overleg 
met de boer is een belangrijk on-
derdeel van de werkzaamheden. 
Daardoor kunnen meer weidevogels 
overleven. IVN De Ronde Venen & 
Uithoorn heeft als werkgebied Am-

sterdam, Mijdrecht, Vinkeveen, Uit-
hoorn, Abcoude, Baambrugge, Wil-
nis en 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 perio-
de bent u minimaal 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 Erfgoed 
Utrecht organiseert cursussen voor 
beginnende weidevogelvrijwilligers. 
Via de lokale weidevogelgroep kunt 
u aangemeld worden. Ook krijgt u 
begeleiding van een ervaren wei-
devogelbeschermer als u het veld 
in gaat. Heeft u interesse? Kom dan 
op 9 maart van 20.00-22-00 uur naar 
de startbijeenkomst in Wilnis. Loca-
tie: Geerkade 10, 3648 NX Wilnis. 
Voor aanmelding of meer informa-
tie kunt u contact opnemen met Flip 
ter Heide, ph.ter.heide@gmail.com. 
In de provincie Utrecht zijn 13 ver-
schillende weidevogelgroepen ac-
tief. Landschap Erfgoed Utrecht on-
dersteunt de werkzaamheden van al 
deze werkgroepen met materialen 
en cursussen. Kijk voor meer infor-
matie over weidevogelbescherming 
ook eens op www.landschaperfgoe-
dutrecht.nl.

Bij NZURI maak je voortaan 
zelf online je afspraak!
Regio - De website van NZURI 
schoonheidssalon heeft een nieuwe 
optie, je kunt namelijk vanaf nu ON-
LINE je afspraak inboeken. De salon 
wordt steeds drukker en omdat we 
niet iedereen gelijk telefonisch te 

woord kunnen staan bestaat er nu 
de mogelijkheid zelf online je af-
spraak in te plannen. Een groot ge-
mak voor de klant en voor ons! Je 
ziet direct wanneer er een moge-
lijkheid is voor een behandeling en 
je kunt jouw eigen agenda ernaast 
houden om de meest geschikte dag 
en tijdstip te kiezen. Kies simpel-
weg je behandeling uit, kies eventu-
eel aanvullende mogelijkheden, se-
lecteer een datum, tijd, vul je gege-
vens in en klaar! Om dit te vieren 
hebben we de gehele maand maart 
een mooie actie. Maak je huid Len-
teProof! 60 minuten gezichtsbehan-
deling met massage’s inclusief epi-
leren en wenkbrauwen verven. De-
ze actie is alleen online in te boeken 
om zo alle klanten zo snel mogelijk 
te kunnen helpen. Ook de nieuwe 
ontharingsmethode bij NZURI met 
draad, het zogenaamde threaden, 
IPL defi nitief ontharen of de perfect 
brows behandeling boek je nu zelf 
online in op www.nzuri.info 

WWW.MEERBODE.NL

Moonlight

Tuintje in Mijn Hart

Fifty Shades Darker

Sing (3D/NL)

La La Land

LEGO Batman, de fi lm (3D NL)

The Red Turtle

Demain Tout Commence

NU IN DE BIOSCOOP

WWW.STUDIOSAALSMEER.NL    

STUDIO’S AALSMEER
BIOSCOOP

COMEDY

MOONLIGHT
Winnaar Oscar Beste Film
Prijs: €8,50 

COMEDYCLUB AALSMEER
16 maart - Prijs: €13,50
Headliner: Vincent Geers!

Donderdag 16 maart

Donderdag 20 april

Donderdag 18 mei

Voor meer informatie en tickets:

badaboom.tv

COMEDY AGENDA

BIOSCOOP

Op 15 maart is het Ladies Night met de fi lm ‘Het verlangen’. Deze komedie gaat over 

boeken en... schoenen, heel veel schoenen.  “Als de aantrekkelijke schoenenverkoopster 

Brigitte met een beroerd manuscript bij uitgeverij Goudemondt aankomt, zien de broers 

Marc en Boudewijn direct mogelijkheden. Zij hebben namelijk een literair meesterwerk in 

handen van Herman: een onooglijke en stotterende auteur. Ze bedenken een grote wissel-

truc, maar of dat de oplossing is?” Tickets à €12,50 bestel je op bioscoopaalsmeer.nl

LADIES NIGHT - HET VERLANGEN - 15 MAART

BIOSCOOP
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De Springschans omgetoverd tot 
“Swingsjans”
Uithoorn - Donderdag 23 februari  
j.l. werd het jaarlijkse carnavalsfeest 
gevierd op basisschool de Spring-
schans en werd de school omge-
toverd tot  “Swingsjans “.  Juf Lot-
te was voor deze ene dag  niet de 
baas van de school, maar zij kreeg 
de eervolle taak om de sleutel van 
de school over te dragen aan Prins 
en Prinses Carnaval. Gedurende 
de hele week vooraf aan het feest, 
mochten alle leerlingen en leer-
krachten stemmen op hun favorie-
te Prins en Prinses. Uit groep 8a wa-
ren Julian en Luciënne genomineerd 
en uit groep 8b streden Jesse en Eli-
sa mee voor deze felbegeerde titel. 
Nadat alle vele stemmen waren ge-
teld, werden Jesse Catsman (8b) en 
Luciënne Koopmans (8a) verkozen 

tot Prins en Prinses Carnaval van de 
Swingsjans. Zij waren voor één dag 
de baas van de school en mochten 
de sleutel in ontvangst nemen. Vol 
trots liepen zij voorop in de polonai-
se over het schoolplein. Na het dan-
sen en hossen op de welbekende 
meezingers  ‘paard in de gang’ en 
‘zak eens even door’, gingen alle kin-
deren verder met feestvieren in hun 
eigen klas of gang. In vele groepen 
werd gestart met een modeshow. 
De kinderen mochten op gezellige 
muziek in hun prachtige outfit  para-
deren over de ‘rode loper’. Er waren 
mooie prinsessen, brandweerman-
nen, ninja’s, meisjes indianen, bak-
kers, politieagenten, zakken patat, 
superhelden en nog veel meer. Wat 
had iedereen zich weer uitgedost! 

Feest
Hierna waren in elke jaarlaag ver-

schillende feestelijke activiteiten be-
dacht waar de kinderen met veel 
plezier aan konden deelnemen.  In 
de groepen 1-2  werden spelle-
tjes als stoelendans, pandje verhu-
ren en ballon hooghouden gedaan. 
In de groepen 3 tot en met 6 wer-
den oud Hollandse spelen georga-
niseerd, zoals kloslopen, blik gooi-
en, sjoelen,  spijkerpoepen, drop-
veter eten, beschuit fluiten en puz-
zelen. In de groepen 7 en 8 konden 
de kinderen kiezen voor o.a. koek-
jes bakken, drama en het spelen van 
(gezelschaps)spelletjes. De OR (ou-
derraad) had ook dit jaar weer voor 
een lekker tussendoortje gezorgd in 
de vorm van limonade en een hartig 
spiesje. Hier werd dankbaar van ge-
smuld. Gedurende de hele dag or-
ganiseerde de OR voor elke bouw 
een DISCO in de gymzaal waar ie-
dereen hun danstalent kon laten 
zien. Er werd luid meegezongen 
met de feestnummers en de mooi-
ste dansmoves werden getoond. We 
willen de OR graag bedanken voor 
hun inzet vooraf en tijdens het feest! 
Om 12.00 uur gingen alle kinderen 
met rode konen van inspanning en 
enthousiasme naar huis en konden 
zij gaan genieten van een verdiende 
vakantie. Meer foto’s van het feest 
zijn te zien op www.springschans.
com en op de facebookpagina van 
RKBS de Springschans.

Vrije School telt 
aanmeldingen op 1 mei
Regio - De plannen voor een Basis-
school voor Vrijeschoolonderwijs in 
de omgeving Wilnis/Mijdrecht/Uit-
hoorn zijn in een vergevorderd sta-
dium. Op 1 mei van dit jaar worden 
de aanmeldingen geteld en naar 
aanleiding hiervan wordt besloten 
welke klassen naar alle waarschijn-
lijkheid zullen starten in augustus 
2017. Op woensdagavond 8 maart is 
de eerstkomende informatie-avond 
om ouders te informeren over dit 
initiatief voor vrijeschoolonderwijs.
Op 1 mei van dit jaar wordt bepaald 
of er voldoende definitieve inschrij-
vingen zijn om de Basisschool voor 
Vrijeschoolonderwijs  in regio Wil-
nis/Mijdrecht/Uithoorn, door veel 
ouders gewenst, te starten. Om ko-
mende augustus te beginnen met 
een kleuterklas zijn 18 definitieve 
aanmeldingen nodig van 4- en 5- 
jarigen. Zijn er hiernaast voldoen-
de inschrijvingen van kinderen in 
hogere leeftijdsgroepen, dan kun-
nen daar mogelijk één of twee klas-
sen bovenop gezet worden. De vol-
ledige uitwerking van de plannen 
wordt bekend gemaakt als deze de-
finitief is. Op woensdag 8 maart zal 
al één en ander uit de doeken wor-

den gedaan op de informatie-avond 
van dit initiatief, om 20.00 op Pieter 
Joostenlaan 28a in Wilnis. Sascha 
Holthaus, schoolleider van een 
vrijeschool in Amsterdam-Noord, 
zal deze avond ingaan op de ma-
nier van werken in een vrijeschool, 
met zowel oefenuren als periode-
onderwijs, en ook de leerdoelen ko-
men aan de orde. Aanmelden voor 
de avond via vrijeschoolgroenehart.
wordpress.com.

Theatervertelling De Mier
Op vrijdag 3 maart wordt er een 
kinderactiviteit georganiseerd door 
de initiatiefgroep. Nienke Wiesen-
feld van het Utrechtse theaterge-
zelschap Koffie & Kaas vertelt De 
Mier, een beeldende vertelvoorstel-
ling gebaseerd op het boek ‘het ver-
trek van de mier’ van Toon Tellegen. 
Na afloop zal Nienke met het jon-
ge publiek nog wat moois maken. 
Geschikt voor alle leeftijden. Vrij-
dag 3 maart 15.45 uur, Pieter Joos-
tenlaan 28a, Wilnis. Bijdrage 5,- eu-
ro per kind, inclusief drinken en iets 
lekkers. Meer info en aanmelden via 
vrijeschoolgroenehart.wordpress.
com

Jubileumjaar AH Jos van 
den Berg gestart

met een prijs. Prijzen variërend van 
vijf euro tot een jaar langs wekelijks 
voor 100 euro winkelen. Iedere klant 
kon een ballon aanwijzen en of Jos 
of zijn broer  Jaap (zie foto) haal-
de de gewenste ballon naar bene-
den. Het liep storm. Al halverwege 
de middag waren alle prijzen verge-
ven. Deze keer geen prijs? Niet ge-
treurd, dit hele jaar door zijn er nog 
velen acties waarbij nog heel veel 
te winnen is. Hierbij de hoofdprijs-
winnaars: 1 jaar gratis boodschap-
pen: is gewonnen door de heer 
Schoonheim, 1 minuut gratis win-
kelen, werd gewonnen door de heer 
en mevrouw van Heel. De winnaars 
van het weekend/midweek zijn: An-
neke Raadschelders, Dina ZafZa-
fi, Tessa en Jordi en  Henny Bordes. 
De geplande helicoptervluchten van 
4 maart zijn even uitgesteld vanwe-
ge het verwachte weer, maar wat in 
het vat zit verzuurd niet. 
Houdt deze krant in de gaten voor 
de volgende actie.

Uithoorn - De strijd om de kiezer 
is al weer een tijdje aan de gang. 
De politieke partijen proberen hun 
standpunten onder de aandacht 
van de kiezers te brengen. Sommi-
ge lijsttrekkers zien, wellicht van-
uit strategisch perspectief, af deel 
te nemen aan lijsttrekkers debat-
ten. Neigt dat niet naar miskenning 

En zo in Aalsmeer.

Het Verkiezingsbord

Uithoorn - Maandag jl was het 
exact tien jaar geleden dat Jos van 
den Berg 'zijn' Albert Heijn' opende 
in winkelcentrum Amstelplein. Dit 
jaar zal, zoals u reeds vorige week 
in onze krant heeft kunnen lezen, 

geheel in het teken staan van dit 
jubileum. De start was dat zijn he-
le winkel vol hangt met blauw wit-
te ballonnen, drieduizend stuks. 
Duizend en een van deze balon-
nen waren voorzien van een kaartje 

Zo zien de borgen in Uithoorn eruit.

Uithoorn - Op de Zegge in Uit-
hoorn is vanavond brand uitgebro-
ken in een woning. In de slaapka-
mer kon de brand zich flink ontwik-
kelen. Een bejaarde bewoner kon 
zichzelf nog in veiligheid brengen, 
en is opgevangen bij buren.
De brandweer was snel ter plaatse 
en heeft direct de blussing ingezet. 

Deze hebben kunnen voorkomen 
dat het vuur oversloeg naar naast-
gelegen woningen. Team Brand-
onderzoek doet onderzoek naar de 
oorzaak van de brand. Stichting Sal-
vage ondersteund de bewoner met 
het schadeherstel. De woning is 
voor nu onbewoonbaar.
Foto: KaWijKo Media

Woning onbewoonbaar 
door brand

Navigatie uit 
auto weg

Uithoorn - Tussen woensdag 22 
en vrijdag 24 februari is ingebroken 
in een aan Fokkemast geparkeerde 
auto. Uit de Kia is het navigatiesy-
steem gestolen. 

Getuigen gezocht 
van straatroof

Uithoorn - Op woensdag 22 febru-
ari rond tien over elf in de avond is 
een 23-jarige man uit Uithoorn be-
laagd door een bestuurder van een 
Citroën. De inwoner was via Rode 
Klaver naar het Shell station gelo-
pen. Bij het tankstation zag hij een 
man in de Citroën stappen. Het viel 
hem op dat de bestuurder apar-
te schoenen droeg. Na zijn aanko-
pen is hij terug gaan lopen naar het 
busstation in de Arthur van Schen-
dellaan. Onderweg zag hij de Citro-
en rijden, de wagen reed een paar 
rondjes op de rotonde. Bijna bij de 
bushalte kreeg de 23-jarige plots 
een forse stomp in zijn gezicht. Hij  
kwam ten val en herkende zijn be-
lager door de speciale schoenen, 
zwarte gympen met feloranje stre-
pen. De belager is ongeveer 1.85 
meter lang, 18 tot 20 jaar en heeft 
een slank postuur. Hij rende na de 
mishandeling terug naar zijn auto. 
Mogelijk zijn er getuigen. Zij wor-
den verzocht contact op te nemen 
met de politie via 0900-8844. 

Overspannen 
persoon op het 

dak
Uithoorn - Op woensdag 22 febru-
ari rond het middaguur kregen de 
alarmdiensten een melding dat een 
overspannen persoon op het dak 
van een woning stond in de Mars-
manlaan en zelfmoord wilde ple-
gen. Agenten zijn ter plaatse ge-
gaan, evenals de brandweer en de 
hondenbrigade. Ook de helikop-
ter van de politie is naar Uithoorn 
gevlogen. De heli heeft ongeveer 
een half uur bij het incident gevlo-
gen. In de heli zat namelijk een on-
derhandelaar. De overspannen per-
soon bleek een 29-jarige man uit 
Uithoorn, die overigens later be-
sloot toch maar weer naar binnen 
te gaan. Dit werd gezien door de 
wijkagent. Agenten hebben de deur 
van zijn woning open gemaakt en 
de man meegenomen. Hij gaat be-
handeld worden. 

Met drank op 
bosjes in

Uithoorn - Op zaterdag 25 februari 
om even voor half vijf in de middag 
heeft een eenzijdig ongeval plaats-
gevonden in de Johan Enschede-
weg. Een 45-jarige man uit Hille-
gom is met zijn auto de bosjes ge-
reden, nadat hij eerst een betonblok 
had geraakt. De bestuurder bleek 
onder invloed van alcohol. Hij is ge-
wond geraakt en naar het zieken-
huis vervoerd. De volkswagen met 
buitenlands kenteken raakte zwaar 
beschadigd.

van hun achterban? Is die dan niet 
nieuwsgierig naar hoe hun politiek-
leider de partijstandpunten verde-
digt en hoe hij zich staande houdt 
in het debat? Enfin, bij de Brede 
school aan de Randweg staat een 
verkiezingsbord voor alle politieke 
partijen. Het biedt een treurige aan-
blik, alsof het maanden na de ver-
kiezingen is vergeten weg te halen. 
Maar het is echt nog twee weken 
voor de verkiezingen.
Blijkbaar vindt de lokale politiek het 
onbelangrijk en heeft het net als 
sommige lijsttrekkers maling aan de 
kiezer. Laat Aalsmeer een voorbeeld 
zijn (zie bijgaande foto)
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Vorig jaar was er een actie van de Weight Watchers, 
waarbij je als deelnemer een geheel verzorgde 
reis naar Weight Watchers Amerika kon winnen 
en daarbij ook een bezoek aan Oprah Winfrey. 
Uit de stapel deelnemers in Nederland werd de 
Mijdrechtse Monique eruit gehaald. Zij mocht 
naar Amerika. Exclusief voor de Nieuwe Meerbode 
schreef zij onderstaand dagboekje en maakte zij 
bijgaande foto’s...

Na bijna 3 maanden van wachten in spanning was 
het eindelijk zo ver. Op weg naar het Weight Watchers 
Better Together Retreat. Vanaf Schiphol naar Los 
Angeles. Op het vliegveld stond er een chauff eur klaar 
die ons, via de kustweg, naar Santa Barbara bracht. 
Aangekomen naar een lange reis stonden er op onze 
prachtige kamer bloemen en goodiebags op ons te 
wachten. Daarna een cocktailreceptie en diner waar 
wij kennis maakten met de andere gasten. Heerlijk 
gegeten maar na ruim 28 uur was het ook fi jn om te 
gaan slapen.

De volgende dag eerst rustig ontbijten in de Villa 
die ons de gehele trip ter beschikking stond. Daarna 
richting de haven van Santa Barbara voor een cruise 
langs de kust. Onderweg heerlijke sapjes en een 
lunchbuff et. Helaas geen walvissen kunnen spotten 
maar wel zeehonden en dolfi jnen. ‘s Middags wijn 
proeven bij The Valley project. En ook daar werden we 
weer verwend met hapjes.

Vrijdag werden we verwacht voor een bijzondere 
lunch. Tijdens de drankjes werden we verrast door 
Oprah Winfrey zelf, waarmee we gingen lunchen. 
Wat een bijzondere, inspirerende vrouw! Het eten 
werd verzorgd door haar persoonlijke chef’s Sonny 
en Mei. Gerechten uit het kookboek van Oprah. Nog 
nauwelijks bekomen van dit alles konden we even 
bijkomen van een massage van 80 minuten. Vervolgd 
door een mind, body, spirit class van Jules Davis.

Zaterdag na het ontbijt hadden we een prachtige 
wandeling onder leiding van fi tnesscoach Jenny 
Schatzle. In de middag hebben we Santa Barbara 
verkend. En toen was het alweer tijd voor het 
afscheidsdiner. Zowel buiten als binnen zag alles er 
weer prachtig uit en moesten dan echt afscheid gaan 
nemen na wederom een geweldig diner.

De laatste dag ontbijten en afscheid nemen van alle 
andere gasten. Emotioneel en soms even slikken. 
Ongelofelijk wat voor band je met mensen kan 
opbouwen in maar een paar dagen. Verschillende 
mensen maar allemaal met hetzelfde, herkenbare 
verhaal qua eten en afvallen. Heel bijzonder en toen 
was het toch echt tijd om richting huis te gaan. Terug 
naar het echte leven.

Een reis om nooit meer te vergeten. 
Met de belangrijke boodschap; Better Together

OPEN AVOND  
DONDERDAG 16 MAART 
Kom vrijblijvend een kijkje nemen 
tussen 19.00-19.30 uur bij de 
cursus van Weight Watchers 
bij Optisport te Mijdrecht.

Naar Weight 
Watchers USA
Wat een belevenis!





De Kwakel - Op 2 februari 1992 werden de oprichtingsstatuten vastgesteld en 
op 22 februari 1992 opende dorpshuis De Quakel haar deuren. Tijd dus voor een 
feest eind februari 2017 om het vijfentwintigjarig bestaan te vieren.

Van 19 t/m 25 februari werd er aandacht besteed aan het jubileum. Alle bezoe-
kers werden getrakteerd op gratis koffi e/thee met een passende traktatie. Een 
aantal verenigingen verwende haar leden ook nog eens met een heerlijke snack. 
Onopgemerkt is het feest dus voor geen enkele bezoeker voorbij gegaan. Al van-
af de buitenkant van het gebouw was het goed zichtbaar dat er iets bijzonders 
aan de hand was. De bloemenpracht aan de buitenzijde trok veel aandacht. 

De feestelijkheden vonden hun hoogtepunt op de vrijdag en zaterdag. Op vrijdag 
was er een oergezellige muziekbingo georganiseerd. Voor De Kwakel tot op dat 
moment een onbekend fenomeen, maar de bezoekers hadden al snel de smaak 
te pakken en er werd uit volle borst meegezongen met de Nederlandse hits die 
uit de luidsprekers schalden. Het aantal bezoekers was weliswaar niet het hon-
derdtal waarop vooraf gehoopt was, maar dat mocht de pret niet drukken. Op 
zaterdag werd het “echte” jubileumfeest gehouden. Het aantal bezoekers lag net 
boven de tweehonderd. Dit toont nog maar eens aan dat het dorpshuis een on-
misbare plaats inneemt in het dorp. De avond werd geopend met een Caraïbisch 
aandoend muzikaal half uurtje van de Steelband van Tavenu. De sfeer zat er met-
een goed in. Daarna de offi ciële aftrap door de voorzitter van het stichtingsbe-
stuur. Voorzitter Aad Rekelhof zette ook een vijftal vrijwilligers in het zonnetje. Er 
zijn natuurlijk veel meer vrijwilligers, en die bedankte Rekelhof ook, maar de vijf 
verdienden de bloemen en extra aandacht vanwege het feit dat zij al vanaf de 
oprichting, dus al vijfentwintig jaar, vrijwilligerswerk in het dorpshuis verrichten.

Toespraak
Na een tweede toespraak, van de Kwakelse Ondernemers Vereniging, die een 
prachtig cadeau overhandigden, werd de avond verder ingevuld met een aantal 
optredens van o.a. Annemarie Stolwijk en gezellige muziek van dj Michel. De 
avond werd professioneel aan elkaar gepraat door Daan Bartels, een Kwakelaar 
die zich heden ten dagen bezig houdt met alles wat te maken heeft met Lisbeth 
List, Ramses Shaffy, Wim Sonneveld en andere Nederlandse muziekfenomenen 
van vroeger.

(https://hetlied.nl/daan-bartels-het-lied/theatervoorstellingen)

Dorpshuis De Quakel vierde 25- j arig bestaan
De leden van de KOV en een aantal andere ondernemers en maatschap-
pelijke organisaties hadden veel geweldige prijzen beschikbaar gesteld 
voor de loterij danwel een geldelijke bijdrage voor de “vergroening” van het 
dorpshuis. Tijdens de feestavond vond te trekking plaats van de loterij. Bijna 
70 prijzen werden verloot. Een aantal prijswinnaars was in de zaal en lieten 
zich luidkeels horen toen zij in de prijzen vielen. Andere winnaars werden de 
dagen na de trekking persoonlijk benaderd.

Er werd gefeest tot in de kleine uurtjes. Het was een feest waarop
de organisatie en de aanwezigen met heel veel plezier terugkijken.

Mede namens het bestuur wil het feestcomité iedereen bedanken die aan het 
feest meewerkte, waaronder de vele sponsoren. Vanzelfsprekend gaat de dank 
ook uit naar alle gebruikers en natuurlijk naar de vrijwilligers die het voor Edward 
en zijn assistente Ria mogelijk maken dat alle dagen en avonden iedereen tot in 
de puntjes verzorgd wordt, is het niet tijdens een verenigingsavond, dan is het wel 
tijdens een vergadering, feest of condoleance. 

En mocht u het nog niet weten: voor al uw vergaderingen, cursussen, fees-
ten en partijen, condoleances, etc. kunt u terecht in dorpshuis De Quakel. 
www.dequakel.nl of bel met: 0297-531528 of 06-19704447.
Ook kunt u mailen naar: beheerderdequakel@gmail.com

Foto’s Annemarieke Verheij
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Greet & Henk 
periodekampioen BVU

Regio - Maandag 20 februari 
werd de slotzitting gespeeld van 
de vierde parencompetitie van de 
BVU. De topscore van de avond 
was voor Bep & John de Voijs 
(58,75%) in de A-lijn.
Daarmee stegen ze een plaats-
je en eindigden ze op plaats 3 
met 53,32% gemiddeld. Monique 
Verberkmoes & Jan van Beurden 
werden tweede met 55,9% en Jan 
van Schaik & Marcel Dekker wer-
den 3 met 55,56%, maar hen vin-
den we niet in de top. Dankzij een 
forse dip zakten Tineke van der 
Sluis & Anke Reems naar plaats 2 
(53,62%) en misten zij na promotie 
de titel. Die ging dus naar Greet 
& Henk Stolwijk met 55,34%. Van 
harte.
Onderin viel het doek voor Mar-
jan & Ben en Riki Spook & Hans 
Geels. Zij gaan de B-lijn onveilig 
maken. Daar wonnen Thea Stahl 
& Rineke van Pesch met 58,63% 
en stelden zo hun tweede plaats 
veilig met 57,25%. Ludy Bonhof 
& Joke Morren werden tweede 

(58,33%) en Jeannette Das & Bep 
Braakman derde (54,38%) en zij 
stelden daarmee hun derde plaats 
in de einduitslag veilig (52,9%). De 
eerste plaats in de B-lijn was voor 
de vanavond afwezige Nelly Jan-
sen & Jaap Bark met 57,62%. Zij 
promoveren dus, evenals Thea & 
Rineke. Voor Rineke en Nelly is 
dat de eerste keer en dus een hele 
uitdaging. De BVU wenst ze hier-
bij succes. En heus, die A-tjes ma-
ken ook fouten, hoor.
De BVU wil een platform blijven 
bieden voor starters. Zo geven wij 
ook bridgelessen. Bent u een be-
ginnend bridgepaar (bijv. thuis-
bridgers) dat ook het verenigings-
leven wil leren kennen, dan kunt u 
zich bij de BVU opgeven om bij-
voorbeeld vrijblijvend een paar 
keer mee te spelen en de sfeer te 
proeven. Voor nadere informatie, 
opgeven en/of lid worden van de 
BVU kunt u contact opnemen met 
Hans Wagenvoort tel. 06 53 368 
948 of via de mail: wagenvoort-
hans@gmail.com.

Open dag TVO smashing! De Kwakel - In de feestweek van 
25 jaar dorpshuis De Quakel orga-
niseerde tafeltennisvereniging TVO, 
vaste gebruiker op maandagavond, 
een open avond voor familie van 
deelnemers en voor sponsors van 
de club. Het werd (weer) een zeer 
geanimeerde avond, waarbij on-
der het genot van een hapje en een 
drankje over en weer nader kennis-
gemaakt kon worden. De feestcom-
missie van TVO had zich echt uit-
gesloofd en de extra calorieën kon-
den direct weer verbrand worden. 
En zowaar, één van de ondersteu-
ners van de club bleek zelf een zéér 
verdienstelijk tafeltennisser! Ver-
der kunnen Björn en Jasper Heems-
kerk aangerekend worden als aan-
stormend jong talent. Enthousiast 
en balvaardig lieten zij nu al mooie 
dingen zien. Nog even wachten jon-
gens, éérst school af maken! De af-
trap van de feestweek was een sma-
shing succes!

Verkeerd afgestelde 
schijnwerper bij BVK
De Kwakel - BVK feliciteert Dorps-
huis De Quakel met het 25-jarig ju-
bileum. Dorpshuis De Quakel is een 
fijne locatie voor onze bridgeclub, 
met een fijn team van prettige me-
dewerkers, waar wij ons erg thuis 
voelen. Bedankt voor alles wat jul-
lie voor ons en de andere gebruikers 
doen. Maar liefst 7 paren slaagden 
er op de 4e speelavond van de 4e 
parencyclus van deze competitie bij 
de BVK in om de grens van 60% te 
slechten. Die paren zouden uiter-
aard de schijnwerpers op zich ge-
richt moeten krijgen, maar zij kre-
gen niet de aandacht die zij ver-
dienden.

Aandacht
Die aandacht ging naar een paar in 
de A lijn dat een onmogelijk geach-
te score bijeen wist te kaarten. Een 
onmogelijk geachte lage score in dit 
geval, want ‘stuntpaar’ Jan van der 
Knaap - Jaap Verhoef zorgde voor 
grote hilariteit in de zaal toen Joop 
den Blanken hun score bekend 
maakte. Normaliter worden scores 
onder de 40% niet genoemd, maar 
Joop maakte hier (met vooraf ver-
kregen goedvinden van de slacht-
offers!) deze keer graag een uitzon-
dering voor omdat hij wist wat het 
effect zou zijn. Toen hij dan ook de 
score van 26,39% door de zaal liet 
schallen ging het dak er bijna af in 
het jubilerende Dorpshuis De Qua-
kel.   

Troosten
Op zulke momenten leer je de men-
sen wel kennen trouwens. Geen 

troostende woorden, integendeel. 
Ook bridgers kunnen op zulke mo-
menten spijkerhard zijn en strooi-
en soms minzaam glimlachend nog 
wat extra zout in de wonden. Zo wist 
iemand die al zo’n 5 jaar mee mag 
doen en al in de B lijn speelt fijn-
tjes te melden dat hij dit in zijn he-
le carriere nog nooit had meege-
maakt. Welnu, dat had Jaap in bijna 
40 jaar ook niet. Er waren nog meer 
paren die deze avond mee deden en 
ook die verdienen een plaatsje in dit 
toch maar gemaakte verslagje. 
In de A lijn was de topscore voor 
Nel Bakker en Hans Wagenvoort 
met 65,83%. Rina van Vliet en Ger-
da Bosboom weren tweede met 
63,33% en Truus Langelaan en Elly 
van Nieuwkoop derde met 60,28%. 
Wie laatsten werden wist u al.

B lijn
In de B lijn Cor Hendrix en Wil van 
der Meer op de eerste plaats met 
61,67%. Ria Wezenberg en Ger-
brand van Nigtevegt tweede met 
56,25% en een gedeelde derde/
vierde plaats met 53,13% voor Ad-
die de Zwart-Hettie Kesting en Riet 
Doeswijk-Joop den Blanken. Tonny 
en Harry sloten de rij met een sco-
re waar Jan en Jaap jaloers op wa-
ren. In de C lijn een daverend ap-
plaus voor Ria Bulters en Ans Nieu-
wendijk voor hun eerste plaats met 
62,92%. Marianne en Huub Kamp 
werden netjes tweede met 61,25% 
en Agnes de Kuijer en Riet Beijer 
derde met 60,42%.
Volgende week de ontknoping van 
deze cyclus.

Legmeervogels onder de 17
Uithoorn - Dit seizoen heeft LMV 
Onder 17 al enkele malen, zowel 
voor competitie als beker streekder-
by’s  gespeeld tegen Aalsmeer. Za-
terdag 25 februari mochten zij aan-
treden voor een plek in de volgende 
bekerronde tegen KDO, de ultieme 
derby! Al snel bleek dat KDO niet bij 
machte was de aanvalsgolven van 
LMV te weerstaan. In  de zesde mi-
nuut was het al raak, toen Benja-
min zich op links vrijspeelde en de 
bal hard binnenschoot. Drie minu-
ten later een vloeiende aanval, met 
uiteindelijk een assist van Michael 
op Tommy die de 2-0 maakte. Lu-
cas was vandaag ook op dreef, so-
leerde langs drie man en schoof de 

bal simpel opzij naar Benjamin, die 
in de verre hoek de 3-0 aantekende. 
De tweede helft was pas een minuut 
oud, toen David op rechts de ach-
terlijn haalde en zijn voorzet werd 
zowaar met het hoofd door Walid 
beloond voor de 4-0. Het spelbeeld 
bleef hetzelfde, KDO wilde wel maar 
kon niet, en LMV bleef zoeken naar 
meer treffers. In de drieënvijftigste 
minuut krulde Krijtje een voorzet 
richting penaltystip, die door David 
in het doel werd gewerkt.  Het hal-
ve dozijn werd uiteindelijk in de zes-
tigste minuut na een assist van Ben-
jamin door Walid volgemaakt. Een 
eenvoudige overwinning, op naar 
de volgende bekerronde!

Opnieuw wisseling van de 
wacht
Regio - Speelt de druk om mee te 
blijven doen om het kampioenschap 
of het vermijden van degradatie 
mee in je spel? Denk het wel. Bij de 
ene speler misschien wat meer dan 
bij de ander maar als je de punten 
moet halen dan knaagt het “moeten 
halen van punten” toch in je achter-
hoofd. Kun je daar wat aan doen? 
Soms wel en soms ook weer niet. 
Een mogelijkheid is dat je als spe-
ler niet naar de stand op het score-
bord kijkt, zodat de stand in de partij 
voor de speler eigenlijk niet meetelt 
in de tactiek wat hij/zij op dat mo-
ment speelt. Win je? Dan heeft het 
gewerkt maar verlies dan werkt het 
dus niet. Een ander trucje proberen 
dan maar? Ook daar is het weer zo 
dat iedere speler daar op zijn eigen 
manier de weg in moet vinden. Hoe 
dan ook, winnen wil elke speler en 
dan maar hopen dat je teamgeno-
ten dat ook doen.
In de eerste divisie was het weer 
stuivertje wisselen in de kop. Kop-
loper DIO had een hele zware dob-
ber aan de Merel/Heerenlux 1. De 
koploper was niet in staat de nodi-
ge vuist te maken om de winst in 
een partij te halen, de Merel had die 
echter wel en won alle partijen en 
liet er slechts 31 voor DIO over. Bar 
Adelhof 3 profiteerde gretig van de-
ze misstap in de uitwedstrijd tegen 
Lutis/de Springbok. Donny Beets 
was de enige van Lutis die zijn par-
tij kon winnen maar daarmee was 
het opnieuw over voor Lutis en wa-
ren de andere drie partijen van 
Bar Adelhof 3, 30-39. Die 39 pun-
ten waren weer genoeg om de eer-
ste plaats in de stand over te nemen 
van DIO. Wat deed nummer drie de 
Kuiper/Stee Inn uit tegen Bar Adel-
hof 1. 

Niet slecht
Eigenlijk, met twee maal winst en 
twee maal verlies, niet heel slecht 
maar in de verloren partijen wer-
den minder punten gesprokkeld 
dan door Bar Adelhof 1 en daar-
mee werd het 39-35. Hiermee zit 
de Kuiper, wat behaalde punten be-
treft, net tussen DIO en Bar Adel-
hof 3 in. Voor Bar Adelhof 1 was het 

een goede winst want hierdoor heb-
ben zij inmiddels aansluiting bij de 
top drie gevonden. CenS heeft een 
moeilijk seizoen en tegenstander de 
Merel/Heerenlux 3 doet het goed 
de laatste weken. Dat was ook weer 
terug te zien in de partijen. Sander 
Pater (CenS) was de enige die zijn 
partij wist te winnen, de andere drie 
verdwenen in de tas van de Merel 
3, 33-42. De Merel/Heerenlux 2 was 
gastheer voor de Biljartmakers. Hier 
was het een gelijk opgaande strijd 
waarin de thuisploeg net iets meer 
caramboles maakte en daarmee de 
38-36 winst binnenhaalde. In de 
eerste divisie zijn nog drie wedstrij-
den te spelen en het verschil tussen 
de nummer één en de nummer tien 
is maar 52 punten. Er is dus nog van 
alles mogelijk!
In de tweede divisie mocht de 
Springbok 1 het tegen de Kromme 
Mijdrecht 1 opnemen. De gastheer 
moest winnen om zicht te houden 
op de kop. Helaas is er in 1 partij een 
vergissing gemaakt met het aan-
tal caramboles dus de 37-31 winst 
is nog een voorlopige uitslag. ASM 
speelde tegen Stieva/Aalsmeer. Bei-
de teams haalden twee maal de 
winst maar Stieva scoorde een stuk 
beter dan ASM en won daardoor 
met 33-38. Bar Adelhof 2 liet zich 
tegen de Kromme Mijdrecht 2 (in de 
top drie) weer van zijn goede kant 
zien. De Kromme Mijdrecht verzette 
zich flink, twee maal bijna een ge-
lijkspel, maar was toch niet in staat 
om de winst naar zich toe te halen. 
Flink gescoord werd er echter wel, 
42-38. The Peanutbar 2 was gast-
heer voor de Springbok 2.
Een belangrijke wedstrijd voor de 
Springbok want de kans op de num-
mer één positie in de tussen stand 
lag bij een flinke winst in het ver-
schiet.
Helaas is van deze wedstrijd geen 
formulier ontvangen. Kees de Zwart 
en John Vrielink lieten deze week 
weer eens zien waartoe zij in staat 
zijn. Kees (de Kuiper/Stee Inn) 
maakte zijn 130 caramboles in 15 
beurten en John Vrielink (de Merel/
Heerenlux 1) maakte een serie van 
66 caramboles (41,25%).

‘Off-day’ KDO levert toch 
nog een punt op tegen WVC
De Kwakel - Na twee overwinnin-
gen op rij na de winterstop, kwam 
afgelopen zondag WVC op bezoek 
in De Kwakel. In de allereerste com-
petitiewedstrijd van het seizoen ver-
loren de Kwakelaars met 3-0 van het 
team uit Oude Wetering. Kortom, 
KDO was uit op eerherstel tegen de 
nummer tien uit de derde klasse A. 
Trainer Raymond de Jong kon te-
gen WVC niet beschikken over Rick 
Kruit (acht hechtingen in zijn been 
na een bedrijfsongeval) en de ge-
schorste Thijs Plasmeijer. Daarente-
gen waren Joris Kortenhorst en Bart 
Hoving teruggekeerd van hun win-
tersportvakantie. In de eerste helft 
kwam de wedstrijd erg moeizaam 
op gang. De Kwakelaars speelden 
tegen de wind in, waarbij het voor 
KDO lastig bleek om het positiespel 
goed te verzorgen. Veelvuldig werd 
de bal door de lucht gespeeld, ter-
wijl er over de grond veel meer te 
halen was. Menno Lingeman was 
in de dertiende minuut toch dicht-
bij het eerste doelpunt van de mid-
dag, maar zijn schot kon ternauwer-
nood op de paal worden getikt door 
de doelman van WVC. De bezoekers 
hadden in het eerste verdrijf ech-
ter meer kansen dan de trotse kop-
loper. WVC kon echter hun moge-
lijkheden niet bekronen met een 
openingsdoelpunt. Dit was mede te 
danken aan de alerte sluitpost van 
KDO: Jesper Oudshoorn.

Worstelen
De Kwakelaars bleven worstelen 
met hun spel, maar waren in de 
vijfendertigste minuut wel erg effi-
ciënt in de afronding. Bart van der 
Tol ontving de bal aan de linkerkant 
van het veld en speelde de bal strak 
in voeten van Joeri Stange, Stan-
ge stond op rechts vrij, omspeelde 
een tegenstander en schoot de bal 
hoog in de korte hoek, 1-0. Met de-
ze stand werd ook de rust bereikt.
Na de rust golfde het spel op en 
neer, waarbij de centrumspits van 
WVC al snel een kans kreeg op de 
gelijkmaker, maar hij wist de bal in 
kansrijke positie niet goed te ra-
ken. De bezoekers lieten zich steeds 
meer gelden en uiteindelijk viel in 

de zeventigste minuut de verdiende 
gelijkmaker. Na een cornerbal van-
af de linkerkant tastte doelman Jes-
per Oudshoorn ongelukkig mis. De 
bal viel naar beneden, waarna de 
spits van WVC vlak voor de doel-
lijn de 1-1 kon binnentikken. WVC 
kreeg steeds meer vertrouwen in 
De Kwakel en KDO mocht van ge-
luk spreken dat het geen 1-2 werd. 
Eerst belandde een afstandsschot 
van de aanvoerder op de paal en 
even later tikte Jesper Oudshoorn 
de bal net over na een schot van de 
nummer negen van WVC. Toch kon 
KDO deze mindere wedstrijd vlak 
voor tijd bekronen met een onver-
diende driepunter. Joeri Stange so-
leerde in de negenentachtigste mi-
nuut door de verdediging van WVC 
heen en wist Mathijs van Rijn te be-
reiken. Van Rijn schampte de bal op 
drie meter van het doel, waardoor 
zijn inzet niet krachtig genoeg was 
voor de winnende treffer.
Al met al was het een teleurstel-
lende middag voor KDO, maar op 
basis van de gehele wedstrijd was 
een puntendeling meer dan terecht 
te noemen. Teveel spelers haal-
den hun gebruikelijke niveau niet 
tegen WVC, terwijl de bezoekers 
sterk voor de dag kwamen. Na af-
loop waren er logischerwijs som-
bere gezichten aan Kwakelse zijde, 
maar feit was wel dat KDO één punt 
is uitgelopen op nummer 2 Alphen. 
Met nog tien wedstrijden te gaan 
hebben de Kwakelaars nu drie pun-
ten meer dan Alphen en zes punten 
voorsprong op Aalsmeer. Laatstge-
noemde ploeg is volgende week de 
tegenstander in een spraakmaken-
de ‘clash’ tussen beide titelkandida-
ten. KDO zal in Aalsmeer duidelijk 
uit een ander vaatje moeten gaan 
tappen dan vandaag, maar dat zal 
vast gaan lukken met veel Kwakel-
se steun!

Opstelling KDO: Jesper Oudshoorn, 
Nick Smits, Joris Kortenhorst, Timo 
Kas, Erik Verbruggen, Menno Lin-
geman, Dennis Pappot (vijfenzestig-
ste Bart Hoving), Jim Klijn, Mathijs 
van Rijn, Bart van der Tol en Joeri 
Stange.

Start derde ronde bij 
Bridgeclub de Legmeer
Regio - Cees Bergkamp en Ruud 
Lesmeister begonnen gelijk goed in 
de A- lijn door zich met 58,33% de 
sterkste te tonen. Ook Johan Le Fe-
bre & Wim Slijkoord plaatsten zich 
met 57,99% in het vertrouwde rij-
tje favorieten. Ben ten Brink & Jan 
Bronkhorst horen hier veelal ook bij 
en kunnen dus tevreden zijn met 
hun derde plek van 54,51%. Joop 
van Delft & Lijnie Timmer, idem met 
een sterretje, kwamen netjes op vier 
met 54,17% en Stenny & Herman 
Limburg, inmiddels ook in dit illus-
tere rijtje gevoegd, werden nu vijf-
de met 52,78%. De percentages wa-
ren echter niet bijzonder hoog, dus 
voor de achterblijvers nog alle kan-
sen! In de B-lijn een toch wel ver-
rassende overwinning voor Tini Ge-
ling & Jo Wevers met 59,52%. Hel-
een & Mees van der Roest verkeer-
den weer eens in hun bridgeperihe-
lium en scoorden 57,14% als tweede 
paar. Ze moesten deze plek wel de-
len met Greet van den Bovenkamp 
& Wim Röling die dus net zo goed 
waren. Marijke & Ger van Praag de-
den leuk mee met 56,55% als vier-

de en dat geldt eveneens voor Riet 
& Wim Beijer die met 55,95% vijfde 
werden. In de C-lijn vielen de hoog-
ste uitslagen te bewonderen waar-
mee To van der Meer & Elly Belder-
ink met 61,25% het langste applaus 
oogsten. Voor Adrie & Ko Bijlsma 
kon de vlag ook uit door hun zes-
tiger van 60,42%, goed gedaan. Tini 
Lotgerink & Jeanet Vermeij moesten 
het met hun 56,67% met wat minder 
doen, maar werden hier toch maar 
mooi derde mee. Irene Hassink & 
Henriëtte Omtzigt werden keurig 
vierde met 55,83%, ondanks een in-
formatiedoublet missertje!
De top vijf werd hier afgesloten door 
Froukje Kraaij & Rini Tromp die op 
53,33% eindigden. Wilt u ook nog 
aanhaken bij de tweede helft van 
de parencompetitie, meld u zich dan 
bij het secretariaat van Bridgeclub 
De Legmeer, E-mail: gerdaschave-
maker@live.nl of per telefoon 0297-
567458. Er wordt gespeeld op de 
woensdagavond vanaf 19.45 uur in 
het onvolprezen Dans & Partycen-
trum Colijn aan de Industrieweg 20 
te Uithoorn.

KDO JG1 pakt 1 punt 
tegen koploper
De Kwakel - Zaterdag was koplo-
per DIOS de tegenstander van de 
jongens en meisjes van het junioren 
G-voetbalteam van KDO. Er stond 
een behoorlijke wind over de leng-
te van het veld en KDO had de eer-
ste helft deze wind in de rug. Dat 
zorgde er voor dat onze keeper Da-
niël ver kon uittrappen. De beginfa-
se was over duidelijk voor KDO. Wat 
ze niet doen op de training doen ze 
opeens wel op het veld? Overspe-
len naar elkaar? Hierdoor had KDO 
een aantal goede aanvallen die DI-
OS maar moeilijk kon stoppen. Daar 
waren dan overtredingen voor no-
dig. Uit de vrije trap werd de keeper 
van DIOS door Dylan getest. Deze 
werd nog goed gestopt maar even 
later stond de keeper op het ver-
keerde been bij een schot van Luke. 
Binnen het team van DIOS zit een 
zeer snelle en moeilijk af te stop-
pen speler die prompt voor de ge-
lijkmaker zorgde. Dus KDO kon op-
nieuw beginnen. Telkens als er vol 
op de aanval werd ingezet werd lag 
een counter op de loer. Met kunst 
en vliegwerk werden de aanval-
len van DIOS onder aanvoering van 
Kelly, Harm, Odette en Manisha af-
gestopt. Uiteindelijk wist KDO nog 
voor rust de voorsprong op het sco-

rebord te zetten door Luke. Rust-
stand 2-1. Na de limonade leek het 
wel of het harder ging waaien. Bin-
nen een paar minuten had DIOS ge-
steund door de wind de gelijkmaker 
in het doel liggen. KDO kreeg in het 
begin van de tweede helft behoor-
lijk wat doelpogingen te verwerken 
van DIOS maar het leverde niets op. 
Uiteindelijk na lang aandringen wist 
DIOS de achterstand van de eer-
ste helft om te buigen in een voor-
sprong. KDO ging en moest beter 
combineren om bij het doel van DI-
OS te komen. Bij een van de aanval-
len kwam de bal via Onno en Dylan 
bij Thomas die vrij voor het doel niet 
mistte en zo de stand weer op ge-
lijke hoogte bracht. Deze stand wil-
de KDO niet meer uit handen ge-
ven. Kelly gooide haar hele lichaam 
in de strijd om de tegenstander af 
te stoppen en dat lukte. Alle spelers 
deden er een schepje bovenop om 
het punt binnen te slepen.
Dat ging nog bijna mis doordat een 
speler van DIOS vrij op doel kon 
schieten in de slotminuten maar 
Daniël deed wat er verwacht werd 
van een keeper. Met een geweldi-
ge reflex keerde hij het schot waar-
door de eindstand KDO JG1-DIOS 
JG1 3-3 bleef.
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Regio - Bijna twintig jaar geleden 
werd Paul Vloothuis slechtziend en 
sinds vijf jaar is hij volledig blind. Hij 
woont zelfstandig in het Seringen-
park en kan zich prima redden sa-
men met zijn blindengeleidehond. 
Omdat Paul merkte dat het moeilijk 
was om aansluiting te krijgen in re-
guliere sportclubs is hij met het ge-
weldige idee gekomen om zijn ei-
gen club te beginnen. Hij vertelt 
hier enthousiast over in zijn knus-
se woning waar hij al een aantal ja-
ren met plezier woont. “Het is een 
fijne buurt en ik heb zeer behulpza-
me, lieve buren.” begint hij. “Aan de 
overkant van het grasveldje staan 
twee garageboxen. Van één daarvan 
ben ik inmiddels de trotse eigenaar, 
nou ja, ik huur hem van de woning-
bouwvereniging en ik ben er super-
blij mee. Door middel van een ge-
spannen touw tussen mijn woning 
en de garagebox kan ik deze be-
reiken. (Bovendien heeft wethouder 
Ad Verburg een vergunning afgege-
ven om een paadje te creëren, wel-
ke tevens toegankelijk wordt voor 
rolstoelers.) Met hulp van familie, 
vrienden en vrijwilligers hebben we 
de box omgetoverd tot een fantas-
tische fitnessruimte.” Paul heeft uw 
verslaggeefster de ruimte laten zien 
alvorens het gesprek plaatsvond. 

Verlichting
Er zijn kozijnen in gemaakt, er is in-
directe verlichting aangebracht, de 
muren zijn fris gesaust, er ligt nieuw 
zeil op de vloer, de ramen zijn ver-
stevigd tegen inbraak en er hangt 
een heater voor warmte. Verschil-
lende halters liggen op zwaarte net-
jes gesorteerd, er is een roeiappa-
raat aanwezig, twee drukbankjes 
en er staat een professionele loop-
band, die speciaal voor blinden en 
slechtzienden geschikt is. “Wij heb-
ben natuurlijk niets aan meter-
tjes en extra leesinformatie. Deze is 
ontzettend handig bedienbaar. Een 
aan-, uit- en snelheidsknop en lo-
pen maar!” Het apparaat wordt even 
gedemonstreerd. “Ik heb nog een 

aantal krachttrainingsbenodigd-
heden besteld, maar ben ook nog 
op zoek naar een spinningfiets en 
een hometrainer, dus als iemand 
iets heeft staan, ik houd me aanbe-
volen.” In een afsluitbaar gedeelte 
links achterin de garage is er ruim-
te gemaakt voor een massagetafel. 
Paul Vloothuis is namelijk afgestu-
deerd sport- en ontspanningsmas-
seur (NGS) en wil de combinatie 
sporten en masseren in de praktijk 
brengen. “Nog wel leuk om te ver-
tellen is het feit dat ik op zondag 26 
maart deel uitmaak van het massa-
geteam van NGS bij De Zandvoort 
Circuit Run. Het is voor het tweede 
jaar en ik ben een van de tien mas-
seurs. We doen ons best om de dag 
voor de lopers op een prettige ma-
nier af te ronden en houden daar 
zelf ook een goed gevoel aan over.” 

Gastsporters 
Paul gebruikt de sportruimte in de 
garage nu vooral voor zichzelf, maar 
zegt: “Ik wil zo graag dat gelijkge-
stemden, dus visueel gehandicap-
ten, er ook gebruik van kunnen ma-
ken. Sporten is een geweldige kata-
lysator naar energie en je goed voe-
len is zo belangrijk voor deze doel-
groep. En hoe meer zielen, hoe meer 
vreugd.” Hij is dus op zoek naar ern-
stig slechtziende en/of blinde gast-
sporters die affiniteit met sport heb-
ben, gemotiveerd en positief inge-
steld zijn en, niet onbelangrijk, toe-
stemming van hun arts hebben om 
(kracht)sport te mogen beoefenen. 
“Ik start tweewekelijks (op maan-
dag en woensdag) met kleine groe-
pen van maximaal vier personen zo-
dat ik een ieder voldoende aandacht 
kan geven. En neem gerust je blin-
dengeleidehond mee, ik maak ruim-
te voor twee honden in een afge-
schermde hoek en zorg uiteraard 
altijd voor een bak vers water. Na 
de les is er voldoende tijd om na 
te praten onder het genot van een 
kop koffie of thee.” Aanmelden kan 
via het volgende emailadres: park-
sportmassage@gmail.com “Na 
een intake gesprek, waarin je aan-
geeft wat je wensen zijn qua spor-
ten, gaan we lekker aan de slag, 
want relaxt sporten in een ontspan-
nen sfeer en veilige omgeving, wie 
wil dat nou niet?” Vloothuis zit boor-
devol ideeën voor de toekomst. “Er 
zijn zoveel mogelijkheden. Ook voor 
ons visueel beperkten.” Kent u ie-
mand die blind is en graag wil spor-
ten (kosteloos), lees dan dit artikel 
even voor. Voor meer informatie kan 
er ook telefonisch contact opgeno-
men worden met ParksSportMassa-
ge Aalsmeer via 06-25226227 (tus-
sen 12.00 en 14.00 uur en tussen 
19.00 en 20.00 uur).

Klaverjasmarathon
Regio - Zaterdag 18 maart 2017 is 
er in het Buurthuis van Amstelhoek 
weer een klaverjasmarathon. In-
schrijven is verplicht en kan tot 15 
maart bij Leny Jansen (jansenleny@
hotmail.com ; 06-50282282).

De inschrijfkosten bedraagt 8,- eu-
ro p.p.. We kaarten van 10.00-22.00 
uur.
Wanneer: 18 maart 10.00 uur (zaal 
open 9.15 uur) Waar: Engellaan 3a, 
Amstelhoek.

Bridgevereniging Hartenvrouw
Uithoorn - Voor even was het ste-
nen bridgetijdperk aangebroken: de 
bridgemates lieten het afweten. En 
nu bleek weer eens hoezeer we aan 
de ‘kastjes’ gewend zijn. Scorebrief-
jes invullen! Dat ging gepaard met 
de nodige foutjes, verschrijvingen 
en ander geklieder. De meeste Har-
tenvrouwen zijn dat gewoon ont-
wend. Dus ook geen uitslag aan het 
eind van de middag. Maar dankzij 
onze onvolprezen wedstrijdleiding 
die alle hiërogliefen ontcijferde en 
in de computer invoerde kreeg ie-
dereen de uitslag een paar uur la-
ter op per mail. Alle respect voor 
Renske, Hans, Ria en Tina. Deze zit-
ting, de laatste van de derde com-
petitieronde, werd in de A-lijn ge-
wonnen door Geke Ludwig & Ger-
da Bosboom met 65,42%. Op de 
tweede plaats eindigden Guus Pie-
lage & Renske Visser met 60,83% 
en op drie Mieneke Jongsma & Hil-
ly Cammelot met 53,33%. De B-lijn 
werd aangevoerd door Bep Verleun 

& Hans Warmenhoven met 62,20%. 
Op twee Ted Brand & Alice Oost-
endorp met 55,36% en derde wa-
ren Arna Kroon & Bets van de Berg 
met 54,76%. De top van de B-lijn zal 
met spanning naar de uitslag heb-
ben uitgekeken want wie gingen er 
promoveren? Dat zijn Bep & Hans 
geworden (met ruime voorsprong), 
gevolgd door Ted & Alice, Thea Elias 
& Elly van Brakel en als vierde paar 
Matty Overwater & Loes Wijland. 
Gefeliciteerd dames. De top vijf van 
de A-lijn wordt gevormd door Geke 
& Margo, Guus & Renske, Kitty van 
Beem & Janny Streng, Ria Verkerk 
& Ineke van Diemen en tenslotte El-
ly van Nieuwkoop & Jessie Piekaar. 
Voor de vier paren die naar de B-lijn 
degraderen: leuk toch om het weer 
eens tegen andere Hartenvrouwen 
op te nemen!
Voor informatie over Harten-
vrouw: bel Sandra Raadschelders 
0297-569910 of mail naar harten-
vrouw2015@gmail.com

Sporten voor visueel 
gehandicapten

Klaverjasnomaden
Uithoorn - Ondanks het zeer slech-
te weer vonden donderdag 23 fe-
bruari toch nog 39 liefhebbers de 
weg naar de Schutse om deel te 
nemen aan de wekelijkse klaver-
jasavond. De eerste prijs was deze 
avond voor de organisator van dit 
evenement Maus de Vries met 7207 
punten. Als tweede volgde op eer-
biedige afstand Corrie van Bemme-
len met 6811 punten op korte af-
stand gevolgd door Johannes Hee-
re met 6811 punten. De poedelprijs 
ging deze keer wederom naar Inge 
Maas met 5225 punten. De marsen-
prijzen, bestaande uit een fles wijn, 

werden deze avond gewonnen door 
To van de Meer, Willem Hogervorst, 
Louis Franken, Jacqueline van den 
Bergh, Herman de Jong en Corrie 
van Bemmelen. De boeketten bloe-
men in deze categorie gingen naar 
Douwe Douwstra, Louis Franken, 
Gijs Brozius en Ronald Wegbrands 
terwijl de cadeaubonnen, te beste-
den bij DUOplant, gewonnen wer-
den door Bep Groeneveld en Wer-
ner Thun. De eerstvolgende klaver-
jasavond vindt plaats op donderdag 
2 maart in de Schutse aan de Mero-
delaan 1 te Uithoorn. Aanvang 20.00 
uur.

Klaverjasavond bij Legmeervogels
Uithoorn - Vrijdag 24 februari 2017, 
om 20.03 uur klonk het startschot 
voor de tweede klaverjasavond in 
dit jaar bij Legmeervogels. Wat de-
ze keer ietsjes tegen is gevallen in 
de publieke opkomst.
Was de tribune in januari nog goed 
gevuld, deze keer waren er wel erg 
veel lege stoeltjes op de tribune. 
Een tribune die eens in de maand 
in de kantine wordt opgebouwd om 
de toeschouwers een goede plaats 
te geven met een goed zicht op de 
speeltafels. Dan wat minder pu-
bliek maar er waren meer dan ge-
noeg klaverjassers om daar 12 ta-
fels mee te vullen. Na vier ronden 
en weer vele door Keur slagerij Ba-

der hapjes achter de kiezen kon de 
eind rangschikking worden opge-
maakt. Brons was er voor Ria Ver-
hoef 6911 punten. Zilver voor Her-
man de Jong, verrassend want Her-
man is toch de kampioen poedel-
prijzen, met 6966 punten. Het goud 
is gegaan naar Corrie van Bemme-
len met 7033 punten. De hoogste 
partij is gespeeld door het koppel 
Corrie van Bemmelen en Herman de 
Jong 2094 (hoog?) en laagste par-
tij is gespeeld door het koppel Theo 
Schols en Gerard Compier met 942 
punten.
De volgende klaverjasavond bij Leg-
meervogels is op vrijdag 31 maart 
2017, aanvang 20.30 uur.

Legmeervogels deelt 
zevende stek
Uithoorn - In de eerste klasse A is 
Legmeervogels zelf zondag niet in 
actie geweest; het was immers een 
inhaal/bekerweekend. Wel is op-
nieuw gespeeld AFC’34 tegen Elink-
wijk. De KNVB heeft besloten dat 
deze wedstrijd opnieuw gespeeld 
moet worden in verband met onge-
rechtigde spelen bij Elinkwijk. Het 
duel tussen beide is na een rust-
stand van 3-0 geëindigd in een 4-1 
overwinning voor AFC’34. VSV-DEM 
stond bij de rust 0-0 en de eind-
stand is geworden 3-1 voor VSV. In 
het duel Nieuw Utrecht – Hillegom 
nam Nieuw Utrecht brutaal de lei-
ding. Vlak voor de rust komt Hille-
gom op gelijke hoogte 1-1. Na 90 
minuten spelen is de eindstand 2-3 
in het voordeel van Hillegom. Vel-
sen tegen Assendelft is na een rust-
stand van 1-1 geëindigd in een 2-1 
overwinning voor de thuisclub. Nu 
hebben alle elftallen in de eerste 
klasse 16 duels gespeeld. Legmeer-
vogels staat met 21 punten samen 
met Velsen op een gedeelde zeven-
de plaats. 

Tweede periode
Door de uitslagen van de inhaal-
wedstrijden is het bijzonder span-
nend geworden in de strijd om de 
tweede periodetitel. Deze tweede 
periode gaat over 9 duels. Op de 

eerste plaats EDO met 19 punten. 
op de tweede plaats Hillegom met 
18 punten. Deze elftallen gaan aan-
komende zondag dan uitmaken wie 
de winnaar wordt van deze twee-
de periode. Hillegom speelt dan uit 
bij Elinkwijk en het elftal wat aan de 
leiding gaat in deze tweede perio-
de EDO komt op bezoek bij…. Leg-
meervogels. Het eerste duel EDO 
tegen Legmeervogels is toen geëin-
digd in een 0-2 overwinning voor 
Legmeervogels. Noud Schartman 
en Janyro Purperhart waren toen 
succesvol voor Legmeervogels. Het 
duel Legmeervogels tegen EDO be-
gint aanstaande zondag om 14.00 
uur op sportpark Randhoorn te Uit-
hoorn.

Legmeervogels Zondag 2
Legmeervogels Zondag 2 is zondag 
in de 1/8 finale van de KNVB beker 
uitgeschakeld door SDO Zondag 2. 
Na een ruststand van 2-2 is het du-
el geëindigd in een 5-3 overwinning 
voor SDO Zondag 2. Nu het beker-
avontuur ten einde is gaat Legmeer-
vogels Zondag 2 zich weer richten 
op de competitie en kan dan gelijk 
revanche nemen op SDO. Legmeer-
vogels Zondag 2 speelt dan thuis 
tegen ….. SDO Zondag 2. Het du-
el Legmeervogels Zondag 2 tegen 
SDO Zondag 2 begint om 12.00 uur.

Boule Union Thamen 1 
door het oog van de naald
Uithoorn - De tiende speeldag 
bracht het eerste team van Boule 
Union Thamen een lastige ontmoe-
ting met de vereniging Les Bohé-
miens de Pétanque uit Amsterdam-
Osdorp. Vanwege de weersom-
standigheden vond de ontmoeting 
plaats in de overdekte accommoda-
tie van De Meteoor in Amsterdam-
Noord. De thuisontmoeting was in 
een 4-4 gelijkspel geëindigd. Voor 
het team van BUT stond de koppo-
sitie in de poule op het spel. Zeven 
man sterk trok BUT ten strijde. In de 
eerste doublettenronde wonnen de 
equipes Joan van Rekum/Niels van 
Diemen en Jelle Pekelharing/Wilma 
Buchner hun partij. Helaas verloor 
de equipe Ina Hoekstra/Tine Siegel, 
zodat er met een 2-1 voorsprong de 
triplettenronde gestart werd. Vol-
gens teamleider, Hans Kersbergen, 
zijn de triplettenpartijen van Bohé-
miens hun zwakke punt. Daar bleek 
deze keer echter niets van. Beide 
triplettenpartijen werden door Bo-
hémiens gewonnen, zij het eenmaal 
nipt met 13-12. De adsluitende dou-
blettenronde moest dus driemaal 
winst opleveren om de 3-2 achter-
stand in een 5-3 overwinning om te 
zetten. Joan en Niels gingen na drie 
werpronden al met een 13-3 over-
winning van de baan af. 

Overwinning
Henk van Rekum/Tine Siegel leken 
ook goed op weg naar een overwin-
ning. Echter bij een voorsprong van 
10-3 sprong het butje ongelukkig 
weg en leverde dat de tegenstander 
vier punten op. Bohémiens kwam 
zelfs op een 12-10 voorsprong, maar 

leek de volgende werpronde te ver-
liezen. Met nog drie boules te spe-
len lag de equipe van BUT op punt. 
Henk plaatste zijn eerste boule er-
bij en dus moest er nog een punt 
bijkomen voor de overwinning. Een 
met iets teveel risico geworpen bou-
le drukte de tegenstander op punt. 
Nu moest er geschoten worden om 
de partij te redden, maar het schot 
was net iets te lang en dus ging 
de partijwinst naar Bohémiens. Al-
les hing nu af van de derde partij. 
Deze moest gewonnen worden om 
een gelijkspel te bereiken. Jelle en 
Wilma deden het weer en dus ein-
digde de ontmoeting onbeslist. Het 
was nu afwachten wat de concur-
rentie gedaan had. Als snel kwam 
het bericht dat Les Boules Fleuries 
(Lisse) een ruime overwinning had 
geboekt op De Stetters (Castricum). 
Daardoor kwamen zij weer gelijk in 
wedstrijdpunten. Ça Roule 2 (Heer-
hugowaard) verloor verrassend met 
2-6 van de hekkensluiter PU Kenne-
merland 5. He team vab BUT blijft op 
kop in de stand op basis van meer 
gewonnen partijen. De volgende 
speelronde is op 11 maart en dan 
speelt BUT 1 thuis tegen Les Boules 
Fleuries 4. Dat wordt dus een twee 
punten wedstrijd om de kopposi-
tie. Hopelijk is het weer zodanig dat 
op de eigen accommodatie aan de 
Vuurlijn gespeeld kan worden. An-
ders wordt er weer uitgeweken naar 
Bodegraven.
Het tweede team van BUT is dit 
weekeinde niet in actie geweest. Zij 
spelen weer op 11 maart en dan in 
Gouda tegen de gelijknamige te-
genstander.

Kampioenschap van Uithoorn
Uithoorn - Zondagochtend 26 fe-
bruari waren de eerste medewer-
kers al rond 08.30 uur op de baan 
van UWTC op sportpark Randhoorn 
aanwezig om alles gereed te ma-
ken voor het Kampioenschap van 
Uithoorn. Start/finish doek ophan-
gen, koffie zetten, parcours nalo-
pen, rugnummers klaar leggen, etc. 
En al snel druppelde de eerste wiel-
renners binnen. Inschrijven gebeur-
de weer in de gezellige maar kleine 
kantine van onze atletiek vrienden. 
Bij de jeugd kwamen er ook een 
aantal Noorderlingen op de wed-
strijd af. Fanatiek renners uit Fries-
land en Groningen vinden het niet 
leuk dat de wedstrijden daar pas 
weer in april van start gaan. Cate-
gorie 1-2 had het zwaar in de wind 
en het niveauverschil was groot in 
deze groep. De zeven renners vorm-
de dus geen pelotonnetje (om el-
kaar uit de wind te houden) maar 
reden verspreid over het parcours 
rond. Maureen Abma uit Wolvega 
was een maatje te groot voor ieder-
een, en zij kreeg Indy van Velzen uit 
Waddinxveen en Akira Koolbergen 

uit Krommenie naast zich op het po-
dium.

Kopgroep
Bij categorie 3-4 stonden 24 renners 
aan de start. Hier ontstond al snel 
een kopgroep met daarachter een 
groot peloton. De winst ging naar 
Finn Hiemstra uit het Friese Bur-
gum voor Tyler Eyk uit Amsterdam 
en Zoë van Velzen uit Waddinxveen. 
De UWTC leden Siem van Smooren-
burg en Jasmijn Wiegmans hadden 
beide lekker gereden vertelden zij, 
wel niet in de kopgroep maar wel 
in het achtervolgende peloton. En 
ook Nees Wahlen heeft een goe-
de wedstrijdtraining gereden. Top 
hoor! Categorie 5-6 (28 deelne-
mers) ging vlak na categorie 7 (12 
deelnemers) van start. En aange-
zien cat 7 het rustig aandeed wer-
den zij al heel snel bijgehaald door 
de jongere groep. De winst bij cat 
5-6 ging naar Elmar Abma uit Wol-
vega voor Nienke Veenhoven uit 
Oostzaan en Pepijn Veenings uit 
Assendelft. UWTC –er Mike Dero-
gee reed de wedstrijd in een ach-

tervolgende groep heel netjes uit. 
Bij categorie 7 was de overwinning 
voor Mike Bronswijk uit Honselers-
dijk voor Thomas Lakeman uit Ven-
huizen en Nick Schelvis uit Heems-
kerk. Hierna mochten de nieuwelin-
gen en dames van start. Bij de da-
mes (8 deelnemers) liet Lorena Wie-
bes uit Mijdrecht zien dat zij weer 
klaar is voor het nieuwe seizoen 
en met haar befaamde sprint pak-
te zij de winst voor Maaike Bogaard 
uit Zwaag en Melissa van Neck uit 
Amstelveen. 

Nieuwelingen
Bij de nieuwelingen hadden we 16 
deelnemers waaronder de UWTC-
ers Ian van den Berg en Danny Plas-
meijer. Serginho Wilshaus en Niek 
Voogt waren er samen tussen uit-
geslopen en konden de onderlin-
ge strijd voor de winst aangaan. De 
winst ging naar Serginho uit Haar-
lem voor Niek uit Ouderkerk aan de 
Amstel. De derde plaats was voor 
Nick van Dorp uit Zaandam. Maar 
met een zesde plaats voor Ian en 
negende voor Danny deden onze 
nieuwelingen het ook goed. De dag 
werd afgesloten met een heel sterk 
startveld bij de A-klasse (amateurs/
junioren/beloften en elite), waaron-
der ook een hele groep UWTC le-
den. Maar liefst 52 renners in de-
ze groep, die tegelijk met 21 sport-
klasse renners van start gingen. En 
de koers werd gelijk met hoge snel-
heid geopend. Helaas gingen er al 
in één van de eerste rondes diver-
se renners onderuit in twee verschil-
lende bochten. Hierna regende het 
uitvallers, lekke banden en renners 
die het te glad vonden in de boch-
ten. In de kantine hoorden wij ver-
schillende verhalen: spekglad, groe-
ne aanslag in de bochten, de boch-
ten lopen niet goed, te harde ban-
den... Maar ook renners die ner-
gens last van gehad hadden en een 
heerlijke koers hadden gereden. Lag 
het dan toch aan de nieuwe banden 

waar veel renners op van start gin-
gen in één van de eerste wegkoer-
sen van 2017? Uiteindelijk reden 
maar zeven renners de koers bij de 
sportklasse uit. De winst ging heel 
ruim naar Brian Burggraaf uit Vel-
sen-Noord voor Mark Kassteen uit 
Amsterdam en Bas Koster uit Am-
sterdam. Ook de UWTC leden Vin-
cent Derogee en Leo van ’t Hul re-
den de wedstrijd uit. Dennis Mool-
huijsen moest geblesseerd opgeven 
na een valpartij. Bij de A-klasse reed 
Nils Eekhoff in zijn Sunweb outfit op-
vallend gemakkelijk. Maar de winst 
ging naar Rick van Breda uit den 
Helder (net als editie 2016) voor Nils 
Eekhoff uit Rijsenhout en Lars van 
de Vall uit Heemstede. Niet de min-
ste namen dus! Bas de Bruin moest 
tevreden zijn met een vierde plaats. 
Al met al mooie wedstrijden, waar 
de wind ook een groot tegenstander 
was. Zodra de klok eind maart ver-
zet wordt starten alle wielren trainin-
gen en de dinsdagavond competitie 
weer. Meer info op www.uwtc.nl

Auto leeg geroofd
Uithoorn - Tussen dinsdag 21 en 
woensdag 22 februari is een in de 
Emmastraat geparkeerde auto vol-
ledig gestript door dieven. De eige-
naar trof om zeven uur in de och-
tend zijn auto op blokken aan. Alle 
vier de wielen waren gestolen. Toen 
hij in de auto keek, bleken ook de 
twee voorstoelen verdwenen, was 
het stuur weg, waren de airbags 
gestolen en zijn de dieven er van-
door gegaan met enkele elektro-
nische componenten uit het dash-
board. De eigenaar had zijn auto 
dinsdagavond in de Emmastraat ge-
parkeerd. De auto is waarschijnlijk 
in de avond of nacht leeg geroofd. 
Hiervoor is naar de politie vermoed 
gebruik gemaakt van een bestelbus. 
Mogelijk zijn er getuigen, zij worden 
verzocht contact op te nemen met 
de politie via 0900-8844.

Door schreeuwen 
inbreker weg

De Kwakel - Op woensdag 22 fe-
bruari rond drie uur in de nacht 
werden bewoners aan Bezworen 
Kerf wakker van allerlei geluiden. 
De bewoners dachten aan een in-
braak en de vrouw des huizes is 
hard gaan schreeuwen. Het bleek te 
helpen, even later zag zij een man 
hard wegrennen. Uit de buitendeur 
waren al diverse sloten getrokken. 
De dieven zijn niet binnen geweest.



Vrijdag 17 februari was het zover, IJsclub Nooit Gedacht was precies 100 jaar geleden opgericht. De 
ijsclub had ten tijde van de oprichting als thuishaven het café waaraan het haar naam ontleende: 
Nooit Gedacht. In die periode waren er nog drie ijsverenigingen in Wilnis: “De Volharding”, “Ons Ge-
noegen” en “De Vriendschap”. Van die drie is IJsclub Nooit Gedacht als enige overgebleven. IJsclub 
Nooit Gedacht is vanaf 1917 uitgegroeid van natuurijsclub tot de schaatsvereniging van De Ronde 
Venen. Met bijna 300 actieve leden en ruim 600 donateurs staat de vereniging midden in de samen-
leving. De hele winter worden schaatslessen en – trainingen aangeboden op de kunstijsbanen in de 
regio en bij betrouwbaar natuurijs is de eigen natuurijsbaan aan de Herenweg in Wilnis beschikbaar. 
Naast activiteiten op het ijs verzorgt de vereniging ’s winters zaaltrainingen en buiten het schaats-
seizoen wordt er door middel van veldtraining, skeeleren en wielrennen aan de techniek en de con-
ditie gewerkt.
Het was dus niet vreemd dat van de vele genodigden er ca. 300 naar de Willistee waren gekomen om 
dit heugelijke feit, met een hapje en drankje, te vieren. Het werd één grote reünie. 
De avond werd geopend met het dweilorkest Dorst waarna de voorzitter, Luciën Wolvers, het woord 
nam en de genodigden welkom heette. Hij ging in op het verleden van de club en schetste enige his-
torie. Ook sprak hij over de betrokkenheid van de club bij de samenleving in De Ronde Venen en dat 
deze club er is voor jong en oud getuige de bloeiende jeugd- en G-schaatsafdeling en de schaatstrai-
ning- en toerschaatsgroep, iedereen kan meedoen, van 6 tot 86 jaar.

Burgemeester
Daarna kreeg burgemeester Divendal het woord. Hij sprak waardering uit over de ijsclub die het jaar 
rond activiteiten verzorgt voor leden en tijdens dit jubileum seizoen ook voor de jeugd uit De Ron-
de Venen actief is geweest. Hij gaf aan dat IJNG kennelijk goed in staat is om vrijwilligers voor al deze 
werkzaamheden op de been te brengen, iets wat in deze tijd niet meer vanzelfsprekend is. Het hoog-
tepunt van de avond was wel dat de burgemeester, namens zijne majesteit de koning, aan de IJsclub 
Nooit Gedacht de koninklijke erepenning mocht overhandigen. Deze werd door een verraste voor-
zitter in dank aanvaard en onder luid applaus aan de aanwezigen getoond. 

Zonnetje
In de loop van de avond kwam er natuurlijk ook een moment om enkele leden in het zonnetje te zet-
ten. De Ereleden en Leden van Verdienste werden naar voren geroepen (ze waren er alle 8) en kregen 
uit handen van de voorzitter een bloemetje uitgereikt. Er was geen mooiere gelegenheid dan nu om 
een nieuw Lid van Verdienste te benoemen. Deze eer viel te beurt aan Wout Berkelaar, die al jaren als 
trainer en coach actief is in de vereniging, en ook Piet Heemskerk, die zich al jaren voor de club in-
spant en de afgelopen 18 maanden de organisatie en de coördinatie van de jubileumactiviteiten op 
zich heeft genomen.
De avond kon verder worden ingevuld met het ophalen van herinneringen zoals dat gebruikelijk is 
bij een reünie. Ook was er een prijsvraag waarvoor het Schaats & Muts Museum uit De Hoef een tien-
tal voorwerpen beschikbaar had gesteld. Verder lagen er archiefstukken en fotoalbums ter inzage en 
kon je natuurlijk ook nog het jubileumboek afnemen. Mocht je een teamfoto willen maken dan was 
daarvoor een hoekje ingericht, altijd leuk voor een volgende reünie.
Met dit feest in de Willistee sloot IJNG haar jubileumactiviteiten af. Eerst werd in september het jubi-
leumboek uitgebracht waarna op 1 november het schoolschaats-evenement voor ca. 850 kinderen 
uit De Ronde Venen op de Vechtsebanen werd georganiseerd. Op 11 februari waren de clubkampi-
oenschappen op de Jaap Edenbaan onder zeer winterse omstandigheden, clubkampioenen werden 
Estelle de Jong en Sven Prins.
 
Eeuwfeest
En dan was er op 17 februari het eeuwfeest. Dit is allemaal mogelijk gemaakt met behulp van heel 
veel vrijwilligers die ook nu weer voor de club klaarstonden. Het was niet mogelijk geweest om dit ju-
bileumseizoen tot een succes te maken zonder de ondersteuning hen en van de vele sponsoren en 
fondsen die hierbij nogmaals worden bedankt. 

100-jarige IJsclub Nooit Gedacht
bekroond met koninklijke erepenning!
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