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vinden. Schadelijk voor de ontwikkelaar, maar ook voor de gemeente Uithoorn die haar plannen net zo
doorkruist ziet.
Niettemin hoopt Zeeman Vastgoed mensen te kunnen ‘warmhouden’ voor het nieuwbouwplan.
Ondertussen werkt wij op de achtergrond samen met de gemeente en BPD door aan de voorbereidingen voor de realisatie, waaronder bijvoorbeeld de renovatie van
de Van Meetelenstraat en de architectonische uitwerking van het appartementencomplex langs de Amstel. Hoe men dat deel van de Vinckebuurt als nieuwbouw voor ogen
heeft ziet u in bijgaande impressie.
Het mag van waardering getuigen
dat Zeeman Vastgoed vertrouwen
blijft houden in de goede afloop van
het geschil en dat men uiteindelijk
dit prachtige project kan gaan realiseren. Maar dat zal helaas nog wel
even duren.

B&W zet verplaatsing
fietsbrug eigenzinnig door
De Kwakel - De gemeenteraad gaf
in juni vorig jaar het college de opdracht om de fietsbrug tussen Linie en Vuurlijn niet te verplaatsen.
Argumenten voor deze opdracht in
de motie waren gebrek aan nut en
noodzaak en de hoge kosten in relatie tot het geringe effect op de
verbetering van de verkeerssituatie.
Inmiddels zijn we een half jaar verder. In tegenstelling tot de opdracht
vanuit de raad gaat het college nu
toch de brug verplaatsen. De reactie van het college op de motie is 14
maart in de commissie Wonen en
Werken besproken. Met een hele
brei aan getallen en verwijzing naar
het VSP De Kwakel (verkeersplan)
komt het college tot de conclusie de
brug toch te willen gaan verplaatsen. Geen alternatieven worden
overwogen of een feitelijk inzicht in
de verkeerssituatie gegeven. Sommige delen van het verkeersplan
zijn uitgevoerd (fietsstraat). Deze
maatregel heeft het grootste deel

van de veiligheid verbeterd, met name voor fietsers. Voegt het verplaatsen van de brug dan nog iets toe ?
Deze vraag stelt het college niet en
wil kosten wat kost vast houden aan
de plannen.
Het college verwijst naar het VSP
(Verkeersstructuur Plan). In dit VSP
staat op bladzijde 23: ‘Het doortrekken van het aan te leggen fietspad
langs de Noorddammerweg tot over
de Vuurlijn naar het Zwarte Dorp
met een nieuwe fietsbrug over de
Vuurlijn zelf en/of met een schelpenpad richting de Ringdijk, wordt
niet als een structurele oplossing
gezien voor het fietsverkeer’. Het
college geeft een eigen uitleg aan
het VSP met hoge kosten en onduidelijke effecten voor het fietsverkeer als gevolg. Het college verwijst
naar afspraken met de werkgroep
VSP en contact met de bewoners.
De werkgroep VSP heeft het college destijds geadviseerd om de brug
niet te verleggen, maar het pad af te

laten buigen naar het westen. Daarbij heeft de werkgroep gevraagd
de bewoners in een vroeg stadium
te betrekken. De bewoners vragen
sinds december een gesprek met
de wethouder. Na meerdere malen
opnieuw het verzoek, is er een gesprek gepland. Op geen enkele manier is er het afgelopen jaar initiatief getoond om met de bewoners
te praten. Is het college wel voldoende omgevingsbewust en omgevingsbetrokken? Is dit een beweging richting anti-participatie van
de gemeente?
Onveilige verkeerszone
Bij verplaatsing van de brug ontstaat geen doorgaand fietspad. De
fietsers zullen op en van de dijk
moeten lopen en zeker vaart minderen. In de huidige situatie is dit
ook zo. Je kunt er door als fietser,
maar er is geen sprake van een
doorgaand fietspad. Dat geeft ook
niet, want de hoofdstroom fietsers

GEVRAAGD

wij de verwachting hadden dat als
gevolg van de uitspraak van de Hoge Raad de beslagen direct zouden
worden opgeheven, is intussen gebleken dat de Provincie er toch voor
heeft gekozen om de juridische procedure voort te zetten. De beslagsituatie is dus helaas op dit moment nog ongewijzigd,” zo laat men
in een nieuwsbericht weten. “Uiteraard claimen wij, op basis van de
uitspraak van de Hoge Raad, dat de
beslagen zo spoedig mogelijk worden opgeheven. Maar daartoe zullen we eerst nieuwe uitspraken van
het Gerechtshof in Den Haag en de
Rechtbank in Haarlem moeten afwachten. Naar verwachting zal de
Rechtbank Haarlem deze zomer uitspraak doen en het Hof Den Haag
pas in het najaar van 2017,” aldus
Zeeman Vastgoed in een verklaring.
Dat betekent dat er ook dit jaar
geen (voorbereidende) bouwactiviteiten op het terrein langs de Petrus Steenkampweg zullen plaats-

Wiegerbruinlaan 73, Uithoorn
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Uithoorn - Woningbouwontwikkelaar Zeeman Vastgoed ziet zijn
plannen om het al jaren braakliggende terrein langs de Petrus
Steenkampweg (naast de busbaan)
met nieuwbouw onder de naam ‘Allure aan de Amstel’ te vullen nog altijd door de provincie Noord-Holland gedwarsboomd. Die heeft een
paar jaar geleden beslag laten leggen op de gronden vanwege een juridisch geschil tussen Zeeman Real Estate (onderdeel van Zeeman
Vastgoed) en de provincie in een
zaak rond het project Distriport bij
Hoorn in Noord-Holland.
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“De Hoge Raad zou naar verwachting eind 2016 een uitspraak in de
juridische procedure rond het project hebben gedaan. Dat is gebeurd
en inmiddels heeft de Hoge Raad
het arrest van het Hof Amsterdam
vernietigd en de zaak doorverwezen naar het Hof Den Haag. Een
stap in de goede richting! Hoewel

HARTELUST B.V.
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ZONDAG 19 MAART

Uithoorn - Woensdagmiddag
rond 17.15 uur heeft er een ongeval plaatsgevonden op de
oversteekplaats bij het Amstelplein. Door een onbekende oorzaak kwam de scooterrijder in botsing met een fietser. De fietser is door de ambulancedienst meegenomen naar
het ziekenhuis. De politie onderzoekt hoe het ongeluk heeft
kunnen gebeuren.

Elke dag het laatste
regionale nieuws!

15 MAART 2017
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Open Dag Ziekenhuis
Amstelland
Regio - Een informatief, leuk en interactief programma met het thema “Maak kennis met kunde”. Dat
is wat Ziekenhuis Amstelland biedt
tijdens de landelijke open dag van
zorg en welzijn. Op zaterdag 18
maart 2017 opent het ziekenhuis in
Amstelveen van 10.00 tot 16.00 uur
zijn deuren voor een breed publiek.
Oriënteer je op een opleiding of een
baan in het ziekenhuis, loop vooral
langs bij het Arbeidsmarktcafé. Laat
je rondleiden in de technische ruimtes van het ziekenhuis, oefen medische- en verpleegkundige handelingen en laat je op de verpleegafdeling informeren over wat er komt
kijken bij een opname of informeer
naar opleidingen. Ga naar het laboratorium om te leren bloedprikken, een longfunctietest of meting
van je bloedsuiker. Je kunt ook een
kijkje nemen in een ambulance of
zelf proberen te opereren met een
scope? Er is een grote informatiemarkt waar o.a. specialisten van het
ziekenhuis vertegenwoordigd zullen
zijn. Het vaatlaboratorium is open
voor een onderzoekje naar aanleg
voor spataderen en bij de wondverpleegkundigen kunt u een heuse wond laten schminken en deze
vervolgens professioneel laten verbinden. Bij de cardiologen kunt u
op de ergometer of cholesterol la-

ten testen. Daarnaast is er ook gedacht aan vermaak voor de kleinere
bezoekers; op het springkussen bij
fysiotherapie, de gipsarmband halen bij de gipsverbandmeesters, leren reanimeren op de verpleegafdeling, naar je eigen hart luisteren
bij cardiologie, een pop aankleden
in de couveuse en je laten schminken bij de fotostudio of het vaatlab.
Er is een heuse photoboot waar iedereen zichzelf kan laten portretteren in uniform of doktersjas met allerlei leuke attributen. En voor de
zwangeren in de regio worden er
ook mooie “buiken” foto’s gemaakt.
En niet te vergeten het Geboortecentrum Amstelland: ben je zwanger ? Dit is een leuke kans om in
gesprek te gaan met gynaecologen, verloskundigen en lactatiekundigen. Laat je informeren over de
nieuwe mogelijkheden van het Geboortecentrum. Er staat een bevalbad klaar en er zijn heliumballonnen in roze en blauw…De open dag
is de kans om eens te zien wat zich
afspeelt in het ziekenhuis, terwijl je
geen patiënt bent. Ziekenhuis Amstelland is een levendige organisatie waar zo’n 1000 medewerkers de
handen ineenslaan, om alle patiënten uit de regio Amstelland zo goed
mogelijk te behandelen te onderzoeken en te verzorgen.

gaat langs de Vuurlijndijk en dat zal
zo blijven. Door de aanleg van de
fietsstraat en de toekomstige prioriteren van de Vuurlijn voor fietsers, versterkt deze stroom. Het talud van de dijk komt rechtstreeks op
de weg uit en bij verplaatsing van
de brug, rechtstreeks op het kruispunt. Fietsers worden dan het kruispunt op geslingerd. Nog niet zo lang
geleden heeft een dergelijke situatie van de afrit bij de witte brug over
de N201 (na grote ongelukken) geleid tot dure aanpassing van de infrastructuur.
Wat is het effect van het verplaatsen van de brug? Er wordt gegraven
in de dijk. De dijk is een veendijk en
kwetsbaar. Iedere verstoring in de
dijk kan tot onveilige situaties leiden. Er ontstaat bovendien een onveilige verkeerszone op de Vuurlijn.

Daarnaast ontstaat er nu ook een
diffuse, onveilige verkeerssituatie bij
het fietspad langs de Ringvaart en
de Tamboer. Honden, wandelaars,
auto’s en verschillende fietsstromen
kruisen elkaar daar.
Op uitnodiging van bewoners bekeken afgelopen weekend de raadsleden, Herman Bezuijen en Sjaak Verhaar (GemeenteBelangen), Els Gasseling (PvdA) en Benno van Dam
(Ons Uithoorn) de situatie ter plekke. De bewoners waarderen deze
inzet enorm en hebben uitvoerig de
situatie toegelicht met een analyse.
Verplaatsen van de fietsbrug heeft
geen enkele zin, het werkt kostenverhogend, draagt niet bij aan veiligheid voor de fietsers, vergroot
verkeersonveiligheid met mogelijk ernstige ongelukken als gevolg.
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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 Zijdelwaardplein 81 Uithoorn, tel. 0297-562851
Apotheek Boogaard Amstelplein
27 Uithoorn, tel. 0297-566886
DIERENHULP
Dierenambulance,
tel: 06-53315557.
DIERENARTSEN
Dierenarts Annemieke Calis
Oranjelaan 32A, 1421 AK Uithoorn,
tel. 0297-565989
Dierenartsenpraktijk UithoornAalsmeer, Marijnenlaan 46, 1421
NH Uithoorn, tel: 0297-560627.
BRANDWEER & POLITIE
Brandweer, tel. 020-5556666.
Politie, tel: 0900-8844.

sinds 1888

COLOFON

PSYCHOLOGISCHE
HULPVERLENING
Eerstelijnspraktijk voor
Psychologische Zorg
Mw. drs. FMP van Dijk,
Aanmelding: 088-5808000
De Stroom, praktijk voor
psychotherapie en coaching
Mw. M. Eringa,
Integraal Therapeut
0297-267960, www.destroom.info
ELIAGG Uithoorn
Psychotherapeut Dr. R.J. Filius
Ondernemingsweg 230,
1422 DZ Uithoorn, 0297-569544
www.eliagguithoorn.nl
Psychologen Uithoorn
Praktijk Van ‘t Hoff, 06-51994830
Biedt behandelingen aan
kinderen, jongeren, volwassenen,
ouders en gezinnen
Praktijk Klerks, 06-40418725
GZ-psycholoog BIG. Behandelaanbod o.a. CGT, EMDR, ACT,
mindfulness, muziektherapie
Pr. Margrietlaan 86c Uithoorn,
www.psychologen-uithoorn.nl
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Help Mariska uit
Uithoorn aan likes

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

OPLAGE: 14.900
Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren op
artikelen of zijn mening te geven op
ontwikkelingen die spelen binnen de
gemeente. Uw ingezonden brief dient
echter ondertekend te worden ingestuurd, dus voorzien van naam, adres,
telefoonnummer en/of e-mailadres.
Deze gegevens worden niet volledig
in de krant gepubliceerd; wél naam
en woonplaats. Anoniem ingezonden
brieven worden niet in behandeling
SLACHTOFFERHULP
genomen. De redactie behoudt zich
info:
0900-0101.
het recht
voor brieven te weigeren dan
wel te redigeren of in te korten. Houd
www.slachtofferhulp.nl
maximaal 300 woorden aan.

NLdoet dag bij High Tea
Dagbesteding
Uithoorn - Medewerkers van de firma Quaker Uithoorn en de moeder
van een medewerkster van Bayern
hadden zich aangemeld om te helpen bij de high tea. Zij hielpen met
het voorbereiden van de sandwiches, soep en allemaal lekkere zoetigheden die op etagères werden

neergelegd. Zij zorgden ook dat iedereen kon kiezen wat voor thee ze
er bij wilden drinken. In de middag
genoten de deelnemers volop van
de klassieke muziek, die gespeeld
werd door moeder en dochter Vos
op de piano en viool. Het was een
geslaagde NLdoet Dag!
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Van Zaal Transport geeft
les over ‘dode hoek’
Uithoorn –De groep 7-leerlingen
van basisschool De Kajuit in Uithoorn hebben donderdag 9 maart
les gekregen over de dode hoek bij
vrachtwagens. De les werd gegeven
door het Kwakelse bedrijf Van Zaal
Transport, die ook een vrachtwagen had meegenomen. De les begon met een theoriegedeelte in de
klas, waarbij onder meer door medewerkers van het transportbedrijf
werd uitgelegd wat de dode hoek
is. Daarna mochten de leerlingen
in groepjes naar buiten. Daar gingen de leerlingen om de beurt in de
vrachtwagen zitten, terwijl de anderen uit het groepje met pionnen
aangaven waar je wel en niet zichtbaar bent voor de chauffeur. Basisschool De Kajuit heeft de les te danken aan Diana, die met haar kleur-

Arie
Langelaar
12,5 jaar lid
van Triviant
De Kwakel - Tijdens een reguliere repetitieavond van muziekvereniging Triviant werd Arie verrast.
Hij had zelf de tel niet bijgehouden
maar de muziekvereniging wel.
Arie is al 12,5 jaar lid van de vereniging. Daarom werd de repetitieavond onderbroken en werd Arie in
het zonnetje gezet.
De voorzitter bedankte hem voor
zijn lidmaatschap en alle nevenactiviteiten die Arie bij de vereniging
doet.
Onder andere de inspanning die
hij levert voor de jaarlijkse concerten worden zeer gewaardeerd. Arie
is bedankt met een mooie bos bloemen en een prachtig horloge met
gravering. Op naar de 25 jaar!

plaat deze les voor haar hele klas
won. In november 2016 lanceerde
Van Zaal Transport een kleurplatenactie voor basisscholen in gemeente Uithoorn. Dezelfde actie liep ook
in gemeente Aalsmeer, waar Rayan
van De Hoeksteen met zijn kleurplaat een les voor zijn hele klas
heeft gewonnen. De scholen die
niet hebben gewonnen, kregen digitaal lesmateriaal toegestuurd. Het
transportbedrijf organiseerde de actie, omdat zij het belangrijk vindt om
mensen bewust te maken van de
gevaren van de dode hoek. De dode hoek bevindt zich op meerdere
plaatsen rondom de vrachtwagen
en zijn de plekken waar je niet zichtbaar bent voor de chauffeur. In het
verleden gaf Van Zaal hierover ook
al les op andere basisscholen.

Regio - Hallo! ik ben Mariska Egbers – van Hilst Super graag zou
ik meedoen aan expeditie Robinson 2017! Nu niet BN’ers zich weer
kunnen aanmelden wil ik een serieuze poging wagen maar heb hier
uw hulp bij nodig! Hoe meer mensen op mij stemmen hoe groter de
kans dat ik uitgenodigd word voor de selectie dag! Met een filmpje
op de site stel ik mijzelf voor en kunt u op mij stemmen! Via onderstaande site komt u bij mijn filmpje en als u op mij wil stemmen heel
graag! http://www.expeditierobinson.nl/profile/279. Heel erg bedankt
voor u hulp en wie weet ziet u mij binnenkort op tv!

Droge of tranende ogen?
Regio - Als u droge ogen heeft, wil
dat eigenlijk zeggen dat het oog onvoldoende vochtig wordt gehouden.
Dit kan ontstaan bij mensen die te
weinig tranen produceren of waarbij
de tranen van slechte kwaliteit zijn.
Tranen vormen een traanfilm, deze
traanfilm is het meest aan de voorkant liggende laagje van uw oog. De
traanfilm bestaat uit 3 lagen: een
olieachtige laag, waterlaag en een
slijmlaag. Meestal is de samenstelling van één van deze lagen verstoord wat leidt tot een droger oog.
Mogelijke oorzaken voor droge
ogen zijn:
• Onvoldoende productie van de
olielaag (de buitenste laag)
• Onvoldoende productie van de
slijmlaag (binnenste laag)
• Onvoldoende traanproductie
• Toegenomen verdamping van
de traanfilm, te denken aan de
luchtvochtigheid om u heen
• Ooglidafwijkingen
• Onvoldoende knipperslag
• Hormonale wijzigingen
• Auto-immuun ziekten
• Na een laserbehandeling
• Medicijn gebruik
Als, na het onderzoek van onze specialisten, de oorzaak van de droge ogen bekend is, zal er gekeken
moeten worden of dit een factor is
die behandeld kan worden. Zo niet
zijn er ook middelen op de markt om
uw klachten te verlichten. De meest
bekende zijn de kunsttranen. Voor-

Elke dag het laatste
regionale nieuws!

zie onze site:
meerbode.nl
facebook.com/

beelden hiervan zijn oogdruppels,
ooggel of een oogzalf. Deze middelen zijn te verkrijgen bij ons in de
winkels in Uithoorn en Ouderkerk
a/d Amstel.
Wist u dat wij bij Sijbrants & van Olst
Optiek ook gespecialiseerd zijn in:
• Professioneel glasadvies
• Oogmetingen
• Contactlenzen
• Prismametingen (klachten in de
samenwerking tussen de ogen)
• Diabetesonderzoeken
• Netvliesonderzoeken
• Hoornvliesproblematiek
• Voor- en nabehandeling bij
ooglaseren
Op zaterdag 18 maart organiseren
wij bij Sijbrants & van Olst optiek
in Uithoorn weer een Droge ogen
dag! Deze dag zal er tussen 09.3015.00uur een spreekuur gehouden
worden speciaal gericht op mensen met droge ogen. Denk hierbij
aan klachten als tranende, jeukende
of brandende ogen. Een onderzoek
is kosteloos, maar wel op afspraak.
Daarom adviseren we om tijdig een
afspraak te maken. Dit kan telefonisch op 0297-540777.

Weekagenda
Vita Amstelland
Bilderdijkhof 1 Uithoorn, tel.
0297-567209,
www.vita-amstelland.nl
Bewegingsactiviteiten
In de Bilderdijkhof
Stoelhonkbal:
maandag 11.45-12.45 uur
Vitaal Bewegen:
maandag 13.00-15.00 uur
(2 groepen)
Bewegen op muziek:
woensdag 13.30-15.00 uur
Gymnastiek:
donderdag 09.15-11.15 uur
(2 groepen)
Koersballen:
vrijdag 09.30-11.30 uur
Stoelyoga:
vrijdag 13.15-14.15 uur
Dorpshuis `de Quakel’,
Kerklaan 16, De Kwakel
Gymnastiek:
woensdag, 10.00-11.00 uur
Buurthuis Ponderosa,
Plesmanlaan 27 Uithoorn
Gymnastiek:
woensdag, 11.15-12.15 uur
Kleuren- en knipclub
Iedere maandagmiddag kunt u
tussen 13.30 en 16.00 uur in de
Bilderdijkhof terecht om met elkaar kaarten te maken of om te
kleuren. Vanzelfsprekend wordt
er ook gezellig en gezamenlijk
een kopje thee gedronken.
Zanginstuif
Zingt u graag of wilt u het eens
proberen, dan bent u welkom
op de eerste en derde dinsdag van de maand van 10.00
tot 12.00 uur. Het gezellige koor
wordt begeleid door Harry. Kosten: 1 euro exclusief koffie of
thee.
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Scouts klussen weer hard tijdens NLdoet

Uithoorn - De vrijwilligers van
Scouting Admiralengroep Uithoorn
hebben afgelopen weekend tijdens
NLdoet weer de handen uit de mouwen gestoken. Dit jaar organiseerde de scoutinggroep twee klussen
waar iedereen zich voor kon opgeven. Zo werd er een grote voorjaarsschoonmaak gehouden in hun clubhuis en werd er op het wachtschip
‘Olympus’ ook flink schoon schip
gemaakt.
Al met al is het een gezellige dag
geweest en bovendien is er veel
meer gedaan dan gehoopt was.
In het weekend van 10 en 11 maart
vond er weer de nationale NLdoet
vrijwilligers klusdag van het oranjefonds plaats. Dit is de grootste vrijwilligersactie van Nederland waarbij 9518 klussen werden geklaard
door meer dan 350.000 vrijwilligers.
Vrijwilligerswerk vormt het hart van
sociale initiatieven. Daarom zet het
Oranje Fonds met NLdoet de schijnwerpers op vrijwillige inzet.

Bingo bij de Praktijkschool
Uithoorn - Vorige week is een
groepje van de Zonnebloem naar
de Praktijkschool in Uithoorn gegaan voor een gezellige bingomiddag. Bij de deur werden ze al door
de leerlingen opgewacht en netjes begeleid naar de lift en het zaaltje wat zeer leuk was versierd met
plantjes en paastakjes vol met vrolijke kleurtjes. Bij binnenkomst werden de mensen van de Zonnebloem
al verwend met een heerlijk kopje
koffie of thee met een koekje of een
plakje cake erbij waarna de bingo
kon beginnen.

STUDIO’S AALSMEER
WILDERNIS IN DRENTHE
BIOSCOOP

Vanaf 16 maart in de bioscoop
Prijs vanaf: €6,00

21 april - 20.00 uur
Prijs: €29,50

BIOSCOOP

THEATER

NU IN DE BIOSCOOP

Door de leerlingen van de Praktijkschool werden de kaartjes en
de pennen uitgedeeld en de spanning was te snijden. Er werd rustig
en duidelijk verteld welk nummer er
uit de bingomolen was gevallen dus
het was voor iedereen goed te volgen, tussendoor werden en vragen
gesteld en wie als eerste het juiste
antwoord gaf mocht ook een leuk
prijsje uitzoeken. Er waren veel leuke prijsjes te winnen. Bloemenkiosk
Zijdelfleur zorgde ervoor dat iedereen met een mooi plantje naar huis
ging.

DANA WINNER

THEATER AGENDA

Moonlight

21/04 - Dana Winner

Tuintje in Mijn Hart

05/05 - Yes, We Meet Again!

LEGO Batman (2D en 3D NL)

07/05 - Ticket to Bollywood

Sing (3D/NL)
La La Land
Het Verlangen

voor meer informatie:

Wildernis in Drenthe

crowntheateraalsmeer.nl

Demain Tout Commence

BIOSCOOP

Open podium zeer geslaagd
Uithoorn - Afgelopen zondagmiddag was het een drukte van belang
tijdens het Open Podium in Danscentrum Colijn. Axel en Heleen organiseren dit Open Podium om de
leerlingen maar ook anderen de
kans te geven hun hobby en het plezier wat ze daarin hebben, te delen
met anderen. Er waren 9 optredens,
een zeer gevarieerd programma met
dansstukken uit de Alkwin Musical
Suspicious Minds, diverse dansstukken van de lessen modern ballet van Danscenrum Colijn zelf, een
prachtige eigen choreografie van
danseres Manon, Uptown Funk met

de pretletters van het dansscenrum; Eliza, Rafael en Rodee en ook
nog twee optredens van zangeressen van Zangles Uithoorn; Wioletta
en Noelle.
Al met al een zeer geslaagde middag! De focus gaat nu gezet worden
op de Eindvoorstelling in het Cultuurcentrum Griffioen op 27 mei a.s..
Tijdens deze voorstelling zullen alle
leerlingen van Danscentrum Colijn
optreden, dat wordt weer een heerlijk feestje!
Meer info m.b.t. de show en danslessen: www.dansenpartycentrumcolijn.nl

MANNENAVOND - 12 APRIL

Op woensdag 12 april organiseert Studio’s Aalsmeer een echte Mannenavond. Vanaf 20:00
uur staan het bier en de bitterballen klaar en zorgt de DJ voor de muziek. Tijdens de Mannenavond staat de voorpremière van ‘Fast & Furious 8: The Fate of the Furious’ centraal.
Na afloop van de film kun je met je vrienden borrelen in de sfeervolle pianobar.
Tickets à €10,- bestel je op bioscoopaalsmeer.nl > verwacht > specials.

    

WWW.STUDIOSAALSMEER.NL

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.

Futenliefde in de vaart

Sinds kort zwemt er dagelijks
een paartje sierlijke futen door
onze vaart. Prachtig gekleurd,
van roomwit tot roodbruin en
getooid met zwarte koppluimen en een roestbruine kraag.
Af en toe kun je getuige zijn
van hun elegante balts. De geliefden zwemmen langzaam met
gestrekte hals op elkaar af, buigen en zwieren met kop en hals,
duiken onder en komen omhoog met een snavel vol waterplanten, die ze elkaar aanbieden.
Ze strekken zich borst aan borst
nog verder uit, tot ze alleen nog
met hun korte staartje en hun
peddels het water raken. Hierna
laten ze zich weer zakken. Vaak
zijn ze ineens verdwenen om vele meters verderop weer uit het
water op te rijzen met een visje
in hun snavel.
Van plantendelen maken ze een
drijvend, goed verborgen nest.
Moeder fuut legt 3 á 4 eieren en
het paar broedt om beurten. De
jongen kunnen direct zwemmen,
maar liften nog graag mee op de
rug van één van de ouders. Daar
zijn ze beschermd tegen roofvissen en reigers. De ouders gaan

onophoudelijk door met het voeren van kleine visjes aan de jongen in hun gestreepte pakjes. Ze
zijn altijd bezorgd dat de kleintjes te koud of te moe worden.
Bij de minste twijfel duikt een
van de twee onder, laat zich opkomen precies onder het kroost
en tilt ze in de warme “kajuit”.
Vaak duiken ze onder mét de
bemanning aan boord, want er
moet tenslotte brood op de plank
komen. Bijna drie maanden lang
worden de fuutjes vertroeteld.
Soms is er nog een tweede leg
en moeten de jongelingen van
de eerste leg mee helpen verzorgen.
In het najaar gaan de futen in
de rui. Ze verliezen tegelijk alle
handpennen en kunnen dan vier
weken niet vliegen.
Ze vertrekken daarvoor massaal
naar groot open water, zoals de
Waddenzee en het IJsselmeer. In
die periode hebben ze een wat
saai grijs uiterlijk om niet op te
vallen. Aan het eind van de winter trekken ze hun prachtkleed
weer aan en begint de balts opnieuw. Als we nog in de Victoriaanse tijd zouden leven, hadden
we misschien nooit een fuut gezien. Dan waren ze wellicht uitgeroeid door de jacht. Deftige
dames pronkten in die tijd graag
met andermans veren. Futenbont van borst en buik om modieuze mutsjes en mofjes van te
maken.
Maar nu genieten we liever van
het schouwspel in de vaart.
Gerda Veth, IVN-natuurgids

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

Maskerade speel: Het laatste contact
Uithoorn - Op 7 en 8 april a.s.,
speelt Maskerade na, zoals u van
hen gewend bent, maanden van gepassioneerde voorbereiding: “Het
laatste contact.”
“U betreed de wachtruimte van de
luchthaven, thuishaven van Mask
Air. Vanwege de weersomstandigheden kan het zijn dat het vliegtuig
waar u op wacht met enige vertraging aankomt. We verzoeken u geduldig te blijven en op aangeven
van het personeel van de luchtha-

ven u te vervoegen in de aangewezen wachtruimte.”
Met dit bericht bent u ontvangen
op de luchthaven. Er worden veel
vliegtuigen verwacht, maar we leven
mee met de wachtenden op vlucht
147 van Mask Air, met een verwachte aankomsttijd van 17.40 uur.
We weten niet op wie u wacht. Elke vlucht heeft mensen aan boord
die voor iemand belangrijk zijn. We
doen er alles aan om ieder vliegtuig
veilig te laten landen. De purser van

Gemeentebelangen bij NLdoet
Uithoorn - Het afgelopen weekend is er onder prima weersomstandigheden veel vrijwilligerswerk verricht onder de vlag van het Oranjefonds. Tijdens het jaarlijks terugkerend initiatief onder de naam NL
Doet, droegen de raadsleden van de
fractie Gemeentebelangen ook hun
steentje bij.
Op vrijdag 10 maart zijn Sjaak Verhaar en Herman Bezuijen bij de
zorgboerderij Inner-Art in De Kwakel geweest om een schoeiing te
slaan. Samen met een vijftal andere
vrijwilligers werd onder leiding van
eigenaar Rein Hoogendoorn tientallen palen de sloot in geslagen waarna de schoeiing hieraan werd bevestigd. Op z’n tijd voorzien van een

natje en droogje was de klus rond
14.00 uur geklaard. Niet alleen de
zorgboerderij was blij met het resultaat, ook de vrijwilligers hadden een
voldaan gevoel na afloop.
Op zaterdag 11 maart was het de
beurt aan de Scoutinggroep van
Uithoorn. Hier werd o.a. door Sjaak
Verhaar en Ferry Hoekstra de stuurhut van het schip van de vereniging onder handen genomen onder het motto: “veel handen maken
licht werk”.
Opnieuw een sterke bevestiging
dat maatschappelkijke organisaties, verenigingen en stichtingen
niet zonder vrijwilligers kunnen. Gemeentebelangen heeft daar diep
respect voor.

dienst zal u waar nodig informeren,
en ons luchthavenpersoneel kan
voor vragen altijd worden benaderd.
Ieder mens is anders, ieder mens
heeft andere hoop en verwachtingen, maar in een situatie waar je
geen grip op hebt, heb je elkaar juist
nodig. Leef mee met de verwachtingen en oplopende spanningen bij
de mensen die wachten. Kijk en voel
mee, wat er met mensen gebeurt als
ze in onzekerheid raken, als irritaties oplopen, als mensen op zich-

zelf en elkaar teruggeworpen worden en het enige dat hen rest is te
wachten.
Wilt u in spanning met ons wachten en invloed hebben op de afloop
van dit stuk? De voorstellingen zijn
op 7 en 8 april om 20.15 uur in Het
Alkwin Kollege, Weegbree 55 in Uithoorn. De kaartverkoop is gestart
en zijn a 12,50 te koop op www.toneelgroepmaskerade.nl of telefonisch 06-81228111
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Leerlingen de Zwaluw
op bezoek bij het
Verzetsmuseum junior
Regio - In aansluiting op het
lespakket van de hoogste
groepen op openbare basisschool De Zwaluw uit Nes aan
de Amstel zijn groep 7 en 8
naar het Verzetsmuseum junior in Amsterdam geweest. Dit
is een museum gebaseerd op
waargebeurde verhalen van

vier mensen die als kind de
oorlog hebben meegemaakt.
Via deze kinderen zijn wij meer
te weten gekomen over het
dagelijkse leven, de jodenvervolging, het verzet en hoe het
was om in een NSB-gezin te
leven. Het museum bestond
uit vier huizen. In die huizen
werd er een verhaal verteld
over wat vier kinderen hadden meegemaakt. De vier kinderen heten: Eva, Nelly, Henk
en Jan. Zij hebben alle vier
iets heel anders meegemaakt,
want Eva was Joods en heeft
ondergedoken gezeten, maar
is toch opgepakt en naar concentratiekamp Auschwitz gebracht waar ze het heeft overleefd omdat ze in de ziekenbarak lag. Nelly haar ouders zaten bij de NSB en zij zat bij de
jeugdstorm. Zij zijn na de oorlog opgepakt, terwijl ze zelf
vindt dat ze niks heeft gedaan,
want ze heeft geen joden opgepakt ofzo.
Henk zijn vader was dominee
en heeft gezorgd dat er een
Amerikaanse piloot kon onderduiken in de kerk.
Terwijl Jan zijn vader in het
verzet zat. Alle vier die kinde-

Open podium bij jubilerend Tavenu
De Kwakel - Op zondag middag 19
maart organiseert muziekvereniging
Tavenu uit De Kwakel het jaarlijkse “open podium” in het dorpshuis
in De Kwakel. Vanaf 13:00 uur laten
muzikanten van Tavenu en ook enkele Kwakelse muzikanten die (nog)

geen lid zijn van de vereniging, horen waar ze op muzikaal gebied toe
in staat zijn. Zo zullen jeugdleden
optreden, alleen en in het jeugdorkest, maar ook leden die al 50 jaar
lid zijn. Iedereen kan op zijn of haar
niveau muziek maken en laten zien

dat muziek maken meer is dan alleen noten spelen maar een hobby
is waar je heel veel plezier aan kan
beleven voor jezelf en voor anderen
die er naar kijken en luisteren. Heel
veel verschillende instrumenten
zullen deze middag te horen zijn.

ren leven nog steeds en komen soms ook op bezoek in
het museum. De huizen zijn
ook ingericht hoe vroeger de
huizen van de kinderen er uitzagen. Wij kregen een vragenlijst, konden alles aanraken en
alle spullen in de huizen kwamen ook echt uit die tijd. Wij
vonden dit heel erg leuk en interessant om te weten hoe het
was om in de tweede wereldoorlog te leven.

Naast slagwerkers en koperblazers
ook gitaristen, keyboardspelers en
zelfs een zangeres. Het open podium is ontstaan uit het onderling solistenconcours van Tavenu. Iedereen die meedeed speelde een muziekstuk voor een jury die het optreden dan beoordeelde en commentaar en punten gaf. Omdat dit
voor de muzikanten best veel spanning gaf, heeft Tavenu besloten om
de jury te vervangen door enkele
mensen die commentaar en tips geven om het volgende keer nog beter te doen. Er wordt vooral gekeken
of het optreden leuk is voor het publiek en ook of de deelnemers plezier beleven aan hun optreden want
dat is ook heel belangrijk. De optredens beginnen op 19 maart om
13:00 uur. De toegang is gratis. Als
er mensen zijn die dit lezen en denken ik wil ook nog meedoen (maakt
niet uit met welk instrument of zelfs
dansen en zingen mag) geef je dan
op via tavenudekwakel@gmail.com.

Keyboard spelers en
gitaristen gezocht
Uithoorn - In de aanloop naar het
AmstelProms Concert op zaterdag
17 juni a.s. is Muziekvereniging KnA
nog op zoek naar goede gitaristen
en keyboard spelers! In het repertoire voor het concert staan veel popnummers ingepland en daarbij mogen gitaren en keyboard natuurlijk
niet ontbreken. Bovendien staat er
voor een aantal van deze muzikanten ook een solo in het arrangement
geschreven, dat maakt het natuurlijk extra leuk!
Het AmstelProms Concert wordt
een groot muziekspektakel aan de
Amstel met diverse gastoptredens.
De repetities vinden plaats op de
dinsdagavond vanaf 19.45 uur.
Wanneer je mee wilt doen aan dit
mooie Uithoornse evenement, geef

Inbraak Ceres
Kringloop

Afsluiting N201

Onderhoud aan Amstelaquaduct
en Waterwolftunnel
Regio - De provincie Noord-Holland voert van 16 tot en met 19
maart 2017 onderhoud uit aan het
Amstelaquaduct onder de Amstel
(tussen gemeenten Uithoorn en De
Ronde Venen) en de Waterwolftunnel onder de Ringvaart (tussen de
gemeenten Aalsmeer en Haarlemmermeer). Het verkeer op de N201
wordt ter plaatse omgeleid en moet
rekening houden met enige vertraging.De N201 wordt ter hoogte

van het aquaduct over de Amsteldijk in Uithoorn afgesloten van donderdagavond 16 maart 20.00 uur tot
vrijdagochtend 17 maart 06.00 uur.
Het verkeer tussen de Middenweg
Bovenkerkerpolder in Uithoorn en
de aansluiting met de N196 in De
Ronde Venen wordt omgeleid via de
Amsterdamseweg en de N196.

ten van vrijdagavond 17 maart 19.00
uur tot zaterdagochtend 18 maart
06.00 uur en van zaterdagavond 18
maart 19.00 uur tot zondagochtend
19 maart 06.00 uur. Het verkeer op
de N201 tussen de Legmeerdijk in
Aalsmeer en de aansluiting met
de Fokkerweg in Haarlemmermeer
wordt met gele borden omgeleid.

Waterwolftunnel
De Waterwolftunnel wordt afgeslo-

Werkzaamheden
Voor de veiligheid en doorstroming
van de Waterwolftunnel moet de
tunnel regelmatig worden onderhouden. Meestal gebeurt dit terwijl de tunnel open blijft voor verkeer. Drie keer per jaar wordt de
tunnel afgesloten voor de veiligheid van het onderhoudspersoneel
en een snel verloop van de werkzaamheden.
De Waterwolftunnel krijgt niet alleen preventief onderhoud, maar
er vinden ook inspecties en testen
plaats. Bovendien worden wanden
en markeringen gereinigd en de
veiligheidsmiddelen gecontroleerd.
Om het verkeer zo weinig mogelijk te hinderen gebeurt het werk ’s
nachts.

je dan voor 1 april a.s. op via kna.
secretariaat@gmail.com. Naast gitaristen en keyboard spelers is er in
het orkest nog plaats voor extra muzikanten, vooral koperblazers. Na 1
april zullen de audities plaatsvinden.
Meer info: www.kna-uithoorn.nl

Soulband Fort55
De Kwakel - Op zaterdagavond 18
maart zorgt soulband Fort55 een
spetterend optreden in Bar ’t Fort
in De Kwakel. Voor de weinigen die
niet weten waar De Kwakel ligt; tussen Uithoorn en Aalsmeer. Fort55
heeft haar naam te dank aan het
Fort in De Kwakel, waarin ook het
café gevestigd is. Sinds jaren heeft
de band hier een oefenruimte waar
gewerkt wordt aan een repertoire dat iedere partij en ieder feest
opluistert. Oude en nieuwe soulen funknummers, en af en toe een
rockertje tussendoor. De band bestaat uit twee zangeressen, sax en

trompet, toetsen, drums, bas en gitaar. De bandleden hebben allemaal veel ervaring in het muziekwereldje en je kunt dan ook rustig
zeggen dat Fort55 geen beginnersband is. Dat de muzikanten het onderling goed met elkaar kunnen vinden - een vereiste om enthousiasme over te kunnen brengen - blijkt
uit het feit dat ze wekelijks bij elkaar
komen en daarvoor aardig wat kilometers rijden. Bart ’t Fort in gevestigd op het adres Het Fort 55 in De
Kwakel. De toegang is gratis en het
feest begint rond 21.00 uur. De zaal
is vanaf 20.00 uur open.

Uithoorn - In de nacht van zondag op maandag werd Kringloopcentrum Ceres in Uithoorn bezocht
door ongenode gasten. Met grof geweld werden enkele ladenblokken
vernield, waarschijnlijk in de hoop
daar wat geld aan treffen.
Het is laf, zeer triest en van een
zeer laag niveau dat dit soort ‘mensen’ geld willen ontvreemden van
een Stichting, die via heel hard werkende vrijwilligers en medewerkers, geld bij elkaar probeert te krijgen om vele Goede Doelen te steunen in Nederland en in het bijzonder in Uithoorn. De schade was behoorlijk. Stichting Ceres is hierdoor
weer voor extra kosten gesteld. Geld
dat anders aan een Goed Doel gegeven had kunnen worden. Overigens hebben de camera’s van Stichting Ceres en ook van de omliggende bedrijven goede beelden opgenomen van het gebeuren. De daders
zijn behoorlijk herkenbaar in beeld
gekomen. Uiteraard heeft de Stichting aangifte gedaan bij de politie.
Mocht iemand iets bijzonders hebben gezien in de nacht van zondag
op maandag jl tussen 00.00 uur en
02.00 uur bij de Industrieweg of in
de nabije omgeving, dan wordt u
verzocht contact op te nemen met
de plaatselijke politie (0900-8844).
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Slotcyclus parencompetitie BVK van start

Ploegenpresentatie
UWTC op het mediapark
Uithoorn - Vrijdagavond 10 maart
is de jaarlijkse ploegenpresentatie van UWTC gehouden. Dit jaar
wel in een heel bijzondere ambiance, op het mediapark in Hilversum.
Unbranded, decorbouwer bij veel
tv programma’s was namelijk onze
gastheer. Omdat zowel de wielrenafdeling als toerafdeling van UWTC
in dezelfde kleding rijden waren
beide afdelingen present. Er was
zelfs een heuse bus geregeld vanaf sportpark Randhoorn naar Hilversum. De presentatie was in handen van Olaf vd Wijngaard, voorzitter van de bmx afdeling en speaker
bij bijna alle bmx wedstrijden in Nederland. Een mooi voorschot op het
samenkomen van alle afdelingen op
sportpark Randhoorn.
Olaf liet diverse wielren leden en
toerleden naar voren komen voor
een kort interview. En ook alle sponsors, Rabobank Rijn en Veenstro-

men, van Rijn fietsen, auto Meerstad, Unbranded, Reuring in wonen
en Coen de Groot montage, mochten toelichten waarom zij UWTC een
warm hart toedragen. Hierna werden de sponsorcontracten getekend.
Na het showen van de kleding door
de jeugdleden Mike, Jasmijn en
Lars werd de kleding aan alle leden
uitgereikt. Het mooie UWTC groen is
in een strak nieuw design verwerkt
en zal zo de komende 3 jaar weer
veel in de wijde regio van Uithoorn
te zien zijn bij trainingen, toertochten en wedstrijden.
Voor het nemen van de groepsfoto’s
werd een minuut stilte gehouden in
verband met het plotselinge overlijden van oud UWTC voorzitter Pieter
Koeleman.
Na het nemen van de teamfoto’s in
een tv-studio was er nog de mogelijkheid om in de productiehal voor

de decors van Unbranded te kijken
en het rekwisieten magazijn te bezoeken. Een zeer geslaagde ploegenpresentatie door de grote opkomst van de leden en de mooie
locatie waar wij welkom waren.
Wij willen Jauko Hartveldt van Unbranded dan ook hartelijk bedanken voor de gastvrijheid.
Wedstrijden
Er werden dit weekend natuurlijk
ook nog wedstrijden verreden. En
Lorena Wiebes is het wegseizoen
weer goed begonnen. In de omloop
van Strijen pakte zij op zaterdag de
derde plaats. Lorena komt nu uit
voor Avanti/Swaboladies, maar blijft
wel verbonden met UWTC en we
zullen haar prestaties zeker blijven
volgen. Lorena ging zondagmorgen
met haar vader naar België voor de
10e GP van Tineke Heule. Ongeveer
40 km voor de finish wist ze samen
met een Engelse en Belgische succesvol te ontsnappen uit het peloton. En in de eindsprint....reed ze
naar de overwinning!
Mike Derogee reed een jeugd wedstrijd in St Willebrord. Helaas had hij

een slechte start waardoor hij gelijk de aansluiting met het peloton
al kwijt was. Maar met veel doorzettingsvermogen wist hij te voorkomen dat hij gedubbeld werd. Klassering: 24e (van de 38 deelnemers).
Maar ook tijdens het kampioenschap van Amsterdam deden diverse UWTC leden mee. Er werden geen podiumplaatsen behaald,
maar één ding is duidelijk, de nieuwe UWTC kleding is goed zichtbaar in het peloton! Sportman van
het jaar. UWTC handbiker Jetze Plat
werd vrijdag verkozen tot sportman
van het jaar in de gemeente Nieuwkoop. Jetze gefeliciteerd!
Eerste paal voor het
nieuwe clubgebouw.
Dinsdag 14 maart slaat wethouder
Ria Zijlstra de eerste paal voor het
nieuwe clubgebouw van UWTC. U
bent daarbij van harte welkom, het
adres is Randhoornweg 100 in Uithoorn. Vanaf 16.30 uur is de ontvangst in de kantine van de Legmeervogels. Het is de bedoeling dat
om 17.00 uur de eerste paal geslagen wordt.

Diamonds honkbal op
bezoek bij Thamen
Uithoorn/De Kwakel - Op zaterdag 18 maart a.s. zullen de spelers
van de Amsterdam Diamonds Baseball Academy tijdens hun oefenprogramma gebruik maken van de velden van Honk- en Softbal Vereniging Thamen aan de Vuurlijn.
Zowel de aspiranten als de junioren spelen die dag een wedstrijd tegen de Scimitars Academy uit Bussum. Later dit seizoen komen de
Diamonds ook nog een reguliere
competitiewedstrijd spelen aan de
Vuurlijn. In de Diamonds teams spelen ook drie jongens uit Uithoorn en
Aalsmeer. Bij de aspiranten is dat
Lucas Vos en bij de junioren spe-

len Daniël Vos en Lucas Blonk. Stuk
voor stuk talentvolle honkballers die
de afgelopen jaren gescout werden
bij Thamen en de overstap maakten naar de Diamonds. In Nederland zijn zes Baseball Academies
die volgens het KNBSB meerjaren
opleidingsplan zorgen voor het opleidingstraject van honkbaltalenten
in de regio.
Dat betekent dat de beste jonge
honkballers in de regio onder verantwoordelijkheid van de KNBSB
worden geselecteerd en binnen de
honkbalschool worden opgeleid. De
talenten trainen professioneel en
spelen wedstrijden op topniveau,

Achterblijvers op dreef bij
Bridgeclub De Legmeer
Regio - Met beide bridgepartners
op vakantie slaagden Map Kleingeld & Maarten Breggeman er in,
de tweede keer dat ze samenspeelden, de hoogste score van de avond
van allen (61,67%) binnen te slepen. Daar werd natuurlijk wat op
gedronken! Froukje Kraaij & Greet
van de Bovenkamp zaten daar in de
zelfde lijn dichtbij met hun 60,83%
en werden daar tweede mee, in de
C- lijn en ook overall. Tini Lotge-

rink & Jeanet Vermeij, zoals meestal
hoog eindigend, deden dat nu met
55% precies als derde. Anneke de
Weerdt & Evert Wevers volgden als
vierde paar met 54,17% en Adrie &
Ko Bijlsma sloten met 53,75% de top
vijf af. In de B- lijn lijken Tini Geling
& Jo Wevers toch echt een stap hoger te willen maken. Voor de tweede maal een eerste plek, met 59,52%
exact het zelfde percentage als twee
weken eerder! An & Jan van Schaick

Tennis Club Uithoorn
organiseert Open Dag!
Uithoorn - Sport is gezond en tennis hoort daar natuurlijk bij! De dagen worden langer, het wordt beter weer en waar kan je beter van
de buitenlucht genieten dan in ons
mooie park in het Libellebos?
De tennisclub Uithoorn heet nieu-

we enthousiaste leden hartelijk welkom en organiseert daarom op zaterdag 1 april (geen grap) een open
dag van 12.00 tot 16.00 uur. Er kan
op de open dag vrij getennist worden en er worden rackets getrokken, zodat de (nieuwe) leden elkaar

De Kwakel - De laatste cyclus van
de parencompetitie van de BVK is
afgelopen donderdag van start gegaan in Dorpshuis De Quakel, waar
44 paren acte de presence gaven.
Van de 44 paren toonden Ineke Hilliard en Huib van Geffen zich de
sterksten door in de A lijn de 1e
plaats op te eisen met 60,28%.
De tweede plaats was voor regerend clubkampioenen Rita en Wim
Ritzen met 56,74%. Op zich geen
verrassing dat zij goed scoren, wel
verrassend (en zeer gewaardeerd!)
waren de schalen met lekkere hapjes die in de zaal rond gingen namens de jarige Rita. Het smaakte prima. Tiny en Adriaan Kooyman completeerden de top 3 met
een score van 54,17%. De uit de B
lijn gepromoveerden Cor Hendrix en
Wil van der Meer moeten nog even
wennen aan het hogere niveau. Zij
eindigden als 15e in een lijn van 15
paren. Riet Doeswijk en Joop den
Blanken waren de blikvangers in de

B lijn. Hun score van 60,07% was
goed voor de eerste plaats.
Atie en Wan Overwater hadden de
schok van de degradatie goed verwerkt en legden de basis voor een
terugkeer naar de A lijn door deze
week 2e te worden met 57,36%. Riet
Wesselingh en Wim Maarschalk
vormden een sterk ‘Zijdelveld’ combi-paar, wat zich vertaalde in een
score van 55,21%, goed voor de derde plaats. Helen en Herman hadden
ook nog wat aanpassingsproblemen
en eindigden ook als 15e in een veld
van 15 paren.
In de C lijn de topscore van de
avond en die was voor voorzitter Nico Koning met partner Jan Streng
met 65,63%.
Zij werden op gepaste afstand gevolgd door An Bartels en Greet
Rahn, die niettemin met een fraaie
58,33% sterk voor de dag kwamen.
Dat geldt ook voor Marjo en Gerrit van Zijtveld, die met 57,29% de 3e
plaats veroverden.

Bridgevereniging Hartenvrouw
Regio - De krokussen staan al volop in de bloei, de narcissen volgen
voorzichtig. De futen maken elkaar
het hof en bij Hartenvrouw speelden we de laatste zitting van de laddercompetitie 2016-2017. Alle tekenen wijzen er op: de lente is in aantocht. Er werd hoog gescoord bij de
eerste drie paren van zowel de Aals de B-lijn.
In de A-lijn was de eerste plaats
voor Elly van Nieuwkoop & Jessie Piekaar met 65%, gevolgd door
Kitty van Beem & Janny Streng met
60,07% en An van Schaik & Lea Wit
met 60%.
In de B-lijn wonnen Cathy Troost
& Tineke Staps met 62,50%. Op de
tweede plaats Ted Brand & Alice
Oosterdorp met 62,20% en op drie
Sonja Reeders & Ank Reems met

60,12%. Maar welke paren zijn nu
uiteindelijk na zes zittingen de winnaars geworden van al dat geladder? Op drie zijn dat Gerda Bosboom & Nel Hamelijnck met 55,97%.
De tweede plaats is voor Geke Ludwig & Margo Zuidema met 56,07%
en de absolute toppers op nummer een zijn Kitty van Beem & Janny Streng met 62,67%. Gefeliciteerd
dames!
Volgende week begint alweer de
laatste parencompetitie van dit
bridgeseizoen, dus voor iedereen
een nieuwe kans om haar beste
beentje voor te zetten.
Wilt u informatie over Hartenvrouw,
misschien alvast voor het volgend
seizoen? Bel dan Sandra Raadschelders 0297-569910 of mail naar
hartenvrouw2015@gmail.com

UWTC naar sportpark
Randhoorn
waardoor zij zich optimaal ontwikkelen. Na hun opleiding binnen de
honkbalschool stromen de talenten
uit naar de deelnemende topsportverenigingen, of vervolgen zij hun
opleiding in de USA. Thamen is dan
ook zeer verheugd deze vier jeugd

topteams te mogen ontvangen. Voor
een ieder die kennis wil maken met
deze prachtige sport is dit een uitgelezen kans om leuke honkbalwedstrijden te zien. Vanaf 10.00 uur
is iedereen van harte welkom aan
de Vuurlijn 24 in De Kwakel.

komen ook weer op gang en nestelden zich met 57,14% op plaats twee.
De familie wilde daar niet te ver op
achter raken, zodat Marja van Holst
Pellekaan & Sandra Raadschelders
met 56,55% op drie door kwamen.

de met 57,12% en Johan Le Febre &
Wim Slijkoord volgden met 54,17%
als derde. Frans Kaandorp & Lijnie Timmer improviseerden ook als
bridgepartners en deden dat keurig
door met 53,99% vierde te worden.
De laatste top positie in deze lijn
was weggelegd voor Gerda Schavemaker & Jaap Kenter die 53,02% lieten noteren. Wilt u ook eens bridgevreemd gaan en een drankje verdienen na een geslaagde avond bridge,
kom dan spelen bij Bridgeclub De
Legmeer. Elke woensdagavond vanaf 19.45 uur in Dans & Partycentrum
Colijn. Voor info het secretariaat: email gerdaschavemaker@live.nl of
telefoon 0297-567458.

A lijn
Gerda van Liemt & Els van Wijk konden Riet & Wim Beijer met 54,46 en
54,17% net voor blijven en beide
paren gaven zo de rest van de lijn
het nakijken. De A- lijn werd weer
eens een prooi voor Cees Bergkamp
& Ruud Lesmeister, die met hun
60,59% natuurlijk wel de C-tjes voor
moesten laten gaan. Cora de Vroom
& André van Herel werden nu tweekunnen leren kennen. Onze trainers
gaan ook een clinic (een proefles)
geven voor wie dat wil.. Als je vóór
2 april lid wordt krijg je 30% korting
op de contributie. Dus wat houdt je
nog tegen? Meld je snel aan!
De TC Uithoorn organiseert ook veel
activiteiten voor de (jongste) jeugd,
waaronder kennismakingslessen –
op de minibaantjes - op de woensdagen (9, 16, en 23 maart van 16.0019.00 uur). Het park gaat 1 april

open en dan kan er het hele seizoen getennist worden! Voor senioren starten de rackettrek-avonden
op 5 april en je krijgt als nieuw lid
een drankje van het bestuur aangeboden. Het bestuur tennist en drinkt
uiteraard mee! Voor meer informatie zie onze website of mail de ledenadministratie (ledenadministratie@tcuithoorn.nl), de voorzitter Eelco Troost (voorzitter@tcuithoorn.nl)
of odesecretaris Paula Glas (secretaris@tcuithoorn.nl ).

Regio - UWTC verhuist naar sportpark Randhoorn. Daarmee wordt de
langgekoesterde wens van de Uithoornse Wieler Training Club om alle activiteiten van de vereniging op
sportpark Randhoorn te concentreren werkelijkheid. Op dinsdag 14
maart slaat wethouder Zijlstra de
eerste paal voor het nieuwe clubgebouw. U bent daarbij van harte welkom, het adres is Randhoornweg
100. UWTC gaat de Europarei verlaten, de locatie waar de vereniging
meer dan 30 jaar een clubgebouw
en een BMX-baan heeft gehad. Op
het terrein komt woningbouw. De
gemeente Uithoorn en Van Wijnen

projectontwikkeling hebben gezamenlijk deze plannen ontwikkeld,
waarmee ook de verhuizing van
UWTC naar sportpark Randhoorn
mogelijk wordt.
De aanleg van de nieuwe BMXbaan is door Schijf uit Uithoorn ter
hand genomen. Mede met hulp van
veel vrijwilligers uit de afdeling BMX
heeft de baan al duidelijk vorm gekregen.
Nu alle activiteiten en het clubgebouw op sportpark Randhoorn komen is UWTC klaar voor de toekomst. Een ieder die geïnteresseerd
is in wielren, toer BMX of veldrijden
is welkom bij UWTC.

Sterk bieden met zwakke
punten!
Uithoorn - Iedereen kan leren bridgen is het motto. Je moet er natuurlijk van houden om samen een uitdagend kaartspel te spelen.
Bieden met zwakke punten is iets
van alle dag! Maar de manier waarop je daarmee omgaat is wel wat
veranderd in de jaren. Was Multi en
Muiderberg erg in tijdens de vorige eeuw dan is dat voor gemiddelde clubbridgers inmiddels vervangen door duidelijke afspraken zoals preëmptieve varianten “Zwakke
twee”. Wilt u ook leren hoe je zulke
instrumenten kunt gebruiken of wilt
u weten hoe het beste tegenspel is?
Kom dan gerust eens langs op de
bridge themales welke gehouden
wordt bij scouting Admiralengroep
Uithoorn” over dit leuke onderwerp.
Op vrijdagmiddag 24 maart vanaf

13.00 uur. Inschrijven kost 5,- euro per persoon maar de themales
is natuurlijk uitermate geschikt om
te volgen met je vaste bridgepartner. Na een uurtje theorie gaan we
vanaf 14.00 uur flink wat oefenspellen spelen om het geleerde te kunnen toepassen. Wil je van alles weten over het sterk bieden met zwakke punten geef je dan op bij hans.
selman@gmail.com 06-54108 456
of zoek naar deze activiteiten op facebook: leerkomgabridgen
NB wil je leren bridgen of nog beter leren bridgen of bridgen onder
begeleiding? Informeer dan gerust
naar de mogelijkheden want er worden regelmatig basis en/of spelpeilverbeteringscursussen gestart. En
bridgen onder begeleiding in Uithoorn kan elke vrijdagmiddag.

Groot succes
zesde Ouder-Kind
Beachtoernooi SAS’70
Uithoorn - Jaarlijks wordt het ouder-kind volleybaltoernooi georganiseerd door de jeugdactiviteitencommissie van SAS’70.. Met maar
liefst 64 aanmeldingen is de commissie aan de gang gegaan en heeft
ertoe geleid dat er op vrijdag 10
maart 14 teams in actie zijn gekomen.
De jeugdleden konden zich inschrijven met hun vader, moeder, opa,
oma broer of zus. Iedereen was welkom, alleen de jeugd stond cen-

traal. Dat resulteerde in prachtige
wedstrijden waarbij ieder op zijn eigen niveau kon meedoen. De jongste jeugdleden pasten de regels van
het CMV toe en mochten zodoende gooien en vangen. Van de oudere
jeugd en ouders werd toch wel het
traditionele volleybal verwacht. Plezier stond voorop en het gevoel van
saamhorigheid, waar SAS’70 bekend om staat, was sterk aanwezig.
Voor ieder team was er een prijsje
aanwezig.
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Winterwandelen langs
boerderijlinten en kades

Gulle gift voor Kinderboerderij De Olievaar

Regio - Zaterdag 18 maart organiseert IVN De Ronde Venen & Uithoorn een winterwandeling. Verzamelpunt: om 9.30 uur op de parkeerplaats bij de algemene begraafplaats in Wilnis.

Uithoorn - Bestuursleden Cock
Lek en Nico Koning van de Groen
Groep Uithoorn overhandigen een
cheque van EUR 1.000 aan Willem
Körnmann van de Kinderboerderij
De Olievaar. De Groen Groep heeft
sinds de heropening van de kinderboerderij de ontwikkelingen met
veel belangstelling gevolgd en zij wil

Neem een (warme) drank mee voor
tijdens de “pauze”. Wilt u meteen bij
het startpunt beginnen of verdere
informatie, dan neemt u contact op
met Hans Tuinenburg, 06 18082328.

Op 18 maart wandelen we langs
het boerderijlint van Spengen, met
kans op de laatste sneeuwklokjes
en de eerste luidruchtige lammetjes. We volgen de kades van Kockengen die het water buiten de ontginningen moesten houden. De vogels vieren al voorjaar. Na het historisch centrum van Kockengen volgen we de Bijleveld met al zijn verrassingen. Ook in het vroege voorjaar is het heerlijk om buiten te zijn,
te lopen, te kijken. Tijdens de IVNWinterwandelingen lopen we wel
door, we willen immers op temperatuur blijven, maar af en toe staan
we stil bij de bijzonderheden van de
omgeving. De wandeling is ongeveer 9 km lang en duurt tot ongeveer 12.30 uur. Draag stevige waterdichte schoenen en warme kleding.

Boule Union Thamen 1
weer alleen op kop

Poging inbraak in woning
Uithoorn - In de nacht van dinsdag 7 op woensdag 8 maart is geprobeerd in te breken in een woning
aan Zegge. De bewoner ontdekte in
de ochtend dat er schade was aan

de voordeur en een raamkozijn. De
politie heeft de schade onderzocht
op sporen. Mogelijk zijn er camerabeelden. Het onderzoek loopt nog.
De dieven zijn niet binnen geweest.

Kluis uit bedrijf weg
Uithoorn - Op maandag 13 maart
is tussen kwart voor twee en twee
uur in de nacht ingebroken in een
bedrijf aan de Industrieweg. Via
een raam aan de achterzijde heb-

ben de dieven zich toegang verschaft. Het raam is ingeslagen.
Het hele pand is doorzocht. Ontvreemd is een blauw kluisje met
inhoud.

Brandmelding was vuurtje
Uithoorn - Op maandag 13 maart
om half vier in de middag kregen de
politie en de brandweer een melding dat er brand zou zijn in een
woning in Reigersbek. De diensten

zijn direct ter plaatse gegaan. De
hevige rookontwikkeling bleek te
zijn van een vuurtje in de tuin. De
bewoner was zijn bladafval aan het
verbranden.

Gestolen auto weer retour
Uithoorn - Op maandag 13 maart
om tien uur in de ochtend kreeg
de politie een melding dat in Boterbloem een gestolen auto zou
staan. De zwarte Golf GTI bleek te
zijn ontvreemd op 3 maart in Amsterdam. De eigenaar was even uit

zijn auto gestapt om iets in huis te
pakken. Hij had de motor aan laten
staan en de sleutels in het slot. Een
sneldief heeft zijn kans toen gegrepen. De auto is weer terug bij de
eigenaar. Er zijn geen aanhoudingen verricht.

ID-dief aangehouden
Uithoorn - Op vrijdag 10 maart is
van een 16-jarige inwoonster een id
gestolen uit haar jaszak. De vrouw
had geoefend met een koor in de
kerk op het Potgieterplein. Zaterdag 11 maart rond vijf uur werd een
controle gehouden in Amstelveen,
waarbij een 16-jarige jongeman
uit Uithoorn gevraagd werd zich te
identificeren.

Hij gaf aan deze niet bij zich te hebben. Wel zagen agenten hem een
pasje in zijn kontzak stoppen. Gevraagd werd dit te tonen. Het bleek
het id-bewijs te zijn van de 16-jarige
inwoonster. De jongeman is aangehouden en meegenomen voor verhoor. Op zondag 12 maart rond drie
uur in de middag is hij weer heen
gezonden.

Uithoorn - De elfde speeldag stond
voor het eerste team van Boule Union Thamen in het teken van de strijd
om de koppositie in de poule. De tegenstander was medekoploper Les
Boules Fleuries uit Lisse. Ondanks
het goede weer werd uitgeweken
naar de accommodatie van OSB in
Bodegraven. Enerzijds omdat halverwege de week nog 60% kans op
regen werd voorspeld, maar vooral omdat de kantine van HSV Thamen bezet was wegens de feestelijke afsluiting van de zaaltrainingen voor de honkbal- en softbaljeugd. Uiteindelijk werd in Bodegraven buiten gespeeld, maar aan het
eind van de middag werd het toch
behoorlijk fris. Gehard door het gedurende de winter op de clubavonden buiten te spelen hinderde dat
onze spelers en speelsters niet. De
start tegen LBF 4 leek even flitsend
te worden. De eerste doublettenpartij werd een 13-0 overwinning, maar
partij twee werd met 4-13 verloren.
De derde partij van de eerste ronde
kreeg een spannend verloop, maar
eindigde helaas in een 12-13 verlies. Dus ging het team van BUT begon met een 1-2 achterstand de triplettenronde in. De samenstelling
van de tripletten werd uit tactisch
oogpunt enigszins aangepast en
dat pakte goed uit. Beide triplettenpartijen werden gewonnen en dus
ging het team van BUT met een 3-2
voorsprong de afsluitende doublettenronde in. Ina Hoekstra en Wilma
Buchner kwamen als snel terug met
een 13-2 overwinning. Daarmee
was een gelijkspel al zeker en het
behoud van de koppositie. De twee
andere partijen verkeerden nog in
het beginstadium (5-4 resp. 4-6). De
equipe Ria van Beek/Angèle Smit
was dichtbij de overwinning, maar
met een wat gelukkige worp pakt

LBF de overwinning (12-13). Alles
kwam nu aan op de partij van Joan van Rekum en Niels van Diemen.
Deze combinatie is de sterkste van
de equipe getuige de veertien overwinningen, die zij samen al hadden
verzameld in deze competitie. Het
werd een spannend slot van deze
ontmoeting. Op een stand van 1010 zakte de tegenstander een beetje
in en verspeelde alle zes de boules
op de eerste worp van Joan. Koelbloedig plaatste zij haar twee resterende boules ook op punt en daarmee was de dagwinst verzekerd en
kwam BUT met twee punten voorsprong alleen op de koppositie.
De volgende speelronde is op 25
maart en dan speelt BUT 1 thuis tegen PUK 4, de enige tegenstander
waarvan verloren werd. Hopelijk is
het weer zodanig dat op de eigen
accommodatie aan de Vuurlijn gespeeld kan worden. Anders wordt er
weer uitgeweken naar Bodegraven.
Het tweede team van BUT speelde
in Gouda tegen de vereniging PV
Gouda. Deze tegenstander het nog
een theoretische kans op de eindoverwinning en promotie. Deze tegenstander is echt nog een maat
te groot voor het tweede team van
BUT. Voor het merendeel van de
spelers van BUT 2 is dit de eerste
competitie waaraan ze deelnemen.
Het is dus een leerjaar. Tegen Gouda zaten ze dicht tegen een gelijkspel aan, hoewel de uitslag, 6-2, dat
niet doet vermoeden. Maar met verlies van 12-13, 10-13 en 9-13 ben
je dicht bij winst. Dit resultaat veranderde de plaats in de stand niet.
Het tweede team heeft nog één ontmoeting te gaan. Die vindt plaats op
1 april, aanvang 12.00 uur en wordt
gespeeld op de thuisaccommodatie
aan de Vuurlijn. De tegenstander is
dan OSB uit Bodegraven.

Degelijke driepunter voor
KDO 1 in Hoogmade
De Kwakel - Na de prima 0-2 overwinning van vorige week in en tegen Aalsmeer, mocht KDO afgelopen zondag aantreden tegen MMO.
In Hoogmade traden de Kwakelaars
aan tegen de rode lantaarndrager in
de 3e klasse A. In de thuiswedstrijd
in december jl. won KDO na een
moeizame start uiteindelijk met 5-0.
Trainer Raymond de Jong besloot
om niks te wijzigen aan het basiselftal van vorige week. Zodoende begonnen o.a. Joris Kortenhorst (terug van een korte vakantie) en Bart
van der Tol (hersteld van hamstringblessure) op de bank. Onder prima
weersomstandigheden had KDO in
de eerste helft de controle over de
wedstrijd. MMO kende diverse afwezigen deze middag en kon geen
enkel gevaar stichten richting het
Kwakelse doel. Na enkele keren in
kansrijke positie te zijn gekomen,
brak spits Mathijs van Rijn in de
20e minuut de ban voor de Kwakelaars. Na een goede combinatie tussen Joeri Stange en Erik Verbruggen
wist laatstgenoemde de bal op de
achterlijn panklaar te leggen voor
de inlopende Van Rijn, die zodoende de 0-1 wist te maken. De thuisploeg probeerde fysiek de strijd aan
te gaan met KDO, wat resulteerde
in harde overtredingen op Mitchel
Smits, Timo Kas en Menno Lingeman. Gelukkig konden alle drie de
spelers wedstrijd vervolgen en werd
uiteindelijk met een 0-1 stand de
rust bereikt. In de tweede helft deed
KDO er alles aan om de wedstrijd
definitief te beslissen. De Kwakelaars liepen echter regelmatig stuk
op de 40-jarige doelman van MMO.
Joeri Stange, Rick Kruit en Bart Ho-

met deze gift een bijdrage leveren
aan de realisatie van verschillende
projecten die nog op het wensenlijstje staan van de kinderboerderij. De Groengroep Uithoorn is een
vereniging die zich sinds 1970 inzet
voor het bevorderen van een verantwoord milieu- en natuurbeheer
in en om Uithoorn en De Kwakel.

ving konden allen de plaatselijke
sluitpost, normaliter acterend in het
vijfde elftal, niet verslaan.
De allerbeste mogelijkheid voor de
Kwakelaars was in de 63e minuut
toen Joeri Stange de bal ontving aan
de linkerkant van het veld. De meegelopen Erik Verbruggen en Rick
Kruit hadden de bal voor het intikken. Echter schoot Erik de bal hoog
over i.p.v. af te leggen op Kruit die
er nog beter voor stond. Kortom, het
bleef 0-1 en MMO kon aan één moment genoeg hebben om op gelijke
hoogte te komen.
In de 80e minuut kreeg de ploeg uit
Hoogmade dan ook een vrije trap
op de rand van het zestienmetergebied. ‘Het zal toch niet zo zijn’ dachten de meegereisde supporters uit
De Kwakel. Gelukkig verdween de
bal in de muur, waarna KDO in de
tegenaanval de wedstrijd eindelijk op slot gooide. Na een overtuigende voorbereidende actie van invaller Joris Kortenhorst, kon Rick
Kruit met enig fortuin de 0-2 in de
korte hoek schieten. In de slotfase hadden de Kwakelaars nog verder uit kunnen lopen, maar Rick
Kruit (paal) en Joeri Stange wisten
het net niet te vinden. Door deze
degelijke driepunter heeft KDO nu
41 punten weten te behalen. Directe concurrent Alphen won zeer ruim
met 7-0 van Warmunda, waardoor
het verschil tussen beide ploegen
drie punten is gebleven. Volgende
week komt Kickers’69, die haar laatste twee wedstrijden wist te winnen,
naar De Kwakel toe.
De wedstrijd begint om 14.00 uur en
wij hopen ook deze middag op uw
komst!

Succesvol judo weekend
voor Britt en Mats Koolmoes
Regio - Britt Koolmoes was actief in
Zagreb voor haar 2e European Cup
van dit jaar en Mats ging op jacht
naar de Nederlandse titel in Tilburg.
Britt werd 3 weken geleden 5e op de
European Cup van Spanje. In Zagreb
ging Britt opnieuw op jacht naar
Europees eremetaal met als doel
plaatsing voor het EK later dit jaar
in Litouwen. Britt was de eerste ronde vrijgeloot en won in de volgende rondes van de Russische Prokhorova en van de Oostenrijkse Schicho. Iin de kwartfinale stond Britt tegenover haar landgenote Van Krevel. Britt kwam op voorsprong maar
gaf deze vlak voor tijd weer weg en
verloor uiteindelijk in de golden score. Britt was gedwongen om via de
herkansing op jacht te gaan naar
brons. Britt won vervolgens van de
Oekraïense Ostrovska en de Duitse Mossman. In de strijd om brons
moest Britt het opnemen tegen de
Italiaanse Ancora. Britt gaf de Italiaanse geen kans en won eenvoudig
het Brons een mooie stap richting
het EK later dit jaar.
Op hetzelfde moment dat Britt in
Zagreb judode ging haar broer
Mats proberen opnieuw Nederlands
Kampioen te worden. Mats was één

van de favorieten voor de titel. Mats
won in januari voor de 2e maal op
rij het Open Nederlands Kampioenschap maar bleek niet de vorm te
hebben van enkele weken geleden.
Mats haalde de finale maar dit ging
minder makkelijk dan normaal. De
finale ging gelijk op en zowel Mats
als zijn tegenstander hadden de
kans om de wedstrijd te beslissen.
Uiteindelijk verloor Mats de finale in
de golden score en werd hiermee 2e
op de Nederlands kampioenschappen tot 15 jaar.

ADVERTEREN?
IN DE

INfoRmATIE:
✆ 0297-581698
✆ 06-53847419
✉ VERkoopUITHooRN@
mEERboDE.Nl

Ravage na plofkraak
Uithoorn - In de nacht van woensdag op donderdag jl. vond er rond
de klok van 3:30 uur een plofkraak
plaats bij de Rabobank pinautomaat
bij winkelcentrum Zijdelwaard. Het
is nog onbekend of er een geld be-

drag is meegenomen door de daders. De knal was enorm en de ravage verschrikkelijk . De politie onderzoekt de zaak
Foto: Davey Photography/
Rob Franken

Ook Hillegom niet voorbij
Legmeervogels
Uithoorn - Zondag 5 maart is er ook
gestart in de 1ste Kl.A met de strijd
om de 3e en laatste periodetitel. De
eerste periode is gewonnen door
Purmersteijn. De tweede door EDO,
ondanks het verlies tegen Legmeervogels. het programma uit de eerste ronde Elinkwijk – DEM,2-0. Weer
een overwinning dus voor Elinkwijk.
EDO – Assendelft 3-0, AFC’34 – Fortuna Wormerveer is geworden 3-1
SO Soest – VSV 3-3, Zeeburgia –
Purmersteijn geëindigd in 1-1. Velsen – Nieuw Utrecht is een duidelijke overwinning geworden voor de
thuisclub 5-0 en Legmeervogels Hillegom. Afgelopen zondag hebben
de vele honderden aanwezige toeschouwers op sportpark randhoorn
een aantrekkelijk duel gezien tussen
Legmeervogels dat in het linkerrijtje
wil uitkomen en Hillegom, dat nog
steeds meedoet in de race om het
kampioenschap. Na afloop waren
beide trainer min of meer tevreden.
Jack Honsbeek van Legmeervogels:
‘’Er heeft meer ingezeten. Vooral tegen het eind.Maar goed, niet verloren en dit nu al 9 duels lang. Trainer
Arend Jan kranenbrug. ‘’Ik ben gekomen voor de winst en dan valt deze uitslag toch wel wat tegen. Aan
de andere kant kunnen wij hier ook
verliezen’’.
Erg sterk
Legmeervogels beginnen niet erg
sterk aan het duel. De pit ontbreekt
in de beging fase zeker. Deze wat
makkelijke houding van Legmeervogels leidt er toe dat het al na 9 minuten tegen een 0-1 achterstand
aan kijkt. Zwak uitverdedigen van
Legmeervogels bezorgt Jeroen Dedel een niet te missen kans. Vanaf
de rand van het strafschopgebied
kan hij zonder ook maar gehinderd
te worden verwoestend uit halen.
Doelam Rahim Gök van Legmeervogels heeft het nakijken 0-1. Direct
na de aftrap krijgt Dennis bakker de
kans om Legmeervogels naast Hillegom te schieten maar diens inzet wordt op het laatste moment geblokt door een 2-tal verdedigers van
Hillegom. Dan golft het spel op en
neer en hebben beide doelverdedigers handenvol werk om treffers te
voorkomen. In de 28ste minuut verovert Mels Bos van Legmeervogels
de bal. Met een fraaie lichaamschijnbeweging stuurt hij 2 verdedigers de verkeerde kant om en dit
brengt hem oog in oog met Daan

Ruigrok de doelman van Hillegom
maar deze weet tot twee maal toe
de inzet van Mels Bos te keren. Toch
lukt het Legmeervogels om nog voor
het rustsignaal van de uitstekend
leidende scheidsrechter dhr. Jensch
om op gelijke hoogte toekomen. het
is Lulinho Martins die vanaf de rand
strafschopgebied met een bekeken
schuiver in de rechter benedenhoek
Daan Ruigrok het nakijken geeft 1-1
dit is dan ook de ruststand 1-1.
Aantrekkelijk
Ook in het tweede bedrijf blijft het
een aantrekkelijk duel om naar te
kijken. De eerste kansen zijn voor
Hillegom In deze fase krijgt Jim Pijpers toch wel een aantal mogelijkheden om Hillegom op voorsprong
te brengen. Zijn vizier staat gelukkig niet goed afgesteld. Aan de andere kant grijpt ook Rahim Gök uitstekend, de doelman van Legmeervogels uitstekend in. Aan de andere
kant kan Jordy de Groot een fraaie
combinatie tussen Dennis bakker
en Stefan tichelaar niet afronden.
Zijn inzet scheert de lat en verdwijnt
over het doel.Toch komen de gasten
op een 1-2 voorsprong een voorsprong in de 66ste minuut van Tom
ten Have wordt door Nick van Staveren in het doel gewerkt en moet
Legmeervogels weer in de achtervolging. 1-2. Legmeervogels pakken
het initiatief en zet Hillegom vast
op eigen helft. In de 71ste minuut
een flinke overtreding op Lulinho
Martins wat Maurice v.d.Neut de
eerste gele kaart oplevert in dit duel. De vrije trap wordt door Dennis
bakker maar net overschoten. Een
paar minuten later is het een fraaie
steek pas van Dennis Bakker die
Stefan Tichelaar oog in oog brengt
met Daan Rugrok. Maar door snel
uit toekomen verrast hij toch wel
enigszins Stefan Tichelaar en gaat
deze fraaie kans voor Legmeervogels verloren. In de 87ste minuut
is er een rode kaart voor Mitchell
v.d.Paard van Hillegom. Scheidsrechter Jensch ziet dan dat Mitchell
v.d.Paard een natrappende beweging maken. De toegekende vrije
trap genomen door Janyro Purperhart wordt door Jordy de Groot tussen een malaise van Spelers al koppend in het doel gewerkt 2-2. Dit
wordt dan ook gelijk de eindstand.
aanstaande zondag speelt Legmeervogels zo.1 uit tegen Fortuna
Wormerveer, aanavng 14.00 uur.
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Mudmasters, samen voor
het Hoge Heem

Hertha MO13-2
verstevigd koppositie!

Uithoorn - Mudmasters, een parcours vol obstakels, en de hele behandelgroep van Het Hoge Heem
gaat er van start! Obstakels komen
zij overal tegen, zo ook op hun werk,
maar als iedereen de handen in één
slaat is er veel meer mogelijk! Door
deelname aan Mudmasters laat
de behandelgroep zien dat zij niet
voor obstakels wijken. Sterker nog,
ze trekken er op 22 april a.s. speciaal voor op uit naar de Haarlemmermeer. Dit natuurlijk niet zonder doel.
De behandelgroep wil op deze manier sponsorgeld ophalen voor een
aantal snoezelproducten voor de bewoners van Het Hoge Heem! Sponsor hen om gezamenlijk deze obstakels aan te gaan! Producten die de

Regio - Afgelopen zaterdag speelden de meiden van Hertha MO132 thuis hun derde wedstrijd na de
winterstop. Na twee eerdere winstpartijen moest vandaag afgerekend
worden met ’t Gooi.
Hertha was vanaf het begin van de
wedstrijd de betere ploeg. Het duurde daarom ook niet lang voordat het
eerste verdiende doelpunt viel. Het
was Lotte de Jong die op aangeven
van Fenna de bal simpel binnen tikte. Daarna een grote kans voor de
spits Jessica die een open scoringskans aan haar voorbij liet gaan. Ook
’t Gooi kwam er af en toe snel uit
maar alle aanvallen werden prima
afgestopt door de verdedigers June, Nienke, Noa, Alyssa en keepster
Manon. De 2-0 hing in de lucht! Lotte de Jong verzuimde de verdiende 2-0 te maken, door te missen
oog in oog met de keepster. Ook de
verschillende hoekschoppen leidden niet tot het gewenste resultaat.
Sterker nog ’t Gooi kwam er steeds

Behandelgroep van meerwaarde ziet
ten behoeve van het welzijn van bewoners met dementie op kleinschalig wonen in Het Hoge Heem. Geld
is een obstakel waar zij als team
wel eens tegenaan lopen, maar ook
daarvoor slaan ze nu hun handen in
één om wensen ten behoeve van het
welzijn van de bewoners wel mogelijk te maken! Missie en doel in één
run te pakken, dit willen zij uitstralen
naar het Hoge Heem, de bewoners
en familie! Sponsor dit project nu en
doneer op: NL18 RABO 0324 5439
80 t.n.v. Stichting Vrienden van Amstelring o.v.v. Sponsorloop het Hoge
Heem. U kunt ook doneren bij de receptie van Het Hoge Heem, Wiegerbruinlaan 29, Uithoorn.

Ook De Vinken D1 kampioen
Regio - Net als hun grote broers en
zussen van de junioren A1 en aspiranten B1 zijn ook de pupillen van
De Vinken D1 kampioen geworden
in de afgelopen zaalcompetitie. En
hoe? De meiden van de D1 zijn ongeslagen en met grote overmacht in
al hun wedstrijden de sterkste gebleken. Met een doelsaldo van 137
voor en 32 tegen en maar liefst zeven punten voorsprong op de nummer twee in de poule zijn de Jumbomeiden overtuigend de beste. Met
Lara Broek, Katie Green, Isabel v.d.
Horst, Marit van Kreuningen, Fenna Rijdes, Ellen de Rooij, Kasia Verheul, Kim Zieltjens en Nikkie Ver-

laan is de succesformatie compleet. Afgelopen zaterdag was Fiducia het slachtoffer. De Vinkenpupillen gingen weer voortvarend
van start. Isabel van der Horst nam
het voortouw zij tekende voor 1-0,
2-0 en 4-0. Daar tussendoor scoorde Kasia Verheul en nog voor rust
wist Ellen de Rooij er 5-0 van te maken. In de tweede helft ging het gestaag verder. Katie Green en Fenne Rijdes (twee maal) zorgden voor
een 8-1 tussenstand. Kim Zieltjens
maakte de laatste vier Vinkendoelpunten. Met de hiermee behaalde
12-3 overwinning kon de ploeg terecht het kampioenschap omarmen.

sterker uit en het koste Hertha veel
moeite de bal uit de verdediging te
krijgen.
Feller
Na rust zagen we een feller en
nog sterker Hertha uit de kleedkamer komen. Uit de zoveelste corner,
nu door Annebel voorgeschoten,
scoorde Sophie de dik verdiende
voorsprong van 2-0. ’t Gooi kwam
nog even terug. Uit een van de weinige uitbraken scoorde ’t Gooi 2-1.
Even leek het nog spannend te worden. Fenna scoorde een prachtig doelpunt maar dit werd afgekeurd vanwege een eerdere buitenspel situatie. Het werd uiteindelijk
toch nog 3-1. Opnieuw uit een corner scoorde Lotte de Jong en daarmee bepaalde ze ook de eindstand.
Hertha MO13-2 gaat nu alleen aan
kop met 9 punten uit drie wedstrijden. Volgende week weer een thuiswedstrijd tegen CSW Wilnis. Spannend dus.

Ray Kramer Open Ronde
Venen biljartkampioen
Klaverjasnomaden
Uithoorn - Woensdag 8 maart werd
er weer door 45 enthousiaste liefhebbers deelgenomen aan de wekelijkse klaverjasavond in de Schutse. De eerste prijs was deze avond
voor Krijn Voorn met een mooie score van 7224 punten. Als tweede eindigde Riet de Beer met 7056 punten
en Wim Hogervorst won met 6969
punten de derde prijs. Nadat zij vorige week als glorieuze winnares uit
de bus was gekomen moest Mia
Kenter nu genoegen nemen met
de laatste plaats, dus de poedelprijs. Haar totaal bedroeg 4827 punten. De marsenprijzen, bestaande

uit een fles wijn, gingen deze avond
naar Ria Verhoef, Hans Kas, Willem
Hogervorst, Piet Luyten, Louis Franken en Gerard Compier . De fraaie
door DUOplant verzorgde boeketten bloemen in deze categorie gingen naar Anneke Lebesque, Tinus
Smit, Klaas Post en Bep Groeneveld
terwijl de cadeaubonnen te besteden bij eerder genoemd bedrijf deze
keer waren voor Maus de Vries en
Hans Heere. De eerstvolgende klaverjasavond vindt plaats op donderdag 16 maart in de Schutse aan de
Merodelaan 1, Uithoorn. Aanvang
20.00 uur.

Dagprijs BVU weer naar
Hans & Nico
Regio - Maandag 6 maart was de
tweede zitting van de vijfde parencompetitie van de BVU in Sporthal
de Scheg. Hans Wagenvoort & Nico
van der Meer zijn duidelijk terug van
weggeweest en behaalden voor de
tweede keer op rij de hoogste dagscore (67,36%).
Zij gaan dus ook aan kop (67,01%).
Ans Breggeman & Lia werden tweede (62,85%) en Tineke van der Sluijs
& Anke Reems derde (61,11%). In
de stand is dat precies andersom:
Tineke & Anke op 2 (62,01%, exact
5% minder dan Hans & Nico) en Ans

Regio - Afgelopen weekend werd
er in Café de Merel te Vinkeveen
gestreden om de titel Open Ronde
Venen Kampioen 2017. Vrijdagavond
en zaterdag starten maar liefst 42
deelnemers de strijd waarvan 5 dames om uiteindelijk te kijken wie
zondag de fel begeerde titel en beker in ontvangst zal mogen nemen.
Dit bleek na zeer fraaie partijen en
een ongemeen spannende strijd in
de finale Ray Kramer uit Mijdrecht
te zijn door Ruud v.d. Kroef uit Breukelen met 3 caramboles te verslaan,
Ruud had de kans om de strijd in
zijn voordeel te beslissen maar miste toch wat makkelijke ballen en die
kans moet je Ray niet geven wat
ook bleek, Ray tikte zijn te maken
caramboles uit in 22 beurten met
als hoogste serie 10 (in de kwartfinale schakelde Ray Coen Steven
uit met een slotserie van 9 en was
Ray dus de sterke winnaar en mag
zich een jaar lang Open Ronde Venen kampioen noemen, als tweede
de moe gestreden Ruud die condi-

tie te kort kwam om Ray te verslaan.
Als derde eindigde jong talent Antonie Schuurman uit Mijdrecht die het
gehele weekend goed op dreef was
en Coen Stevens het nakijken gaf
voor de strijd om de derde en vierde
plaats en dus werd Coen vierde. De
spelers uit Maarssen en Loenersloot
konden geen potten breken maar
dit zal in de toekomst zeker veranderen naar hun stellige mening De
prachtige bekers waren geschonken door Signaal Service van Wim
Roest uit Vinkeveen en Amstel bier.
Met dank aan deze sponsors want
zonder deze mensen is het bijna niet
mogelijk een dergelijk toernooi te
organiseren de organisatie was als
vanouds in goede handen van Caty Jansen, en kon men spreken van
een zeer geslaagd en gezellig toernooi.
De Merel gaat zich komende weekenden opmaken voor de kwartfinales van het driebanden toernooi van
biljartclub D.I.O./Café de Merel.

& Lia op 3 (61,63%). Tot zover de Alijn.
De B-lijn werd gewonnen door Riki
Spook & Hans Geels met de tweede score van deze maandagavond
(63,69%). Co Beunder & Henk van
der Schinkel werden 2 met 61,61%
en de derde plaats werd gedeeld
met 61,31% door Marjan & Ben en
Tonny Godefroy & Harry Rubens. De
laatsten staan nu bovenaan met gemiddeld 61,7%, gevolgd door Marjan & Ben (61,31%, want vorige
week afwezig) en Tini Lotgerink &
Marja Baris (60,27%).

Atalante op weg naar PDwedstrijden

Hertha JO8 wint
genadeloos van Loosdrecht
Regio - Zaterdag jl. speelde Hertha JO8 thuis tegen Loosdrecht. Na
de overwinning vorige week togen
de mannen vol goede moed richting
grasmat. Mees Broere kwam, met
arm in mitella, zijn team aanmoedigen. Meteen na het fluitsignaal
is Hertha aan de bal en binnen enkele minuten scoort Benjamin 1-0.
Kort daarna versnelt Milano over de
rechterflank met een poging doel te
raken maar krijgt te weinig ruimte.
Even later zit de bal er na Milano’s
schot toch in: 2-0. Loosdrecht is nu
wakker maar kan niet voorkomen
dat Hertha balbezit houdt en domineert. Hertha sluit goed aan en
speelt behoorlijk aanvallend. Keeper Emmanuel kijkt het vanuit de
verte aan. Na een pass van aanvoerder Daan op Benjamin wordt
er weer gescoord. Ook Daan maakt
zijn doelpunt. Benjamin scoort voor
rust zijn zogenoemde hattrick. De
ruststand is 5-0. De spelers van
Loosdrecht hadden zichtbaar moei-

te maar wisten helaas niet een keer
het doel van Hertha te raken. Weer
Benjamin scoort 6-0 na rust. Jort
staat op doel, opdat Emmanuel nog
in actie kan komen. Lennon en Benjamin schieten beurtelings ver uit.
Mees Vis treedt vanuit het midden
naar voren en weet zich goed vrij te
spelen: hij maakt 7-0. De keeper van
Loosdrecht lijkt het op te geven en
na een actie van Emmanuel maakt
Benjamin eenvoudig 8-0. Langs de
lijn raakt de verslaggeefster bijna de
tel kwijt. Benjamin maakt nog een
mooie goal in de kruising. Opeens
trekt de verdediging van Loosdrecht
op; dan komt er toch een schot van
Loosdrecht op doel, maar dat wordt
door Jort gepareerd. Milano maakt
zijn volgende treffer en na enkele
kansen, scoort Stan terecht de 11-0.
Tot slot scoort Lennon 12-0 en is de
euforie deze ochtend groot. Mees
Broere is man of the match, JO8
blijft 2e in ranking, met een schitterend doelpuntensaldo.

Regio - Na een goede 4-0 overwinning op middenmoter Wilhelmina in
Amersfoort kan Atalante Heren 1
zich gaan opmaken voor de nacompetitie voor een plek in de promotieklasse. Vorige week meldde de
nummer 4 Prima Donna Huizen zich
kort voor de wedstrijd (de vrijdag
voor het carnavalsweekeinde….) af
vanwege blessures. Een week later wisten ze wel de ongenaakbare
koploper VV Utrecht 2 punten af te
snoepen. Het niet op komen dagen
in Vinkeveen betekende vijf punten
in mindering voor de Huizenaren
en daarmee een concurrent minder
voor Atalante.
Omdat ook de nummer 3 Sovoco punten liet liggen, betekende
de vijfpunter voor Atalante een ruime marge van zo’n 10 punten op de
concurrentie voor plaats twee, een
plek die recht geeft op het spelen
van de PD-wedstrijden. Zonder de
vakantie vierende Erik en met een
zieke Remko op de bank, speelde Atalante echter een moeizame
wedstrijd in Amersfoort. Met name
de passing was zwak waardoor de
aanval, normaal gesproken het sterke wapen van de Vinkeveners, niet
uit de verf kwam. Na een gelijk opgaande eerste set kon Atalante met
een goede blokkering van onder
meer Iwan en Sven wel op het juiste
moment het verschil maken, 22-25.
In de tweede set, met Regi voor Jeroen als spelverdeler, liep Atalante met een goede servicedruk snel
uit. Maar zoals vaker dit seizoen
stokte de productie halverwege de

set. Wilhelmina wist een achterstand van 10-15 om te buigen naar
een 24-23 voorsprong. Op het juiste moment rechtte de Vinkeveense heren hun rug. Seven redde met
een knappe verdedigende actie
het matchpunt, waarna de blokkering van Yorick alsnog de setwinst
bracht, 24-26. Ook in de resterende
twee sets nam Atalante steeds een
voorsprong maar kon het nimmer
echt doordrukken. Goede aanvallen
werden afgewisseld met onbegrijpelijke missers. Maar echt in de problemen kwam Atalante niet meer en
Wilhelmina was ook niet bij machte
om de gasten echt moeilijk te maken. Door hard werken van de Vinkeveners, een uitstekende blokkering van Bas en een beetje hulp van
de thuisploeg pakte Atalante alsnog
de volle winst met 22-25 en 21-25.
Stevig Daarmee is de tweede plek
stevig in handen. Met nog zo’n 5
wedstrijden te gaan is de achterstand op koploper Utrecht te groot
(12 punten) en de voorsprong op de
rest genoeg (10 punten). Op 6 mei
volgt dan een driekamp met een andere nummer 2 uit de 1e klasse C
en een nummer tien uit de promotieklasse B. Wint Atalante die driekamp, dan kan op op 10 mei in een
beslissingswedstrijd tegen een andere driekampwinnaar de felbegeerde plek in de promotieklasse
weer worden heroverd. Wordt vervolgd, volgende week vrijdag 24
maart om 21.15 uur in De Boei en
Vinkeveen tegen de nummer voorlaatst VV Amsterdam 5.

Argon komt niet verder
dan puntendeling
Regio - Tweemaal keek Argon tegen een achterstand aan in Spijkenisse, en ook werkte het de achterstand weer weg. Maar het verzuimde in de eerste helft om de score op
te voeren, wat niet lukte. In het vervolg was Spijkenisse de bovenliggende partij maar ook daar waren
de aanvallers niet in staat om te imponeren. Gevolg was een 2-2 gelijkspel, gezien het spelbeeld in de
tweede helft moest Argon daar genoegen mee nemen.
Snel doelpunt
Al na vijf minuten kreeg Argon een
doelpunt om de oren, een voorzet
vanaf links kon zo maar door Michael van Dommelen ingeschoten
worden 1-0. Maar Argon kreeg binnen het kwartier de gelegenheid om
de score weer gelijk te trekken, Cyrano Morrison versnelde op rechts
en paste op maat naar Jesse Stange
die beheerst scoorde 1-1.
Maar Argon verzuimde om door
te drukken, twee minuten daarna
schoof Stange de bal door op Morrison maar het eindschot ging hoog
over. Argon bleef jagen, zo schoot
Ian van Otterlo op de lat en in de rebound kwam Jesse van Nieuwkerk
niet tot scoren.
Ook Van Otterlo zelf was dichtbij
maar ook hij mikte te hoog. Spijkenisse was ook bij vlagen gevaarlijk, zo stuiterde een voorzet van Van
Dommelen voorlangs het Argondoel
en schoot Van Axel Dongen over. In
de fase vlak voor rust twee mogelijkheden voor Argon: Otterlo stuitte op keeper Bijl en Stange knalde naast. Spijkenisse probeerde het

ook tweemaal maar Groos vond Antonioli op zijn weg en Van der Pluijm
schoot in kansrijke positie voorlangs.
Rood
De tweede helft was duidelijk minder spectaculair, Jesse Stange kon
aan zijn goede spel geen vervolg
geven en bleef in de kleedkamer
achter. Hij werd vervangen door Abdelfattah Zouzou. Spijkenisse nam
duidelijk het iniatief en Argon kwam
achterin steeds meer in de gevarenzone, zo mikte Jardim eerste nog te
hoog en daarna moest Romero Antonioli tweemaal ingrijpen, eerst bij
een vrije trap en daarna bij een inzet van Van Dommelen. Maar in minuut 70 werd het toch fataal, Mariana schoot op de lat en in de rebound knalde Jardim toch raak. 2-1.
Daarna kreeg Argon nog maar weinig vat op het spel van Spijkenisse.
Maar de nauwkeurigheid ontbrak
ook bij de thuisploeg, de pogingen
gingen naast of anders stond Antonioli er wel. Acht minuten voor het
eindsignaal liep Zouzou tegen zijn
tweede gele kaart aan en kon hij
vertrekken. Vier minuten voor tijd,
toen Van Nieuwkerk voor de zoveelste maal werd neergelegd wees
scheidsrechter Van der Ketterij naar
de stip. Floris Mulder stuurde keeper Bijl de verkeerde hoek in 2-2.
Coach Loenen bracht vervolgens
nog enkele verdedigers in, maar
het was Romero Antonioli die nog
tweemaal moest ingrijpen. Volgende week gaat Argon op bezoek bij
de Jodan Boys.
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