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KORT NIEUWS:

Fiets gestolen

PROFITEER NU VAN DE

Uithoorn - Op woensdag 21
maart is tussen half twee en
kwart over vijf in de middag
een fiets gestolen, die op
slot was neergezet door de
eigenaresse bij de Monetflat.
De fiets is van het merk Aldo
Cargo, is zwart van kleur en
het registratienummer eindigt op 853. Aan de voorkant van de fiets zit een krattendrager, er lag geen krat of
mand op.

JAAR!

70 JUBILEUM
AANBIEDINGEN!

MATRASSEN • SLAAPSYSTEMEN • BOXSPRINGS
LEDIKANTEN • BEDTEXTIEL • KUSSENS • DEKBEDDEN
LINNENKASTEN • KINDERBEDDEN • ACCESSOIRES
PYJAMA’S & HOMEWEAR • BADGOED • EN MEER...

Uithoorn - Een paar weken werd er gevraagd in de
Meerbode of het echtpaar
Ooievaar nog was gesignaleerd . Met deze foto’s toont
Petra Hoogendoorn uit Uithoorn aan dat ze gelukkig
nog bij elkaar zijn. En vast
weer voor het nageslacht
gaan zorgen.

Hartelust

Uithoorn - De inwoners zijn bij de recente gemeenteraadsverkiezingen niet in grote getalen naar de stembus gegaan; de opkomst
was net iets meer dan de helft, 50,77 procent. Vier jaar geleden
was dit iets hoger, te weten 51,9 procent.
Grote politieke verschuivingen
werden niet verwacht en zijn er
ook niet gekomen. Wellicht wel
als de andere helft van de bevolking zou hebben meegestemd.,
Dat is niet gebeurd. Jammer dat
die groep geen gebruik maakt
van haar burgerrecht om te gaan
stemmen. Dan ook niet langs de
zijlijn staan te mopperen als er bestuurlijke beslissingen worden genomen waar u het niet mee eens
bent... De komende raadsperiode
staat er weer veel op het programma en is er sprake van complexe
dossiers, zoals bijvoorbeeld die
van Schiphol, de herinrichting van
het dorpscentrum, de nieuw aan
te leggen HOV-lijn van Uithoorn
via Aalsmeer naar Schiphol-Zuid,
de stagnerende doorstroming bij

sociale huurwoningen, woningbouw en nieuwbouw voor sporten gymnastiekonderwijs, afronding van de bouw (Allure) aan de
Amstel, het Sociaal Domein, enzovoort. Dat de huidige coalitiepartijen het kennelijk goed hebben
gedaan in de ogen van de inwoners blijkt uit het feit dat die met
de verkiezingen winst hebben geboekt. De voorlopige uitslag is als
volgt:
Grootste
GemeenteBelangen (GB) is als
grootste partij (in stemmenaantal)
uit de bus gekomen met 5 zetels
(waren er 4), gevolgd door de VVD,
eveneens met 5 zetels (dat waren
er ook 5), DUS!(Groen Links/D66)
kreeg er een zetel bij en komt op 4,

Ons Uithoorn consolideerde met
3 zetels, het CDA verloor een zetel
en komt op 2 met in haar kielzog
de PvdA die eveneens een zetel inleverde en er 1 overhoudt, net zoals Groen Uithoorn (GU) met ook 1
zetel. Vrijdag 23 maart is de definitieve uitslag bekend gemaakt die
geen wijzigingen in de zetelverdeling laat zien. In deze configuratie zou je kunnen zeggen dat de
huidige coalitiepartijen ook in de
nieuwe samenstelling met elkaar
verder kunnen gaan, net zoals de
wethouders Bouma (GB), Polak
(VVD) en Zijlstra (DUS!). Maar het
is politiek dus is er niets zeker totdat partijen een partijprogramma
hebben opgesteld c.q. aangepast,
met elkaar om de tafel hebben gezeten in een onderhandelingsfase en een coalitieakkoord hebben
gesloten. Pas dan is er een samenwerkingsverband. Zover is het nu
nog niet.
(Vervolg elders in deze krant)
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Mercedes weg

is PZ-747-F. Mogelijk zijn er getuigen. Zij worden verzocht conUithoorn - Vanaf Bertram is in de tact op te nemen met de politie
avond of nacht van vrijdag 23 op via 0900-8844. De diefstal heeft
zaterdag 24 maart een Mercedes tussen negen uur in de avond
A160 gestolen. De auto uit 2016 en twaalf uur zaterdagmiddag
is wit van kleur en het kenteken plaatsgevonden.

Watersportvereniging JPC
viert 45 jarig bestaan
De Kwakel - Met de onthulling
van een straatnaambord heeft de
watersportvereniging JPC in de
Kwakel haar 45 jarig bestaan gevierd. Eigenlijk had de oprichter
van de club, Arie Vork het bord
moeten onthullen maar helaas
is “Ome Arie” vorige week op 92

Oosteinderweg 279, Aalsmeer
Tel. 0297-326454
info@hartelust.nl • www.hartelust.nl

Bilthoven Julianalaan 43 • 030 - 2287451
Mijdrecht Dorpsstraat 74 • 0297 - 281054

morpheus.nl

GEVRAAGD

Ze zijn er weer
en zorgen voor
nageeslacht

Kiezers belonen
coalitiepartijen met zetelwinst

Hilversum Vaartweg 4 • 035 - 6247194
Utrecht Oudkerkhof 11 • 030 - 2314984

jarige leeftijd overleden. Twee
nichtjes van de oprichter waren
bereid om deze taak op zich te
nemen en daarmee hebben de
leden van de de JPC een blijvende herinnering gekregen aan de
man die aan de wieg heeft gestaan van hun club.

Eigen technische dienst

ADVERTEREN?
IN DE

INFORMATIE:
✆ 0297-581698
✆ 06-53847419
✉ VERKOOPUITHOORN@
MEERBODE.NL

ZIE ONZE SITE:
MEERBODE.NL

GEEN KRANT?
0251-674433

Gezellig uitje met Vita Legmeerclubje
Uithoorn – Vorige week is het ‘
Vita-Legmeerclubje ‘ op bezoek
geweest bij studio 23 in Hilversum waar zij een uitzending van
Tijd van Max mochten bijwo-

nen !Het werd een hele gezellige middag (zie bijgaande foto samen met Martine en Sybrand) En om in de Max stijl te
blijven en met Hendrik Groen in

gedachten waren we 1 dag de
OMANIDO (OudMaarNietDood)
club uit Uithoorn en hopen nog
veel gezellige uitjes met elkaar
te maken!

Kunstatelier voor kinderen
Uithoorn - Een nieuw programma van 5 weken van kunstbeleving en creativiteit voor kinderen van 8 tot en met 13 jaar bij
Kleur is Kracht in Uithoorn. Na het
succes van het kunstatelier vorig jaar start er op maandagmiddag 9 april weer een nieuwe serie kunstateliers om verder te le-

kijken en natuurlijk onze creativiteit gebruiken om te leren tekenen en schilderen als bekende
ren tekenen en schilderen als een kunstenaars zoals Kandinsky, Moechte kunstenaar. “Een inspira- net, van Gogh, Picasso, Hunderttie van vrolijkheid, jezelf mogen wasser en vele anderen.
zijn in je kunst en plezier hebben met kunst. Mijn dochter van Ben je nieuwsgierig? Neem dan
8 jaar heeft meegedaan en heeft contact op met Astrid van Zelst
er volop van genoten. Een echte van Kleur is Kracht. Voor meer inaanrader!!”.Tijdens deze kunsta- formatie: www.kleuriskracht.nl of
teliers gaan we samen naar kunst 06-14904491.
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INFORMATIEF
DOKTERSDIENSTEN
Spoedgevallen overdag via
eigen huisarts en dan toets 1.
Spoedgevallen avond/nacht/
weekenden via huisartsenpost
Ziekenhuis Amstelveen,
tel. 020-4562000.
APOTHEEK
Apotheek Thamer
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 UithoornAalsmeer, Marijnenlaan 46, 1421
NH Uithoorn, tel: 0297-560627.
BRANDWEER & POLITIE
Brandweer, tel. 020-5556666.
Politie, tel: 0900-8844.

SLACHTOFFERHULP
info: 0900-0101.
www.slachtofferhulp.nl
PSYCHOLOGISCHE
HULPVERLENING
Eerstelijnspraktijk voor
Psychologische Zorg
Mw. drs. FMP van Dijk,
Aanmelding: 088-5808000
De Stroom, praktijk voor
psychotherapie en coaching
Mw. M. Eringa,
Integraal Therapeut
0297-267960, www.destroom.info
ELIAGG Uithoorn
Psychotherapeut Dr. R.J. Filius
Ondernemingsweg 230,
1422 DZ Uithoorn, 0297-569544
www.eliagguithoorn.nl
Psychologen Uithoorn
Praktijk Van ‘t Hoff, 06-51994830
Biedt behandelingen aan
kinderen, jongeren, volwassenen,
ouders en gezinnen
Praktijk Klerks, 06-40418725
GZ-psycholoog BIG. Behandelaanbod o.a. CGT, EMDR, ACT,
mindfulness, muziektherapie
Pr. Margrietlaan 86c Uithoorn,
www.psychologen-uithoorn.nl
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Uithoorn - Op 13 maart j.l. heeft
de foto/videoclub “De Cinesjasten” haar jaarlijkse vakantiefilmavond gehouden. De leden laten
dan onderling de resultaten zien
van de beelden die zij in de afgelopen vakantieperiode gemaakt
hebben. Door de leden wordt
dan commentaar gegeven of er
worden vragen gesteld aan de
maker hoe men het een en ander
heeft gedaan. Er waren dit jaar 7
inzenders met een vakantiefilm.
Er was een verscheidenheid van
verschillende landen en verschillende onderwerpen. Zo was er
een film over de Dordogne. Een
film gemaakt in het beeldenpark
van Gustav Vigeland in Oslo. Een
film over de inwijding van een
hotel op Bali. Een film over kameleons in allerlei kleuren en formaten van Madagaskar. Een film
over een weekendje Berlijn, een
leuk fotoverslag. Een van de Cinesjasten was naar Sulawesi geweest en had daar een verslag gemaakt over hoe de dode mensen
daar in de bergen begraven worden. En een andere Cinesjast was
op haar favoriete eiland Zakynthos geweest en deed daar een
zeer kleurrijk verslag van. Het was
een zeer geslaagde en leerzame
avond. Dit jaar hebben De Cinesjasten een primeur. Op 3 april krijgen de leden ook weer een zeer
leerzame avond als een docente
van de Amsterdamse filmacademie op bezoek komt om de leden

Rode Kruis

r aars

Uithoorn - Het Rode Kruis locatie Uithoorn / De Kwakel hield onlangs een gezellige voorjaarsochtend voor haar gasten.

e

Fotokring Uithoorn

Expositie in gemeentehuis
Uithoorn - U bent er inmiddels
aan gewend: de Fotokring Uithoorn exposeert zeer regelmatig
in het gemeentehuis. Van 3 tot 25
april kan iedereen genieten van
36 foto’s met als thema De Stad.
Wat heeft de stad een hobbyfotograaf te bieden? Gebouwen,
verkeer, mensen, kunstwerken,
een telefooncel. Dit kan iedereen
toch fotograferen als hij naar Amsterdam, Parijs, Londen of New
York gaat? Jazeker! Maar de leden van de fotokring hebben geprobeerd om net een andere invalshoek te kiezen. Of bijzonder
licht te vangen. Of stadsmensen
op een mooie manier vast te leggen. Een fiets wordt een plaatje
als er iets bijzonders in de fietstas
zit. Een troosteloos pleintje met
een lelijk flatgebouw krijgt ‘kleur’
doordat er toevallig een hondje
loopt. In de stad ontmoet je bijzondere mensen. Er is bijzondere architectuur te vinden die fraai
in beeld gebracht is. Kortom: een
afwisselende tentoonstelling die
een lust voor het oog is. Het is een
absolute aanrader om even de hal
van het Uithoornse gemeentehuis
aan het Amstelplein binnen te lopen. Gedurende de openingstijden is de tentoonstelling van de

Fotokring Uithoorn gratis te bezoeken.
Praten
De leden van de fotokring komen om de week op dinsdag bijeen om over hun foto’s te praten.
Vaak gebeurt dat in de vorm van
een kringcompetitie en verkiezing van de foto van de maand,
die ook op de website van de club
gepubliceerd wordt. Meestal is er
een vast thema, zoals dat ook bij
de tentoonstellingen het geval
is. Meedoen aan een kringcompetitie is leuk en leerzaam omdat
je dan feedback krijgt op de foto, maar het is geen verplichting.
Soms is er een lossere opzet, waarbij leden meerdere foto’s meenemen om die aan anderen te tonen of om advies te vragen. Soms
is er een presentatie van een lid
dat iets bijzonders heeft gedaan
en dat wil delen met de andere
leden. De fotokring is aangesloten bij de Nederlandse Fotobond,
waardoor ook deelname aan de
afdelingscompetitie en het bijwonen van lezingen van gastsprekers
mogelijk is. Voor meer informatie:
fotokringuithoorn.nl
Foto: Chris Treffers

nog meer filmische waarden bij
te brengen. De opdracht van haar
gaat dit keer over monteren.
Ter herinnering:
Ze zijn een gezellige club, waar
het filmen en fotograferen centraal staat. Maar ook een club
waar ze elkaar helpen en van elkaar leren. In het kort, ze maken
filmpjes van hun film- en/of foto
materiaal met overgangen, muziek, voice over en/of tekst. De
clubavonden zijn 1x in de 3 weken op dinsdagavond. Voorafgaande aan de clubavond wordt
het Magix programma behandeld, ofschoon er ook leden zijn
die met een ander programma
werken.
Is uw interesse gewekt? Filmt u,
maakt u foto’s of beide?
Kom dan zeker één van deze
clubavonden. Dit kan geheel vrijblijvend. Gevorderden, maar zeker ook beginners zijn van harte welkom. De clubavonden zijn
eens in de 3 weken op dinsdagavond en beginnen om 20.00 uur.
Onze locatie is het dorpshuis De
Quakel, Kerklaan 16, 1424 BK De
Kwakel. Of kijk op onze website www.cinesjasten.nl. Voor vragen kunt u contact opnemen met
met de voorzitter Anthy Saarloos, telefoon 0297-566501 of
06-27514287 of J.M. Rijpkema,
telefoon 020-6472909 of 0640076049.

AH Zijdelwaard

Inzamelingsactie Voedselbank
Uithoorn - Met de paasdagen in
aantocht is het extra fijn om voor
de cliënten van de Voedselbank
levensmiddelen in te zamelen. Albert Heijn in Zijdelwaard heeft op
eigen initiatief aangeboden om
in samenwerking met Voedselbank Uithoorn – De Kwakel zaterdag 31 maart a.s. weer een inzamelingsactie te organiseren.
Op deze dag kunnen klanten producten kopen om te doneren aan
de Voedselbank. Momenteel zijn
zo rond de 53 huishoudens in Uithoorn en de Kwakel afhankelijk
van de Voedselbank en daarom
is deze actie dus hard nodig. Een
team vrijwilligers staan te trappelen om in verschillende shifts
boodschappenlijstjes uit te reiken aan het winkelend publiek,
toelichting te geven aan de klanten of de producten in ontvangst

Open dag Tuin
Bram de Groote

Pase

i ti ti

Uithoorn - Het begint nu toch
een echte traditie te worden. Van
donderdag 29 maart tot en met
zaterdag 31 maart a.s. geeft Stichting Ceres bij het afrekenen een
smakelijke paasattentie. Omdat
de medewerkers van Stichting
Ceres dagelijks hard werken om
geld in te zamelen voor de Goede Doelen, is het ongebruikelijk
om attenties weg te geven. Maar
af en toe wil ook Stichting Ceres
haar waardering aan haar klanten
laten blijken. En dit doen zij dan
door middel van kleine attenties
tijdens speciale dagen. Zo ook in
de dagen voor Pasen.

eres

Uithoorn - Eindelijk is de lente
echt begonnen. De sneeuwklokjes en de krokussen, die er altijd
als eersten bij zijn, maken plaats
voor andere bollen zoals driekantig look, narcissen en blauwe sneeuwroem. Ook bosanemonen, helleborussen, sleutelbloemen en speenkruid bloeien volop. Bij de struiken is de toverhazelaar al uitgebloeid, maar de forsythia, de schijnhazelaar en een
enkele azalea nemen het stokje
over. Op het weiland dit jaar geen
kalfjes, maar vier schapen komen het gras kort houden. Kortom, er valt weer veel te genieten. De Tuin van Bram ligt op de
hoek van de Boterdijk en Elzenlaan in Uithoorn en is 1 april open
van 13.00 tot 16.00 uur. Wij ontmoeten u daar graag. U kunt nu
naar binnen via de zij-ingang van
de tuin tegenover de werkschuur
van Landschap Noord Holland
aan de Elzenlaan. Fietsen kunnen worden gestald bij de werkschuur. De toegang is gratis.

Kleding
Momenteel ligt de voorjaars- en
zomerkleding in de winkel. Zowel
voor dames, heren als voor kinderen en baby’s. Daarnaast verkoopt de kringloopwinkel meubels, lampen, glas- en aardewerk, keukenartikelen, boeken,
speelgoed, sieraden, computers,
beeldschermen, sportartikelen,
gordijnen, platen en cd’s, elektrische apparaten enz. Wat men
in en om het huis gebruikt, dat
verkoopt Stichting Ceres in haar
winkel. Ook Ceres mag als Stichting uiteraard geen winst maken
. Daarom steunt Stichting Ceres
diverse nationale en plaatselijVoor iedereen!
ke Goede Doelen. Stichting CeStichting Ceres Kringloopcen- res is ANBI erkend. Bij Stichting
trum verkoopt allerlei artikelen Ceres zijn ze dan ook heel geluktegen zeer lage prijzen. Hiermee kig met alle goederen, mits nog
probeert de Stichting voor ieder- goed verkoopbaar, die worden
een in onze samenleving de mo- ingebracht. Dagelijks kunnen de
gelijkheid te scheppen om mooie inwoners van Uithoorn, De Kwaartikelen aan te kunnen schaffen. kel en omstreken hun (gebruikEn voor wie het financieel wat be- te) goederen afgeven bij Stichter heeft, is het ook zeer aantrek- ting Ceres. De Stichting heeft ook
kelijk artikelen te kopen, die zo een eigen haal- en brengservice.
goed als nieuw of zelfs nieuw zijn. De winkel van Stichting Ceres is
Tevens is het belangrijk dat goe- open van maandag tot en met
de tot uitstekende artikelen, een zaterdag van 10 tot 16 uur. Goetweede leven krijgen. Want duur- deren kunnen van maandag tot
zaamheid staat bij Stichting Ce- en met zaterdag tussen 8 uur en
res hoog in het vaandel. Niet al- 15.30 uur worden afgegeven. Wilt
les zomaar weggooien, maar her- u het laten ophalen? Bel dan met
gebruiken!
0297 - 568 608. Stichting Ceres is
De winkel van Stichting Ceres is gevestigd aan de Industrieweg
er voor iedereen. Waarom duur 33 in Uithoorn. Tevens zijn wekekopen als je dezelfde artikelen bij lijks acties te vinden op de web- Uithoorn - Op donderdag 22
Stichting Ceres tegen zeer lage site of de Facebookpagina van maart rond zes uur in de avond
is de politie na een melding een
prijzen kunt kopen?
Stichting Ceres.
woning in de Prinses Christinalaan ingegaan. In het huis werden
zo’n twintig hennepplanten aangetroffen. De planten en de apparatuur zijn vernietigd. Er waren in
de woning drie personen aanwezig, twee jongeren van 19 en 24
jaar uit Amsterdam en een 33-jarige man uit Uithoorn. Alledrie
zijn aangehouden en voor verhoor meegenomen. De volgende
dag zijn ze heen gezonden. Het
politieonderzoek loopt nog.

Hennepplanten
in woning

te

gegeven over hulpprogramma’s
en activiteiten van het Rode Kruis,
onder andere de volgende vakantieweek in September. Dit werd
gevolgd door een heel grappiBijna 60 deelnemers hebben ge- ge en up-to-date versie van Asnoten van een zonnige ochtend, sepoester voor het bingo spel,
samen met een grote groep vrij- met natuurlijk een prijs voor elke
willigers onder begeleiding van speler. Na een drankje, een hapje
Anke Nijland. Tijdens de koffie en een goed gesprek met elkaar
met koek zijn een paar berichten ging iedereen weer naar huis.

te nemen bij de goederenkraam
van de Voedselbank. Ook DE punten kunt u op deze dag inleveren bij de goederenkraam van de
Voedselbank bij de in- en uitgang
van de Albert Heijn supermarkt in
Zijdelwaard.
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Kiezers belonen coalitiepartijen met zetelwinst
Vervolg van de voorpagina
Zo slecht nog niet
In een eerste reactie laat Sjaak
Verhaar van Gemeentebelangen
weten dat de uitslag bij hem ongelofelijk overkomt. “We hebben
allemaal keihard gewerkt voor dit
resultaat. Dat we de eerste partij
van Uithoorn geworden zijn vind
ik geweldig. In zetels net zo groot
als de VVD, maar groter in aantal
stemmen.” Fractievoorzitter Herman Bezuijen van GB wijst op
de twee zetels die de coalitie erbij heeft gekregen. “Dat betekent
volgens mij dat de inwoners die
de politieke besluitvorming de
afgelopen jaren hebben gevolgd
het idee hebben dat het de afgelopen vier jaar zo slecht nog niet
is verlopen. We hebben natuurlijk een aantal dingen ook goed
gedaan, denk even aan de finan-

ciële situatie van de gemeente
die weer in rustiger vaarwater is
gekomen en dat we een aantal
moeilijke dossiers, zoals het sociaal domein, tot een goed eind
hebben kunnen brengen. Kiezers horen ons af te rekenen wat
we de afgelopen jaren gepresteerd hebben als volksvertegenwoordigers. De winst die is geboekt, is voor mij een bevestiging dat we in elk geval op de
goede weg zijn.” Wethouder Marvin Polak: “Ja felicitaties aan Gemeentebelangen die het stokje mogen overnemen van ons. Ik
ben wel blij dat we in zetels gelijk
zijn gebleven. Dat geeft een goede basis voor gesprekken zo meteen. Of ik als wethouder door kan
gaan? Dat hangt van de gesprekken af; we gaan kijken hoe het allemaal loopt.” De nieuwe fractievoorzitter van de VVD, Jan Hazen, is blij dat de partij in elk ge-

val haar vijf zetels heeft weten te
behouden. “Dat is heel goed, zeker in deze tijden dat lokale partijen in opmars zijn. Jammer dat
we niet de grootste zijn gebleven.
Niettemin zie ik een heleboel mogelijkheden om straks een coalitie te gaan vormen. Het is niet
automatisch wat er nu zit. Er zijn
nog andere mogelijkheden. De
komende dagen gaan we dat verkennen en zien wat eruit komt. Ik
heb er in elk geval zin in om een
nieuwe periode in te gaan met de
uitgangspunten van ons verkiezingsprogramma om die zoveel
mogelijk waar te maken.”

het gaat goed, misschien een zeteltje meer. Maar dat is ons niet
gegeven geweest. In die zin vind
ik het voor onze partij toch een
beetje tegenvallen, alhoewel we
onder gegeven omstandigheden
toch tevreden moeten zijn.” Beoogd fractievoorzitter Ans Gierman van DUS! zegt heel blij te zijn
met de ene zetel winst. Vier zetels is toch beter dan drie; je hebt
meer in de melk te brokkelen. We
hebben een actieve campagne
gevoerd en dat betaalt zich uit.
Daar is door iedereen heel hard
voor gewerkt. Wij willen ons met
veel enthousiasme gaan inzetten
op bepaalde sociaal-maatschapDie ene zetel…
pelijke thema’s. Er is veel werk te
Benno van Dam van OU: “We zijn doen voor de gemeenschap.” Els
de verkiezingen ingegaan met de Gasseling (PvdA) van de verlieintentie om een zetel meer te krij- zende partij uitte zich teleurgegen of minimaal drie te behou- steld. “Het is maar een klein verden. Dat laatste is gelukt. Gedu- lies, maar dat kost net die ene zerende de campagne dachten we tel. Ik denk dat we het als fractie

goed gedaan hebben, maar men
heeft onze inspanning kennelijk
niet gewaardeerd. Jammer dat ik
er nu nog maar alleen zit voor de
partij. De uitslag is nog niet definitief dus hoop ik dat we nog wat

stemmen kunnen winnen om die
ene zetel erbij te kunnen behouden.” Maar dat is helaas niet gebeurd. Van het CDA en Groen Uithoorn konden wij geen commentaar optekenen.
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Wooninspiratiedag wederom een groot succes
Regio - De WooninspiratieDag
was weer goed bezocht dit jaar.
Het lijkt wel ieder jaar te groeien. Hoe kan het ook anders, de
nieuwbouwprojecten
trokken
natuurlijk veel bekijks en ook de
Rabobank had hier zijn handen
vol aan! De andere deelnemende
bedrijven hebben weer het beste van zichzelf en hun bedrijf laten zien, veel enthousiaste reacties waren het gevolg. Er was werkelijk van alles te zien en te doen,
dit alles onder het genot van een

heerlijk kopje koffie. De organisatie kan terugkijken op een zeer
gezellige dag waar het weer ook
een handje heeft geholpen, velen hebben de fiets gepakt om
het eerste voorjaarsevenement
in de regio te bezoeken. Dank aan
de ondersteunende organisaties:
Ondernemersfonds, SPUK en Rabobank en vooral de firma Kooyman, een betere gastheer/vrouw
kan men zich niet wensen. Bijgaande foto’s zeggen meer dan
woorden
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Liefdesleven der insecten
Regio - Insecten kennen vele manieren om tot een partnerkeuze
te komen. Daarbij spelen geuren
en kleuren een belangrijke rol,
maar ook verleidelijke geluiden
en cadeautjes worden in de strijd
geworpen. Sommige soorten
houden het op een brute overval.
Pieter van Breugel uit Veghel zal
op dinsdag 3 april een lezing verzorgen waarbij hij ingaat op de
manieren waarop insecten tot de
liefde komen. Aan de hand van
diverse vermakelijke en leerzame
voorbeelden wordt duidelijk dat
er voor mannelijke insecten veel
aan gelegen is hun eigen genen
door te geven en dat ze daarbij rivalen niet dulden of te slim af willen zijn. Vrouwelijke insecten vallen niet op elke man en komen
pas na veel wikken en wegen tot
een partnerkeuze. Natuurlijk denken insecten niet zoals wij en is
hun gevoelsleven voor ons ondoorgrondelijk. Maar het is zeker interessant om van de diver-

se insectengroepen voorbeelden te zien, waar wij mensen nog
wel wat van kunnen opsteken. De
prachtige opnames zijn gemaakt
in onze directe omgeving. U begrijpt dat het, zeker voor de insecten, een spannende parenavond wordt. Warm aanbevolen!
De lezing begint om 20.00 uur in
het NME-centrum De Woudreus,
Pieter Joostenlaan 28a in Wilnis.
De zaal is open vanaf 19.45 uur.
Er wordt een 'vrijwillige' bijdrage gevraagd van €2,50. Voor mee
informatie: Gerda Veth, tel 0297263656. Zie ook 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

Wie het kleine
niet eert…
Dit is mijn laatste column voor
het IVN in de Nieuwe Meerbode. Zo’n dertien jaar lang
schreef ik drie à vier columns
per jaar om jullie, de lezers van
deze krant, mee te nemen in
de verwondering over de natuur dicht bij huis. De meeste
uiteenlopende onderwerpen
kwamen voorbij: van naaktslakken tot mossen, van belang van natuurbeleving voor
kinderen tot ruimte-experimenten met rucola door André Kuipers. Altijd ging het
over een onderwerp dat mijzelf ook verwonderde en boeide. Fijn was dat ik regelmatig
positieve reacties kreeg. Afgelopen zaterdag was ik met kinderen kleine diertjes aan het
zoeken. Dat is iets waar kinderen urenlang mee bezig kunnen zijn. Zoeken onder een
stuk hout of tegel, een molshoop uitgraven. En dan de
vondst bekijken in een loeppotje. Veilig, want je hoeft dat
soms toch enge diertje niet
vast te houden. En je kan het
goed van dichtbij bekijken.
We vonden van alles: miljoenpoten, duizendpoten, naaktslakken die nog in winterslaap zijn, kleine huisslakjes,
de eerst actieve zwarte wegmieren, regenwormen, pissebedden en nog veel meer.
Zelfs fladderde er een kleine
vos, een vlinder, voorbij. Met
een zoekkaart konden we de
diertjes op naam brengen,
maar dat vind ik zelf niet het
belangrijkste. De verwondering over de grote verscheidenheid aan diertjes waar je

echt naar op zoek moet, vind
ik veel belangrijker. Deze kinderen wisten er bovendien al
veel van. We hadden leuke gesprekken, zoals over het belang van bodemdiertjes. Regenwormen, pissebedden, andere bodemdiertjes en schimmels zetten dood organisch
materiaal om in voedingsstoffen voor planten. Zonder bodemdiertjes geen planten en
dus ook geen eten voor mensen. Pissebedden zijn altijd
fascinerend, alleen al door de
naam. Het zijn kleine kreeftachtigen die alleen op vochtige plekken kunnen leven (zou
daar de naam vandaan komen?). Ze zitten altijd met hun
hele familie bij elkaar, vaak onder de schors van dood hout.
Er zijn veel verschillende soorten pissebedden, zoals oprolpissebedden en de kelderpissebed (zie foto; bron Wikimedia Commons). Mooi hoe kinderen, en gelukkig ook veel
‘grote mensen’, zich kunnen
verwonderen over zulk klein
grut. Dat brengt me weer terug bij het begin. Ik ben ervan
overtuigd dat de zorg voor de
aarde begint bij verwondering
en ontdekking. Ik hoop dat jullie de komende jaren nog veel
mooie columns van m’n IVNcollega’s te lezen krijgen. En
dat jullie je samen met hun
verwonderen over vogels, bomen, planten en kleine diertjes. Want wie het kleine niet
eert…
Ineke Bams
IVN-natuurgids
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Christelijk Mannenkoor “Immanuel”

Geslaagd concert
Regio - Het is dinsdag 20 maart
als vele mensen zich ’s avonds om
plm. 19.15 uur op weg begeven
richting de Janskerk. Daar wordt
door het Christelijk mannenkoor
“IMMANUEL” een Paasconcert gegeven, uitgevoerd wordt het Oratorium “Van Liefde Ongekend”
geschreven door Johan Bredewout. Allen hebben we een keurig verzorgd programmaboekje gekregen bij de ingang, zodat
we voor aanvang hebben kunnen lezen wie de medewerkenden zijn en met welk instrument
ze hun bijdrage leveren aan dit
te en aanzienlijk vergrote show- concert. Als het acht uur is zit de
room kunnen we volledig aan de kerk vol en staat het koor, strijkverwachting van de bezoeker vol- kwartet en trompet duo klaar om
doen. We hebben alle modellen zich te presenteren. Toen de ouin de showroom en beschikbaar verture van het Oratorium werd
voor een proefrit. Daarnaast heb- ingezet bleek er al gelijk een klik
ben we altijd zeer veel nieuwe au- te zijn tussen uitvoerenden en
to’s op voorraad, 6 tot 8 weken op publiek. Er werd zeer aandachtig
je nieuwe auto wachten is er bij- geluisterd naar de prestaties van
na niet meer bij. Onze voorraad is
zo uitgebreid dat iedere gewenste uitvoering beschikbaar is. En
daarbij, op een speciale selectie
voorraad auto’s geven wij korting
oplopend tot €4000,-.”

Heropeningsshow bij
Van Kouwen Aalsmeer
Regio - Na een grondige verbouwing opent Van Kouwen
Aalsmeer dit Paasweekend de
deuren van haar nieuwe showroom. Dit wordt feestelijk gevierd
met de vaste klanten van Van
Kouwen Aalsmeer en met iedereen die benieuwd is naar de compleet vernieuwde showroom.
Van Kouwen bestaat dit jaar 30
jaar als Opel dealer, gestart in
De Ronde Venen, nu dealer voor
Groot-Amsterdam. De vestiging
in Aalsmeer kwam in 2000 onder de Van Kouwen groep te vallen. Een aantal jaren kon men
hier ook voor een nieuwe Kia terecht maar sinds 2 jaar is de vestiging weer “helemaal” Opel. Directeur Theo van Kouwen zegt hierover: “We willen in Aalsmeer weer
de echte Opel beleving neerzetten voor onze klanten. In de lich-

de musici, bestaande uit orgel, piano, hobo, dwarsfluit, strijkkwart
en trompet duo wat een prachtige balans opleverde. In de volgende stukken lieten koor en orkest zich in een prachtige balans
horen. Mooi ingetogen hier en
daar, maar ook uitbundig zoals de
tekst, die goed mee te lezen was,
aangaf. Natuurlijk hadden de onderdelen van dit Oratorium hun
eigen karakter, wat veel inzet van
koor, orkest en dirigent vroeg. Dit
is door allen op een schitterende
manier vertolkt. Het was te merken dat er voor de uitvoering van
het Oratorium veel aandacht was
bij het publiek hetwelk waar aangegeven, mee heeft kunnen zingen. Dat het publiek zeer enthousiast was bleek uit de spontane staande ovatie na afloop van
dit concert. Zo mogen musici en
koor terug zien op een zeer geslaagd concert.

Van Kouwen Aalsmeer is gevestigd aan de Oosteinderweg 110
en is dit weekend open op vrijdag van 8.00 – 18.00 uur. Zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur en
maandag (2e Paasdag) van 11.00
tot 16.00 uur.

Nieuw bij Finesse Bodyline:

ANS Spectraal Analyse
Regio - Finesse Bodyline Clinic in
Woerden maakt gebruik van hypermoderne apparatuur en behandelmethodes voor onder andere het verwijderen van overtollig vet, overgewicht en huidverbetering. Met de UltraShape
kunnen zonder risico’s cosmetische ingrepen en behandelingen
worden verricht zonder operatieve ingrepen, narcose en littekens.
De kliniek bestaat 11 jaar en heeft
inmiddels ruim 5.000 succesvolle behandelingen uitgevoerd. In
hun diagnostisch centrum kunnen bovendien vroegtijdig klachten over burn-out worden opgespoord en in kaart gebracht.
Anders dan bij methodes als liposuctie, coolsculpting en cavitatie heeft UltraShape geen nadelige bijwerkingen. De UltraShape maakt gebruik van ultrageluid. Hiermee worden vetcellen
vergruisd, zoals dat ook bij nierstenen wordt toegepast. Vervolgens voert het lichaam de inhoud
van de vetcellen af. Het werkt veilig en biedt betere resultaten. En
geen hersteltijd!
Oorzaak vaststellen
Nieuw is de ANS Spectraal Analyse. Dit is een methode, ontwikkeld door NASA, om het autonoom zenuwstelsel te meten en
in kaart te brengen. Bij deze behandeling gaat niet alleen om het
verwijderen van vetcellen maar
willen we ook vaststellen wat de
oorzaak van vetopslag is en hoe
we dat voor de cliënt kunnen verbeteren. Dat doen we in ons diagnostisch centrum. Hier kun-

nen we bijvoorbeeld bepalen
of een orgaan niet goed functioneert vanwege een tekort aan
voedingsstoffen of omdat het autonome zenuwstelsel het orgaan
niet voldoende activeert.

Operazang Masterclass

Regio - Op 14 juli wordt AmstelProms 2018 georganiseerd. Het
grootse concert met 60 man sterk
orkest en 100 man groot koor wat
Burn-outklachten
Het autonome zenuwstelsel re- vorig jaar enkele duizenden mengelt nagenoeg alle onbewus- sen op de been bracht op de kade
te functies en processen in je li- langs de Amstel in Uithoorn. Net
chaam, zoals ademhaling, hart- als vorig jaar wordt er ook dit jaar
slag, energie-productie, spijsver- weer gewerkt met lokale zangers
tering en stofwisseling. Het re- en zangeressen. Het programgelt dus ook de ‘aan- en uitknop’ ma van dit jaar is een combinavoor vetopslag. Bijvangst van dit tie van klassiek, opera en popmuonderzoek is dat mogelijke burn- ziek. Voor ieder wat wils dus en
outklachten vroegtijdig in kaart een zeer gevarieerde avond met
gebracht kunnen worden. Dat is prachtige en herkenbare muziek.
natuurlijk in het belang van betrokkene maar ook van werkge- Auditties
vers. Met de uitkomst kan in een Binnenkort worden er audivroeg stadium begonnen wor- ties georganiseerd voor zanden met een behandeling, waar- gers en zangeressen die graag
door mensen weer sneller in het zouden willen optreden als solo
arbeidsproces kunnen terugke- zanger(es) in 1 van de opera stukren. Het biedt een win-win situa- ken die door het AmstelProms ortie voor alle partijen. Finesse Bo- kest gespeeld gaan worden. Om
dyline Clinic B.V. www.finessebo- te kunnen uitvinden of je goed
genoeg bent om mee te doen
dylineclinic.nl
aan zo’n auditie, organiseert AmstelProms een Masterclass operazang onder leiding van altmezzosopraan Maartje de Lint.
Maartje staat al meer dan 25 jaar
op het opera- en concerttoneel.
Zij studeerde op het Sweelinck
Conservatorium te Amsterdam,
in Parijs en in de USA. Zij is veelgevraagd solist en heeft naast het
klassieke een voorliefde voor het
lichtere repertoire.

Voordeel tot wel €3.500,-!

Salon de Promotion bij
Renault Nieuwendijk
Regio - Van 22 maart tot en met
Tweede paasdag is het weer Salon de Promotion bij Renault
Nieuwendijk. Tijdens deze actieperiode profiteer je van maximale keuze én maximaal voordeel: aantrekkelijk voordeel tot
wel 3.500 euro op veel nieuwe
Renault modellen. En ja: ook op
tweede Paasdag is de showroom
open. “Dit is een zeer goed moment om een nieuwe Renault aan
te schaffen. Wij bieden nu extra
voordeel op alle personenauto’s

AmstelProms concert

van Renault. Wie alvast wil weten
hoeveel voordeel we bieden, kan
het voordeel berekenen op onze website”, zegt Kees Nieuwendijk, directeur bij Renault Nieuwendijk. “Renault maakt je leven
graag eenvoudiger. Dus geven
we je tijdens Salon de Promotion
ook een accessoirecheque cadeau ter waarde van 750 euro op
geselecteerde modellen.”
Tweede Paasdag geopend
Maandag 2 april, tweede Paas-

ra werk mee te zingen en tevens
waar bij de auditie op gelet wordt
en hoe deelnemers zich daarop
kunnen voorbereiden. Tijdens de
workshop ontvangt iedere deelnemer 20 minuten persoonlijke
coaching door Maartje en kunnen de deelnemers van elkaar leren. Na de workshop kunnen de
deelnemers beslissen of ze inderdaad auditie willen doen om mee
te doen aan het AmstelProms
concert 2018. Zingt u graag opera en wilt u eens onderzoeken of
u geschikt bent om aan de AmstelProms auditie mee te doen
én komt u uit de regio Uithoorn?
Stuur dan een email naar info@
amstelproms.nl. We nodigen u
dan uit voor de workshop. Zangers en zangeressen kunnen zich
ook rechtstreeks opgeven voor
Workshop
de audities die in de maand mei
Zij zal de workshop deelnemers zullen worden gehouden. Meer
tegen een kleine vergoeding informatie over AmstelProms
wegwijs maken in wat belangrijk 2018 kunt u vinden op www.amis om met AmstelProms een ope- stelproms.nl

dag, zijn alle Nieuwendijk vestigingen (behalve Uithoorn) geopend van 11.00 tot 16.00 uur. De
extra accessoirecheque samen
met het overige voordeel tijdens

de actieperiode maakt de keuze voor een nieuwe Renault zo
wel heel eenvoudig. Overtuigd?
Maak gebruik van deze tijdelijke
actie en profiteer!
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De Fancy Fair bij bs de Zon heeft
12.500 euro opgebracht!
De Kwakel - Een keer in de twee
jaar organiseert de Ouderraad
van de RK Basisschool de Zon een
Fancy Fair. Met deze opbrengst
realiseren wij de uitbreiding van
een aantal activiteiten, een verbouwing en doen wij nuttige
aankopen voor de school. Voorgaande jaren waren de doelen,
het opzetten en inrichten van een
technieklokaal en voor de aula
was dit o.a. de aanschaf van een
nieuw interieur, geluidsinstallatie en akoestische panelen. Dat is
allemaal gelukt dankzij onze 150
sponsoren. Deze keer staat de
herinrichting van het schoolplein
op het programma. Door het toepassen van meer groen en na-

tuurlijke materialen proberen wij
het uitdagender voor de kinderen te maken. Het organiseren
vergt altijd veel voorbereiding
voor de leden van de Ouderraad.
Zo’n drie maanden van tevoren
beginnen al de voorbereidingen,
waarvan de laatste zes weken
zeer intensief zijn. Talloze hulpouders en leerkrachten hebben ook
deze keer weer hun steentje bijgedragen om van deze dag een
succes te maken. Zonder deze
hulp hadden wij het nooit voor
elkaar gekregen. Daarvoor onze
grote dank!”
Goede doel
Afgelopen zaterdag 24 maart jl.

was het dan zover. Van 14.00 tot
19.00 uur konden kinderen, met
hun ouders en andere belangstellenden, de Fancy Fair bezoeken en het goede doel steunen.
Er waren tal van activiteiten waaraan iedereen kon deelnemen. Zoals schminken, haren vlechten,
het zetten van glittertattoos, lekker knutselen met de hobbyclub,
kinderdisco, bloemschikken en
nog veel meer. Ook verkochten
de kinderen zelf geknutselde artikelen en er was een hoge opkomst bij de verkoop van bloemen en planten.
Voor Oud-Hollandse spelletjes
moest je bij Speel-Inn en Solidoe zijn. Aan de innerlijk mens

was ook gedacht. Er was een poffertjeskraam in de aula en op het
schoolplein stond een snackkar.
Dit alles werd omlijst met muzikale ondersteuning en een workshop, ingebracht door Tavenu.
Bedankt
Hulpouders en leraren hebben
zich die middag ook volop ingezet om de activiteiten en de verkoop van de loten, voor het Rad
van Avontuur, in goede banen te
leiden. De nieuwe directeur van
de school, Maaike Berbee, die na
de meivakantie in functie komt,
gaf eveneens blijk van haar belangstelling en heeft al doende
ook kennis gemaakt met de leden van de Ouderraad.
Naar schatting hebben tussen de
zevenhonderd en duizend bezoekers het schoolfeest bezocht dat,
mede dankzij in inbreng van 150
sponsoren, een recordbedrag van
ongeveer 12.500 euro heeft opgeleverd.
Na afloop is, mede door de hulp
van de ouders en leerkrachten, alles weer opgeruimd en kan de organisatie ook dit keer weer terugkijken op een wel heel geslaagde
Fancy Fair, met een fantastische
opbrengst. Alle bezoekers, sponsors, hulpouders en leerkrachten; hartelijk bedankt hiervoor.
Namens de Ouderraad van RK Basisschool de Zon.
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Leerlingen van Thamen stralen
op de Thamen Talenten Tank

Uithoorn - Afgelopen vrijdag
vond voor de elfde keer de Thamen Talenten Tank plaats. Deze
podiumvrijplaats voor leerlingen

van Scholengemeenschap Thamen is inmiddels een instituut op
de school. Elk jaar weer mogen
de leerlingen hun podiumtalen-

ten laten zien, ondersteund door
de leerlingen van Licht & Geluid.
Zang-, dans- en muziekacts wisselden elkaar af. Het niveau was hoog

en de sfeer was opperbest. De
avond werd vermakelijk aan elkaar
gepraat door twee pittige presentatrices. Menig ouder zal aan het

eind van de avond beretrots de
school hebben verlaten. Het was
een feestje! Bijgaande foto’s geven
een impressie van het feest
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Concert Amstel Blazers
Collectief groot succes!
Uithoorn - Afgelopen zondag
hebben de muzikanten van het
Amstel Blazers Collectief onder
leiding van dirigent Richard Wortel een spetterend concert gegeven in de Thamerkerk in Uithoorn.
En wat een succes! Een afgeladen
Thamerkerk met een enthousiast
publiek. Out of this World, heette dit bijzondere concert. De eerste helft stond het klassieke stuk
The Planets van Gustav Holst op
het programma. Voor de muzikanten was dit het spannendste gedeelte van het event. Muzikaal gezien een uitdaging om
te spelen, waar maandenlang op
gerepeteerd is. Daarnaast waren
zij heel benieuwd hoe het door
het publiek ontvangen zou worden. Na de pauze ging het dak
eraf! Het was dan ook een feest

Timeless kunstuitleen

Voorjaarspresentatie
vernieuwde kunstcollectie

der herkenning, dat ingeleid
werd met Zara Rock, een bewerking van het alom bekende Also
sprach Zarathustra. Vervolgens
werden mooie songs als Hijo de
la Luna afgewisseld met heerlijke
rocknummers, zoals Mother Earth
van Within Temptation, waar de
drummer van het orkest wel raad
mee wist. Ook ontbrak het bekende Stars Wars-thema niet; dit
werd uitgevoerd in een discoversie. Het swingende Uptown Funk
van Bruno Mars maakte het feestje compleet.

Uithoorn - Timeless kunstuitleen
en galerie is al jaren een bekende
naam in Uithoorn en omstreken.
Eigenaren Ida en Richard Miltenburg runnen Kunstuitleen Timeless met hart en ziel. Zij hebben
een missie en dat is om aan te geven dat kunst voor iedereen is. Je
mag altijd binnen lopen om te komen kijken, de koffie staat klaar.
Volgens Ida en Richard is de
KUNSTUITLEEN dé manier om
veilig kennis te maken met het
fenomeen “kunst”. Het is voor iedereen toegankelijk, jong of oud,
het maakt niet uit. Wat nog veel
Het publiek was zichtbaar onder
belangrijker is, is dat je het mooi
de indruk en de muzikanten en
vind, dat je er blij van wordt als
Richard hebben na afloop vele
het thuis bij je aan de muur hangt
complimenten in ontvangst moen het een toevoeging van je ingen nemen. Zij kijken dan ook teterieur is geworden. En bevalt het Inlijsten
rug op een zeer geslaagd concert.
toch niet, geen probleem, zo snel Voor velen al bekend, maar ook
mogelijk komen ruilen.
kunnen ze al uw inlijstwerk verzorgen. Variërend van een trouwNieuwe collectie
jurk tot borduurwerk, alles is
Voorheen bestond de collectie mogelijk om in te lijsten. Ook
van Timeless vooral uit schilde- nieuwsgierig geworden naar het
Uithoorn - Jaarlijks probeert de school. Een knutselwerkje kopen, rijen en beelden. Nieuw is dat fo- nieuwe assortiment van TimeSpringschans met de leerlingen grabbelen in de grabbelton, op to’s als kunstobject zijn toege- less? Altijd al graag een kunsteen steentje bij te dragen aan safari in de speelzaal, nagels lak- voegd aan de verzameling. Ida uitleen willen bezoeken? Iedereen goed doel. Om het jaar steu- ken, schminken en een restaurant heeft dit jaar de beslissing ge- een is van harte welkom op zanen wij Kinderhulp Afrika. In 1987 waar allerlei zelfgemaakte hap- nomen om foto’s op te nemen in terdag 7 april van 11.00 tot 16.00
is Stichting Kinderhulp Afrika be- jes en drankjes verkocht werden. hun collectie ondanks dat ze dit uur voor de voorjaarspresentatie
gonnen met het bouwen van een Ook waren de mensen van Stich- jaren heeft tegen gehouden. Het van Timeless kunstuitleen en gakinderdorp in Namugongo, in ting Kinderhulp Afrika aanwezig was geen makkelijke keuze daar lerie. Op deze dag wordt de nieuUganda. http://www.kinderhulp- met een kraampje. Het was een foto’s fragieler zijn, er kan mak- we collectie met nieuwe kunsteafrika.nl. Op dinsdag 20 maart zeer geslaagde projectweek en kelijk een kras op komen. Het be- naars, fotografen en beelden gevan 14.30 uur tot 15.30 uur was het heeft maar liefst 1512,22 eu- treft fotografen van over de hele presenteerd. Dit wordt gecombide afsluiting van de Projectweek ro opgebracht voor Stichting Kin- wereld, bekende en minder be- neerd met een wijnproeverij veren er was van alles te doen op derhulp Afrika!
kende. Zelfs de afmetingen lopen zorgd door Maison Vinocerf en
erg uiteen van klein tot groot, en de hapjes zullen ook niet ontbreuiteraard zijn de afbeeldingen en ken. Deze worden verzorgd door
kleuren heel divers, van streetArt andere bekende Uithoornse ontot een oud vervallen gebouw.
dernemers, namelijk Gert StronkNatuurlijk bestaat de nieuwe col- horst en Kaas en Zo. Zin gekregen
lectie niet alleen uit fotografie, om te proeven van kunst, wijn en
ook zijn er weer nieuwe kunste- andere bites? Graag zien wij u tenaars toegevoegd met prachti- genmoet op de voorjaarspresenUithoorn - Vier het mee in de Pri- aan van der Wal en Vaneman
ge originelen doeken en nieuwe tatie op de locatie van Timeless
mera Loterij en maak kans op fan- Aalsmeer. Besteed nu voor €15,werken van hun bestaande kun- op de Ondernemingsweg 45 in
tastische prijzen. Bij Primera de bij Primera en maak kans op 1 van
stenaars. Ook zijn er weer nieuwe Uithoorn. Ruime parkeergelegenJong in Uithoorn staat nu een 3500 fantastische prijzen waaronbeelden te bewonderen.
heid voor de deur.
Fiat 500 in de winkel met dank der de Fiat 500.

De Springschans zet zich
in voor Kinderhulp Afrika!

Primera viert feest!
500 Primera winkels!

Rode Kruis

Voorjaarsochtend
Uithoorn - Het Rode Kruis locatie Uithoorn / De Kwakel hield onlangs een gezellige voorjaarsochtend voor haar gasten.
Bijna 60 deelnemers hebben genoten van een zonnige ochtend,
samen met een grote groep vrijwilligers onder begeleiding van
Anke Nijland. Tijdens de koffie
met koek zijn een paar berichten

Miss Beauty of Utrecht Casting
Uithoorn - Op zaterdag 24 maart
was het een drukte van jewelste
in Hotel Mijdrecht. Hier vond namelijk de casting van Miss Beauty of Utrecht plaats. Uit elke provincie worden een aantal finalisten gekozen en vandaag was het
de beurt aan de meiden uit de
provincie Utrecht. De deelneemsters onder de 18 jaar strijden
voor de titel Miss Teen of Utrecht
2018 en deelneemsters boven de
18 jaar voor de titel Miss Beauty of Utrecht 2018. Er verschenen
30 teens en 37 beauty’s op de cas-

ting. Ze zagen er allemaal prachtig uit, met haar in de krul en hoge
hakken aan kwamen ze binnen. In
de eerste ronde moesten de meiden zich één voor één voorstellen. Ze vertelden wie ze zijn, wat
ze doen in het dagelijks leven en
waarom ze zich opgegeven hebben. Dit jaar zet de missverkiezing
zich ook in voor een goed doel, de
LINDA Foundation. Aan de deelneemsters werd ook gevraagd
hoe ze zich in zullen zetten voor
dit goede doel. “Ik werk als kapster dus ik zou een deel van mijn

opbrengst schenken aan het goede doel”, zegt Scarlett (Mijdrecht).
Een ander meisje wilde graag een
sponsorloop houden. In de tweede ronde moesten de meiden
zichzelf presenteren in hun bikini
aan de jury. “Ik ben wat voller van
mezelf en door deze deelname
wil ik andere meiden laten zien
dat je geen maatje 34 moet hebben om een miss te zijn. Ik zie dus
ook echt niet tegen de bikinironde op. Ik vind het juist een kans
om andere meiden te inspireren”,
zei een deelneemster.

gegeven over hulpprogramma’s
en activiteiten van het Rode Kruis,
onder andere de volgende vakantieweek in September. Dit werd
gevolgd door een heel grappige en up-to-date versie van Assepoester voor het bingo spel,
met natuurlijk een prijs voor elke
speler. Na een drankje, een hapje
en een goed gesprek met elkaar
ging iedereen weer naar huis.
Bikini ronde
Toen de bikinironde erop zat
kwam de gevreesde vragenronde.
Hier kregen de meiden een Engelse vraag, die ze ook in het Engels
moesten beantwoorden. “Bij een
miss vinden wij het belangrijk dat
ze ook brains heeft. Op een missverkiezing heerst een stigma, de
meiden zijn allemaal knap, slank
en hebben weinig inhoud. Dat is
het beeld wat de meeste mensen
misschien zullen hebben. Met onze verkiezing willen wij dit stigma doorbreken. Bij het selecteren van de juiste finalisten kijken
wij verder dan het uiterlijk, wij letten op uitstraling, zelfverzekerd-

heid en kennis”, aldus Jeanine Ottenhof, president van Miss Beauty of Utrecht. Zo vertelt Zoë (Vinkeveen): “Ik vind het stigma van
missverkiezingen helemaal niet
kloppen. Ik heb al met een paar
meiden gesproken hier en iedereen heeft iets unieks. Zelf studeer
ik rechten aan de Universiteit van
Amsterdam en in mijn vrije tijd
werk ik als juridisch adviseur voor
Stichting Wetwinkel in Amsterdam, daar help ik mensen gratis
met juridische vragen”.

hebben gaat de jury in beraad.
Uiteindelijk gaan er 17 teens en
17 beauty’s door naar de finale. Ze
krijgen allemaal een sjerp van oude winnaressen Sanne Schmeink
(Miss Teen of Utrecht 2017), Morgan Doelwijt (Miss Beauty of
Utrecht 2017) en Cathelijne Heppenhuis (Miss Intercontinental
Utrecht). De finalisten staat een
drukke tijd te wachten. Om zich
voor te bereiden op de grote finale krijgen ze verschillende fotoshoots, een bootcamp, tips om
zichzelf te presenteren en dansEngels
lessen. De finale vindt plaats op
Nadat de meiden één voor één 27 mei in theater De Lampegiet in
hun Engelse vraag beantwoord Veenendaal.
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Bram Anderiessen en
Lotte Krausein topvorm
Uithoorn - AKU-atleet Bram Anderiessen, die traint bij het team
van TDR in Castricum, heeft de
laatste weken weer laten zien dat
hij een uitzonderlijk looptalent is
op de middenlange afstanden.
Zondag 18 februari werden in de
indoorhal in Apeldoorn de Nederlandse kampioenschappen indoor gehouden. Bram is nog A-junior maar had zich ingeschreven
bij de senioren bij de 1500 meter.
Hij werd inm een sterk veld tweede in een geweldige tijd, 3.47.83
min. en dat was de op een na beste tijd die ooit door een junior in
Nederland is gelopen.
Zondag 10 maart werden in het
Amsterdamse Bos de Nederlandse kampioenschappen cross gehouden. Bram liep daar wel in
zijn eigen leeftijdscategorie, A-junioren en werd met grote voorsprong Nederlands kampioen.
Deze prestatie beloven veel voor
het komende baanseizoen.
Oud AKU-atleet was ook erg goed
op dreef bij de Nederlandse Indoor kampioenschappen.
Zij werd eerste en Nederlands
kampioen op de 3000 meter en
een dag later veroverde zij een
zilveren medaille op de 1500 meter.
De vele trainingsarbeid die beide
atleten steken in hun sportcarriere werd hiermee door hen meer
dan beloond.

Klaverjasnomaden
Uithoorn - Donderdag 22 maart
werd er door 43 zeer enthousiaste liefhebbers in de Schutse geklaverjast en gestreden om de
zeer aantrekkelijke prijzen. Deze
keer was het Louis Franken die er
met de eerste prijs van door ging.
Zijn totaal score bedroeg aan het
eind van de avond 7299 punten
hetgeen ruimschoots voldoende
was voor de hoofdprijs. Els Luyten wist met 7224 punten beslag
te leggen op de tweede plaats
terwijl Dora v.d. Steen met 6926
punten goed was voor de derde
prijs.
Zoals het in elke wedstrijd toegaat heeft men winnaars en verliezers. Tot de laatste categorie
behoorde Willie v.d. Hilst.
De teller bleef deze kaartavond
voor haar op 5064 punten steken waardoor de poedelprijs
haar deel werd. Om dit leed toch
enigszins te verzachten mag zij
de eerstvolgende kaartavond alsnog een flesje wijn in ontvangst
nemen.

Marsen
De marsenprijzen, bestaande
uit door DUO plant verzorgde
prachtige boeketten bloemen,
gingen deze avond naar Gerrie
Ruimschoot, Gonny de Kuiper,
Maus de Vries en Gerrit Vink terwijl de cadeaubonnen, eveneens
te besteden bij DUO plant, in deze categorie gewonnen werden
door Anneke Lebesque, Herman
de Jong, Jaap den Butter en Krijn
Voorn.. De marsenprijzen bestaande uit een fles wijn waren
deze week voor Gijs Brozius, Piet
v.d. Weijden, Mia Kenter, Jacqueline v.d. Bergh en Fred Witsel. Alle gelukkige winnaars van harte
proficiat. Omdat het dit de laatste klaverjasavond voor de Pasen
betrof ging niemand met lege
handen naar huis. Mede door toedoen van JUMBO Peter de Jong
Uithoorn werden alle deelnemers
en vrijwilligers verrast met de bekende gele tas gevuld met enkele lekkernijen voor de komende
feestdagen.

Amstel schoon bij
Michiel de Ruyter
Uithoorn - Dit jaar voor de 11de
keer is de omgeving van het
mooie clubhuis van roei- en kanovereniging Michiel de Ruyter
in Uithoorn aan de Amstel, weer
fantastisch opgeruimd. Dit in het
kader van de nationale schoonmaakdag op 24 maart. Dat betekent voor alle clubleden een gezellige ochtend gezamenlijk opruimen, de roeiers en kanoërs samen zijn dan bereid om de gebruikelijke sportieve bezigheden
even opzij te zetten…alhoewel,

Boetiek De Boet viert
35-jarig bestaan
Uithoorn - Boetiek De Boet (wat
‘schuurtje’ betekent) in winkelcentrum Zijdelwaardplein viert
op 1 april jl. haar vijfendertigjarig
bestaan. De Boet is dé Esprit en
EDC-winkel (dealer) in Uithoorn,
waar men al sinds 1983 terecht
kan voor toonaangevende Esprit
kleding en accessoires. Eerst aan
het Marktplein, vervolgens medio
jaren tachtig in het na de brand
wederom opgebouwde winkelcentrum Zijdelwaard. Om klanten te laten meeprofiteren van
dit jubileum heeft Mary de Vries
het idee om aantrekkelijke kortingen te geven op de collectie. “We
gaan er weer een feestje van maken. Want ik vind een jubileum
toch wel belangrijk om daar aandacht aan te schenken. Het is jaDe Kwakel - Door de weersom- ten konden. Er waren 11 deelne- ren lang slecht geweest in de destandigheden de afgelopen we- mende teams in 3 verschillende tailhandel en hoewel het nog niet
ken hadden veel honk- en soft- poules en ook hier werd het een super is, moet je toch mogelijkhebalteams nog niet de kans gehad spannende strijd.
den scheppen om iets te kunnen
om naar buiten te gaan, maar
vieren. Verder krijgen de klandit weekend was het dan einde- Poules
ten iets lekkers in de winkel in de
lijk zover. Op zaterdag stond het Er waren twee 2e klasse poules vorm van cupcakes. Dat gaan we
Vuurlijn Toernooi voor de honk- en in beide poules was een Tha- in de week vóór 1 april doen,” licht
bal pupillen (10 t/m 12 jaar) op men team aanwezig, Thamen Mary toe die zichzelf een goehet programma en met 10 deel- 1 won poule A met geen enke- de gezondheid toedicht om nog
nemende teams was het ontzet- le verloren wedstrijd. Thamen 2 door te gaan met de winkel. De
tend druk op de velden langs de verloor 1 wedstrijd en werd daar- Boet werd vijfendertig jaar geleVuurlijn. De teams ontliepen el- door tweede in poule B waar Bad- den opgericht. Dat is in 1983 gekaar niet veel in niveau en daar- hoevedorp de eerste plaats wist weest aan het Marktplein in het
door waren er ontzettend span- te behalen. In de 3e klasse poule smalle trapgevelpandje, naast
nende wedstrijden. Na drie speel- C was Hoofddorp Pioniers de win- wat nu ijssalon Esplanade is. In
ronden was UVV uit Utrecht de naar, maar eindigde Thamen 3 op de achterliggende jaren heeft De
winnaar van de 2e klasse pou- de tweede plaats.
Boet met succes deelgenomen
le en HCAW uit Bussum de win- Ondertussen waren veel ande- aan allerlei mode- en lifestylenaar van de 3 klasse poule. Beide re jeugd- en seniorenteams van acties in winkelcentrum Zijdelteams van Thamen hadden het Thamen dit weekend ook begon- waard. Samen met andere winkeontzettend goed gedaan, mede nen aan hun oefenprogramma liers in het winkelcentrum wisten
daar allebei de teams dit seizoen in voorbereiding op het seizoen. Mary en haar vaste medewerkster
een niveau hoger zijn gaan spe- Mede daar een aantal teams nog en nichtje Miriam Rosekrans er allen. Zondag was het de beurt aan helemaal niet naar buiten waren tijd iets bijzonders en aantrekkede honkbal aspiranten (13 t/m geweest of in een nieuwe samen- lijks van te maken. De evenemen15 jaar) en daar was Thamen met stelling speelden waren de resul- ten trokken altijd veel bezoekers
drie teams vertegenwoordigd op taten nog wat wisselend. Echter naar het winkelcentrum.
het toernooi. Ook hier heel veel met nog 2 weken te gaan voordat
enthousiaste jonge honkballers de competitie begint is er nog al- Wisselend aanbod
die eindelijk weer lekker naar bui- le ruimte voor verbetering.
Wie op zoek is naar de perfecte outfit voor een speciale avond
kan ruimschoots bij De Boet terecht. Er zijn schitterende Esprit
jurken en er is ook een uitgebreid jeans-assortiment aangevuld met goede basics. De collectie bestaat uit kleding in de ma-

Vuurlijn Toernooi Thamen
bijzonder geslaagd

Peuters-kleuters halen
beweegdiploma
De Kwakel - Traditie getrouw
wordt er in het Paasweekend bij
KDO het Willem Verlaan toernooi
gehouden. Op maandag 2 april
zullen de KDO afdelingen Dance
en Gymnastiek in de grote sportzaal laten zien wat zij allemaal
hebben geleerd de afgelopen
tijd. Nieuw zijn de peuters-kleuters, die de 10 afgelopen weken
naar harte lust hebben bewogen,
hun beweegdiploma gaan halen.
De kinderen en hun ouders vinden de lessen erg leuk en het bestuur van KDO D.A.G. heeft daarom besloten hiervan op maandagmiddag een vast lesuur te
gaan maken. Daarna is er de se-

ten 32 tot en met 44. Daarnaast
kan men bij De Boet eveneens terecht voor een zakelijke garderobe. Met een EDC jas komt men de
koude dagen (dit voorjaar!!!) wel
door! De Boet biedt tevens een
ruim assortiment aan leuke Esprit
accessoires die uitstekend passen
bij een nieuwe look. Esprit is een
merk dat elegantie uitstraalt met
een modieuze en frisse benadering. De materialen van de kleding zijn lux en van hoge kwaliteit. Voor de zakelijke vrouw die
van stijl en betaalbare luxe houdt,
is Esprit een onmisbaar onderdeel van de garderobe. Bij De
Boet vindt u een uitgebreide collectie jeans en casual Esprit-kleding. Sinds 2007 is ‘EDC by Esprit’
een zelfstandig merk. EDC is speciaal ontworpen voor jonge vrouwen van 14 tot 24 jaar. Het hippe
merk is wat speelser en sportiever
en heeft goede basics. EDC richt
zich vooral op jongeren. Voor deze groep heeft het merk een uitgebreide collectie met verschillende modellen jeans, shirts en
accessoires die in de winkel te
vinden zijn. Esprit brengt twaalf
collecties per jaar uit die in fasen
worden uitgeleverd. Elke dag arriveren er wel dozen met nieuwe spullen bij De Boet. Vanwege
de wisselende collecties is er dus
steeds iets nieuws. Meer weten?
Kijk op www.deboetuithoorn.nl.
Mary: “Persoonlijke aandacht en
service, goede adviezen en inspelen op wat men wil hebben. Maar
ook eerlijk naar de klant zijn. Staat
het of staat het niet? Want mode is niet wat ‘in’ is, mode is wat
je staat! Je moet je interesse in je
klanten tonen, maar ook aansturen. En dat is de richtlijn die wij
volgen. Misschien dat het daarom
zo goed loopt bij ons. Eerst maar
eens op naar het volgende jubileum en dat wordt dan 40 jaar.
Als we net zo gezond als nu blijven is het een haalbare kaart, mede dank zij de hulp en inzet van
Miriam en daar teken ik voor,” aldus een altijd optimistische Mary.
Het team van De Boet heet u een
feestelijk welkom in de winkel.

lectie en recreanten turn groepen
een onderlinge turnwedstrijd. Er
zijn vijf juryleden uitgenodigd
die de kinderen op hun eigen niveau gaan beoordelen. De cijfers
die de juryleden geven zullen op
een diploma geplaatst worden
die ze allemaal dezelfde dag nog
mee naar huis mogen nemen. De
Dance groepen komen om 12.30
uur aan de beurt en geven een
demonstratie van de door hen
geleerde dansen.
Iedereen is vanaf 10.30 uur welkom in de sporthal bij KDO aan
de Vuurlijn. Voor meer informatie
www.kdo.nl of mail naar gymnastiek@kdo.nl

de roeiers konden in de wherry’s
hun achtjes oefenen en de kanoers vaarden op lastige bereikbare plekken om de oevers schoon
te maken. Daarnaast zijn er ook
weer veel clubleden die op de
wal aan de wandel gaan met de
grijpertjes.
Een nuttige ochtend die werd
beloont met een heerlijk stuk
taart na afloop. Wilt u kennis maken met de club, dan kan dit op
de open dag zaterdag 7 april as.
www.mdr.nu

Palmpasen bij Gerardus
Majella

Gewonde bij aanrijding N201
Uithoorn - Op de N201 bij Uit- sonenauto is naar een ziekenhuis
hoorn is vanavond even na half vervoerd. De twee inzittenden
tien een persoon gewond ge- van de bestelauto zijn ter plaatraakt bij een aanrijding.
se door het ambulancepersoneel
gecontroleerd. Beide wagens zijn
Door nog onbekende oorzaak afgesleept.De politie doet onderreed een personenauto ter hoog- zoek naar de oorzaak van het onte van de kruising met de Amster- geval.
damseweg achterop een bestelauto. De bestuurder van de per- Foto: VTF - Vivian Tusveld

De Ronde Venen - In de traditie van Palmpasen (zondag 25
maart) hebben de kinderen van
groep 1 en 2 van de Driehuisschool op vrijdag 23 maart hun
Palmpaasstok versierd. Aan deze
stok hangen symbolen die verwijzen naar het Paasverhaal zoals
bijvoorbeeld de (brood)haan bovenop, de groene takjes, de slinger, de eieren en eventueel wat
lekkers. Traditioneel werd er met
deze stokken een optocht gelopen door de kerk, gezegend
door de pastoor en daarna aan
een opa of oma gegeven. Natuurlijk willen de kleuters na het
versieren van hun palmpaasstok ook een optocht lopen. Dus
werden de bewoners van Gerardus Majella verrast door de zingende kinderen. Vol trots lieten
zij hun mooi versierde stok zien.
Na een aantal liedjes ging de optocht verder naar het Schaepmanplantsoen en de seniorenwoningen naast de school om ook

daar de mensen te verrassen met
hun gezang. Een aantal kinderen
hebben zondag de kerk bezocht
met hun Palmpaasstok en samen
met de kinderen van de parochiegroep een optocht gelopen door
de kerk.
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Kampioenschap van Uithoorn
Uithoorn - Prima omstandigheden op zondag 25 maart bij het
Kampioenschap van Uithoorn
georganiseerd door de afdeling
wielren van UWTC. Het was even
wennen voor de deelnemers dat
er een nieuwe plaats was waar
men zich moest melden voor de
inschrijving, en wel in ons prachtige nieuwe clubhuis. We mochten veel complimenten in ontvangst nemen over het clubhuis
en ook het dakterras werd veelvuldig gebruikt om de wedstrijd
te volgen.
In alle categorieën waren leuke wedstrijden te zien. Bij cat 1-2
ging de winst naar Pieter Westbroek uit St Pancras voor Hidde Schagen uit Haarlem en Filippo van Loo uit Amsterdam. Onze eigen jeugd rennertjes moesten weer even wennen aan de
koers. Op de 9e plaats eindige
Mike Knook die vandaag voor
het eerst met klikpendalen van
start ging, even wennen dus.
Tiende werd Daryen Vleerbos
en 11e Tom Derogee. Bij cat 3-4
was er een groepje van zes renners ontsnapt. In de eindsprint
wist Pascal Cutler uit Amsterdam
nipt te winnen voor Esmee de
Rijk uit Nieuwkoop. Op het podium kregen zij gezelschap van Kaj
van Niekerk uit Purmerend. Onze
Nees Wahlen deed het ook supergoed, op enkele seconde achterstand eindigde hij op de zevende plaats.

land, 1e Pepijn Veenings, 2e Raphaël Mouton, 3e Stef Koning. Bij
de nieuwelingen en dames was
het startveld niet zo heel groot.
Bij de dames bleven er maar 3
van de 4 deelnemers in de strijd,
dus allemaal podium! De winst
ging na 1.15 uur koers naar Yonna van Dam uit Voorhout, 2e Lexi
Brown uit Amsterdam en 3e Liesbeth Zeeman uit Oudkarspel.
Bij de nieuwelingen ontstond er
een kopgroep van 4 man, hierachter nogmaals 4 man en dan
het peloton. De winst was voor
Nick Schelvis uit Heemskerk, 2e
Ian Vasbinder uit Koog ad Zaan
en 3e Wessel Mouris uit Baambrugge. UWTC lid Danny Plasmeijer reed ook een prima wedstrijd
en werd 6e. Sven Buskermolen
reed de wedstrijd in het peloton
uit en werd 13e.

even te lang, kramp, vermoeide
benen en een lekke band zorgde
ervoor dat ze als laatste over de
finish kwamen. Een groep vrijwilligers zorgde ervoor dat de dag
goed verliep. Dank aan allen!
Veteranen
Voor de UWTC renners Leen
Blom, John Tromp en Guus Zantingh is het wielerseizoen weer
gestart. Voor hun eerste wedstrijd waren zij naar Brabant afgereisd om daar op zaterdag 24
maart in Nieuwkuijk te starten.
Bij de 60+ veteranen werd vanaf het startschot volop gedemarreerd maar Ron Paffen zorgde er
steeds voor dat niemand uit het
peloton kon ontsnappen. De
wedstrijd werd beslist door een

massa spurt en hierin was Ron
Paffen uit Milsbeek duidelijk de
sterkste met op de 2e plaats Hans
Lap uit Hendrik Ido Ambacht.
John Tromp wist zich naar een
mooie 5e plaats te spurten. Bij
de 69+ veteranen ontstond na 15
minuten koers al een kopgroep
van 8 renners met daarbij Leen
Blom en Guus Zantingh, deze 8
renners werkten goed samen en
bouwden een mooi voorsprong
op. Met nog 9 ronden te gaan
ontsnapte Raymond de Meester
uit de kopgroep en even later sloten nog drie renners aan en daarbij Guus Zantingh. Met nog anderhalve ronde te gaan ging Raymond de Meester uit Eindhoven
er weer alleen vandoor en won
de wedstrijd, Guus Zantingh eindigde op een verdienstelijke 2e
plaats en Leen Blom finishte als
8e.
12e AH Jos van de Berg jeugdronde van Uithoorn
Zondag 8 april wordt de jeugdronde van Uithoorn verreden bij
UWTC. Dit is tevens een NK selectiewedstrijd. We verwachten
meer dan 100 jeugdrenners aan
de start. Om 10.30 uur starten we
met de jongste jeugd. Publiek is
van harte welkom.
Start trainingen
Vanaf deze week starten alle wielren trainingen weer bij UWTC
wielren. Op dinsdagavond van
19.00-20.00 uur iedere week een
clubkoers vanaf categorie nieuweling en ouder. Op woensdag is
er training voor de jeugd en aansluitend training voor de overige
categorieën. Meer info op www.
uwtc.nl

Een dame
De dag werd afgesloten met de
wedstrijd met de ‘grote’ mannen.
In dit strijdgeweld één dame, Lorena Wiebes, vond het een prima training en reed zonder problemen de wedstrijd van 2 uur
uit. De sprint bij de sportklasse
werd gewonnen door Brian Burggraaf uit Velsen Noord, 2e Marc
Stouten uit Voorhout en 3e Niels
Bijkerk uit Amsterdam. Maarten Postma werd 11e, Gerben
vd Knaap 13e, 16e Vincent Derogee. Mark Best had al 100 km
in de benen en stapte maar eerder uit de wedstrijd en voor Louis
Startveld
Oude Elferink ging het een tandCat 5-6 had met 33 deelnemers je te hard. Op het moment dat
het grootste startveld en zij gin- de sportklasse afsprinten wisgen 1 minuut later dan cat 7 van ten er drie renners te ontsnapstart. De wedstrijd werd hier toch pen uit het junioren/beloften/elienigszins door beïnvloed toen te/amateurs veld. De amateurs
enkele deelnemers van cat 5-6 Bas de Bruin en Niels Ruijter, beimet cat 7 mee wisten te sprin- de woonachtig in Uithoorn en jugen. De winst ging hier naar Ju- nior Niek Voogt. Tommy Oude Ellian Vergouw uit Amsterdam, 2e ferink moest deze mannen laten
Joeri Schaper uit Bergen en 3e gaan toen hij kramp kreeg. Niek
Viego Tijsen uit Amstelveen. De had het niet gemakkelijk maar
UWTC renners deden het prima wist er toch bij te blijven. De
in deze grote groep: 6e Mike De- winst ging naar Skits renner Niels
rogee, 12 Lars Hopman, 13 Rens Ruijter, 2e Bas de Bruin en 3e Niek
Grömmel.
Voogt. Lorena Wiebes werd keuBij cat 7 bestond het hele podium rig 9e. Voor Bart, Ian, Menno en
uit renners van WV Noord-Hol- Tommy duurde de wedstrijd net

Legmeervogels laat
twee punten liggen
Uithoorn - Legmeervogels en
Hillegom hebben er en dan
vooral in de tweede helft onder het toeziend oog van zeker
500 toeschouwers en een spannend duel van gemaakt. Helaas
was het einde van deze wedstrijd voor Legmeervogels minder fortuinlijk. Na 90 minuten
staat er slechts 1-1 op het scorebord. Legmeervogels beginnen goed aan dit duel. Laat Hillegom het spel maken en probeert
dan met een paar goede uitvallen snel op een voorsprong te
komen. Na een kwartiertje spelen wordt het spel van Legmeervogels wat slordig waardoor Hillegom meer en meer makkelijk
in bal bezit kan komen en zo nu
en dan gevaarlijk. Trainer Michel
Nok vond dat Legmeervogels in
deze fase van de strijd ‘’ te voorspellend’’ heeft gespeeld. Er was
te weinig beweging in het elftal. Toch zijn er kansen voor Leg-

Afsluiting viertallenbridge
De Legmeer
Regio - Na zes maal viertallenbridge kan de eindstand opgemaakt worden en toonde in de
hoogte lijn het viertal van Theo
Klijn zich de sterkste met een totaal over zes avonden van 79 punten, proficiat. De laatste avond
scoorden ze er 16 en dat was ruim
genoeg om het viertal van Cora de Vroom, dat op 18 uitkwam,
achter zich te kunnen houden.
Het team van Jan Egbers had een
slechte avond, maar haalde net
genoeg punten binnen om met
een totaal van 67 de tweede plek
veilig te stellen door zo 6 punten
op Cora voor te blijven. In de Blijn hielden de viertallen elkaar
praktisch in even wicht door respectievelijk 11 punten voor van
Wijk, 10 voor Terra en Bruine de
Bruin en 9 voor Steegstra te laten aantekenen. De overwinning
totaal gaat hier naar team Terra
met 45 en op twee Steegstra met
32 punten. In de C- lijn zegevierden de vier van Visser, prima geholpen door een inval nevenpaar
van over de Amstel, met 16 punten en die werden zo ruimschoots
eerste met een totaal van 47.

Tweede
Team Selman werd hier totaal
tweede met 27 punten. De D-lijn
liet een herpakt team van Praag
zien dat de winst hier met 15 punten naar zich toe trok. Op twee eindigde team Kamp met 12 en dat
was ook hier ruim voldoende voor
hun eind overwinning met een totaal van 48, uiteindelijk 15 punten
meer dan van Praag dat met 33
punten als tweede afsloot. In de Elijn viel het hoogste totaal van alle viertallen te bewonderen. Team
Verrips tikte met 99 punten aan
een cricket century en kroonde
zich zo als het meest stabiele viertal van de club. Het team van Ludy Bonhof werd totaal tweede met
70 en team Bijlsma eindigde als
derde met 60 punten. Na de Paasdrive gaan we over tot de orde van
de avond en moeten de paren het
weer alleen zien waar te maken.
Wilt u het ook eens proberen, kom
dan kaarten bij Bridgeclub De Legmeer. Elke woensdagavond vanaf
19.45 uur in Dans & Partycentrum
Colijn aan de Industrieweg 20 te
Uithoorn. Voor inlichtingen het secretariaat: email Gerdaschavemaker@live.nl, telefoon 06-83371540.

Geanimeerde strijd bij
Sans Rancune
Regio - Wie verwachtte dat alles wel net als vorige week zou
gaan, zit er naast. Vandaag in
beide lijnen weinig uitgesproken spellen. Veel minder verdelingsspellen, zeker in de B, en
geen enkele geslaagde slempoging. Wel is er een aantal
uiterst onderhoudende spellen, maar opletten is het parool: kleine verschillen bepalen het resultaat. Dat vergt
heel andere vaardigheden, en
levert een heel andere uitslag.
In de A-lijn zegevieren nu Jan
en Marcel met 60% rond, vóór
Leny en Ria met 57.92% op de
voet gevolgd door Corrie en

Jos met 57,08%. In de B-lijn
een paar maal de keuze tussen
een Sans-contract en de veiliger doch minder opbrengende lage kleur. Dat blijft moeilijk kiezen. Wel hoort de hele
zaal het gegniffel achteraf als
3 SA zes down gaat, of ook een
keer -5! Daar stelt een ander
een gedoubleerde 5 klaveren
-4 voor -1100 tegenover. Zo
worden ook gewone spellen
onbedoeld spectaculair. Eerste
worden nu Co en Henny met
58,33%, een keurig resultaat.
Wie de sfeer eens wil proeven
kan bellen met Lijnie Timmer,
(0297)561126.

Bridgeclub Hartenvrouw

Aantrekkelijk
Vervolgens ontstaat er een heel
aantrekkelijk duel waarin beide
partijen voor de winst gaan. Zo
ziet Damien de Vegt in de 65ste
minuut zijn puntertje net naast
meervogels. In de 23ste minuut Derde helft is slechts 10 minu- het doel verdwijnen. Enkele mieen splijtende pass van Sven van ten oud of er staat al 1-1 op het nuten heeft de doelman van HilBeek, voor het eerst in deze com- scorebord. Een aanval van Leg- legom Rahim Gok het nakijken
petitie gestart in de basis, deze meervogels wordt onderbro- op een inzet van Dennis bakker
komt precies aan bij Yasin Poy- ken. Door de aanval van Leg- maar dan brengt de lat redding
raz loopt zijn directe tegenstan- meervogels staan er veel spelers voor Hillegom. Vlak voor tijd ontder Joost meiland er uit en komt voor de bal en ligt er veel ruim- staan er nog voor beide doelen
oog in oog met de doelman van te in de achterste linie van Leg- hectische momenten maar zoHillegom en oud doelverdediger meervogels. Een pas van Jasper wel de thuisclub Hillegom als de
van Legmeervogels Rahim Gok van Trigt komt terecht bij de vrij- bezoekers Legmeervogels weten
en deze weet de zaak te klaren . staande Aidan Rayn deze maakt niet meer te score.
Een paar minuten later staat Ya- oog in oog met Mitchel Dijkstra,
sin Poyraz wederom oog in oog de doelman van Legmeervogels Het spannende duel eindigt dan
met Rahim Gok en ook deze keer geen fout en staat de thuisclub ook in 1-1. Waarbij Legmeervoweet hij een treffer voor Leg- Hillegom met 1-0 voor.
gels toch sterk het gevoel had
meervogels te voorkomen.
Legmeervogels niet uit het veld dat men hier twee punten heeft
geslagen zoekt weer de aanval verloren. Toch blijft LegmeerOptreden
en heeft 3 minuten later succes. vogels door deze uitslag uitAan de andere kant moet ook Het is Tim correia die de opgeko- zicht houden op een plaats in de
Mitchel Dijkstra een aantal ke- men Faouzi Ben Yerrou weet te top de 3. De achterstand op de
ren handelend optreden om te bereiken en diens voor zet van nummer 2 DEM, is slecht 4 punvoorkomen dat Hillegom op een af de rechterzijde wordt door Ya- ten. Aanstaande zaterdagavond,
voorsprong weet te komen. Vlak zin Poyraz op een fraaie manier 31 maart speelt Legmeervogels
voor het rustsignaal is Legmeer- tegen het nylon gekopt en staat thuis om 18.30 uur tegen het
vogels weer bijna bij d openings- Legmeervogels weer naast Hille- ook in degradatienood verkerentreffer. Nu is het de mee opgeko- gom 1-1.
de EDO.
men Mitchell Verschut die er van
dichtbij niet in slaagt om de bak
tegen het nylon te schieten. Bij
de rust staat dan ook nog steeds
de 00 op het score bord.

Regio - Bridgeclub Hartenvrouw
verwelkomt vanaf heden ook heren! Dus heren….overwin uw
schroom en en meld u aan op
hartenvrouw2015@gmail.com.
U kunt dan vrijblijvend een keer
op de dinsdagmiddag meebridgen.Op 20 maart speelden we de
tweede zitting van de vierde competitieronde. De laatste competitieronde alweer van dit bridgejaar. In de A-lijn leverde het een
overwinning op voor Marja van
Holst Pellekaan & Sandra Raadschelders met 60,42%. Op twee
eindigden Geke Ludwig & Margo Zuidema met 59,38% en derde werden Froukje Kraaij & Anne-

ke van der Zeeuw met 56,60%. De
top-drie van de B-lijn zat qua percentages vlak bij elkaar: één Tina Wagenaar & Cora de Vor met
60,50%, twee Tiny Rijpkema & Rineke van Pesch met 59,50% en
drie Jany van der Ent & Trees Ellerbroek met weer een half procentje minder namelijk 59% rond.
In dit stadium heeft het nog niet
zo veel zin om de totaalstand van
deze competitieronde te vermelden. Er zijn nog drie zittingen
te gaan, dus alles ligt nog open.
Maar eerst is het volgende week
natuurlijk tijd voor de jaarlijkse
paasdrive. Dat gaat vast weer gezellig worden!

Paasdrive groot succes
Regio - Maandagavond 26
maart werd met 34 paren de
paasdrive van bridgevereniging Uithoorn (B.V.U) gespeeld
in de barzaal van sporthal de
Scheg. De top-integrale wedstrijd werd gewonnen door
Ans Breggeman & Lia Guijt met
63,75% op de 2e plaats Huub
v. Geffen & Lambert Koeter met
62,15% op de 3e plaats Dieny
Verhoeff & Mart v/d Voort met
61,56% op de 4e plaats Greet
& Henk Stolwijk met 59,67%
op de 5e plaats Marijke & Ger
v. Praag met 58,22%. Het is
de BVU er veel aan gelegen
om zoveel mogelijk instroom

te krijgen van nieuwe bridgers. Zo geven we regelmatig
bridgelessen. Bent u een beginnend bridgepaar (of thuisbridgers) dat ook het verenigingsleven wil leren kennen,
dan kunt u zich bij de BVU opgeven om geheel vrijblijvend
een paar keer mee te spelen op
de maandagavond en de sfeer
te proeven.
Voor nadere informatie en/of
lid worden van de BVU kunt u
contact opnemen met Hans
Wagenvoort tel. 06-53 368 948
of via de mail: wagenvoorthans@gmail.com.

GEEN KRANT ONTVANGEN? BEL: 0297-581698

