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Exposities 2015

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

Museumboerderij “Jan Makkes”

PAsen za 28-3 t/m 12-4 2015
HemelVAArT/PinksTeren 

do 14-5 t/m ma 25-5 2015
Dagelijks van 11.00 tot 18.00 uur
(buiten de exposities alleen volgens afspraak)

H. Heyermanslaan 2 - Uithoorn

We zijn
weer (even)
bereikbaar!

Maandag  t/m vrijdag 
is het hek open na 18.00 uur
Zaterdag en zondag 
is het hek open

AVIA Zijdelwaard

Duidelijk verhaal

Hofland 19  |  3641GA Mijdrecht
T. (0297) 24 17 70

mijdrecht940@hypotheekshop.nl

Hoe bereid ik 
me voor op de 
Open Huizen 

Dag?

Maak zelf je 
hypotheekberekening op 

www.hypotheekshop.nl/woonscan 

Uw kostbaarheden 
zijn goud waard!

Inkoop   Verkoop   Veiling
Verpanden   Beleggen

Parkeerplaats Potgieterplein
Potgieterplein, Uithoorn

Elke zaterdag 10:00 - 16:30 uur

www.goudwisselkantoor.nl

U bent  van harte welkom!

m
11:00 - 15:00 uur

NVM OPEN 
H IZEN DAG
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Oplevering Waterlijn nu 
eind april
Uithoorn - Hoewel het plan was 
dat de herinrichting van de Am-
steloever onder de naam ‘Water-
lijn’ (Wilhelminakade/Marktplein/
Dorpsstraat) op 1 april a.s. goed-
deels kon worden afgerond, blijkt 
dat helaas niet het geval te zijn. Dus 
toch een 1 aprilgrap? Niet in die zin 
van het woord. 
Sinds november 2014 werkt aan-
nemingsbedrijf AW Vessies Infra, 
die van alle kanten complimenten 
krijgt voor zijn inzet en de behulp-
zame houding richting onderne-
mers en bewoners, aan de aanleg 
van de Waterlijn. Destijds is met de 
werkzaamheden gestart bij de Juli-
analaan. Vanaf begin januari 2015 
is de hele Amsteloever onder han-
den genomen. Dat wat er nu klaar is 
ziet er fraai uit. Tijdens de aanbeste-

dingsfase heeft de aannemer een 
planning opgedragen gekregen. 
Het werk voor het gebied Wilhel-
minakade (vanaf de Stationsstraat), 
Marktplein en Dorpsstraat (tot en 
met oude Raadhuis) diende begin 
april 2015 gereed te zijn. Echter, dit 
gaat helaas niet lukken door meer-
dere onvoorziene omstandigheden. 
Met de aannemer is nu afgesproken 
dat hij het hierbovengenoemde ge-
bied vóór Koningsdag (27 april) ge-
reed heeft. Dan ligt de bestrating 
er in, is de verlichting aangebracht 
en zijn de bomen geplant. Hier en 
daar moet daarna nog wel het een 
en ander worden afgerond. De lo-
catie waar de cultuurcluster Con-
fucius wordt gebouwd, blijft nog 
even buiten de nieuwe aanleg tot-
dat ook dit bouwwerk gereed is. Tot 

nader aankondiging blijft ook een-
richtingsverkeer mogelijk over de 
nieuwe Waterlijn – vanaf de Stati-
onsstraat richting Irenelaan. Er blijft 
genoeg ruimte over voor de hore-
ca om buiten terrassen te maken en 
in te richten zonder last te hebben 
van het (langzaam rijdende) verkeer 
op de in het midden aangelegde rij-
strook. Ontwikkelcombinatie Hart 
aan de Amstel heeft aangegeven 
ook de vaste steigers voor de ter-
rassen en de drijvende steigers voor 
de passantenhaven in april nog aan 
te leggen. Officieel gaat het vaarsei-
zoen vanaf 15 april van start, maar 
dan is het voor veel waterrecrean-
ten nog te fris op het water. Meest-
al begint de drukte pas begin mei.
Maar dan moeten de voorzieningen 
al lang klaar zijn.

Hersenschudding na val 
uit boom
Uithoorn - Op zondag 22 maart 
rond half drie in de middag is een 
9 jarige jongen uit een boom geval-
len in de Oranjelaan. De jongen viel 
ongeveer drie meter naar beneden 
en is met spoed naar het ziekenhuis 
vervoerd. Hij bleek een zware her-
senschudding te hebben opgelopen 
en is 24 uur ter controle in het zie-

kenhuis opgenomen. De politie en 
de ambulancedienst waren snel ter 
plaatse. Ook de traumaheli is ge-
land, maar deze extra bleek niet no-
dig te zijn. De vader van de jongen 
heeft de hulpdiensten een compli-
ment gegeven voor hun snelle op-
treden.
Foto: Marco Carels.

Nationale boomfeestdag 
ook in Uithoorn
Uithoorn - Kinderen van Groep 5 
van obs De Springschans hebben 
woensdagmorgen 18 maart naast 
hun school in de buurt van de bus-
sluis met elkaar drie nieuwe pru-
nussen geplant. Zij deden dat sa-
men met wethouder Hans Bouma 
en medewerkers van de afdeling 
Groenbeheer. Voordat de kinderen 
de bomen plantten kregen zij nog 
een stukje ‘educatie’ van de wet-
houder. 
Centraal stond de vraag waar-
om bomen belangrijk zijn in on-
ze leefomgeving en in de natuur. 
Daar werd door de kinderen divers 
maar heel concreet op geantwoord, 
waarna de wethouder hen nog wat 
meer vertelde over het nut van bo-
men, thuis in hun tuin, de straat en 
hun dorp. Vervolgens gingen zij ge-
zamenlijk met scheppen aan de slag 
om een gat te graven om de bo-
men te kunnen planten. Zij deden 
dat in het kader van de 59ste edi-
tie van de Nationale Boomfeestdag 
dat dit keer als thema had ‘Bomen 

& Water’. Dat is een meer dan ac-
tueel thema en niet alleen vanwe-
ge de Waterschaps-verkiezingen 
die ook op deze datum werden ge-
houden naast die voor de Provincia-
le Staten. Want water is behalve een 
eerste levensbehoefte voor mensen 
ook die voor de natuur. Zonder wa-
ter is er namelijk geen leven. In een 
gezonde natuur spelen bomen een 
belangrijke rol, omdat zij met hun 
wortels de grond vasthouden. In on-
ze volgebouwde steden en dorpen 
zorgen ze ervoor dat het overtol-
lig hemelwater wordt opgenomen. 
Het planten van bomen komt dus 
ook ten goede aan een goede wa-
terberging en waterbeheersing. Als 
de grondwaterstand laag is omdat 
het voorjaar steeds droger wordt 
vanwege klimaatverandering heb-
ben jonge bomen problemen om 
‘aan te slaan’. Hiermee dient reke-
ning gehouden te worden in de na-
zorg door het geven van water bij 
pas geplante bomen. Water is dus 
onmisbaar bij de groei van bomen, 

omdat alle biochemische processen 
in de boom zich afspelen in een wa-
terig milieu. Er is een duidelijk ver-
band tussen opname van koolzuur 
en de waterafgifte tijdens de he-
te dagen. Als er onvoldoende water 
in de bodem aanwezig is en ook te 
weinig luchtvochtigheid, heeft dat 
effect op de groei van de bomen. 
Maar zover ging de redenering niet 
bij de kinderen. Die vonden het leuk 
en interessant om bomen de plan-
ten. Als beloning voor hun inspan-
ningen kregen zij van de juf een ge-
zonde versnapering in de vorm van 
een heerlijke appel.

Geld opgehaald voor 
brandwondenstichting
Uithoorn - Op basisschool De 
Springschans was het vorige week 
projectweek. De bedoeling is dat 
kinderen van groep 1 t/m 8 van al-
les verzinnen om geld op te ha-
len voor het goede doel, dit jaar de 
Brandwondenstichting. Op school 
worden er dan knutsels, limonade 
etc. verkocht. Dit bracht Lucas, Ya-

ro, Kik en Per op het idee om op za-
terdagmiddag hun ‘loom armband-
jes’ deur aan deur te gaan verko-
pen in Amstelhoek. Het idee werd 
enthousiast ontvangen door de be-
woners, want de mannen hebben 
maar liefst €53,05 opgehaald voor de 
Brandwondenstichting. Goed ge-
daan, mannen!

Uithoorn - Afgelopen vrijdag 20 
maart is er met een afscheidsrecep-
tie afscheid genomen van de voor-
malig directeur-eigenaar van kin-
dercentrum de Blokkendoos. 

21 Jaar kinderopvang is de revue 
gepasseerd in de vorm van ouders, 
kinderen, medewerksters en rela-
ties. 
Het was een waardevol afscheid 

en een goed begin voor de nieu-
we eigenaren Brood en Spelen. Ka-
rin ‘t Hart dankt eenieder die in wel-
ke vorm dan ook heeft bijgedragen 
aan dit afscheid.

Afscheid van directeur-eigenaar de Blokkendoos

Binnenkort in verkoop: 
12 grote appartementen
met blijvend vrij uitzicht
Stellingzicht is een onderdeel van

WWW.PARKKRAYENHOFF.NL

p a r k  k r a y e n h o f f

http://www.meerbode.nl/news_uh/news_uh_openhuizenbijlage_wk13_2015.pdf
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DoktersDiensten
Spoedgevallen overdag via 
eigen huisarts en dan toets 1. 
Spoedgevallen avond/nacht/
weekenden via huisartsenpost 
Ziekenhuis Amstelveen, 
tel. 020-4562000.

APotHeek
Apotheek Thamer Heijmanslaan 5 
Uithoorn, tel. 0297-562851
Apotheek Boogaard Amstelplein 
27 Uithoorn, tel. 0297-566886

DierenHULP
Dierenambulance, tel: 06-
53315557.

DierenArtsen
Dierenarts Annemieke Calis 
Oranjelaan 32A, 1421 AK Uithoorn, 
tel. 0297-565989
Dierenartsenpraktijk Uithoorn-
Aalsmeer, Marijnenlaan 46, 1421 
NH Uithoorn, tel: 0297-560627. 

brAnDweer & PoLitie
Brandweer, tel. 020-5556666. 
Politie, tel: 0900-8844.

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

PsycHoLogiscHe 
HULPverLening
Praktijk voor Eerstelijns-
psychologie Nes a/d Amstel
Mw. drs. C. de Klerk, gezond-
heidszorgpsycholoog (BIG gere-
gistreerd) tel./fax: 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

gezonDHeiDszorg-
PsycHoLoog
Psychotherapeut Dr. R.J. Filius
ELIAGG Uithoorn, 
Ondernemingsweg 230, 
1422 DZ Uithoorn, 0297-569544
www.eliagguithoorn.nl
Praktijk Van ‘t Hoff
Biedt behandelingen aan  
kinderen, jongeren, volwassenen, 
ouders en gezinnen.
Tel. 06-51994830 
www.psychologen-uithoorn.nl
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COLOFON

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

128e jaargang

oplagE: 14.400

ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren 
op artikelen of zijn mening te geven 
op ontwikkelingen die spelen bin-
nen 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 beschik-
baar wordt gesteld aan derden. 
Dus ook niet per e-mail, fotokopie 
of anderszins zonder uitdrukkelijke, 
schriftelijke toestemming van de 
uitgever!

www.mEErbodE.nl

sinds 1888

Mijmeringen
Podium
Het podium lijkt vaak de plek te zijn voor 
mensen met uitzonderlijke talenten. Denk 
aan alle talentenjachten op televisie als The 
Voice, Holland got talent en ga zo maar door. 
Het is alsof er ontzettend veel talent rond-
loopt in Nederland en dat is natuurlijk ook zo. Toch is het ook fijn als er een 
podium is voor mensen of kinderen wat niet meteen zo hoog gegrepen is. 
We kunnen tenslotte niet allemaal op televisie komen. 

Dichterbij
Ik doel dan eigenlijk op een podium wat dichterbij huis. Afgelopen week 
was er namelijk bij mijn kinderen op school de week van de podiumavon-
den. Vanaf groep 2 tot en met groep 8 wordt er een groots optreden neer-
gezet voor alle ouders. Weken zijn de leerlingen er mee bezig en ik kan me 
geeneens indenken hoe lang alle leerkrachten bezig zijn met het bedenken, 
uitwerken en oefenen van alle optredens. Het optreden is omringd met ge-
heimzinnigheid, omdat het toch echt een verrassing moet zijn voor het thuis-
front. Zelfs de leerkrachten geven een optreden, wat natuurlijk een geweldig 
mooi voorbeeld is. Het is iets van de hele school.

Geregel
Een podiumavond regelen voor alle klassen 2 tot en met 8 is een immen-
se klus. De data moet vastgezet worden, het Alkwin college wordt geregeld 
voor deze avonden, een onderwerp wordt bedacht, alle leerkrachten gaan 
aan de slag. Dan is er alles rondom het optreden, muziek, dans, grapjes, rol-
verdeling, techniek op de avond en aankleding. Ga er maar aan staan! En al-
le leerkrachten doen dat naast hun gewone taken. Ik vind het heel bijzon-
der. Alle groepen worden dan verdeeld over 3 avonden en dan nog het hele 
gedoe met de kaartjes. Er kunnen niet te veel mensen in de zaal, dus moet 
alles netjes gespreid worden. Twee kaartjes krijg je per gezin en daar moet 
je het mee doen. Sinds een paar jaar zijn er dan ook try-outs zodat er ook 
opa’s, oma’s en andere familie kan genieten van het optreden van de kinde-
ren. Al met al is het gewoon een bijzonder optreden voor de kinderen en ze-
ker ook voor het publiek.

Bijzonder
Het is mooi dat alle kinderen ervaring opdoen met het staan op een podi-
um, hun mond open doen, meezingen en meedansen. De een wat achter-
aan en verlegen, een ander weer het liefst vooraan en in de spotlight. Maar 
ieder heeft zijn aandeel in het grote geheel en dat zorgt voor een gezamen-
lijke ervaring. Als ik door mijn jeugdherinneringen ga, dan had ik een op-
treden op het afscheid van de kleuterschool en in groep 8 de eindmusical, 
maar verder niet. Mijn kinderen mogen elk jaar de positieve spanning mee-
maken van een optreden voor een publiek. In deze tijd vind ik dat een waar-
devolle leerervaring.

Op de koop toe
Dat de spanning zich soms ook uit in slaapwandelen of al slaapdronken in 
het bad plassen in plaats van op de wc, dat nemen we voor lief. Uiteindelijk 
heb ik genoten van de voorbereidingen waarin ze proberen niet te veel te 
verklappen, dan toch de eerste stukjes verklappen, van het geneurie en ge-
zang thuis en vooral van alle optredens. En als alle drukte dan voorbij is, dan 
zingen wij nog regelmatig de aanstekelijke liedjes die zo goed erin zijn ge-
stampt bij ze. Supercalifragilistiexpialidasties ….mmmm mmm fantastisch!

EDITIE
maart

Beste inwoners en ondernemers van Uithoorn aan de Am-
stel en De Kwakel,

Deze column is een initiatief van Stichting Uithoorn in Be-
drijf. 

Voorjaar!
Het heeft er alle schijn van dat er een herstel van de eco-
nomie na een aantal magere jaren is waar te nemen. De 
koopkracht is wat toegenomen (mede door de lagere olie-
prijs), het vertrouwen van de consumenten verbetert, de 
huizenmarkt trekt weer aan en je hoort weer positieve ge-
luiden uit de markt. 
We zijn er nog niet, maar de tekenen zijn positief.

Eén zwaluw maakt nog geen zomer, maar het wordt len-
te en dat stemt de mensen vrolijker. We hebben de afgelo-
pen week enkele mooie voorjaarsdagen mogen beleven, 
de krokussen en narcissen steken de kop weer op en het 
ziet er allemaal wat plezieriger uit. Dat laatste geldt ook 
voor de contouren van het Zijdelwaardplein en de Wilhel-
minakade. Nu weliswaar nog in de aanbouw, maar je ziet 
dat het erg mooi gaat worden. Het is daarom onbegrijpe-
lijk dat er groepen vandalen na het consumeren van de 
nodige alcoholische -en wellicht andere geestverruimen-
de middelen- het nodig vinden om op grote schaal vernie-
lingen aan te richten aan de bouwmaterialen en –installa-
ties langs de Amstel. Dat veroorzaakt grote schade en ook 
vertragingen in de bouw. 
De ondernemers in die gebieden lijden al omzetverlies 
door de verminderde bereikbaarheid en dat wordt door 
een groepje vandalen nog eens verergerd. 

Helaas gebeurt dat in de nachtelijke uren van het week-
einde als de politie niet op voldoende sterkte kan surveil-
leren en optreden. Daarom hebben de ondernemers initi-
atief genomen en een bewakingsdienst ingeschakeld om 
tijdens de risico-uren surveillance uit te voeren. De kosten 
die hiermee gepaard gaan, worden uit het Ondernemers-
fonds betaald en het lijkt er op dat de extra bewaking ef-
fect heeft gehad. Er zijn nadat de politie door de dienst 
was gealarmeerd enkele aanhoudingen verricht. 

Dit voorbeeld van collectieve actie van de ondernemers 
zou niet nodig moeten zijn, maar het toont aan dat het 
bestaan van het Ondernemersfonds goed is om snel te 
kunnen handelen. Alle ondernemers betalen zo mee aan 
een stukje veiligheid. Overigens, -maar dat terzijde- een 
beroep op de verantwoordelijkheid van horecaonderne-
mers kan ook effect opleveren.

Het is in deze column al eens eerder aan de orde geweest, 
maar ik kom er toch nog eens op terug. Het Ondernemers-
fonds geniet nog onvoldoende bekendheid. Toch is het 
een fonds van, voor en door ondernemers. Alle onderne-
mers doen –bewust of onbewust- al mee aan het fonds 
(via de opslag op de WOZ aanslag niet-woningen). Er 
wordt al geruime tijd aandacht besteed aan de communi-
catie van het Ondernemersfonds, maar dat heeft nog niet 
tot het gewenste resultaat geleid. Via de verschillende on-
dernemers-belangenverenigingen is er wel een bestand 
beschikbaar, maar daarmee bereiken we niet alle onder-
nemers in Uithoorn en De Kwakel.

Daarom is er door het Ondernemersfonds het initiatief ge-
nomen om die ‘onbereikbare’ groep in kaart te gaan bren-
gen en de hulp van een stagiaire in te roepen. Het is dus 
goed mogelijk dat u binnenkort (telefonisch) wordt bena-
derd door Charlotte; zij gaat u uitleggen wat het Onderne-
mersfonds is, wat het voor u kan betekenen en waarom u 
als ondernemer daar ook al deel van uitmaakt. 
Zij zal u ook om uw contactgegevens vragen, want we wil-
len u op de hoogte houden en daarvoor zijn goede mail-

adressen en uw medewerking on-
ontbeerlijk. 

Nog beter is het als alle onder-
nemers zich aansluiten bij één 
van de belangenverenigingen en 
daarmee verbondenheid tonen 
met de ondernemers in Uithoorn 
en De Kwakel. Samen staan we 
sterker!
Geniet intussen van het voorjaar.

Jelle Schmidt
Voorzitter Stichting Uithoorn in 
Bedrijf 
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Week agenda 
Vita Welzijn

High Tea met optreden 
van volksdansers 
Op vrijdag 27 maart, van 13.30 – 
16.30 uur, organiseert Vita een 
gezellige high tea. Het belooft 
een leuke middag te worden 
met heerlijke hapjes en een op-
treden van onze dansclub o.l.v. 
Maria Perry. Deelnemen aan 
deze middag kost 6,-. 

Paas- bloemschikworkshop 
Op dinsdag 31 maart organi-
seert Vita een paas- bloem-
schikworkshop, van 10:00 tot 
11:30 uur, inclusief een hapje en 
drankje. Kosten zijn 13,50. Let 
op: neem wel uw eigen snoei-
schaartje en mesje mee! Bel 
voor info en/of aanmelding: Ir-
ma de Jong 06-24264047.

Informatiebijeenkomst 
door Yarden 
Dinsdag 7 april, aanvang 14.00 
uur. Wat is er mogelijk bij een 
begrafenis of crematie?
Aanmelden is gewenst, niet ver-
plicht: Irma.verpoorten@hot-
mail.com

Het Alzheimercafé op 
donderdag 9 april
Ditmaal met een muzikaal the-
ma (muziek en dementie). U 
bent vanaf 19.00 uur van hart 
welkom. Om 19.30 uur begint 
onze gastspreker Monica van 
der Laan. Toegang is gratis

Vita-wijksteunpunt
Bilderdijkhof, Bilderdijkhof 1
Uithoorn, 0297-567209,
www.vitawelzijnenadvies.nl

Genesius speelt in april

Hollandse avond bij de 
Wereldkeuken

De Kwakel - Toneelvereniging Ge-
nesius uit De Kwakel is druk aan het 
repeteren. Op 18, 24 en 25 april spe-
len ze het blijspel “Onrust in het Rust-
huis”. Een stuk geschreven door Henk 
Roede. Het verhaal speelt in een on-
langs gebouwd rusthuis. Aangezien 
het nog maar net af is loopt nog niet 
alles op rolletjes. De eerste drie bewo-
ners zijn er ondertussen komen wo-
nen. Twee heren die elkaar van vroe-
ger kennen (een rijke herenboer en 
een arme landarbeider) en een dame 
die wel erg hulpbehoevend is. Daar-
naast zijn er de directrice, de zuster, 
de klusjesman en er komt een nieuwe 
kok. Allemaal met hun eigenaardighe-
den. Als er een som geld verdwijnt is 
dan ook de vraag wie het heeft weg-
genomen. Gelukkig is er hulp bij het 
oplossen van dit mysterie. Regie is 
in handen van Floortje Broos. Daar-
naast speelt de jeugd een bijzondere 
musical, speciaal voor hen geschre-

ven door regisseuse Sylvia Broos. Het 
Pretplein is een speelplaats voor de 
kinderen, deze loopt gevaar te ver-
dwijnen. Een ontwikkelaar wil daar 
huizen gaan bouwen. De kinderen be-
denken een manier om de speelplaats 
te redden. Zullen ze slagen? Kom kij-
ken op 25 april, kaarten alleen aan de 
deur verkrijgbaar voor € 2,00 (gaat een 
euro van naar Warchild). Zaal open 
om 14.30, voorstelling start 15.00 uur.
Kaarten voor Onrust in het Rusthuis 
zijn al te bestellen (€ 7,50). Via de web-
site www.genesius-dekwakel.nl of bij 
de volgende adressen:
Tonny Voorn, Ringdijk 8, De Kwakel, 
0297-560488
Marga Westerbos, Cyclamenlaan 48, 
De Kwakel, 0297-532970
Supermarkt E-Markt Schalkwijk in De 
Kwakel.
Aanvang 20.15 uur, zaal open vanaf 
19.30 uur. Locatie: Dorpshuis De Qua-
kel, Kerklaan 16, De Kwakel.

Uithoorn - Op woensdag 18 Maart 
was alweer de vijfde editie van We-
reldkeuken Europarei. Op het me-
nu stonden deze avond Hollandse 
gerechten, zoals Stampot Zuurkool 
met Hajee, Boerenkool en Erwten-
soep, met als afsluiting boerenlaag-
jespudding en frambozentrifle. 

Het was weer een gezellige druk-
ke avond met veel bezoekers uit 
Uithoorn en Mijdrecht. Wilt U er 
volgende keer ook (weer) bij zijn, 
dan kunt U vast de datum note-
ren: Woensdag 15 April, 18:00 in t 
Buurtnest. Opgeven kan via e-mail 
op wereldkeukeneuroparei@gmail.

com. De kosten zijn vijf euro, voor 
eventuele drankjes wordt dan nog 
een kleine vergoeding gevraagd. 
Welke keukens en gerechten er 
op het menu staan kunnen we nu 
nog niet zeggen, maar als U op de 
hoogte wil blijven kan dit door ons 
te liken op facebook (Wereldkeuken 
Europarei) en U kunt natuurlijk ook 
weer een aankondiging in dit krant-
je verwachten. 
Bij deze willen wij de koks bedan-
ken voor de heerlijke gerechten en 
Goudreinet voor de verse groenten 
en kruiden

Samenwerking PPG en 
Multimate groot succes!
Uithoorn - In het kader van 60 jaar 
verf maken in Uithoorn starten PPG 
(bekent van onder andere de mer-
ken Sigma Coatings, Histor en Ram-
bo) in samenwerking met Multima-
te een actie voor de Zonnebloem. 
Afgelopen weken kon men bij de 
Multimate een actie emmer Histor 
monodek kopen, waarvan een deel 
van de opbrengst ten gunste van de 
Zonnebloem kwam. Pieter Dungel-
mann: “Vanaf het begin van de ac-
tie waren de klanten erg enthousi-
ast over deze vorm van samenwer-
king tussen de twee Uithoornse be-
drijven. Ook het doel waar de op-

brengst naar toe gaat sprak de men-
sen aan.” Gerard Beense, Supervisor 
binnen PPG en één van de initiatief-
nemers: “De keuze voor de Zonne-
bloem kwam van de medewerkers 
van de verffabriek zelf, zij wilden iets 
voor de ouderen betekenen.”

De opbrengst van deze actie heeft 
het geweldige bedrag van € 3300,- 
opgeleverd, waarvan de Zonne-
bloem diverse leuke uitstapjes 
kan organiseren. De symbolische 
cheque is inmiddels aan vertegen-
woordigers van de Zonnebloem 
overhandigd.

Een nieuwe lente, een 
nieuwe cursus
Uithoorn - Om te kunnen kennis-
maken met de diverse cursussen die 
St. CREA vanaf september weer gaat 
starten, is het een goede gewoonte 
geworden dat er in het voorjaar korte 
kennismakingscursussen worden ge-
organiseerd. Deze cursussen bestaan 
uit gemiddeld 5 lessen. Er is geen er-
varing nodig, men wordt intensief be-
geleid. Wat te denken van een korte 
cursus Edelsmeden, u maakt in een 
paar lessen een eigen sieraad, bijvoor-
beeld een ring of broche voor uzelf of 
als origineel cadeau. Portrettekenen, 
2 avonden, om kennis te maken met 
de fijne kneepjes van het opzetten van 
een portret. Of Tekenen met de Inkt-
pen: gewassen inkt, 2 lessen, met ver-
rassende resultaten. De docent Foto-
grafie zal in 4 kennismakingslessen 
les geven in het fotograferen van na-
tuur en landschap. Een onderwerp dat 
in het dagelijkse leven zeer toepas-
baar is. Heeft u altijd al belangstelling 
gehad in Keramiek? Ook dan is er dit 
voorjaar een korte cursus om te leren 
te werken met klei en een leuk object 
te maken dat vervolgens gebakken en 

geglazuurd zal gaan worden. Ook een 
lentecursus Tekenen/Schilderen staat 
weer op het programma. De docent 
leert u vooral door te kijken diepte in 
het werk aan te brengen. Op de web-
site www.crea-uithoorn.com staat het 
volledige cursusaanbod met lesdata 
en prijzen van deze lentecursussen en 
u kunt u een inschrijfformulier aanvra-
gen via crea@xs4all.nl of door te bel-
len met 06-47849113.
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Speelman en Speelman 
‘Lach het weg’
Regio - Om de week zijn de broers 
Speelman en Speelman te horen bij 
Giel Beelen op 3FM met hun ‘Weekie, 
wat een Weekie’ en ‘Dit verdient een 
liedje’. Aanstaande woensdag 1 april 
zijn ze in Crown Theater Aalsmeer 
met hun voorstelling ‘Lach het weg’, 
waarin verbazing en verwondering 
over dagelijkse dingen wederom de 
perfecte ingrediënten zijn voor een 
typische Speelman en Speelman 
voorstelling, waarin het gaat om hu-
mor en om muziek. In hun jeugd had-
den Joost en Daan al moeite om bij 
kleurplaten binnen de lijntjes te kleu-
ren. En dat is nog steeds zo. Want nu 
ze ouder worden, beseffen ze dat het 
niets uitmaakt of je wel of niet bin-
nen de lijntjes blijft. En als je van het 
pad afgaat dan zie je ook meer! En 
zie je iets dat je niet bevalt? Lach het 
weg! Het is de enige manier voor de 
broers om de wereld te kunnen be-

grijpen. Ook in dit programma pro-
beren ze met mooie liedjes en absur-
de scènes en een flinke dosis humor 
de wereld om hen heen te begrijpen. 
De voorstelling, op woensdag 1 april, 
begint om 20:00 uur. Kaarten kosten 
18,50 per stuk. Bij de meeste theaters 
in Nederland trekt het muzikale caba-
ret duo volle zalen. Er zijn in Aalsmeer 
nog kaarten verkrijgbaar. Georgian 
legends ‘Samaia’ Deze spectaculai-
re Georgische dansshow treedt al ja-
ren wereldwijd op in uitverkochte za-
len en is nu eindelijk in ons land te 
zien. Op zaterdag 4 april aanstaande 
is vanaf 20.00 uur het podium van het 
Crown Theater Aalsmeer voor hun ge-
reserveerd. Met prachtige (live-)mu-
ziek, schitterende dansen en kleur-
rijke kostuums laten de Georgiërs de 
bezoekers een historische reis bele-
ven door de indrukwekkende Kauka-
sus. Metershoge sprongen, specta-

Bezwaar tegen WOZ-waarde 
in veel gevallen lonend

Ook dit jaar heeft u weer een 
aanslagbiljet gemeentelijke 
belastingen met daarop de vast-
gestelde WOZ-waarde voor be-
lastingjaar 2015 van de gemeente. 
Dit lijkt een formaliteit, maar deze 
waardebepaling is zeer belangrijk 
en heeft directe gevolgen op diver-
se  financiële en fiscale gebieden.

Hoe hoger deze WOZ-waarde wordt 
vastgesteld hoe hoger namelijk uw 
belastbaar inkomen kan worden. 
Hierdoor is veelal meer belasting 
verschuldigd en kunnen aanspra-
ken op toeslagen afnemen. Zo is de 
WOZ-waarde (in)direct van invloed  
op de volgende belastingen en tege-
moetkomingen:

- de onroerendzaakbelasting van de 
gemeente;

- de waterschapsbelasting voor het 
waterschap;

- de vaststelling van het eigen wo-
ningforfait voor de inkomstenbe-
lasting;

- de vermogensrendementsheffing 
(box III) voor de inkomstenbelas-
ting voor woningen die niet tot 
hoofdverblijf dienen;

- de hoogte van de tegemoet-
 koming van zorgtoeslag;
- de hoogte van de tegemoet-
 koming kindgebonden budget;

- de hoogte van de tegemoet-
 koming kinderopvangtoeslag;
- de bepaling van de erfbelasting 

indien de woning in een nalaten-
schap valt.

Bezwaar maken tegen de WOZ-
waarde kan in veel gevallen lo-
nend zijn. Een vermindering van 
die WOZ-waarde leidt immers 
direct ook tot een vermindering van 
deze heffingen.  Bij twijfels over de 
vastgestelde WOZ-waarde, bijvoor-
beeld omdat een huis in straat of 
buurt voor een veel lager bedrag  
verkocht wordt, kan bin-
nen zes weken bezwaar wor-
den aangetekend bij de gemeente.  
De nationale ombudsman  
maakte onlangs bekend, dat  
vijftig procent van de ingediende 
klachten wordt toegekend. De moei-
te waard dus om dit eens nader te 
onderzoeken.

Flynth Haarlem, sinds kort gevestigd 
aan de Belgiëlaan 63, heeft ervaren 
experts in dienst die u graag advise-
ren en bijstaan bij het opstellen en in-
dienen van het bezwaarschrift tegen 
de WOZ-waarde 2015. 

Meer weten of van gedachten wis-
selen? Neem contact op met André 
Tempelaar op 023-5512314 of via 
haarlem@flynth.nl.

Nieuw in Uithoorn: 
Piccola Bottega
Uithoorn - Sinds zaterdag 21 maart 
is Uithoorn een heerlijke winkel/annex 
traiteur rijker: Piccola Bottega, geves-
tigd aan de Prinses Christinalaan 135 
(tegenover de Brede School). Piccola 
Bottega – dat staat voor gezellig en fa-
miliair winkeltje - biedt betaalbare (af-
haal)gerechten en producten uit een 
stukje onbekende Italiaanse keuken. 
Culinaire gerechten en producten zo-
als u die vrijwel nergens in de omge-
ving kunt krijgen. Ze zijn afkomstig 
uit het hart van Italië. Van authentie-
ke en vers bereide huisgemaakte pro-
ducten zoals pasta’s, pida en pidaza 
tot verse gerechten, waaronder zelf-
bereide sauzen, vers gemaakte pes-
to, olijftapenade, gegrilde groente en 
verscheidene panini’s, taarten en ori-

ginele desserts. Heel bijzonder is dat 
u er naast allerlei echte Italiaanse ge-
rechten en producten in die sfeer ook 
Spaanse tegenkomt. Behalve gerech-
ten en tal van (onbekende) Mediter-
rane producten kunnen liefhebbers 
hier ook terecht voor producten van 
zuiver biologische oorsprong, waar-
onder allerlei levensmiddelen van ho-
ge kwaliteit en originaliteit, variërend 
van olijfolie, wijnen, pasta’s, Italiaanse 
en Spaanse koffie tot exclusieve soor-
ten kaas en niet te vergeten een uitge-
breid assortiment salami’s, gedroogde 
hammen, spek, pancetta enzovoort. 
Dagelijks is er wisselend keuze uit drie 
Italiaanse en drie Spaanse warme ge-
rechten. Het menu staat aangegeven 
op de tussendeur naar de keuken.

Reis door het leven van Jan Makkes
Voorjaarsshow in Museum-
boerderij te Velserbroek
Regio – Rond Pasen en Pinksteren 
kunnen kunstliefhebbers in Museum-
boerderij Jan Makkes te Velserbroek 
genieten van een wereld vol kleur op 
een unieke locatie. Aan de hand van 
veel niet eerder getoond werk, krijgt 
de bezoeker een goede indruk van 
het talent, het unieke kleurgebruik 
en de mens achter Jan Makkes. On-
geveer 100 schilderijen, pastels, te-
keningen en gouaches worden ver-
toond in verschillende ruimtes in de 
Museumboerderij die speciaal hier-
voor in voorjaarssfeer is gebracht. De 
toegang is gratis. Jan Makkes (1935-
1999) was als schilder bekend door 
zijn bijzondere kleurgebruik. Op deze 
show is ook te zien dat hij in alle schil-
der- en tekentechnieken een mees-
ter was. Geen onderwerp was hem 
vreemd. Als er ergens werd gebouwd 
was Makkes er vaak bij om er teke-
ningen of schilderijen van te maken: 
ziekenhuizen in de steigers, de Delta-
werken, de aanleg van de Wijkertun-
nel, de Arena en de Delftlaan zijn te-

rug te vinden in zijn werk. De Muse-
umboerderij van Jan Makkes en zijn 
echtgenote Elly stamt uit de zeven-
tiende eeuw. De prachtig onderhou-
den boerderij en de tuin in lentesfeer 
zouden ook zonder de kunst van Jan 
Makkes een bezoek meer dan waard 
zijn. Uiteraard is veel van het werk van 
Jan Makkes te koop, maar ook is er 
een prachtig fotoboek verkrijgbaar. 
Rond Pasen is de Museumboerderij 
dagelijks geopend van 11.00 tot 18.00 
uur, van zaterdag 28 maart tot en met 
12 april en rond Pinksteren van He-
melvaartsdag op donderdag 14 mei 
tot en met tweede pinksterdag op 25 
mei. Buiten genoemde tijden kunt u 
na afspraak terecht voor een bezich-
tiging. Bel dan met Elly Makkes, te-
lefoon 023-5376227. Parkeren kan op 
het terrein van voetbalvereniging VSV 
aan de Hofgeesterweg. De boerderij 
ligt op slechts 100 meter afstand aan 
Hofgeesterweg 22a in Velserbroek. 
Zie ook www.museumboerderij-jan-
makkes.nl.

culaire gevechten en gracieuze dan-
sen – de show van Samaia is een lust 
voor het oog. Met de beroemde Kau-
kasische dansen vertellen de arties-
ten het verhaal over goed en kwaad, 
over moed en doorzettingsvermogen 
van dit bijzondere volk. Kaarten à der-
tig euro zijn online te reserveren via 
www.crowntheateraalsmeer.nl, tele-
fonisch via 0900-1353 of te koop bij 

Espago Aalsmeer, Boekhuis Aalsmeer 
en Primera in Aalsmeer-Oost. Voor de 
voorstelling ‘Do Uncovered’ van zan-
geres Do, aanstaande zaterdag 28 
maart om acht uur zijn er tevens nog 
kaarten beschikbaar aan de kassa of 
via de site van het theater. Het optre-
den van Joris Linssen met zijn band 
Caramba op zondag 29 maart in The 
Club is geheel uitverkocht.

Janny van Vliet-Zaal 100 jaar!
Uithoorn - Donderdag 12 maart 
was het feest in huisje 5 op de der-
de verdieping van woonzorgcen-
trum het Hoge Heem. Daar werd 
met gezang van familieleden, bewo-
ners en verzorgers Janny van Vliet-
Zaal toegezongen ter gelegenheid 
van haar 100ste verjaardag die zij 
op die dag in nog goede gezond-
heid mocht vieren. De kwiek ogen-
de Janny bedankte met veel plezier 
en op welluidende toon alle aanwe-
zigen. Zij voegde eraan toe dat zij 
heel blij was dat iedereen naar haar 
verjaardag was gekomen. Het was 
duidelijk te zien en te merken dat zij 
daar met volle teugen van genoot. 
Naast talrijke familieleden en bewo-
ners van de afdeling bracht ook bur-
gemeester Dagmar Oudshoorn een 
bezoek aan de eeuweling en nam 
een cadeautje mee in de vorm van 
een fraaie ingelijste tekening van 
(oud) Uithoorn aan de Amstel. 

Maar Janny werd met nog meer 
presentjes overladen die zij graag in 
ontvangst nam en nieuwsgierig uit-

pakte. Zij uitte haar waardering voor 
alles wat zij kreeg, niet in de laatste 
plaats voor de mooie en lieve woor-
den die haar ten deel vielen. Kort-
om, het was voor haar een ochtend 
die in velerlei opzicht een mijlpaal 
in haar leven betekende. Zaterdag 
14 maart werd haar verjaardag nog 
eens in brede familiekring gevierd 
beneden in de gezellige en gast-
vrije ontvangstruimte van het Hoge 
Heem. En die ruimte was wel nodig, 
want Janny en wijlen haar man Ge-
rard van Vliet hadden samen 14 kin-
deren die nog in leven zijn. Met el-
kaar hebben die inmiddels gezorgd 
voor een aanwas van 30 kleinkinde-
ren meer dan 50 achterkleinkinde-
ren! Janny van Vliet-Zaal is geboren 
tijdens de Eerste Wereldoorlog op 
12 maart 1915 in Bovenkerk. 

Haar man Gerard kwam uit De Hoef. 
Zij trouwden in 1939 en zijn bijna 60 
jaar samen geweest. Gerard is tij-
dens zijn werkzame leven in dienst 
geweest bij de gemeente Uithoorn 
als opzichter bij het onderhoud van 

woningen. Van hun kinderen was 
er een ooit de 8.000ste inwoner van 
Uithoorn. Janny woont nu alweer 
13 jaar in het Hoge Heem waar ze 
het erg naar haar zin heeft. Janny 
is goed van lichaam en geest haar 
leeftijd in ogenschouw nemend. Het 

is opmerkelijk hoe zij helder van 
geest vrolijk anticipeert op de ge-
beurtenissen om haar heen. Zo zou 
iedereen wel 100 willen worden, 
toch?...

(Dit bericht was oorspronkelijk be-
doeld voor de krant van 18 maart. 
Door een vergissing in de digitale 
verwerking is dit een week later ge-
worden. Onze excuses. Red.)

Kinderboerderij De Olievaar 
maakt nieuwe start

Regio - De nieuwe opgerichte 
Stichting De Olievaar heeft de ver-
nieuwing van de kinderboerderij 
voortvarend opgepakt. 
Tijdens de twee NLDoet dagen op 
20 en 21 maart heeft een legertje 
vrijwilligers letterlijk de handen uit 
de mouwen gestoken. Het gehele 
terrein is flink onder handen geno-
men. 

Nogal wat mos en vuil tussen de 
bestrating leverde een flinke uit-
daging op en werden een aan-
tal hekwerken en hang-en sluit-
werk gerepareerd. Veel houtwerk 
is geschuurd, maar door het min-
dere weer op zaterdag is het schil-

derwerk uitgesteld. De vele vrij-
willigers kwamen niet alleen van-
uit de Europarei en de wijk Zijdel-
waard, maar ook enthousiastelin-
gen uit Amstelveen, Kudelstaart en 
Mijdrecht wisten de weg naar de 
Anthony Philipsweg te vinden. 

Zij allen juichen dit particulier ini-
tiatief erg toe. Het laat zien dat de 
participatie zoals die in de nieu-
we wet bedoeld is, goed opgepakt 
wordt door een deel van de Uit-
hoornse bevolking. Daarnaast lie-
ten ook een aantal leden vanuit de 
gemeenteraad zich niet onbetuigd 
(o.a. zie de heren Verhaar en Be-
zuijen op de foto). 

Het is de bedoeling dat de kin-
derboerderij nog dit voorjaar open 
gaat voor alle kinderen uit onze en 
omliggende gemeenten. Uiteraard 
zullen we hier nog veel meer van 
horen. Een initiatief waarop Uit-
hoorn trots kan zijn.

Passie voor koken
Italiaans en Spaans? Ja, dat zit zo: Pic-
cola Bottega is een echt familiebedrijf 
dat al deze producten aan u presen-
teert. De Italiaanse Leonardo (Leo) 
Iannantuoni en zijn van Spaanse oor-
sprong stammende vrouw Neiza be-
sloten onlangs een delicatessenwin-
kel met specifieke producten in Uit-
hoorn te beginnen en zich als onder-
nemers te manifesteren. Leo heeft 
nogal wat culinaire ervaring in de ba-
gage. Hij is van huis uit gediplomeerd 
chef-kok die zich heeft gespeciali-
seerd in vlees- en visgerechten. “Ik 
spreek goed Nederlands en ben be-
kend met producten die nooit eerder 
geïntroduceerd zijn geweest in Ne-
derland. Dat komt omdat wij die zelf 
importeren uit bepaalde streken in 
Italië en Spanje, veelal van plaatselijke 
kleine boerenbedrijven. Ook van onze 
familie die er woont, krijgen we feed-
back en daarom kunnen we dit doen,” 
laat Leo weten. “Mijn passie voor ko-
ken is begonnen toen ik nog een kind 
was. Ik heb veel geleerd van mijn oma 
en moeder. Zij hebben mij altijd voor-
gehouden dat je moet komen met je 
hart ‘con amore’…” Na zijn studie is 
Leo aan de slag gegaan bij verschil-
lende restaurants rond de Middel-
landse Zee en in Nederland. Hij werk-
te zich op als chef-kok en was o.a. 
werkzaam in het Hilton Hotel in Am-
sterdam. In de loop der tijd heeft hij 
zich vooral toegelegd in het voorbe-
reiden van exclusieve gerechten.

Onderscheidend
Leo: “In de keuken van een hotel be-
reid je weliswaar de gerechten, maar 
je ziet niet hoe de gast ervan geniet. Ik 
houd ook van het contact met men-
sen. Daarom hebben we besloten 

Delicatessenwinkel Piccola Bottega is geopend; v.l.n.r. Marisa, Neiza, Leo en 
pastoor Samuel

voor onszelf te beginnen in een wat 
bredere opzet dan alleen maar ge-
rechten. Vandaar dat wij er een deli-
catessenwinkel van hebben gemaakt 
om het een met het ander te combi-
neren. Bij ons kan je de ingrediën-
ten kopen en liefhebbers kunnen te-
vens vers bereide warme (en koude) 
gerechten bestellen en afhalen. Daar-
naast introduceren wij veel produc-
ten van biologische oorsprong waar-
mee je heerlijk eten kunt klaarma-
ken. In onze ‘bottega’ is het de bedoe-
ling dat bezoekers de warme families-
feer ervaren en samen met onze col-
lega ons meer zien als ‘Piccola Botte-
ga’ dan Leo, Neiza en Marisa. Klanten 
krijgen de gelegenheid om verschil-
lende producten te proeven. Wij willen 
ons onderscheiden in de presentatie 
en aanbieding van onbekende Itali-
aanse en Spaanse (biologische) pro-
ducten. Graag heten wij iedereen die 
van de originele Italiaanse en Spaan-
se keuken houdt van harte welkom in 
onze winkel waar kwaliteit en het ge-
not van lekker eten en drinken hand 
in hand gaan.” Traditiegetrouw zoals 
dat bij veel Italiaanse familiebedrij-
ven het geval is, werd aan de plaat-
selijke pastoor gevraagd de winkel op 
zaterdag 21 maart te openen. Die eer 
viel te beurt aan pastoor Samuel van 
de Emmaüs Parochie. Hij deed dat 
met passie en plezier wat goed aan-
sloot bij het karakter van de winkel. 
Daarna konden bezoekers van aller-
lei lekkere hapjes en drankjes proe-
ven wat Piccola Bottega zoal te bieden 
heeft. Heerlijk! Een goede reden om er 
eens naartoe te gaan! Openingstijden: 
di t/m za van 10.00 tot 21.00 uur; zo 
van 12.00 tot 21.30 uur. Op maandag 
gesloten. Tel. 0297-269757. Website: 
www.piccolabottega.nl.

Afsluiting projectweek op 
de Springschans
Uithoorn - Dinsdag 17 maart was 
het zover, de afsluiting van de pro-
jectweek. Na een week geluisterd, 
gewerkt, gepraat, gebakken en ge-
knutseld te hebben over en voor de 
brandwondenstichting kon het feest 
beginnen. Om half drie mochten ou-
ders, opa’s, oma’s en verzorgers de 
school in om samen met de kinde-
ren van alles te doen voor het goe-
de doel. De jongste kinderen had-
den geknutseld en verkochten hun 
spulletjes, er was in de speelzaal 
een klim en klauterparcours uitgezet 
en onderweg moesten de kinderen 
(papieren)brandjes blussen met hun 
blusapparaat. Op het schoolplein 
was de brandweer gekomen en kon-
den de kinderen zich even een ech-
te brandweer wanen. In twee loka-
len kon je je nagels laten lakken, je 
haren laten vlechten en tatoeages 
plakken. Dan was er nog een speel-

goed en boeken verkoop en na-
tuurlijk krijg je zo rond drie uur wel 
trek in wat lekkers en heb je dorst. 
De kinderen van groep 8 schonken 
o.a. limonade, koffie, thee, smoot-
hies en milkshakes en verkochten 
allemaal lekkers. Er was een uitge-
breid lopend buffet waar van alles te 
krijgen was! Bijvoorbeeld prachtige 
cupcakes, plakken cake die je zelf 
nog mocht versieren, suikerspinnen 
(van een machine), popcorn, chips, 
chipsfriet in bakjes met saus, koe-
ken, taarten, snoepjes en nog veel 
meer! Dit was super geslaagd en het 
was heeeerlijk! Om half vier was het 
feest weer afgelopen. Het was een 
erg gezellig gebeuren met een zeer 
mooie opbrengst voor de brandwon-
denstichting. Onze opbrengst van 
deze dag was €1631,66!!!! Volgend 
jaar kiezen we weer een mooi pro-
ject om geld voor op te halen.
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Beginnerslijn BVU enthousiast!
Uithoorn - Maandag 23 maart werd 
de tweede zitting van de parencom-
petitie en de beginnerslijn van de 
BVU gespeeld.
Misschien mede door de bericht-
geving in de regionale pers was de 
animo groot in  de beginnerslijn om 
weer een mooi resultaat neer te zet-
ten. Acht paren deden er dit keer 
mee en de winnaars waren Mari-
anne van den Bergh & Ineke Hoog-
endijk met 62,75%. Ellen Hengeveld 
& Yvonne Splinter werden twee met 
58,98%. Henny Credbolder & Rine-
ke van Pesch kwamen op plaats drie 
met 58,61% en de winnaars van vo-
rige week, Ludy Bonhof & Anneke 
Buskermolen scoorden ook nog een 
nette 54,91%. 
Zij staan nog bovenaan met 60,09%, 
precies 5% boven Marianne & Ine-
ke. De voorzitter pochte dat ieder-
een zijn 18 spellen binnen de tijd 
gespeeld had, maar uw onafhanke-
lijke verslaggever zag in de uitslag 
nog twee paren die er maar 17 had-
den gehaald.
De “reguliere” leden werden zoals 
gebruikelijk om praktische redenen 

opgedeeld in een A- en een B-lijn, 
daarna worden de scores gemixt. De 
A-lijn werd gewonnen door Greet & 
Henk  met ruim 69%. Gelegenheids-
koppel Nico & Huib werd twee met 
bijna 62%, Marineke & Martin ein-
digden op drie met ruim 59%. De 
B-lijn werd gewonnen door Moni-
que & Jan met 67,5%, Ineke & Elisa-
beth werden 2 met 66,25. De ladder 
wordt nu aangevoerd door Lambert 
& Huib (61%), Greet & Henk (60,4%) 
en Marineke & Martin (58%).
Zoals u wellicht ziet is de BVU een 
levendige bridgeclub met veel initi-
atieven om nieuwe bridgers te wer-
ven. De BVU doet dat onder ande-
re door de mogelijkheid te bieden 
om in huiselijke sfeer (in overleg 
op dinsdag- of woensdagmiddag/-
avond) gratis bridgelessen te vol-
gen onder leiding van Hans Wagen-
voort. Aanmelden en/of informatie 
bij Hans Wagenvoort 
wagenvoorthans@gmail.com, mob. 
06 53 368 948 of met de secretaris 
van de BVU Marineke Lang tel. 0297 
569 432 (na 18:00 uur) mail: bvu@
telfort.nl.

De Kwikstaart presenteert 
‘Film en boek’

Open podium bij 
muziekvereniging KNA

Uithoorn - In een bomvolle zaal 
hebben de ouders van de leerlin-
gen van basisschool de Kwikstaart 
kunnen genieten van alle leerlin-
gen vanaf groep 2 met een prachtig 
optreden. Drie avonden achter el-
kaar kwamen geschminkte en ver-
klede kinderen naar het Alkwin toe 
waar de uitvoeringen plaatsvon-
den. Gezonde spanning was bij ie-
dereen zichtbaar, maar wat is het 
toch geweldig om te zien hoe soe-
pel de huidige jeugd zich over het 
toneel beweegt. Het hanteren van 
de microfoon en het daarna op de 
standaard terugzetten is voor menig 
kind een fl uitje van een cent. We-
ken, soms wel maanden van te vo-
ren is er door de leerkrachten na-
gedacht over de choreografi e en het 
zoeken van bijpassende muziek. Elk 
jaar krijgen ze het weer voor elkaar 
om een sprankelende show voor de 
ouders neer te zetten. Na afl oop van 
elke podiumavond’ hebben ook veel 
ouders laten horen dat ze bijzon-
der genoten hebben. Dit jaar stond 
het thema ‘Film en boek ‘ centraal 
en het prachtige decor heeft dit ook 
uitgebeeld. Film en boek is een zeer 
passend thema voor de Kwikstaart, 
want het lezen blijft een speerpunt 
binnen hun onderwijs. Veel beken-

de titels zijn de avonden voorbij ge-
komen zoals: Jip en Janneke, Jun-
glebook, the Lion King, Otje, Aladin, 
Pippie langkous, Frozen, Mees Kees, 
Mathilda, Minoes, Mary Poppins, 
Pietje Bell en nog veel, veel meer.
Ouders hebben zich uitgesloofd om 
voor hun kinderen passende kle-
ding te verzorgen en dat maakte het 
plaatje compleet. Op sommige mo-
menten was het dermate stil in de 
zaal dat je een speld kon horen val-
len. Zelfs ouders hebben nooit ge-
weten dat hun kind met een zang-
talent is geboren. Met 4 optredens 
vóór de pauze en 3 optredens na 
de pauze liep alles als een trein. De 
directeur praatte alles vlot aan el-
kaar waardoor het voor alle kinde-
ren duidelijk was wanneer ze aan 
de beurt waren. De opening van de 
avond werd door het volledige team 
verzorgd. Enthousiast werd het lied 
‘Boekenwurm’ van Kinderen voor 
Kinderen ten gehore gebracht. Elke 
avond werd afgesloten met het al-
om bekende slotlied:  ‘t is feest, ’t 
is feest, ’t is feest vandaag’, waar-
bij ook de ouders uitbundig mee 
konden zingen. De try outs voor de 
opa’s en oma’s is ook een dankba-
re formule. Er is nu weer rust in de 
school en dat is ook weer heerlijk. 

Uithoorn - Spelen voor publiek is 
belangrijk in het proces van een 
leerling. Het is daarom niet voor 
niks dat Muziekvereniging KnA een 
open podium organiseert op zon-
dagmiddag 12 april. Het open po-
dium is goed voor leerlingen maar 
ook erg leuk voor gevorderde mu-
zikanten.
Voor wie is het open podium be-
doeld? Voor iedereen die een in-
strument bespeeld en die het leuk 
vindt om op te treden. De leden en 
leerlingen van KnA kunnen zich in-
schrijven op de inschrijfformulieren 
die in het gebouw hangen. Niet le-
den kunnen zich opgeven via kna.
secretariaat@gmail.com. Je kunt 

solo een mooi muziekstuk voordra-
gen, maar het kan natuurlijk ook 
samen met iemand of zelfs als een 
kwartet. Laat jezelf en het publiek 
verrassen!
Is er publiek toegestaan? Ja zeker! 
Lijkt het u leuk om te zien wat er zo-
al gebeurt bij KnA? Welke muzikan-
ten er iets moois laten horen? Of 
bent u geïnteresseerd in een mu-
ziekinstrument? Kom langs op deze 
gezellige middag vol muziek, gezel-
ligheid en een lekker drankje.
Het open podium vindt plaats op 
zondagmiddag 12 april van 14.00 tot 
17.00 uur. Zet het vast in uw agenda 
en beleef een muzikale en gezellige 
middag bij Muziekvereniging KnA. 

Uithoorn - De Zijderoute door 
Kees Terlouw op 30 maart 2015 om 
14.00 uur in de Schutse, de Mero-
delaan, Uithoorn,
Wereldreiziger Kees Terlouw komt 
een boeiende diaserie vertonen 
over “de Zijderoute” en verder . De-
ze diaserie gaat over een zeer ge-
varieerde reis van West naar Oost, 
dwars door China. Deze reis begint 
in Kashgar. Ze reizen ten zuiden van 

de Goby woestijn verder om vervol-
gens de oude handelsroute weer 
op te pakken. Enorme zandduinen, 
halfvergane steden, rotsgraven en 
hoge bergen sneeuw komen op hun 
pad. De meest westelijke Chinese 
Muur, Beijing, het terracottalger in 
Xian verschijnen op het witte doek. 
Een absolute aanrader, deze mid-
dag. Leden NVVH gratis toegang. 
Niet leden betalen � 3,-

De Kwakel - Op zondag 22 maart is 
tussen twaalf en vier uur in de mid-
dag ingebroken in een woning aan de 
Boterdijk, omgeving winkels. Via het 
kelderraam hebben de dieven zich 
toegang verschaft. 
Er zijn drie laptops en een Imac ge-

Hennepkwekerij op 
achtste verdieping
Uithoorn - Op woensdag 18 maart 
om half vier in de middag zijn agen-
ten een woning op de achtste ver-
dieping van de  Straatsburgfl at in-
gegaan. 

Er werd vermoed dat bewoners hier 
een hennepkwekerij waren begon-
nen. In de fl at troffen agenten 121 

planten aan. De hennep is, even-
als alle aanwezige apparatuur, ver-
nietigd. De twee aanwezige bewo-
ners probeerden weg te komen via 
de balkons, maar konden uiteinde-
lijk toch gearresteerd worden. Het 
gaat om twee mannen van 33 en 26 
jaar uit Amsterdam. Zij moeten zich 
verantwoorden bij justitie.

Nieuws en activiteiten bij 
Boekhandel Ten Hoope
Uithoorn - Tot en met zaterdag 
28 maart is de eerste Young Adult 
week in Nederland, ook wij zij heel 
actief met activiteiten. Op maan-
dag 23 maart heeft Natasza Tar-
dio een lezing gegeven op scholen-
gemeenschap het Alkwin. 100 Leer-
lingen hebben ademloos geluisterd 
naar haar verhaal over het nieuwste 
boek : ‘Meedogenloos’: Het verhaal 
gaat over: Een 15-jarige Isra die plot-
seling spoorloos verdwijnt, en  haar 
familie en beste vrienden verbijsterd 
achter laat. Zij denken dat ze ont-
voerd zijn, de politie is hier niet zo 
zeker van. Zij gaan op ontdekkings-
tocht en komen er achter dat ze op 
het vliegtuig gestapt zijn met het doel 
Hatay: een bekende route voor Syrië-
gangers die zich willen aansluiten 

bij terreurbeweging isis. Alle leerlin-
gen kregen een fl yer mee waarmee 
zij een gratis Goodiebag  bij Boek-
handel Ten Hoope kunnen ophalen. 
A.s. zaterdag is het de laatste zater-
dag van de maand, het is een tradi-
tie aan het worden dat u bij ons gra-
tis koffi e kunt komen drinken met 
een stukje koek daarbij. Veel mensen 
maken er gebruik van om op een in-
formele manier te praten over boe-
ken en wat hen bezig houdt. Ook is 
a.s. zaterdag 28 maart de bekendma-
king en uitreiking van de winnaars 
van onze kleurwedstrijd voor volwas-
senen. Dat is om 11.00  uur. Inmid-
dels zijn er meer dan 50 kleurplaten 
ingeleverd. Wij hopen dat u aanwezig 
bent met een fotograaf om deze hap-
pening vast te leggen.

Vogelvrij Festival groeit 
naar twee stages! 
Regio - Nu de eerste zonnestra-
len doorbreken, wordt het hoog tijd 
voor een onthulling: Vogelvrij Fes-
tival groeit in 2015 naar twee sta-
ges! Naast de open-air mainstage 
komt er een tweede stage bij. In de 
stralende zon kun je genieten van 
EDM/House muziek en in een over-
kapte area van minimal, deephouse 
en techno. Naast de vogeltjesdans 
kun je in 2015 als bezoeker dus ook 
een ‘konijnendansje’ doen. Van wel-
ke muziek je ook houdt, er is dit jaar 
altijd een plek te vinden waar je je 
kunt vermaken! 
Op zaterdag 4 juli wordt het terrein 
bij het Fort bij Uithoorn in de Am-
stelhoek weer omgetoverd tot een 
intiem festivalterrein. Over de ver-
dere indeling van het terrein laat de 
organisatie nog niet te veel los, al-
leen dat het een knotsgekke bende 
gaat worden waarin niets te gek is 
en (bijna) alles mag. Welke arties-
ten er gaan draaien op de 6e edi-
tie van het Vogelvrij Festival wordt 
ook nog even “geheim” gehou-
den. Net als elk jaar verschijnen er 
weer meerdere toppers op de EDM/

House stage. De technobazen in de 
overkapte area zullen volgens de 
organisatie iedereen omverblazen: 
“We hebben veel mensen binnen de 
techno-scene gepeild en de toppers 
die wij hebben ingeboekt staan bij 
alle liefhebbers helemaal bovenaan 
het lijstje…!”
Vanaf begin april worden de eerste 
artiesten bekend gemaakt. Wie slim 
is kan nu al zijn slag slaan door met 
korting een ticket te scoren. De “Ge-
luksvogelticket” zijn helaas al uitver-
kocht, maar “Vroegevogel tickets” 
voor � 16,- zijn nog wel verkrijgbaar 
via www.vogelvrij-festival.nl en Pri-
mera. Sla snel je slag, met de aan-
kondiging dat er dit jaar op Vogel-
vrij ook op minimal, deephouse en 
techno gedanst kan worden, zullen 
de tickets snel wegvliegen. Na de 
“Vroegevogel tickets” gaan de “Re-
guliere tickets” direct in de verkoop. 
Check de website www.vogelvrij-
festival.nl en social media kanalen 
voor het laatste nieuws en de eer-
ste acts! Schrijf je in voor de nieuws-
brief om als eerste op de hoogte te 
zijn van exclusieve ticketacties.

Monumentaal restaurant The Beach 
staat niet stil bij 12,5-jarig bestaan
Regio - Een jubileum, 12,5 jaar. Dat 
is best een mijlpaal om bij stil te 
staan, maar niet in Restaurant The 
Beach aan de Oosteinderweg 247 
in Aalsmeer. Daar staan ze namelijk 
niet graag stil, maar kijken ze liever 
naar de toekomst. Natuurlijk vie-
ren ze het 12,5-jarig bestaan. Maar 
meer nog wordt het jubileum aan-
gegrepen om wat nieuws op tafel te 
zetten.
Chef Edwin Hoogeveen presenteert 
eind deze week een compleet nieu-
we kaart, natuurlijk met behoud van 
de kwaliteit die de gasten van hem 
gewend zijn. En om dat te waar-
borgen, heeft hij twee protege’s in 
dienst, die met veel vuur en enthou-
siasme zijn voetsporen volgen. Maar 
Edwin Hoogeveen is veeleisend en 
hij daagt de twee jonge koks Niels 
Kristians en Dior Marchena dan ook 
uit om te laten zien of ze het waard 
zijn. Het is aan de gasten om te laten 
merken of ze daarin slagen, maar de 
chef heeft er alle vertrouwen in.
Met ingang van 28 maart gaat er 
een speciale jubileummaand in. 
Een unieke kans om – als dat nog 
niet gebeurd is – kennis te maken 
met restaurant The Beach. Naast 
de nieuwe kaart bereidt het trio in 
de keuken elke week wat speciaals 
voor op het menu. Als het te moeilijk 
wordt om een keuze te maken, dan 

raden Edwin, Niels en Dior de gas-
ten aan een ‘proeverij op de plan-
ken’ te proberen. Met als uitdagen-
de tekst ‘durft u een meter aan’ ma-
ken zij een keus voor u uit alle be-
staande (voor)gerechten van res-
taurant The Beach en serveren deze 
op een plank van een meter.
Dat alles in de historische en sfeer-
volle setting van de monumenta-
le Aalsmeerse bloemenveiling. Een 
klein jaar geleden is het restaurant 
volledig omgebouwd om het karak-
ter van de veiling weer terug te krij-
gen en dat is goed gelukt. En kinde-
ren? Geen bezwaar. Hoe lang de zit 
ook is, het kindvriendelijke restau-
rant zal ze niet snel vervelen. Want 
waar kunnen ze nu zeggen dat ze 
de beschikking hebben over een 
zandbak ter grootte van drie beach-
volleybalvelden. Terwijl de ouders 
nog even zitten na te genieten van 
het eten, kunnen zij ongeremd hun 
gang gaan in het zand.
Genoeg redenen dus eens langs te 
gaan in restaurant The Beach. De 
chef nodigt u een maand lang uit 
om voor 12,50 euro onze toppers 
van de kaart te proberen. Maar ei-
genlijk is er maar één reden die echt 
de doorslag geeft. “Omdat we het 
lekkerste eten van Aalsmeer heb-
ben”, klinkt het overtuigend uit de 
open keuken.

De redactie van de Nieuwe Meerbode rekent het tot haar 
taak om de lezers van haar krant zo objectief mogelijk te 
informeren. Wij nemen zelf geen standpunt in. Wij vinden 
dat alle mededelingen, nieuwsfeiten en overige onderwer-
pen die zich in het openbaar afspelen en zeker die zaken 
die tijdens gemeentelijke vergaderingen, bijeenkomsten of 
interviews worden gedaan, in onze krant horen. Alle lezers 
van onze krant, ook die niet bij zo’n bijeenkomst of verga-
dering of wat dan ook aanwezig waren, behoren daarvan 
kennis te kunnen nemen. Ingezonden brieven plaatsen 
wij omdat de afzender wil dat haar of zijn mening bekend 
wordt gemaakt in haar of zijn omgeving. Zij of hij blijft ver-
antwoordelijk voor de inhoud. Plaatsing door ons betekent 
niet dat onze redactie een standpunt inneemt.

REACTIE VAN EEN LEZER
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Reagerend op het bericht ‘geen 
vrachtwagens in de Meerwijk’ die 
overlast/gevaar/risico veroorza-
ken  en die daar terecht geweerd 
moeten worden, het volgende. In 
het bericht wordt ook aangege-
ven dat deze vrachtwagens dan 
maar via de Amsteldijk Zuid moe-
ten rijden. Maar ik kan u vertel-
len dat ze ook daar – ter hoogte 
van het Fort ad Drecht gevaarlijke 
manoeuvres uithalen om uitein-
delijk weer te keren richting Am-
stelplein. Kennelijk zijn de (arme) 
chauffeurs volledig de weg kwijt, 
ze werken misschien ook met ver-

ouderde navigatie-systemen. Het 
probleem ligt natuurlijk veel eer-
der, waar hadden we ook alweer 
de nieuwe N201 voor…. Chauf-
feurs komend vanuit Aalsmeer 
e.o., moeten toch daar al duidelijk 
gemaakt worden, dat de wegen 
gewijzigd zijn?  De aanwijzingen 
op de borden deugt dus kenne-
lijk niet, als die er al is en zal dus 
aangepast moeten worden (mis-
schien een poosje in meerdere 
talen…) alvorens de Irenebrug 
defi nitief dicht gaat!
 
L.Kuijlenburg uit Uithoorn

Geen vrachtwagens in de 
Meerwijk 18 maart j.l.

DIA- lezing bij NVVH 
Vrouwennetwerk

Laptops uit huis gestolen
stolen. De bewoners troffen bij thuis-
komst zowel de schuifpui als de deur 
achter wagenwijd open. Mogelijk 
zijn er getuigen van deze inbraak op 
klaarlichte dag. Zij worden verzocht 
contact op te nemen met de politie 
via 0900-8844.
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Ouder-Kind Toernooi SAS’70 Uithoorn - Vrijdagavond 20 
maart werd het jaarlijks Ouder-
Kind toernooi van Volleybal Ver-
eniging SAS’70 gespeeld. Sport-
hal De Scheg werd ook dit jaar ver-
ruild voor de velden van The Beach 
in Aalsmeer. Net als voorgaande ja-
ren was The Beach het strijdtoneel 
van de 8 gemengde teams van vol-
wassenspelers en jeugdspelers sa-
men met hun ouders, broers, zus-
sen, kinderen, vrienden, vriendinnen 
en zelfs opa’s. De gemengde teams 
speelden wedstrijden van 10 minu-
ten, verdeeld over 3 velden. De uit-
slagen waren eigenlijk niet belang-
rijk omdat het plezier de boventoon 
voerde. En omdat de avond dus 
vooral in het teken van plezier met 
elkaar maken stond, viel elk team in 
de prijzen bij de prijsuitreiking. 

Paashaas komt klaverjassen 
bij Legmeervogels
Uithoorn - Piet, de paashaas heeft 
aangekondigd om aanstaande vrij-
dag 27 maart te komen klaverjas-
sen bij Legmeervogels. Ongetwijfeld 
zal Piet de paashaas van die over-
heerlijke paaseitje meenemen om 
deze aan de deelnemers te presen-
teren. Nu, dan kan de avond eigen-
lijk al niet meer stuk. De klaverjas-
organisatie en Piet de paashaas re-
kenen weer op een volle zaal met 
klaverjasdeelnemers. Piet de paas-
haas heeft aangegeven dat hij ook 
vele Paaseitjes heeft verstopt in de 
kantine. Wie dan de meeste Paasei-

tjes heeft gevonden mag deze dan 
als beloning mee naar huis nemen.
Het mag bekend zijn hé? Na elke 
avond klaverjassen is er gelijk de 
prijsuitreiking en ook is er geen tom-
bola. Ook wordt er bij klaverjassen 
bij Legmeervogels geen competi-
tieranglijst bijgehouden. Elke avond 
staat dus op zichzelf. Een maand 
geleden waren bijna alle aanwezige 
tafels bezet met klaverjassers m/v. 
De organisatie hoopt dat aanstaan-
de vrijdagavond 27 maart om 20.00 
uur als het klaverjassen begint, nu 
eens alle tafels bezet zijn..

Lastige zaalwedstrijd voor 
Dames Legmeervogels
Uithoorn - Afgelopen zondag de 
wedstrijd in Hoofddorp tegen Lotus. 
Niet de leukste tegenstander om te-
gen te eindigen, maar de kampioen 
wilden de competitie wel in stijl af-
sluiten door te winnen. Probleem 
was dat de concentratie er niet he-
lemaal was na het behaalde kam-
pioenschap. Lotus wilde natuurlijk 
graag winnen van de kampioen en 
zij gingen er dan ook vol voor. Toch 
kon Legmeervogels wel steeds bij-
blijven en werd er steeds gelijkge-
maakt, beide teams gingen dan ook 
tot 7-7 gelijk op. Toen namen de 
gasten het heft in handen en lie-
pen weg naar een 7-11 stand door 
goede schoten van afstand en door 
wat sneller te gaan spelen. De voor-
sprong werd tot aan de rust vast-
gehouden ondanks het missen van 
veel kansen en grote mogelijkhe-
den. Ruststand 9-12 in het voor deel 
van de geel blauwe dames van Leg-
meervogels.

Na de pauze hetzelfde spelbeeld, de 
kampioen eigenlijk sterker dan Lo-
tus, maar konden nooit écht afstand 

nemen door gemis aan scherpte. De 
voorsprong kwam ook niet in ge-
vaar, de marge van drie doelpunten 
bleef lange tijd gehandhaafd. Soms 
kwam de thuisploeg wel terug tot 1 
punt, maar dan werd er weer even 
gas gegeven en werd de orde weer 
hersteld. Dat ging lange tijd door, 
maar het missen van kansen zou 
op een gegeven moment toch gaan 
opbreken. Lotus kwam dichterbij en 
toen Legmeervogels in overtal ook 
nog eens tot tweemaal toe slordig 
balverlies leed kostte dat een aan-
tal doelpunten en een tijdstraf in 
het nadeel van de gasten. Bij 19-19 
moest er nog een aantal minuten in 
ondertal gespeeld worden. Geluk-
kig kon men de verdediging dicht-
houden, maar wisten de dames aan 
de andere kant ook niet te scoren 
zodat er in de laatste wedstrijd toch 
nog puntverlies geleden werd. Jam-
mer dat het succesvolle zaalseizoen 
niet met een overwinning kon wor-
den afgesloten, maar gelukkig ook 
geen nederlaag.
Nu twee weken vrij om daarna op 
het veld te gaan spelen.

Team Judo Ryu Kensui knap derde
Uithoorn - Afgelopen zondag 22 
maart was Judo Ryu Kensui te gast 

in Beverwijk voor de slotronde van 
de WestFrieseJeugdJudoCompeti-

tie. Het team van Judo Ryu Kensui 
had er erg veel zin in na de afgelo-

pen competitiedagen. Na vier eerde-
re ronde’s stonden we op een mooie 
3e plaats en met nog drie partijen 
op de slotdag moest er gewonnen 
worden! De sfeer binnen het team 
was meteen goed bij binnenkomst. 
Mooi om te zien was dat de 9 judo-
ka’s ingedeeld op gewicht van -27 
tot -60 kilogram streden voor elk 
punt. De eerste partij tegen De uit-
komst wonnen we overtuigend met 
5 gewonnen en 4 verloren wedstrij-
den. De tweede partij tegen Judo-
school Dun Hong ging ons schijn-
baar makkelijk af en ook deze partij 
sloten we af met 6 gewonnen en 3 
verloren wedstrijden. De derde par-
tij was de spanning groot! Er werd 
erg goed en stevig gejudood door al 
onze judoka’s, tegen Judoschool To-
radoshi werd dan ook nipt verloren 
met 2 gewonnen en 7 verloren wed-
strijden. En…een zeer mooie ver-
diende 3e plaats! Omdat we vorig 
jaar gepromoveerd waren is dit een 
super resultaat voor ons team!

KDO toont karakter tegen 
laagvlieger DSS
De Kwakel - Na het mislopen van 
de tweede periodetitel van vorige 
week tegen AGB, speelde KDO af-
gelopen zondag de thuiswedstrijd 
tegen DSS. De Haarlemse ploeg 
kende een goede eerste periode 
waarin maar liefst zeventien pun-
ten werden behaald. In de daar-
opvolgende tien wedstrijden wer-
den er slechts drie punten behaald 
door DSS, waardoor de Haarlem-
mers op voorhand van de wedstrijd 
op de elfde plaats stonden. Trainer 
Raymond de Jong kon deze middag 
niet beschikken over de geschors-
te Michael Meijer en de geblesseer-
den Mitchell Smits en Menno Lin-
geman. Daarentegen stond de te-
rugkeer van Joeri Stange en Mau-
rice Bartels in de basiself van KDO.
In de eerste helft kwam de wed-
strijd maar moeizaam op gang. De 
Kwakelaars kregen een aantal mo-
gelijkheden om de score te openen, 
maar de voorhoede van KDO was 
niet scherp genoeg in de afronding. 
Nadat Peter Onderwater in de 35e 
minuut met een fraaie redding een 
bal uit de kruising plukte, was het 
vlak voor rust toch raak voor DSS. 
Na een strakke voorzet van de rech-
terkant kon de Haarlemse spits van 
dichtbij de 0-1 binnenschieten.
Na de rust ging KDO aanvallender 
voetballen, waarbij middenvelders 
Bart van der Tol en Maurice Bartels 
zich steeds meer voorwaarts lieten 
gelden. In de 47e minuut maakte 
DSS onverwacht, vanuit een scrim-
mage na een uitbal, de 0-2. In plaats 
van in paniek raken bleef KDO rus-

tig en kwam in de 50e minuut ge-
lukkig op 1-2. Vanuit een lange bal 
van Joris Kortenhorst liep Sven Vlas-
man slim door en schoot vervolgens 
de eerste Kwakelse treffer van de 
middag hard tegen de touwen. De 
grensrechter van DSS vlagde nog 
voor buitenspel, maar de sterk acte-
rende scheidsrechter wuifde dit te-
recht weg.

Na dit doelpunt van KDO was het 
aan doelman Peter Onderwater te 
danken dat het geen 1-3 werd. In 
één op één situaties en met ho-
ge ballen kwam Onderwater steeds 
weer als winnaar uit de strijd. Waar 
DSS verzuimde te scoren, deden de 
Kwakelaars dit aan de andere kant 
van het veld wel. Na een vrije trap 
van Maurice Bartels schoot de aler-
te Rick Kruit op het randje van bui-
tenspel de bal over de uitkomende 
doelman heen, 2-2. 
Na deze gelijkmaker kon de wed-
strijd nog alle kanten opgaan, maar 
werd uiteindelijk in de slotfase in 
Kwakels voordeel beslist. In de 82e 
minuut speelde Maurice Bartels de 
bal vanuit een corner op Joeri Stan-
ge. Stange ging langs zijn man en 
schoot de bal hard voor het doel, 
waarna Rick Kruit koelbloedig was 
in het vijfmetergebied en met zijn 
voet de 3-2 binnenschoot. Een paar 
minuten later gooide invaller Ma-
thijs van Rijn de wedstrijd op slot, 
toen hij na een geplaatste vrije trap 
van de uitblinkende Joris Korten-
horst, de 4-2 binnenkopte, wat ook 
de eindstand betekende.

Thamen Beeballers spelen 
eerste oefenwedstrijden
Uithoorn - Eigenlijk was het nog 
veel te koud. Alleen waren de Tha-
men Beeballers niet meer te hou-
den, ze waren zo toe aan hun eerste 
oefenwedstrijd. Zondag 22 maart 
mochten de Thamen Beeballers 
voor het eerst een echte wedstrijd 
spelen in de Major klasse, de voor-
loper op het echte honkbal/softbal. 
Tijdens de wintertrainingen waren 
er een heel aantal nieuwe kinderen 
bijgekomen en ook voor de meer 
ervaren spelers was het nog even 
wennen. De eerste wedstrijd begon 
om half tien tegen Vennep Flyers en 
dit werd een spannende wedstrijd 
die nipt werd verloren. De kinderen 

hadden echter reuze hun best ge-
daan en bijna iedereen wist op de 
honken te komen.
Na een kleine pauze waarbij de 
kinderen in het clubgebouw even 
warm konden worden stond de 
tweede wedstrijd tegen de Rangers 
uit Schagen op het programma. De 
Thamen beeballers waren meteen 
onder de indruk van de lengte van 
deze kinderen en al snel was te zien 
dat deze iets ouder en iets meer er-
varing hadden. De Thamen toppers 
lieten zich echter niet uit het veld 
slaan en met een mooie homerun 
van Ralph brachten wij deze wed-
strijd ook mooi ten einde.

Op de foto de kampioenen van het 2e team.

Dammers K&G degraderen, 
maar toch in de hoofdklasse
Uithoorn - Dankzij de dammers van 
het 2e team van K&G blijft een team 
van K&G in de hoofdklasse spelen. 
Het vreemde feit doet zich voor dat 
zij met het 1e team van plaats ver-
wisselen. Het 1e team ging in de 
laatste wedstrijd in Heerhugowaard 
tegen SNA ten onder waardoor de 
degradatie een feit werd. Het 2e 
team had twee weken geleden het 
kampioenschap van de 1e klasse al 
behaald. Maandagavond speelt het 
team van Leo Hoogervorst de laat-
ste demonstratie wedstrijd tegen 
Zaandam om een mooi seizoen te 
bekronen. Vreemde krachten wa-
ren rond bij de Kwakelse damclub, 
damclub ‘Nieuwveen’ promoveert 
naar de hoofdklasse, en Aalsmeer-
der Wim Keessen pakt de titel. In de 
alles beslissende partij wist hij Adrie 
Voorn op remise te houden en daar-
door kampioen te worden.

Gelukkig blijven deze ‘buitenlan-
ders’ de club steunen die enigszins 
in ademnood komt omdat het le-
dental slinkt en er geen jeugd bij-
komt. Op bijna het eind van dit sei-
zoen zal het bestuur zich gaan be-
ramen op de toekomst, het doel van 
het 100 jarig bestaan in 2027 lijkt 
verder weg te komen liggen. K&G 
vervult een regiofunctie, slechts 
weinig damclubs telt de omgeving 
nog, waarvan K&G de roepende in 
de woestijn is. Maar de leden van 
K&G zijn bijzonder trouw en dam-
den weer een mooi seizoen, daar 
had men bij moeten zijn. Op de 
gezellige maandagavonden werd 
goed gedamd in ’t Fort De Kwakel. 
Dat doet K&G nog drie weken, op 
13 april wordt het 88e seizoen met 
sneldammen afgesloten. Damlief-
hebbers zijn deze laatste avonden 
van harte welkom.

Handbalmeiden Legmeer-
vogel D1 kampioen
Uithoorn - Zondagochtend 22 
maart konden, na een mooi seizoen, 
de handbalmeiden van Legmeervo-
gels D1 kampioen worden. In Ze-
venhoven in sporthal De Vlijt moest 
alleen nog de laatste wedstrijd te-
gen HSV’69 uit de Hoef gewonnen 
worden.
Het werd een spannende wedstrijd, 
waarbij het lange tijd gelijk op ging. 
De meiden gingen de rust in bij een 
stand van 5-6 in hun voordeel. Er 

waren veel toeschouwers naar de 
wedstrijd gekomen. Onder luid ap-
plaus en gejoel liep Legmeervogels 
in de 2e helft uit en was het kam-
pioenschap met een eindscore van 
7-11 een feit! 
Met taart, een mooie medaille en 
een bos bloemen keerde het team 
naar de kantine van Legmeervogels 
waar ze door de enthousiaste sup-
ports nog eens werden toegezon-
gen met ‘We are the champions’!

Keeper KDO G1 scoort zijn 
eerste wedstrijddoelpunt
De Kwakel - Na de nederlaag van 
vorige week wilde KDO G1 deze 
week weer eens wat rechtzetten. 
Helaas waren de spelers van Roda 
23 G2 hier de dupe van. Dat de da-
mes in het team van KDO een gro-
te inbreng hebben bleek al met-
een aan het begin van de wed-
strijd. Binnen 40 seconden stond 
de 0-1 op het scorebord door Seli-
na. Deze stand bleef heel lang on-
gewijzigd. KDO was veel in de aan-
val maar eigenlijk alleen maar be-
zig om het materiaal waar het doel 
van gemaakt is te beproeven. Ach-
tereen-volgens schoot Stijn op de 
paal, Ilja onderkant lat, Bronwin op 
de paal en Jeffrey op de paal. Resul-
taat materiaal is goedgekeurd maar 
geen doelpunten. Uiteindelijk wist 
de 2e dame Bronwin met een kei-
hard schot een doelpunt te maken. 
Waarna Jeffrey de ruststand van 0-3 
aantekende. 

Na rust een beter geconcentreerd 
spelend KDO. Waardoor Jeffrey snel 
weer 2x kon scoren. Keeper Beau 
had weinig te doen mede door het 
goede verdedigende werk van Bo-
ris, Timo en Daniël.
Dus Beau ging maar eens meevoet-
ballen en in een van de afgeslagen 
aanvallen plofde de bal voor zijn 
voet en hij scoorde zijn eerste wed-
strijddoelpunt 0-6. Een van de nade-
len als je als keeper gaat voetballen 
is dat je ook eens, na al die wedstrij-
den volledig te hebben gespeeld, 
een keer gewisseld kan worden.

Dus hij kwam ook eens aan de 
beurt. Dat mocht de pret niet druk-
ken deze middag.
Uiteindelijk zorgde de twee mid-
denvelders Youssef en Stijn voor het 
slotaccoord van de wedstrijd door 
beide 2x te scoren. Eindstand Ro-
da23 G2 – KDO G1 0-10.

Bridgeclub ABC
Regio - Op 19 maart werd de 1e 
competitie ronde van de 4e cyclus 
gespeeld. De  uitslag van vorige 
week was niet compleet, door sto-
ringen in de kastjes. Lucas en Cor,  
hebben vele uren de boel gereset 
en wat nog meer zij, maar dat re-
sulteerde dat  het vandaag weer op 
rolletjes is verlopen en de juiste uit-
slagen konden worden vermeld. De 
sfeer was opperbest en eigenlijk 
wat te luidruchtig gebridged, maar 
als er ook nog af en toe gelachen 
wordt, is dat een teken, dat ABC een 
hele prettige bridgeclub is.
 
De zitting uitslag was als volgt :
In de A lijn waren na enige tijd weer 
op de eerste plaats gekomen  Ria 

en Joop  met 61,25% Op de  twee-
de plaats  waren als van ouds  Len-
ny en Jan  met 60,00%  Op de derde 
plaats Addie en Jannet, verheugd 
met een score van  59,17%. In de 
B lijn werden hoge scores behaald. 
Op de eerste plaats Corry en  Lenny  
met een super uitslag van  66,00%. 
Het gelegenheids koppel Nel en 
Lucas werden tweede met  57,50% 
mooi gedaan. Derde  werden Corry 
en Netty met een klein verschil  en 
net nog niet een gedeelde tweede 
plaats, met 57,00%
 
Volgende week gaan we weer met 
veel plezier er tegen aan, we hopen 
weer op een goede opkomst, met 
veel bridge plezier.
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Nieuw Zeelandse topatleet 
bij Horangi Taekwondo
Uithoorn - Een van de grootste tae-
kwondo evenementen van het jaar 
is de Dutch Open Taekwondo in 
Eindhoven. Dit gigantische toernooi 
wordt bezocht door de wereldtop en 
is naast de Olympische Spelen, EK’s 
en WK’s het grootste en belangrijk-
ste taekwondotoernooi van de we-
reld. Holland heeft een lange traditie 
met dit toernooi. Het is een van de 
oudste taekwondotoernooien. Dit 
jaar werd de 42e editie gehouden! 
Jaarlijks komen ruim 1.300 deelne-
mers uit de hele wereld op dit toer-
nooi af. Het is een uitstekend mo-
ment om je te meten met de bes-
te spelers van de wereld en er zijn 
veel world ranking points te verdie-
nen. Een van de deelnemers was de 
Nieuw Zeelandse Dafydd Sanders. 
Hij bezocht ook Horangi Taekwondo 
om mee te trainen en les te geven.
Dafydd reist een half jaar rond in 
Europa om en is alleen in 2015 al in 

10 landen geweest om deel te ne-
men aan wedstrijden. Beste recente 
resultaat was een bronzen medaille 
in Qatar begin maart. Helaas heeft 
hij tijdens het toernooi in Qatar ook 
zijn enkel geblesseerd, wat hem tij-
dens de Dutch Open al de eerste 
ronde kostte tegen Kroatië.
De maandag na het toernooi gaf hij 
een clinic voor de leden van Horangi 
Taekwondo. Hij nam de laatste ont-
wikkelingen van de taekwondosport 
door met een aantal leuke gerichte 
oefeningen. In de aanloop naar de 
volgende olympische spelen zijn de 
bonden weer hard bezig het spelle-
tje zo veilig en aantrekkelijk moge-
lijk te maken. Zo blijft de sport zich 
ontwikkelen. Horangi taekwondo is 
weer blij met de inspiratie die ze van 
deze topatleet gekregen hebben.
Voor meer informatie over taekwon-
do kijk je op www.horangi.nl of op 
onze facebookpagina.KDO D2 zaalkampioen!

De Kwakel - De meiden moes-
ten zaterdag om 18.00 uur aantre-
den tegen en in Nieuwegein, het 
een na laatste team uit de poule. Je 
zou zeggen: dat moet te doen zijn. 
Maar: onderschat nooit een tegen-
stander! Spanning voor deze wed-
strijd was wat minder aanwezig dan 
vorige week, maar bij vertrek vanaf 
het dorp waren er toch lichte span-
ningen en een enkel bleek gezicht-
je te bespeuren. Zou het dan einde-
lijk gebeuren vandaag? Na diverse 
seizoenen een toch ook prachtige 
tweede plaats te hebben veroverd, 
werd het nu echt tijd voor het kam-
pioenschap. De meiden waren er 
meer dan klaar voor. Nadat het ein-
delijk gelukt was alle speelsters, de 
coach, de trainers en dan ook nog 
alle ouders, broertjes en zusjes in 
de auto’s te proppen, konden we op 
weg naar Nieuwegein. De KDO mei-
den pakten de wedstrijd gelijk goed 
op en binnen mum van tijd stonden 
ze met 0-3 voor. De spanningen die 
er nog waren zag je van de smal-
le schouders vallen en er kon vrij uit 
gehandbald gaan worden. De mei-
den konden elkaar goed vinden en 
we hebben prachtige aanvallen, 
breaks en zelfs een mooi ingescho-
ten penalty gezien van de KDO mei-
den. Fay keepte de sterren van de 
hemel en presteerde het zelfs alle 
ballen van Nieuwegein voor de rust 
te keren. Ruststand 0-9!!! Redelijk 
ontspannen kon er in de rust geluis-
terd worden naar Silvia, Simon en 
Maxime. Tips: gewoon lekker hand-
ballen en genieten! Nou, dat is ge-
lukt.

Tweede helft
Alhoewel de tweede helft Nieuwe-

gein met man en macht probeerde 
de KDO machine te stoppen lukte 
dit niet, gezien de prachtige goals 
die gemaakt werden door de mei-
den, al dan niet individueel, dan wel 
in mooi samenspel. Er werden trucs 
uit de hoge hoed getoverd, de cir-
kel werd mooi vrijgespeeld en kan-
sen prachtig afgemaakt. De meiden 
hadden behalve het doel om te win-
nen nog een doel. Een doel dat ze 
zichzelf hadden opgelegd: in ieder 
geval 22 goals scoren om de mees-
te doelpunten van alle teams aan de 
eindstreep te halen na afsluiting van 
dit zaalseizoen. Nadat de scheids-
rechter het laatste fluitsignaal ge-
geven had stond er een eindstand 
van 3-23 op het bord. Twee doelen 
bereikt dus! De meiden vlogen el-
kaar in de armen en na uitreiking 
van de bloemen en medailles door 
het bestuur werd het tijd voor de 
teamfoto. Na het douchen naar de 
kantine waar meerdere malen het 
wel bekende “We are the champi-
ons” van Queen moest klinken. Om-
dat de meiden nog niet klaar wa-
ren, kwamen er nog meer cadeaus 
op tafel. Een taart van Simon, lek-
kers en leuks van Chantall en Maxi-
me en niet te vergeten de prachtige 
oranje vesten met jullie namen erop 
bedrukt van sponsor De Beij Elektra. 
Het kon niet op! Een polonaise kon 
dan ook niet ontbreken en het feest 
was compleet! 
Met 11 gewonnen wedstrijden, 4 
keer een gelijkspel en geen enkele 
wedstrijd verloren zijn jullie terecht 
eerste! Famke, Fay, Fleur, Lindsay, 
Minke, Roos, Senza en Yara: prima 
gedaan en bedankt voor een mooi 
seizoen! Wij hebben van jullie ge-
noten!

Kampioenschap van Uithoorn
Uithoorn - Het kampioenschap van 
Uithoorn, bij UWTC, begon iets na 
10.00 uur met de jongste jeugd. Een 
aantal deelnemers stonden eerst bij 
de bmx baan in plaats van het wiel-
ren parcours en kwamen maar nipt 
op tijd binnen. Zo konden ook de-
ze deelnemers nog inschrijven en 
meerijden. En de jongste deelne-
mers hadden het zwaar met de ster-
ke wind. Het veld was al snel be-
hoorlijk uit elkaar geslagen. Jong-
ste UWTC lid Siem van Smooren-
burg vond in de koude wind de brug 
heel zwaar, maar was erg trots dat 
hij in de bocht nog 3 renners had 
ingehaald. De winst ging hier naar 
Jan van Schaik uit Amsterdam voor 
Michiel Mouris uit Baambrugge en 
Siem van Smoorenburg uit Leimui-
den. Esmee de Rijk behaalde voor 
UWTC nog een mooie 6e plaats. Bij 
categorie 3+4 reed UWTC lid Mees 
van Smoorenburg bijna de hele 
wedstrijd op kop. Hierdoor kwam 
hij kracht tekort om de winst op te 
strijken, maar met een 2e plaats was 
Mees ook erg blij. De winst ging hier 
naar Kay van den Hogen uit Volen-
dam en op de derde plaats eindigde 
Milan Huizer uit Waddinxveen. Voor 
Joyce de Rijk ook een hele mooie 6e 
plaats.
Categorie 5+6 en categorie 7 gin-
gen op hetzelfde tijdstip van start. 
Bij categorie 5+6 ging de winst 
naar Tristan Geleijn uit Rijsenhout 
voor Rosan Koper uit Heemskerk 
en Wessel Mouris uit Baambrugge. 
Voor UWTC reed Sven Buskermo-
len mee en Sven eindigde op plaats 
12. Bij de eindsprint in categorie 
7 kwam sterke UWTC renner Eric 
Looij net iets tekort voor een plaats 
op het podium. Tijmen van Loon uit 
Amstelveen, Owen Geleijn uit Rij-
senhout en Lars Klugt uit Volen-
dam waren vandaag net iets ster-
ker. Voor Eric een 4e plaats en Ian 
van de Berg reed naar de 10e plaats.

Nieuwelingen
Bij de nieuwelingen en dames klas-
se verscheen maar een heel klein 
startveld. We hadden concurren-
tie van de landelijke wedstrijden. Al 
snel ontstond een kopgroep met 5 
man/vrouw en hierachter een ach-
tervolgend groepje met onze Niels 
Kramer erin. Niels heeft nog weinig 
wedstrijdervaring en vond geduren-
de de wedstrijd in Julia van Ravens-
zwaaij een goede partner. Lucia Kri-
ger kon deze beide renners niet bij-
houden en kwam alleen te rijden. 
In de laatste fase van de wedstrijd 
dunde de kopgroep ook steeds ver-
der uit, waardoor de eindsprint uit-
eindelijk ging tussen Ruben v.d. Pijl 

uit Amstelveen en Stijn Ruijter uit 
Uithoorn. Ruben was een tikje snel-
ler en mocht op het hoogste scha-
vot plaatsnemen. Niels Kramer reed 
de wedstrijd lekker uit en eindigde 
als 5e.
Bij de dames ging de winst naar 
Tessa Dijksman die als enige da-
me lang in het spoor van de jon-
gens kon blijven. Ook bij de sport-
klasse en de overige renners (eli-
te, belofte, junioren en amateurs) 
geen grote opkomst. Maar er stond 
wel een enorm sterk startveld. Alle 
27 renners gingen tegelijk van start. 
Een actieve wedstrijd met veel uit-
loop pogingen ontstond. Halverwe-
ge de wedstrijd ging Henk de Jong 
uit Mijdrecht ervandoor en hij kreeg 
Franklin Wessels uit Aalsmeer en 
Max vd Water mee. Er ontstond een 
serieuze voorsprong van rond de 20 
seconde. Maar ook deze ontsnap-
ping werd uiteindeljk weer teniet 
gedaan. De toeschouwers waren het 
er wel over eens dat Henk de Jong 
wel de meest aanvallende renner 
van het veld was. Op het moment 
dat de sportklasse te horen kreeg 
dat er nog 3 rondes te rijden waren, 
werd ook deze groep actief. Guido 
de Koning uit Oostzaan sprong weg 
en wist zo de winst op te strijken. 
Hij kreeg de Amsterdamers Casper 
Hermans en Pierre Deen naast zich 
op het podium. Harry van Pierre is 
weer wedstrijdritme aan het opdoen 
na zijn zware valpartij in 2014, waar-
door hij meer dan een half jaar niet 
meer op de fiets had gezeten. Met 
zijn vierde plaats ging ook hij weer 
tevreden naar huis. Voor nieuw lid 
Job Bosse een 7e plaats. De overige 
renners gingen ook de laatste fase 
van de wedstrijd in waarbij de kop-
groep een kleine voorsprong had 
op de rest. Maar in de laatste ronde 
wist de achtervolgende groep toch 
weer aan te sluiten. Alleen Marcel 
Jacobs uit Uithoorn had een gaatje 
geslagen en reed zo naar de winst. 
Voor de sprint voor de overige podi-
umplaatsen had de jury het zwaar, 
vier man bolde zo ongeveer tege-
lijk over de finishlijn. De Mijdrecht-
se Imo de Pruijssenaere en Henk de 
Jong waren 2 en 3 geworden. Rene 
Kaslander behaalde in deze groep 
de beste uitslag voor UWTC: 6e. Bas 
de Bruin bleef met de 9e plaats de 
jongste UWTC-er Bart de Veer voor. 
Voor het publiek was dit een leuke 
wedstrijd om te zien. 
Alle trainingen gaan ook weer star-
ten bij UWTC. Wielrennen is leuk 
voor jong en oud en wil je eens ken-
nismaken met deze leuke buiten-
sport kijk dan voor meer informatie 
op: www.uwtc.nl/wielren

Bridgeclub de Legmeer
Uithoorn - Na het viertallen spek-
takel weer overgeschakeld naar de 
parencompetitie waar de tweede 
zitting van de derde ronde op het 
programma stond. In de A- lijn wa-
ren Joop van Delft & Frans Kaan-
dorp weer eens op dreef met een 
prachtig percentage van 63,89. Ze 
waren hier de enigen die in de zes-
tig scoorden daar paar nummer 
twee, Jaap Kenter & Gerda Schave-
maker op 59,03% eindigde. Rens-
ke & Kees Visser konden weer eens 
goed meekomen met de top en be-
haalden met 57,64% de derde plek, 
net voor Jan Egbers & Ben Remmers 
die op 56,94% kwamen. André van 
Herel & Cora de Vroom verzamelden 
wat minder, maar hun 52,78% hield 
ze nog wel net binnen de top vijf 
van deze lijn. In de B- lijn lieten de 
gesneefden van de vorige ronde er 
geen misverstand over bestaan dat 
ze graag een retourtje A- lijn wil-
len. Ben ten Brink & Jan Bronkhorst 
en Francis Terra & Wim Slijkoord 
kwamen als eerste en tweede de-
ze avond op respectievelijk 57,99 en 
56,25% en deden zo een stap in de 
gewenste richting. In de C-lijn wa-
ren Anton Berkelaar & Wil van der 

Meer deelden drie en vier met Riet 
& Wim Beijer met voor allen 53,47% 
en Maria Baas & Klaas Verrips lijken 
de C- lijn nu toch wel definitief ont-
groeid te zijn met een keurige vijfde 
plaats en 53,13%. In deze C- lijn de-
den Ans de Koning & Wim Röling op 
hun beurt een flinke gooi naar pro-
motie door als tweede paar van al-
le bridgers deze avond met 61,11% 
ook een zestiger binnen te halen. 
Ada van Maarseveen & Ans Voogel 
en Tom de Jonge & Herman Vermu-
nicht kwamen met 59,72 en 59,58% 
wel in de buurt, maar het klinkt toch 
wat anders! Marja van Holst Pelle-
kaan & Sandra Raadschelders eta-
leerden met 57,99% ook hun ta-
lenten en ambities en Marjan & 
Jan Wille lieten met 57,50% zien 
dat de Spaanse zon niet alleen vi-
tamine D maar ook bridge inspira-
tie oplevert. Wilt u ook nog aanha-
ken bij de bridgetrein, kom dan spe-
len 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: e- mail 
gerdaschavemaker@live.nl, telefoon 
0297 567458.

Bar Adelhof 3 kampioen 
tweede divisie
Regio - Vorige week rook Bar Adel-
hof 3 al aan het kampioenschap 
maar deze week lieten zij het zich 
ook smaken. Door een ruime over-
winning zijn zij buiten bereik van 
de concurrentie gekomen en daar-
mee is ook promotie naar de 1e di-
visie een feit. Het team bestaande 
uit Pim de Jager, Erik Spiering, Cock 
Verver, Robert Daalhuizen, Stefan 
Vos en Rohan Janmaat hadden dit 
seizoen een doel en dat was pro-
moveren naar de 1e divisie. Het he-
le seizoen speelden zij sterk. Af en 
toe werd er wel eens verloren maar 
daar stonden ruime overwinningen 
tegenover en zo kwam het kampi-
oenschap dan ook langzaam maar 
zeker in zicht. Afgelopen woensdag 
was dan wel een ruime overwinning 
nodig. Dat is niet altijd makkelijk als 
je weet dat je kampioen kunt wor-
den maar ook deze klus werd, mis-
schien nog niet helemaal verwacht, 
ook geklaard, met 9-0 werd ASM 
1 naar huis gestuurd en daarmee 
kon de champagne (bier?) uit het 
ijs gehaald worden. Het bestuur fe-
liciteert het team met het kamioen-
schap en de promotie. 

Strijd
De strijd is echter nog niet hele-
maal achter de rug. De concurren-
tie moet zich nu dan gaan richten 
op de tweede en derde plek. Hier-
mee kan, in de nacompetitie, als-
nog promotie naar de 1e divisie af-
gedwongen worden. De Kromme 
Mijdrecht staat door een 4-5 over-
winning tegen CenS 2 inmiddels op 
de 2e plaats en is dus goed op weg. 
CenS 1 was vrij maar blijft nog op 
de 3e plaats. Onze Vrijheid/de Bil-
jartmakers staat nog wel 4e plaats 
maar pakte, uit bij de Springbok 2, 
een van de laatste strohalmen door 
daar met 2-7 te winnen. ASM 1 trad 
met 3 spelers aan bij de Kromme 
Mijdrecht 2, extra caramboles ma-
ken dus. Dat lukte niet helemaal 
maar toch werden er 4 dure punten 
van de Kromme Mijdrecht (5-4) af-

gesnoept. Wat de nacompetitie be-
treft zullen zij af moeten wachten of 
nummer 2, 3 en 4 nog punten laten 
liggen.

Eerste divisie
In de 1e divisie moest koploper de 
Merel/Heerenlux 3 naar de Kui-
per/Stee Inn. Dorus van de Meer 
en Wim Berkelaar haalden 4 wed-
strijdpunten binnen en gezamenlijk 
zorgde het team voor het 5e punt, 
4-5. Een goede stap in de richting 
van het kampioenschap. Zeker aan-
gezien de nummer 2 en 3 de pun-
ten aardig liet liggen. De Spring-
bok 1 moest naar Bar Adelhof 1 
maar zij konden geen vuist maken 
en haalden slechts 2 punten bin-
nen, 7-2. De Schans/Lutis ventilatie-
techniek is bezig aan een hele goe-
de serie. Zij ontvingen Bar Adelhof 2 
(ook in de top), maar het goede spel 
van afgelopen weken werd voort-
gezet en met 7-2 werd Bar Adel-
hof 2 weer naar huis gestuurd. John 
Beets deed het opnieuw goed door 
zijn partij in 19 beurten uit te ma-
ken. Stieva/Aalsmeer heeft de pun-
ten hard nodig om de nacompetitie 
te ontwijken maar tegen DIO is dat 
niet makkelijk. Alleen Bernard En-
thoven haalde 2 punten voor Stie-
va binnen,7-2. Lucia Burger (Stie-
va) maakt wel de hoogste serie (9 
caramboles, 29,03%) van de week 
maar een hoge serie is lang niet al-
tijd goed voor een overwinning. De 
Paddestoel 2 ontving de Merel/Hee-
renlux 1. De Merel staat op een re-
delijk veilige plek in de ranglijst 
maar de Paddestoel heeft heel hard 
punten nodig. Die kans lieten zij de-
ze keer niet glippen. Arjan Bosman, 
Jamal Banmousa en Carolien Ha-
ring wonnen en zorgden daarmee 
voor de 7-2 overwinning.

Het eind van de competities is in 
zicht en de komende weken gaan 
we horen wie de bekerkampioen 
gaat worden en wie kampioen van 
de 1e divisie is geworden.

Bridgeclub Hartenvrouw
Uithoorn - Vorige week gaf ik aan 
dat, op verzoek, geen achterna-
men meer vermeld zouden worden. 
Groot was mijn verbazing dat ik op 
straat werd aangesproken door ver-
scheidene lezeressen(s): Waarom 
geen achternamen meer, wie is wie 
nou? Zo is het niet leuk meer enz. 
Toch leuk om te horen dat wij in de 
belangstelling staan. Maar ja alleen 
voornamen zo zij het en zal heus wel 
wennen, begint u maar vast: In de 
A, met vijftien paren, werden eerste 
Gerda en Nel met 63.19%. Miene-
ke en Hilly volgden als tweede met 
62.92%, Geke en Margo derde met 
61.11% en vierde Guus en Renske 
met 57.43%.
Dan de B, met ook vijftien paren, 
daar werden Ria en Ineke eerste 
met 61.11%. Ans en Loes tweede 
met 60.42%, derde het combipaar 
Thea en Yvonne met 55.%. Als vier-
de meldden zich Corrie en Ernie met 
54.93%. Dan de competitie: In de A 
staan Hilly en Mieneke eerste, ge-

volgd door Gerda en Nel als twee-
de. Derde en vierde zijn achtereen-
volgens Geke en Margo en Kitty en 
Janny. Een verheugend bericht voor 
Cisca en Trudy: jullie zijn ingehaald 
door Thecla en Rees zij presteerden 
nog “beter” deze keer. Toch gloort 
voor u vieren nog een toekomst zie 
de uitslagen van competitie B:  Hier 
zijn eerste Loes en Ans, Ria en Riet 
goede tweede, Ria en Ineke derde 
en Corrie en Ernie vierde. Ik refereer 
nog even aan de uitslagen van de A 
en het niet wanhopen voor wat be-
treft de toekomst: Het paar Lies en 
Henny, vorige week glorieuze twee-
de, overtroffen zichzelf en Thecla/
Rees en Cisca/ Trudy door ook een 
dieptepunt in hun bridge carrière.
Ik wil maar zeggen het kan vreemd 
lopen in de bridgewereld.
Dames voor u zessen geldt: er is 
hoop voor de toekomst! Ook spe-
len bij Hartenvrouw? Inlichtingen 
bij Mieneke telefoonnummer 0297-
565756.

UWTC BMX ers BMX
in Velsen
Uithoorn - Afgelopen zondag 22 
maart was het dan weer zover de 
allereerste wedstrijd van dit sei-
zoen bij de BMX WEST competitie. 
De onderlinge strijd tijdens de man-
ches was goed om te zien. Bij de 
jongste klasse de boys 6- deed Gi-
no Soede goede zaken hij reed 3x bij 
de eerste vier en kon zo gelijk door-
stromen naar de finale! Bij de klas-
se boys 10-11 en 13-14 moesten in 
de eigen klasse en in de open klas-
se zelfs kwartfinales gereden wor-
den. Hierin gelukkig veel rijders van 
UWTC die een plekje in de halve fi-
nale wisten te bemachtigen. 
Gino Soede reed in zijn grote fina-
le bij de boys 6 jaar knap naar een 
5e plaats. Bij de Boys 9 jaar reed 
Jur de Beij in zijn finale naar een 6e 
plaats. Bij de Boys 10 jaar, 5 rijders 
van UWTC in deze finale. Voor Rens 
Grömmel liep dit helaas niet zo goed 
af. Doordat iemand viel kon hij deze 
persoon niet meer ontwijken en viel 
daardoor ook, een mooie eindplaats 
in de finale was daardoor verkeken. 
Jessy Soede deed het nog het bes-
te in deze klasse en reed knap naar 
plek drie. Bij de Boys 11 jaar, 2 rij-
ders van UWTC in de finale, Max 
Kroon reed naar plaats vijf maar 
Brian Worm de hele dag al voorop 
te zien reed in zijn finale zeer sterk 
naar de eerste plaats, super gedaan! 
Bij de Boys 12, 3 rijders van UWTC 
in de finale, Brian Boomkens werd 
hierin knap 2e, Max de Beij 3e en 
Tonko Klein Gunnewiek wist be-
slag te leggen op de 6e plaats. Bij 
de Boys 13 jaar reed Izar van Vliet 
Garcia, weer terug op zijn nest in 
Uithoorn na een uitstapje voor een 
jaar naar een andere club zijn wij 
blij dat hij weer terug is, mooi naar 

de 2e plaats. Bij de Boys 14, 3 rij-
ders van UWTC in de finale, Maar-
ten v.d. Mast werd hierin mooi 3e, 
Kevin Boomkens 5e en Flip van Wal-
raven 7e. De mannen gaan steeds 
sneller en springen steeds hoger 
dat was duidelijk te zien bij de boys 
15 jaar. Bart van Bemmelen reed als 
een speer naar de 1ste plaats ge-
volgd door zijn teamgenoot Joey 
Nap op plaats twee. Bij de sport-
klasse 17+ ook 3 rijders van UWTC 
te zien, Pim de Jong werd mooi 2e, 
Arjan van Bodegraven 3e en Mats 
de Bruin 5e. Ook bij de dames was 
er weer een flinke strijd gaande in 
de finale bij de ladies reed Priscil-
la v.d. Meer naar de zevende plaats. 
Ook de cruiser klasse was goed ver-
tegenwoordigd bij de klasse boys 
17-29 bijna een geheel groene fina-
le, 5 rijders in totaal waarvan 4 van 
UWTC, Roberto Blom 1ste, Wouter 
Plaisant v.d. Wal 2e, Sven Wiebes 
3e en Mike Veenhof 4e. Bij de crui-
ser klasse 30-39 reed Erik Schoen-
makers naar een 4e plaats. Bij de 
oudste klasse de cruisers 40+ ook 
drie rijders van UWTC te zien, Gaby 
Paans 5e, Patrick Kroon 6e en Eel-
co Schoenmakers 7e. De volgen-
de rijders gingen in de open klasse 
nog met een mooie beker naar huis: 
boys 8-9 Alec van der Mast 1ste en 
Daan Corts 3e, Boys 10-11 Brian 
Boomkens 3e Boys 12-13 Maarten 
v.d. Mast 1ste en Kevin Boomkens 
3e Boys 14-15 Bart van Bemmelen 
3e Boys 16+ Tom Brouwer 2e. 
Eind van de middag kwam de wed-
strijd ten einde iedereen weet waar 
hij staat en kan zich gaan voorbe-
reiden op de 2e ronde van de BMX 
West competitie, volgende week op 
de baan in Heiloo.
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A jeugd handbal Legmeervogels 
derde in de 1e klasse
Uithoorn - De laatste zaalwedstrijd 
moest de DA 1 van Legmeervogels,
gesponsord door ‘trots op haar’, uit 
spelen tegen VOS/DSG, die de laat-
ste plaats bezette. Legmeervogels 
wilde graag op de derde plaats ein-
digen dus het was noodzaak de-
ze wedstrijd te winnen. Legmeer-
vogels startte niet best. VOS/DSG 
nam algauw 2 doelpunten voor haar 
rekening. Gelukkig herpakte Leg-
meervogels zich zeer snel. De wed-
strijd ging gelijk op. Door een mooie 
break en goede aanvallen kon Leg-
meervogels toch op een 4-6 voor-
sprong komen, maar ook nu weer 
kon Legmeervogels deze voor-
sprong niet behouden en kon VOS/
DSG weer op gelijke hoogte komen 
6-6. Zo golfde het spel heen en weer. 
In deze fase speelde Legmeervogels 
tweemaal in ondertal, maar VOS/
DSG kon door de goede verdedi-
ging en door uitstekend keepers-
werk niet scoren. Weer nam Leg-
meervogels een voorsprong door 
goede afgemaakte vrije worpen en 
door een goede passeerbeweging 
vanuit de hoek en deze stand hiel-
den zij vast tot de rust 8-10. Na de 
rust scoorde VOS/DSG al snel gelijk 

10-10. In deze fase golfde het spel 
heen en weer en vielen de doelpun-
ten aan allebei de kanten. VOS/DSG 
scoorde nog twee cirkeldoelpunten 
en kwam Legmeervogels met twee
doelpunten achter te staan 16-18. 
Legmeervogels bleef knokken voor 
wat ze waard waren, maar het was 
zwaar met een zevende man in het 
veld. 
Circa vijf minuten voor tijd kreeg 
Legmeervogels weer een twee mi-
nuten aan de broek en een penal-
ty tegen. De vlam sloeg bij Legmeer-
vogels in de pan. Nogmaals werden 
er twee speelsters van Legmeervo-
gels uit het veld gestuurd. De pe-
nalty werd benut 16-19. Ja en daar 
stond Legmeervogels dan met drie 
speelsters in het veld en een keep-
ster. Het is bijna niet te geloven, 
maar deze drie speelsters en keep-
ster haalde het beste van Legmeer-
vogels naar boven en scoorde 17-
19. En toen het team weer com-
pleet was, werd er nog tweemaal 
gescoord 19-19. Vreugde alom met 
dit gelijke spel en omdat HAVAS van 
Vriendschap/TOB heeft gewonnen 
zijn we alsnog als derde geëindigd 
in de eerste klasse.

Legmeervogels vrouwen 
zoeken dames!
Uithoorn - De Legmeervogels vrou-
wen 1 zoeken per direct nieuwe da-
mes! Voor het voetbalseizoen zijn 
zij op zoek naar nieuwe dames om 
het team te versterken.  Heb jij zin 
om te voetballen, maar ben je ook 

op zoek naar een team vol gezellig-
heid en plezier, dan ben  je bij hen 
aan het juiste adres.  Wil je meer in-
formatie of wil je een keer meetrai-
nen, stuur dan een mailtje naar leg-
meervogelsdames@hotmail.com

Legmeervogels doet 
zichzelf veel te kort
Uithoorn - Na afloop van het du-
el Kampong tegen Legmeervogels 
was iedereen het er over eens dat de 
winst van Kampong, 2-1, een gesto-
len overwinning is. Als Legmeervo-
gels heb je dan aan deze mening wei-
nig want je staat gewoon met lege 
handen. Door dit verlies is plaats 11 
eerder in zich dan de 4e of 5e plaats. 
De eerste 45 minuten was een beetje 
vlakke wedstrijd, weinig strijd en een 
gezapig partijtje voetbal. De gasthe-
ren hadden meer balbezit dan Leg-
meervogels maar deden daar ver-
der weinig mee. Legmeervogels was 
veel gevaarlijker voor het doel maar 
wist vooralsnog het doel niet te vin-
den. In de 27ste minuut kreeg Leg-
meervogels een strafschop toege-
wezen nadat Martijn Guitink bin-
nen het strafschopgebied was neer-
gelegd. Het was aan Jordy de Groot 
om Legmeervogels op een 0-1 voor-
sprong te schieten. Jammer voor Leg-
meervogels was het dat de doelman 
van Kampong de goede hoek koos 
en op deze manier de strafschop wist 
te stoppen. Dit was een unieke kans 
om op voorsprong te komen. Toch 
slaagde Legmeervogels er in om nog 
voor de rust op een 0-1 voorsprong 
te komen. Jordy de Groot wist Lulinho 
Martins te bereiken en diens voorzet 
werd door Joey Sack dan wel in het 
doel gewerkt en was het terecht 0-1. 
Na deze treffer gebeurde er weinig 
meer en men ging de rust in met de 
0-1 voorsprong voor Legmeervogels.

Aantrekkelijk
De tweede vijfenveertig minuten wa-
ren stukken aantrekkelijker om naar 
te kijken dan de eerste vijfenveertig 
minuten. Legmeervogels pakte het 
initiatief en wist diverse mogelijkhe-
den te creëren om de voorsprong ver-
der uit te breiden. De ene mogelijk-
heid was nog mooier dan de ander. 
Als je een aantal keren oog in oog, 
dus alleen voor de doelman van kam-
pong komt te staan dan mag de bal er 
gerust wel eens in. Het is soms onge-

lofelijk hoe de bal er niet in gaat. Dan 
wordt het eigenlijk helemaal uit het 
niets 1-1. Het was Daan v.d. Ster van 
kampong die in alle rust de bal mag 
aannemen en de hoek uitkiezen voor 
stand-in Patrick Brouwer was er dan 
geen houden aan en werd de stand 
gelijk; 1-1. Voor de weer veel aanwe-
zige Legmeervogels toeschouwers 
was het echt ongelofelijk dat het 1-1 
stond en niet 0-3, 0-4 voor Legmeer-
vogels. Legmeervogels wist na de-
ze 1-1 nog zoveel kansen te creëren 
om te score maar de bal wilde er ge-
woon niet in.   Dan weer even een te-
genstoot van kampong en weer weet 
v.d. Ster, deze keer met veel klutswerk 
het net achter Patrick brouwer te vin-
den en is het 2-1 voor Kampong daar 
waar Legmeervogels al heel lang op 
een veilige voorsprong had moeten 
staan. Legmeervogels verliezen dit 
duel dan met 2-1. Een heel onnodi-
ge nederlaag die de ploeg geheel aan 
zichzelf heeft te wijten.
Zes, zeven keer oog in oog staan met 
de doelman van Kampong en een 
keer een strafschop. Als je er dan niet 
in slaagt om dit duel te winnen dan 
moet je toch echt bij jezelf zijn en kan 
je de schuld niet afschuiven op het 
veld of de leidsman. 

Legmeervogels 2
Legmeervogels 2 blijft uitzonderlijk 
goed presteren. Vorige week de winst 
op in en tegen SO Soest 0-2 en af-
gelopen week wist de nummer twee, 
nu dan de nummer drie SDO met een 
1-0 naar huis terug te sturen. Met nog 
5 duel te gaan is de stand aan kop 
van de reserve 1ste klasse. 1. VVIJ 2 
44 uit 19 duel. 2 staat Legmeervogels 
2 met 41 uit 19 en de derde plaats 
wordt ingenomen door SDO 2 met 39 
uit 19 duels. Deze drie worden dan op 
ruime afstand gevolgd door SO Soest 
2. Voor zondag om 12.00 uur staat de 
wedstrijd thuis tegen De Meern op 
het programma. Dit is nu echt een 
dergelijke tegenstander waar je je wel 
eens lelijk in kunt vergissen.

Steun uw club met de sponsor-
actie van AH Jos van den Berg
Uithoorn - Maandag 30 maart gaat 
de sponsoractie voor scholen, stich-
tingen en verenigingen van start in de 
winkel bij AH Jos van den Berg op het 
Amstelplein. Tot aan het begin van de 
zomermaand op 21 juni kunnen al-
le klanten van deze super meedoen 
aan de sponsoractie die tot doel heeft 
de verdeling van 25.000 euro spon-
sorgeld over het lokale verenigings-
leven te bewerkstelligen. Het bedrag 
wordt door AH Jos van den Berg ter 
beschikking gesteld. Kort geleden zijn 
lokale verenigingen, scholen en stich-
tingen aangeschreven dat men deze 
actie ging organiseren. Reden is dat 
door de bezuinigingsdrift van de ge-
meente er steeds minder geld be-
schikbaar is voor het verenigings-
leven. AH Jos van den Berg wil hier 
iets tegenover stellen. Degenen die in 
aanmerking wensen te komen om te 
worden gesponsord – en wie wil dat 
niet – konden/kunnen zich als deel-
nemer aan deze actie opgeven. Dat 
hebben velen zich geen twee keer la-
ten zeggen. Ter gelegenheid hiervan 
werd daarom op dinsdag 17 maart in 
een zaal bij Sportaccommodatie Am-
stelhof aan de Noorddammerweg 
een feestelijke ‘Kick-Off avond’ geor-
ganiseerd. Meer dan zestig vertegen-
woordigers van deelnemende ver-
enigingen en instellingen gaven blijk 
van hun belangstelling. De organisa-
tie van de sponsoractie is in handen 
van AH medewerker Gertjan Roele-
veld die op de betreffende avond ook 
uitleg gaf hoe de actie in zijn werk 
gaat. De nadruk ligt daarbij vooral op 
het gebruik van de sociale media (Fa-
cebook). Via dat medium moeten de 
deelnemende verenigingen hun ach-
terban (leden) oproepen om zoveel 
mogelijk boodschappen te doen bij 
AH Jos van den Berg om sponsor-
punten te verzamelen. Zie hiervoor 
Facebook.com/AHJosvdberg.

Kick-Off avond
De aanwezigen konden onder het ge-
not van een hapje en een drankje on-
der leiding van gespreksleider Michel 
Rahn ook luisteren naar enkele gast-
sprekers die elk voor zich een op die 
avond toegesneden voordracht hiel-
den. 
Daaronder David Endt. Hij is sport-
journalist, schrijver en columnist, 
maar meer nog genoot hij tot voor 
kort bekendheid als teammanager 
van Ajax 1. Tijdens zijn voordracht 
nam David de aanwezigen aan de 
hand mee in de wereld van het ver-
enigingsleven (Ajax) waarbij hij het 
sociale aspect en de inbreng van de 
vrijwilligers naar voren bracht. Van-
zelfsprekend werd daarbij ook niet 

vergeten welk een belangrijke rol 
de sportsponsoring hierin speelt. Na 
hem voerden Suzanne Kempen en 
Maaike van Santen namens Amstel-
hof het woord. Zij kwamen met het 
voorstel om bij elk verenigingslid dat 
zich aanmeldt om (ook) te gaan spor-
ten bij Amstelhof, 5 euro in de club-
kas te storten. Tot slot kreeg Sharon 
Löwenstein het woord. Zij is social 
media expert. In die hoedanigheid 
legde zij uit hoe je via Facebook de 
actie kunt opzetten en promoten. Ver-
volgens om daarmee veel mensen te 
bereiken die zich daardoor betrokken 
gaan voelen. Op hun beurt gaan die 
anderen aanzetten dit te ‘liken’. Na af-
loop van elke voordracht was er ge-
legenheid tot het stellen van vragen 
waarvan druk gebruik werd gemaakt. 
Al met al was het een geslaagde ‘af-
trap’ van de sponsoractie die vanaf 
maandag 30 maart van start gaat.

Hoe werkt het?
Klanten kunnen bij AH Jos van den 
Berg met het beschikbaar gestelde 
sponsorgeld hun ‘eigen’ vereniging 
of doelgroep zoveel mogelijk onder-
steunen. Bij elke besteding van 10 
euro aan boodschappen krijgt men 1 
sponsorpunt in de vorm van een vou-
cher. Daarmee gaat u naar een van de 
digitale ‘actiekasten’ achter de kas-
sa’s om de voucher in te scannen. Op 
het scherm staan de namen van de 
deelnemende verenigingen. Vervol-
gens kunt u zelf aangegeven aan wel-
ke sportclub, vereniging, stichting, of 
school u het sponsorpunt toekent. Tij-
dens het verloop van de actie worden 
de tussenstanden in de winkel op de 
actiekasten, maar ook op beeldscher-
men in de winkel en via Facebook ge-
toond. Aan het einde van de actie is 
het totaal aantal punten het maximale 
sponsorbedrag waard. Aan de hand 
van de toegekende punten wordt het 
bedrag na 21 juni uiteindelijk over al-
le deelnemers verdeeld. Hoe meer 
sponsorpunten de vereniging van uw 
keuze dus krijgt, des te meer geld die 
na afloop ontvangt. Succes!

Veel records bij SV Amstelland
Uithoorn - Afgelopen dinsdag heb-
ben de schaatsers van de Uithoorn-
se vereniging SV Amstelland het sei-
zoen afgesloten met hun clubkam-
pioenschappen op de Jaap Eden-
baan. De omstandigheden zijn goed 
op deze prachtige lentedag.  Droog, 
zonnig en niet veel wind. Een licht 
nadeel is dat het ijs niet al te hard is.  
Bij de heren wint clubfavoriet Ivan 

Veul de titel met nieuw persoonlijk 
record (p.r.)  op de 500 m (45.99)  
en met 2:25.60 op de 1500m. Peter 
Verbruggen wordt soeverein twee-
de. Ondanks zijn goede 1500 m 
(2:30.37) is de derde plaats op het 
podium niet weggelegd voor Mi-
chiel Heemskerk. Met een miniem 
verschil van 0,07 punt wordt die plek 
door Han Houdijk opgeëist. Nils de 

Wilde, die het schaatsen weer heeft 
opgepakt, wordt vierde gevolgd 
door Peter Rip en Bart van Iterson .
Bij de dames wordt Inge Meijerink 
onbedreigd kampioene. Inge, die 
kort geleden   de clubrecords op de 
300 en 500 m heeft verbeterd, zet 
een scherpe tijd op de 500m neer 
(50.42) gevolgd door 1:43.55 op de 
1000 m. Dat is een persoonlijk re-

cord en tevens haar derde clubre-
cord dit seizoen! Eva van Boxtel 
wordt tweede, knap gevolgd door 
Patricia Elsinger. Een paar dagen la-
ter wordt Inge heel knap vijfde bij 
het kampioenschap van Amsterdam 
bij de Junioren B! En daarbij verbe-
tert ze haar persoonlijk record op 
de 1500 m met maar liefst 9,2 se-
conden naar 2:39.04. De jeugdige 
schaatsers maken er een echt feest 
van. Bijna allemaal slagen ze erin 
om de twee afstanden in een per-
soonlijk record af te leggen. Bijna 
omdat niet iedereen de eindstreep 
zonder misslag of val weet te ha-
len! Friso Rip wordt kampioen bij de 
jongens junioren B met 51.98 op de 
500 en 1:50.82 op de 1000m. Daan 
Puplichuizen  wordt tweede gevolgd 
door Bart van Leeuwen. Bij juni-
oren C wint  Martijn ten Veldhuis 
voor Remco Kuiper en Jurre Over-
water die, ondanks een wankele fi-
nish op de 700 m, derde wordt. De 
beste pupil dit jaar is Jasper Riepe 
met Marijn Houdijk en Tobias Laan 
als goede tweede en derde. Bij de 
meisjes Junioren C is de titel voor 
Maartje ten Hoope gevolgd door 
Marije Soppe. Niet verrassend om-
dat Maartje in de loop van het sei-
zoen op alle afstanden haar per-
soonlijke records al scherper heeft 
gesteld. Bij de meisjes pupillen ten-
slotte is de winst weggelegd voor 
Elin de Wilde. Het is een geslaagd 
kampioenschap waarop zowel de 
schaatsers als hun trainers tevreden 
kunnen terugkijken. 

Zegereeks Legmeervogels 
C2 abrupt gestopt
Uithoorn - Met 2 overwinningen in 
de achterzak vertrok de C2-kolon-
ne naar FC Amsterdam, in de scha-
duw van de Arena. Door de re-
cente overwinningen was de sfeer 
goed en blonk de selectie van zelf-
vertrouwen. De weergoden dach-
ten daar anders over, op deze eer-
ste lentedag begon het vlak voor 
aanvang van de wedstrijd te rege-
nen. De C2 begon enthousiast aan 
de wedstrijd en kreeg al snel enkele 
kansen, waaruit onze voorhoede he-
laas niet wist te scoren. Midenvelder 
Chahid zag dit met leedvermaak aan 
en besloot dan maar een solo van-
uit de middencirkel te starten. Met 
een “Messiaanse” schijnbeweging  
wist hij het centrale duo van FCA op 
het verkeerde been te zetten, waar-
na hij vrij baan had naar het doel. Hij 
rondde beheerst af voor de 0-1. De 
grote vraag is wel: kiest hij straks 
voor Marokko of Nederland? 

Landelijke jeugdcompetitie 
mountainbike
Uithoorn - Op zaterdag 21 maart 
werd de tweede wedstrijd van de 
landelijke mountainbike competitie 
in Berlicum (Brabant) verreden. Re-
genachtig, guur en een loodzwaar 
parcours met gras en zandstroken. 
Met deze wetenschap vertrokken 
de deelnemers van cat 1 (8/9 jaar) 
voor hun wedstrijd over 15 minuten. 
UWTCer Jade Wuurman (aalsmeer) 
mocht op de eerste startrij plaats-
nemen door haar hoge ranking in 
de competitie. Jade maakt een goe-
de start door en doorploegt als 4e 
meisje de eerste zandstrook. Ach-
ter Jade is er een massale valpar-
tij en dit zorgt reeds voor de eerste 
schifting. 

De wedstrijd heeft een internatio-
naal karakter doordat Belgisch top-
talent Ryan Laenen ook deelneemt, 
hij wint de wedstrijd bij de jongens! 
Ook de dochter van oud Parijs Rou-
baix winnaar Servais Knaven, Fee 
Knaven (nationaal kampioen cyclo-
cross 2014) is aanwezig. Zij speelt 
geen rol in de wedstrijd en wordt op 

gepaste afstand 6e. Jade daarente-
gen is in een fel gevecht gewikkeld 
om de ereplaatsen. Zij heeft zich 
in de tweede ronde naar de twee-
de plek gereden. Deze moest Jade 
weer afgeven aan Nina Houwes. In 
de voorlaatste ronden plaats Mae 
Cabaca een beslissende demarra-
ge. Jade komt de laatste ronde als 
vierde door, doordat Maureen Ab-
ma haar ook heeft ingehaald. Een 
ondankbare vierde plek dreigt voor 
Jade in deze wedstrijd. Maar met 
een sterke laatste ronde voert Ja-
de de druk bij Maureen Abma zo-
danig op dat een ultieme inhaal ma-
noeuvre ervoor zorgt dat zij uitein-
delijk de derde plek bemachtigd. De 
laatste ronde van Jade is dusdanig 
hard gereden dat zij op de finishlijn 
nummer 1 Mae Cabaca tot op 10 se-
conden was genaderd en nummer 
2 Nina Houwes tot op 3 seconden. 
Jade behaald een 3e plek met een 
mooi perspectief voor de volgende 
wedstrijden! In het algemeen klas-
sement maakt Jade een sprongetje 
van de 3e naar de 2e plek.

Airbags weg
Uithoorn - In de nacht van dins-
dag 17 op woensdag 18 maart is in 
tien auto’s in de Meerwijk ingebro-
ken. In alle gevallen hadden de die-
ven het voorzien op de airbags. Op 
verschillende wijze is ingebroken in 
de wagens. Er is schade aan deuren 
en ruiten. De airbags zijn gestolen 
uit vooral auto’s van het merk Seat.

Ruiten 
ingegooid
Uithoorn - Om tien voor half één op in 
de nacht van maandag 23 op dinsdag 
24 maart zijn ruiten ingegooid van De 
Mix aan de Van Seumerenlaan. Het lijkt 
om vernieling te gaan. Er is niemand in 
het pand geweest. Mogelijk zijn er ge-
tuigen. Zij worden verzocht contact op 
te nemen met de politie via 0900-8844.

Dief steelt kam
Uithoorn - Op donderdag 19 maart 
rond negen uur in de avond heeft 
een man een kam van 2,99 euro ge-
stolen uit een winkel in de Prinses 
Christinalaan. Dit werd op de ca-
mera gezien door een medewerker. 
De dief is een man van ongeveer 40 
jaar oud met kort bruin haar. Hij is 
blank, ongeveer 1.85 meter lang en 
hij had een witte rugzak bij zich. De 
beelden zijn overgedragen aan de 
politie. Het onderzoek loopt.

Auto gestolen
Uithoorn - Op vrijdag 20 maart is bij 
een bedrijf aan de Industrieweg een 
auto verduisterd. De Suzuki Swift 
was meegegeven om er een testrit 
mee te maken. De eigenaar van de 
garage heeft alleen het 06 nummer 
van de proefrijder genoteerd. De 
wagen is nog niet terug gebracht. 
De Suzuki Swift is blauw van kleur 
en het kenteken is 90-ZD-XZ.

Winkeldief steelt 
paar sokken
Uithoorn - Op zaterdag 21 maart 
om kwart over negen in de ochtend 
is een 25 jarige UIthoornaar op he-
terdaad betrapt in een winkel. De 
man dacht de winkel te kunnen ver-
laten zonder vier broodjes en een 
paar sokken af te rekenen. In to-
taal voor een bedrag van 4,90 euro. 
De inwoner zal zich moeten verant-
woorden bij justitie.

Blijkbaar vond FCA het welletjes en 
zetten ze een tandje bij. Dit bleek 
voor de C2 iets te veel van het goe-
de en al gauw moest keeper Kees 
3x vissen. In de rust besloot coach 
Gregory een tactische zet toe te 
passen door om te zetten naar een 
3-3-4 opstelling. Deze offensie-
ve zet pakte verkeerd uit, FCA liep 
na rust uit naar 6-1! Keeper Kees 
was inmiddels vervangen door vas-
te keeper Lars. Toen spits Jules ge-
blesseerd uitviel, was de enige optie 
Kees als spits in te zetten. Gekleed 
in lange broek en sweater mocht 
Kees van de scheidsrechter inval-
len. Ondanks verwoede pogingen 
lukte het Kees niet te scoren. Dan 
maar de linksback in de voorhoede! 
En ja hoor, Stefan wist met zijn cho-
coladerechterbeen een voorzet van 
Benjamin af te ronden voor de 6-2 
eindstand. Helaas moesten we de-
ze wedstrijd spits Lars missen. Door 
een onfortuinlijke val van de trap 
heeft hij zijn spaakbeen gebroken, 
met als gevolg 5 weken gips. Hij 
heeft toegezegd zijn conditie te on-
derhouden op FIFA 15.Wij wensen 
hem een voorspoedig herstel.   
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