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OPEN HUIZEN BIJLAGE

VERKOOP     AANKOOP    TAXATIE     VERHUUR     BEHEER

Van Cleeffkade 13-14      1431 BA Aalsmeer Marktplein 13      1421 AC Uithoorn

open huizenroute 1 april
u bent van harte welkom tussen 11.00 - 15.00 uur

kijk op 

www.h2makelaars.nl 

voor onze deelnemende woningen en het overige aanbod

aangenaam persoonlijk
!

KOOPLENSTRA.NL   
0297-524124

Uithoorn 
Gouwzee 34

Vraagprijs: € 450.000,- k.k.

De Kwakel
Achterweg 62

Vraagprijs: € 549.000,- k.k.

Uithoorn 
Weegbree 18

Vraagprijs: € 439.500,- k.k.

De Kwakel
Irislaan 33

Vraagprijs: € 549.000,- k.k.

Uithoorn
Gouwzee 16

Vraagprijs: € 479.000,- k.k.

Uithoorn 
Grote Lijster 38

Vraagprijs: € 445.000,- k.k.

Uithoorn
Grauwe Gans 39

Vraagprijs: € 419.500,- k.k.

Uithoorn 
Burgemeester 
Kootlaan 100

Vraagprijs: € 549.000,- k.k.
Deelnemer Open Huis

Samen Deuren Openen!

Kijk niet alleen op funda,
ervaar uw favoriete huizen ‘live’!
Als u wilt verhuizen is internet natuurlijk een prima middel om u te 
oriënteren. Maar tijdens de NVM Open Huizen Dag op zaterdag 1 april 
heeft u de gelegenheid om geheel vrijblijvend ‘live’ bij uw favoriete huizen 
binnen te kijken. Dan pas voelt u écht welke woning het beste bij u past. 
Bent u daarna enthousiast om een volgende stap te zetten, schakel dan een 
NVM-aankoopmakelaar in. Hij werkt in úw belang en ontzorgt u tijdens de 
gehele aankoop. Kijk op nvm.nl voor meer informatie en op funda.nl voor 
de deelnemende huizen. Tot 1 april!

1 APRIL
11:00 - 15:00 uur

facebook.com/NVMopenhuis twitter.com/NVMopenhuis
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www.fdmijdrecht.nl

Waarom zou u naar een bank gaan
als deze alleen zijn eigen producten aanbiedt?

We zijn aan niemand gebonden en kunnen samenwerken
met meer dan 40 geldverstrekkers. Dat biedt ons de mogellijkheid

een volstrekt onafhankelijke koers te varen. 

Wij zijn sinds 1990 in De Ronde Venen actief en hebben bewezen
een betrouwbare partner te zijn op het gebied van
zowel projectmatige als individuele hypotheken,

fi nancieringen en verzekeringen.

Dus bent u op zoek naar een onafhankelijk fi nancieel advies op maat? 
Neem dan contact op voor een vrijblijvende afspraak!

0297 - 27 30 37 /  info@fi dice.nl
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UITHOORN
Wiegerbruinlaan 39 | 1422 CB Uithoorn
0297-567 863 | uithoorn@ekz.nl

AMSTELVEEN
Heuseplein 12 | 1185 HH Amstelveen
020-42 62 452 | amstelveen@ekz.nl

WWW.EKZ.NL

KOM NAAR DE OPEN HUIZEN DAG OP 
ZATERDAG 1 APRIL VAN 11.00-15.00 UUR

UITHOORN
Wiegerbruinlaan 39 | 1422 CB Uithoorn

0297-567 863 | uithoorn@ekz.nl

AMSTELVEEN
Hueseplein 12 | 1185 HH Amstelveen 

020-42 62 452 | amstelveen@ekz.nl www.ekz.nl
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 Zeer verrassende, ruime hoekwoning met carport
 Hoogwaardig afgewerkt, strak gestuukte muren en plafonds
 Riante woonkamer met openslaande deuren en sfeervolle gashaard
 Gebouwd in de jaren ‘30 stijl in de jonge wijk Nieuw-Oosteinde
 Woonopp. circa 147 m², perceel 163 m², bouwjaar circa 2007

Vraagprijs € 450.000,- k.k.

 Ruime woning met binnendoor bereikbare garage 
 Slaapkamer en badkamer op de begane grond
 Diverse indelingsmogelijkheden op de eerste verdieping
 Zonnige achtertuin gelegen op het zuidwesten
 Woonopp. circa 128 m², perceel 187 m², bouwjaar circa 1990

Vraagprijs € 425.000,- k.k.

 Twee-onder-één-kapwoning met garage en achtertuin a/h water 
 Tuingerichte woonkamer met schuifpui, woonkeuken met erker 
 Vier slaapkamers, badkamer met ligbad én inloopdouche
 Gelegen aan rustige straat in de groene woonwijk Meerwijk-Oost
 Woonopp. circa 128 m², perceel 329 m², bouwjaar circa 1989

Vraagprijs € 389.000,- k.k.

Aalsmeer
Koolwitjestraat 54

Amstelveen
Jan Teulingslaan 67

Uithoorn
Eems 11

 Zeer verrassende, ruime hoekwoning met carport
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 Twee-onder-één-kapwoning met garage en achtertuin a/h water 
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 Vrijstaande dijkwoning met uitzicht over de Westeinderplassen
 Op korte afstand van centrum Aalsmeer en jachthavens
 Inpandige garage, bijkeuken en grote hobbyruimte
 Royale achtertuin met hele dag zon- en schaduwplekken
 Woonopp. circa 165 m², perceel 930 m², bouwjaar circa 1958

Vraagprijs € 649.000,- k.k.

 Verzorgd appartement met balkon en tuintje op het zuidwesten
 Vrij uitzicht vanuit de woonkamer over brede groenstrook
 Ruimte slaapkamer in voormalige garage
 Moderne badkamer met ligbad én douchecabine
 Woonopp. circa 53 m², bouwjaar circa 1962

Vraagprijs € 169.000,- k.k.

 Ruime geschakelde twee-onder-één-kapwoning met garage 
 Riante woonkamer met moderne open keuken
 Vier slaapkamers, allen met een vaste garderobekast
 Royale achtertuin aan breed sierwater
 Woonopp. circa 128 m², perceel 329 m², bouwjaar circa 1989

Vraagprijs € 399.500,- k.k.

 Ruime vrijstaande woning aan de rivier de Amstel 
 Inpandige garage en royale achtertuin
 Woonkeuken, bijkeuken en een moderne badkamer
 Vijf slaapkamers en een werkkamer
 Woonopp. circa 190 m², perceel 562 m², bouwjaar circa 1990

Vraagprijs € 549.000,- k.k.

 Moderne en uitgebouwde eengezinswoning met zonnige tuin 
 Grote, lichte woonkamer met woningbrede schuifpui
 Drie ruime slaapkamers en een moderne badkamer
 Gunstig gelegen op loopafstand van openbaar vervoer en winkels
 Woonopp. circa 120 m², perceel 123 m², bouwjaar circa 1991

Vraagprijs € 415.000,- k.k.

 Uitgebouwde hoekwoning met bijz. diepe tuin op het zuidwesten 
 Lichte woonkamer met gashaard en openslaande deuren
 Moderne woonkeuken met spoeleiland
 Luxe badkamer en maar liefst vijf slaapkamers
 Woonopp. circa 160 m², perceel 484 m², bouwjaar circa 1960

Vraagprijs € 349.000,- k.k.

 Geschakelde twee-onder-één-kapw. met achtertuin aan het water
 Royale woonkamer met open haard en een open keuken
 Vier ruime slaapkamers en zeer luxe badkamer
 Onder architectuur aangelegde achtertuin op het zuidoosten
 Woonopp. circa 150 m², perceel 334 m², bouwjaar circa 1989

Vraagprijs € 449.000,- k.k.

 Geschakelde bungalow gelegen aan water met veel privacy 
 Sfeervolle en lichte woonkamer met open haard en schuifpui
 Vier slaapkamers, ruime garage, carport en ruime oprit
 Royale tuin met diverse terrassen op het zonnige zuiden
 Woonopp. circa 144 m², perceel 535 m², bouwjaar circa 1976

Vraagprijs € 675.000,- k.k.

Aalsmeer
Stommeerweg 125

Uithoorn
Nicolaas Beetslaan 40

Uithoorn
Elbe 31

Uithoorn
Amsteldijk Noord 87

Amstelveen
Wilhelmina Druckerlaan 23

Uithoorn
Prinses Christinalaan 27

Uithoorn
Eems 17

Uithoorn
Reigersbek 10

 Vrijstaande dijkwoning met uitzicht over de Westeinderplassen
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 Verzorgd appartement met balkon en tuintje op het zuidwesten
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 Ruime geschakelde twee-onder-één-kapwoning met garage 
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 Ruime vrijstaande woning aan de rivier de Amstel 
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 Moderne en uitgebouwde eengezinswoning met zonnige tuin 
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 Uitgebouwde hoekwoning met bijz. diepe tuin op het zuidwesten 
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 Geschakelde twee-onder-één-kapw. met achtertuin aan het water
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 Geschakelde bungalow gelegen aan water met veel privacy 
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Heeft u aankoop- of 
verkoopplannen?

Bel ons!
020-42 62 452 of

0297-567 863

10 jaartot uwdienst!

10 jaartot uwdienst!

Stationsweg 12 Mijdrecht • Tel. 0297-25 04 21 • welkom@korvermakelaars.nl
www.korvermakelaars.nl

Aalscholver 13 Mijdrecht € 325.000,00 k.k.
Geschakelde, half vrijstaande woning

Bozenhoven 110 C Mijdrecht € 550.000,00 k.k.  
Half vrijstaande woning

Roerdomp 43-A Mijdrecht  € 375.000,00 k.k.  
Half vrijstaande woning

Buitenkruier 39 Mijdrecht € 998.000,00 k.k.  
Vrijstaande villa

Trasmolen 36 Mijdrecht  € 539.000,00 k.k.  
Geschakeld herenhuis

Roerdomp 76 Mijdrecht € 269.000,00 k.k.  
Tussenwoning

Watersnip 28  Mijdrecht  € 248.000,00 k.k.  
Tussenwoning

Agaat 42 Mijdrecht  € 385.000,00 k.k.  
Hoekwoning

Mw. v. Wieringenplein 98 Mijdrecht € 365.000,00 k.k.  
Geschakelde woning

Hofl and 51 Mijdrecht € 569.000,00 k.k.  
Maisonnette / appartement

Aalscholver 16 Mijdrecht € 369.000,00 k.k.  
Geschakelde, half vrijstaande woning

Beltmolen 10 Mijdrecht € 398.000,00 k.k.  
Geschakelde, 2-onder-1 kap woning

Corn. Beerninckstraat 79 Mijdrecht € 245.000,00 k.k.  
Tussenwoning

DEELNEMERS OPEN HUIS
Oosterlandweg 38 Mijdrecht € 539.000,00 k.k.  
Vrijstaande woning

Saffi er 14 Mijdrecht € 297.500,00 k.k.
Tussenwoning

Viergang 101 Mijdrecht € 298.000,00 k.k.  
Hoekwoning

St. van Rumelaerstraat 23 Mijdrecht € 269.000,00 k.k.   
Tussenwoning

Stadhouderlaan 24 Mijdrecht € 239.500,00 k.k.  
Tussenwoning

Kruiwiel 4 Mijdrecht €  278.000,00 k.k. 
Tussenwoning

Wilgenlaan 22 Aalsmeer € 745.000,00 k.k.  
Geschakelde woning

Kromme Mijdrecht 50 De Hoef € 549.000,00 k.k.
Vrijstaande woning

Waverbancken 33 Vinkeveen € 249.000,00 k.k.  
Tussenwoning

Scholeksterlaan 30 Vinkeveen € 262.500,00 k.k.
Drive-in woning

Reigerstraat 5 Vinkeveen € 427.000,00 k.k.  
2-onder-1 kap woning

Watertuin 51 Wilnis € 300.000,00 k.k.
Waterbungalow

Herenweg 258 Wilnis € 419.000,00 k.k.  
2-onder-1 kap woning

10 jaartot uwdienst!

1 APRIL
11:00 - 15:00 uur

OPEN HUIZEN ROUTE OP ZATERDAG 1 APRIL 2017

De Koning makelaars Nieuwkoop
Dorpsstraat 79, 2421 AW Nieuwkoop
nieuwkoop@dekoningwonen.nl
Telefoon: 0172 - 57 92 00
dekoningwonen.nl/nieuwkoop

De Koning makelaars 
vindt u ook in Alphen, 
De Meern, Gouda, 
Houten, Woerden en 
op dekoningwonen.nl

De Koning makelaars

Alle informatie vindt u op dekoningwonen.nl

Citroenvlinderstraat 37
Uitstekend geïsoleerd 
Prettige, lichte woonkamer 
3 Ruime kamers (was 4) uit te breiden naar 5 
V.v. opbouw, veel meer ruimte 
Parkeren onder de carport
Extra berging voor een motor

Vraagprijs € 389.000 k.k.

Hornweg 159 
Vrijstaande villa uit 2016
Ruimte in én om het huis 
Woonkamer met open haard
Woonkeuken met gashaard 
6 Slaapkamers en studeerkamer
2 Badkamers

Vraagprijs € 1.125.000 k.k.

Boterdijk 205
Vrijstaand huis met garage 
Acht kamers
Kantoor aan huis mogelijk
Twee aparte woonruimtes mogelijk
Tuin rondom én dakterras
Parkeren op eigen terrein

Vraagprijs € 599.000 k.k.

Aalsmeer, fijn in de Vlinderwijk! Aalsmeer, wat een villa! De Kwakel, wat een ruimte!

Crouweldijk 64
Vier slaapkamers, badkamer

Lichte woonkamer, halfopen keuken

Diepe achtertuin op zuid

Meer info: kantoor Alphen

Vraagprijs € 200.000 k.k.

Waarder, energiezuinig

A B C D E F G

Linschoten, Wonen en werken

Noordkade 161
Vier slaapkamers, badkamer

Lichte woonkamer, halfopen keuken

Diepe achtertuin op zuid

Meer info: kantoor Alphen

Vraagprijs € 200.000 k.k.A B C D E F G

Crouweldijk 64
Vier slaapkamers, badkamer

Lichte woonkamer, halfopen keuken

Diepe achtertuin op zuid

Meer info: kantoor Alphen

Vraagprijs € 200.000 k.k.

Waarder, energiezuinig

A B C D E F G

Linschoten, Wonen en werken

Noordkade 161
Vier slaapkamers, badkamer

Lichte woonkamer, halfopen keuken

Diepe achtertuin op zuid

Meer info: kantoor Alphen

Vraagprijs € 200.000 k.k.A B C D E F G

De Koning makelaars Nieuwkoop
Reghthuysplein 12, 2421 BE
nieuwkoop@dekoningwonen.nl

Telefoon: 0182 - 57 92 00

dekoningwonen.nl/nieuwkoop

De Koning makelaars
De Koning makelaars
vindt u ook in Alphen, De Meern, 

Gouda, Houten, Woerden

en op dekoningwonen.nl

Alle informatie vindt u op dekoningwonen.nl

Open Huizen Route
28 maart 2015

Uw cheque voor een gratis  waardebepaling

Ik maak graag een afspraak voor een waardebepaling van mijn woning

Naam (de heer/mevrouw)

Adres

Postcode Woonplaats

Tel. overdag E-mail

Tel. ’s avonds

Stuur deze cheque op* of lever hem in op één van onze kantoren. U kunt ook een

afspraak aanvragen via onze website: dekoningwonen.nl/waardebepaling.

*De Koning makelaars  antwoordnummer 64, 3440 VB Woerden, postzegel niet nodig.�

MIJDRECHT

Roerdomp 45
Woonoppervlak: 130 m²
Kamers: 5
Perceeloppervlak: 249 m²
Tuin: ca. 10 m. diep, ligging zuidwest

Vraagprijs € 370.000,- k.k.

MIJDRECHT

Bolderik 5
Woonoppervlakte: 165 m²
Kamers: 5
Perceeloppervlak: 183 m²
Tuin: ca. 10 m. diep, ligging zuid

Vraagprijs € 389.000,- k.k.

MIJDRECHT

Barnsteen 15
Woonoppervlakte: 145 m²
Kamers: 6
Perceeloppervlak: 271 m²
Tuin: ca. 11 m. diep, ligging zuid

Vraagprijs € 399.000,- k.k.

MIJDRECHT

Rozenobel 23
Woonoppervlakte: 172 m²
Kamers: 6
Perceeloppervlak: 391 m²
Tuin: ca. 22 m. diep, ligging zuidwest

Vraagprijs € 525.000,- k.k.

DE HOEF

De Hoef Oostzijde 73
Woonoppervlakte: 136 m²
Kamers: 6
Perceeloppervlak: 1332 m²
Tuin: rondom, aan vaarwater

Vraagprijs € 725.000,- k.k.Vraagprijs € 389.000,- k.k. Vraagprijs € 399.000,- k.k. Vraagprijs € 525.000,- k.k.

Hofl and 19
3641 GA Mijdrecht
Tel: 0297 283375
info@ruijgrok.nl

www.ruijgrok.nl

WOERDENSE VERLAAT

In de Maalderij 9
Woonoppervlak: 52 m²
Kamers: 2
Balkon: ja, uitzicht op de rivier 
Kromme Mijdrecht

Vraagprijs € 169.000,- k.k.

MIJDRECHT

Maansteen 55
Woonoppervlakte: 100 m²
Kamers: 5
Perceeloppervlak: 149 m²
Tuin: ca. 13 m. diep, ligging zuidoost

Vraagprijs € 275.000,- k.k.

VINKEVEEN

Herenweg 239b
Woonoppervlak: 75 m²
Kamers: 3
Balkon: dakterras met zuidwestelijke 
positionering

Vraagprijs € 195.000,- k.k.

AMSTELHOEK

Piet Heinlaan 5
Woonoppervlakte: 85 m²
Kamers: 3
Perceeloppervlak: 190 m²
Tuin: rondom de woning

Vraagprijs € 275.000,- k.k.

MIJDRECHT

Midrethstraat 41
Woonoppervlakte: 96 m²
Kamers: 5
Perceeloppervlak: 124 m²
Tuin: ca. 10 meter diep, ligging zuidoost

Vraagprijs € 239.000,- k.k.

MIJDRECHT

Heemraadsingel 4
Woonoppervlakte: 145 m²
Kamers: 7
Perceeloppervlak: 235 m²
Tuin: ca. 17 meter diep ligging west

Vraagprijs € 339.000,- k.k.

MIJDRECHT

Saffi  er 15
Woonoppervlakte: 113 m²
Kamers: 5
Perceeloppervlak: 153 m²
Tuin: ca. 12 m. diep, ligging west

Vraagprijs € 249.000,- k.k.

DE HOEF

Vinkenslag 6
Woonoppervlakte: 80 m²
Kamers: 3
Perceeloppervlak: 1315 m²
Tuin: rondom, aan water, vrij uitzicht

Vraagprijs € 350.000,- k.k.

MIJDRECHT

Viergang 43
Woonoppervlakte: 105 m²
Kamers: 5
Perceeloppervlak: 146 m²
Tuin: ca. 12 m. diep, ligging zuidoost

Vraagprijs € 259.000,- k.k.

MIJDRECHT

Zwaluw 149
Woonoppervlakte: 143 m²
Kamers: 5
Perceeloppervlak: 125 m²
Tuin: ca. 10 m. diep, ligging noordoost

Vraagprijs € 350.000,- k.k.
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Wiegerbruinlaan 73, Uithoorn
(0297) 745 541
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BELANGRIJK IS!

MAGAZIJN 
VERKOOP

ALLEEN BIJ MORPHEUS MIJDRECHT
www.morpheus.nl

DO 30 MRT 9.30 - 18.00
VR 31 MRT 9.30 - 21.00
ZA 1 APR 9.30 - 17.00

Miele specialist
Eigen technische dienst

HARTELUST B.V.
Oosteinderweg 279, Aalsmeer

Tel. 0297-326454
Fax. 0297-345099
www.hartelust.nl

Uithoorn - Na jaren van gesteggel 
en onderhandelingen tussen de ei-
genaar van de woning en opstal-
len aan de Wilhelminakade 69, 71 
en 75, de huurder van een van de 
panden, met de gemeente Uithoorn 
en Zeeman Real Estate BV, lijkt er 
nu toch een acceptabel bod op ta-
fel te liggen voor de eigenaar, Ben 
van Bennekom, voor de overname 
van zijn grond met opstallen. Twee 
jaar geleden had deze krant een ge-
sprek met hem waarom hij als een 
‘notoire dwarsligger’ te boek stond 
omdat hij zich tegen de nieuwbouw 
van ‘Allure aan de Amstel’ op het 
braakliggende terrein van de Vinc-
kebuurt langs de Petrus Steen-
kampweg verzette. Zeeman Vast-
goed – als onderdeel van Estate - 
wil daar al zo lange tijd dat project 

van de grond tillen, maar omdat er 
nog steeds een beslag van de Pro-
vincie op ligt, is dat ook dit jaar nog 
niet aan de orde. 
De ontwikkelingen gaan intussen 
door. Van Bennekom liet destijds 
weten dat hij helemaal niet tegen 
de nieuwbouwplannen is, maar wil-
de terecht een faire prijs voor zijn 
grond en opstallen bij verkoop aan 
Zeeman om de nieuwbouw moge-
lijk te maken. En dat kwam er nooit 
van. Zijn have en goed staat na-
melijk in de weg op het terrein om 
nieuwbouw mogelijk te maken. Er 
werd zelfs een onteigeningsproce-
dure opgestart waarmee de recht-
bank instemde. Maar de aanhouder 
wint, zo wordt gesteld en dat is na 
al die jaren zeker van toepassing op 
Van Bennekom.

Schadeloosstellingen
Nu, twee jaar verder, heeft het col-
lege van B&W volgens een bericht 
aan de raad van 30 maart met de 
eigenaar overeenstemming bereikt 
over de overdracht van de grond 
en de opstallen. Dat betreft een 
perceel van 1.800 m2 met daarop 
twee woonhuizen, een klein pand 
ertussen, met daarachter twee ga-
rages plus een bedrijfspand in de 
vorm van een grijs getinte loods. Ter 
plaatse gaat het volgens de eige-
naar om een A-locatie aan de oever 
van de Amstel. In de overeenkomst 
met de eigenaar (en vruchtgebrui-
ker) is afgesproken dat de gemeen-
te in totaal 830.000 euro als koop-
som voor de percelen betaalt. 

Vervolg elders in deze krant.

Eén miljoen euro voor compensatie 
onteigening Wilhelminakade

Uithoorn - De gemeenteraadsver-
gadering van aanstaande donder-
dag 30 maart staat voornamelijk 
in het teken van het debat over de 
Fietsbrug De Kwakel, zijnde de ver-
binding Noorddammerweg-Ring-
dijk. De raadsleden gaan in op het 
bericht aan de raad van het colle-
ge van B&W van 2 maart 2017 over 
deze verbinding en de motie ‘Fiets-
brug De
Kwakel’ van 30 juni 2016. Tijdens de 
commissievergadering op dinsdag 
14 maart jl. is het onderwerp (weer) 
uitvoerig belicht, met name over het 

nut en de noodzaak om de huidige 
fi etsbrug aan de Linie te verplaatsen 
in de richting van Tamboer. In de-
ze krant is daar woensdag 22 maart 
uitgebreid aandacht aan besteed. 
Donderdag debatteert de raad over 
het onderwerp. Gelet op de zwaarte 
van het onderwerp en de commo-
tie is het wat vreemd dat men daar 
op de agenda slechts ruim een half 
uurtje voor heeft uitgetrokken, maar 
dat zal wel wat meer tijd vergen is 
de verwachting. Behalve een aan-
tal hamerstukken staat er verder 
niets bijzonders op de agenda. Ten-

zij er een uitloop is met schorsingen 
zal het (alweer volgens de agenda) 
een ‘kortdurende raadsvergadering’ 
worden die gepland staat om rond 
half negen te worden gesloten. Voor 
een aantal bewoners uit De Kwakel 
niettemin wellicht toch aanleiding 
om vanaf half acht in het gemeen-
tehuis de raadsbijeenkomst bezoe-
ken en de publieke tribune ruim te 
vullen. Net als de redactie van deze 
krant zult u ongetwijfeld benieuwd 
zijn naar het besluit van de raad 
over het al dan niet verplaatsen van 
de fi etsbrug.

Fietsbrug De Kwakel in de 
raad van donderdag 30 maart

Uithoorn - De gemeente Uithoorn 
werkt vanaf heden samen met het 
Jeugdsport- en het Jeugdcultuur-
fonds Noord-Holland. Op deze ma-
nier wil het college van Uithoorn sti-
muleren dat meer kinderen uit ge-
zinnen met een minimuminkomen 
gaan sporten, muziek maken of to-
neelspelen. De gemeente Uithoorn 
draagt jaarlijks 100.000 euro bij aan 
de fondsen. Het Jeugdsport- en 
het Jeugdcultuurfonds bieden een 
praktische oplossing voor kinderen 
uit gezinnen die van een minimum-
inkomen moeten rondkomen. Daar 
is vaak geen of te weinig geld om te 
sporten of mee te doen aan cultu-
rele activiteiten zoals muziek en to-
neel. Jaarlijks dragen de fondsen bij 
aan sport of cultuur. Deze bijdrage 
kan worden gebruikt voor contribu-
tie/lesgeld, sportkleding, maar ook 
bijvoorbeeld voor zwemles voor het 
A + B diploma. Het Jeugdsport- en 
het Jeugdcultuurfonds betalen het 
geld direct aan de sportvereniging, 
de sportwinkel of de culturele orga-
nisatie. Ouders en verzorgers hoe-
ven het geld dus niet voor te schie-
ten. 

Donatie 
Donderdag 23 maart onderteken-

den wethouder Marvin Polak, na-
mens de gemeente Uithoorn en be-
stuurslid Duco Wildeboer namens 
het Jeugdsport- en het Jeugdcul-
tuurfonds Noord-Holland de sa-
menwerkingsovereenkomsten. Tij-
dens de feestelijke kick off in Dans- 
en Partycentrum Colijn overhandig-
de Ron Leegwater van Rabobank 
Regio Schiphol namens de Rabo-
bank Foundation twee cheques van 
� 2.500,- , een aan het Jeugdsport-
fonds Noord-Holland en een aan 
het Jeugdcultuurfonds Noord-Hol-
land. Dit geld wordt ingezet voor 
kinderen uit Uithoorn. 
Wethouder Polak: “De samenwer-
king met het Jeugdsportfonds- en 
Jeugdcultuurfonds sluit goed aan 
op onze wens om zoveel mogelijk 
kinderen in Uithoorn te laten spor-
ten of een instrument te laten spe-
len. Als gemeente investeren we bij-
voorbeeld veel in breedtesport, om-
dat we bewegen, maar juist ook 
contacten met vrienden en vrien-
dinnen belangrijk vinden. Door de 
samenwerking met deze twee fond-
sen kunnen we meer kinderen die 
kans bieden. Ik ben blij dat ook de 
Rabobank hieraan een bijdrage le-
vert. Ik hoop dat hun goede voor-
beeld veel navolging krijgt.” 

Samenwerking gemeente en 
Jeugdsport-cultuurfonds

Uithoorn – Ook ATC De Morgen-
ster heeft meegedaan met de lande-
lijke actie Nederland Schoon. Rond 
het gebouw (achter de Thamerkerk) 
zijn de cliënten van De Morgenster 
op pad gegaan met knijper en vuil-
niszak. ‘We hebben best wel veel 

vuil weggehaald tijdens onze ron-
de,’ verteld een van de cliënten en-
thousiast. ‘Misschien dat we dit va-
ker gaan doen, zodat Uithoorn mooi 
schoon blijft.’

Eline (met hond Bobby) en Lotte

De Morgenster houdt 
Uithoorn schoon

Uithoorn - Rode Kruis locatie Uit-
hoorn / De Kwakel hield onlangs 
een Voorjaarsochtend voor haar 
gasten. Met een hint van voorjaars-
weer buiten en een hint van Pasen 
in de zaal, hebben 45 gasten geno-
ten van een gezellige ochtend. Om 
te beginnen hebben vrijwilligers van 
de Sociale Hulp groep gezorgd voor 
een variatie van zelfgebakken cakes 
voor bij de koffi e. Na een welkomst 

word van de voorzitter was er een 
grappige bingo spel, gebaseerd op 
het verhaal van de Princes op de 
Erwt, met natuurlijk een prijs voor 
alle deelnemers. Na een drankje en 
gezellige gesprekken onder gasten 
en vrijwilligers werd de ochtend af-
gerond met een dankwoord aan ie-
dereen die heeft geholpen en de 
zijn de gasten terug naar huis ge-
bracht.

Rode Kruis Voorjaarsochtend

Uithoorn - Wie vind het nou niet 
leuk om lekker rond te neuzen tus-
sen leuke koopjes? Noteer dan 
snel zaterdag 15 april in je agenda. 
Want dan zal de eerste editie gaan 
plaatsvinden van de buurt rommel-
markt Thamerdal. Wij hebben in-
middels al een overweldigend suc-
ces aan aanmeldingen ontvangen 

en kijken uit naar deze dag. De lo-
catie is op het gemeenteveld tussen 
de Aalberselaan en de Treublaan in 
Uithoorn. En zal om 10.00 uur van 
start gaan tot 17.00 uur. Voor even-
tuele vragen of verdere toelichting 
kan er contact opgenomen worden 
via rommelmarktthamerdal@out-
look.com.

Rommelmarkt Thamerdal
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DOKTERSDIENSTEN
Spoedgevallen overdag via 
eigen huisarts en dan toets 1. 
Spoedgevallen avond/nacht/
weekenden via huisartsenpost 
Ziekenhuis Amstelveen, 
tel. 020-4562000.

APOTHEEK
Apotheek Thamer Zijdelwaard-
plein 81 Uithoorn, tel. 0297-562851
Apotheek Boogaard Amstelplein 
27 Uithoorn, tel. 0297-566886

DIERENHULP
Dierenambulance, 
tel: 06-53315557.

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

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

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

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

INFORMATIEF

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

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

Advertentieverkoop:
Nel van der Pol
Kees Jan Koedam

Advertentie-tarieven:
op aanvraag

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

Redactie:
Nel van der Pol

Correspondent:
André Veenstra

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

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

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

130e jaargang

OPLAGE: 14.900

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

Let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op attent, 
dat door ons in deze krant geproduceerd 
advertentie-, foto-, en/of tekstmate-
riaal niet beschikbaar wordt gesteld 
aan derden. Dus ook niet per e-mail, 
fotokopie of anderszins zonder uitdruk-
kelijke, schriftelijke toestemming van 
de uitgever!

Verschijnt woensdag
EDITIE 3:
UITHOORN, DE KWAKEL, 
NES A/D AMSTEL
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Mariska van Kolck geeft 
masterclass
Uithoorn - De zomertijd-klok trot-
serend stonden afgelopen zondag 
alle leerlingen van de Jeugd The-
aterSchool Uithoorn al vroeg in 
de ochtend klaar voor de master-
class van musicalster Mariska van 
Kolck bij Dans en Partycentrum 
Colijn. De masterclass ging voor-
al over ‘hoe presenteer je jezelf’. 
Je mag best bescheiden zijn maar 
wanneer je jezelf presenteert in het 
theater moet je er gewoon staan; 
rechtop, luid en duidelijk spreken 
en vooral...niet friemelen! De kin-
deren zogen alle informatie op als 
een spons en tijdens de verschil-
lende leuke oefeningen met Ma-
riska bleek al snel dat iedereen het 
goed begrepen had. Zo was de oe-
fening van het nadoen van een ‘ge-
bakken eitje’ favoriet. Een grappi-
ge uitbeelding van het sudderen 
van een eitje in de koekenpan. Tot 
slot zingen, dansen en jezelf pre-
senteren voor alle ouders die aan 
het eind mochten komen kijken en 
zelfs even ‘moesten’ meedoen van 

Mariska. Al met al een superge-
slaagde masterclass.

Lessen
Op 10 januari van dit jaar is de 
Jeugd TheaterSchool Uithoorn ge-
start met hun musicallessen. Dit is 
een samenwerkingsverband tus-
sen Danny Nooy, Robbert Besse-
laar en Axel en Heleen Colijn en zij 
zijn zeer tevreden met de ruime op-
komst voor alle groepen. Dat is na-
tuurlijk een prachtig begin. Inmid-
dels is het lesseizoen al weer op de 
helft en werken de kinderen aan de 
voorbereidingen van de eindpre-
sentatie op 25 juni a.s. De komende 
maanden zullen de kinderen hard 
werken om teksten te leren, dans-
passen onder de knie te krijgen en 
de juiste toon te zingen. Met de tips 
van Mariska zullen de kinderen de 
komende weken hard aan de slag 
gaan in de lessen waardoor uit-
eindelijk alles prachtig samen kan 
komen tijdens de eindpresentatie. 
Meer info: www.jtsu.nl 

Uithoorn - De lente is begon-
nen en dat is in de Tuin Bram de 
Groote duidelijk zichtbaar. De 
sneeuwklokjes en krokussen heb-
ben plaats gemaakt voor ande-
re voorjaarsbloeiers, zoals dotters, 
daslook, bosanemoon, narcissen, 
sneeuwroem en voorjaarshelm-
bloem. Ook veel struiken bloei-
en op dit moment, maar vaak met 
heel kleine bescheiden bloemetjes, 
nauwelijks zichtbaar voor het blo-

te oog. Dat geldt zeker niet voor de 
stermagnolia, die nu op zijn mooist 
is. De Tuin van Bram ligt op de 
hoek van de Boterdijk en Elzenlaan 
in Uithoorn en is 2 april open van 
13.00 tot 16.00 uur. Wij ontmoeten 
u daar graag. U kunt nu naar bin-
nen via de zij-ingang tegenover de 
werkschuur aan de Elzenlaan. Fiet-
sen kunnen worden gestald bij de 
werkschuur. De toegang is gratis.

Uithoorn - Zaterdag 1 april van 
13.00 uur tot 15.00 uur komt schrij-
ver Ron Moerenhout signeren bij 
The Read Shop Express Uithoorn. 
Ron Moerenhout is vooral bekent 
om zijn reisverhalen en geschiede-
nis. Het reisboek ‘Laatste boot naar 

Sint-Helena’ is een ode aan een van 
de meest afgelegen eilanden ter 
wereld. In het boek begint Moeren-
hout met het verslag van zijn vijf da-
gen durende bootreis vanuit Kaap-
stad, tot op heden de enige ma-
nier om Sint-Helena te bereiken. Ter 
plaatse ging hij op zoek naar Ne-
derlandse sporen. Nadat de Britten 
Sint-Helena lang geleden innamen 
van Nederland zijn zij het gaan ge-
bruiken als gevangeniseiland, met 
als bekendste gevangene Napole-
on. Daarnaast vertelt hij de verhalen 
van andere gevangenen, onder wie 
de Nederlandse drugssmokkelaar 
die in 1994 als enige van het eiland 
wist te ontsnappen. Leuk detail: ook 
Floortje Dessing bezocht Sint-He-
lena voor haar programma ‘Floortje 
naar het einde van de wereld’. ‘Laat-
ste boot naar Sint-Helena’ is een on-
derhoudend reisboek vol historische 
‘wist ik nietjes’ en spannende anek-
dotes. Bij besteding van 12.50 eu-
ro ontvangt u het Boekenweek ge-
schenk van Herman Koch ‘Makke-
lijk leven’ gratis. De entree is gratis, 
komt u ook gezellig langs.

De Kwakel - Op zaterdag 8 april 
viert muziekvereniging het 90-ja-
rig jubileum met een reünieconcert 
in basisschool De Zon. Vanaf 20.00 
uur zullen de leden en oud-leden 
een concert verzorgen. De hele dag 
wordt in het dorpshuis de Quakel 
druk gerepeteerd en natuurlijk ou-
de herinneringen over de vereniging 
opgehaald. Een half jaar geleden is 
de jubileumcommissie begonnen 
met oud-leden op te sporen en te 
vragen of ze zin hadden om mee te 
doen op 8 april. Het orkest van De 
Kwakel, zoals het orkest van Tavenu 
tegenwoordig heet o.l.v. Leo Huis, 
zal een flink grotere bezetting heb-
ben dan normaal. Ook is voor deze 
gelegenheid de drumband weer ac-
tief (o.l.v. Frans de Blieck en Michiel 
van Putten). De drumband zal gro-
ter zijn dan hij ooit geweest is want 
ca. 25 leden hebben zich aange-
meld voor deze dag. Zelfs de majo-
rettes zullen niet ontbreken tijdens 
dit reünieconcert. Tavenu is opge-
richt in 1927 als fanfare en heette 
in de beginjaren Crescendo. In 1935 
ging een toneelvereniging Tavenu 
in Amsterdam stoppen. De muziek-
vereniging van De Kwakel had nog 
geen vaandel en kon dat van Tavenu 
overnemen en zo komt muziekver-
eniging Tavenu aan haar naam.

Veel gebeurd
In de 90 jaar van het bestaan is na-
tuurlijk veel gebeurd. Vele concour-
sen (met wisselende resultaten) zijn 
bezocht en veel verschillende con-
certen en optredens zijn verzorgd 
door de fanfare en vanaf 1951 ook 
door de drumband en vanaf 1977 
door de majorettes. Hoogtepunten 
waren de keren (2x) dat de drum-
band en lyra’s tijdens de landelijke 
kampioenswedstrijden de kampi-
oenswimpel behaalde. Ook 2 leden 
van de drumband (Sander Meijer en 
Remon Buskermolen) behaalden tij-
dens de landelijke solistenwedstrij-
den 1x de kampioenswimpel. Tave-
nu was vroeger vooral bekend van 
straatoptredens tijdens diverse eve-
nementen zoals Koninginnedag, 
kermis, kerkelijke processies enz. 

Ook bepaalde concerten staan bij 
veel Kwakelaars nog in het geheu-
gen gegrift zoals de concerten in 
de pastorietuin als opening van de 
jaarlijkse Kwakelse kermis en de do-
nateursconcerten in zaal Leenders. 
Omdat de Kwakel en de vereniging 
groeide is later gekozen om de do-
nateursconcerten in de kerk te laten 
plaatsvinden. Vanaf 1999 is Tavenu 
begonnen met de inmiddels traditi-
onele midzomeravondfestivals. Een 
muziekfestival, met Tavenu en wis-
selende gastverenigingen en bands, 
buiten bij de Tavenu muziektent.

Drumfanfare
Niet alleen in de Kwakel is en was 
Tavenu te zien. De drumfanfare 
heeft vele malen opgetreden tijdens 
bloemencorso’s en andere optoch-
ten in Nederland en ook in België 
en Frankrijk met als hoogtepunt een 
weekend optreden tijdens het car-
naval in Nice in Zuid Frankrijk. De 
kapel van Tavenu (1976 tot ca.1990) 
is jarenlang hofkapel geweest van 
de Prins carnaval van Amsterdam 
en ging op pad met o.a. Eddy Chris-
tiani, Andre Hazes en Piet Schrij-
vers. De Steelband van Tavenu, op-
gericht in 2002, heeft naast optre-
dens in eigen land ook de zonnige 
klanken laten horen in Duitsland, 
België en Spanje. En nu dus na 90 
jaar het reünieconcert van alle afde-
lingen van Tavenu in basisschool De 
Zon, Anjerlaan 1 in De Kwakel. Ie-
dereen is van harte welkom om het 
concert bij te wonen. De entree is 
voor deze avond 5,- euro. Kaartver-
koop aan de zaal vanaf 19.30 uur 
of tijdens de repetitieavond (dins-
dag vanaf 20.00 uur) in het Dorps-
huis de Quakel. Ook is het mogelijk 
om kaarten te reserveren via tave-
nu90jaar@hotmail.com. Kinderen 
tot 12 jaar hebben gratis toegang. 
Na afloop van het concert is er voor 
leden, oud-leden en publiek on-
der genot van een drankje voldoen-
de tijd om foto’s te kijken en her-
inneringen te delen. Tavenu hoopt 
natuurlijk dat iedereen die ooit lid 
is geweest van de vereniging deze 
avond aanwezig zal zijn.

Open Dag Tuin Bram de 
Groote 2 april 2017

Ron Moerenhout signeert 
bij The Read Shop

Reünieconcert Tutti 
Tavenu

Open dag NZURI Plaza
Regio - Op zaterdag 8 april van 
10:00 tot 14:00 is iedereen weer 
welkom! My Fashion geeft vele kor-
tingen en cadeaubonnen weg. Deze 
keer is MY FASHION mode boetiek 
uit Uithoorn aanwezig met de al-
lernieuwste zomercollectie. Op de-
ze dag krijg jij persoonlijk een kle-
ding stijladvies en speciaal op de-
ze dag krijg je bij aankoop een ca-
deaubon t.w.v. 10,- euro! Maar er is 
meer! Want voor iedereen die ooit 
bij Slimness is afgevallen geldt er 
een korting. Hoeveel? Dat hangt af 
van de hoeveelheid kilo’s die er nog 
steeds af zijn. Dus ben jij op 8 april 
bijvoorbeeld nog 20 kilo kwijt, dan 
krijg jij maar liefst 20% korting!
 
NZURI Schoonheidssalon gra-
tis wenkbrauwbehandelingen, 
threaden en huidmetingen  
Deze editie van de open dag kun 
je weer je wenkbrauwen gratis la-
ten doen! Maak deze dag kennis 
met de prachtige wenkbrauwpro-
ducten van Mrs. Highbrow en laat je 
wenkbrauwen bijwerken om ze een 
mooie vorm en definitie te geven. 
Ga jij voor subtiel en natuurlijk of 
liever voor échte powerbrows? Alles 
kan! Daarnaast zal het je ook niet 
ontgaan zijn dat wij threaden heb-
ben toegevoegd aan onze behande-
lingen. Op de open dag kun je ken-
nismaken met deze ontharingsme-
thode en kun je gratis je wenkbrau-
wen of bovenlip komen laten threa-

den! Zoals je van ons gewend bent 
is het op de open dag altijd moge-
lijk gratis je huid professioneel te la-
ten meten met de hannah Skin Ana-
lyzer. Met een persoonlijk advies 
kun je zo het beste uit je huid en 
huidverzorging halen!

Slimness gewichtsconsulent in-
schrijven cursus afvallen + gra-
tis weegmoment
Inschrijving cursus afvallen in 
groepsverband die 12 april 2017 
weer van start gaat. Er zijn nog  
enkele plekjes beschikbaar. Gra-
tis BMI & middelomtrek check van 
nieuwe cliënten met bijbehorende  
informatie over alle mogelijkheden 
m.b.t. afvallen bij Slimness. Gratis 
weegmoment oude cliënten + uit-
reiking kortingskaart MY FASHION. 

SunCare zonnestudio gratis zon-
nebankcrème + knalactie 30 = 
45
Zonnestudio SunCare Mijdrecht 
heeft de hele maand april een su-
per actie: 30,- euro = 45,- euro, 
ook te gebruiken op de PRESTIGE 
1600!! Op de open dag krijgt ieder-
een zelfs een gratis crème (tot een 
waarde van 6,50 euro), waardoor je 
nog mooier bruint en gelijk je huid 
een heerlijke verzorging geeft.  
De zonnestudio is uiteraard tot 
20:00 geopend. NZURI Plaza is 
te vinden op de Bozenhoven 19a | 
Mijdrecht | nzuriplaza.nl

Zanggroep Musica zoekt 
sopranen
Regio - Sinds de oprichting in 2012 
is de bekendheid van de groep be-
hoorlijk toegenomen. Dit is mede te 
danken aan de vele concerten de in-
middels in de hele regio, vooral bij 
de ouderen, zijn gepresenteerd. De 
veelal overbekende melodieën, die 
vaak ook meegezongen kunnen wor-
den, dragen bij aan het succes van 
de concerten. De verhouding tussen 
de stemsoorten is op dit moment niet 
helemaal optimaal, daarom zoekt 
Musica met spoed enkele sopranen, 
met zangervaring. Het repertoire be-

staat hoofdzakelijk uit Operette en 
Nederlandstalige meezingnummers. 
De repetities zijn op de woensdag-
avond in het restaurant van het Hoge 
Heem, Wiegerbruinlaan 29 Uithoorn. 
Vrijblijvend enkele repetities bijwo-
nen is totaal geen probleem, kom 
dus gerust. I.v.m. de vele concerten 
en de komende vakantietijd vallen 
enkele repetities uit, daarom is het 
raadzaam, vooraf, uw komst aan te 
melden. 06-29283733 of zanggroep-
musica@kpnmail.nl. Zie ook de ad-
vertentie elders in dit blad.
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DUS! steekt de handen 
uit de mouwen

Help mee aan een 
tovertafel!

Uithoorn - Zaterdag 25 maart vond 
de Landelijke Opschoondag plaats, 
georganiseerd door de Stichting 
Nederland Schoon. Op deze dag 
maken mensen in het hele land sa-
men een openbaar gebied zwerfaf-
valvrij. DUS! heeft ook zijn steen-
tje hieraan bijgedragen. Voorzien 
van grijpers, werkhandschoenen 
en plastic zakken trokken leden 
van DUS! naar buiten om zwerfaf-
val op te ruimen rondom de fl ats in 
de Europarei en in de Groen Rode 
Scheg. Gelukkig werkte het weer 
mee. In totaal zijn er zeven zakken 
opgehaald. Opvallend was het gro-
te aantal sigarettenpeuken, met na-
me voor de ingang van de Sporthal. 
DUS! werkt graag mee aan de Lan-
delijke Opschoondag. Zwerfafval is 

slecht voor mensen, dieren en het 
milieu. Dieren kunnen afval inslik-
ken met alle gevolgen van dien. 
Mensen ergeren zich aan zwerfaf-
val. Op plekken waar veel afval ligt, 
voelen ze zich vaak minder prettig 
en veilig. De afbraaktijden van de 
verschillende soorten zwerfafval zijn 
lang. Voor een bananenschil is dat 
bijvoorbeeld een jaar, voor een si-
garettenpeuk twee tot twaalf jaar, 
kauwgom blijft zo’n twintig jaar be-
staan en een blikje zelfs vijftig jaar!
Met plezier heeft DUS! de omgeving 
schoon gemaakt. Maar natuurlijk 
hopen de leden van DUS! dat ieder-
een zich verantwoordelijk voelt om 
zwerfafval te voorkomen en zijn ei-
gen troep netjes weggooit in de af-
valcontainers. 

Uithoorn - Zorgboerderij Inner-
Art is een crowdfundingsactie ge-
start voor een Tovertafel. Met een 
Tovertafel kunnen we nog wat ex-
tra’s bieden voor onze deelnemers! 
De Tovertafel zorgt voor ‘levende’ 
projecties op een tafel. Blaadjes die 
je weg kan vegen, bloemen die je 
kunt laten bewegen etc. Vooral voor 
de minder mobiele mensen die niet 
makkelijk naar buiten kunnen, is 
deze Tovertafel erg fi jn! Maar ook 
voor de andere deelnemers, voor 
ieder is er wel wat leuks!

Wat ontvang je als donateur?
Iedereen die tussen de �1 en �250 

doneert, ontvangt een foto via de 
mail van de deelnemers met de 
nieuwe Tovertafel. Iedereen die tus-
sen de �250 en �500 euro doneert, 
ontvangt een leuk handgemaakt 
artikel uit de boerderijwinkel. Ieder-
een die �500 euro of meer doneert, 
ontvangt een zelfgemaakte appel-
taart en een rondleiding over het 
erf en tussen de alpaca’s. 

Helpt u mee? Via www.
activecues.com, tabblad ‘Crowd-
funding’ kunt u aan onze Zorg-
boerderij geld doneren. Alle beetjes 
helpen om met elkaar het bedrag 
van�6497 euro te behalen!

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

REACTIE VAN EEN LEZER

R
EA

C
TI

E 
V

A
N

 E
EN

 L
EZ

ER

Beste Uithoornaars
Beste Uithoornaars,

In deze brief wil ik terugblikken 
met jullie op een week waarin 
heftige dingen zijn gebeurd. De-
ze gebeurtenissen hebben mij 
aan het denken gezet en ik wil 
graag mijn gedachtes met jullie 
delen. Uithoorn is een prachtige 
plek om te wonen maar, er zijn 
zoveel dingen die wij vaak niet 
zien die helemaal niet prachtig 
zijn. Het verdriet dat zich ach-
ter allerlei voordeuren in dit 
dorp verschuilt wordt vaak ver-
borgen. Er is veel eenzaam-
heid, en andere sociale proble-
matiek. Nu een paar dagen na 
de verschrikkelijke gebeurte-
nissen van deze week kreeg ik 
het op mijn hart om iedereen in 
Uithoorn aan te schrijven, want 
hoe belangrijk is het wel niet 
dat wij in deze verharde maat-
schappij elkaar met warmte en 
vriendelijkheid blijven behan-
delen. Mijn oma zei altijd geef 
iedereen die je tegenkomt een 
glimlach, want dit kan iemands 
dag veranderen. Groet elkaar, 
want dit kost je niets. En als je 
ziet dat het niet goed gaat met 
een ander; luister naar elkaar, 
want dit kan een situatie om-
keren. Deze dingen zijn in ie-
ders ogen misschien maar klei-
ne dingen, maar voor een ander 
kan dit waardevol zijn. Bij deze 

simpele boodschap wil ik ook 
iedereen wijzen op iemand die 
hierin het perfecte voorbeeld 
voor ons was. Deze man dien-
de de mensheid tot de dood er 
op volgde. Hij gaf vele mensen 
aan de rand van de afgrond hun 
waardigheid terug. Hier heb ik 
het over de Here Jezus. Iemand 
waar veel mensen in Uithoorn 
alleen van gehoord hebben bij 
het kerstverhaal. Hij werd ge-
boren als klein kindje en groei-
de op tot een man die liefde 
had voor de grootste zondaars. 
En toen hij de boodschap van 
hoop, vrede, vergeving, liefde, 
genade en trouw had gebracht 
stierf hij aan het kruis zodat wij 
vandaag de dag de vergeving 
van de Here God mogen ont-
vangen. In een dorp waarin zo-
veel mensen wonen met verbor-
gen verdriet, pijn en zorgen is er 
nog steeds hoop! Hoop op een 
betere toekomst voor ons alle-
maal. Geef niet op en sta open 
voor een ander. Geef elkaar de 
kans en roddel niet over elkaar 
maar reik je hand uit, al is het 
maar door een glimlach. Want 
zelfs een glimlach kan iemands 
dag veranderen. Voor alle be-
trokken familieleden van de in-
cidenten van deze week bid ik 
voor troost in hun verdriet. 

Claudia Brouwer, Uithoorn

Voor meer Kwakelse historische en actuele informatie:
kijk op de website van Stichting De Kwakel Toen & Nu 
www.de-kwakel.com 
(foto’s: Stichting De Kwakel 
Toen & Nu / Dirk Plasmeijer)

De Kwakel Toen & Nu…
Afl evering 44

1969 DRECHTDIJK, …TOEN
Eind jaren zestig zag de Drechtdijk er zo uit, links ‘de Kleine Bazaar’ de 
‘Winkel van Sinkel’ van Tinus Duif, het woonhuis en winkel van Nic. van 
Scheppingen, gebouwd in 1964. Het oude witte huisje waar voorheen 
Nic. van Scheppingen woonde met zijn gezin. Dit huisje en de smederij 
werden in 1945 overgenomen van Meestersmid Albertus Hölscher. Het 
vrijgekomen huisje werd later bewoond door Jan en Annie van Schep-
pingen na hun huwelijk. In mei 1969 is dit huisje gesloopt en in decem-
ber 1969 werd het nieuwe woonhuis weer bewoond.

2017 DRECHTDIJK, … NU
Jan van Scheppingen nam de smederij over van zijn vader en onder de 
woning werd het een magazijn voor de bestaande winkel, later werd 
er in dit pand visspullen, doe het zelf artikelen en speelgoed verkocht. 
Het pand kwam vrij en in september 1987 begonnen Rian en Berry Kok 
hier met hun droom een eigen Café ‘Simple’. In 1999 werd dat verkocht 
en het nieuwe café werd Simpelweg Joppe genoemd. Hierna volgde er 
nog meer uitbaters, zoals De Tapperij, De Bolle Pouw, Anderz en nu op 
zaterdag 1 april (dit is geen grap) gaat het ‘Café Cobus’ heten, de ope-
ning is om 18.00 uur. Een wens van Sabine en Marco (Cobus) van Kes-
sel met hun café. Namens de Stichting De Kwakel, heel veel succes, wij 
keken even naar Toen, maar vooral naar Nu.. 

Basisschool De Eendracht
Vrijeschool-afdeling in 
Mijdrecht

High tea in Het Hoge 
Heem weer groot succes

Regio - De openbare basisschool 
De Eendracht in Mijdrecht  gaat 
mogelijk een plek bieden aan vrije-
schoolonderwijs. Bij voldoende in-
teresse start in augustus 2017 een 
vrijeschool-afdeling in het gebouw 
aan De Eendracht 5. Op zaterdag 1 
april om 15.30 is er in de Bibliotheek 
van Mijdrecht een informatie-bij-
eenkomst voor belangstellende ou-
ders. Deze bijeenkomst wordt geor-
ganiseerd door het ouderinitiatief. 
De Eendracht maakt onderdeel uit 
van het schoolbestuur Auro, een 
bestuur met 10 openbare basis-
scholen in de gemeenten Aalsmeer, 
Uithoorn en De Ronde Venen.  Au-
ro biedt vrije school onderwijs aan 
als voldoende ouders belangstelling 
hebben en zich voor 1 mei daad-
werkelijk aangemeld hebben. Zo wil 
Auro tegemoetkomen aan de be-
hoefte van ouders en gevarieerd on-
derwijs bieden dat past in deze tijd. 
Vrijeschool-onderwijs is sterk in op-
komst, ook in de gemeente De Ron-
de Venen en omstreken ontstond 
behoefte aan deze vorm van onder-
wijs. Een initiatiefgroep van ouders 
onder leiding van Margreet Wee-
nink is vanaf maart 2016 bezig vrije-
school-onderwijs van de grond te 
krijgen onder de naam “Het Groe-
ne Hart”. Inmiddels zijn er meer dan 
150 vrijblijvende, intentionele aan-
meldingen van kinderen in alle leef-

tijden binnengekomen. Jan Postma, 
bestuurder van Auro: “Auro wil op 
deze behoefte inspelen. Ouders en 
kinderen die zich thuis voelen bij 
het vrijeschool-onderwijs zijn goed 
in het denken buiten kaders. Die ei-
genschappen kunnen we goed in-
zetten om nieuwe uitdagingen die 
het onderwijs biedt, aan te gaan. 
Naast dit onderwijs slaat De Een-
dracht een nieuwe weg in met on-
derwijs dat kinderen leert naden-
ken over zichzelf en wat zij nodig 
hebben om zich maximaal te kun-
nen ontwikkelen. Onderwijs waar-
bij kinderen met plezier naar school 
gaan en zelfvertrouwen en zelfstan-
digheid ontwikkelen. Dit wordt op 
dit moment verder uitgewerkt”. Ken-
merkend voor vrijeschool-onder-
wijs is de benadering, dat alle as-
pecten van het kind ontwikkeld mo-
gen worden. Naast het cognitieve 
aspect (de reguliere vakken) heb-
ben creatieve vakken een grote 
plaats in het brede onderwijspak-
ket. Opvallend is ook de duidelijke 
structuur die geboden wordt en de 
aandacht voor persoonlijkheidsvor-
ming van het kind. Zaterdag 1 april 
is er om 15.30 uur een informatiebij-
eenkomst voor belangstellende ou-
ders in de Bibliotheek Mijdrecht, Dr. 
J. van der Haarlaan 8. Graag aan-
melden via vrijeschoolgroenehart@
gmail.com.

Uithoorn - Een High Tea georgani-
seerd in Het Hoge Heem te Uithoorn 
door Bellinda en Ineke, medewerkers 
van Het Hoge Heem met hulp van 
vrijwilligers Loes, Corrie en Anne-
marieke was weer zeer geslaagd. De 
gasten konden genieten van heer-
lijke hartige en zoete hapjes onder 
het genot van koffi e en thee en een 
drankje naar keuze, dit voor het be-
drag van 9,50 euro. Het streven van 
Het Hoge Heem is om buurthuis voor 

senioren in Uithoorn en omstreken 
te worden. Er worden genoeg activi-
teieten georganiseerd voor ieder wat 
wils. Zo kunnen 55+ers ook gebruik 
maken van onze gemaks avonden op 
maandag, woensdag en donderdag 
om voor een redelijke prijs een war-
me maaltijd te nuttigen vanaf 17.00 
uur of kom gezellig in de weekenden 
naar het grand café  vanaf 3 uur voor 
een drankje en hapje tegen geredu-
ceerde prijzen.

Geen krant?
0297-581698

Beauty and the Beast (3D)

Toen Mijn Vader een Struik Werd

LEGO Batman (3D NL) 

Wildernis in Drenthe

De Zevende Hemel

Het Verlangen

Speciale voorpremières 1 en 2 april:

Smurfen en het Verlaten Dorp (2D en 3D)

NU IN DE BIOSCOOP

WWW.STUDIOSAALSMEER.NL    

STUDIO’S AALSMEER
BIOSCOOP

COMEDY

BEAUTY AND THE BEAST 3D
Vanaf 30 maart in de bioscoop
Prijs vanaf: €6,-

COMEDYCLUB AALSMEER
20 april - 20.00 uur - Prijs: €13,50
Headliner: Thomas Smith

Badaboom Comedyclub Aalsmeer: op 20 

april is het weer zover met Thomas Smith! 

Stand-up comedy, tv, theater; hij is een 

komische duizendpoot. Met zijn energie 

en enthousiasme windt hij iedereen om 

zijn humoristische Engels- Belgische 

vingers. 

Tickets à €13,50 bestel je online op: 

badaboom.tv

STAND-UP COMEDY

BIOSCOOP

Op woensdag 12 april organiseert Studio’s Aalsmeer een echte Mannenavond. Vanaf 20:00 

uur staan het bier en de bitterballen klaar en zorgt de DJ voor de muziek. Tijdens de Man-

nenavond staat de voorpremière van ‘Fast & Furious 8: The Fate of the Furious’ centraal. 

Na afl oop van de fi lm kun je met je vrienden borrelen in de sfeervolle pianobar.

Tickets à €10,- bestel je op bioscoopaalsmeer.nl > verwacht > specials. 

MANNENAVOND - 12 APRIL

BIOSCOOP
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Cursus EHBO Kind 
geslaagd!
Uithoorn - Op 7, 14 en 21 maart 
heeft een groep van 8 enthousias-
te cursisten de cursus EHBO Kind 
gevolgd. Deze groep leerde hoe 
zij moeten handelen bij een onge-
val met een kind. De groep bestond 
vooral uit (aanstaande) ouders en 
grootouders die graag wilden leren 
wat ze wel en ook wat ze niet moe-
ten doen bij het verlenen van eer-
ste hulp. De lessen werden in sport-
hal De Scheg gegeven onder leiding 
van docent Ria van Geem. Zij werd 
bijgestaan door Marijke van Geem 
en Hans Visscher. Naast de levens-
reddende handelingen zoals onder 
andere de reanimatie en de eerste 
hulp bij verslikkingen, kwamen ver-
schillende grote en kleine letsels 
aan bod. Letsels zoals: brandwon-
den, koortsstuipen, kneuzingen, bot-
breuken en tandletsels. Maar liefst 
140.000 kinderen worden jaarlijks 

op de Spoedeisende Hulp binnen-
gebracht. Bijna een derde hiervan 
is tussen de 0 en 4 jaar. De mees-
te ongelukjes gebeuren in huiselij-
ke sfeer, denk maar aan het kopje 
thee dat per ongeluk over een ba-
by of kindje heen gaat of een val van 
de commode. Toch weten veel ou-
ders niet wat ze moeten doen. Wil jij 
ook kunnen handelen als jouw kind 
of dat van een ander iets overkomt? 
Houd dan onze website in de gaten 
en meld je aan voor de cursus EHBO 
Kind! Kijk voor meer informatie voor 
deze en andere cursussen op http://
www.ehbo-uithoorn.nl/cursusinfor-
matie.html Heb je reeds een EHBO 
diploma en zoek je een vereniging 
om je herhalingslessen te volgen? 
Je bent van harte welkom bij onze 
vereniging. Neem hiervoor contact 
op met onze secretaris via ehbouit-
hoorn@kabelfoon.net 

‘Je beste zelf worden’ in 
de Oude Veiling
Regio - Zal onze huidige stress- 
en angstvolle maatschappij na 4 
april ineens er beter uitzien? Als 
het aan de dames Marjon Mid-
delkoop en Debby Albers ligt wel. 
Hun gedeelde missie om een posi-
tieve verandering in te zetten voor 
een harmonieuze en gezonde sa-
menlevingsmaatschappij drijft hen 
naar het toneel van de Oude Vei-
ling in Aalsmeer om de medemens 
voorzichtig wakker te schudden. In 
een luchtige presentatie schijnen 
ze hun licht op de macht van de 
meedogenloze farmaceutische in-
dustrie, de macht van de voedsel-
industrie, de negatieve gevolgen 
op alle levensgebieden van over-
matig smartphone gebruik, het be-
lang van rust, beweging en gezon-
de eetkeuzes met als enige doel 
te informeren en te inspireren. Er 
wordt ruimschoots met tips en ad-

viezen gestrooid om terug te ke-
ren naar een gezond lichaam en 
een vrije gelukkige geest of te wel; 
Je beste zelf te worden. Want met 
bezorgdheid kijken beide dames 
naar alle negatieve aspecten in on-
ze maatschappij waarin de vrijheid 
om gezond te kunnen leven de kop 
wordt ingedrukt en we zelfs ons 
contact met het vermogen tot zelf-
genezing kwijtraken. Verandering 
hierin vraagt om radicale hervor-
mingen en verandering begint al-
tijd bij jezelf, aldus de dames. Hoe 
meer mensen gezond blijven, hoe 
gezonder de samenleving. 

‘Je beste zelf worden’ dinsdag 4 
april in de Oude Veiling, Markt-
straat 19 te Aalsmeer. Inloop van-
af 19.30 uur met koffie en thee. En-
tree 15,- euro. Kaarten te bestellen 
via mail@vortho.nl

Met IVN Vogels kijken 
langs de snelweg

Uitgelicht: 
Bosman Van Zaal

Regio - Het voorjaar is weer be-
gonnen en dat betekent dat de Vo-
gelwerkgroep van het IVN De Ron-
de Venen & Uithoorn van start gaat 
met een lente-excursie. Op zater-
dag 1 april gaan we naar de Haar-
rijnse Plas. Deze plas is ontstaan 
door zandafgravingen voor de 
aanleg van de wijk Leidsche Rijn 
en voor de verbreding van de snel-
weg tussen Utrecht en Amsterdam. 
Naast de plas zullen we ook het 
omringende agrarische landschap 
bezoeken. Er kunnen zich in deze 
tijd van het jaar leuke verrassingen 
voordoen. Natuurlijk treffen we ve-
le watervogels aan, zoals kuifeen-
den, tafeleenden, slobeenden, mis-
schien brilduikers en smienten als 
ze nog niet naar het hoge noorden 
vertrokken zijn. We kunnen futen 
zien, misschien de geoorde fuut. 
Steltlopers, zoals de kleine ple-

vier, de tureluur, watersnippen en 
het bokje. Rietvogels zoals de riet-
gors en de blauwborst. Ook kievi-
ten, scholeksters en roodborstta-
puiten zijn gesignaleerd. We ver-
trekken per auto om 8.30 uur van-
af de parkeerplaats bij de Nieuwe 
Begraafplaats aan de Ir. Enschede-
weg in Wilnis. Meerijden is moge-
lijk. Rond twaalf uur zijn we weer 
terug. Iedereen is welkom om aan 
deze kosteloze excursie deel te 
nemen. Aanmelden is niet nodig. 
Kosten voor het autovervoer i.o.m. 
de bestuurder. Trek stevig schoei-
sel aan en neem iets te drinken en 
een verrekijker mee. Meer infor-
matie: Gerda Veth,06-13205061. 
Als de excursie door erg slecht 
weer wordt afgelast staat dat die 
dag om 7.30 uur op onze websi-
te: www.ivn.nl/afdeling/de-ronde- 
venen-uithoornDe Kwakel - Als tweede in de 

reeks KOV-bedrijven uitgelicht 
een bedrijf dat al 49 jaar be-
staat, zei het niet in zijn huidi-
ge vorm als Bosman Van Zaal. 
Opgericht in 1969 door Frans 
van Zaal, hield het gelijknami-
ge bedrijf zich de eerste twee 
decennia vooral bezig met het 
maken en plaatsen van ver-
warmingsinstallaties in kwe-
kerijen. Mede doordat de tuin-
bouw in die periode een explo-
sieve groei doormaakte, groei-
de ook Van Zaal Installatie-
techniek als kool en werd als 
vooraanstaand bedrijf in haar 
branche een begrip in de regio, 
en later in de hele tuinbouw. In 
die sector ontstond de behoef-
te aan nieuwe productie- en 
teeltmethoden, Van Zaal stond 
voorop als innovator. Een heel 
contingent bedrijven werden 
gemoderniseerd o.a. door of 
mede door Van Zaal ontwikkel-
de systemen als rolcontainers 
en teeltgoten. Eind jaren tach-
tig kwam er ook vraag uit het 
buitenland, in eerste instantie 
uit Duitsland en Amerika maar 
later ook uit Afrika en Azië.

Global
Het bedrijf ‘ging’ steeds meer 
global maar in het buitenland 
wilde men een totaalpakket. 
‘Turnkey wordt dat genoemd,’ 
aldus technisch en commerci-
eel directeur Gerard Peek, die 
al 43 jaar bij Van Zaal werk-
zaam is en na het afzwaaien 
van oprichter Frans van Zaal 
al jaren hét gezicht en de spil 
van het bedrijf. ‘Het opleveren 
van een startklaar bedrijf met 
alles erop en eraan: kas, teelt-
installaties, waterinstallaties, 
klimaatregeling, verwarming 
en koeling, verlichting en elec-
tra, control systemen en soft-
ware, alles behalve de gewas-
sen.’ Dat vroeg om nauwe sa-
menwerking met gespeciali-
seerde bedrijven. ‘De Neder-
landse tuinbouw had en heeft 
nog altijd een voorsprong in 
de branche vanwege de know-
how die de kwekers en wij toe-
leveringsbedrijven hebben op-
gebouwd. Dat is onze redding 
geweest tijdens de financië-
le crisis.’

Ontslagronde
Voor het uitbreken van de ma-
laise in de (Nederlandse) tuin-
bouw realiseerde het bedrijf 
90% van de omzet in de tuin-
bouw. Zakenpartner machine-
bouwer Crea-Tech kwam in de 
problemen en werd door Van 
Zaal ingelijfd. Tegelijkertijd 
was het bedrijf actief gewor-
den in de theaterwereld onder 
de noemer STS. ‘Via een com-
puterprogrammeur kwamen 
we in contact met Joop van de 
Ende, die oplossingen zocht 
voor innovaties in het thea-
ter,’ aldus Gerard Peek. ‘Denk 
daarbij aan mega musical- 
en showproducties als Tar-
zan, Soldaat van Oranje en het 
nieuwe DeLaMar Theater, daar 
komt meer bij kijken dan een 
hardboard decor.’ Aan het be-

gin van de crisis in 2008 telde 
Van Zaal 110 eigen medewer-
kers en nog eens 70 ingehuur-
de krachten. ‘Halverwege het 
jaar was onze orderportefeuille 
letterlijk leeg. Op het eind van 
het jaar liepen er nog hooguit 
vijf man in de werkplaats en ui-
teraard nog wat mensen in de 
buitendienst en de storings-
dienst. Maar we hadden wer-
kelijk geen enkel nieuw project 
op stapel staan, een horrorsce-
nario,’ aldus Peek, nog steeds 
aangedaan door de herinne-
ring aan die tijd. Begin 2009 
volgde een ontslagronde, een 
periode van overleven volg-
de. De turnkey projecten in het 
buitenland waren de redding 
voor Van Zaal, ze zijn uitge-
groeid tot een speler die we-
reldfaam geniet. Het faillisse-
ment van kassenbouwer Bos-
man, de vaste partner in grote 
buitenlandse tuinbouwprojec-
ten, dreigde roet in het eten te 
gooien. De beste oplossing om 
de continuïteit van Van Zaal 
te waarborgen was het bedrijf 
in te lijven, aldus geschiedde: 
Bosman Van Zaal was geboren. 
‘We waren dermate afhanke-
lijk van elkaar dat het ook voor 
ons belang was om te kunnen 
overleven. Eigenlijk geldt dat 
voor alle overnames die we in 
de loop van de jaren hebben 
gedaan, dat dat geen bewuste 
strategie was maar anticiperen 
op de situatie van het moment.’ 

Organisatiestructuur
Door alle overnames die Van 
Zaal heeft gedaan, moest de 
organisatie, die in eerste in-
stantie vrij plat was, op de 
schop. Bosman Van Zaal is een 
van de bedrijven die tot de hol-
ding Green Innovators behoort. 
De andere poten van de hol-
ding zijn STS (theater), Crea-
Tech (tuinbouwmachinebou-
wer), Montera Techniek (wa-
tertechniek) en Indigo Logis-
tics (software). De directie be-
staat naast Commercieel di-
recteur Gerard Peek, uit Ope-
rationeel directeur Henk Peek 
(broer van) en Algemeen di-
recteur Marco Braam, meege-
komen met de inventaris van 
kassenbouwer Bosman. Mo-
menteel heeft het bedrijf de 
wind weer volop in de zei-
len door goed management 
en door de verbeterde rende-
menten in de tuinbouw. ‘Op 
het dieptepunt haalden we 
nog maar 70% van onze om-
zet uit tuinbouw gerelateerde 
projecten, op dit moment gaat 
het weer richting de 90%, het 
percentage van voor de crisis.’ 
Al met al is Bosman Van Zaal 
een parel op het sieraad tuin-
bouw waarmee onze regio al-
tijd een cruciale rol heeft ge-
speeld. Hopelijk kan onze tuin-
bouwsector net zo goed in-
noveren als dit bedrijf en een 
beetje gechargeerd, herrijst ze 
net als Van Zaal ook als een fe-
niks uit de as. Aan Bosman Van 
Zaal heeft men in ieder geval 
de ideale partner op het gebied 
van tuinbouw en innovatie!

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

NATUUR 
DICHT
BIJ HUIS

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

Kuifeenden zie je in voor- en na-
jaar in grote aantallen ronddob-
beren op brede sloten, plassen 
en vaarten. Ze houden name-
lijk van diepe zoetwatermeren en 
langzaam stromend water. Voor 
het vinden van eten kunnen ze 
wel tot 14 meter diep duiken. De 
meeste kuifeenden die je nu ziet 
zijn trekvogels op doorreis. Maar 
er zijn ook kuifeenden die per-
manent in Nederland verblijven 
en hier broeden. Dat betekent 
dat er voor die broedparen en 
hun jongen genoeg voedsel is.
Kuifeenden zijn middelgrote 
eenden. De mannetjes hebben 
een afhangende lange kuif, een 
blauwgrijze snavel en witte flan-
ken. De vrouwtjes hebben ook 
een blauwe snavel, een bruin ve-
renkleed en niet zo’n lange kuif. 
Maar duiken kunnen ze allebei 
als de beste. Als je ze ineens on-
der water ziet verdwijnen en lang 
wegblijven dan fourageren ze op 
de bodem tussen de waterplan-
ten. Daar eten ze vooral kleine 
waterdiertjes, planten en algen. 

Zoetwatermosselen en rivier-
kreeftjes staan ook op het menu. 
Met hun scherpe snavel met ver-
harde punt kunnen ze de schaal-
dieren kapot maken.
 
Kuifeenden zie je niet vaak aan 
land. Dat hoeft ook niet als je al 
je eten onder water vindt. Het 
broeden moet natuurlijk wel op 
het droge. Daarvoor maken ze 
een nest tussen het riet en leg-
gen er zes tot twaalf eitjes in. Na 
26 dagen broeden kruipen de 
jongen uit het ei. En als hun kui-
kendons verdwijnt zijn ze alle-
maal bruin. Tegen de winter zijn 
ze op kleur, de vrouwtjes licht- 
met donkerbruin en de woerden 
zwart en wit. Dan hebben ze ook 
van de oudervogels geleerd hoe 
ze voedsel bij elkaar moeten dui-
ken. En nu maar hopen dat ze 
rivierkreeft lusten. Want rivier-
kreeftjes zijn er sinds de komst 
van de Amerikaanse rivierkreeft 
in Nederland in overvloed. 

Ria Waal

Kuifeend in plas en vaart 

Geslaagde projectweek 
op de Springschans 
Regio - Elk jaar proberen de leer-
lingen van de Springschans tijdens 
de projectweek geld op te halen 
voor een goed doel. Dit jaar was 
het doel de KNGF Geleidehonden. 
Tijdens deze week maakten we 
kennis met dit goede doel. Er 
kwam een mevrouw op bezoek, zij 
is slechtziend en haar hond zorgt 
ervoor dat zij veilig over straat kan 
lopen. Ze vertelde hoe fijn het is dat 
zij een geleidehond heeft. De kin-
deren waren nieuwsgierig en stel-
den leuke vragen. Daarna gingen 

alle klassen aan de slag. Hoe ha-
len we geld op? Tijdens de afslui-
ting van de Projectweek was er van 
alles te doen binnen de school. Er 
werden knutselwerkjes verkocht, je 
kon een doe-route lopen met een 
“hondje”, een tweedehands boek 
kopen, je nagels laten lakken en 
dat allemaal onder het genot van 
een drankje en allerlei home-made 
lekkers! De leerlingen hebben erg 
hun best gedaan. De opbrengst is 
1563,94 euro, wat een fantastisch 
bedrag voor KNGF!

Leerlingenorkest KNA 
Uithoorn - Afgelopen donder-
dag vond de kick off van het sa-
mengaan van het Jeugdsport-
fonds en het Jeugdcultuurfonds 
plaats in Dans en Partycentrum 
Colijn. De gemeente Uithoorn is 
voor de aanpak van kinderarmoe-
de de samenwerking aangegaan 
met het Jeugdcultuurfonds en het 
Jeugdsportfonds. Kinderen van ou-
ders met (te) weinig financiële mid-
delen kunnen een beroep doen op 
de fondsen voor een bijdrage. Er 
was een mooi programma samen-
gesteld waarin de muzikanten van 
het Leerlingenorkest van Muziek-
vereniging KnA ook een rol speel-
den. Deze kinderen tussen de 7 en 
11 jaar, brachten een aantal dans-
nummers ten gehore o.l.v. van diri-
gent Gerhart Drijvers. Deze middag 
ondersteund door twee volwasse-
nen vanwege de balans tussen de 
verschillende instrumenten. Het 
Leerlingenorkest van KnA is in het 
afgelopen jaar behoorlijk gegroeid! 
Mede dankzij de samenwerking 
met de basisscholen, waarbij kin-
deren gedurende 3 maanden les 
krijgen van gediplomeerde muziek-
docenten op het instrument van 
hun keuze, is het aantal jeugdige 
leerlingen bij KnA enorm toegeno-

men. Ze kunnen kiezen uit veel ver-
schillende instrumenten; klarinet, 
hoorn, trompet, dwarsfluit, blokfluit, 
euphonium en saxofoon. De instru-
menten worden beschikbaar ge-
steld door KnA. De kinderen volgen 
lessen bij de docenten en spelen 
daarnaast 1 keer per week mee in 
het Leerlingenorkest. Samen mu-
ziek maken is namelijk nog leuker 
dan alleen! Samen muziek maken 
verbindt en wist u dat kinderen die 
op jonge leeftijd muziek leren spe-
len en lezen zich op cognitief ge-
bied verder ontwikkelen? Muziek-
vereniging KnA zet deze koers in 
ieder geval door; als het aan de mu-
ziekvereniging ligt leren alle kinde-
ren op de basisscholen in Uithoorn 
een instrument bespelen. Al met al 
een zeer geslaagde middag dus.  
Wist u dat uw kind een proefles 
kan doen? Of bent u nieuwsgiering 
geworden naar het muziek maken 
voor jeugd? Kom dan eens langs 
bij de repetities van het leerlingen-
orkest op dinsdagavond om 18.30 
uur. Op zondagmiddag 9 april is 
er ook een voorspeelmiddag. Een 
mooie manier om kennis te maken 
met de vereniging en haar aktivitei-
ten. Meer info KnA: www.kna-uit-
hoorn.nl 
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JDRF ontvangt donatie 
klanten AH Jos v/d Berg

Kunst Expositie bij Finesse 
Bodyline Clinic

Uithoorn - De 11 jarige type-1 di-
abeet Erik Elgersma mocht afgelo-
pen vrijdag een symbolische cheque 
in ontvangst nemen van 220,35 euro, 
bijeengebracht door klanten van de-
ze AH vestiging.  Deze gift zal worden 
besteed aan wetenschappelijk onder-
zoek naar het uiteindelijk willen ge-
nezen van type-1 diabetes jeugd di-
abetes! 

Wat is Type 1 Diabetes (T1D)? 
T1D is een auto immuun ziekte die 
ontstaat doordat het afweersysteem, 
insuline producerende lichaamscel-
len beschadigd en vernietigd. Hier-
door kan de alvleesklier het levens-
noodzakelijke hormoon insuline niet 
meer zelf produceren. T1D wordt 
veelal op zeer jonge leeftijd gediag-
nosticeerd. Erik was 10 toen de ziek-
te zich bij hem openbaarde. Deze va-
riant van diabetes is dus volledig an-
ders dan de vorm type-2 diabetes die 
deels te wijten valt aan onze westerse 
levensstijl (voeding en te weinig be-
wegen), ouderdom (organen nemen 
in kwaliteit af) en genetisch bepaald. 
Erik en lotgenoten hebben vaak de-
zelfde kenmerken voorafgaand de di-
agnose en behandeling van type-1 
diabetes is; algehele malaise, ver-
moeidheid, extreme dorst, veel plas-
sen, wazig zien en gewichtsverlies. 
Als niet tijdig wordt ingegrepen dan 
kan de patiënt in coma raken. Na de 
diagnose wordt direct gestart met het 
extern toedienen van insuline via in-
jecties of pomptherapie. Dit vergt een 
24/7 management van patiënt, ou-
ders en naasten. Denk alleen maar 
aan circa 2000 keer per jaar via een 
vingerprik een bloedsuikermeting 
verrichten, voor het eten je koolhy-
draten tellen, rekening houden met 
sportieve inspanningen! Met deze in-
formatie is een basis voor een juiste 
regulatie mogelijk. Helaas zijn er fac-
toren (stress, pubertijd, hormonen, 

infecties, andere ziektes) die zich niet 
eenvoudig laten berekenen! Ouders 
en naasten van jonge T1D patiënten 
moeten continu alert zijn op een te la-
ge bloedsuikerwaarde welke tot een 
ernstige coma kan leiden. Is Erik nu 
bijzonder door zijn ziekte? Nee als je 
het niet weet dan zul je ook niet zijn 
insulinepomp zien zitten. Ook is hij 
sportief (zijn voetbalteam werd zater-
dag kampioen) kan goed meekomen 
op school, wil automonteur worden 
en is gek op formule 1 dus lijkt hem 
de stal van Max verstappen hem wel 
een uitdaging is zeer zorgzaam voor 
zijn neefje van 1,5 jaar! En toch blijft 
altijd de zorg voor een plotseling af-
wijkende bloedsuikerwaarde daarom 
heeft hij ook zijn vriendjes geïnfor-
meerd zodat ze hem kunnen helpen 
of anderen waarschuwen als hij een 
te lage bloedsuiker heeft!

Wie is JDRF? 
JDRF is de afkorting van: Juveni-
le Diabetes Research Foundation en 
heeft als taak het initiëren, financie-
ren en stimuleren van onderzoek voor 
het behandelen, genezen en voorko-
men van Type 1 Diabetes. Dit is mo-
gelijk met hulp van sponsors en do-
nateurs en ondernemers die ons faci-
literen (bijvoorbeeld AH die in meer-
dere plaatsen zijn emballagezuil of 
telsysteem ter beschikking stelt aan 
goede doelen en tijd besteed aan de 
verwerking daarvan).

Onderzoeksresultaten?
Hoewel er nog geen definitieve op-
lossing is voor de definitieve gene-
zing zijn de ontwikkelingen enorm en 
zeer hoopgevend zonder een tijdpad 
te kunnen benoemen. Op onze si-
te www.jdrf.nl leest u uitgebreid over 
deze onderzoeksresultaten. Erik en 
JDRF bedanken alle betrokkenen in 
hun hulp om van type één 1 naar type 
géén te komen!

Regio - Lucienne ten Have zal ko-
men exposeren met zo’n 30 schil-
derijen. Zij studeerde aan de aca-
demie te Utrecht en is cum lau-
de afgestudeerd. Haar schilderij-
en zijn van realistisch naar fanta-
sieën vanuit lijn op gezet, het lijnen-
spel gebruikt zij functioneel. Haar 
werk is zeer kleurrijk. Zie ook www. 
galerielucart.com. U bent van har-

te welkom op de feestelijke opening 
op zaterdag 1 april van 15-18 uur. 

Op de zaterdagen 8, 15, 22 en 29 
april van 15 uur t/m 17 uur is de 
expositie vrij toegankelijk. Laat u 
verrassen. De kunstenares zal de 
meeste openingsuren zelf aanwe-
zig zijn op de expositie. Het adres 
is Pompmolenlaan 19 a te Woerden.

Reumafonds
1.374,81 euro opgehaald 
De Kwakel - Het Reumafonds be-
dankt alle collectanten, comitéleden 
en bewoners in De Kwakel voor hun 
grote inzet en bijdrage aan de lan-
delijke collecteweek. Tijdens de col-
lecte van 13 t/m 18 maart 2017 is 
in De Kwakel in totaal 1374,81 euro 
opgehaald. Opnieuw een geweldig 
resultaat!  Met deze donaties finan-
ciert het Reumafonds wetenschap-
pelijk onderzoek om reuma te be-
strijden.  

Onzichtbare ziekte 
Reuma is een verzamelnaam voor 
ruim 100 aandoeningen aan ge-
wrichten, spieren en pezen. Elke 
dag krijgen 700 mensen de diagno-
se reuma. In totaal kampen 2 mil-
joen Nederlanders met een vorm 
van reuma, zoals artrose, reumatoï-
de artritis of jeugdreuma. Dat is 1 op 
de 9 Nederlanders. Daarmee is reu-
ma de meest voorkomende chroni-
sche ziekte in Nederland. De ken-
merken van reuma zijn vaak on-

zichtbaar. De grote meerderheid 
van reumapatiënten wordt dagelijks 
beperkt door pijn, vermoeidheid of 
verminderde mobiliteit.  

Steun iedere Nederlander nodig 
De afgelopen 90 jaar heeft het Reu-
mafonds al veel bereikt in de strijd 
tegen reuma. De sleutel om reuma 
helemaal de wereld uit te helpen is 
nog meer wetenschappelijk onder-
zoek. Het Reumafonds is de belang-
rijkste financier van onafhankelijk 
wetenschappelijk reumaonderzoek 
in Nederland. Naast het financieren 
van wetenschappelijk onderzoek 
geeft het Reumafonds voorlichting, 
ondersteunen we patiëntenactivitei-
ten en komen we op voor de belan-
gen van mensen met reuma bij po-
litiek en zorg. Dat brengt ons dich-
ter bij een wereld zonder reuma. 
We zijn blij met iedere gift die hier-
aan bijdraagt. Bankrekeningnr: NL-
86RABO0123040000, Amsterdam. 
www.reumafonds.nl

Eén miljoen euro voor compensatie 
onteigening Wilhelminakade
Vervolg van de voorpagina.

Verder dient de gemeente 25.637,50 
euro te betalen voor door de eige-
naar gemaakte deskundigenkos-
ten. Met de eigenaar is voorts af-
gesproken dat hij tot 1 januari 2018 
de woning aan de Wilhelminakade 
69 mag blijven gebruiken. Tot ze-
kerheid dat hij de woning tegen die 
datum daadwerkelijk heeft verlaten 
wordt een bedrag van 317.000 euro 
van de koopsom in depot geplaatst 
bij de notaris. 

Volgens het raadsbericht is ook met 
de huurder van Wilhelminakade 
75 overeenstemming bereikt over 
een schadeloosstelling. De huur-
der heeft ondertussen een nieuwe 
woning gevonden en zal uiterlijk 1 
mei 2017 verhuizen. Hij ontvangt 
voor al zijn onkosten een schade-
loosstelling van in totaal 60.000 eu-
ro. De huurder van de loods ach-
terop het perceel heeft een huur-
contract tot 1 juli 2018. In de eis 

van de gemeente bij de rechtbank 
is aangegeven dat men tot die da-
tum de loods mag blijven gebrui-
ken. Met de huurder is nog geen 
overeenstemming bereikt. Onder-
tussen worden wel pogingen on-
dernomen om ook met deze huur-
der eruit te komen.
Krediet
Om de afgesproken koopsom en 
vergoedingen te kunnen betalen 
stelt het college in het zelfde raads-
bericht de raad voor om een kre-
diet ter hoogte van 1.000.000 euro 
beschikbaar te stellen. De gemeen-
te draait daarbij overigens niet voor 
de kosten op. De te betalen vergoe-
dingen zullen uiteindelijk weer door 
ontwikkelaar Zeeman Real Estate BV 
aan de gemeente worden vergoed. 
Voor de tussenliggende periode zal 
Zeeman de gemeente een lening 
verstrekken voor hetzelfde bedrag 
als het krediet. De raad zal tijdens 
de raadsvergadering van donderdag 
30 maart moeten instemmen met de 
kredietverstrekking. Maar dat onder-

werp is in de agenda opgevoerd als 
een ‘hamerstuk’. Het zal er dus wel 
doorkomen. Als dat laatste het geval 
is kan tot aankoop en schadeloos-
stelling worden overgegaan. Daar-
mee is de gemeente tevens eige-
naar geworden van de gronden. Na-
dat alle gebruikers de panden te zij-
ner tijd hebben verlaten, worden de-
ze door de gemeente gesloopt waar-
na overdracht aan de ontwikkelaar 
kan plaatsvinden. Met de ontwikke-
laar van het gebied is bij het sluiten 
van de overeenkomst op 8 april 2011 
reeds afgesproken dat zij de verwor-
ven gronden in bouwrijpe staat van 
de gemeente overnemen tegen de 
betaalde koopsom en alle bijkomen-
de kosten.

Laatste bod
In een reactie laat Ben van Benne-
kom ons weten weliswaar tevreden 
te zijn met het bod maar toch moei-
te heeft met de situatie. “In overleg 
met de gemeente werd mij gewezen 
op het feit dat het alles of niks was. 

Uithoorn - Op zaterdag 25 maart rond 
tien uur in de avond heeft een aanrij-
ding plaatsgevonden op de Koningin 
Maximalaan. Drie auto’s zijn op elkaar 
gebotst. Bij het ongeval zijn twee be-
stuurders, een 53-jarige man uit Ku-

delstaart en een 44-jarige vrouw uit 
Uithoorn, per ambulance naar het zie-
kenhuis vervoerd. Twee auto’s raakten 
zwaar beschadigd en moesten wegge-
sleept worden. De politie doet nader 
onderzoek naar de exacte oorzaak. 

Inbrekers weg zonder buit
Uithoorn - Op zondag 26 maart om 
tien over zeven in de ochtend zag 
een bewoner van de Admiraal de 
Ruyterlaan plots het licht, dat werkt 
via een bewegingssensor, aan-
springen in de keuken. De bewoner 
is direct gaan kijken en trof de keu-

kendeur op een kier aan. Ook stond 
het tuinhek open. Op de aanrecht 
lagen sleutels en geld. Waarschijn-
lijk zijn de inbrekers zo geschrok-
ken van het licht dat zij zich snel 
zonder buit uit de voeten hebben 
gemaakt.

Dan moet je snel een keuze maken 
want anders sta je met lege handen. 
Ik zal je zeggen dat een onteige-
ningsprocedure er in hakt bij je. Ze-
ker al die rechtszaken. Dus ga je uit-
eindelijk toch maar af op een deal en 
die is er dus gekomen. Ik moest de 
knoop doorhakken. Leuk is dat niet 
maar wel noodzakelijk,” aldus Van 
Bennekom. “Wat bovendien onverlet 
laat dat ik met mijn 95 jarige moeder 
wel ons (aangepaste) huis uit moet 
vóór 1 januari 2018. Dus moeten we 
op zoek naar wat anders en dat is 
niet eenvoudig want ik heb er hier 
ook nog een loods achter. Behalve 
een woonhuis op een nieuwe loca-
tie zou ik daar ook weer een loods 
willen hebben. Zo’n plek als ik hier 
heb krijg ik nooit meer terug. Ik wil 
weer iets gelijkwaardigs, maar dat 
is in Uithoorn niet eenvoudig heb ik 
begrepen. Al met al heb je daar een 
stuk grond voor nodig wat veel geld 
kost en de bedrijfsactiviteiten moe-
ten dan ook nog binnen het bestem-
mingsplan passen. Veel is er agra-
risch en dat is mijn vakgebied niet. 
De huurder die er nu in zit heeft 
er ook niks mee, maar wil met mij 
mee verhuizen op voorwaarde dat er 
weer eenzelfde ruimte komt. Er zijn 
ook nog twee garages. Voor het ge-
bruik van de opstallen en het verhu-
ren van een woning heb ik inkom-
sten. Die zijn er straks niet meer. Dat 
moet ik zien te compenseren ook al 
heb ik zelf nog een vaste werkkring. 
Ik ben samen met een makelaar op 
zoek naar locaties in en rond Uit-
hoorn waar ik behalve een woonhuis 
ook een loods achter mag plaatsen 
waar je (stille) technische bedrij-
vigheid mag uitoefenen, zoals on-
derhoudswerkzaamheden van ap-
paratuur of een bedrijf in radiogra-
fisch bestuurde elektroauto’s zoals 
die er nu inzit. Die ruimtelijke mo-
gelijkheden schijnen dun gezaaid en 
voor particulieren maar ook onder-
nemers vaak niet transparant.” Van 
Bennekom heeft nog driekwart jaar 
te gaan zodat hij nog tijd heeft om 
te zoeken naar een geschikte plek. 
Wie weet kan de gemeente hem on-
danks zijn stugge volhouden een fai-
re prijs voor zijn perceel te bedingen, 
daarbij een handje helpen. Zou van 
een welwillende handreiking getui-
gen.

Fiets gestolen
Uithoorn - In de avond of nacht 
van vrijdag 24 op zaterdag 25 maart 
is een damesfiets gestolen vanaf 
het busstation. De fiets is van het 
merk Montego, type Legend N3 en 

is blauw van kleur. Het registratie-
nummer eindigt op 269. De diefstal 
heeft plaatsgevonden tussen negen 
uur in de avond en zeven uur zater-
dagochtend.

Pizzakoerier beroofd
Uithoorn - Op maandag 27 maart 
rond tien voor tien in de avond is een 
pizzakoerier bij de Gasperiflat beroofd 
van zijn warmhoudtas met hierin drie 

pizza’s. De bezorger is overvallen door 
drie jongens. Mogelijk zijn er getui-
gen. Zij worden verzocht contact op te 
nemen met de politie via 0900-8844.

Man gooit raam van bus stuk
Uithoorn - Op maandag 27 maart 
rond half vier in de middag is van een 
bus van Connexxion een raam inge-
gooid. Het gaat om de bus van lijn 142, 
die stond bij het busstation. De ruit 
zou volgens getuigen kapot gemaakt 

zijn door een negroïde man van 25 tot 
30 jaar en 1.80 tot 1.85 meter lang. Hij 
droeg een beige jas en had een spij-
kerbroek aan. Mogelijk zijn er getui-
gen. Zij worden verzocht contact op te 
nemen met de politie via 0900-8844.

Naar ziekenhuis na aanrijding

Uithoorn - Aan de Admiraal de 
Ruijterlaan in Uithoorn heeft gister-
avond een vreselijk incident plaats-
gevonden. Een meisje van drie jaar 
is gestoken met een mes. Het meis-
je is behandeld in het ziekenhuis, 
en maakt het naar omstandighe-
den goed. De vermoedelijke dader 
is na het incident op de vlucht ge-
slagen en heeft zichzelf kort daarna 
van het leven beroofd. De primaire 
zorg van de gemeente Uithoorn en 
alle betrokken instanties ligt op dit 
moment bij de getroffenen en hun 
families. Aan alle betrokken perso-
nen is hulp en nazorg aangeboden. 
Ook is er contact gezocht met de 
buurt en de school van de kinde-
ren van de betrokkenen. Slachtof-
ferhulp is ingeschakeld en verleent 
ondersteuning. Burgemeester Dag-
mar Oudshoorn-Tinga: “Ons mede-

leven gaat uit naar het slachtoffertje 
en haar gezin, maar ook naar de fa-
milie/nabestaanden van de dader. 
We wensen hen allen veel sterkte 
bij het verwerken van deze afschu-
welijke gebeurtenis en bieden on-
ze hulp aan. Het incident heeft gro-
te indruk gemaakt in Uithoorn, op 
bekenden van de beide gezinnen, 
maar ook op getuigen en anderen. 
Ook voor hen is hulp beschikbaar, 
als ze daar behoefte aan hebben.” 
De gemeente onderzoekt samen 
politie en de betrokken zorgpart-
ners uit wat er precies is gebeurd. 
Op dit moment weten we dat de 
vermoedelijke dader bekend was 
bij de gemeente en bij zorgpart-
ners. De uitkomsten van dat onder-
zoek zullen zo snel mogelijk worden 
gedeeld en besproken met de ge-
meenteraad van Uithoorn.

Steekincident Uithoorn

Atletiek klub Uithoorns Jurycorps uitgebreid
Uithoorn - Tijdens de onlangs ge-
houden algemene ledenvergade-
ring meldde voorzitter Wim Verlaan 

dat het ledenaantal van AKU ge-
staag stijgt,inmiddels is het aantal al 
ruim boven de 400 gekomen. Meer 

leden betekent meer wedstrijden 
voor de atleten en indirect ook meer 
ondersteunende juryleden noodza-

kelijk. Vanzelfsprekend is de ver-
eniging zeer blij dat 13 mensen on-
langs deelnamen aan de jury cursus 
algemeen en zodoende bij wedstrij-
den hun kennis en hun aangeleer-
de vaardigheden kunnen inzetten. 
De cursus stond onder de bezie-
lende leiding van Erik van Ouden-
allen, woonachtlig in Uithoorn, die 
al meer dan 25 jaar ervaring heeft 
op gebied van jury.Functies jury al-
gemeen tot wedstrijdleider heeft hij 
veel vervuld in de brede regio rond-
om Amsterdam, maar ook landelijk 
is hij actief.

Vier avonden werd er onderwezen 
zowel middels overleg/theorie in 
het klubhuis als buiten in de prak-
tijk bij de verschillende onderdelen, 
voorzien van al het benodigde ma-
teriaal, door Kees Verkerk voorbe-
reid. Vrijdag 24 maart was de laat-
ste avond en kon iedereen blij het 
certificaat in ontvangst nemen.
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Dagprijs BVU naar Marjan & Ben
Regio - Maandag 20 maart werd de 
vierde zitting van de vijfde paren-
competitie van de BVU gespeeld. 
De topscore van de avond (66,1%) 
was voor Marjan & Ben in de B-lijn. 
Marja Calis & Corrie Frank werden 
tweede (57,89%) en Co Beunder & 
Henk van der Schinkel derde met 
57,08%. In de A-lijn was de hoogste 
score dit keer voor Ans Breggeman 
& Lia (61,5%). Hans Wagenvoort & 
Nico van der Meer werden ‘slechts’ 
tweede met 60% rond en Monique 
Verberkmoes & Jan van Beurden 
derde met 55% rond.
Hans & Nico leiden in de A-lijn na-
tuurlijk nog de dans met 66,11% na 

vier van de zes zittingen, op ruim 8% 
afstand van Ans & Lia (57,91%). Ti-
neke van der Sluijs & Anke Reems 
staan derde met 54,66%. In de B-
lijn gaan Marjan & Ben met 62,75% 
aan de leiding, het lijkt wel of ze te-
rug willen naar de A-lijn, op ruim 
5% gevolgd door Tini Lotgerink & 
Marja Baris (57,51%) en Co & Henk 
(57,02%).
Bent u een beginnend bridgepaar 
(bijv. thuisbridgers) dat ook het ver-
enigingsleven wil leren kennen, dan 
kunt u zich bij de BVU opgeven om 
bijvoorbeeld vrijblijvend een paar 
keer mee te spelen en de sfeer te 
proeven.  

Bridgevereniging Hartenvrouw
Regio - Op dinsdagmiddag 21 
maart speelde Bridgevereniging 
Hartenvrouw de tweede zitting van 
de laatste parencompetitie van dit 
seizoen. Dat leverde in de B-lijn een 
klinkende overwinning, op voor Tini 
Geling & Paula Kniep met 64,58%. 
Die dames gaan goed! Op de twee-
de plaats Annet Roosendaal & Ri-
ni Tromp met een prachtige 57,92% 
en net daaronder met 57,50% Ploon 
Roelofsma & Marja Slinger.
In de A-lijn was de eerste plaats voor 
Mieneke Jongsma & Hilly Cammelot 
met 58,26%. Een gedeelde tweede/
derde plaats scoorden Ted Brand & 
Alice Oostendorp en gelegenheids-
koppel Marja van Holst Pellekaan & 
Froukje Kraaij allebei met 55,92%.

Deze uitslag zorgt voor de onder-
staande competitiestand na twee 
keer spelen. De top-vijf in de A-lijn 
bestaat uit: Marja van Holst Pelle-
kaan & Sandra Raadschelders, Ge-
ke Ludwig & Margo Zuidema, Ina 
Melkman & Jetty Weening, Ted 
Brand & Alice Oostendorp en op vijf 
Ria Verkerk & Ineke van Diemen.
In de B-lijn zijn de top-drie paren 
dezelfde als die van deze middag, 
op vier en vijf gevolgd door Anneke 
Pier & Loes Takes en Trudy Fernhout 
& Ciska Goudsmit.
Informatie over Hartenvrouw kunt 
u verkrijgen van secretaris San-
dra Raadschelders. Telefonisch op 
0297-569910 of per mail: harten-
vrouw2015@gmail.com

Joop & Marcel scoren zeventiger 
bij Bridgeclub De Legmeer
Regio - En dat in de A- lijn, waar 
men zich toch niet zo gauw laat in-
pakken. Joop van Delft, nu bijge-
staan door super invaller Marcel 
Dekker, kwam op 70,49% uit en kan 
daarmee, ook ‘trans Amstel’, voor 
de kramen langs! Op grote afstand 
volgde het peloton waarvan Ton-
ny & Otto Steegstra met 55,56% de 
eindsprint wonnen, voor Nel & Adri-
aan Koeleman, Ger Quelle & Gijs 
de Ruiter en Janny Streng- Korver 
& Francis Terra die in deze volgor-
de op 54,51, 52,78 en 52,08% bin-
nen kwamen. In de B- lijn wordt 
het An & Jan van Schaick kennelijk 
ernst om terug te keren in de hoog-
ste lijn, met 65,28% zetten ze weer 
een flinke stap in die richting. Greet 
van de Bovenkamp & Ria Wezen-
berg toonden ook hun klasse door 
met 62,85% tweede te worden, sco-
res waarvan de rest slechts kan dro-
men. Van die rest namen Heleen & 
Mees van der Roest de derde plek 
voor hun rekening met 54,86%, wer-
den Tini Geling & Jo Wevers vier-
de met 53,47% en sloten Cor Hen-

drix & Wim Röling de top vijf af met 
52,78%. In de C- lijn waren Tineke & 
Frans uitstekend op dreef en lieten 
in ieder geval zekere tegenstanders 
alle hoeken van de tafel zien. Het 
mondde uit in een eerste plaats met 
63,99%. Ook Tini Lotgerink & Jeanet 
Vermeij hanteerden dit bijltje gezien 
hun fraaie score van 63,10%, goed 
gedaan beide paren! Anneke & 
Bram van der Zeeuw kwamen keu-
rig op drie met 59,52%, voor Adrie & 
Ko Bijlsma was vier weggelegd door 
hun 58,93%, terwijl Atie de Jong & 
Ria Verkerk met 55,06% op vijf kwa-
men. Er volgen in deze ronde nog 
twee avonden dus is er nog niets 
verloren, maar de tijd dringt, dat wel! 
U kunt nog getuige zijn van de ont-
knoping, meld u dan aan bij Bridge-
club De Legmeer.
Gespeeld wordt op de woensdag-
avond vanaf 19.45 uur in Dans & 
Partycentrum Colijn aan de Indu-
strieweg 20 te Uithoorn. Voor in-
lichtingen het secretariaat: e- mail: 
gerdaschavemaker@live.nl, telefoon 
0297 567458.

Dames Legmeervogels eindigen op 
uitstekende 3e plaats!

Uithoorn - De dameshandbalsters 
van Legmeervogels speelden dit 
jaar in de 1e klasse. Een sterkere 
klasse dan vorig jaar tegen een aan-
tal gerenommeerde tegenstanders. 
Na een wat lastig begin waarin di-
rect tegen de uiteindelijke nummers 
1 en 2 gespeeld moest worden, pik-
te de ploeg van trainer Henk van der 
Greft het in de loop van het seizoen 
goed op. Het was zeker niet mak-
kelijk en de wedstrijden waren vaak 
vanaf het begin tot het einde span-
nend met soms de kleinst mogelij-
ke uitslagen. 
De dames (in de nieuw gesponsor-
de shirts van MAINEnergie) kon-
den vaak bouwen op een ijzersterke 
defensie waarin de speelsters niet 

schuwden om voor elkaar het vui-
le werk op te knappen. De teamspi-
rit was dan ook erg goed en dat uit-
te zich vooral binnen het veld. De 
tegenstanders hadden het hier vaak 
moeilijk mee. De harde maar faire 
verdediging was nauwelijks te klop-
pen en met een aantal speelsters 
die razendsnel zijn kon, na weer een 
afgeslagen aanval van de tegenpar-
tij, direct een break worden inge-
zet die vaak met succes werden af-
gerond. Als we de statistieken be-
kijken scoort Legmeervogels bijna 
5x zoveel breaks meer dan ze te-
gen krijgen, met de snelheid is dus 
niets mis. Maar ook in de fase erna 
wordt er regelmatig gescoord en na 
een tegendoelpunt pakt men direct 
de draad weer op om razendsnel 
de middenuit te nemen om de te-
ruglopende tegenstander te verras-
sen en direct weer het doelpunt ‘te-
rug’ te halen. Langlopende aanval-
len zijn er natuurlijk ook, een ster-
ke tweede lijn aangevuld met goede 
hoekspeelsters en behendige cir-
kelspeelsters zorgen voor een flink 
aantal doelpunten. Gaandeweg het 
seizoen klom het team langzaam 
omhoog en moest de doelstelling 
handhaven worden omgezet in het 
realiseren van een derde plaats. 

Race
Daar waren een aantal teams voor 
in de race en aangezien in deze 
klasse verschillende teams van el-
kaar konden winnen was het een 

Klaverjasnomaden
Uithoorn - Woensdag 22 maart 
werd er weer door 43 enthousias-
te liefhebbers deelgenomen aan 
de wekelijkse klaverjasavond in de 
Schutse. De eerste prijs was deze 
avond voor Jaap den Butter met een 
score van 7216 punten. Als twee-
de eindigde Ronald Wegbrans met 
7150 punten en Tinus Smit won met 
6871 punten de derde prijs. De poe-
delprijs ging deze avond naar Jan de 
Kuijer met een totaal van 5402 pun-
ten. De marsenprijzen, bestaande 
uit een fles wijn, gingen deze avond 
naar Gaby Abdesselem, Tinus Smit, 

Kees de Kuiper, Gerrit Vink, Mari-
an van Gestel, Cor de Bruin en An-
dre Borgman. De fraaie door DUO-
plant verzorgde boeketten bloemen 
in deze categorie werden gewon-
nen door Herman de Jong, Richard 
v.d. Bergh, Ria Verhoef en Anneke 
Lebesque terwijl de kadobonnen te 
besteden bij eerder genoemd bedrijf 
deze keer waren voor Wim Hoger-
vorst en Dora v.d.Steen. De eerstvol-
gende klaverjasavond vindt plaats 
op donderdag 30 maart in de Schut-
se aan de Merodelaan 1 te Uithoorn. 
Aanvang 20.00 uur.

flinke strijd om die derde plaats. 
De nummers 1 en 2 waren te ver 
uit beeld, deze teams, Aalsmeer en 
Westsite, bestaande uit oud eredi-
visie en NL team speelsters waren 
te sterk voor deze klasse. Maar te-
gen Valken, Aristos, Nieuwegein en 
HVBS/Fidelitas was het elke week 
spannend. De laatste wedstrijden 
waren tegen directe tegenstan-
ders. De uitwedstrijd tegen Nieu-
wegein moest er gewonnen wor-
den tegen een team dat in de wed-
strijd in Uithoorn op het laatste mo-
ment de winst wegsnoepte. Na een 
spannende 1e helft kon de 2e helft 
afstand worden genomen en werd 
er met duidelijk verschil gewonnen. 
De wedstrijd tegen Aristos was een 

kopie van de uitwedstrijd. Een har-
de wedstrijd waarin Legmeervogels 
het moeilijk had, maar in de laatste 
minuten toch weer de winst met 18-
17 kon halen en op deze manier de 
fel begeerde derde plek kon veilig-
stellen. De laatste wedstrijd was af-
gelopen zaterdagavond tegen het 
team van VOC. De 1e helft begon 
dramatisch, alles wat mis kon gaan 
ging ook mis en de scherpte ont-
brak. Slecht aanspelen, niet van-
gen en irritaties aan tegenstander 
en scheidsrechter zorgden voor een 
10-5 achterstand.
In de 2e helft de veerkracht getoond 
die nodig was en langzamerhand de 
achterstand goedgemaakt en uit-
eindelijk met 17-24 gewonnen. Wel-
licht zijn er nog kansen om het vol-
gend jaar een treetje hoger in de 
hoofdklasse te proberen. Voorals-
nog nu het seizoen afmaken op het 
veld waarin het team uitkomst in de 
hoogste klasse.

Zakelijke overwinning 
koploper KDO in Warmond
De Kwakel - Op deze mooie voet-
balmiddag is linksback Erik Verbrug-
gen de enige afwezige i.v.m. een 
weekendje weg. Verder een geheel 
fitte selectie voor trainer Raymond 
de Jong die de zure nasmaak van 
vorige week weg wil poetsen met 
een mooi resultaat tegen laagvlieger 
Warmunda. Op het slecht bespeel-
bare veld in Warmond, voor de ogen 
van een prima opkomst uit De Kwa-
kel, krijgt linksbuiten Joeri Stange al 
na 2 minuten een levensgrote kans 
op een snelle voorsprong. Rick Kruit 
maakt een overstapje, Joeri contro-
leert de bal knap maar schiet dan 
van dichtbij over. In de 10e minuut 
volgt weer een overstapje van Rick 
Kruit na een pass van Nick Smits. 
Weer is het Joeri Stange die de bal 
ontvangt. Deze keer weet hij wel het 
net te vinden in de korte hoek. 0-1 
voor KDO.  Drie minuten later is het 
weer Stange die gevaarlijk is op de 
vijandelijke helft van het veld. Na 
een goede actie wordt hij gevloerd in 
het zestienmetergebied. De scheids-
rechter wijst direct naar de penalty-
stip. Bart van der Tol weet wel raad 
met deze kans en verzilverd hem 
knap, 0-2 voor KDO. Beide ploegen 
hebben moeite met het hobbelige en 
droge veld, waardoor veelvuldig de 
lange bal wordt gehanteerd. Na een 
half uur spelen is er weer een lange 
bal richting de Kwakelse voorhoede. 
De bal valt net achter de Warmond-
se verdediging en Rick Kruit weet de 
bal over de uitkomende keeper te 

koppen. Echter is zijn inzet te slap 
waardoor een verdediger de bal van 
de lijn kan halen. Met een 2-0 voor-
sprong wordt de rust gehaald op de-
ze prachtige voetbalmiddag. 

Weinig spektakel
De tweede helft zorgt voor wei-
nig spektakel. Warmunda heeft de 
kracht niet om gevaarlijk te wor-
den en KDO gelooft het wel. In de 
60e minuut dan toch nog een ge-
vaarlijk moment. Een strakke voor-
zet van invaller Max Wessels wordt 
verkeerd verwerkt door een verde-
diger en gaat bijna het Warmond-
se doel in. De keeper redt ternau-
wernood. De 0-3 valt dan toch nog 
na ruim een uur spelen. Een knappe 
hakbal van middenvelder Bart Ho-
ving op spits Mathijs van Rijn. Ma-
thijs schiet hard tegen de keeper, in 
de rebound is Bart van der Tol attent 
om de bal in het doel te werken. In 
het resterende half uur weinig spek-
takel. Toch in de laatste minuut is er 
nog een 100% kans voor Joeri Stan-
ge, hij schiet helaas tegen de keeper 
waardoor de score blijft hangen op 
een zakelijke 0-3. Een nuttige over-
winning, ook omdat directe concur-
rent Alphen ook wist te winnen de-
ze zondag. Via deze weg willen wij 
alle meegereisde supporters uit De 
Kwakel bedanken voor de steun. Vol-
gende week is Stompwijk ’92 aan de 
beurt aan de Vuurlijn. Ook dan ho-
pen wij u weer te mogen verwelko-
men langs de lijn.

Nieuw in Uithoorn: 
FreeStyle Turn!
Uithoorn - Vanaf 1 mei begint er 
een nieuwe uitdagende les in Uit-
hoorn genaamd FreeStyle Turn voor 
jongens vanaf 8 jaar. In deze les zal 
Björn Spijker jou kennis laten ma-
ken met een combinatie gegeven 
van Turnen en Freerunning. Turnen 
is een sport waarbij kracht, flexibi-
liteit, snelheid, coördinatie en even-
wicht belangrijk zijn. Bij Freerun-
ning draait het eveneens om kracht, 
maar ook om beheersing en vrij-
heid. Wil jij straks een MonkeyFlip 
of een handstand overslag doen, 
ben je sportief en klaar voor een uit-
daging? Kom dan gezellig meedoen 

op maandag 1 mei a.s. om te kijken 
of jij het aandurft en neem gerust je 
vrienden mee. Je kunt jezelf inschrij-
ven voor deze proefles á 6,00 euro 
via onze website. De lessen vinden 
plaats op maandag van 17.30-18.30 
uur in gymzaal de Meerwijk, Een-
dracht 4 te Uithoorn. De data: 1, 8, 
15, 22 en 29 mei / 12, 19, 26 juni en 
3, 10 juli. Weet je nu al zeker dat je 
dit supertof gaat vinden? Dan kun je 
ook meteen inschrijven voor 10 les-
sen, zodat er voor jou een plaatsje in 
de groep gereserveerd kan worden. 
Voor meer informatie en inschrijven 
kijk op www.svomnia.nl.

Doe meer aan cursus AquaLine 
in zwembad De Waterlelie
Regio - Aan de slag met uw con-
ditie en gezondheid? Doe dan mee 
aan de cursus AquaLine van Zwem-
bad De Waterlelie, in samenwer-
king met DeliLine Uithoorn. Een 
12-weekse cursus die voedingsad-
vies en sporten combineert. De cur-
sus start donderdag 13 april, bij vol-
doende aanmeldingen.
Tijdens de cursus wordt u bege-
leid door een diëtiste van DeliLine. 
U krijgt een intakegesprek, 2 keer 
een persoonlijk consult en 3 work-
shops voeding en wegen. Daarnaast 
kunt u 13 keer AuqaJoggen in De 
Waterlelie op donderdag van 19.30 
tot 20.15 uur. En u mag verder onbe-
perkt banenzwemmen en meedoen 

in andere sportgroepen. 
AquaJoggen is een ideale manier 
om intensief te sporten, waarbij de 
belasting op uw gewrichten nihil is. 
U kunt hardlopen in het water en 
blijft prima boven water, omdat u 
een wetbelt draagt. Naast het jog-
gen wordt er in de les diverse spier-
versterkende oefeningen gedaan. 
De kosten voor de cursus bedragen 
240,- euro per persoon. Informeer 
of uw zorgverzekering hier een ver-
goeding voor geeft. Opgeven kan bij 
de receptie van Zwembad De Wa-
terlelie of via 0297-322022. De cur-
sus gaat door bij minimaal 10 deel-
nemers. Meer informatie: www.esa-
aalsmeer.nl of www.deliline.nl.

Klaverjasfeest bij Legmeervogels
Uithoorn - Nog een paar nacht-
jes slapen en de maand maart is 
weer achter de rug. Maar voor het 
zover is, is er eerst nog op vrijdag 
31 maart een feestelijke klaverjas-
avond bij Legmeervogels. Deze laat-
ste klaverjasavond in de maand 
maart zal ongetwijfeld in het teken 
staan van het komende paasfeest, 
16 en 17 april? Wilt u zeker weten of 
er die avond, 31 maart daadwerke-
lijk paaseitjes op de tafels staan dan 

moet u beslist komen kijken. Of mis-
schien gaat u wel mee doen aan dit 
klaverjasfeest? Het feestje begint, 
op verzoek van vele, om 20.03 uur. 
Na afloop van de 4e ronde is er ge-
lijktijdig de prijsuitreiking en weet u 
of u in de prijzen bent gevallen. 
Naast de paaseitjes kunt u ook weer 
genieten van de overheerlijke hap-
jes van Keur Slager Bader. Het is 
ook vrijdag 31 maart geen compe-
titie klaverjassen.Honkballen bij en met Ministek

Uithoorn - Op het kinderdagverblijf 
Ministek van kmn kind en co. stond 
de maand maart in het teken van 
sporten. Per week werd er een sport 
uitgelicht. Deze week stond in het 
teken van honkballen. Een van de 
pedagogisch medewerksters is zelf 
lid van honk en softbalclub Thamen 
uit Uithoorn. Daar kon ze knuppels, 
helmen en handschoenen lenen om 
de peuters van Ministek een eerste 
ervaring met deze sport mee te ge-
ven. Om de beurt mochten ze een 
helm op en van een paaltje slaan. 
De kinderen in het ‘veld’ pakten 
snel de bal en brachten hem naar 
een mandje. Super stoer natuurlijk. 
Zo is er ook aandacht besteed aan 
voetballen, taekwondo [rollen en 
tuimelles] fitness en volgende week 
nog dansen. Het is een sportieve 
maand geweest voor medewerk-
sters en kinderen.

Parencompetitie BVK nadert ontknoping
De Kwakel - Slechts 40 paren ga-
ven acte de présence in Dorpshuis 
De Quakel op donderdag 23 maart 
om de sportieve strijd met elkaar aan 
te gaan. In de A lijn waren 12 paren 
ingedeeld en van die 12 paren scoor-
de Margo Zuidema en Francis Terra 
het beste. Margo heeft onlangs een 
paar weken met wederhelft Hans 
in Amerika vertoefd en heeft daar 
blijkbaar de nodige bridge-inspira-
tie opgedaan (Hans was daar waar-

schijnlijk met heel andere zaken be-
zig gezien zijn prestatiecurve in de C 
lijn, maar dat terzijde). Hun score be-
droeg 62,92% en daarmee bleven zij 
de toch wel verrassende nummer 2, 
de vers gepromoveerden Cor Hen-
drix en Wil van der Meer 1,25% voor. 
Truus Langelaan en Elly van Nieuw-
koop werden met 59,17% 3e. De 
12e plaats was voor Kooyman Adri-
aan en Kooyvrouw Tiny. In de B lijn 
met 16 paren een heel fraaie score 

voor Bep Verleun en Ria van Zuylen 
Zij tikten  de 70% aan met een sco-
re van 69,94%, een score waar heel 
veel paren alleen maar van kunnen 
dromen. De 2e en 3e plaats lagen 
dicht bij elkaar, uiteraard op eerbie-
dige afstand van de nummer 1. Toos 
Boerlage en Annie Lauwers werden 
met 54,76% 2e en Corrie en Ruud 
van der Peet met 54,46 3e. Janny 
en Ruud werden ondanks een sco-
re boven de 40% 16e in deze lijn. In 
de C lijn een 2e opeenvolgende 1e 
plaats voor Atie Doeswijk en Huub 

Zandvliet. Vorige week noteerden zij 
61,25%, deze week deden zij er nog 
wat bij. 61,67% was ruim voldoen-
de voor deze 1e plaats en dus ver-
melding in dit verslagje. Na 2 min-
dere avonden herstelden Tilly en 
Frans Wouda zich met een degelijke 
57,5%, goed voor de 2e plaats. Marjo 
en Gerrit van Zijtveld completeerden 
de top 3 met hun score van 55,42%. 
Volgende week de voorlaatste speel-
avond, waarna al redelijk veel duide-
lijkheid zal bestaan over de promo-
tie- en degradatiekansen.  





 
22   Nieuwe Meerbode  •  29 maart 2017

Verlies voor 
Legmeervogels tegen CSW
Uithoorn - Waar de ouders vooraf 
genoten van het lentezonnetje, viel 
er na de aftrap van de wedstrijd te-
gen CSW niet viel meer te genie-
ten. LMV moest de eerste helft met 
wind tegen voetballen en werd dan 
ook meteen door CSW onder druk 
gezet. LMV kwam er spaarzaam uit, 
maar wist de verdediging overeind 
te houden. Kleine kansen voor Tom-
my en Benjamin werden helaas niet 
benut.  Het enig noemenswaardig 
feit in de eerste helft  was het uitval-
len van de scheidsrechter, die met 
knieklachten de strijd moest staken. 
Gelukkig stond er al snel een ver-
vanger klaar. 
In de tweede helft had LMV het 
windvoordeel, maar wist daar niet 
goed mee om te gaan. Lange bal-

len kregen zoveel vaart mee dat ze 
onberoerd de achterlijn passeerden. 
LMV probeerde met man en macht 
te scoren, maar kreeg na 60 minu-
ten de deksel op de neus. Een vlot 
lopende aanval van CSW leidde tot 
een treffer. Coach Jeffrey paste nog 
enkele tactische omzettingen toe, 
maar kon het tij niet keren. Kansen 
bleven uit, het was wachten op het 
eindsignaal. Toen dit kwam, was de 
nederlaag een feit. Hiermee zijn de 
kansen op promotie voor LMV  fors 
geslonken, hoewel ze nog 2 duels 
tegen de ongeslagen koploper te-
goed hebben. Niet getreurd, dit kan 
een keer gebeuren. Laat de nieuwe 
coach niet zakken en laat woensdag 
as. in de bekercompetitie zien waar 
jullie toe in staat zijn.     

Podium voor UWTC wielren
Uithoorn - Zondag 26 maart is bij 
DTS in Zaandam het kampioen-
schap van de Zaanstreek verreden. 
Bij de jeugd reed alleen Lars Hop-
man mee. Lars is categorie 5 ren-
ner en heeft nog niet zoveel wed-
strijdervaring. Vanaf de start werd 
er hard gekoerst en Lars moest al 
vroeg in de wedstrijd lossen. Maar 
hij reed stug door en hij kon later 
in de koers weer bij groepjes aan-
sluiten. Lars werd 19e. Bij de nieu-
welingen reden Ian vd Berg en Dan-
ny Plasmeijer mee. Danny was vo-
rige week bij de Amstel gevallen 
en zowel Danny als zijn fiets waren 
nu weer ‘opgelapt’. De niet zo grote 
groep nieuwelingen bleef ondanks 
diverse ontsnappingspogingen bij 
elkaar.
In de eindsprint werd Ian tweede en 
Danny eindigde als 14e. Bij de ama-
teurs/elite/beloften groep stonden 
zo’n zestig renners aan de start. Hier 
alleen Bart de Veer namens UWTC 
aan de start. Na ongeveer 45 minu-
ten kwam er een breuk in het pe-
loton en kon er een groep wegrij-
den. Bart reed in de tweede groep 
de wedstrijd uit en won in de fina-
le de sprint van deze groep, hiermee 
werd hij 18e in de uitslag. 

MTB wedstrijd in Zeeland
Bas de Bruin en Tommy Oude El-
ferink reden een MTB wedstrijd 
in Burgh Haamstede. Hier lag een 
technisch duinparcours. Tommy 
werd 13e bij de amateurs en Bas 
was erg blij met zijn tweede plaats 
bij de masters 30+.

Wielerdag Huijbergen
In de ochtend mocht de jeugd van 
cat 5-7 het mooie parcours van 
Huijbergen rijden. Een rondje van 
ongeveer 2.5 km. Voor UWTC deed 
Mike Derogee mee bij de jeugd 
cat. 5. Meteen na de start wordt er 
hard gereden en laat Mike een klein 
gaatje vallen maar hij kan dit weer 
dichten zodat hij bij het peloton zit. 
Eén renner weet hier te ontsnappen 
en wint de koers. Mike was de laat-
ste ronde goed naar voren gescho-
ven om zich te mengen in de eind-
sprint voor de tweede plaats.
Helaas komt hij toch opgesloten te 
zitten zodat hij niet goed mee kan 
sprinten. Toch tevreden met de 16e 
plaats. Bij de junioren deed ons trai-
ningslid Stijn Ruijter uit Uithoorn 
goede zaken. Stijn rijdt sinds dit sei-
zoen voor team Monkey Town. Met 

nog vijf rondes te rijden weet hij sa-
men met Lars Oreel uit Goes te ont-
snappen. En zij weten uit de greep 
van het peloton te blijven. Helemaal 
stuk komt Stijn als tweede over de 
finish en is zeer tevreden met zijn 
eerste podiumplaats van dit seizoen.

Gent-Wevelgem
En ook trainingslid Lorena Wiebes 
deed het weer zeer goed bij de ju-
nioren dames. Voor het regioteam 
ZuidHolland reed zij de wedstrijd 
Gent-Wevelgem, die ook onderdeel 
is van de UCI Nations Cup. Het was 
een omloop van 11 km die de da-
mes zes keer moesten afleggen. In 
de finishstraat lag een mooie kas-
seienstrook. De wedstrijd was wat 
chaotisch met een aantal valpartij-
en. In de laatste ronde weet de En-
gelse Georgi succesvol te ontsnap-
pen. Lorena wordt na een spannen-
de sprint derde. Het scheelde maar 
een paar cm met nummer 2!

Veteranen
Zaterdag 25 maart waren de UWTC 
veteranen Leen Blom en Guus Zan-
tingh afgereisd naar het Brabant-
se land om in Nieuwkuijk te star-
ten. Bij de 68+ werd er vanaf het 
startschot volop gedemarreerd. Met 
nog 10 km te gaan ontstond er toch 
nog een kopgroep van drie renners 
met daarbij Leen Blom, maar helaas 
werden zij met nog 4 ronden te gaan 
ingerekend. Tot slot demarreerde 
Piet Gruteke uit Rotterdam en hij 
werd niet meer achterhaald en won. 
Guus Zantingh uit Mijdrecht won de 
spurt voor de 2e plaats voor Willem 
van Koetsveld uit Zeist. Leen Blom 
klasseerde zich als 11e. Zondag 
26 maart reed Guus Zantingh een 
koers in Spijkenisse. Halverwege de 
wedstrijd ontstond er een kopgroep 
van vier renners met daarbij Guus 
Zantingh, maar zij werden later toch 
weer bijgehaald door het peloton.
Met nog 8 ronden te gaan sprong 
Arie de Groot weg en hij won de 
wedstrijd, 2e werd Willem van 
Koetsveld uit Zeist voor Guus Zan-
tingh uit Mijdrecht.

Trainingen
De klok is weer verzet en dat bete-
kent dat komende week alle trainin-
gen bij UWTC wielren weer van start 
gaan. Ook de dinsdagavondcompe-
titie start aanstaande dinsdag klok-
slag 19.00 uur.
Meer info op www.uwtc.nl

Amstel Rapid schaaktoernooi
Uithoorn - Op zondag 9 april 2017 
organiseert  schaakvereniging De 
Amstel te Uithoorn het 22e AM-
STEL-RAPID schaaktoernooi. Dit 
traditionele toernooi is vanouds 
sterk gericht op de jeugd, maar er 
is tevens een groep voor volwasse-
nen (rating < 2000). De jeugdgroep 
is t/m 15 jaar.  De aanvangstijd van 
het toernooi is 12.00 uur (graag tus-
sen 11.30 en 11.45 uur aanwezig 
i.v.m. de indeling). De prijsuitreiking 
is rond 16.45 uur. Het toernooi vindt 
plaats in Basisschool ‘t Startnest, 
Arthur van Schendellaan 100e (ach-
ter Sporthal De Scheg), 1422 LE te 
Uithoorn. Van te voren aanmelden is 
beslist noodzakelijk!

Inschrijven graag voor 5 april! Dank-
zij een anonieme sponsor is deelna-
me aan het toernooi gratis!!
In dit z.g.n. rapidschaak-toernooi 
spelen de junioren 9 en de senioren 
7 ronden volgens Zwitsers systeem. 
(jeugd 15 min. per persoon, senio-
ren 20 minuten per persoon per par-
tij). Prijzen zijn er voor de 1e ,2e en 
3e plaats.
Voor de jeugd zijn er tevens ex-
tra prijzen per leeftijdscategorie. 
Drankjes en broodjes zijn in de zaal 
tegen betaling verkrijgbaar.
Men kan zich uitsluitend opgeven 
via de verenigingswebsite: www.
amstelschaak.nl,waarop verder alle 
gegevens zijn te vinden.

Tweede plaats voor Judo Ryu Kensui
Uithoorn - Afgelopen zondag was 
de laatste ronde van de Westfriese 
jeugd judocompetitie. In deze com-
petitie strijden 7 judoscholen over 5 
competitiedagen.
Voor deze laatste ronde was ook het 
team Judo Ryu uit Uithoorn weer 
van de partij. Het team bestaat uit 9 
judoka’s ingedeeld op gewicht van 
-27 tot -60 kilogram. Ze begonnen 
op deze eerste dag tegen 3 ande-
re judoscholen. De eerste werd nipt 
verloren.
In de tweede partij was er veel 
strijd en was Uithoorn veel sterker 
en wonnen met 6-3. De derde par-
tij moesten ze tegen de koploper! 
Ze stonden super te knokken maar 
kwamen hier en daar net te kort en 
verloren deze partij nipt met 6-3! 
Nicolai, Rens, Jasper, Finn, Roel, 
Morris, Fabian, Youri en Jerre be-
haalde uiteindelijk de tweede plaats.

Jeu de Boules Toernooi sponsoren:
Kaasboer Ron en 
Kapsalon Kapricia
De Kwakel - Donderdag jl. orga-
niseerde Jeu de Boules club Het 
Wilgenhofje de Kwakel. het Jeu de 
Boules Toernooi dat gesponsord 
werd, door een Kwakelse onderne-
mers.
Kaasboer Ron van der Burg, die 
woensdagmiddag op De Kwa-
kel staat,  schonk waardebonnen, 
die bij zijn bedrijf ingewisseld kun-
nen worden, en Kapsalon Kapricia 
schonk (haar verzorging) producten 
voor mannen en vrouwen.
Er deden 19 deelnemers(sters) mee. 
Er werden drie partijen gespeeld, 

waarna een individueel klassement 
werd op gesteld. Met als  uitslag 1e 
An Bartels 3+16.2e Lien Kouwenho-
ven 3+6.3e Joke van de Wal.4e The-
ra Winter 2+12. 5e Annie de Jong 
2+12.6e Andre de Jong 2+10. 7e 
Wout Verlaan2+10. 8e Jan Egberts 
2+2.9e Anneke Koeleman 2+1. 10e 
Mien Breuren.1+5 11e Tiny Wijn-
koop 1-4.12e Ben Koeleman 13e 
1-5.14e Anno vd wal 1-9.15e Arie 
vd Hoorn 1-15.16e Rie Hoogerwerf 
1-17.17e Wil Kennis 0-10.18e Maar-
ten Plasmeijer kreeg de Piet Verhoef 
Poedelprijs 0-23. 

Openingstoernooi Boule 
Union Thamen
De Kwakel - Traditioneel vindt op 
de laatste zondag van maart het 
Openingstoernooi bij Boule Union 
Thamen plaats. Ooit ontstaan als 
opening van het zomerseizoen, te-
genwoordig de inluiding van de zo-
mertijd. Er was een primeur voor de 
toernooien van Boule Union Tha-
men. Dit Openingstoernooi werd 
ondersteund door Peugeot Groe-
ne Hart.
Het toernooi kent een wat afwijkend 
speelsysteem ten opzichte van de 
andere clubtoernooien. Het aantal 
speelronden is, evenals in de ande-
re clubtoernooien, drie.
Ook dit toernooi wordt gespeeld 
als mêlee, wat betekent dat je el-
ke speelronde met een andere spe-
ler en tegen andere spelers speelt. 
Waar het normaal doublettenpartij-
en zijn in elke speelronden, wordt 
er nu in de eerste speelronde een 
partij tête-à-tête. De tweede ronde 
is een partij tussen doubletten en 
de afsluitende speelronde een partij 
tussen tripletten. Zevenentwintig le-
den traden aan om de boules te la-
ten rollen.
De spelvorm tête-à-tête is een las-
tige spelvorm. Je moet het immers 
helemaal alleen doen. Een schot dat 
mis is of een boule die niet op punt 
of tenminste op een verdedigende 
plaats komt, betekent vrijwel altijd 
een extra punt voor de tegenstan-
der. Ondanks dat iedere speler maar 
hooguit driepunten per werpronde 
kan scoren duren de tête-à-têtepar-
tijen in het algemeen niet lang. Na 
deze eerste speelronde worden de 

spelers via loting ingedeeld in twee-
tallen (doubletten). Om het aantal 
deelnemers even te maken en een 
veelvoud van vier speelde de wed-
strijdleider deze rond mee, zodat 
er veertien doubletten waren. Bij 
de triplettenronde kwamen we drie 
spelers tekort om tien tripletten te 
vormen. Dus werden naast de zeven 
tripletten drie doubletten gevormd, 
waardoor iedereen kon spelen.
Na de drie speelronden werd een 
individueel klassement opgemaakt 
op basis van het aantal gewon-
nen partijen en bij een gelijke stand 
werd het saldo gescoorde punten 
toegepast. Als dat ook gelijk was 
werd gekeken naar achtereen vol-
gens het resultaat van de 1e, 2e en 
eventueel 3e ronde. Voor de prijs-
winnaar was dit niet nodig. Vijf spe-
lers bleven ongeslagen en moch-
ten een prijs in ontvangst nemen. 
De prijzen waren ter beschikking 
gesteld door Peugeot Groene Hart, 
een samenwerking tussen vier Peu-
geotdealers uit Aalsmeer, Mijdrecht, 
Waddinxveen. 

De prijzen gingen naar:
1 Henk Heemskerk 25
2 Wilma Buchner 22 
3 Nel Bloemers 17 
4 Angèle Smit 12 
5 Jos de Zwart 10

De aanmoedigingsprijs ging naar 
Eef Krijtenberg.
Een APK-keuring of wasbeurt werd 
onder de spelers verloot en de ge-
lukkige was Günther Jacobs.

Vuurlijn Toernooi Honkbal 
Pupillen groot succes!
Uithoorn - Afgelopen zaterdag wa-
ren er 14 teams op bezoek bij de 
HSV Thamen aan de Vuurlijn, voor 
het jaarlijkse pupillen toernooi. Het 
deelnemersveld bestond uit teams 
uit de regio, maar ook uit Den Haag, 
Vleuten en Utrecht die uitkomen in 
de tweede en derde klasse. Onder 
een stralend zonnetje werden de 
wedstrijden gespeeld, waarbij spel-
plezier voorop stond.
Natuurlijk waren de bekers wel be-
langrijk, maar veel leren stond voor 
alle coaches voorop. Het toernooi 
was voor alle teams een mooi voor-

bereidingsmoment in het oefenpro-
gramma. Over een tweetal weken 
begint namelijk de werkelijke com-
petitie. Beide pupillen teams, die al-
lebei in nieuwe samenstelling spe-
len, wisten een aantal wedstrijden 
te winnen en konden de spelers aan 
veel nieuwe spelsituaties laten wen-
nen.
Na het nodige telwerk bleek Kin-
heim uit Haarlem de eerste plaats 
behaald te hebben in de poule voor 
de tweede klasse. Storks (2) uit Den 
Haag wist de poule van de derde 
klasse te winnen.

Beslissingen in de eerste 
en de tweede divisie
Regio  - Deze keer begin ik met de 
uitslagen en daarna komen de mo-
gelijkheden en overgebleven kans-
hebbers aan bod. Hoe dan ook, het 
is spannend gebleven tot het einde.
eerste divisie.
CenS-de Merel/Heerenlux 1 41-31; 
DIO-Bar Adelhof 1 34-39; de Kui-
per Stee/Inn-Lutis de Springbok 33-
43; de Merel/Heerenlux 3- de Me-
rel/Heerenlux 2 41-38; Bar Adel-
hof 1-Lutis/de Springbok 34-44 (in-
haalwedstrijd); de Biljartmakers-
Bar Adelhof 3 43-32. De beste za-
ken deed Lutis/de Springbok de-
ze week, met tweemaal winst en 
daarbij 87 punten halen is een he-
le goede prestatie. Daarmee zijn zij 
nog niet helemaal uit de nacompe-
titie zorgen maar zij zetten wel een 
stap in de goede richting. CenS pak-
te de op een na de laatste strohalm. 
Zij blijven wel laatste maar zijn con-
current de Merel/Heerenlux 1 tot 
op 14 punten genaderd. De Merel/
Heerenlux 2 pakte 38 punten maar 
is ook nog allerminst veilig. Tussen 
de nummers 7, 8 en 9 is het verschil 
slechts 3 punten. Een mooie uitda-
ging voor de laatste speelweek. De 
toppers lieten eigenlijk, op Bar Adel-
hof 1 na, allemaal punten liggen. 
Bar Adelhof 1 speelde tweemaal en 
staat inmiddels 11 punten achter op 
nummer 1 (wie dat is, volgt verder-
op). De Kuiper/Stee Inn lijkt defini-
tief afgehaakt te hebben. Zij staan 
inmiddels 18 punten achter nummer 
1 en dat is een heel groot gat om in 
1 wedstrijd te dichten. Bar Adelhof 3 
slipte tegen de Biljartmakers (eigen-
lijk veilig) en liet 2 punten meer lig-
gen dan de nummer 1. Zij staan nu 
tweede met 2 punten achterstand 
op de koploper. Dat is DIO gewor-
den. Zij verloren weliswaar van Bar 
Adelhof 1 maar zij sleepten 2 pun-
ten meer binnen dan Bar Adelhof 3 
en dus zijn zij, met nog een speel-
ronde te gaan, de nummer 1! Een 
pracht van een uitdaging voor DIO, 
Bar Adelhof 3 en Bar Adelhof 1. Ik 
kijk er naar uit.

Tweede divisie
Bar Adelhof 2-the Peanutbar 2 33-
43; Stieva Aalsmeer-de Kromme 
Mijdrecht 2 45-37; ASM-de Krom-
me Mijdrecht 1 44-30; the Peanut-

bar 1-de Springbok 1. De Krom-
me Mijdrecht 2 verloor hun laatste 
wedstrijd en haalde daarin slechts 
37 punten binnen. Daarmee staan 
zij wel op kop maar vlak daarach-
ter staan nog 3 teams te trappelen 
die ieder nog een wedstrijd te gaan 
hebben met zowel kansen op kam-
pioenschap als op de nacompeti-
tie. Stieva/Aalsmeer en ASM won-
nen beiden de voorlaatste wed-
strijd maar het gat met de vier 
teams daarboven is te groot om nog 
kans te maken op een van de ere-
plaatsen. In de staart van de twee-
de divisie verloor Bar Adelhof 2 he-
laas weer terwijl the Peanutbar 2 
won. Daardoor is het gat tussen de-
ze twee nog maar 16 punten terwijl 
the Peanuts nog een wedstrijd in 
moeten halen. De strijd om de laat-
ste plaats is dus nog niet gestre-
den. Dan de resultaten in de top. De 
Springbok 2 was vrij en moest lijd-
zaam toezien hoe de Springbok 1 
en the Peanutbar 1 hen voorbij sta-
ken. De laatste 2 hadden thuis bij 
the Peanutbar een onderlinge strijd 
richting het kampioenschap. Vooraf 
was het gat tussen deze twee 9 pun-
ten. De Springbok 1 won wel maar 
kon de kloof niet volledig dich-
ten, met de 38-40 overwinning ko-
men zij slechts twee punten dichter-
bij. De Kromme Mijdrecht staat dus 
eerste met 616 punten maar is uit-
gespeeld, tweede staat the Peanut-
bar 1 met 8 punten achterstand en 
dat moet in de laatste wedstrijd te 
overbruggen zijn. Op 6 punten daar 
weer achter volgt de Springbok 1. 
Ook zij hebben nog een wedstrijd 
te spelen en dan is de tweede plek 
haalbaar. Om het kampioenschap 
te behalen moeten zij echter wel 8 
punten meer halen dan de Peanut-
bar 1. Als laatste heeft de Springbok 
2 ook nog kans op de nacompetitie 
maar dan is het wel noodzakelijk dat 
zij in hun laatste wedstrijd minimaal 
35 punten halen. Ook in de tweede 
divisie valt de beslissing dus pas op 
de laatste speeldag
Dan waren er nog de toppers van 
de week. Herman Turkenburg (DIO) 
verzorgde de kortste partij, 75 ca-
ramboles in 15 beurten en maakte 
ook de hoogste serie van de week, 
29 caramboles (38,67%).
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