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KORT NIEUWS:

Leerlingen
Alkwin bij de
politie
Uithoorn - Tien leerlingen uit
de derde klas VWO van het
Alkwin Kollege zijn afgelopen maandag 7 maart op bezoek geweest in het politiebureau Uithoorn. Wijkagent Hans
Wijnstra van de Legmeer heeft
hen ontvangen. Aanwezig waren ook de politiestudenten Lisa en Kelly, die vele vragen beantwoord hebben. De leerlingen van het Alkwin hadden
de politie uitgezocht in verband met hun keuze qua beroep en vervolgopleiding in de
nabije toekomst. Nadat uitgelegd was wat het vak politieagent precies inhoudt en de
daaropvolgende vragen waren beantwoord, werd het bezoek afgesloten met een rondleiding door het bureau én het
maken van foto’s, want wie wil
nou niet een selfie bij een stoere politiemotor

Elke dag het laatste
regionale nieuws!

zie onze site:
meerbode.nl
facebook.com/

Museumboerderij “Jan Makkes”

Exposities 2016
Nieuwe elektrische auto’s
voor de gemeente Uithoorn
Uithoorn - Afgelopen woensdag
heeft de gemeente Uithoorn twee
nieuwe elektrische auto’s in gebruik
genomen. De twee Nissan Leaf’s zijn
een aanwinst voor de gemeente en
zorgen voor een schone manier van
autorijden. Door het bevorderen van
elektrische auto’s wil de gemeente
bijdragen aan een betere leef- en
luchtkwaliteit in de gemeente. Er
zijn inmiddels drie publieke laadpalen voor het opladen van elektrische auto’s; achter het gemeentehuis, bij het winkelcentrum Zijdel-

waardplein en op de Drechtdijk in
De Kwakel. “Elektrische auto’s spelen een steeds grotere rol in de toekomst. Het zijn fantastische auto’s:
stil, zuinig, ruim en een goed vermogen. Ik kan mij voorstellen dat collega’s er graag in rijden en dan ook
nog duurzaam! Het is een aanwinst
voor de gemeente!”, licht wethouder
Hans Bouma enthousiast toe na een
rit in één van de auto’s.
Elektrische wagenpark
Deze elektrische auto’s worden

geleaset bij MisterGreen Electric
Lease. Twee van de huidige vier
dienstauto’s worden vervangen
door de Nissan Leaf. Beide auto’s
voldoen aan de functionele eisen en
zijn volgens de gemeente prijstechnisch concurrerend.
De gemeente maakt dagelijks al gebruikt van twee elektrische Renault
Kangoo ZE, speciale elektrische zagen en elektrische scooters. In de
loop van 2016 bekijkt de gemeente of er nog meer elektrische auto’s
nodig zijn.

Wiegerbruinlaan 73, Uithoorn
(0297) 745 541

Oosteinderweg 279, Aalsmeer
Tel. 0297-326454
Fax. 0297-345099
www.hartelust.nl
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Geen krant?

0297-581698

(buiten de exposities alleen volgens afspraak)
U bent van harte welkom om de bijzondere
schilderijen van Jan te komen bezichtigen.
Hofgeesterweg 22a, 1991 AD Velserbroek
Tel. 023 - 5376227, www.museumboerderij-janmakkes.nl

Uithoorn flink in de weer
bij NLdoet

Als kwAliteit
belAngrijk is!

HARTELUST B.V.

PAsen za 19-3 t/m zo 3-4 2016
HemelVAArT/PinksTeren
do 5-5 t/m ma 16-5 2016
Dagelijks van 11.00 tot 18.00 uur

Kan het ‘eindhalte N201’
worden voor de Uithoornlijn?
Uithoorn - Het idee is wel eens ter
sprake gekomen tijdens inloop- en
informatieavonden vorig jaar: trek
de tramlijn door vanuit Amstelveen-Westwijk richting Uithoorn,
maar dan tot aan de kruising van
de N201 met de Zijdelweg, nabij het
Shell tankstation! Sterker nog, het
is als een serieus onderdeel op de
agenda gezet om het mee te laten
lopen bij het onderzoek! Er zijn bovendien plannen om op dezelfde locatie een McDonalds fastfood restaurant neer te zetten. En er is ruimte genoeg om een P+R parkeerterrein aan te leggen. Aan dit gegeven
wordt elders in deze krant aandacht
geschonken, mede op basis van het
onderzoekrapport ‘Haltes van de
Uithoornlijn’. Dat is als onderdeel
van de Planstudie in opdracht van
wethouder Pieter Litjens van de gemeente Amsterdam uitgevoerd. Het

valt onder de Projectorganisatie Uithoornlijn en dateert van 19 november 2015. Tevens wordt in het artikel
aandacht besteed aan de petities
die opgezet zijn door bezorgde inwoners van zowel Uithoorn als Amstelveen en Buitenveldert. De Uithoornlijn is namelijk een uitvloeisel
van de nog om te bouwen bestaande (metro)lijn 51 (de Amstelveenlijn) naar een (regio)tramlijn waarover een ander type tram gaat rijden. In deze krant stonden voor- en
tegenstanders afgelopen weken in
hun berichtgeving lijnrecht tegenover elkaar. Dat is weliswaar nuttig te weten, maar belangrijker is:
hoe gaat het nu verder? Stadsregio
Amsterdam werkt straks de plannen uit, voegt alle informatie en uitkomsten van gesprekken met belanghebbenden bij elkaar en neemt
samen met de andere drie partij-

Mooie dag tegen zwerfvuil
Uithoorn - De roeiers en kanoërs
van Roei- en Kanovereniging Michiel de Ruyter zijn zaterdag weer
massaal de Amstel opgegaan om
zwerfvuil te verwijderen. Het leuke was ook dit jaar dat er niet alleen gestrooid werd met complimenten door passanten maar om-

wonenden ook spontaan arbeidsvitaminen uitdeelden in de vorm
van koffie en cola. Het was gelukkig
erg zonnig en windstil wat de vorst
van de nacht goed compenseerde,
want je zit toch tientallen keren met
je handen in het koude water. We
kunnen wel stellen dat een schone

en, waar ook de gemeente Uithoorn
onderdeel van uitmaakt, een beslissing. Gaat de tramlijn wel of niet
worden doorgetrokken naar Uithoorn-Centrum? Of wordt het ‘Eindhalte N201’ en Is dat een realistisch
alternatief? De politiek in Uithoorn
heeft nog niet veel van zich laten
horen over het onderwerp tramlijn,
maar dat zal ongetwijfeld veranderen als inwoners op donderdag 31
maart tijdens de raadsvergadering
een petitie met duizend handtekeningen gaan aanbieden van mensen die de komst van de tram door
en langs hun woonwijk(en) niet zien
zitten. Overigens heeft coalitiepartij
DUS! op haar website wel haar mening onder woorden gebracht (zie
www.dus-uithoorn.nl).

Uithoorn - Afgelopen weekend is
er weer flink geklust tijdens Nldoet.
2016. In het hele land werden 9226
klussen door 300.00 vrijwilligers geklaard. Zo ook in Uithoorn: bij de 13
aangemelde klussen, hebben ruim
70 vrijwilligers flink de handen uit
de mouwen gestoken. Het waren
twee prachtige dagen die nieuwe
contacten, nieuwe vrijwilligers, zinvol werk en vooral een goed gevoel
hebben opgeleverd. Alle organisaties waar er geklust werd, zijn dankbaar voor de inzet en de vrijwilligers
vinden het op hun beurt heel waardevol om iets te kunnen betekenen
voor de maatschappelijke organisaties in hun eigen gemeente. In het
verpleegkundige kinderzorghuis De
Biezenwaard schilderden medewerkers van Quaker Chemicals de
snoezelruimte en een buitenruimte, met gesponsorde verf van Multimate. Andere Quaker collega’s hiel-

pen bij de Muticulturele middag bij
Vita Welzijn, vervingen de schering
op zorgboerderij Innerart en knapten dierenhokken op bij Kinderboerderij de Olievaar. Bij diezelfde
kinderboerderij waren ook personeelsleden van PPG Coatings aan
de slag, zij sponsorden de beits die
op de grote stal werd aangebracht.
Bij scouting Admiralengroep deden
leden van Gemeentebelangen Uithoorn samen met het CDA, gebroederlijk de grote voorjaarsschoonmaak. Goed samenwerken deden
ook Ons Uithoorn en de PVDA bij
Pavones. De bakken buiten zijn gevuld met kruiden en groente en binnen is flink geschilderd. De buurtkamer Uithoorn is ook opgeknapt
en het schoolplein van de Kajuit ziet
er weer mooi uit. Al met al is er heel
hard gewerkt, en alle vrijwilligers
zijn met een heel goed gevoel naar
huis gegaan!

een stoel uit het water. De roeiers
troffen een compleet carrosseriedeel aan dat mogelijk van een trailer afgevallen was. Men kon zich
niet voorstellen dat iemand dat uit
zijn raam gooit. Omdat er maar een
paar Wherry’s (roeiboten) nodig zijn
om al het vuil van veel kleine kajaks
te vervoeren, waren dik veertig roei-

leden die, gestoken in oranje hesjes en gewapend met grijpers van
de Gemeente, te voet langs de rivier
struinden. Een geslaagde dag qua
vuilvangst, zonneschijn en samenwerking tussen de kanoërs, roeiers
en Gemeente.

Verder in deze krant leest u er meer
over.
omgeving een groot aantal mensen
weerhoudt om hun lege bierblikje uit het raam te gooien. Een aantal jaar geleden was de stapel met
zakken bijna manshoog. Inmiddels
is het een bescheiden hoop, maar
het is wel duidelijk dat een dergelijke actie nog steeds zin heeft. Nog
steeds scoren de bierblikjes en flessen hoog, maar men trof ook ander vuil aan. De kanoërs haalden

Foto: Hans Dehe
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INFORMATIEF
DoktersDiensten
Spoedgevallen overdag via
eigen huisarts en dan toets 1.
Spoedgevallen avond/nacht/
weekenden via huisartsenpost
Ziekenhuis Amstelveen,
tel. 020-4562000.
APotHeek
Apotheek Thamer Heijmanslaan 5
Uithoorn, tel. 0297-562851
Apotheek Boogaard Amstelplein
27 Uithoorn, tel. 0297-566886
DierenHULP
Dierenambulance, tel: 0653315557.
DierenArtsen
Dierenarts Annemieke Calis
Oranjelaan 32A, 1421 AK Uithoorn,
tel. 0297-565989
Dierenartsenpraktijk UithoornAalsmeer, 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

Flinke boetes
voor bromfietser
Uithoorn - Op zaterdag 12 maart
om kwart over drie in de ochtend
is een 17 jarige bromfietser door
de politie tot stoppen gemaand in
de Wieger de Bruinlaan. De jongen
reed zonder helm. Bij verdere controle bleek de 17 jarige geen rijbewijs te hebben. Omdat alcohol geroken werd, moest hij blazen. De
Uithoornaar blies 270 Ugl. Omdat
de jongen minderjarig is, hebben
agenten contact opgenomen met
zijn ouders en justitie. De officier

COLOFON
sinds 1888

Verschijnt woensdag
EditiE 3:
Uithoorn, dE KwaKEl,
nEs a/d amstEl
Kantooradres:
Anselmusstraat 19
3641 AM Mijdrecht
tel. 0297-581698
mobiel 06-53847419
Fax 0297-581509
aanleveren van advertentie:
verkoopuithoorn@meerbode.nl
advertentieverkoop:
Nel van der Pol
Kees Jan Koedam
advertentie-tarieven:
op aanvraag
aanleveren van kopij:
redactieuithoorn@meerbode.nl
redactie:
Nel van der Pol
Correspondent:
André Veenstra
druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk
Verspreiding en bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
tel. 0251-674433
Centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
tel. 0297-341900
Fax 0297-342900
Uitgave van:
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht
129e 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
zijn met naam en adres, telefoon of
e-mailadres. De redactie behoudt
het recht brieven in te korten of te
weigeren.
let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op
attent, dat door ons in deze krant
geproduceerd advertentie-, foto-,
en/of tekstmateriaal niet beschikbaar wordt gesteld aan derden.
Dus ook niet per e-mail, fotokopie
of anderszins zonder uitdrukkelijke,
schriftelijke toestemming van de
uitgever!

www.mEErbodE.nl

PsycHoLogiscHe
HULPverLening
Praktijk voor Eerstelijnspsychologie Nes a/d Amstel
Mw. drs. C. de Klerk,
gezondheidszorgpsycholoog
(BIG geregistreerd)
tel. 0297-582706 / 06-44222810
psychoprakt@hetnet.nl
www.psychoprakt.nl
Eerstelijnspraktijk voor
Psychologische Zorg
Mw. drs. FMP van Dijk,
Aanmelding: 088-5808000
De Stroom, praktijk voor
psychotherapie en coaching
Mw. M. Eringa,
Integraal Therapeut
0297-267960, www.destroom.info
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. Behandelaanbod o.a. CGT, EMDR, ACT,
mindfulness, muziektherapie
Pr. Margrietlaan 86c Uithoorn,
www.psychologen-uithoorn.nl

heeft flinke boetes uitgedeeld. Voor
het rijden zonder rijbewijs is de bekeuring 340 euro, voor rijden onder
invloed van alcohol 125 euro en rijden zonder helm 90 euro. De 17 jarige werd vergezeld door een 17 jarige vriend op een snorfiets. Deze
Uithoornaar bleek wel een rijbewijs
te hebben. Echter, ook hij bleek te
diep in het alcoholglaasje gekeken
te hebben. Het apparaat stokte bij
435 Ugl. Het rijbewijs van de 17 jarige is ingevorderd. Er is proces-verbaal opgemaakt en de jongen moet
zich verantwoorden bij justitie.

Inbraken in
auto’s
Uithoorn - In de nacht van dinsdag 8 op woensdag 9 maart is ingebroken in twee BMW’s. De auto’s stonden geparkeerd in Bieslook
en aan het Klein Hoefblad. Uit beide
BMW’s is het complete besturingssysteem gestolen. De schade per
auto bedraagt zo’n 6000 euro.

Fiets gestolen
Uithoorn - Op vrijdag 11 maart is
tussen vijf uur in de middag en half
elf in de avond een fiets gestolen
vanaf het busstation. De damesfiets
is van het merk Koga Miyata, heeft
een zwart frame met rode lijnen en
is voorzien van een sticker van een
fietsenmaker uit Vrouwenakker. Het
serienummer eindigt op 114.

Paasbingo
De Kwakel - As Vrijdag 18 Maart
aanvang 20.00 uur is er weer een
Bingo avond bij KDO kantine aan
de vuurlijn in De Kwakel. U bent
weer van harte welkom bij ons waar
weer mooie prijzen zijn en vooral
de gezelligheid hoog in het vaandel
staat. Tot vrijdag!

Weekagenda
Vita Welzijn
Bilderdijkhof Bilderdijkhof 1
Uithoorn, 0297 567 209
www.vita-amstelland.nl
Bingo in Bilderdijkhof én in
het Buurtnest
Vrijdag 18 maart (aanvang 13.30
uur) is er bingo in wijksteunpunt Bilderdijkhof en woensdag
23 maart in ’t Buurtnest (aanvang 13.30 uur). De bingo is altijd gezellig en er zijn leuke prijzen! De kaartjes kosten €0,50
per stuk en de toegang is gratis.
Iedereen is van harte welkom!
Vita restaurant
U kunt op elke maandag,
woensdag en vrijdag genieten van een warme maaltijd. De
warme maaltijd wordt verzorgt
door ’t Oventje en vindt plaats in
de Bilderdijkhof. Elke week hebben we een andere menukaart.
Als u last heeft van een allergie
laat dit ons van te voren weten
en wij zorgen voor een aangepaste maaltijd. Kosten bedragen
5 euro per maaltijd. Tijd: 12.00
uur tot 13.00 uur.

Genesius speelt Broeders
bij nonnen...
De Kwakel - Op 12 en 13 maart
hebben de spelers van Toneelvereniging Genesius uit De Kwakel
zich twee dagen opgesloten in B&B
In Den Ossewaerd om non-stop te
repeteren voor hun nieuwe voorstelling. Een voorstelling die zich afspeelt in hogere sferen.
Broeders bij nonnen
Een moeder overste, 5 nonnen, 1
stagiaire, 3 broeders een bisschop
en een kardinaal zitten in een klooster. Het klinkt als het begin van een
mop, en er valt dan ook veel te lachen. Uit kostenoverweging komen
de broeders te wonen en werken in

het klooster van de zusters. Dit is
vragen om problemen en gelukkig
komen die er dan ook. Doe er dan
nog eens een aantal
bijzondere karakters bij en een
avond heerlijk lachen is geboren.
Geschreven door Willem de Groot,
regie Sylvia Broos. Op 16, 22 en 23
april zijn de uitvoeringen om 20.15
uur in dorpshuis De Quakel. Kaarten voor de voorstellingen zijn voor
€ 7,50 verkrijgbaar bij Tonny Voorn,
Ringdijk 8, De Kwakel, 0297-560448,
Marga Westerbos, Cyclamenlaan
50, De Kwakel, 0297-532970, Supermarkt Schalkwijk De Kwakel of via
de site www.genesius-dekwakel.nl

Rijbewijs kwijt
Uithoorn - Op woensdag 9 maart
rond half drie in de ochtend is een
38 jarige automobilist uit Uithoorn
betrapt op rijden onder invloed van
alcohol. De bestuurder werd door
agenten gecontroleerd in de Wieger

de Bruinlaan. In het bureau stokte
het ademanalyse-apparaat bij 595
Ugl. Het rijbewijs van de Uithoornaar is ingevorderd. Er is procesverbaal opgemaakt en de inwoner
moet zich verantwoorden bij justitie.

Beste inwoners en ondernemers van Uithoorn aan de
Amstel en De Kwakel,
Lente
Afgezien van een flinterdun laagje ijs gedurende enkele dagen in februari, kunnen we niet stellen dat we de winter achter ons hebben gelaten, want een winter hebben we niet echt
gehad. Het is wel duidelijk merkbaar dat de lente is begonnen:
zacht weer, een toenemende kracht van de zon, de voorzichtige groene waas van uitlopende bomen en vogels die zich weer
laten horen! Een heerlijk gevoel. Het voorjaarszonnetje lokt ook
weer veel bezoekers naar de terrassen in het oude dorp en dan
valt het weer extra op dat het goed toeven is langs de prachtige Waterlijn. We zijn er allemaal al aan gewend, maar het mag
nog wel eens worden gezegd dat het een uitnodigend stuk Uithoorn aan de Amstel is geworden. Helaas wordt het beeld van
de Waterlijn voorlopig nog niet voltooid omdat de oorspronkelijke plannen met betrekking tot de ontwikkeling van het cultuurcluster Confucius gewijzigd worden. Het is momenteel nog
niet duidelijk hoe het er uiteindelijk uit zal gaan zien, maar we
kunnen alleen maar wensen dat het ‘gat aan de Amstel’ in afzienbare tijd wordt gedicht en Uithoorn een nog mooier aanzien krijgt.
Koningin Maximalaan
We hebben inmiddels ook kennis kunnen nemen van de plannen van het College van B&W. Met een verkeersbesluit wordt
het mogelijk om door middel van een tijdelijke verkeersinrichting het doorgaande verkeer over de Koningin Maximalaan
te ontmoedigen. Het besluit is inmiddels gepubliceerd in de
Staatscourant en er kan bezwaar tegen aangetekend worden.
Het ligt in de bedoeling om op termijn een definitieve inrichting
van het gebied te realiseren, maar dat vergt meer tijd.
Zijdelwaardplein
De verbouwing van het winkelcentrum Zijdelwaard nadert voltooiing. Een grote verbetering ten opzichte van de oude situatie.
De winkeliers zijn weliswaar geruime tijd op de proef gesteld
en ze hebben veel ongemak en overlast voor lief moeten nemen, maar het is het allemaal (Zijdel-)waard geweest. Binnenkort kunnen de vlaggen uit en worden de werklui en de uitvoerders met een feestelijke opening vaarwel gezegd. Wij feliciteren de ondernemers in het winkelcentrum met de renovatie en
wensen ze goede en voorspoedige zakelijke ontwikkeling toe.
Evenementen
Op de website www.uithoornaandeamstel.nl vindt u vele wetenswaardigheden over Uithoorn en De Kwakel. Er wordt nog
verder aan de site gebouwd en de inhoud wordt dagelijks aangevuld, zodat een compleet beeld wordt gegeven van alles wat
Uithoorn te bieden heeft. Een aanbeveling is de evenementenpagina op de homepage van de site. Hier vindt u wetenswaardigheden over de evenementen die er zijn gepland. Bovendien
kunt u zelf evenementen aanmelden. Dus als u betrokken bent
bij de organisatie van een evenement wat de moeite van het bezoeken waard is? Meld het aan op de site! En kijk dan ook eens
naar het promotiefilmpje “Zo mooi is Uithoorn”; echt de moeite waard!
Uithoornlijn: wel of niet?
U heeft in deze krant in de afgelopen tijd de discussie over
het wel-of-niet aanleggen van een tramlijn naar Uithoorn kunnen volgen. En het is duidelijk dat daarover een allesbehalve
eensluidende mening heerst. De discussie wordt dus voorlopig voortgezet en dat is maar goed ook! Iedereen mag zijn eigen mening en ideeën kenbaar maken; er zijn tenslotte vele
verschillende en uiteenlopende belangen mee gemoeid. Uiteindelijk zal er een democratisch besluit worden genomen waarin velen zich wel of niet kunnen vinden, maar dat is de basis
van de democratie. De gezamenlijke ondernemers zijn in principe voorstander van aanleg van de Uithoornlijn tot in het oude
dorp. Het vergroot de bereikbaarheid van Uithoorn, het bedrijventerrein en het oude dorp worden beter met openbaar vervoer bediend en daarmee zal Uithoorn ook als knooppunt van
openbaar vervoer in de regio aan belang winnen. Uiteraard leven er nog
vele vragen en moeten details gedegen worden uitgewerkt. Daarom
worden regelmatig informatiebijeenkomsten georganiseerd. Wordt ongetwijfeld vervolgd...
Geniet intussen van het voorjaar, de
langer wordende dagen en een Paasweekeinde in het verschiet.
Jelle Schmidt
Voorzitter Stichting Uithoorn in Bedrijf

Column 6

DaarOM
Door Willem Nijkerk

In deze tweewekelijkse column van mr.
Willem Nijkerk geeft het openbaar ministerie (OM) in Amsterdam een kijkje
in de keuken van het OM. Willem Nijkerk is officier van justitie, hij geeft leiding aan het team Beleid & Strategie
van het Amsterdamse parket.

Foto: Loes van der Meer

02 Nieuwe Meerbode

Bezoek eens een strafzitting
Objection, your honor! In Amerikaanse televisieseries zien we bij
strafzittingen vaak de vonken ervan af vliegen: de advocaat weet
de verdachte vrij te pleiten door
het bewijs met sterke argumenten in twijfel te trekken, of de
aanklager redeneert de verdachte juist met een vlammend betoog achter de tralies. In de Nederlandse rechtszaal is de gang
van zaken lang niet zoals op de televisie, hoewel stevige discussies
vaak niet geweerd worden. Het is
aan te raden om eens zo’n zitting
te bezoeken, omdat u dan zelf een
beeld kunt krijgen van hoe zo’n
zitting verloopt. Het bezoeken
van een strafzitting kan gemakkelijk: bijna alle zittingen zijn namelijk toegankelijk voor belangstellenden.
De strafzitting is openbaar wegens een principiële reden. In Nederland zijn de rechter en de officier van justitie niet op democratische wijze gekozen. Ook kennen
we in Nederland geen juryrechtspraak, waarin het publiek invloed kan uitoefenen op de beslissing van een rechter. Door een terechtzitting bij te wonen, kan het
publiek toch controle uitoefenen
op de rechter en OM. Die openbaarheid was vooral belangrijk in
de tijd dat er veel minder (snelle) media bestonden; nu zijn veel
grote zaken bijna rechtstreeks volgen via Twitter. In sommige gevallen kan de rechter er overigens
wel voor kiezen om de zaak af te
schermen voor pers en publiek,
zoals zaken waarin de verdachte minderjarig is. De privacy van

de verdachte weegt in zo’n zaak
zwaarder dan het publieke belang om de zaak openbaar te behandelen.
Dan het praktische gedeelte: als u
een strafzitting wilt bijwonen, dan
kunt u in de agendastrafzittingen
kijken of er zaken zijn die u interessant vindt. De agendastrafzittingen vindt u op de site van het
OM (www.om.nl). Ook kunt u op
een doordeweekse dag naar het
gerechtsgebouw komen en u melden bij de portier. Vergeet niet uw
identiteitsbewijs mee te nemen.
Nadat u door de detectiepoort
bent gelopen, vraagt u bij de bode
welke zittingen er plaatsvinden.
De bode kan u vervolgens verwijzen naar de juiste rechtszaal. De
duur van een zitting hangt af van
de omvang van de zaak: een ingewikkelde overval kan bijvoorbeeld
zo een paar uur, of zelfs meerdere zittingen, in beslag nemen. Zo’n
zaak wordt dan door drie rechters
in de meervoudige kamer behandeld. Maar bij een simpele winkeldiefstal kan een politierechter
al na 15 minuten een uitspraak
doen.
Is het voor u niet mogelijk om
een strafzitting te bezoeken, maar
bent u wel benieuwd naar het
oordeel van de rechter in een bepaalde zaak? Dan kunt u via het
internet bekijken hoe een strafzitting is verlopen; zo worden veel
- gemotiveerde - strafvonnissen
kort na de uitspraak geplaatst op
www.rechtspraak.nl. In de grotere zaken publiceert het OM ook
zelf persberichten op www.om.nl.

Groep kinderen valt jongens aan
Uithoorn - Op zondag 13 maart rond
vier uur in de middag zijn op het
schoolplein van Het Duet twee jongens van twaalf jaar aangevallen door
een groepje van zes of zeven kinderen in de leeftijd van zes tot acht jaar.
De kinderen vielen de jongens aan en

hebben hen geslagen. Daarna zijn ze
weggerend. De twaalfjarige jongen
heeft aangifte gedaan van mishandeling. De politie stelt een onderzoek in.
Mogelijk zijn er getuigen. Zij worden
verzocht contact op te nemen met de
politie via 0900-8844.

Vergunning voor jagen
Uithoorn - Op vrijdag 11 maart
kreeg de politie een melding dat
er sinds half zeven in de ochtend
schoten werden gehoord bij de Amsteldijk. Agenten zijn ter plaatse gegaan. Een man en een vrouw wer-

den aangetroffen. De man was aan
het jagen op ganzen en had hiervoor de benodigde aktes en vergunningen. De vrouw is jachthondenbegeleidster. Er bleek geen sprake
van dierenleed.

Brilmontuur uit winkel gestolen
Uithoorn - Op donderdag 10 maart
is tussen tien en elf uur in de ochtend een brilmontuur van het merk
Gucci gestolen bij een opticien op
het Zijdelwaardplein. De diefstal
is volgens de winkeleigenaar gepleegd door twee vrouwen.

Een van hen is tussen de 45 en 55
jaar oud en is 1.65 tot 1.75 meter
lang. Het Zuid-Europese type heeft
blond haar met bruine lokken. Er
zijn beelden van de diefstal. Het onderzoek naar de beelden en de daders loopt.

Aanhouding na vernieling
Uithoorn - Op twaalf uur in de
nacht van vrijdag 11 op zaterdag 12
maart zag een inwoner die zijn hond
uitliet een jongen verkeersborden in
de vijver achter winkelcentrum Zijdelwaard gooien. De man heeft de
politie gebeld. Agenten waren snel
ter plaatse en de bordengooier is

aangehouden. Het is een 19 jarige
jongen uit Uithoorn. Hij heeft een
boete gekregen wegens vernieling.
Er gaat onderzocht worden wie de
eigenaar van de verkeersborden is.
De kosten van het boven water halen van de borden, worden mogelijk
op de jongen verhaald.

De Kwakel weer schoon
De Kwakel - Op zaterdag 12 maart
deed Buurtbeheer De Kwakel mee
aan de landelijke actie Nederland
schoon. In dit geval dus De Kwakel schoon. Rond 13.00 uur werd
bij het Dorpshuis De Quakel verzameld. Een mooie groep vrijwilligers
van zo’n 15 personen ging de diverse wijken in. Het weer werkte in
ieder geval mee. Met een stralend
blauwe lucht en een licht briesje
was het goed wandelen en natuurlijk opruimen van het zwerfafval.
Nou, zwerfafval was er zeker. Een
enorme berg aan bierblikjes, plastic
flessen, wijnflessen enzovoort werd

door de groep vrijwilligers verzameld. Bijzondere “vondsten” waren
het kadaver van een gans, een accu en een paar autobanden, gevonden in de berm van de Poelweg. In
totaal werd binnen twee uur tijd 52
zakken afval verzameld. Nog opgemerkt dient de worden dat op vrijdag door een groep vrijwilligers al
gestart was met de actie daar zij
niet op zaterdag in de gelegenheid
waren. Na afloop nog even napraten in het Dorpshuis waar de actie
werd afgesloten.
Buurtbeheer De Kwakel dankt allen
die hier aan meegewerkt hebben.
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‘Eindhalte N201’ alternatief
voor de Uithoornlijn?
Uithoorn - Het zal er wellicht niet
van komen, maar de Uithoornlijn
zou ook kunnen eindigen bij het
Shell benzinestation op de Zijdelweg nabij de afslag/oprit met de
N201. Dat is ook een van de genoemde opties tijdens de inloopbijeenkomsten vorig jaar over de mogelijk toekomstige tramlijn. Voor inwoners die de tram niet zien zitten
een hele opluchting en daar kunnen ze moeilijk ‘tegen’ zijn. De voorstanders van de tramlijn zullen hun
teleurstelling niet onder stoelen of
banken steken en er misschien wel
helemaal vanaf zien om de tram
naar Amstelveen/Amsterdam te nemen. Immers de halte ligt te ver weg
van de woonwijken. Je moet er met
de auto, de fiets of de bus naartoe,
voor zover de laatste nog in bedrijf
blijft en de (eind)halte aandoet. Dat
heeft voor velen geen zin. In dat opzicht zouden de huidige buslijnen
inderdaad beter voldoen, maar daar
gaat Stadsregio Amsterdam in ieder geval het mes in zetten. Er komt
nog bij dat de Amstelveen(metro)lijn
(51) op afzienbare termijn zal worden ‘omgebouwd’ naar een gewone (regio)tramlijn. “Dat is ook de
aanleiding geweest om een poosje geleden een onderzoek te laten
uitvoeren of het zinvol is de tramlijn dan ook meteen door te trekken

naar Uithoorn. De oude spoorbaan
is daarvoor het meeste geschikte
tracé,” laat een woordvoerder van
het Projectteam Uithoornlijn weten.
Amstelveenlijn 2 jaar dicht
Wat er niet bij werd verteld is dat
de Amstelveenlijn – waarop de Uithoornlijn moet aansluiten - vanaf
Westwijk tot aan het Station Zuid
twee jaar dicht gaat. Er is dan geen
enkele tramverbinding. De nieuwe
tramlijn wordt in die tijd aangelegd
zonder gelijkvloerse kruisingen en is
dan weliswaar veel veiliger. Al doende worden er tevens vijf haltes geschrapt, waaronder die van Amstelveen centrum! De bewoners in Amstelveen en Buitenveldert zijn het
er niet mee eens. Een comité heeft
in dat woongebied via een petitie
meer dan 2.500 handtekeningen
opgehaald waarmee men de bezwaren onderschrijft. De bedoeling
is dat de petitie wordt aangeboden
aan Staatssecretaris Sharon Dijksma alsook de wethouders Jeroen
Brandes van Amstelveen en Pieter Litjens van Amsterdam. Een nadeel voor alle reizigers, zowel vanuit Uithoorn als Amstelveen en Buitenveldert is, dat de nieuwe tramlijn als eindpunt het Station Zuid
heeft. Dat geldt ook voor de meeste streekbussen. Een rechtstreekse

verbinding met het Museumplein,
Leidseplein en Centraal is er niet
(meer) bij. Bij Station Zuid zal iedereen moeten overstappen. Dat kan
dan op lijn 5. Zoals dat nu op het
kaartje van de Amstelveenlijn (netwerk 2020) wordt getoond, gaat die
wel naar de stad. Kern van het OV in
Amsterdam worden de metrolijnen
(Noord-Zuidlijn en die van StationZuid naar het Amstelstation). In die
zin hebben tegenstanders van de
tram naar Uithoorn gelijk. Je bent
niet sneller in de stad. Je moet overstappen. In de meeste bussen kan
je nu nog blijven zitten.
Halte N201 te duur
Uit een onderzoek dat de Stadsregio heeft laten uitvoeren en verwoord is in het rapport ‘Haltes van
de Uithoornlijn’ (een van de vele rapporten en verslagen die men
na enig zoeken op de website www.
stadsregioamsterdam.nl/uithoornlijn aantreft), blijkt dat men niet zo
snel zal kiezen voor de optie ‘Eindhalte N201. Zelfs niet om die als een
‘extra’ halte in te plannen ‘omdat dit
weinig meerwaarde voor de omgeving heeft. Er is weinig bebouwing
en daardoor ook weinig potentie om
reizigers op te halen. In de schil van
800 meter invloedsgebied rond de
halte is slechts 20 procent bebouwing. Daarnaast zal ook een P+R
voor een zeer beperkt aantal gebruikers zorgen vanwege het ‘beperkte’ achterland. Ook zal het realiseren van de halte, de parkeerplaatsen en de toeleidende weginfrastructuur relatief duur zijn door
de afwezigheid van veel van deze voorzieningen in de directie omgeving. De halte heeft alleen meerwaarde als er meer bebouwing omheen komt of als op een andere manier reizigers worden gegenereerd,’
aldus zinsneden uit het rapport. En
dan gaat het nog maar om een extra halte!
Men kan zich daarom afvragen of
Stadsregio die locatie dan als eindhalte wil zien en uitvoeren. Want gelet op alle extra voorzieningen wat
dit met zich meebrengt zou dat
een dure grap worden. Volgens het
onderzoeksrapport heeft de halte geen ‘eigen verzorgingsgebied’.
Degenen die het meest voordelen zouden hebben van deze halte zijn volgens het rapport reizigers
uit De Ronde Venen, De Kwakel en
Aalsmeer (via de N201/afrit Zijdelweg). Uit een onderzoek blijkt dat
hier sprake is van slechts 200 reizigers per dag die van deze halte
gebruik zouden maken. Of je daarvoor dan een dure tram moet laten
rijden? Hierbij zij opgemerkt dat de
‘halte N201’ de eerste is na die van
de huidige Westwijk Amstelveen.
Halverwege is het de bedoeling een
opstelterrein – een soort remise voor tramstellen aan te leggen. Dan
is het nog slechts ruim 3 km naar de
halte bij de N201. Gezien de geringe meerwaarde waar Stadregio het
nu al over heeft, is het de vraag of je
daarvoor een dure investering moet
doen. Het is verder zo dat dit zich allemaal afspeelt op het grondgebied
van Amstelveen. Mocht dit ooit als
alternatief uit de bus komen heeft
de gemeente Uithoorn er zelfs helemaal geen bemoeienis (meer) mee,
want dan is het de gemeente Amstelveen die bepaalt.
Noodzakelijke inpassingen
Het 13 pagina’s tellende rapport gaat uitgebreid in op de haltes die voor de toekomstige tramlijn moeten worden aangelegd als
het project doorgaat. Daarbij passeren twee haltecombinaties de revue, te weten drie haltes (Aan de
Zoom, Busstation en het Dorpscentrum-Oude Spoorhuis) en zelfs ze-

ven (…) mogelijke haltes aan de
N201, Bieslook, Aan de Zoom, Burg.
Kootlaan, Busstation, Couperuslaan en Dorpscentrum. Tussendoor
wordt ook nog een variant met vijf
haltes genoemd. Om reden van allerlei afwegingen die in het rapport
worden genoemd, maar hoofdzakelijk om een snelle reistijd te bevorderen, wordt gekozen voor de eerst
genoemde drie haltes. Om de haltes
te bereiken moeten bewoners daarvoor soms grote(re) afstanden afleggen. De bereikbaarheid ligt tussen de 800 en 1.100 meter. Geen
doen voor ouderen als die het willen/moeten belopen . Voorts wordt
ingegaan op exploitatie en aanlegkosten van haltes en verdere voorzieningen. Bij elke halte blijkt er inpassing nodig van veel (extra) parkeerplaatsen voor auto’s en een
paar honderd fietsklemmen. Dat is
niet gering en duidt erop dat het
rondom de haltes in de woonwijken een drukte van belang zal worden en de parkeerbehoefte fors zal
toenemen. Uit het onderzoek komt
namelijk naar voren dat reizigers
die met de tram naar hun bestemming willen reizen vanuit hun eigen
woonwijk (of woonkern) met eigen
vervoer naar de halte(s) komen.
Aangegeven wordt dat 65 procent
van binnen Uithoorn op de fiets
komt. In het rapport wordt eveneens vermeld dat er ‘op elke locatie
voldoende inpasmogelijkheden voor
fietsenstallingen zijn. En dat bij Aan
de Zoom of het Busstation parkeervoorzieningen kunnen worden gerealiseerd om de parkeerstroom in
goede banen te leiden. Bij de halte Dorpscentrum is dit zelfs mogelijk in de vorm van een parkeerdek.’… Kortom, een interessant rapport om te lezen voor degenen die
in de buurt van de mogelijk toekomstige haltes wonen en zich daarmee
een beeld kunnen vormen wat het
doortrekken van de tramlijn aan
voorzieningen met zich meebrengt
die de rust en het woonplezier in de
woonwijk(en) zeker niet zullen bevorderen.
Petitie: geen Uithoornlijn
Kennelijk heeft een aantal bewoners in de omgeving van Aan de
Zoom het rapport ook gelezen, want
zij hebben via e-mail een bericht
met tientallen onderbouwde bezwaren en vragen gestuurd naar het
college van B&W en alle raadsleden.
Een en ander heeft betrekking
op de te verwachte overlast in de
breedste zin van het woord en onveiligheid als de tram er zou komen.
Een ander groep bezwaarmakers
heeft zich verenigd door het ondertekenen van een petitie ‘Geen Uithoornlijn’
(https://petities.nl/petitions/geen-uithoornlijn).
Inmiddels is de petitie door bijna duizend
(!) mensen ondertekend. Daar kan
je als gemeenteraad toch niet omheen zou je zeggen. Vertegenwoordigers van de bewonersgroep gaat
op donderdag 31 maart tijdens de
raadsvergadering de petitie aanbieden aan de gemeenteraad. De
zwijgende meerderheid van de Uithoornse inwoners heeft – behalve
dat zij in hun berichtgeving van afgelopen weken in deze krant kenbaar hebben gemaakt wel vóór zijn
– er verder geen weerwoord op gegeven.
Gezien alle commotie over dit onderwerp wat natuurlijk ook het college en de raad niet zal zijn ontgaan, zal het voor de bestuurders
van de gemeente nog een behoorlijke klus worden om op basis van
argumenten, voor- en nadelen, de
plannen van Stadsregio Amsterdam, de nieuwe OV-concessie met
de keuze voor een goed openbaar
vervoer waarmee alle inwoners
van Uithoorn en De Kwakel kunnen instemmen, een besluit te nemen of het zinvol is de tramlijn vanuit Amstelveen-Westwijk door te laten trekken naar Uithoorn-Centrum.
(Eindhalte N201 lijkt een zaak van
Stadsregio en Amstelveen zelf). Of
wordt het een Salomons oordeel?
De tijd zal het leren.

Zondagbijeenkomst bij
Inner-Art
Regio - Zondag 20 maart wordt er
weer een zondagochtendbijeenkomst gehouden bij Inner-Art. Ieder
die steun, voeding, ontmoeting, verdieping zoekt en antwoorden op belangrijke levensvragen hoopt te vinden, is van harte welkom!
Dit keer als thema: wat zijn geesten en natuurgeesten en hoe en
waarom kunnen zij een lichaam krijgen. In deze tijd roepen veel mensen te pas en te onpas dingen over

Verwen-dag voor dagbesteding
“Ontmoetingsgroep Uithoorn”
Uithoorn - - Door de helpende
handen van de vrijwilligers die zich
hadden opgegeven voor NL-Doet,
konden wij de deelnemers van de
dagbesteding ” de Ontmoetingsgroepen Uithoorn” van Vita-Amstelland een super dag bezorgen. In de
ochtend hebben ze samen Paastukjes gemaakt. Aansluitend de lunch

met heerlijke erwtensoep, die bereid was door een van de vrijwilligers. Beauty-middag waar een vrijwilligster de dames de nagels lakten
en haren prachtig in de krul werden
gezet. In de andere ruimte maakten vrijwilligers het mogelijk dat we
verschillende spellen konden doen.
Vrijwilligers hartelijk dank.

Legmeervogels moeten
eerste nederlaag incasseren
Uithoorn - 17 wedstrijden in de
competitie van dit seizoen is toch
een hele fraaie prestatie. Helaas
komt daar de 18e niet bij. In en tegen Hoofddorp is Legmeervogels
tegen de eerste competitie nederlaag van dit seizoen opgelopen. Directe gevolgen voor de competitie
heeft, en dit is dan weer een geluk
bij een ongeluk, dit niet. De concurrentie Elinkwijk bijvoorbeeld verliest
van Abcoude. De ander ZSGOWMS
speelt gelijk tegen de FC Weesp en
SCH’44 verliest van NVC. Legmeervogels blijven dan ook stevig aan
de kop staan met 11 punten voorsprong op ZSGOWMS en Elinkwijk.
Zilvermeeuwen opgeklommen naar
een 4e plaats volgt op 14 punten.
Misverstand
Het duel Hoofddorp tegen Legmeervogels is nog maar niet begonnen of er ontstaat een enorm misverstand in de verdediging van Legmeervogels. Het is dan twee honden vechten om een been en de
derde loopt er mee heen. Door dit
misverstand is het Ibrahim Akkabi
die de bal weet te veroveren en hij
kan vervolgens Hoofddorp op een
1-0 voorsprong brengen. Deze kans
laat hij zich niet ontlopen en Legmeervogels kijkt na een langen tijd
weer eens tegen een achterstand
op. Legmeervogels schrikken dan
toch enigszins wakker en gaat opzoek naar de gelijkmaker. Legmeervogels krijgen dan wel wat meer
balbezit maar doet daar dan vervolgens bitter weinig mee. Het spel
is wat rommelig van de Vogels en
men weet ook niet direct een opening in de verdediging van Hoofddorp te vinden. Het kan dan ook niet
anders of Hoofddorp en Legmeervogels gaan rusten met de 1-0 voorsprong van Hoofddorp.
Na de rust pakt Legmeervogels gelijk het initiatief op en probeert de

Leer (nog) beter bridgen
Regio - Het bridge thema van deze maand gaat over het sterk bieden met zwakke punten. In elk biedsysteem wordt er ruimte ingeruimd
voor zogenaamde zwakke biedingen (ook wel preëmptieve biedingen genoemd). De meest gebruikelijke vorm is het bieden met een zevenkaart. Bij de zoektocht naar FIT
en MANCHE is het toevoegen van
diverse plaagbiedingen aan je biedsysteem een voorwaarde om beter
te gaan scoren. We besteden een
les aan een duidelijk en simpel te leren afspraak: Zwakke twee. Natuurlijk moet je bij elke aanpassing van
je biedsysteem iets anders inleveren en of aanpassen. We gaan dan
ook een aantal sterke biedingen samenvoegen en vaker de 2-klaveren opening gebruiken. Deze sterke opening doen we vanaf 20 punten of als je zelf al minstens 8 vaste
slagen telt. Als je de zwakke-tweeopening wil toevoegen aan je bied-

geesten, maar weet men lang niet
meer waar men het over heeft en
welke gevaren, zin en onzin in e.e.a.
liggen. We bekijken deze dingen in
het kader van wat de bijbel daarvan zegt.
De bijeenkomst begint 10u en duurt
tot 11u. Hierna is er de mogelijkheid om bij de koffie tot 12u. na te
praten en van gedachten te wisselen. Inner-Art, Vuurlijn 36, 1424 NS
De Kwakel. Tel. 0297-563753

systeem dan is dit je kans om het te
komen oefenen. De bridge themales over zwakke twee is op vrijdag
18 maart vanaf 13:00 in het clubhuis
van de scouting Admiralengroep
aan de van Seumerlaan 3 Uithoorn
(tegenover de Thamerkerk). De les
is tussen 13:00 en 14:00 aansluitend gaan we we een aantal oefenspellen spelen. Meedoen kost 5
Euro. Geef je op voor deze themales bij hans.selman@planet.nl of 06
54108 456. Als er geen les gegeven
wordt kun je trouwens ook elke vrijdag komen bridgen onder begeleiding in Uithoorn vanaf 14:00 uur. We
spelen samen in een gezellige sfeer
een aantal bridge oefenspellen (met
uitleg achteraf) en je krijgt de mogelijkheid om tijdens het spelen een
vraag te stellen. Op vrijdag 22 april
besluiten we deze reeks met modern slem bieden met behulp van
14-30-RKC. Zie ook https://www.facebook.com/leerkomgabridgen

achterstand weg te werken. Maar
net als in de eerste 45 minuten worden er weinig echte kansen gecreeerd. Dan eindelijk in de 70ste minuut komt de 1-1 op het score bord.
Het is Jordy de Groot die een voorzet
van een verdediger van Legmeervogels, Dennis Rijnbeek, in het doel te
werken. 1-1. In plaats van deze 1-1
te koesteren, gelet op het spelbeeld
zou dit toch een goed resultaat zijn
geweest deze middag, wil Legmeervogels de winst. Een goed streven
en dit moeten ook maar er zijn wedstrijden waarin je moet voelen dat
er vandaag niet meer inzit. Dan wisselt trainer Jack Honsbeek de aanvallend ingestelde en deze wedstrijd weer goed spelende Damien
de Vegt, voor de wat meer verdedigend ingestelde Mels Bos. Dit heeft
dan niet het gewenst resultaat. In
de 78ste minuut krijgt hoofddorp
een vrije trap te nemen net buiten
het 16-meter gebied. Dan valt Buitenspelde bal via de kluts voor de
voeten van de in buitenspel staande Revelinio
Vermeer en deze verschalkte Jasper
van Gelderen voor de twee keer deze middag. Na afloop van de wedstrijd was vriend en vijand het er wel
over eens dat hier wel een heel sterke lucht van buitenspel aan hing.
Scheidsrechter Van Dokkum kende
toch deze treffer goed en verschijnt
de 2-1 voorsprong voor Hoofddorp
op het scorebord . Dan heeft Legmeervogels nog een 10-tal minuten om te proberen de gelijkmaker
te score. Maar ja dit is een dergelijk
wedstrijd waarin het niet allemaal
loopt zoals het in de andere voorgaande 17 wedstrijden is gelopen.
Na een hele ruime blessure tijd 10
minuten fluit de scheidsrechter voor
het eind en is de eerste nederlaag
van dit seizoen een feit.
Dan volgende week het herstel
maar weer inzetten en beginnen
aan een nieuwe periode van ongeslagen wedstrijden. Dit zal zondag niet makkelijk worden als kampong naar Uithoorn komt. Kampong
dat zondag nog met een 6-2 overwinning voor de dag is gekomen en
door deze overwinning mede koploper is in de strijd om de 3e periode. Kampong Legmeervogels begint
om 14.00 uur.
Ook Legmeervogels 2 heeft het opgenomen tegen Hoofddorp. Zeker
in de 2e helft had er meer ingezeten
dan de 1-1 stand wat het uiteindelijk is geworden. Legmeervogels kijken tegen een 1-0 achterstand aan
maar in de 78ste minuut is het Yorick van der Deijl die door goed door
te gaan de 1-1 weet te score. Hierna krijgt Legmeervogels nog een
aantal kansen om met een overwinning huiswaarts te keren. Jammer
is geen enkele kans wordt benut.
Aan de andere kant wordt weinig
of niets weggegeven. En als Hoofddrop er een enkel keer door komt
is het Lev Persoon die op zijn post
staat. Eindstand is en blijft dan 1-1
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Voorjaarsshow Jan Makkes
Regio - Rond Pasen en Pinksteren kan men in de Museumboerderij Jan Makkes te Velserbroek weer
genieten van een wereld vol kleur
op een unieke locatie. De Paasexpositie is van zaterdag 19 maart tot
en met zondag 3 april. De Pinksterexpositie is vanaf Hemelvaartsdag 5
mei tot en met maandag 16 mei, dagelijks tussen 11.00 en 18.00 uur.

Vrachtwagen eindigde op
verhoogde berm N201
Uithoorn - Woensdagmiddag raakte een vrachtwagen, door nog onbekende oorzaak, van de N201 en eindigde op de verhoogde berm, waar
hij vast bleef zitten.
Het ongeval gebeurde in de richting
van Aalsmeer, tussen de Zijdelweg
en de Noorddammerweg in Uithoorn. Vermoedelijk is de chauffeur

met zijn wielen in de berm terechtgekomen, probeerde dit te corrigeren en verloor toen de macht over
het stuur.
Om te voorkomen dat de boel helemaal vast zou lopen op de N201,
werd besloten de bergingswerkzaamheden na de avondspits uit te
voeren. Foto: Mr Car

Welkom op de
Wooninspiratie dag 2016!
Regio - Op zondag 20 maart organiseren Bontekoe Verkoopstyling en
Kooyman B.V. Sierbestrating & Tuinhout de Wooninspiratie dag 2016
Aalsmeer – Uithoorn. Kooyman B.V.
opent haar deuren tussen 11.00 en
16.00 uur om u op een informele manier, kennis te laten maken
met diverse bedrijven op het gebied van wonen en wooncomfort.
26 lokale bedrijven laten zien wat
zij in ‘huis’ hebben onder het genot van een hapje en een drankje.
EKZ Makelaars heeft een heuse Barista ingeschakeld om u te voorzien
van een heerlijk kopje koffie. Philippo Keukens neemt de Chef mee en
zal heerlijke hapjes voor u gaan bereiden. Daar blijft het niet bij. Kwaliteitsslagerij Eijk en Veld zorgt voor
onder andere een heerlijk broodje
beenham en eveneens wat lekkere
proeverijen. Ook kunnen de kinderen op de Wooninspiratie dag zich
laten schminken en mooi maken
met glittertattoos. Wat is er te zien:
Het Woonplein
De makelaars, 5 in totaal, laten u
zien wat op dit moment het actuele woonaanbod is en helpen u graag
op weg met de Open Huizen Dag op
2 april. Niet alleen het bestaande
woonaanbod is onder 1 dak te bekijken, ook fase 3 van het nieuwbouw project Legmeer-West zal te
bewonderen zijn. En bewonderen
is het goede woord, want woningen

als deze zijn werkelijk uniek. Koop
Lenstra en Vorm Ontwikkeling presenteren op de Wooninspiratie dag
het project “DE TOEKOMST”, met
zijn bijzondere Smarthomes. Rabobank regio Schiphol is aanwezig
voor al uw vragen op het gebied van
financieren en verzekeren.
Verder kunt u informatie inwinnen
bij de twee aanwezige notarissen en
tevens over duurzame oplossingen
voor de woning en verhuizen. Diverse bedrijven op gebied van woningverbetering staan voor u klaar om
u te laten zien wat er tegenwoordig mogelijk is op gebied van ‘Wallart’, verbouwingen en ook raamen vloerbekleding en sierbestrating
voor het exterieur. Bijzonder zijn onze comfortinstallateurs die u advies
kunnen geven over het aanpassen
van een woning met betrekking tot
de zorg. Bijvoorbeeld voor seniorenwoningen.
Het Trendplein
Ook staan de stylisten en interieurontwerpers voor u klaar om u te helpen bij de ideale indeling of aankleding van uw woning. Verder is er
veel te zien op gebied van keukens,
badkamers, prachtige meubelen,
woonaccessoires en bloemen! Kortom, dit mag u niet missen. Wij hebben er zin in! Locatie Kooyman Sierbestrating & Tuinhout, Poelweg 2 De
Kwakel. Meer informatie op www.
wooninspiratiekaart.nl

Quaker Chemical doet
aan NLdoet!
Uithoorn - Quaker Chemical, Uithoorn, geeft haar medewerkers de
gelegenheid om een dag per jaar
vrijwilligerswerk te doen en een
aantal van hen heeft die dag besteed aan één van de projecten van
NLdoet. Zo hielp een groep medewerkers bij zorgboerderij Inner-Art
om daar een hek opnieuw te bouwen om de geiten een afgeschermde plek te geven. Een andere groep

heeft de speeltoestellen bij De Biezenwaard en de snoezelruimte opnieuw geschilderd. Vermeldingswaardig is daarbij dat Quaker verf
bij De Mulitmate ging kopen en deze vervolgens gratis werd angeboden vanwege het goede doel! Ook
werd de inter-culturele middag van
Vital Welzijn ondersteund en de kinderboerderij De Olievaar geholpen.
Het as een geslaagde dag!

Aan de hand van veel eerder niet
getoond werk krijgt de bezoeker
een goede indruk van het talent,
het unieke kleurgebruik en de mens
Jan Makkes. Ongeveer 100 schilderijen, pastels, tekeningen en gouaches worden vertoond in verschillende ruimtes in de Museumboerderij die speciaal hiervoor in sfeer is
gebracht. De toegang is gratis.
Jan Makkes (1935-1999) was als
schilder bekend door zijn bijzondere
kleurgebruik. Op de tentoonstelling
is te zien dat hij in alle schilder- en
tekentechnieken een meester was.
Geen onderwerp was hem vreemd.
Als er ergens werd gebouwd was
Makkes er vaak bij om er tekeningen of schilderijen van te maken.
Zowel lokale, Nederlandse als internationale onderwerpen zijn te zien
op zijn schilderijen.
Jan Makkes was meer dan een kunstenaar: door zijn contacten met
wereldleiders die hem om zijn werk
bewonderden wist hij veel te bereiken op het gebied van vrede. ,,Zijn
leven was wonderlijk, maar zijn werk
nog meer’’, vertelt zijn weduwe Elly Makkes. In de eeuwenoude museumboerderij waar Jan Makkes ja-

Nes a d Amstel - Zaterdag 19
maart Fancy Fair op De Zon. Om
14.00 uur start dit spektakel, dat geheel ten goede komt aan onze leerlingen, rond 17.00 uur stoppen de
activiteiten in de lokalen en gaan
we gezellig verder in de aula. Rond
19.00 uur zullen wij deze feestelijke dag afsluiten. In de lokalen op de
begane grond worden verschillende

activiteiten gehouden. U vindt o.a.
diverse spelletjes lokalen, springkussen, creatieve lokalen waar we
eigen werk van de kinderen gaan
verkopen en bloemstukjes maken.
De kinderen kunnen geschminkt
worden, haren vlechten en glittertattoo’s worden er gezet. Dit jaar is
er ook een disco lokaal en zijn zowel Solidoe als Speel Inn aanwe-

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

De Kievit
Kieviten hóren in Nederland. Ze
zijn hier doorgaans het hele jaar.
Maar als de grond ze te koud onder de voeten wordt, trekken ze
toch door naar het zuiden en
volgen dan in enorme groepen
de vorstgrens. Het kan gevaarlijk zijn op weg naar het zuiden,
want door plezierjagers sneuvelt
er nogal eens een kievit.
In het vroege voorjaar keren ze,
gedreven door hun opspelende hormonen, terug naar Nederland. Het mannetje is dan op z’n
mooist. Het is een elegante gracieuze verschijning. Hij loopt
fier rechtop en draagt een glanzend paarsgroen jacquet. Dat hele plaatje wordt gecompleteerd
door een zwierige kuif op zijn kop.
Dan beginnen de baltsvluchten. Luchtacrobatiek van de beste soort met buitelingen en duikvluchten. Het zwenken van hun
zwart-witte vleugels veroorzaakt
flikkeringen in de lucht. Ze halen
kortom hun hele trukendoos leeg
om de vrouwtjes te imponeren.
Tijdens dat stuntvliegen laten ze
ook flink van zich horen door hun
karakteristieke lentegeluid: ‘kiewoeiet’. De meest acrobatische
vlieger verovert het aantrekkelijkste vrouwtje. Is de keus gemaakt,
dan voert het kersverse paar een
perfect synchroon luchtballet op.
De feitelijke paring duurt maar
een paar seconden. Het vrouwtje
legt begin maart haar eerste ei.
In de broedtijd ontpopt de kievitsman zich als een felle verdediger
van zijn territorium. Ook andere weidevogels worden dan geweerd. Dreigt er echt groot gevaar, zoals een aanval van een
buizerd, een kiekendief of een
vos, dan komt het hele plaatselijke kievitsleger in actie om de vij-

and te verjagen.
De pas uitgekomen kuikens zijn,
als nestvlieders, al meteen zelfredzaam, maar voor warmte en
bescherming blijven ze nog wel
een poosje rond en onder moeders vleugels hangen. Mislukt het
broedsel, dan zorgt het ouderpaar voor een nieuw legsel. In de
zomer is er eindelijk tijd om rustig
te eten en te poetsen.
Het gaat helaas niet goed met
de kievit. Het aantal broedparen
neemt elk jaar met 5% af, door
uitbreiding van agrarisch gebied,
stedenbouw, veel predatoren, de
jacht en het nog steeds rapen van
kievitseieren.
2015 was in Friesland een bijzonder jaar. Door de muizenplaag
daar was de graskwaliteit slecht.
De kieviten vonden in het omgewoelde grasland een rijk gedekte tafel, met wormen voor het oprapen. Gevolg: 40% meer broedparen. Maar de muizenovervloed
trok ook meer roofvogels aan. De
invloed daarvan op de overleving
van de jonge pullen, laat zich raden. De kieviten blijven onze bescherming hard nodig hebben.
Daarom: 2016,
Jaar van de Kievit

Aangename kennismaking
met Caribische Chopins
www.ivn.nl/afdeling/de-ronde-venen-uithoorn

Uithoorn - Op de afgelopen boekenweek-zondag
presenteerden schrijver Jan Brokken en pianist Marcel Worms voor de Stichting Culturele Activiteiten Uithoorn
(SCAU) in de Thamerkerk hun duoprogramma, de concertlezing “Chopin rond de evenaar”.
Jan Brokken is een veelzijdig en bereisd auteur met een warm hart voor
muziek en voor musici. Hij stond op
het podium om te vertellen over zijn
bijzondere passie voor de componisten en pianisten die hij leerde
kennen toen hij in 1993 op Curacau woonde en werkte. In een huis
met een piano. Die piano, de daarop
door Brokken voor zijn plezier gespeelde muziek van Chopin en zijn
buren zorgden voor zijn kennismaking met de muziek van een groep
begaafde Caribische en Amerikaanse componisten uit de negentiende en de twintigste eeuw. Ze bleken
allen fantastische mazurka’s, walsen en andere dansante pianostukken te componeren met onmiskenbaar Chopin als Pools-Franse inspiratiebron.
Zonnig
Wim Statius Muller, Rudolf, Jacobo
en Edgar Palm, Louis Moreau Gottschalk, Teresa Correno of Francisco Mignone: wie kent deze namen
in de Westeuropees georiënteerde
muziekwereld? Jan Brokken hoorde hun zonnige muziek, ging er van
houden en hij weet er veel van. Hij
vond terecht dat deze muziek ook
buiten de Cariben moet worden gespeeld en gehoord. Brokken schreef
erover zijn boek ”Waarom Antillianen knielden voor het hart van Chopin”. Zijn fascinatie voor deze Caribische componisten sloeg over
op pianist Marcel Worms, altijd in
voor muzikale ontdekkingsreizen
en avontuurlijke concertprogram-

Fancy fair op De Zon

ren woonde en werkte zijn veel foto’s van deze bijzondere kunstenaar te zien, zowel werkend als tijdens zijn ontmoetingen met de groten der aarde. Elly vertelt graag over
Jan en geeft samen met anderen
rondleidingen door de boerderij, die
zowel binnen als buiten een plaatje
is. Uiteraard is het aanwezige werk
van Jan Makkes te koop, net als het
prachtige fotoboek over zijn leven.
Locatie: Hofgeesterweg 22a in Velserbroek. Buiten genoemde tijden is
men na telefonische afspraak welkom, bel hiervoor met 023-5376227.
Parkeren kan op 100 meter afstand
van de boerderij bij voetbalvereniging VSV aan de Hofgeesterweg.
Zie ook www.museumboerderij-janmakkes.nl.

zig in hun lokalen en zullen ook zij
meedoen met diverse leuke activiteiten….. maar er is nog veel meer
te doen. Kom en doe mee! Ook dit
jaar hebben we een plantenlokaal
die weer vol zal staan met allerlei
bloemen, planten en voorjaarbollen.
Dit geeft u de mogelijkheid om voor
een leuke prijs uw huiskamer of tuin
weer op te fleuren.
Rad
Vanaf 15.00 start het Rad van avontuur in de aula. Dit geeft u mooi de

ma’s. Zo ontstond het literair-muzikale duoprogramma “Chopin rond
de evenaar”, waarmee Brokken en
Worms Nederlandse podia bereizen.
eel aangenaam was de kennismaking van het publiek in de volle zaal
met al die goedgeschreven, melodieuze, dansante, overwegend opgewekte, soms een beetje melancholieke mazurka’s en walsen. Met namen als “Souvenir de Puerto Rico”of
Padú Pas Coral”. Marcel Worms
speelde de vijftien korte pianostukken op het programma prachtig,
overtuigend en briljant. Jan Brokken
vertelde tussendoor telkens boeiend
en met humor over de achtergronden van de te spelen stukken. Daarbij trok hij steeds informatieve lijnen
naar de Europese muziek, maar ook
naar interessante gebeurtenissen
en kleurrijke anekdotes rond zijn
contacten met de Caribische componisten en pianisten: het onderwerp van zijn boek.

Boekenweek
Medewerksters van Boekwinkel Ten
Hoope waren in de zaal beschikbaar achter een tafel met exemplaren van het besproken boek en van
ander werk van Jan Brokken. Dat
paste goed in deze boekenweek.
In de pauze en na de concertlezing
maakten tientallen bezoekers graag
gebruik van de gelegenheid de gekochte exemplaren door de schrijver zelf te laten signeren of een CD
van Marcel Worms ter herinnering
aan de live gehoorde muziek mee
te nemen.
De SCAU sluit het seizoen vóór de
zomermaanden af op zondag 17
april. Dan treedt het Trio Parnasse op: Janneke Zegveld, viool/altviool, Mark Snitslaar, klarinet/basklarinet en Wouter Bakker, piano), met
werk van onder andere Mozart, Max
Bruch en Astor Piazolla.
kans om de nieuwe panelen te bewonderen die afgelopen vakantie
aan het plafond zijn opgehangen.
De akoestiek in de aula is daarmee
zeer verbeterd. Met trots kunnen we
vertellen dat ook dit betaald is uit
het “Fancyfair potje”van de ouderraad.
Prachtige prijzen... wat zijn onze
sponsoren weer gul geweest. We
hebben weer vele artikelen gesponsord gekregen maar ook vele giften
ontvangen, waarvoor we zeer dankbaar zijn. Het is ons dan ook gelukt

Nieuwe Rabobank Geldautomaat in Zijdelwaard
Uithoorn - De Rabobank heeft een
geldautomaat geplaatst aan het Zijdelwaardplein 79 in Uithoorn. Dit
is aan de buitenzijde van het winkelcentrum Zijdelwaard naast Apotheek Thamer. Sinds vorige week
kunnen bezoekers hier geld opnemen. Vanaf nu zijn deze faciliteiten
dus niet meer aanwezig in het voormalige kantoor van de Rabobank
aan de Sportlaan. Naast deze geldautomaat is tevens een sealbagautomaat voor bedrijven en een brievenbus aanwezig op deze nieuwe
plek.
De automaten zijn geplaatst op een
ruime overzichtelijke plaats. Mooi
dichtbij de parkeerplaatsen. Een
plek die goed bereikbaar is en ’s

avonds verlicht is. Daarnaast loopt
u na uw geldopname zo het winkelcentrum binnen.

om schitterende prijzen aan te kunnen bieden bij het Rad van avontuur. Wat denkt u van een heerlijk
weekend weg, limited edition Dolce Gusto koffiezet apparaten, een
lekker etentje, cabrio rijden in een
Mercedes, diverse tegoed bonnen
van de winkeliers en de sportaccommodaties in De Kwakel, stoere opblaasboten, Tablets, “Go Pro”
camera’s en nog veel, heeeel veel
meer. Kom naar de FancyFair en u
kunt het allemaal meemaken, beleven en winnen. Het is werkelijk te-

veel om op te noemen. Aan de inwendige mens wordt ook gedacht.
De gehele dag is er een kinderkraam met snoepjes en kunt u natuurlijk een drankje halen aan de
bar. Tevens zal er een kraam staan
met saté, broodjes bal en knakworst! De kinderen kunnen voor 5,bij de kinderbar een strippen kaart
kopen met daarop 10 strippen. Dus
ouders, opa’s, oma’s, ooms en tantes iedereen! Kom gezellig naar de
Fancy Fair op basisschool de Zon in
De Kwakel

Mooie aanwinst Zijdelwaard
Namens de Uithoornse winkeliers
deed Rinus Verheggen van bloemenzaak Zijdelfleur samen met
Martina Balvers van de Rabobank
Regio Schiphol, één van de eerste
opnames. De winkelier gaf aan het
een mooie aanwinst te vinden en
is er content mee dat de Rabobank
heeft besloten deze dienst te blijven
aanbieden in het winkelcentrum Zijdelwaard. In veel kleine plaatsen in
Nederland is deze faciliteit er niet
meer. Hier gelukkig wel, aldus de
heer Verheggen.

www.ivn.nl/derondevenen&uithoorn
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HVM MB1 laat punten liggen
bij start veld-competitie
Mijdrecht - Afgelopen zaterdag is
de tweede helft van de hockey veldcompetitie weer van start gegaan.
De tegenstanders van HVM MB1
was Pinoké MB2. HVM stond met
15 punten op de 1e plaats en Pinoke stond op de tweede plaats met
12 punten. Het zou dus mooi zijn om
de eerste plek veilig te stellen met
winst van deze wedstrijd. Het begin van de wedstrijd nam HVM duidelijk de leiding. Maar toen ook Pinoké warm was kwam er meer tegenstand dat meteen in de 15e mi-

ciële zaken en de kantinecommissie mocht maar liefst 71 deelnemende koppels noteren, die samen met

de nodige toeschouwers zorgden
voor een vol huis. De aanwezigen
zorgden voor een bijzonder gezellige
sfeer, mede omdat het een mix was
van Argonauten in alle leeftijden en
deelnemers van buiten de club. Ook
een groot aantal oud-leden hadden zich ingeschreven en het had
het soms weg van een leuke reünie.
De deelnemers bogen zich over mar
liefst acht series van tien vragen, die
de quizmasters Theo Leliveld en Marije Klaassen voor hen hadden geselecteerd. Vragen over alle sectoren van het voetbal en de historie,
waarbij die van Argon natuurlijk ook
werd belicht. Sommige vragen waren
voor iedereen duidelijk, andere hadden weer een hoog “ïnstinkgehalte”
waardoor het antwoord soms voor
gegniffel zorgde. Na een onderhoudende avond werd de eindstand opgemaakt en bleken uiteindelijk René
van Leeuwen en Carl Kooijman, uitkomend onder de naam Vedettes XL
(what’s in a name) met 59 juiste antwoorden de winnaar van de quiz geworden te zijn. Maar ook de club Argon mag zich winnaar noemen, want
dankzij de inzet van vele Argonauten werd het een zeer geslaagd evenement, waarbij het clubgevoel heel
duidelijk naar voren kwam. Reden
waarom reeds een datum geprikt is
voor de volgende editie, die op zaterdag 11 maart 2017 genoteerd staat.
Foto’s: sportinbeeld.com

mooie kippen en een super oefening. Celine draaide een ouderwetse oefening en werd 1ste op brug.
Op sprong weer mooie overslagen
met een derde plaats voor Sascha.
Helaas moest Celine de balk een
keer verlaten maar Sascha bleef er
stabiel op staan en ook op vloer

twee prachtige oefeningen met
een mooie flik flak en salto. Celine
mocht op een mooie tweede plaats
gaan staan en Sascha werd in deze
zware categorie keurig 7de.
Tot slot wil ik Sabine, Antoinette bedanken voor alles deze dag en Marian voor het jureren.

nuut resulteerde in een 0-1 achterstand voor HVM MB1. Mogelijkheden waren er genoeg voor HVM
;door strafcorners en strakke voorzets maar helaas konden deze kansen niet worden afgemaakt. Met
0-2 tegen ging HVM de rust in. In
de tweede helft laat HVM een goede opbouw zien in de aanvallen en
wordt er veel druk vanuit het middenveld gezet, maar het resulteert
slechts in 1 doelpunt. Pinoké scoort
vervolgens nog een keer, uiteindelijk is de eindstand 1-3.

Eerste Argon voetbalquiz
werd groot succes

Mijdrecht - Zaterdagavond werd
er bij Argon in de kantine de eerste grote voetbalquiz georganiseerd

en het bleek een groot succes. De
organisatie bestaande uit de zaterdagselectie, de commissie commer-

Vinken F1 weer kampioen
Vinkeveen - Afgelopen zaterdag
was het zover: het jongste team
van KV De Vinken moest haar kampioenswedstrijd spelen tegen de
F1 van korfbalvereniging Fiducia in Vleuten. De winnaar van dit
duel werd kampioen van de zaalcompetitie 2e klasse. Bij gelijkspel zouden beide teams kampioen
zijn. Voor beide teams was het dus
heel spannend en dat was te merken aan het spel. Van beide kanten werden veel kansen gemist en
er werd slordig gegooid en gevangen. Toch ging het voor De Vinken
in het begin beter dan voor Fiducia:
na 6 minuten stond het 1-4. Fiducia liet zich echter niet van de wijs
brengen en kwam terug naar 4-4.
Gelukkig scoorde De Vinken vlak

voor rust weer: ruststand 4-5. Na
rust bleef het spel onrustig en het
scorepatroon verliep steeds hetzelfde. Telkens als De Vinken weer 2 of
3 punten voorsprong had kwam Fiducia weer terug waardoor de stand
weer gelijk werd. Tot het einde toe
bleef het dus heel erg spannend.
Een paar minuten voor tijd was De
Vinken weer uitgelopen van 9-9
naar 9-11. Fiducia scoorde nog wel
10-11, maar de tijd zat er, tot grote opluchting van alle meegereisde
ouders, op. De Vinken F1 was kampioen!! Voor de 2e keer dit seizoen
want in het najaar waren ze ook al
kampioen geworden. Na afloop van
de wedstrijd waren er bloemen, kinderchampagne en heerlijke cakejes
voor de hele blije winnaars.

Veenland turnsters Julie, Celine en Tanja

Zilver en brons voor op
voorwedstrijd
De Ronde Venmen - Zaterdag was
er de derde voorronde voor de turnsters van Veenland. De dag begon
niet zo best want de auto wilde niet
meer starten en moesten dus snel
van auto wisselen en kwamen nog
maar net op tijd in Amersfoort aan.
Helaas was de juf nog niet hersteld
maar Sabine en Antoinette namen
uitstekend het stokje over. In de
eerste ronde turnde Noé en Siënna
hun wedstrijd. Ze begonnen sterk
op sprong en daarna op brug lieten
ze prachtige oefeningen zien wat
resulteerde in een derde en vierde plaats op dit toestel. Helaas waren er wat kleine foutjes op de brug
maar ze sloten de wedstrijd af met
een uitstekende vloer oefening. Noé
werd 12de en Siënna werd keurig
6de. De tweede ronde daarin turnde Julia haar wedstrijd. Ze begon
met een mooie arabier flick flack op
vloer en ook haar draaien gingen dit
keer de goede kant op. Bij sprong
een mooie salto en overslag en ook

op brug turnde ze een super oefening en dat leverde haar een derde
plaats op dit toestel op. Helaas bij
balk dacht Julia als ik een stel onderdelen weg laat ben ik snel klaar
maar dit leverde wel veel punten aftrek op. Julia werd uiteindelijk 13de.
Derde ronde
In de derde ronde de beurt aan de
senioren Tanja en Julie. Ze begonnen op balk helaas enkele kleine
foutjes. Op brug en vloer turnde Julie zich naar het hoogste cijfer. Tanja moest op de brug met ophurken
eraf maar op sprong liet ze iedereen
achter zich met het hoogste cijfer.
Uiteindelijk werd Tanja derde en Julie tweede. Knappe prestatie!
In de vierde ronde mochten ze even
van hun rust genieten en dan in de
vijfde ronde was het de beurt aan
de senioren Celine en Sascha. Ze
begonnen hun wedstrijd op brug en
hoe. Na het brug drama de vorige
keer bij Sascha turnde ze nu twee

Jens van Yperen opent de
score

Winst voor De Vinken B1
in rommelige wedstrijd

Mijdrecht - Jens is een vrolijke,
spontane en actieve jongen van 10
jaar oud. Jens speelt momenteel in
de E7 van Argon, volgens de spelers
en ouders het gezelligste team van
Argon. Jens is al 5 jaar lid van Argon
en via de interne competities UEFA
en Champions League (2 maal kampioen met Barcelona) en vorig seizoen de E8. Zijn favoriete club zijn
Ajax, Barcelona en Argon en zijn favoriete spelers zijn Messi, El Ghazi en van ons vlaggenschip natuurlijk zijn grote neef Wouter Winters.
Jens zijn doel is dan ook om over
een jaar of 10 de basisplaats van
Wouter over te nemen in het eer-

Vinkeveen - Na drie korfballoze weken sloot De Vinken B1 haar zaalseizoen afgelopen zaterdag af tegen
Rohda B1. Voor De Vinken stond er
niks meer op het spel. Het zou bij een
plek in de middenmoot blijven. Rohda daarentegen kon bij winst de laatste plaats overdragen aan AW.DTV.
Zonder Mark de Rooij, die De Vinken
F1 bij hun kampioenswedstrijd moest
coachen, begon de ploeg die gesponsord wordt door SMC De Bron
ietwat slap en ongeconcentreerd aan
de wedstrijd. Een reden zou het vervroegde tijdstip kunnen zijn, maar
feit was dat ook de tegenstander
het niet veel beter deed. Een matte
eerste helft was het resultaat. Beide ploegen hadden moeite met het
rondspelen van de bal en waren vaak
na een schot de bal weer kwijt. Met
een 2-3 achterstand gingen de Vinkeveners de rust in.

ste. Om daar te komen zal er nog
hard getraind moeten worden en
zullen we het moeten zien als hij
vanaf volgend seizoen op “het grote
veld” speelt, maar het belangrijkste
is en blijft plezier aan het voetballen
houden. Jens was ontzettend trots
om de Pupil van de Week te mogen
zijn en hij gaf het goede voorbeeld
door na een solo over het hoofdveld de bal langs de Neptunus keeper te schieten en daarmee de score te openen. Het werkte als motivatie want Jens zag zijn club daarna
maar liefst 6x scoren.
Foto: sportinbeeld.com

Feller
Coach Ingrid Hagenaars gaf in de

Prijs-Klaverjassen in de Merel
De Ronde BVenen - Op vrijdag18
maart 2016 is er in Cafè de Merel Arkenpark MUR no 43 te Vinkeveen tel.
0297-263562 prijs-klaverjassen.Het
kaarten start om 20.00 uur, zowel dames als heren welkom, aanwezig zijn

om 19.45uur voor de inschrijving Er
zullen vier ronden van zestien giffies
gespeeld worden en dan worden de
punten bij elkaar opgeteld en is winnaar of winnares bekend,ook is er op
deze avond een grote tombola. De

rust te kennen dat het toch allemaal echt feller en met meer passie
moest. Zo’n laatste wedstrijd voor
eigen publiek, daar moest toch zeker meer van gemaakt worden.
De woorden misten hun uitwerking niet. Op alle fronten ging het
een stukje beter. Door een goede
afvang duurden de aanvallen langer. En wanneer je meer schiet heb
je ook meer kans om te scoren. Dat
gebeurde dan ook. Binnen tien minuten boog de thuisploeg de achterstand om in een een 7-3 voorsprong. ‘Kat in het bakkie’ dacht
het publiek. Maar Rohda was het
er daar toch niet mee eens. De Amsterdammers namen opeens het
heft in handen en slopen dichterbij. Via 7-5 werd het zelfs 8-7. Nadat
Finn Kroon op de plaats van Ravi
Brockhoff kwam, brak een rommelige slotfase aan. Allereerst ging Lieke van Scheppingen door haar enkel en kon niet verder spelen. Met
een speler minder zag het er slecht
uitslag van de laatst gespeelde prijsklaverjas avond was:
1 Koos Werneke met 7063 punten
1 Cor de Beer met 7063 punten
3 Cock Meier met 7031 punten
4 An Pothuizen met 7005 punten
5 Joke Rietbroek met 6884 punten
De poedelprijs was deze avond voor
Greetje Veraar met 4836 punten. De

uit voor De Vinken B1. Gelukkig kon
Rosa Boerlage, die toevallig in de
sporthal aanwezig was, haar plaats
na een paar minuten innemen. Feit
was wel dat de spanning weer geheel terug was.
Noodlot
Na de 9-7 sloeg vervolgens bij Rohda het noodlot toe. Bij hen kon een
heer niet verder spelen en aangezien zij niemand op de bank hadden, moesten zij de laaste vier minuten met een man minder spelen.
De Vinken, met de net gearriveerde
Mark de Rooij op de plaats van Tom
Vis, maakte daar in de slotfase nog
dankbaar gebruik van en liep uit
naar 11-7. Dat het uiteindelijk 11-8
werd, was voor de statistieken.
Al met al een wisselvallig zaalseizoen voor deze jonge B1-ploeg.
Goede wedstrijden tegen de hooggeplaatste ploegen werden afgewisseld met beduidend mindere
wedstrijden tegen ploegen uit de
onderste regionen. Over drie weken
start het buitenseizoen. Daar kan de
ploeg flink aan de bak. Met geheel
nieuwe, sterke tegenstanders die
allemaal van eerste klas niveau zijn:
Fiks B1, Achilles B2 en TOP B2.
wedstrijden voor de competitie (iedereen welkom ook per avond) zullen op de volgende datums worden
gespeeld in 2016;18 maart, 1,15 en
29 april, 13 en 27 mei, 10 en 24 juni
en 8 juli is de laatste klaverjas-avond
van de competitie van het jaargang
2015/2016 dit alles onder voorbehoud.

Voorproeven voor de

Paasdagen

in Amstelplein
Uithoorn - Zaterdag jl was het een genot om
in winkelcentrum Amstelplein te verblijven.
Kun je er altijd al gezellig en sfeervol
winkelen, zaterdag jl. kon je er ook van
alles proeven. Deze proeverij was door de
winkeliers opgezet om het u wat makkelijker
te maken om een idee te krijgen wat te eten
met de paasdagen. Heerlijk hapjes, taart,
worst, kaas, vis, kortom voor ieder wat
wils. Het werd zeer gewaardeerd door de
bezoekers die er zichtbaar van genoten.

14 Nieuwe Meerbode
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1e BMX west Competitie
in zonnig Langedijk

Topscore voor Theo & Rob
De Kwakel - Met 65,63% winnen
Theo Vermeij & Rob Fasten de Blijn in de vijfde en voorlaatste zitting
van de vijfde parencompetitie op 14
maart bij de BVU. Ans Breggeman
& Lia worden 2 met 57,29% en Greetje van de Bovenkamp & Ria Wezenberg eindigen met 52,6% op plaats 3.
In deze lijn gaan Ans & Lia aan de leiding (58,73%) en staan Helma RappJonkers & Theo Vermeij nu tweede
(52,69%). Drie paren volgen, met nog
1 ronde te gaan, op ruim 51%, Met
61,53% scoren Greet & Henk Stolwijk in de A-lijn als enigen ook boven de 60%. Leo Leenen & Henk van
der Schinkel halen 57,92% en Marijke & Ger van Praag worden derde (52,78%). Leo & Henk hadden beter niet mee kunnen doen, want door
hun score daalt hun gemiddelde naar
59,44%. Hans Wagenvoort & Nico van
der Meer waren afwezig en dus blijft
hun gemiddelde staan op ... 59,43%.
Zoals ik al zei, met nog 1 ronde te

gaan. U kunt nu inzetten. In de Clijn is in ieder geval één ding duidelijk: Tini Lotgerink & Marja Baris winnen weer (59,93%) en leiden nu als
enigen in alle lijnen boven de 60%:
61,77%! Ludy Bonhof & Anneke Buskermolen werden hier 2 (55,76%) en
Lia Brouwer & Thea Slot 3 (55,07%).
In de stand staan Tineke de Roij &
Rob Fasten op twee (51,03%), maar
er staan drie paren achter hen met
meer dan 50%. Zoals gezegd, met
nog 1 ronde te gaan... En de ontknoping? Dat duurt nog even, want volgende week is de Paasdrive, de week
daarop is het Paasmaandag en bridgen we niet, dus we zullen het pas
weten over 3 weken. Voor informatie over bridgelessen kunt u terecht
bij Hans Wagenvoort: wagenvoorthans@gmail.com, of tel. 06 53 368
948. Wilt u informatie over lidmaatschap van BVU, neemt u dan contact
op met onze secretaris via bvu1953@
gmail.com, of tel. 0297569432.

KDO verliest van Roda’23
door matige tweede helft
De Kwakel - Na de zwaarbevochten 1-2 uitoverwinning van vorige week tegen De Meteoor, mocht
KDO afgelopen zondag thuis aantreden tegen Roda’23. In de heenwedstrijd eerder dit seizoen wonnen de Bovenkerkers in eigen huis
gelukkig met 2-0 van KDO. Trainer
Raymond de Jong besefte zich vooraf terdege dat een driepunter tegen
Roda’23 goed zou zijn voor aansluiting in de subtop van de derde klasse C. Ten opzichte van de basisopstelling van vorige week, begonnen
Menno Lingeman, Bart Hoving en
Mathijs van Rijn vanaf de aftrap in
het zonnige De Kwakel.
In de eerste helft zette KDO van
meet af aan druk naar voren. Roda’23, voetballend sterker dan
de Kwakelaars, had hier duidelijk
moeite mee en was duidelijk van
slag. In de beginfase van de wedstrijd resulteerde dit veldoverwicht
onder andere in een schot tegen
de keeper aan van Joeri Stange en
een schot rakelings naast van Mathijs van Rijn. In de 20e minuut werd
alsnog de verdiende voorsprong op
het scorebord gezet door clubtopscorer Mathijs van Rijn. Na een perfecte steekbal van Joris Kortenhorst
op Joeri Stange, wist laatstgenoemde vanaf de linkerkant Van Rijn te
bedienen, die van dichtbij hard raak
schoot, 1-0. De gasten uit Bovenkerk werden hierdoor wakker geschud en wisten door middel van
enkele vrije trappen gevaar te stichten in de Kwakelse achterhoede. Na
een half uur spelen liet de rechtsbuiten van Roda’23, uit één van deze vrije trappen, een riante mogelijkheid liggen om de gelijkmaker
binnen te glijden. In de blessuretijd
verzuimde Mathijs Molleman echter
om de 2-0 voor KDO binnen te koppen. Na een afgemeten voorzet vanaf links werd de inzet van Molleman
bij de tweede paal van de lijn weggewerkt door de defensie van Roda’23.
Omgedraaid
In de tweede helft waren de rollen
omgedraaid en was het Roda’23 die
de regie bepaalde in de wedstrijd.
KDO had zichtbaar moeite om de
bal n de ploeg te houden, terwijl de
Bovenkerkers steeds meer gingen
geloven in een resultaat in De Kwakel. Roda’23 oogde frisser dan KDO
en kwam in de 64e minuut terecht
op 1-1. Een strakke voorzet van de
Bovenkerkse rechtsbuiten Roy van
Essen kon van dichtbij worden binnengegleden door Amrish Mahabier. Maurice Bartels werd vlak
hiervoor gewisseld vanwege een
rugblessure van de Kwakelse middenvelder. Na de gelijkmaker kwam
Rick Kruit in het veld om KDO aanvallender te laten spelen. Helaas

mocht dit ook niet baten en kwam
Roda’23 in de 82e minuut zelfs op
voorsprong in De Kwakel. Wederom
na een succesvolle voorzet van Roy
van Essen wist spits Lennart Rust
koelbloedig de 1-2 aan te tekenen. Na deze achterstand schakelde KDO over op een 3-4-3 formatie en kon het hiermee wel gevaarlijk worden. Tot twee keer toe was
Mathijs van Rijn dichtbij de 2-2, terwijl een vrije trap van Joris Kortenhorst net over ging. Na diverse corners en enkele hachelijke situaties
voor het doel van Roda’23, floot de
goed leidende scheidsrechter in de
95e minuut voor het einde van de
wedstrijd.
Nederlaag
Op basis van de tweede helft was
de nederlaag meer dan verdiend
te noemen, maar in de eerste helft
heeft KDO verzuimt om Roda’23 de
genadeklap te geven. Door deze
nederlaag blijft KDO steevast in de
middenmoot van de derde klasse C
staan. Het verschil met de koplopers
en nummer laatst IVV is in beide gevallen twaalf punten. Aankomende
zondag spelen de Kwakelaars om
14:00 uur een uitwedstrijd op Sportpark Middenmeer tegen Fortius.

Uithoorn - Zaterdag 12 maart is
het kampioenschap van Wheelerplanet gereden. Prachtige omstandigheden en mooie wedstrijden. Bij
de jeugd eindigde dan ook bijna alle wedstrijden in een eindsprint. En
daar deden de UWTC leden Duuk
vd Haagen en Mike Derogee het erg
goed in cat 3-4. Duuk 2e en Mike
3e. Bij cat 7 reed Sven Buskermolen
naar de 10e plaats. Jeroen Breewel
won eigenlijk de wedstrijd bij de elite/amateurs groep, maar omdat hij
geen tijdregistratie chip op zijn fiets
had zitten werd Jeroen niet opgenomen in de uitslag. Steven Stenekes
reed hier naar de 3e plaats.
Op zondag stond Jeroen Breewel
wederom aan start bij de voorjaarskampioenschappen en ditmaal bij
WTC de Amstel in Amstelveen. Onder andere Jeroen zorgde voor een
enorm hoog tempo aan het begin
van de wedstrijd waardoor al snel
een kopgroep van 12 man ontstond.
Na een spannende wedstrijd lukte
het Jeroen niet om te winnen, maar
met de 2e plaats mocht hij nu wel
op het podium plaats nemen. De
andere UWTC leden deden het ook
goed in deze klasse: 9 Bart de Veer,
12 Niels Ruijter en 14 Steven Stenekes. Bij de nieuwelingen reed Ian

van de Berg naar plaats 24 en zijn
vader Sjon van de Berg reed bij de
sportklasse naar plaats 16.
Uitslagen jeugdleden: 6 Danny Plasmeijer, 9 Benjamin Wessels, 10 Sven
Buskermolen, 10 Jasmijn Wiegmans
De jeugdleden Duuk van de Haagen en Mike Derogee reden op zondag een nationale wedstrijd in Sint
Willebrord. Een leuk startveld van
37 renners bij categorie 4. Na een
paar rondes voerde Duuk het tempo flink op, waardoor een heel aantal renners moesten lossen. Uiteindelijk bleven er een kleine 20 renners over in de kopgroep. Moegestreden konden Duuk en Mike niet
meedoen voor de prijzen in de eindsprint, maar met een 15e en 16e
plaats waren de mannen tevreden
over hun gereden race.
Lorena Wiebes reed zaterdag 12
maart de omloop van Strijen. Een
wedstrijd voor de junior dames
waarbij 6 rondes van 10 km gereden moesten worden. Ongeveer 100
meisjes stonden aan de start, waaronder ook de Engelse en Belgische
nationale selectie. In de 4e ronde
wisten twee dames te ontsnappen
en zij reden dus voor de winst. Lorena reed in een goede wedstrijd naar
de 8e plaats.

Opbrengst
Kwakelse selectie haalt 1.500 euro
op voor het Ronald McDonald huis
AMC A’dam!
Afgelopen zondag heeft de selectie
van KDO zich van haar goede kant
laten zien door geld op te halen ten
behoeve van het Ronald McDonald
Kinderhuis AMC Amsterdam. Rondom de wedstrijd KDO-Roda’23 werd
er een blinde poule georganiseerd
ten behoeve van het familieverblijf
voor gezinnen waarvan een kind is
opgenomen in het ziekenhuis. Alle
1.000 loten van € 1,- werden dankzij de enthousiaste selectieleden in
een uur tijd verkocht. Nummers 39
en 449 waren deze middag de gelukkige. De twee eigenaren die
nummer 39 in zijn bezit hadden (zowel rood als groen), mogen binnenkort een tafeltje voor twee reserveren bij Restaurant Jones in Kudelstaart of Bistro 9 in De Kwakel.
Degenen met nummer 449 mochten een prachtige tas met Ajax accessoires in ontvangst nemen, aangeboden door de mogelijke kampioen in de Eredivisie. Al met al, heeft
deze actie uiteindelijk € 1.500,- opgeleverd, dit is inclusief een anonieme gift en een forse bijdrage van
het bestuur van Roda’23. Alle dank
gaat uit naar de gulle geldgevers,
wij gaan er vanuit dat het Ronald
McDonald Kinderfondshuis voor dit
bedrag een prachtige bestemming
zal gaan vinden.

Hartenvrouw
Regio - We zitten steeds mooier op dinsdagmiddag. Werd er vorige week nog volop geschilderd bij
Partycentrum Colijn. Op 8 maart waren de banken alweer rondom geplaatst en voorzien van fleurige
nieuwe bekleding. Het is een lust
voor het oog en een mooi uitzicht tijdens het bridgen. Op de internationale dag van de vrouw waren in de
A 15 paren en in de B 16 paren aanwezig. Weer een keer een stilzit in
de A. De uitslag van de eerste zitting van de 4de en laatste ronde is
als volgt. Op 1 Tini Geling & Paula
Kniep met de topscore van 68,40%,
op twee ook boven de 60% uit gestegen Elly van Nieuwkoop & Jessie
Piekaar 62,15 en op drie met 56,94%
Reina Slijkoord & Trijnie Jansen.Vermeldenswaard is de dikke top van
Thecla en Rees bij spel 2. Als enige
boden ze 6SA en maakten het ook
nog! In de B ook twee keer 60+%

Winst, maar toch geen
winst voor UWTC

en wel voor Froukje Kraaij & Anneke
van der Zeeuw 61,01% en voor het
combinatiepaar Ria Bulters & Refina van Meijgaarden 60,12, chapeau
dames, Ria is het oudste lid van de
club en kan nog bridgen als de beste. En bijna 60% voor Annet Roosendaal & Rini Tromp 59,52%. Bij spel 10
in de B wordt 1 keer 6 schoppen geboden en helaas gaat het contract 2
down. Anderen bieden 4 schoppen
en spelen plus 2 en plus 3. Je weet
soms niet waar het aan ligt en dat
maakt het altijd weer spannend. De
tussenstand is uiteraard gelijk aan
deze uitslag. Er zijn een aantal dames die treurig hebben gescoord
vandaag. Maar niet te lang treuren,
volgende week een nieuwe zitting
en voor iedereen nieuwe kansen.
Wilt u informatie over bridgen bij damesclub Hartenvrouw? Bel Sandra
Raadschelders 0297569910 of mail
naar Hartenvrouw2015@gmail.com

Belangrijke winst voor
Qui Vive H1
De Kwakel - Na 14 speelronden
staat Qui Vive H1 nog steeds op de
mooie 1e plaats in de Overgangsklasse. Afgelopen week een mooie
overwinning op Alkmaar en dit
weekend ( 13 maart) kwam Amersfoort op bezoek. Na een lange winterperiode en de start van de tweede seizoenshelft met een uit-wedstrijd stond nu eerste thuiswedstrijd op het programma. Een heerlijk zonnetje, veel publiek en met
frisse moed stapte de selectie van
Qui Vive H1 het veld op. Amersfoort
had afgelopen week een 3-3 gelijkspel bij elkaar gevochten tegen
sterkhouder Tilburg. Door dit resultaat had de ploeg veel vertrouwen om dit ook tegen de koploper
voor elkaar te kunnen krijgen. Beide
ploegen werkte hard voor het resultaat. Qui Vive had een zwaar overwicht in balbezit en kansen maar
kon niet dreigend genoeg worden
in de cirkel van Amersfoort. De eerste kans en strafcorner van Amersfoort werd direct benut. Een bekeken sleeppush hard in het net zorgt
voor de 0-1. Zoals ik al zovaak heb
beschreven in al onze verslagen zijn
wij dit seizoen nog nooit geschrokken van een achterstand. We wisten, ook door het spelbeeld, dat wij
beter waren dan Amersfoort en dat
er nog genoeg kans zouden komen.
De eerste kans deed zich 2 minuten na de tegengoal dan ook al voor.
Een strafcorner werd knap gestopt
door een uitstekende keeper. Na
twee bekeken geslagen Rebounds
van Tim en Wouter stond Erik Otto
op scherp om de bal alsnog in het
doel te werken. 1-1…
Qui Vive bleef maar aandringen in
de cirkel van Amersfoort maar kon
niet tot scoren komen.
Tweede helft
Qui Vive is altijd sterk in de tweede
helft, dus gingen wij met veel ver-

trouwen het veld weer in. Wat wij in
de eerste helft veelal nalieten deden wij kort na rust goed: de bal
keurig afspelen bij een medespeler in de aanvallende cirkel, dit leidde dan ook tot een doelpunt en de
2-1 voorsprong. Wouter Haremaker geeft knap voor op Jasper de
Waal die simpel kan binnenwerken.
Amersfoort maakte er in de tweede
helft steeds minder een wedstrijd
van. Laag druk zetten. Harde lange
ballen naar voren en 0 kansen gecreëerd in de tweede helft. Echt 0
kansen? nee een halve kans of misschien wel een derde van kans.. een
blinde harde bal moest van ver in
de cirkel worden gepompt en belandt prompt op de voet van een QV
speler. Strafcorner. Zelf deze corner
kon niet op goal worden gespeeld
door een stopfout maar de afvallende bal was wel voor Amersfoort. Deze werd zeer typisch wederom hard
de cirkel ingeslagen en vindt een
zowaar een struikelende spits van
Amersfoort. Ongeloof overheerst
maar het staat wel 2-2.
Dan bewijst Qui Vive wederom dat
het dit seizoen mentaal ijzersterk in
elkaar zit. Met nog twee minuten te
spelen moest er geduld worden bewaard en zorgen dat we nog één
kans konden creëren. Dit lukte in
de vorm van een strafcorner. Qui Vive heeft dit jaar een cornerkanon in
de naam van Mark Weber. Hij maakt
zichzelf bijna tot ene fenomeen om
zo ongeveer elke wedstrijd te scoren, dit jaar ook en zelfs op zeer belangrijke momenten. Hard, laag en
meedogenloos op de plank bezorgt
Mark Weber QV de 3 punten. Hierdoor wint Qui Vive deze belangrijke
wedstrijd met 3-2 van Amersfoort!
Volgende week zondag spelen wij
de mooie uitwedstrijd tegen huidig nummer 4 Cartouche. Wij hopen
dan ook op veel QV publiek tijdens
deze belangrijke uitwedstrijd!

Uithoorn - Afgelopen zondag werd
er weer voor de eerste gecrost door
de jongens en meiden van UWTC
ditmaal de eerste wedstrijd in de
BMX west competitie, een serie van
11 wedstrijden om te kijken welke club de beste club van het Westen is en natuurlijk ook welke rijder de beste is in zijn of haar leeftijdscategorie. De weergoden waren ons vandaag gunstig gezind, de
hele dag een heerlijk zonnetje over
de baan en daardoor waren er zeker vandaag ook veel rijders aan de
start allemaal weer een jaartje ouder, stukje groter en sterker geworden. 66 rijders van UWTC verschenen vandaag aan de start om
te gaan strijden in de eigen klasse; de klasse voor de punten en
aan het eind van de 11 wedstrijden
een mooie beker en de open klasse; de klasse voor de dagprijzen. In
totaal 77 manches, dit beloofde een
lange dag te worden. In de jongste
leeftijdscategorie de zogenaamde
“smurfenklasse” deed Gini Soede
goede zaken hij reed zeer sterk al
zijn manches op kop en kon zo gelijk door naar de A-finale. Dat was
in andere klasse wel anders daar
moest soms nog wel een kwartfinale verreden worden. Na de manches
waarin veel UWTC-ers hun uiterste
best gedaan hebben om een ronde
verder te komen werd er eerst nog
één herkansing verreden in de ladies klasse hierin werd Lisa Bouwmeester knap 3e, Scarlett Paap redde het net niet zij werd 5e.
Kwartfinale
Om 13.45 uur kon iedereen zich
gaan opmaken voor de kwartfinales in de eigen en open klasse. Bij
de boys 10-11 werd Mika Klijn nipt
5e maar Jur de Beij deed goede zaken en reed keuring naar plek 2. Bij
de boys 11-12 veel UWTC geweld
aan de start, 8 rijders en ze wisten zich alle acht te plaatsen voor
de halve finale, prima gedaan (Jennifer, Daan, Rens, Joël, Seth, Alec,
Jessy en Jordi) dit zal nog een leuke strijd gaan opleveren in de halve
finale. Kort daarop gelijk de kwartfinale in de open klasse 8/9 en 10/11.
Wederom Jur de Beij aan kop een
tweede halve finale voor hem vandaag. Bij klasse 10/11 wisten Rens,
Jessy, Alec, Max Kroon, Daan en
Brian Worm zich te plaatsen.
Halve finale
Op naar de spannende halve finales, het gaat steeds een stukje sneller en de strijd wordt steeds heftiger.
Bij de boys 9/10 deed de nieuwste
aanwinst van UWTC, Brad Jongkind
goede zaken hij reed keurig naar
plaats 3. Ook bij de Boys 11/12 veel
UWTC-ers die naar de finale doorstoomde (Rens, Jessy, Daan, Joël en
Alec). Bij de boys 12/13 reed Brian
Worm naar plaats 3 helaas voor Max
Kroon ging zijn start helemaal verkeerd en kon hij het niet meer goed
maken geen A-finale voor hem vandaag maar volgende keer is hij er
zeker weer bij. Bij de boys 13/14

reed Max de Beij de hele dag al aan
kop en ook in de halve finale liet hij
het kaas niet van zijn brood eten en
reed soeverein naar plaats 1. Ook
een A-finale voor Jochem en Tonko. Izar van Vliet Garcia reed in zijn
halve finale bij de boys 14/15 keuring naar plaats 1 en Jeffrey Maarten naar de 4e plaats, Brian Boomkens werd nipt 5e maar dat is ook
niet zo gek want Brian rijdt een leeftijdsklasse hoger, toch keurig gedaan. Bij de Ladies reed Priscilla keurig naar plaats 4. In de sportklasse 17+ reden Bart van Bemmelen, Pim de Jong, Roberto Blom en
Arjan van Bodegraven allevier bij de
eerste vier en zo ook een A-finale
voor hen. De mannen hadden bijna geen tijd om op adem te komen
want ze konden zich alweer gaan
opmaken voor de halve finale in de
open klasse. Bij de klasse 7- reed
Brad Jongkind naar de 1ste plaats
8/9 reed Jur de Beij naar plaats 3.
Bij de boys 10/11 deed alleen Jessy Soede goede zaken door knap op
de 4e plaats te eindigen. 12/13 Max
de Beij 2e, Izar van Vliet Garcia 2e
en Tonko Klein Gunnewiek 3e. 14/15
Kevin Boomkens 2e, Bart van Bemmelen 1ste en Joey Nap natuurlijk
ook bij de eerste vier. 16+ Pim de
Jong 1ste en Arjan van Bodegraven
heel knap 3e. Tijd voor de grote finale’s!
Uitslag
Uitslag van de A -finales eigen klasse: Cruiser 40+ Gaby Paans 2e,
Evert de Jong 7e en Wim Pieterse 8e; Cruiser 30-39: Erik Schoenmakers 4e; Cruiser 17-29: Roberto
Blom 1ste , Wouter Plaisant van de
Wal 3e en Sven Wiebes 5e ; smurfen: Gino Soede 1ste!!; 7/8: Sophie Mastenbroek 6e;9/10: Bas Kortekaas 6e, Brad Jongkind 8e; 10/11
Mika Lang 4e;11/12: Jessy Soede 3e, Rens Grömmel 5e, Alec van
der Mast 6e, Daan Corts 7e en Joel Rijneker 8e;12/13: Brian Worm 6e;
13/14; Max de Beij zeer overtuigend
1ste, Jochem v.d. Wijngaard 5e en
Tonko Klein Gunnewiek 7e; 14/15:
Izar van Vliet Garcia 1ste en Jeffrey
Maerten 6e; 15/16: Kevin Boomkens 6e en Maarten van der Mast
7e; 17+ een zeer felle en spannende
strijd die nipt werd gewonnen door
Pim de Jong met in zijn kielzog Bart
van Bemmelen en Roberto Blom op
de 3e plaats en Arjan van Bodegraven 5e; Ladies: Priscilla v.d. Meer 5e.
De volgende rijders van UWTC gingen nog met een mooie beker naar
huis: 7- : Brad Jongkind 1ste, 12/13:
Izar van Vliet Garcia 3e; 14/15: Bart
van Bemmelen 1ste en Joey Nap 2e;
16+: Pim de Jong 1ste en Arjan van
Bodegraven 3e.
Rond 16.00 uur kon iedereen huiswaarts keren en terugkijken op een
mooie eerste wedstrijddag van het
nieuwe BMX seizoen en zich natuurlijk ook alweer gaan voorbereiden op de volgende BMX West
wedstrijd volgende week zondag in
Velsen bij FCC Wijkeroog.

Bridgeclub De Legmeer
Regio - Weer eens een vertrouwd
beeld in de uitslag van de A- lijn.
Cees Bergkamp & Ruud Lesmeister
namen het voortouw als eerste met
62,85% gevolgd door Gerda Schavemaker & Jaap Kenter die op 59,38%
uitkwamen. Ook Stenny & Herman
Limburg behoren zo langzamerhand
tot de elite van deze lijn en werden
nu derde met 57,99%. Cora de Vroom
& André van Herel passen eveneens
in dit rijtje met hun 56,60% als vierde maar voor paar vijf, Elisabeth
van den Berg & Ineke Hilliard, was
de 55,90% toch wel een leuke opsteker en smaakt zeker naar meer!
In de B- lijn ging de winst voor een
keer naar de gebundelde krachten
van Huub Kamp & Kees Visser die
60,07% scoorden. Ze moesten deze
plek wel delen met Ada van Maarseveen & Rob Bakker, die de laatste tijd diepe dalen afwisselen met
hoge toppen. Nel & Adriaan Koeleman werden nu derde met 57,29%
en ook Marja van Holst Pellekaan &
Sandra Raadschelders hielden het
niveau hoog als vierde met 55,90%.
Anton Berkelaar werd deze keer ge-

steund door Ada Keur en dat leverde een vijfde plaats op met 53,47%.
In de C- lijn een spetterend gastoptreden van Ans Voogel met Ria Verkerk. Als eerste met 60,07% was het
gezegde “een vliegende voogel heeft
altijd wat” weer volledig van toepassing. Atie de Jong trok, inmiddels
weer vlot ter been, ten strijde met
Evert Wevers en dat eindigde in een
knappe tweede plek met 59,38%.
Adrie & Ko Bijlsma hadden ook een
leuke avond als derde met 57,64%
en Anneke & Bram van der Zeeuw
en Mick & Sybren Frantzen speelden
het klaar om vier en vijf te worden
met respectievelijk 56,25 en 55,90%.
Daarmee verwezen ze de resterende
tien paren meedogenloos naar scores onder de vijftig, klasse! Nu ook
overtuigd dat een ieder kans maakt
op een roemvolle avond, kom dan
spelen bij Bridgeclub De Legmeer.
Elke woensdagavond vanaf 19.45
uur in Dans & Party centrum Colijn
aan de Industrieweg 20 te Uithoorn.
Voor inlichtingen het secretariaat: email gerdaschavemaker@live.nl, telefoon 0297 567458.

Keez toernooi in de
Amstelhoek
Regio -Vrijdag 1 april (geen grap)
organiseert Buurtvereniging Amstelhoek een Keeztoernooi. In een ontspannen sfeer worden er 3 partijen
gespeeld. En uiteraard zijn er mooie
prijzen te winnen. De hoofdprijs is 2*
een verblijf (weekend of midweek)
voor 4 personen in een vakantiewoning op resort Arcen (L). “De Vakantiemakelaar” (www.vakantiemakelaar.nl) heeft deze prijs beschikbaar

gesteld. Er wordt gespeeld in teams
van 2 personen en de inschrijfkosten
per team is 14 euro. Vooraf aanmelden is noodzakelijk maar wees snel
want vol=vol! Wilt u meer informatie of inschrijven neem dan contact
op met Madelon van de Jagt (madelonvdjagt@hotmail.com). Adres:
Buurthuis Amstelhoek, Engellaan
3a, Amstelhoek. Aanvang toernooi:
20.00 uur. Zaal open: 19.30 uur.
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Gratis Survival clinic tijdens
27e Verlaan toernooi
De Kwakel - Zaterdag 28 en maandag 28 maart organiseert sv KDO
voor de 27e keer het W.A. Verlaan
toernooi. Het W.A. Verlaan toernooi
is een begrip in de regio. Ongeveer
duizend jeugdige sporters zullen tijdens dit weekend wederom hun talenten laten zien in een sportief treffen. Willem Verlaan, oud-voorzitter
van KDO, heeft veel voor het verenigingsleven in De Kwakel en in
het bijzonder voor KDO betekend.
Hij was het die vanaf het begin van
de zestiger jaren tot 1988 de basis
heeft gelegd voor de vorm van de
huidige vereniging. Na aankondiging van zijn afscheid in 1988 heeft
het toenmalige bestuur gemeend
zijn naam te koppelen aan een
groots opgezet, vereniging breed,
jeugdtoernooi. Vooral het sporten
van de jeugd heeft hem altijd na aan
het hart gelegen.
Zoals gebruikelijk zullen op paaszaterdag de pupillen van de Voetbal
en de jeugd van de Handbal aantreden. Tweede Paasdag is bestemd
voor de junioren van de voetbal en
de G-voetbal. Die dag zullen ook de
jongens en meisjes van de afdeling
Dance Aerobics en Gymnastiek hun
onderlinge gymwedstrijden houden
en dansvoorstellingen geven.
De nieuwe KDO Survival afdeling

Over de balk organiseert op maandag 28 maart vanaf 14.00 uur diverse kennismakingsclinics. Deze clinics zijn open voor alle kinderen
vanaf 8 jaar (maar ouders mogen
ook deelnemen als er plek is). We
belichten die middag drie onderdelen van survival: Kracht, conditie
en coördinatie (soort bootcamp op
muziek); loopscholing en snelheidstraining en wedstrijden klimtechnieken. De eerste wedstrijden beginnen iedere dag om 9.00 uur en eindigen omstreeks 16.00 uur. De hoeveelheid parkeerruimte is beperkt.
Wij verzoeken U daarom zoveel mogelijk per fiets of te voet naar het
KDO terrein te komen. Mocht bij
aankomst het parkeerterrein P1 vol
zijn, volgt u dan de borden P2, daar
is meer ruimte. Gelieve niet op of
langs de weg te parkeren. Wegens
de verkeersveiligheid zullen de wegen naar en van parkeerterrein P2
op de toernooidagen als eenrichtingsverkeer worden ingericht. Een
verkeersregelaar is u daarbij behulpzaam.
Het volledige programma treft u aan
op www.kdo.nl/wa-verlaantoernooi/
programma/
Het W.A. Verlaan toernooi wordt
mede mogelijk gemaakt door AH
Jos van den Berg.

Accommodatie Qui Vive
hockey verbetert
De Kwakel - Hockeyvereniging Qui
Vive heeft afgelopen zaterdag weer
een sportieve start gemaakt met de
2e helft van de competitie op de accommodatie aan de Vuurlijn die tijdens de winterstop is verrijkt met
een geheel nieuw terras en 2 “chalets”. Deze projecten zijn gerealiseerd door respectievelijk de donaties van de leden van de Club van
100; Vrienden van Qui Vive en uit de
opbrengst van de Grote Clubactie.

ciële administratie. Natuurlijk wordt
er nauw samengewerkt met het
hoofdbestuur van de hockeyclub
die deze vereniging dan ook volledig ondersteund. Zo is er tijdens het
lustrumjaar door de vrienden een
veiling georganiseerd waaruit de
mooie tribune naast veld 1 is gefinancierd en is er mede door de opbrengst van het galafeest een start
gemaakt met het plaatsen van praktische zitbanken tussen de velden.

100
De Club van 100; Vrienden van Qui
Vive is ontstaan uit de lustrumcommissie, na afloop van het lustrumjaar 2013-2014 waarin veel evenementen werden georganiseerd ter
gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de hockeyclub. Het is
een aparte vereniging met een eigen bestuur, statuten en een finan-

Vrienden
De Club van 100; vrienden van Qui
Vive heeft als doel jaarlijks met de
donaties van leden de hockeyvereniging te ondersteunen door het
nog gezelliger en mooier te maken voor de eigen teams, de bezoekende teams en de toeschouwers. Het plaatsen van het gezellige terras met lange houten tafels

en banken omringd door prachtige grote plantenbakken is het eerste grote project na de oprichting van deze vriendenclub. Bin-

Veteranen vrouwen 35+ van
hSV in het nieuw gestoken
FW: Komen en gaan bij BVK
De Kwakel - ‘Je maakt toch wel
een verslag deze week Jaap hè?’
Hoe vaak heb ik dat de afgelopen 10
jaar niet gehoord uit de mond van
Henny v.d. Knaap als zij weer eens
met manlief Jan een verslagwaardig
resultaat had geboekt. Want dan
kwam zij in de krant en dat vond zij
prachtig. Enthousiast was Henny altijd, druk en daardoor zeer ‘aanwezig’. Helaas hebben we afgelopen
donderdag even stilte in acht moeten nemen om Henny te gedenken
en ons te realiseren dat zij niet meer
bij ons zal zijn. Wij wensen Jan den
de zijnen heel veel sterkte en kunnen nog slechts met warme gevoelens en een glimlach aan Henny terug denken. Na de dus wat sombere
start van de avond brak de strijd om
promotie en tegen degradatie toch
gewoon los. Er waren slechts 38 paren van de partij, waarvan 14 in de
A lijn. Die lijn werd gewonnen door
Truus Langelaan en Elly van Nieuwkoop met 62,15%. Kitty en Huub
van Beem werden met 59,38% 2e
en Rita en Wim Ritzen met 57,99%
3e. Mede hierdoor eindigden Rita en Wim met een toch nog flinke
voorsprong van bijna 2,5% gemiddeld ook bovenaan in de eindstand
(56,78% gemiddeld!). Geke en Jaap
eindigden daarin als 2e en Kitty en
Huub als 3e. De laatste plaats deze avond was voor Margo en Francis en die hebben we daar niet vaak
aangetroffen. Zij konden het echter wel hebben. Dat gold niet voor
3 echtparen die een stapje terug
moeten doen naar de B lijn: Rees
en Gerard van der Post, Elisabeth

en Nan v.d. Berg en Tiny en Adriaan Kooyman.
B lijn
Bep Verleun en Ria van Zuylen sloten de B lijn met 13 paren winnend af met 58,33% en zij eindigden hierdoor als 2e in de totaalstand en promoveren dus naar de
A lijn. Nel Bakker en Hans Wagenvoort werden deze keer 2e, maar in
de totaalstand eindigden zij nipt boven Bep en Ria als 1e met 56,45%
gemiddeld. Toos Boerlage en Annie
Lauwers trokken met 57,08% en een
3e plaats hun gemiddelde op naar
net boven de 50%. De 3e promotieplaats was voor het jojopaar van
de club, Atie en Wan Overwater, die
dit jaar dus geen enkele keer 2 cyclussen achter elkaar in dezelfde
lijn spelen. Marjo en Gerit van Zijtveld, Rie Bezuijen en Gerbrand van
Nigtevegt en Marjan en Ben v.d.
Broek dalen af naar de C lijn. Vanuit die C lijn promoveren Helen Conijn en Herman Koperdraad met
55,66% gemiddeld. Daar droeg hun
3e plaats deze avond met 56,77%
aardig aan bij. Ook Tiny en Han
Mann keren terug in de B lijn, evenals Piet-Hein Backers met partner
Huub Kamp. Hun score van 63,54%
was de hoogste van de avond en
bracht hen net op de laagste promotieplaats. In de daguitslag deden Wim Maarschalk en Hetty Kesting ook nog van zich spreken door
exact 60% te scoren, waarmee zij 2e
werden. Volgende week de start van
alweer de laatste parencyclus van
dit seizoen.

Strijdlust LMV C1 niet beloond
Uithoorn - Onder een strak blauwe
hemel was het zaterdag 12 maart in
Vleuten een prachtige voetbalmiddag. Legmeervogels C1 moest aantreden tegen PVCV de nummer 3 op
de ranglijst. De verwachtingen waren dan ook niet hoog gespannen
bij de aftrap. Echter LMV kon redelijk eenvoudig stand houden en wist
de brilstand vast te houden tot de
rust. Kansen kreeg LMV zelf niet.
Na rust had coach Brian de opstelling veranderd op enkele plaatsen
om meer aan aanvallen toe te komen. Bijna resulteerde dit in een
doelpunt, toen een hoge bal gelanceerd vanaf de knie van Jor-

dan, door een speler van de lijn gehaald moest worden. Zoals zo vaak
liep het echter anders, bij een corner wist een speler van PVCV , niet
zichtbaar voor de scheidsrechter, de
bal met zijn arm in het doel te werken. Bij een volgende aanval wist
Benjamin te ontsnappen aan zijn
boomlange bewaker en mikte helaas op de binnenkant paal. Ondanks verder aandringen wist LMV
niet te scoren en moesten de punten in Vleuten worden achter gelaten. Man of the match: de jongens
van de C onder-14 (Ilias, Mike, Mika, Ollie en Salaxadin), die lieten
zien mee te kunnen in de strijd ondanks hun fysieke achterstand.

Zondag kampioenswedstrijd KDO C1
De Kwakel - Aanstaade zondag
20 maart speelt KDO C1 haar laatste zaalwedstrijd van dit seizoen en
is het eindelijk tijd om de medailles
om de nekken te hangen. Het kampioenschap was begin februari al
een feit, maar trainster Carla heeft
de lat voor de meiden hoger gelegd:
ze gaat voor de ongeslagen status!
Niet geheel onterecht, want ook
het vorige seizoen is dit team ook al
kampioen in de zaal geworden. Dit
jaar was het verschil met de overige teams wel heel groot met 11
gewonnen wedstrijden. De 12e en
laatste zaalwedstrijd is a.s. zondag
tegen Zeeburg. De meiden zijn fel
gebrand om ook deze winnend af te

sluiten en zo Carla en zichzelf te belonen voor een heel goed seizoen.
Komt de meiden daarom aanmoedigen en vier na de wedstrijd het
feestje mee in de kantine! De aanvang is 12.55 uur. Voor aanvang van
de wedstrijd zullen de meiden gezamenlijk lunchen bij KDO om 11.00
uur om zich daarna, helemaal in
stijl, voor te bereiden op de wedstrijd. Voor het Paasweekend staat
voor de C1 en C2 gezamenlijk het
toernooi in St. Truiden in België op
het programma. Daarna wacht de
C1 een nieuwe uitdaging: tijdens
het Pinksterweekend zullen ze deelnemen aan het Open NK Jeugdhandbal in Boekel.

Spel 8 met drie verschillende
klein slem contracten
Regio - Donderdag 10 maart werd
de 3e zitting gespeeld van de 4e
competitieronde. De strijd om de 1e
competitieplaats is begonnen. Ciny
& Hetty, twee keer wat minder hoog
gescoord, haalden vanmorgen in de
A-lijn met glans de 1e plaats met

een score van maar liefst 73,44%!
Dat tikt door mensen. Zij staan nu
in deze vierde ronde gemiddeld
weer op de 1e plaats met 58,68%.
Ria & Wim volgen snel met 57,54%,
een verschil van slechts 1,14%! Aja
& John, zo goed gestart, lukte het

vandaag niet echt en zijn gezakt
naar de 3e plaats.
A lijn
In de A-lijn was spel 8 een leuk,
maar lastig spel. Met een beetje geluk zat er een klein slem in door de
mooie ruitenkaart. Als je dan 6 sans
wilt spelen, is het handig om controlebiedingen te doen. Je moet natuurlijk dekkingen hebben in alle
kleuren. Ciny & Hetty hebben dit 6
sans contract geboden en gemaakt!
Wim & Ria hebben voor de veiligheid toch maar 6 ruiten geboden,
ook dit contract werd gemaakt, helaas met minder punten dan. Nel &
Jos boden 6 harten, doch dit contract ging 1 down. De andere paren
boden 3 sans en maakten respectievelijk +2 en +3. Lyda & Jan, nog
maar kort in de A-lijn, deden deze zitting flink hun best. Vooral het
tegenspelen ging hen goed af. Ze
hebben de tegenpartij vaak 1 down
gespeeld, hetgeen dit paar regelmatig 100% opleverde. Zij eindigden op de 2e plaats!
B lijn
In de B-lijn kwamen Leny & Jeannet opnieuw als eerste uit de bus. Er
waren in deze lijn weinig spectaculaire spellen. Alleen bij spel 14 hebben Coby & Joop een 3 sans contract gedubbeld gemaakt. Corrie
& Nettie echter, die slechts 2 sans
hoefden te spelen, zijn bij dit spel

nen Qui Vive is er jaarlijks ook de
Grote Clubactie waarbij het met de
opbrengst van de verkoop van loten mogelijk is om gewenste maar
soms ook noodzakelijke projecten voor de club, waar normaal eigenlijk geen financiële mogelijkheden voor zijn, tot stand te laten komen. Dat kunnen wensen zijn voor
aanschaf, verbetering of uitbreiding
voor de accommodatie, het trainersmateriaal, doeltjes op het veld etc.
De jeugdleden van hockey hebben
zoveel loten van de Grote Clubactie verkocht dat er van de opbrengst
2 “chalets” konden worden aangeschaft. Deze zijn geplaatst tussen
het 1e en 2e veld en tussen het 2e
en 3e veld. Alleen het plexiglas moet
nog geleverd worden. Een lang gekoesterde wens van veel leden om
bij slecht weer, geriefelijk langs het
veld, toch te kunnen genieten van
de wedstrijd gaat hiermee in vervulling. De commissie van de Grote Clubactie die dit jaarlijks allemaal
organiseren krijgen van het hoofdbestuur elke keer de ruimte om zelf
te kiezen welk project zij gerealiseerd willen zien. De voorbereiding,
het aanschaffen van het materiaal,
het transport, het in elkaar zetten en
plaatsen van zowel het terras als de
“chalets” gebeurt door de initiatiefnemers zelf waarbij voor het laatste
project de vakmatige ondersteuning
van Sjaak Nederstigt, de accommodatiemanager van Qui Vive en de
medewerkers van Kooyman B.V. uit
De Kwakel nodig was.

Regio - Het enthousiaste 35 plus
veteranen team uit De hoef heeft
naast hun huidige sponsor Vienna
Massage, een 2e sponsor en wel:
Landgoed Plant uit De Hoef. Landgoed Plant heeft de vrouwen in het
nieuw gestoken met prachtige trainingspakken. Of het nu aan de pakken lag of niet maar de vrouwen
doen het goed in de vorige week
begonnen voorjaars competitie. Zij
speelden vorige week vrijdag in
Hoofddorp, 4 wedstrijden en kwamen hierbij als onverslagen winnaar
uit de bus. Dit hopen zij natuurlijk
vast te houden bij de volgende twee
thuis toernooien, die gespeeld worden op 18 maart en 1 april, hierbij
is iedereen van harte welkom om te
komen aanmoedigen. Ben jij nu die
sportieve vrouw van 35+ en enthousiast geworden door dit stukje en wil
je ook graag voetballen bij de gezelligste voetbalclub van De Ronde Venen, kom dan een keer mee trainen
op woensdagavond. Het is heerlijk
en gezond om in de buitenlucht een
balletje te trappen en daarnaast is
het ook altijd super gezellig bij HSV!
Maar ook als je jonger bent en
heel graag wilt voetballen, is er op
woensdagavond een jonge meiden
team, waarbij nieuwe leden van harte welkom en nodig zijn. Voor meer
informatie: Tamara Janmaat 0297548623 of tamarajanmaat1982@
gmail.com
3 down gegaan! Rara hoe kan dat?
Hadden de tegenstanders elkaar
gevonden met een lange kleur? Dat
moet haast wel. Voor bridgers die
een beetje van “cijfers” houden waren er grappige uitslagen. Corrie &
Nettie presteerden het om aan tafel 1 achtereenvolgens 25% - 75%
- 25% - 75% te scoren. Aan tafel 5
werd het 0% - 25% - 75% - 100%.
Beide tafels dus met een gemiddelde van 50% en ook hun eindscore
was 50%. En wilden Jany & Hannie
vandaag de scores rustig opbouwen en afbreken? Aan tafel 2 scoorden zij 25% - 50% - 75% - 100% en
daarna aan tafel 5 weer 100% - 75%
- 25% - 0% De uitslag van de eerste
drie dit keer:
A-lijn
1 Ciny & Hetty met 73,44%
2 Lyda & Jab met 57,81%
3 Wim & Ria met 52,60%
B-lijn
1 Leny & Jeannet met 66,25%
2 Henny & Lucas met 64,38%
3 Kees & Gerard met 54,38%
Lid worden van deze club? Vandaag werd Kees welkom geheten.
We hebben nog meer plaatst en informeren iedere nieuwkomer graag.
Bel onze secretaris telefoon 0297564729 of kom gewoon een keer kijken in het Buurtnest aan de Arthur
van Schendellaan.

