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KORT NIEUWS:

Bingo

De Kwakel - Vrijdag 6 april
is er weer een bing avond
in Dorpshuis ‘De Quakel’,
Kerklaan 16 te in de Kwakel.
De koffie staat om 19.30 uur
klaar en ze beginnen om
20.00 uur. Deze bingo is de
laatste van dit seizoen.

Bovenbouw De Kajuit
bezoekt Concertgebouw

Uw kostbaarheden
zijn goud waard!
Inkoop Verkoop Veiling
Verpanden Beleggen

www.goudwisselkantoor.nl

Koninklijke Onderscheiding
voor afzwaaiende raadsleden
Uithoorn - Woensdagavond nam onder grote belangstelling vanaf de publieke tribune een aantal zittende raadsleden afscheid
van de gemeenteraad. Dat is gebruikelijk na de gemeenteraadsverkiezingen. Deels omdat de verkiezingsuitslagen daar aanleiding toe geven waarbij politieke partijen zetels verliezen en daarmee een of meer raadsleden.

ALS KWALITEIT
BELANGRIJK IS!
Wiegerbruinlaan 73, Uithoorn
(0297) 745 541
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ADVERTEREN?
IN DE

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

Hartelust
1 0 0 % ser vic e!

best of electronics!

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

Miele specialist

Eigen technische dienst

ZIE ONZE SITE:
MEERBODE.NL

GEEN KRANT?
0251-674433

Nick Roosendaal en Daniël Wolffensperger (VVD), Peter Timmer
en Elfriede Henraat (DUS!), Jan
Mollema (PvdA) en Arjan Koopmans (GU). Laatstgenoemde kon
helaas niet bij deze laatste vergadering van de zittende raad aanEchter ook omdat sommige lijst staan en aan de hand van het wezig zijn. Een aantal van hen
raadsleden al langer dan 12 jaar – aantal zetels instromen. Bij de ge- kreeg een Koninklijke Onderen zelfs 16 jaar- raadslid zijn ge- meenteraad in Uithoorn namen scheiding voor hun jarenlange
weest en het welletjes vinden. Zij in dat licht gezien acht raadsle- verdiensten als raadslid.
worden opgevolgd door anderen den afscheid, te weten de heren In de krant vindt u een uitgebreid
die bij partijen op de kandidaten- Jaap Baak en Jordy Keimes (CDA), fotoverslag.

Grieken dat vroeger in het theater deden. De liedjes en bodypercussies waren voorafgaand aan
de uitvoering in het Concertgebouw op school voorbereid. Door
de goede voorbereiding sloten
de leerlingen tijdens het concert
naadloos aan bij het orkest en de
solisten en vormden zij een belangrijk onderdeel van de voorstelling. Na afloop was iedereen
het erover eens. Zowel de leerlingen als de begeleiders van de Kajuit hadden genoten van een bijzondere voorstelling en waren
onder de indruk van de prachtige entourage in het Concertgebouw. Na afloop maakte de groep
nog even van de gelegenheid gebruik om een bezoekje af te leggen aan het museumplein. Kortom een bijzonder geslaagde middag in hartje Amsterdam.

Marvin Polak niet langer
beschikbaar als wethouder VVD
Uithoorn - De VVD Uithoorn/De
Kwakel heeft aangekondigd dat
de huidige wethouder, Marvin
Polak, niet langer beschikbaar is
voor een volgende college periNieuwe kandidaat wethouder:
Jan Hazen

ode. Wethouder Polak kiest ervoor om opnieuw aan de slag te
gaan in het ICT vak en tegelijk
meer tijd beschikbaar te hebben
voor zijn gezin. “Ik heb vier jaar
lang met veel plezier mij ingezet binnen het college van B&W.
Ik heb daar de mogelijkheid gekregen om mooie projecten op te
starten, zoals het Dorpscentrum
plan, de aanleg van een tramverbinding met Amsterdam, de invoering van de Participatiewet
en nog veel meer. Hoewel er veel
is gerealiseerd is het werk nog
lang niet af. Ik wens mijn opvolger dan ook veel succes en plezier in dit prachtige ambt.”, aldus
Polak. Marvin Polak (40) was sinds
2006 raadslid voor de VVD. In
2014 werd hij benoemd als wethouder met de portefeuille Economische zaken, Verkeer & Vervoer, Ruimtelijke Ontwikkeling en
Werk & Inkomen. De VVD fractie

Nieuwe Meerbode

GEVRAAGD

t.h.v. Coop supermarkt
Prinses Irenelaan, Uithoorn
Elke zaterdag 10:00 - 16:30 uur

Uithoorn - Onlangs brachten de
groepen 7 en 8 van OBS de Kajuit
een bezoek aan de voorstelling
‘Van mythen en muziek’ in het Koninklijk Concertgebouw in Amsterdam. In ‘Van mythen en muziek’ maakten de leerlingen kennis met het Nederlands Philharmonisch Orkest onder leiding van
Jan Wierzba. Het verhaal, dat speciaal voor deze voorstelling is geschreven door Imme Dros (Nederlandse schrijfster van jeugdliteratuur), is het verhaal van Odysseus.
Het verhaal werd verteld vanuit
het perspectief van zijn zoon Telemachos. Samen met hem konden de leerlingen de klassieke
reis van Odysseus herbeleven.
De leerlingen zongen tijdens de
voorstelling de liedjes mee en
voerden diverse bewegingen en
bodypercussies uit. Net als de

Wij zijn met SPOED op zoek naar serieuze

Marvin Polak kiest voor zijn gezin
heeft na intern beraad het huidige raadslid Jan Hazen voorgedragen als nieuwe kandidaat wethouder. Ook dankt zij Marvin Polak voor al zijn werk en inzet in de
afgelopen jaren.
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BEZORGERS/STERS
Uithoorn: Omg. Aan de Zoom, Weegbree (350 kranten)

MEER WETEN? BEL TIJDENS KANTOORUREN: 0251-674433
EN VRAAG NAAR MARCO OF ROGIER

WWW.VERSPREIDNET.NL INFO@VERSPREIDNET.NL

Opening nieuw
sportcomplex UWTC
Uithoorn - Op 7 april is de officiële opening van het nieuwe sportcomplex van de Uithoornse WTC.
Op het sportpark De Randhoorn
in Uithoorn zijn een nieuw clubhuis, een nieuwe BMX baan en
een nieuw cycle-cross parcours
gerealiseerd, naast het bestaande wielrenparcours. Alle disciplines van UWTC - BMX cross, cyclecross, wielrennen en toerfietsen
- zijn nu verenigd op één locatie. Dankzij de enorme inzet van

vele vrijwilligers, sponsoren, bedrijven, de gemeente Uithoorn
en anderen die de UWTC een
warm hart toedragen, is in de afgelopen 1,5 jaar een zeer ambitieus plan werkelijkheid geworden; een clubhuis met dakterras dat uitkijkt over de parcoursen en een BMX baan die voldoet
aan internationale richtlijnen. De
officiële opening is om 11.15 uur.
Open huis is van 13.00 uur tot
14.00 uur.

Wat mag in de
textielcontainer
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Er komt een punt dat bepaalde
kleding niet meer wordt gedragen. Het is versleten, stuk of het is
niet meer leuk. Lever uw kleding
dan gescheiden in. U staat versteld hoeveel waarde het nog kan
hebben! Er mag meer in de kledingcontainer dan u denkt! Zo zijn

GEMEENTENIEUWS
CO L O F O N

www.uithoorn.nl
www.twitter.com/Gem_Uithoorn
www.facebook.com/
gemeenteuithoorn
7 dagen per week, 24 uur per dag

Gemeentehuis

Laan van Meerwijk 16
1423 AJ Uithoorn
0297-513111
ma., di., wo., do.
vrijdag

08.30-17.00 uur
08.30-12.00 uur

Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
gemeente@uithoorn.nl

Klant Contact Centrum/
receptie

Zonder afspraak:
ma., di., do.
08.30-17.00 uur
woensdag
08.30-20.00 uur
vrijdag
08.30-12.00 uur
Burgerzaken (reisdocumenten,
rijbewijzen en verklaringen)
Met afspraak:
ma., di., do.
08.30-14.00 uur
woensdag
08.30-13.00 uur
17.00-20.00 uur
vrijdag
08.30-12.00 uur
Zonder afspraak:
woensdag
13.00-17.00 uur

Sociaal loket

(Wmo, jeugd, werk & inkomen
en schuldhulpverlening)
Tel. spreekuur 0297-513111:
ma. t/m vr.
09.00-10.30 uur
Inloopspreekuur:
woensdag
13.00-17.00 uur

Gemeentewerf en
scheidingsdepot
ma., wo., vr., za.

09.00-12.30 uur
13.00-16.30 uur

Ruimte huren?

Accommodatie van gemeente
Uithoorn huren? Kijk op
www.uithoorn.nl/ruimtehuren
of op www.vindjeruimte.nl

Openbare vergaderingen
welstandscommissie

Een onafhankelijke welstandscommissie adviseert burgemeester en
wethouders over het uiterlijk en de
plaatsing van bouwwerken. Wilt u
een vergadering wilt bijwonen of
meer informatie?
Meld u aan via 0297-513231.

Commissievergaderingen

Kijk voor actuele commissievergaderingen en informatie over de raad
op www.uithoorn.nl/gemeenteraad
Via twitter: www.twitter.com/
RaadUithoorn

Burgemeester of
wethouder spreken?

U kunt een afspraak maken via
0297-513151 of een e-mail sturen
met uw vraag of opmerking:
gemeente@uithoorn.nl

Redactie

Team Communicatie
bekendmakingen@duoplus.nl

Werk in uitvoering
GROOT ONDERHOUD
POLDERBAAN OP SCHIPHOL
Op Schiphol wordt vanaf zondag 25 maart t/m zondag 15 april
23:00 uur gewerkt aan de Polderbaan. Het vliegverkeer dat normaal gebruik maakt van deze
baan, wordt in deze periode verdeeld over de Buitenveldertbaan,
Zwanenburgbaan en Aalsmeerbaan. Voor meer informatie of vragen kunnen omwonenden contact opnemen met het Bewoners-

aanspreekpunt Schiphol (BAS).
Dit kan via 020-6015555 of kijk
op www.bezoekbas.nl. Hier kunt
u meer informatie vinden over regulier en groot onderhoud van de
andere banen op Schiphol.

Heeft u al gestemd op de
nieuwe tramlijnnaam?
Voor de vernieuwde en verlengde tramlijn is de vervoersregio op
zoek naar een lijnnaam.
Inwoners van Amstelveen, Uithoorn en Amsterdam nodigen wij

uit om te stemmen op één van de
vijf volgende opties. Nieuwsgierig
welke dit zijn en hoe u kunt stemmen?
Kijk op www.vervoerregio.nl

kapotte en versleten kledingstukken of schoenen welkom. Kleding
dat niet geschikt is om te nog een
keer te dragen, wordt als grondstof ingezet voor nieuwe producten. Poetslappen en isolatiemateriaal zijn hiervan bekende voorbeelden. Maar gedragen textiel
kan vaak ook gerecycled worden
tot nieuw garen. Zo maakt men
van een oude jeans weer nieuwe spijkerbroeken. Alleen natte of sterk vervuilde kleding (met
bijvoorbeeld verf- of olievlekken)
mag niet in de textielcontainer.
Naast kleding mogen ook knuffels, handdoeken, gordijnen, en
beddengoed in de textielcontainer. Belangrijk is dat het schoon
en in een gesloten zak wordt ingeleverd. Meer weten over textiel
inzamelen?
Kijk op www.sympany.nl
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Deﬁnitieve uitslag
gemeenteraadsverkiezing

Vrijdag 23 maart is de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen
2018 in de gemeente Uithoorn deﬁnitief vastgesteld.
Dat betekent de volgende zetelverdeling in de raad:
Partij
Gemeentebelangen
VVD
DUS! GroenLinks en D66
Ons Uithoorn
CDA
PvdA
Groen Uithoorn

Zetels
5 zetels
5 zetels
4 zetels
3 zetels
2 zetels
1 zetel
1 zetel

Gewijzigde bedieningstijden
van bruggen en sluis over/in
de Amstel
De bediening van de bruggen en tol (Brug Vrouwenakker, Busbrug Uithoorn en Prinses Irenebrug en Tolhuissluis) is tijdens het zomervaarseizoen van 1 april tot 1 november 2018 verruimd op zaterdagen, zondagen en feestdagen van 09.00 uur tot 19.00 uur.

Busbrug Uithoorn / Prinses Irenebrug
In 2018 is de opkomst 50,77% en in 2014 was dit 51,9%. Op donder1 april t/m 31 oktober
dag 29 maart a.s. om 19.30 uur wordt de nieuwe raad geïnstalleerd.
maandag t/m vrijdag
06.00-22.00 uur
zaterdag, zon- en feestdagen
09.00-19.00 uur
Gekozen kandidaten
1 november t/m 31 maart
Naam
Voorletter, naam
Partij
maandag t/m vrijdag
06.00-22.00 uur
zaterdag
09.00-13.00 uur
Albers
J.T.T.M. (Jeroen)
Groen Uithoorn
zon- en feestdagen
geen bediening
Aoulad Bouchta
(Nahid)
CDA
Bergman
Beuse
Bezuijen
Boonman
Bouwmeester
Dam, van
Elgersma
Gasseling
Gierman
Haren
Hazen
Hoekstra
Jansen
Otto- Ossenkoppels
Polak
Robles, de
Sterrenberg
Theijssen
Verhaar

N.D. (Nick)
J.E. (Judith)
H.F.M. (Herman)
(Frans)
M.G. (Michael)
B.J. (Benno)
B.M. (Brenda)
P.D. (Els)
Ans
M.W.A.M. (Marcel)
J.P.G. (Jan)
(Ferry)
A.A.A. (André)
F. (Fieke)
R. H. (Rolf)
J.C. (José)
R.M. (Rebecca)
(Iris)
J.J.M. (Sjaak)

VVD
DUS! GroenLinks en D66
Gemeentebelangen
Ons Uithoorn
VVD
Ons Uithoorn
Ons Uithoorn
PvdA
DUS! GroenLinks en D66
VVD
VVD
Gemeentebelangen
CDA
DUS! GroenLinks en D66
Gemeentebelangen
DUS! GroenLinks en D66
VVD
Gemeentebelangen
Gemeentebelangen

Brug Vrouwenakker / Tolhuissluis
1 april t/m 31 oktober
maandag t/m vrijdag
06.00-09.00 uur op afroep *)
09.00-18.00 uur
18.00-22.00 uur op afroep *)
zaterdag, zon- en feestdagen
09.00- 19.00 uur
1 november t/m 31 maart
maandag t/m vrijdag
06.00- 22.00 uur op afroep *)
zaterdag, zon- en feestdagen
09.00- 1 3.00 uur op afroep *)
geen bediening
*) Bediening aanvragen op telefoonnummer 0297-561 378

Uitslag referendum over de Wet op de inlichtingenen veiligheidsdiensten
Aantal kiesgerechtigden
Stemmen voor
Stemmen tegen
Stemmen blanco
Stemmen ongeldig

21653
5058
5604
336
22

OFFICIËLE MEDEDELINGEN EN BEKENDMAKINGEN
De officiële mededelingen en bekendmakingen zijn een wekelijkse publicatie van de gemeente Uithoorn. In deze rubriek staan ofﬁciële mededelingen en bekendmakingen die voor u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouwplannen of verkeersbesluiten bij u in
de buurt. Bovendien wordt vermeld waar u de plannen kunt bekijken
en hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. Helaas is het niet altijd mogelijk om moeilijk leesbaar taalgebruik te vermijden. Mocht u vragen
hebben over de rubriek, belt u dan gerust met Publiekszaken, telefoon 0297 513111, of u kunt mailen naar gemeente@uithoorn.nl. U
kunt de ofﬁciële mededelingen en bekendmakingen ook vinden op
www.uithoorn.nl.
PROCEDURE
Ter inzage
Stukken die ter inzage liggen kunnen door iedereen worden ingekeken. De stukken liggen ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum (Laan van Meerwijk 16) tijdens de openingstijden. Alleen wanneer dat is aangegeven liggen de stukken ook ergens anders ter inzage zoals bij de openbare bibliotheek De Hoeksteen of dorpshuis De
Quakel. De openingstijden van het gemeentelijk informatiecentrum en
de openbare bibliotheek kunt u vinden in de colofon.
Zienswijzen
Zienswijzen kunnen door iedereen kenbaar worden gemaakt. Dit

moet schriftelijk worden gedaan bij burgemeester en wethouders van
Uithoorn (Laan van Meerwijk 16) tenzij anders vermeld.

Bezwaren
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden bezwaar indienen. Bezwaren moeten voorzien zijn van motivatie en schriftelijk worden ingediend bij burgemeester en wethouders
van Uithoorn (Laan van Meerwijk 16) tenzij anders vermeld. Voor het
verstrijken van de bezwaartermijn moet het bezwaarschrift zijn ingediend. Een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Dit betekent dat de vergunning voor het verstrijken van de termijn al kan zijn
uitgevoerd (met het risico dat het eventueel weer ongedaan moet worden gemaakt).
Voorlopige voorzieningen
Om ervoor te zorgen dat er geen gebruik wordt gemaakt van de vergunning, kan een voorlopige voorziening worden aangevraagd. Het
aanvragen van een voorlopige voorziening kan bij de sector bestuursrecht van de arrondissementsrechtbank (voorzieningenrechter) via
het adres: Postbus 75850, 1070 AW in Amsterdam. Een verzoek om
een voorlopige voorziening moet ook een motivatie bevatten. Voor het
aanvragen van een voorlopige voorziening worden door de rechtbank
kosten in rekening gebracht.

Beroep
Wij maken u erop attent dat u op grond van de Algemene wet be-

WWW.UITHOORN.NL

stuursrecht binnen zes weken na verzending van onze beslissing in
beroep kunt gaan bij de sector bestuursrecht van de Rechtbank, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam. Voor de behandeling van het beroepsschrift door de rechtbank worden u grifﬁekosten in rekening gebracht. Een dergelijk beroepsschrift heeft geen schorsende werking.
Wel bestaat de mogelijkheid om de president van de rechtbank in Amsterdam te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Een gemotiveerd verzoekschrift kunt u daartoe tot hem richten. Voor het in
behandeling nemen van een dergelijk verzoekschrift worden u kosten
in rekening gebracht.
DIGITALE BEKENDMAKINGEN
Een aantal bekendmakingen (verordeningen en verkeersbesluiten)
worden niet meer gepubliceerd in De Nieuwe Meerbode. Per 1 januari 2014 heeft de overheid een verplichting gesteld om Algemeen verbindende voorschriften, uitsluiten digitaal bekend te maken. U kunt
de volledige teksten van verordeningen en verkeersbesluiten alleen
nog digitaal inzien via www.ofﬁcielebekendmakingen.nl U kunt zich
daar ook inschrijven voor een e-mailservice om op besluiten uit de gemeente Uithoorn geattendeerd te worden.
Welke bekendmakingen vind ik op www.ofﬁcielebekendmakingen.nl?
- Verordeningen
- Verkeersbesluiten
- Ruimtelijke plannen (publicatie ook via de Gemeentepagina).

OFFICIËLE MEDEDELINGEN EN BEKENDMAKINGEN
TER INZAGE

Tijdelijk:
- Concept Beleidsregels Evenementen Gemeente Uithoorn, Concept
collegevoorstel evenementenbeleid 2018, Aanbevelingen of acties evenementenbeleid 2018. Ter inzage vanaf 19 maart 2018. Inlichtingen bij
Afdeling buurt, team vergunningen (0297) 513 111.
- Vaststelling Bestemmingsplan Vuurlijn 7. Ter inzage vanaf 22 maart
2018 t/m 2 mei 2018. Inlichtingen bij afdeling wonen en werken, mevr.
A. Stevens (0297) 513111.
- Vaststelling Bestemmingsplan Burg. Van Meetelenstraat 16-20. Ter inzage vanaf 22 maart 2018 t/m 2 mei 2018. Inlichtingen bij afdeling wonen en werken, mevr. A. Stevens (0297) 513111.
- Vaststelling Uithoornlijn en busverbinding Uithoorn. Ter inzage vanaf 22
maart 2018 t/m 2 mei 2018. Inlichtingen bij afdeling wonen en werken,
mevr. A. Stevens (0297) 513111.
INGEDIENDE AANVRAGEN (OMGEVINGS-)VERGUNNING

De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van
bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

De Kwakel
- Drechtdijk 72, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van
een nieuwe schoeiing (ontvangen 12-03-2018);
- Het Fort 1, aanvraag omgevingsvergunning voor het vervangen van de
brug (ontvangen 23-03-2018);
Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Fender 22, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een
dakkapel aan de voor- en achterzijde van de woning (ontvangen 21-032018);

BESLISTERMIJN AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING
VERLENGEN

Burgemeester en wethouders van de gemeente Uithoorn maken gebruik
van hun bevoegdheid om op grond van artikel 3.9, lid 2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de beslistermijn met 6 weken te verlengen voor de hierna te noemen aanvraag:
De Kwakel
- Hoofdweg 113, aanvraag omgevingsvergunning voor het uitbreiden van
een kwekerij.
- Noorddammerweg 1c, aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een houten buitenverblijf.
KENNISGEVING VOORGENOMEN VERLENING OMGEVINGSVERGUNNING ACTIVITEIT BRANDVEILIG GEBRUIKEN BOUWWERK

Burgemeester en wethouders van de gemeente Uithoorn maken hun voornemen bekend om op grond van artikel 2.1, onder 1, onder d (brandveilig
gebruik) van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht omgevingsvergunning te verlenen voor het hierna te noemen plan:
De Kwakel
- Drechtdijk 90, het in gebruik nemen van een kinderdagverblijf.

Genoemd plan ligt van vrijdag 6 april 2018 tot en met donderdag 17 mei
2018 ter inzage bij de receptie in de hal van het gemeentehuis. Binnen deze termijn van zes weken kan een ieder tegen het voornemen van burgemeester en wethouders schriftelijk zienswijzen kenbaar maken.
VERLEENDE (OMGEVINGS-)VERGUNNINGEN

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar/beroep ma-

ken. Hoe u dat moet doen leest u bovenaan in deze advertentie in het grijze kader.
De Kwakel
- Noorddammerweg 11, omgevingsvergunning voor het plaatsen van een
tijdelijke woning (verzonden 21-03-2018).
- Noorddammerweg 30 verklaring van geen bezwaar kinderdagverblijf
Solidoe open dag en snuffelmarkt 25 maart 2018 (verzonden 23 maart
2018).

Dorpscentrum
- Wilhelminakade 87 instemmingsbesluit Liander voor het uitbreiden van
het LS net ten behoeve van De Regentes (verzonden 23 maart 2018)

Thamerdal
- Colijnlaan 122, omgevingsvergunning voor het plaatsen van een schutting (verzonden 21-03-2018).
- Admiraal Ghentlaan 1 – 47 vergunning voor het plaatsen van een afvalcontainer, een eco-toilet, twee zeecontainers, twee panne liften en gebruik name van 50m2 gemeente grond (verzonden 16-03-2018).
- Prinses Christinalaan 97, aanvraag omgevingsvergunning voor het
plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning (ontvangen
26-03-2018);

Zijdelwaard (Europarei)
- Hollandsedijk 3, aanvraag omgevingsvergunning voor het aanbrengen
van een voetgangersbrug bij het Libellebos (ontvangen 27-03-2018);
- Zijdelwaardplein 75 B, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van reclame en het wijzigen van de pui (ontvangen 27-03-2018);
- Wiegerbruinlaan 6, aanvraag omgevingsvergunning voor het uitbreiden
van een bedrijfspand (ontvangen 827-03-2018);

WWW.UITHOORN.NL

Afvallen in groepsverband

Schilderen met kleur en
passie
Regio - In het weekend van 14 en
15 april a.s. exposeren de leerlingen van Lidy Tijssen voor de 5e
maal in Art- Galerie Boven verwachting. Ieder jaar komen er
meer bezoekers bij deze expositie die de verscheidenheid van de
werken waarderen. Diverse stijlen
worden geëxposeerd, abstract
met en zonder materie en figuratief met dieren, landschappen,
bloemen en diverse andere onderwerpen. Ook experimenteren
zij met nieuwe spannende materialen. De Galerie gevestigd aan de
Herenweg 298a in Wilnis is beide
dagen van 13.00 tot 17.00 uur ge-

opend. Lidy Tijssen is als docent
verbonden aan de Stichting Paraplu voor de woensdag en donderdagmiddag van oktober t/m
maart. Tijdens dit zelfde weekend
is de benedenverdieping opengesteld voor een deel uit de collectie van deze Aalsmeerder kunstenaar. Chris schildert nog dagelijks en zijn werken zijn zeer verdienstelijk en herkenbaar. Zijn eigen stijl bestaat uit vrolijk kleurgebruik en zijn losse vlotte penseelvoering. De getoonde werken bestaan uit impressionistische landschappen en stillevens.

Regio - Er starten 18 april aanstaande weer nieuwe groepen. De 1e groep start om 19.00
uur en de 2e om 20.30. De groepen die in januari van start zijn
gegaan bij gewichtsconsulentenpraktijk Slimness waren weer een
succes! Hier zijn de winnaars Simone uit Kortenhoef en Thom uit
Mijdrecht weer het levende bewijs van. Simone verloor 14,6 kilo en Thom 16,7 kilo tijdens de
cursus van 10 weken. Enkele resultaten van de groepen met de
voor en na foto staan op de website of bekijk de Facebook pagina en lees vele positieve reviews
over het afvallen bij Slimness. Wil
jij slanker de zomer in, kennismaken en meer informatie? Kom
dan zaterdag 7 april tussen 09.00

en 14.00 uur naar de open dag.
Komt deze dag niet gelegen? Bezoek dan de website voor alle informatie of om je meteen op te
geven. Zie ook de advertentie elders in deze krant.

Open dag bij NZURI PLAZA

Regio - Op zaterdag 7 april tussen 09.00 en 14.00 uur is het weer
tijd voor de Open Dag bij NZURI
Plaza. Deze editie is ook nog eens
een hele speciale, want wij vieren het 5-jarig bestaan van NZURI Schoonheidssalon! Voor deze
feestelijke aangelegenheid hebUithoorn - Het afgelopen jaar eenzaamheid is niet hetzelfde als ben we verschillende behandeging het in de media dikwijls over alleen zijn”). Hoe gaan we om met lingen die je die dag GRATIS kunt
het thema “eenzaamheid”. Oude- eenzaamheid bij onszelf of bij ondergaan. Je kunt kosteloos de
ren die de deur bijna niet meer een ander? Wat kan werken om wenkbrauwen laten epileren,
uitkomen of eenzaamheid onder gevoelens van eenzaamheid te waxen of threaden. Als ze mooi
jongeren (ondanks dat ze zich op verkleinen? Dr. Meike Heessels en in model zitten, of als je van jesocial media heel stralend neer- dr. Janneke Peelen trainen profes- zelf al een mooi model hebt kun
zetten). Misschien herkent u het? sionals en vrijwilligers in begelei- je door naar de Brow-Bar om met
Zelfs m.b.t. de discussie over vol- ding van mensen met eenzaam- de producten van Mrs. Highbrow
tooid leven lijkt het fenomeen heidsproblemen. Mensen van de je wenkbrauwen nóg sprekeneenzaamheid een belangrijke praktijk dus!!
der te laten maken door een profactor. Op vrijdag 6 april wordt er Denk en praat mee op vrijdag 6 fessionele wenkbrauwspecialisin KerkCafé Uithoorn stilgestaan april bij KerkCafé Uithoorn in De te. Daarnaast kun je deze dag tebij dit onderwerp. Dr. Meike Hees- Schutse, de Merodelaan 1, Uit- recht bij een specialiste van hansels en dr. Janneke Peelen (cultu- hoorn. Vanaf 19.45 is er koffie/ nah. Altijd al benieuwd geweest
reel antropologen van de Hoge- thee en de toegang is gratis. Na naar de conditie van jouw huid?
school Arnhem-Nijmegen) gaan afloop is er gelegenheid om on- Te droog, te vet, last van pukkeluitgebreid in op de verschillen- der het genot van een hapje en tjes of acne? Kom dan langs! Wie
de kanten van eenzaamheid (“… een drankje na te praten.
weet kun je straks met kleine aan-

KerkCafé 6 april over
eenzaamheid

passingen jouw huid verbeteren. Voor iedereen die zijn of haar
huid laat meten is er een presentje speciaal van hannah. Dat is nog
niet alles, voor iedereen die tijdens de Open Dag een hannah
basic behandeling inboekt en betaalt hebben we een mooie jubileumkorting, namelijk 60 minuten voor €40,- ipv €60,-!! Tot slot
is er ook nog stapelkorting op alle hannah producten. 1 product
5%, op 2 producten 10% en op
3 of meer producten maar liefst
15% korting! Bij SunCare kan iedereen op deze dag zonnen voor
€5,- (max. 20 minuten) op elke
bank + een gratis crème. Bij Slimness kan iedereen zich weer gratis komen wegen en meten. Ook
de mogelijkheid om je op te geven: afvallen in groepsverband start 18 april, individueel en samen. Alleen informatie opvragen
kan natuurlijk ook. NZURI PLAZA | Bozenhoven 19a | Mijdrecht
| www.nzuriplaza.nl.

IVN Vogelexcursie in de Eempolder
Regio - Op zaterdag 7 april organiseert de vogelwerkgroep van
IVN De Ronde Venen en Uithoorn
een mooie weidevogelexcursie
in de Eempolder. Dit fraaie weidelandschap en tevens natuurgebied bestaat uit natte graslanden, brede sloten met slikplaten, meertjes achter de dijk, ontstaan door oude dijkdoorbraken.
Verharde paden en wegen lopen
door het gebied, waar vanaf je
de vogels uitstekend kunt waarnemen. De polder wordt beheer
door Natuurmonumenten en is
extra geschikt gemaakt voor weidevogels die hier graag komen
broeden. De wintergasten zijn
mogelijk reeds vertrokken, maar
aanwezig zijn nog de grote Zilverreiger, Canadese Ganzen en
Zwanen.
Zomergasten
De zomergasten zijn al aangekomen. Zoals de grutto, de kievit, de
scholekster, de tureluur en mogelijk de graspieper. Ook komen er
vele soorten eenden voor in dit
gebied. Verrassingen zijn altijd
mogelijk. Deze excursie is gratis,

aanmelden is niet nodig. We vertrekken om 8.30 uur van de parkeerplaats bij de Nieuwe Begraafplaats aan de Ir. Enschedeweg in
Wilnis. We verwachten rond 12.30
uur weer terug te zijn. Per auto
meerijden is mogelijk. Trek waterdichte schoenen of laarzen aan,

warme kleding is aan bevelen en
neem een verrekijker, uw vogelgids en iets te drinken mee. Er
gaan telescopen mee waardoor
ook meegekeken kan worden.
Info en excursieleider Ton Koekenbier, telefoon 06-57542288

Meld je aan voor Amstel Korendag
Regio - Wil jouw koor de gelegenheid krijgen om op te treden op
een A-locatie? Dat kan op 7 oktober 2018 bij de derde editie van de
Amstel Korendag! Na inmiddels 2
succesvolle edities, maakt organisator The Amstel Gospel Choir
zich weer op voor dit fantastische
korenfestival. De deuren van P60,
poppodium in het drukke Stads-

hart van Amstelveen, gaan open
voor bruisende optredens van
misschien wel jouw koor. De locatie zal zeker helpen jullie optreden tot een groot succes te maken. Wij bieden een super podium, goede belichting, prachtig
geluid en natuurlijk….. enthousiast publiek! Alle soorten koren zijn welkom, zodat 7 oktober

in het kader staat van stampende ritmes, close harmonies, popsongs, klassieke zang, wereldmuziek, gospel en wat al niet meer. Je
kunt jullie koor vanaf nu inschrijven voor deze dag. Ga naar www.
amstelkorendag.nl en schrijf je in.
Zorg ervoor dat je op tijd bent,
want er is nog plaats voor een beperkt aantal koren.
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Hannes Millenaar

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

Voedselbank

e eldi es l aa
in a elin sa ie
Uithoorn - Het was zo vlak voor
Pasen een mooie dag afgelopen
zaterdag voor Voedselbank Uithoorn – De Kwakel die in samenwerking met Albert Heijn op Zijdelwaardplein een inzamelingsactie voor levensmiddelen had
georganiseerd. Dankzij de enthousiaste inzet van de vrijwilligers van de Voedselbank en de
gulle giften van het winkelend
publiek was het resultaat 93 kratten vol met producten en in de
collectebus zat een bedrag van
€211,-. Deze actie was weer hard
nodig om zo’n 53 huishoudens
in Uithoorn en De Kwakel van le-

di

Naast doneren kunt u ook vrijwilliger worden bij de voedselbank
Uithoorn – De Kwakel . U bent van
harte welkom! We zijn dringend
op zoek naar mensen die willen
bijspringen bij de supermarktacties. Ook als u eenmalig een keer
wilt helpen, ben u van harte welkom. Voor meer informatie, kunt
u mailen aan: vrijwilliger@voedselbankuithoorn.nl.

e se de de Lekenp ek

Uithoorn - Ook in de laatste
Preek-van-de-Leekdienst
van
dit voorjaar is de beurt aan een
vrouw. Een Preek-van-de-Leekdienst is zo’n dienst waarin niet
een dominee, maar een bekende
plaatsgenoot voorgaat en waar
verder iedereen uit de regio hartelijk welkom is. Toch wordt ook
deze dienst weer heel anders

a

vensmiddelen te voorzien. Op
deze manier kunnen de voedselpakketten weer wat worden uitgebreid. Het is elke week een behoorlijke klus om ze te vullen.

dan de beide vorige. De bekende plaatsgenoot is deze keer Judith Beuse. Doordeweeks is zij afwisselend werkzaam als begeleider van mensen naar een baan
en als manager van Vocal Company dat o.m. koorprojecten organiseert. In haar vrije tijd is ze fractie-assistent bij DUS! En treedt ze
op als jazz-zangeres. Van dat laatste gaan de bezoekers het nodige merken! De dienst is trouwens
geheel persoonlijk door Judith ingevuld en vormgegeven. Dat betekent dat zij ook iets van haar eigen kwetsbaarheid naar voren
kan laten komen. Ze gaat in haar
preek een verbinding proberen te
leggen tussen het bijbelverhaal
Ruth en haar eigen ongewenste
kinderloosheid. Iedereen is van
harte uitgenodigd deze Preek van
de Leek bij te wonen. Datum: zondag 15 april a.s. Aanvang: 16.00
uur. Plaats: De Schutse, De Mérodelaan 1. Na afloop kunt u bij een
hapje en een drankje napraten.

iekl is e

Uithoorn - Als je samen luistert
gaat klassieke muziek pas écht leven. Binnenkort start een luistergroep in Uithoorn. Wilt u ook samen met anderen nóg meer genieten van klassieke muziek? Kom
dan op woensdag 18 april in de bibliotheek Uithoorn. Daar organiseert Senia een informatiebijeenkomst over de oprichting van een
luistergroep klassieke muziek.

oep

Hierin staan allerlei luistertips en
achtergrondinformatie over het
muziekstuk. Dat doen ze aan de
hand van cd’s en luisterfragmenten op internet. Het gaat om verschillende stukken, zoals de Goldbergvariaties van Johann Sebastian Bach, Mozarts’ opera Le Nozze, maar ook het spetterende An
American in Paris van Gershwin
en de Fantastique van Berlioz. U
bent als belangstellende welkom
Muziekluisterwijzer
op woensdag 18 april vanaf 11.00
Senia richt in het hele land luister- uur in de bibliotheek, Dorpsstraat
groepen op voor mensen die van 43, 1421AS Uithoorn. De bijeenklassieke muziek houden. De 7 à komst is gratis en vrijblijvend. U
8 deelnemers bespreken om de kunt zicht aanmelden via e-mail
6 weken een muziekstuk met be- jetty.vanderveen@xs4all.nl of bij
hulp van een muziek-luisterwij- de bibliotheek telefoonnummer:
zer, opgesteld door deskundigen. 0297-564925

lassiek o an is
piano e i al
naal de aandacht op zich vestigde. In 2016 won hij als derde pianist ooit de prestigieuze Nederlandse Muziekprijs.

Uithoorn – Dit jaar is hij zeven
keer te horen en te zien in het
Concertgebouw te Amsterdam.
In april 2019 treedt hij op in de
internationale serie De Meesterpianisten. In mei a.s. speelt hij in
het Muziekgebouw aan ’t IJ, maar
op zondag 22 april speelt hij ‘gewoon’ in de Thamerkerk in Uithoorn: de wereldberoemde Nederlandse pianist Hannes Minnaar. De Stichting Culturele Activiteiten Uithoorn (SCAU) sluit
hiermee het jubileumseizoen
2017-2018 af – en hoe! Een unieke gelegenheid om voor bijzonder weinig geld een wereldster te horen spelen met werken
van Schubert, Franck, Fauré en
Brahms. Het concert begint om
half drie.

Intiem en grandioos
Hannes Minnaar speelt de zelden
te horen intieme 9 Préludes van
Gabrièl Fauré in combinatie met
Franz Schuberts lyrische Sonate in A, D664. Daarnaast klinkt de
Prélude, Aria et Final van César
Franck: een pianowerk met een
orgelachtige benadering, vol rijke harmonieën: er zijn echo’s van
Bach en Liszt te horen. Hij besluit dit bijzondere pianorecital
met Johannes Brahms’ meest volmaakte variatiewerk, de Händelvariaties. Beginnend met een barokthema van Händel ontwikkelt
het zich tot een hoogromantisch
meesterwerk met een grandioze
finale. Na afloop van het concert
is er de mogelijkheid om CD’s te
kopen die door Hannes Minnaar
worden gesigneerd.

an an ni ed a e da
bij Colijn

Uithoorn - Aanstaande zaterdag
is het weer zover! De jaarlijkse, regionaal bekende, disco Can Can
United voor alle dertig-plussers
gaat weer plaatsvinden in Partycentrum Colijn. De DJ’s Frank Deibert en William Reitsma (o.a. bekend door zijn samenwerking
met Gaston Starreveld) zijn al weken druk met de voorbereidingen want het moet weer een topfeestje worden natuurlijk. HeerKaartverkoop
Wacht niet te lang met het be- lijke dance classics; lekker danstellen van kaarten als u verze- sen dus, kletsen met vrienden
kerd wilt zijn van een plaats: het en (oude) bekenden, een drankgaat storm lopen en op is op! Los- je drinken en lekkere hapjes. Bij
se kaarten zijn online te bestel- binnenkomst voor 23.00 uur een
len via de website van de SCAU: flute met Prosecco! Kaarten zijn
www.scau.nl Klik op ‘Kaarten be- tot vrijdag verkrijgbaar bij Parstellen’ of ‘Tickets’. Ze kosten veer- tycentrum Colijn, The Readshop
tien euro per stuk; jongeren tot
Minnaar is een winnaar
zestien jaar betalen slechts zeven
Hannes Minnaar is in 1984 gebo- euro. Op de site zijn ook de bioren in Goes. Hij maakt momenteel grafie van Hannes Minnaar en uiteen stormachtige carrière door gebreide programmatoelichtinen is een van Nederlands meest gen te vinden.
succesvolle pianisten. Hij sloot
zijn studie bij Jan Wijn aan het Ongeveer een week van te vo- Uithoorn - Op zaterdagavond 7
Conservatorium van Amsterdam ren gaat de losse kaartverkoop april organiseert stichting Seraf met een ‘10 met Onderschei- van start bij de boekhandels The viam weer een gezellige bingoding’ en volgde daarna lessen bij Read Shop Express (Zijdelwaard- avond in het KNA gebouw LegAlfred Brendel en Menahem Pres- plein) en Bruna (Amstelplein). meerplein. De zaal is open vansler. Tegelijkertijd studeerde hij Vanaf twee uur worden de res- af 19.00 uur en ze beginnen om
orgel bij Jacques van Oortmers- terende kaarten aan de zaal ver- 20.00 uur. Op deze avond kunt u
sen. Hij was prijswinnaar van in- kocht, maar dat zullen er niet veel weer vele mooie prijzen winnen,
ternationale concoursen in Genè- meer zijn. Zorg dat u erbij bent: of als hoofdprijs een van de beve (Concours de Genève, tweede bij dit ‘once in a lifetime’ piano- kende enveloppen. Of in elke ronprijs, 2008) en Brussel (Koningin recital door Hannes Minnaar op de een tas met boodschappen,
Elisabeth Wedstrijd, derde prijs, zondag 22 april a.s. om 14.30 uur ons groente winkeltje en nog veel
meer leuke prijzen. De opbrengst
2010), waardoor hij internatio- in de Thamerkerk te Uithoorn.
van deze avond is bestemd voor
het ontwikkelingswerk van Uithoornse missionarissen.

Bingo

e ifi a ie

oe

alijn vie de asen

Uithoorn - Donderdag 29 maart
vierden de leerlingen en leerkrachten van obs Toermalijn paasfeest. De ochtend begon met een
heerlijk paasontbijt. Er waren diverse broodjes, die belegd konden worden met hagelslag, jam
en kaas. Na deze paasmaaltijd was
het tijd voor de eiertikwedstrijd.
Hiervoor had iedere leerling een
hard gekookt ei mee naar school
genomen. De leerlingen tikten,
onder het opzeggen van het eitjetik versje, in tweetallen hun ei
tegen elkaar. De leerling waarvan het ei heel bleef ging door
voor de eindstrijd. Uiteindelijk

bleef er in iedere groep één winnaar over, die een medaille omgehangen kreeg. Na de pauze werd
op het schoolplein de grote finale gehouden. Wie zou de titel ‘Het
ei van Toermalijn’ krijgen? Na een
spannende eindstrijd, waarbij er
door de deelnemers strategisch
getikt werd, kwam Beau Idenburg als winnaar uit de bus. Proficiat Beau!!! Als afsluiting van deze
gezellige ochtend werden er door
de kinderen paaseieren in elkaars
lokaal verstopt. Door iedereen
werd fanatiek gezocht en de gevonden eieren werden met veel
smaak opgegeten.

Uithoorn - Het jubilerende kapperspaar van Haarmode Privé
stond vorige week breeduit in
deze krant. Door een ongelukkige vingerbeweging op het toetsenbord was de Z van hun achternaam onderaan het artikel per
abuis een kwart slag gedraaid en
werd dat een N. Was niet de bedoeling. Het zijn en blijven Jan &
Nikkie Zut, met een Z dus. Onze
excuses.

(Zijdelwaard), Café Bonaire, Plux,
Kaas en Zo (Amstelplein), Rendez
Vous (Mijdrecht) en boekhandel
de Twister (Amstelveen Westwijk)
of te bestellen via info@dansenpartycentrumcolijn.nl.

COLOFON

Nieuwe Meerbode
Verschijnt woensdag
EDITIE 3
UITHOORN, DE KWAKEL,
NES A/D AMSTEL
Postadres
Midrethstraat 9
3641 CB Mijdrecht
Tel. 0297-581698
Aanleveren van advertentie
Dinsdag voor 10.00 uur
verkoopuithoorn@meerbode.nl
Advertentieverkoop
Kees-Jan Koedam
Mobiel 06-53847419
Advertentie-tarieven:
op aanvraag
Aanleveren van kopij
Maandag voor 15.00 uur
redactieuithoorn@meerbode.nl
Maximum aantal woorden: 300
Redactie:
Nel van der Pol
Mobiel 06-53847419
Correspondent
André Veenstra
Kabalen
Opgave gratis advertenties
voor www.meerbode.nl/
kabalen-opgeven/
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
131e jaargang
Oplage: 15.100
Ingezonden brieven
Eenieder staat het vrij te reageren op artikelen of zijn mening
te geven op ontwikkelingen die
spelen binnen de gemeente. Uw
ingezonden brief dient echter ondertekend te worden ingestuurd,
dus voorzien van naam, adres, telefoonnummer en/of e-mailadres.
Deze gegevens worden niet volledig in de krant gepubliceerd; wél
naam en woonplaats. Anoniem
ingezonden brieven worden niet
in behandeling 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 tekstmateriaal niet beschikbaar
wordt gesteld aan derden. Dus
ook niet per e-mail, fotokopie of
anderszins zonder uitdrukkelijke,
schriftelijke toestemming van de
uitgever!
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Paasvuur laat ontstoken
bij Legmeervogels
Uithoorn - De persoon die het
paasvuur zou ontsteken bij Legmeervogels kon maar moeilijk
het veld van Legmeervogels vinden. Pas 5 minuten voor het eindsignaal is de persoon gearriveerd
en kon de vlam er in. Deze 5 minuten waren voor Legmeervogels genoeg om de opgelopen
achterstand in het duel tegen
EDO 1-2 om te zetten in een keurige 3-2 overwinning.
De eerste 20 minuten van het duel Legmeervogels tegen EDO zijn
voor de thuisclub. Tegen laagvlieger EDO wil Legmeervogels het
duel snel beslissen. Het spel loopt
goed tot aan het 16-metergebied
en dan stagneert het. Spelers van
Legmeervogels willen dan te veel
waardoor er telkens wel een verdediger van EDO is die een flitsende aanval van Legmeervogels weet te onderbreken. Een
van de aanvallen van Legmeervogels wordt weer een onderbroken. EDO speelt dan met een lange bal naar voren. De bal komt terecht bij Wassim Boukachar die
dan een 2-tal verdedigers wel erg
makkelijk opzij zet om dan de bal
onder de doelman van Legmeervogels Michel Dijkstra in het doel
te schuiven 0-1. Na deze treffer
van EDO is Legmeervogels toch
enigszins van slag. Het spel van
de thuisclub wordt er na deze
openingstreffer van EDO niet beter op. Dit is dan ook de reden dat
Legmeervogels er niet in slaagt
om nog voor de rust naast EDO te
komen. Bij de rust is de stand dan
ook nog steeds 0-1 in het voordeel van de gasten.
Achterhoofd
Met de aanwijzingen van Michel nok in het achterhoofd begint Legmeervogels aan de tweede helft. In de 5e minuut van de
tweede helft is het Janyro Purperhart die Legmeervogels op gelijke hoogte schiet 1-1. 5 minuten later staat EDO weer op een
voorsprong met een fraaie kopbal passeert Piros Lomis, Michel
Dijkstra, de doelman van Legmeervogels voor de tweede keer
en verschijnt de 1-2 op het scorebord. Ook in dit duel tegen een
laagvlieger komt Legmeervogels
maar moeilijk in zijn superieure
spel . Er zijn moment waar men
elkaar maar moeilijk kan vinden
en mede hierdoor blijft EDO eigenlijk eenvoudig overeind.

Met nog 10 minuten op de klok
is Nick Verschut op aangeven van
Geoffrey Verweij dicht bij de 2-2
maar hij ziet tot zijn ongenoegen zijn inzet nest naast het doel
verdwijnen. Even later is Geoffrey
Verweij zelf dicht bij de 2-2 maar
zijn inzet wordt gekeerd door de
paal. Door deze mogelijkheden
zo kort achter elkaar krijgt Legmeervogels meer en meer het
gevoel dat er toch op zijn minst
een gelijkspel te behalen valt. In
het 85ste minnut wordt dan toch
nog het paasvuur ontstoken. Het
is de mee opgekomen Faouzi Ben
Yerrou die op aangeven van Tim
Correia dan toch de 2-2 weet te
score. Dan komt er een gevoel bij
Legmeervogels boven drijven dat
er misschien toch nog wel meer
in zit. EDO is toch wel wat aangeslagen na deze gelijkmaker waardoor Legmeervogels meer en
meer het gevoel krijgt dat er mogelijk dan toch nog een overwinning in zit. In de 89ste minuut valt
dan toch de 3-2 voor Legmeervogels Op aangeven van Geoffrey Verweij is het Mitchell Verschut die door trainer Michel Nok
in de spits van de aanval is gedirigeerd, voor veel onrust zorgt.
EDO krijgt hierdoor de bal maar
moeilijk weg. uiteindelijk komt
de bal voor de voeten van Yasin
Poyraz diens inzet is niet te keren door de doelman van EDO Yorinn Albers niet te keren en is de
achterstand van 1-2 omgetoverd
naar een 3-2 overwinning. Door
deze overwinning blijft Legmeervogels meespelen om de prijzen.
Competitie
Na deze toch wel zwaar bevochten overwinning op EDO rest Legmeervogels nog een 6 tal competitiewedstrijden. Te beginnen aanstaande zondag als Legmeervogels op bezoek moet bij
het altijd lastig te bespelen LSVV
in Zuid-Scharwoude. Na het duel
uit tegen LSVV staan de wedstrijden tegen de huidige top 3 op de
rol. Op zondag 15 april komt koploper Fortuna Wormerveer naar
Uithoorn. Op zondag 22 april
weer een wedstrijd tegen een
mogelijke titel kandidaat DEM.
Ook dit duel wordt gespeel in Uithoorn. Dan is men, voorlopig een
weekend vrij en vervolgens op 13
mei uit in Amsterdam tegen titelkandidaat nummer 3, JOS/Watergraafsmeer.

Sportief Pasen met CrossFit

Dijkenlopers trotseren
kou en regen
De Kwakel - Afgelopen maandag Tweede Paasdag werd vanuit Poldersport in De Kwakel de
Eerste Kwakelse Dijkenloop georganiseerd. Ondanks de verre van ideale omstandigheden –
kil en regenachtig - namen 280
wandelaars aan dit nieuwe evenement deel. Het traject van de
wandeling was dan ook uniek
doordat het over grote stukken
particulier terrein liep dat alleen
voor deze gelegenheid betreedbaar was, waaronder een buxuskwekerij, de Theetuin Het Nirwana met zijn bamboelabyrint. Het
grootste stuk particulier terrein
betrof de Ringvaartdijk die gewandeld mocht worden vanaf
de Doorsteek in de Kwakelse Kuil
tot aan Bilderdam. ‘Het was heel
mooi om zo langs De Banken te
wandelen (het weidegebied tussen de Amstel en de ZuiderLegmeer),’ zo vertelde een deelneemster. ‘Een gebied waar je normaal
gesproken nooit kan komen, behalve wanneer er een Poldertocht
is en dat kan ik me niet meer heugen!’ Ook heel apart was het bezoek aan het beeldeneiland.
Daarvoor moest per boot overgevaren worden, waarbij de kinderen van kunstenares Femke Kemkers als bemanners van het veer
de wandelaars droog over brachten. In het atelier werden door de
cursisten van Femke verschillende technieken gedemonstreerd.

gemaakte cake, dat dan ook gretig aftrek vond. De verversingspost bij boer Langelaan aan de
Vrouwenakker verstrekte warme
chocomel. ‘En dat ging er in als
koek’, zo meldden de enthousiastmerende bemanners van de
post Ron en Gerrino terwijl ze er
zelf hun maag mee vulden. Organisatoren Albert Blommestijn
en Ruud Pouw waren met het
slagen van het evenement zeer
in hun nopjes. ‘Het was in eerste instantie georganiseerd voor
de talloze Kwakelse wandelclubjes, maar uiteindelijk kwamen er
ook veel deelnemers uit de regio. Heel leuk!’ Ook het enorme
labyrint van Theetuin Het Nirwana mocht betreden worden. Daar
verdwaalden tijdens deze sneakpreview – de theetuin opent pas
zomer 2019- de eerste bezoekers.
‘Ik heb er echt enkele wandelaars
moeten uitloodsen, ondanks dat
de hagen nog laag en doorzichtig waren,’ glunderde de eigenaar.
‘Het is dus moeilijk genoeg!’ Volgens goed Kwakels gebruik was
het erg druk en gezellig tijdens
de nabeschouwing bij start- en
finishlocatie Poldersport. De opmerking van deelneemster Anneke dekte de lading van de Dijkentocht: ‘Ik had een geweldige wandeltocht in een gebied waar ik al
48 jaar woon. Er waren paden bij
waar ik nog nooit geweest was.
Onverwachts kregen we een lekker kopje thee op het beeldeneiVerwarmen
land. Hopelijk geven de eigenaOok konden de wandelaar zich er ren van de dijk volgend jaar weer
verwarmen aan een kop heerlij- toestemming voor deze prachtike kruidenthee en een plak huis- ge wandeltocht.

Eieren zoeken op 1e
paasdag bij Qui Vive
De Kwakel - De paashaas is vanmorgen ondanks het weer in alle
vroegte gezellig langs gekomen
op Qui Vive. Heel veel stokstaartjes kwamen op deze 1e paasdag
naar het veld om eerst eitjes te
zoeken en daarna lekker te trainen. Er mocht op en rondom veld
1 gezocht worden naar heel veel
verschillende eitjes: grote, kleine, chocolade, hardgekookte en

er lag er zelfs eentje van goud
verstopt. Wie dit gouden paasei
vond kreeg een verrassing. Sarah
was de gelukkige en kreeg een
lekkere chocolade paashaas. Ondanks de regen hebben de kinderen verder nog heerlijk getraind
en daaruit blijkt maar weer dat
het kinderen niet uit maakt wat
voor weer het is: hockey is altijd
leuk!

Uithoorn - Op eerste paasdag
heeft de tweede editie van de
jaarlijkse UCF PaasWOD plaatsgevonden in een ultieme fitness
test. De atleten werden op de
proef gesteld met een heftige
WOD van ruim een uur. CrossFit
is een sport die is overgewaaid
uit Amerika en in de afgelopen jaren steeds meer bekendheid verworven heeft in Nederland. Het is een manier van fitness waarin je gewichtheffen, atletiek en gymnastiek combineert
in één trainingsvorm. De trainingen zijn nooit hetzelfde en in elke
training wordt je uitgedaagd om
nieuwe dingen te leren, of jezelf
juist te verbeteren. Bij Uithoorn
CrossFit wordt effectief en efficiënt getraind zodat je hier ook
in het dagelijkse leven profijt van
hebt. Met meerdere gecertificeerde trainers en meer dan 1.500 lesuren aan ervaring zorgt Uithoorn
CrossFit er voor dat je in een veilige en vertrouwde omgeving
kan sporten en je eigen doelen

kan behalen op een verantwoorde manier. Techniek is het voornaamste doel van alle trainingen. Ben je nieuwsgierig geworden naar wat CrossFit is en hoe
het is om bij Uithoorn CrossFit
te komen trainen? Kom dan een
keer langs om een training bij te
wonen of mee te doen in de enige officiële CrossFit box van Uithoorn.
Er zijn meerdere verscheidene
vormen bij UCF zoals specifiek
voor kids tot 10 jaar, tieners en
ook 55+ CrossFit uren. Bij alle vormen geldt dat er gekeken wordt
naar persoonlijk niveau en wordt
de training hier op afgestemd. De
groepen per WOD-uur bestaan
uit maximaal 9 personen waardoor de coach een zeer persoonlijke aanpak kan hanteren.
Voor meer info: www.uithoorncrossfit.nl of kijk op onze Facebook of Instagram: UithoornCrossFit.
Uithoorn CrossFit. Amsterdamseweg 15G, Uithoorn.

7 april open dag roeien
bij Michiel de Ruyter
Uithoorn - De Open Dag bij roeien kano vereniging wordt dit jaar
gehouden op zaterdag 7 april
aan de Amsteldijk, in Uithoorn.
U bent van harte welkom van
10.00-15.00 uur op de vereniging, van 11.00 tot 13.00 uur speciaal voor de jeugd vanaf 11 jaar.
Kom gerust eens rond te kijken of
dat roeien nou inderdaad echt zo
leuk is als ze zeggen.
Het gevoel als je met de boot soepel door het water glijdt is niet te
beschrijven, dat moet je ervaren!
Er zijn enthousiaste instructeurs

op het vlot aanwezig om geïnteresseerden van alles over deze super gezellige club te vertellen en
ze de eerste beginselen van het
roeien bij te brengen.
Mocht het weer niet echt meewerken dan hebben we in ons
krachthonk ergometers waarop
ook geoefend kan worden.
We hopen dat we aan het eind
van de dag weer veel mensen enthousiast hebben kunnen maken
om heerlijk te komen sporten in
de buitenlucht. www.mdr.nu

Volop spektakel
aankomende zondag bij KDO
De Kwakel - Rondom de wedstrijd van vandaag: KDO – DOSR
wil de selectie geld gaan inzamelen voor het Ronald McDonald
Kinderfonds. Om de opbrengst
zo hoog mogelijk te laten worden, organiseren we een spraakmakende loterij in de kantine van
KDO. Rondom de wedstrijd gaat
de selectie er alles aan gaan doen
om zoveel mogelijk loten (€ 1,per stuk) aan de man te brengen.
Na afloop van de wedstrijd (start
om 16:15 uur) zullen de winnende lotnummers in de kantine bekend worden gemaakt, waarna
een trotse prijswinnaar direct zijn
prijs kan ophalen.
Om onder aan de streep zoveel
mogelijk geld over te houden
voor het Ronald McDonald Kinderfonds, zijn we met succes op
zoek gegaan naar bedrijven en/
of particulieren die een prijs willen sponsoren.
Hieronder vindt u het overzicht
van alle prijzen die u a.s. zondag
kunt gaan winnen:
* Kwekerij De Amstel: twee grote
planten
* A&M Producties: een Snickers
Hoodie

*Loogman Aalsmeer: 10 autowasbonnen
*Solidoe Aalsmeer: 3 rugzakjes
met inhoud
* Sparnaay: 3 cadeaubonnen van
€25,* Marian’s HomeHairStyling: 3
pakketjes haarverzorgingsproducten
* Kwekerij De Noordpoel: 2 opgemaakte plantenbakken
* Electrico: 2 Bluetooth speakers
JBL
* Peterra: een bon voor voetreflex
massage
* Miko Koffie Nederland: 1 doos
van 6 kg Miko Classico Crema espressobonen
* AH Jos van den Berg: Een gevulde boodschappentas t.w.v. €50,Daarnaast heeft De Beij Elektra
B.V. een geldbedrag ter beschikking gesteld voor het Ronald McDonald Kinderfonds. Het allerbelangrijkste van vandaag blijft echter dat u per lot een bijdrage levert aan het contact tussen een
ziek / gehandicapt kind en zijn
ouders. Dit is namelijk hetgeen
waarvoor het Ronald McDonald
Kinderfonds zich al 30 jaar succesvol inzet.

Finales schoolvoetbal
seizoen 2017 – 2018
Uithoorn - Aanstaande vrijdag,
6 april vinden op de velden van
Legmeervogels de schoolvoetbalfinales plaats van de regio
Uithoorn/De Kwakel. In de finales worden 3 ronden gespeeld.
De eerste ronde begint om 19.00
uur. Vervolgens om 19.30 uur en
20.00 uur. Na afloop van de finales is de prijsuitreiking in de kantine van Legmeervogels. Voor de finales hebben zich geplaatst.
Jongens D – groep 7/8
De Dolfijn JD1
De Kwikstaart JD1
De Kajuit JD1
Het Duet JD1

Jongens E – groep 5/6
De Zon JE3
De Kwikstaart JE2
De Kwikstaart JE4
De Zon JE2 of Het Duet JE2
Meisjes MD – groep 7/8
De Kajuit MD1
Het Duet MD1
De Springschans MD1
De Kwikstaart MD4
Meisjes ME – groep 5/6
De Kwikstaart ME2
De Vuurvogel ME1
De Kwikstaart ME1
De Springschans ME1
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Koninklijke Onderscheiding
voor afzwaaiende raadsleden
de nieuwe raadsleden in dit geval geen bezwaren had opgeLaatste officiële daad
roepen. Het was de laatste offiNadat door een raadscommis- ciële daad van deze raad, waarsie een onderzoek was inge- na in een informele en feestelijsteld naar de geloofsbrieven ke sfeer werd overgegaan naar
van alle nieuw toe te laten le- het afscheid nemen van de beden, werd hiervan verslag uit- treffende leden. Dat ging gegebracht aan de raad. Na am- paard met toespraken van enkepel overleg besloot die in een le fractievoorzitters, wethouders
stemming dat de toelating van en raadsleden die de afzwaaienVervolg van de voorpagina

de collega’s nog even in het zonnetje wilden zetten. Zij waren
hen erkentelijk voor hun collegiale opstelling en het gevoerde politieke spel van de afgelopen jaren. Waarnemend burgemeester Pieter Heiliegers nam
vervolgens het woord en plaatste de scheidende raadsleden elk
afzonderlijk nog een keer voor
het voetlicht waarbij hij enige

herkenbare anekdotes onder
woorden bracht en hen bedankte voor hun inzet als volksvertegenwoordiger. Bij zes van hen
die hun lange termijn als raadslid hebben volgemaakt, voegde
Heiliegers daaraan toe dat het
‘De Koning had behaagd’ hen
te benoemen tot lid in de Orde
van Oranje Nassau. In het midden van de raadszaal kreeg ie-

der van hen de daarbij behorende versierselen van deze Koninklijke Onderscheiding door hem
opgespeld. Elfriede Henraat
werd hierbij niet onderscheiden
want zij is namelijk al in het bezit
van een decoratie. Zij kreeg echter wel een toespraak die klonk
als een klok. Behalve de decoraties ging een en ander ook gepaard met het aanbieden van

cadeaus en een prachtig boeket bloemen, waarna enkele uittredende raadsleden tot slot een
dankwoord uitten. Voor gedecoreerde raadsleden en hun collega’s, familie en verdere genodigden was er in het kader van dit
afscheid nog een gezellige receptie in de kantine van het gemeentehuis. Afgezwaaide raadsleden: bedankt en het ga u goed!
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Hulppaashazen en
paasontbijt bij de Kajuit
Uithoorn - Woensdag 28 maart
jl. hebben de leerlingen van obs
de Kajuit genoten van een paasontbijt. Net als vorig jaar hebben
de kinderen thuis een (schoenen)
doos versierd voor één van hun
klasgenootjes en gevuld met een
heerlijk ontbijtje. Vooraf waren
de menu’s al ingevuld zodat ieder kind kreeg wat hij of zij graag
wilde hebben, waarna de lijstjes
als een soort lootjes werden getrokken en het tot de dag zelf een
verrassing zou blijven wie voor
wie een ontbijtje zou gaan ver-

zorgen. Na het ontbijt was het
tijd voor het zoeken van de paaseieren die waren verstopt door
de leerlingen uit een andere klas.
Dit om de werkdruk van de paashaas een beetje te verminderen.
Niet alleen voor de kinderen was
er een paasverassing, ook aan de
leraren was gedacht. Voor hen
was een prachtige paastafel gedekt met een geheel verzorgde
lunch. Op deze manier werden
zij in het zonnetje gezet als dank
voor hun extra inzet in de afgelopen maanden. Ondanks de griep-

golf die een groot deel van werkend Nederland aan bed kluisterde konden de kinderen van de
Kajuit gewoon naar school door
deze extra inzet. Absoluut een
pluim waard.

Wethouder Ria Zijlstra opent Grote
Rekendag op basisschool de Vuurvogel
Uithoorn - Woensdag 28 maart
2018 was een wel héél spannende dag voor Basisschool de Vuurvogel in Uithoorn. Op het schoolplein stond al vroeg in de ochtend
een verhuiswagen klaar………
Vele omwonende, ouders en
leerlingen vroegen zich af of de
school misschien ging verhuizen?
Gelukkig kregen ze al snel antwoord op deze vraag, toen wethouder Ria Zijlstra aankondigde dat deze dag het rekenonderwijs helemaal in het teken van rekenen met verschillende maten
stond. Dit keer niet uit een boek,
maar vooral door te doen.
Pakhuis
Het thema dit jaar was: De school
als pakhuis. Bij het openen van
de vrachtwagen deuren door Ria
Zijlstra, werden de letters GROTE REKENDAG 2018 al snel zichtbaar. Daarmee werd het startsein
gegeven voor een dag vol rekenactiviteiten en mochten de leerlingen de verhuisdozen mee naar
de klas nemen om aan de slag
met activiteiten die behoorde bij
de slogan “De school gaat verhuizen en hoe doen we dat het handigst?!”
Iedereen, van leerlingen van peuterspeelzaal “De Vuurvliegjes” tot

de leerlingen van groep 1 tot en
met 8 van basisschool de Vuurvogel waren bezig met inventariseren, stapelen, verplaatsen en coderen. Met als resultaat een fantastische leerzame en onderzoekende rekendag. Aan het einde van de dag presenteerde de
leerlingen van alle groepen de
rekenvraagstukken die zij gedurende dag hadden onderzocht.
Een mooie ervaring die iedereen
ook volgende jaar zeker weer wil
meemaken.
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Spetterende musical
met de grootste hits
van Abba op het
Alkwin Kollege!
‘I do’: muziek, dans en zang in
Griekse sferen
Regio - Van 26 tot en met 29
maart was de aula van het
Alkwin Kollege het toneel van
een taverne op een klein Grieks
eiland. ‘I do’ is gebaseerd op de
film Mamma Mia en het verhaal
gaat over Sophie en haar moeder Donna. Sophie staat op het
punt te gaan trouwen en wil
graag dat haar vader haar weggeeft als bruid.
Ze weet echter niet wie haar vader is. In het dagboek van haar
moeder ontdekt ze dat ze drie
mogelijke vaders heeft. Ze nodigt alle drie de mannen uit om
naar het eiland te komen. Ook
de vriendinnen van haar moe-

der komen langs om herinneringen aan vervlogen tijden op
te halen, toen ze nog het trio
Donna en de Dynamo’s vormden.
Jaarlijks brengt het Alkwin Theater Kollektief een productie op
de planken, een waardevolle
traditie. Het ATK wordt gekenmerkt door enthousiasme, gedrevenheid en saamhorigheid.
Het is een spetterend stuk geworden, en op vier uitverkochte avonden hebben de aanwezigen kunnen genieten van
swingende muziek, prachtige zangkunsten en geweldige
dans.
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Nieuwe gemeenteraad
Uithoorn-De Kwakel
geïnstalleerd
Uithoorn - Waar woensdagavond 28 maart officieel maar
ook in een feestelijke sfeer afscheid werd genomen van aftredende raadsleden, volgde
de avond daarop de installatie
van de ‘nieuwe gemeenteraad’,
bestaande uit zittende raadsleden en acht instromers bij verschillende politieke partijen.
Wellicht ten overvloede nog
even de veranderde zetelverdeling na de verkiezingen. Die
is als volgt: Gemeentebelangen (GB) 5 zetels en de grootste partij (in stemmenwinst);
tweede partij de VVD ook met
5 zetels met D66/GroenLinks
(DUS!) als derde partij die 4 zetels heeft; Ons Uithoorn (OU) is
vierde met 3 zetels en vervolgens het CDA dat 2 zetels heeft
en de PvdA en Groen Uithoorn
(GU) met elk 1 zetel in de raad.
Burgemeester Pieter Heiliegers
maakte er een ‘echte raadsbijeenkomst’ van want er stond
een aantal agendapunten op
het programma. Daaronder de
aanwijzing van de eerste en
tweede waarnemend voorzitter van de raad en benoeming

van voorzitters en leden van diverse raadscommissies en voor
de Regioraad van de Vervoerregio Amsterdam. Eerst echter
moesten zowel de nieuwe als
zittende raadsleden hun gelofte dan wel eed afleggen ten
overstaan van (wederom) een
met familie en vrienden volgepakte publieke tribune. De
nieuwelingen kregen en passant van de burgemeester ook
de draagspeld (het logo) van
de gemeente Uithoorn opgespeld. Alle leden van de raad
werden, net zoals hun collega’s die de avond daarvoor afscheid hadden genomen, fors
in de bloemetjes gezet.

en eveneens gekozen raadsleden als Herman Bezuijen, Ferry Hoekstra, Iris Theijssen en
Sjaak Verhaar (GB); Jan Hazen,
Marcel Haren en Rebecca Sterrenberg (VVD); José de Robles
(DUS!); Benno van Dam, Brenda Elgersma en Frans Boonman
(OU); Aoulad Bouchta (CDA) en
Els Gasseling (PvdA). In totaal
vormen zij de ploeg van 21
raadsleden. Nadat een ieder
zijn gelofte of eed had afgelegd werd de zitting voortgezet met het benoemen van de
raads- en commissieleden op
hun posten in en bij de commissies. Een ‘appeltje eitje’ dit
keer waarna de burgemeester
als voorzitter van de raad de21 Raadsleden
ze eerste vergadering officieel
Nieuwkomers in de raad, die sloot en een ieder uitnodigde
hun vertrokken collega’s ver- voor de receptie in de kantine
vangen, dan wel hun partij ex- van het gemeentehuis. Intustra komen versterken zijn: Rolf sen zijn de besprekingen tusPolak (GB); Ans Gierman, Ju- sen de fracties van start gedith Beuse en Fieke Otto-Os- gaan om te komen tot een
senkoppels (DUS!); Michael breed gedragen coalitie die
Bouwmeester en Nick Berg- uit haar midden de wethouman (VVD); André Jansen ders weer zal presenteren. Het
(CDA) en Jeroen Albers (GU). is voorlopig afwachten wat het
Zij schuiven aan bij de zittende gaat opleveren!
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e edi ie e laan
Toernooi bij KDO

Winst, verlies en gelijkspel
voor Boule Union Thamen
Uithoorn - Na de op een na laatste speeldag van de Nationale Petanque Competitie stonden
de meeste gezichten bij de spelers en speelsters op tevreden. In
speelronde 13 speelde het eerste
team uit tegen Les Boules Fleuries 3 in Lisse. Beide teams proberen degradatie te ontlopen. Na de
eerste speelronde stond het team
van BUT met 2-1 voor. De tweede speelronde werd met 1-1 gedeeld. Verwinning binnen te halen en LBF in te halen in de stand
moesten twee van de drie doublettenpartijen in de derde ronde gewonnen worden. Het werd
een spannende ronde. LBF bracht
met een 13-8 overwinning de
stand op 3-3 en met een 13-12
overwinning zelfs op 4-3. Alles
draaide nu om de derde partij. De
equipe van BUT kwam met 1012 achter. Pakte vervolgens één
punt en de volgende werpronde leverde twee punten op, een
13-12 overwinning en dus in totaal een gelijk spel. Door verlies
van De Spaanse Ruiter 3 en Grand
Cru ’82 2staat BUT nu met hen gelijk en één punt achter Les Boules
Fleuries 3. De laatste speeldag zal
de beslissing brengen welke twee
teams degraderen. BUT moet dan
thuis tegen Grand Cru, Les Boules Fleuries tegen Bulderbaan en
De Spaanse Ruiter tegen De Goede Worp.
Het tweede team speelde thuis
tegen koploper De Spaanse Ruiter 3.
Koud
Vanwege de temperatuur werd
deze wedstrijd in de overdekte
accommodatie van OSB in Bodegraven gespeeld. De eerste ronde
werd met 0-3 verloren, maar dat
had ook 1-2 kunnen zijn, want er
werden twee partijen met 12-13

verloren. De triplettenronde werd
gedeeld en dus moest de derde speelronden met 3-0 gewonnen worden om er een gelijkspel
uit te halen. Het lukte bijna, naast
eenmaal winst werd er met 10-13
en 11-13 verloren. Met deze 6-2
overwinning heeft De Spaanse
Ruiter het kampioenschap in de
poule veilig gesteld en mogen ze
volgende seizoen in de vijfde divisie uitkomen.
Het derde team is in een onderlinge strijd met het tweede team
verwikkeld. Degraderen kan in de
zesde divisie niet, maar onderaan
eindigen wil je ook niet. Er moest
in Haarlem tegen de nummer
drie, PU Kennemerland, gespeeld
worden. De start van BUT 3 was
geweldig na de eerste en tweede speelronde stonden ze met
5-0 voor en was de overwinning
al zeker. Helaas bleef het bij de
vijf winstpartijen, want de afsluitende doublettenronde ging verloren met 10-13, 10-13 en 9-13.
Met deze overwinning is de voorsprong op het tweede team drie
punten en dus niet meer in te halen. Met deze overwinning bewezen ze ook de nummer twee,
OSB 2, een dienst. OSB was vrij en
bleef de twee punten voorsprong
behouden.
Op 7 april wordt de NPC 20172018 afgesloten. Het eerste team
speelt dan thuis aan de Vuurlijn tegen Grand Cru. Een overwinning is noodzakelijk om in de
vierde divisie te blijven.
BUT 2 speelt uit tegen De Goede
Worp in Den Haag en BUT 3 uit tegen De Boel de Boule 3 in Roelofarendsveen.Maar voor het zover
is spelen de leden van Boule Union Thamen nog een clubtoernooi
op Tweede Paasdag, aanvang
11.00 uur op de accommodatie
aan de Vuurlijn.

Kwaliteitsslagerij Eijk en
Veld sponsor Paastoernooi
De Kwakel - Donderdag jl. organiseerde Jeu de Boules club “Het
Wilgenhofje” De Kwakel, het vijfde Jeu de Boules Toernooi, dat
gesponsord word door een Kwakelse ondernemer. Elke maand
schenkt een Kwakelse ondernemer, deze keer was Kwaliteitsslagerij Eijk en Veld, die diverse
waardebonnen beschikbaar stelde. Het was droog en er deden
17 leden mee. Er werden drie ronden gespeeld met onderling veel
strijd, en goede winnaars.
1e is geworden Joke vd wal 3+9,
2e Jan Egberts 2+8, 3e Arie vdHoorn2+7, de overige waarde-

bonnen werden gewonnen door,
Jan Bartels, Maarten Plasmeijer,
Ben Koeleman, Corry Verlaan,
Wil Kennis, Thera Winter, Wout
Verlaan, Andre de Jong, Anneke
Koeleman, Annie de Jong, Rie Hogerwerf Mien Breuren,
De Poedelprijs was voor Berry
Hogerwerf, een Fles Wijn
De Organisatie Jeu de Boules club
“” Het Wilgenhofje”” De Kwakel
kan weer terug kijken op een zeer
geslaagd Toernooi.
Het volgende Toernooi zal gehouden worden, 12 april 2018,
met als sponsor Bakker Westerbos

De Kwakel - Ieder jaar organiseert sv KDO het het W.A. Verlaan
Toernooi, een begrip in de regio. Ongeveer duizend jeugdige
sporters zullen tijdens het paasweekend hun talenten laten zien
in een sportief treffen.
Willem Verlaan, oud-voorzitter
van onze vereniging, heeft veel
voor het verenigingsleven in De
Kwakel en in het bijzonder voor
KDO betekend. Hij was het die
vanaf het begin van de zestiger
jaren tot 1988 de basis heeft geStarttijd 10 kilometer:
legd voor de vorm van onze hui9.45-10.15 uur
dige vereniging. Na aankondiStarttijd 5 kilometer
ging van zijn afscheid in 1988
10.00- 10.45 uur.
heeft het toenmalige bestuur geAlle afstanden starten vanaf het meend zijn naam te koppelen
AKU clubgebouw aan de atletiek- aan een groots opgezet, verenibaan op sportpark de Randhoorn. ging breed, jeugdtoernooi. VoorOnderweg krijgen de wandelaars al het sporten van de jeugd heeft
water en fruit en bij de langere af- hem altijd na aan het hart gelestanden zijn er ook 2 stempelpos- gen.
ten waar consumpties genuttigd Dit jaar zijn we toe aan het 29ste
W.A. Verlaan toernooi. Zoals gekunnen worden.
bruikelijk zullen op paaszaterdag
de jeugd van de Voetbal en de
Opbrengst
De opbrengst van Uithoorns jeugd van de Handbal aantreden.
Mooiste- de wandeling is be- Tweede Paasdag is bestemd voor
stemd voor de actie “Kinderen in de jeugd van voetbal, de G-voetde knel”. Wereldwijd werken er 1
op de 10 kinderen, zij werken op
straat, in de huishouding, op het
platteland, in de mijnen, prostitutie of als kindsoldaat.
Samen met andere organisaties
willen wij ons inzetten voor zones die vrij zijn van kinderarbeid. De Kwakel - Na de belangrijke
Wij kunnen een bijdrage leveren 1-2 overwinning van vorige week
om het leed van deze kinderen te tegen ROAC, mocht KDO afgeverzachten, terwijl wij vrij en on- lopen zondag aantreden tegen
bekommerd door ons prachtige Foreholte. De ploeg uit Voorhout
bivakkeert in de onderste regidorp wandelen.
onen van het klassement, maar
wist in haar laatste drie wedstrijInformatie
Voor aanvullende informatie kun den wel zeven punten te pakken.
je contact opnemen met Henk de Trainer Raymond de Jong startte
Vries, contact@uithoornsmooi- met hetzelfde basiselftal als vorige week, waardoor o.a. jongeling
ste.nl.
Thomas Stevens en routinier Roy
Verkaik wederom vanaf de aftrap
mochten starten. Van meet af aan
nam KDO het initiatief in de wedlijk hopeloos onderaan in de to- strijd, wat direct resulteerde in
taalstand. Deze avond haalden veel gevaar voor het doel van de
zij vernietigend uit met 64,24%. gasten. Mathijs van Rijn kwam 1
Het was net niet genoeg, want zij op 1 met de doelman te staan,
kwamen nu uiteindelijk slechts terwijl Jesse Stange, even later,
0,7% tekort om degradatie te ont- op een haar na een voorzet vanlopen. Wel een stapje terug, maar af de rechterkant kon binnenglijden. In de 6e minuut leek dan
met opgeheven hoofd dus.
Elisabeth en Nan v.d. Berg ston- toch de 1-0 te vallen, maar een
den er net zo ogenschijnlijk ook vrije trap van Mitchel Smits, op de
enigszins hopeloos voor, maar rand van het zestienmetergebied,
hun 55,9% van deze avond, goed belandde op de rechterpaal. KDO
voor de 3e plaats, was wel net ge- bleef de bovenliggende partij in
noeg om boven de degradatie- de wedstrijd en wist elkaar regelgrens te blijven. Slachtoffers van matig goed te vinden. Foreholte
dit alles werden Margo en Ger- beperkte zich vooral tot verdedirit van Zijtveld , die nu 0,59% te- gen en had in haar doelman Matkort kwamen. Ook Ton Scholte en thijs Guijt een absolute uitblinWim Maarschalk terug keren naar ker in De Kwakel. In de 32e minuut kwam tot ieders verbazing
de C-lijn.
opeens Foreholte op voorsprong.
Vanuit een corner vanaf de linkerC-lijn
Tussen genoemde nummers 1 en kant wist verdediger Joost van
3 werden Helen Conijn en Her- Dam de 0-1 voor de gasten binnen te koppen. Acht minuten laman Koperdraad 2e met 56,6%.
De strijd om promotie kende een ter was het thuispubliek al aan
dramatische ontwikkeling. Dat het juichen toen Mathijs van Rijn
wil van der Meer en Cor Hendrix van drie meter afstand de 1-1
zouden promoveren stond wel leek binnen te schieten. Op miravast(55,78% gemiddeld) . Met culeuze wijze wist sluitpost Guijt
hen gaan Anneke Karlas en Loes echter de bal met zijn voet van
Schijf naar de A lijn en dat geldt de lijn te halen, zodat Foreholte
ook voor Marion en Wim Noom ook met een 0-1 voorsprong kon
die met een verschil van 0,08%(!!) gaan rusten.
Jan en Jaap ontredderd achter
zich hielden. Het bridgeleven kan Tempo
Na de rust voerde KDO het temsoms spijkerhard zijn.
In de C-lijn zorgde de 1e plaats po verder op en kwam het in de
van Mayke Dekker en Trudy Fern- 53e minuut uiteindelijk verdiend
hout met 63,33% er voor dat hun
ogenschijnlijk te laat ingezette eindsprint toch op tijd ingezet bleek te zijn, want zij eindigden hierdoor uiteindelijk op de
3e plaats ‘over all’ en keren dus terug naar de B-lijn.
De al genoemde Hans Elias en Uithoorn - Laat nu deze maand
ben Terra werden deze avond 2e maart de laatste vrijdag van de
met 61,67% en de na een afwe- maand ook vallen op de laatzigheid van een paar weken ge- ste dag van de maand maart en
lukkig weer herstelde Atie en wel op vrijdag 31 maart. Het is
Wan Overwater 3e met 58,75%. dan een goede-vrijdag-klaverjasDat betekende ook voor hen pro- avond. Nu is er ook nog de vraag
motie. De 1e plaats in de eind- zijn er ook paaseitjes te winnen
stand was in deze lijn echter voor op deze avond? Als u dit wil weRiet Wesselingh en Janny Snabel ten dan moet u vrijdagavond 31
met 55,78% gemiddeld en zij mo- maart naar Legmeervogels kogen zich dus ook gaan bewijzen men en misschien doet u dan wel
mee met het klaverjassen. Het
in de C-lijn.

Uithoorns Mooiste –
de Wandeling
Uithoorn - Na de organisatie van
het hardloopevenement onder
de naam ‘Uithoorns Mooiste’ organiseert de wandelafdeling van
AKU op zondag 8 april een wandeltocht die ook onder de naam
van Uithoorns Mooiste zal worden gehouden.
Wandelen op zondagochtend in
het vroege voorjaar in Uithoorn
en De Kwakel een opperst genoegen. Je ontdekt, ziet en hoort de
ontluikende natuur in ons mooie
dorp.
De wandelafdeling van AKU heeft
3 wandelingen uitgezet; een
wandeling over 5 kilometer, 10 kilometer en ruim 16 kilometer ( 10
Engelse mijlen).
Kosten
De inschrijfkosten voor Uithoorns
Mooiste- de wandeling zijn:
5 kilometer:
€ 5,10 kilometer
€ 6,16 kilometer
€ 7,Inschrijven
Voorinschrijven kan t/m 4 april
via www.inschrijven.nl.
Op de dag zelf kan er worden ingeschreven in het clubhuis van
AKU op sportpark de Randhoorn.
Starttijden en startplaats
Starttijd 16 kilometer:
9.30-10.00 uur.

Historische score bij BVK
De Kwakel - Op de slotavond van
de 4e cyclus van de parencompetitie was alles gericht op promotie en degradatie, maar er was
een unieke score aan de combitafel van de B- en C-lijn die de
meeste aandacht trok, dus volop
reden om daarmee te beginnen.
C paar Ben Terra- Hans Elias speelde daar dus tegen een paar uit de
B-lijn en zij wisten 4 100% scores te behalen, nooit eerder vertoond in de roemruchte geschiedenis van de BVK.
In de goede oude tijd van Asterix en Obelix zouden deze 2 matadoren op grote schilden zijn gehesen om in een triomftocht de
zaal door te gaan, hier moeten zij
het doen met een vermelding in
dit verslagje. Mijmerend over ‘die
goede oude tijd’ kan je overigens
1 wrange conclusie trekken: ‘Nostalgie is ook niet meer wat het geweest is!’(denkt u daar maar eens
over na!)

Bekende tranen
Verder waren er op donderdag 22
maart natuurlijk weer de bekende tranen van oprechte vreugde
en betrekkelijk verdriet na het bekend maken van de uitslagen.
In de A lijn de topscore van de
avond voor Geke en Jaap Ludwig met 64,58%. Margo Zuidem en Francis Terra werden met
61,61% 2e en Paula Kniep en An
van der Poel met 58,33% 3e. Ria
Verkerk en Gerard de Kuijer konden het niet bolwerken en hun
laatste plaats van deze avond betekende voor hen afscheid van de
A-lijn. Agnes de Kuijer bleef met
Ans Nieuwendijk manlief Gerard
grijnzend 0,09% voor. Met Ria en
Gerard moeten de echtparen van
Beek en van der Peet een stapje
terug doen. Glorieuze winnaars
van deze cyclus werden zoals vorige week al werd verwacht Kitty
en Huub van Beem met 57,41%
gemiddeld.
B-lijn
In de B-lijn een ontknoping die
Hitchcox niet had kunnen verzinnen. Toos Boelage en Annie
Lauwers stonden ogenschijn-

bal en de leden van Dance, Aerobics en Gymnastiek. Het WA Verlaan toernooi zal dit jaar worden
gehouden op zaterdag 31 maart
en maandag 2 april 2018.
Programma
zaterdag 31 maart 2018
• Veldvoetbal JO8 t/m JO13 en de
trainingsgroep
• Handbal
Het volledige speelschema en
toernooireglement van deze dag
vind je op: http://www.mijnToernooi.info/2893
Gedurende het toernooi kun je
hier ook steeds de standen en andere berichten terugvinden.
Programma
maandag 2 april 2018
Veldvoetbal JO15
• Veldvoetbal G-voetbal
• Dance, Aerobics en Gymnastiek
Het volledige speelschema en
toernooireglement van deze dag
vind je op: http://www.mijnToernooi.info/2926
Gedurende het toernooi kun je
hier ook steeds de standen en andere berichten terugvinden.

Doelman Guijt voorkomt
driepunter voor KDO
op gelijke hoogte. Na een corner
vanaf de linkerkant van Mitchel
Smits kopte Sven Vlasman van
dichtbij de 1-1 tegen de touwen
voor KDO. Vijf minuten later liet
Sven Vlasman zich wederom positief gelden, maar zijn geplaatste schot verdween op de lat. De
thuisploeg schakelde in de 65e
minuut over naar het 3-4-3 systeem en iedere Kwakelse supporter hoopte dat hiermee het
verschil gemaakt zou gaan worden. Enkele hachelijke situaties voor het doel van de gasten
volgden ook, maar continu stond
doelman Guijt op de juiste plek
voor Foreholte. In de 87e minuut
had hij zijn mooiste redding van
de middag, toen hij een kopbal
van Mathijs van Rijn met een katachtige redding uit de linkerhoek
wist te tikken. Na ruim negentig minuten spelen floot de goed
leidende scheidsrechter Mourabit af en voelde dit gelijkspel eigenlijk als nederlaag voor KDO.
Door deze puntendeling is KDO
gezakt naar de negende plaats
op de ranglijst. Aankomende zaterdag spelen de Kwakelaars om
17:30 uur tegen koploper DSOV.
In Vijfhuizen kan KDO dan hopelijk meer tegenstand gaan bieden
dan in het thuisduel, toen er met
1-5 werd verloren.

Goede vrijdag klaverjassen
bij Legmeervogels
klaverjassen begint, speciaal voor
u op deze goede-vrijdag-klaverjasavond om precies 20.06 uur!
Voor diegene die voor de eerste
keer komen.
U mag deze avond door rijden
met uw auto, motor, brommer,
(snor)fiets, step. En lopend ook
uiteraard. Verder is er ook op deze laatset vrijdag van de maand
geen tombola en is er na afloop
gelijk de prijsuitreiking (paaseitjes?)
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KDO JG1 vindt
aansluiting bij top

Evolution of Boxing
presenteert the Final Edition
Regio - Het was in 2014 in Vinkeveen, toen nog in de Boei waar
Mitchel en Steve Suppan hun
eerste Boxgala The Evolution of
Boxing organiseerden. The Evolution of Boxing II, III en IV volgden in de jaren daarop en groeide
uit naar een toonaangevend evenement in de bokswereld. Parallel
aan dit succes ontwikkelde Steve’s boks carrière zich stormachtig. Hij werd professional bokser
en voor eigen publiek won hij in
een spetterend gevecht het UBO
jeugd
wereldkampioenschap
in de super light weight klasse.
Ook met de Personal Training en
Boxing studio Gym Suppan ging
het voortvarend. Gestart in 2014
in een kleine loods met 10 leden
is het uitgegroeid tot 2 grote studio’s op de Voorbancken in Vinkeveen en biedt het ruimte voor
inmiddels 369 leden met diverse trainingsmogelijkheden zoals
boxlessen, personal training, circuit training, kids en jeugdboxen,
30+ boxen, kickboxen en fitheidstraining gericht op afvallen en atletisch lichaamsopbouw. Mitchel
en Steve Suppan hebben daarmee iets unieks neergezet in en
voor de gemeente Ronde Venen
en op zaterdag 14 april volgt The
evolution of Boxing Final Edition. Het is tevens Steve’s afscheid
als prof bokser. Hij stond namelijk voor een lastige keuze. Om de
volgende stap in zijn bokscarrière te maken zou een vertrek naar
Engeland of America noodzakelijk zijn.

2017. Het was in de Oekraine vertelt Mitchel. We kregen met nog
2 weken te gaan een te aantrekkelijk bod om af te slaan maar we
hadden slechts 2 weken voorbereidingstijd. Een autoreis van 2
½ dag met 5 uur vertraging bij
de grens, bij aankomst 3,5 kg onder zijn gewicht en tamelijk oververmoeid maakte de kans op een
succesvolle afloop klein. Desondanks hield hij zich goed staande
en was hij zelfs de bovenliggende
partij in de eerste 2 ronden maar
in de 5e ronde was de kracht uit
de benen. De dekking ging omlaag en het was gebeurd.

Voorbereiding
We hebben er veel van geleerd
beseft Mitchel en het zal ons niet
nogmaals overkomen. Momenteel is Steve in een 12 weken durende voorbereiding, het vraagt
veel van hem, de druk is er, maar
hij zal afgetraind de ring in stappen en alles doen om glans te
geven aan zijn laatste partij. Het
boksgala kent een aantrekkelijk
deelnemers veld. Nick Postma
uit Vinkeveen zal zijn profdebuut
maken, het 21 jarige toptalent
Serginio Kanters van Mike’s Gym
en Nick serenity zullen in de ring
verschijnen en Edwin Hansma
zijn allereerste gevecht aangaan
in de veteranen klasse. 14 bokspartijen waaronder 3 profgevechten zijn 14 april te zien. Het evenement is verplaatst naar Sporthal de Phoenix aan de Hoofdweg
in Mijdrecht, de hal die voor dit
top evenement in betere mogeTalentvol
lijkheden kan voorzien. De deuEen riskant avontuur waarbij Ste- ren gaan open om 18.00 uur en
ve zich niet meer zou kunnen ver- het begint om 19.00 uur. Tickets
binden aan de Gym. Het zou ook zijn voor € 25,- in de voorverkoop
een stap zijn waarvan de afloop te krijgen bij Gym Suppan of voor
niet te voorspellen valt. “Talent- € 30 aan de deur bij de Phoenix
vol en hij heeft het in zich vertelt hal. Het zal opnieuw een bijzonMitchel, maar het verloop hangt der spectaculaire avond worden,
van zoveel geluksfactoren. Een een echte aanrader voor sport
lucratief boks contract dat wel, en entertainment liefhebbers,
maar het kan zo over zijn. Blessu- een gala op z’n Amerkaans met
res en reële gezondheidsrisico’s veel show. Gastheer en zanger
liggen op de loer”. De broers kie- Ray Martin leidt het publiek door
zen daarom voor het gezamenlijk het gala en alles is aanwezig. DJ’s
voortzetten van hun bedrijf en binnen en buiten, Erik van Holsluiten de bokscarrière van Steve land en DM Brothers, licht, geaf op 14 april.
luid, ringgirls, gastvrouwen, gastHij treed dan aan tegen de ster- heren, eten, drinken en na afloop
ke Duits Turkse tegenstander een after party in club Roekz in
Bakhtiyar Isgandarzada. Er werd Vinkeveen. De dresscode voor de
bewust voor een gevaarlijke te- avond is feestelijk chique en op
genstander gekozen want Steve de website gymsuppan.com is alwil nog één keer met zijn explo- le 0 voor kaarten en VIPtafels is alsieve stijl een spectaculair boks- le informatie te verkrijgen op de
gevecht aangaan en zich revan- website van gymsuppan.com. Focheren voor zijn verliespartij in to: sportinbeeld.com

De Kwakel - Afgelopen weekend
was voor KDO JG1 een mooie gelegenheid om te kijken op welk
niveau ze staan door tegen de
top van de junioren in het Aangepast Voetbal te spelen. Het WA
Verlaantoernooi was een perfecte kans om dat uit te proberen.
De competities bij de jeugd worden gedomineerd door de teams:
NVC uit Naarden, Delta Sports
uit Houten en kHFC uit Haarlem.
KDO mocht het als eerste proberen tegen Delta Sports. In de najaarscompetitie nog dik verloren
en nu vooral door uitblinker Tim
op doel bleef een achterstand bij
de start van de wedstrijd tegen
Delta Sports uit. Door snelle omschakeling van verdediging naar
aanval scoorde Delta sports 2x.
Maar ook KDO kreeg kansen. De
scherpte om te scoren ontbreekt.
Na en eindstand van 0-2 tegen
Delta Sports mocht KDO het proberen tegen kHFC. De gasten uit
Haarlem kregen bij het begin
van de wedstrijd de meeste kansen maar Thomas zorgde voor de
voorsprong van KDO. kHFC had
weer snel de aansluiting gevonden en overrompelde KDO door
2 x toe te slaan.

het aan scherpte bij onze spelers
en wel vier of vijf kansen gingen
over of net naast. Hier had meer
ingezeten, nu werd de eindstand
2-3 voor kHFC. De laatste wedstrijd werd gespeeld tegen NVC.
De verdediging van KDO loopt
bij snelle uitbraken snel achter
de feiten aan. NVC kwam dan ook
snel op voorsprong met 2 doelpunten. Ook in deze wedstrijd
had KDO JG1 last van het Ajaxsyndroom. Snel op achterstand
komen en dan knokken om weer
in de wedstrijd te komen. Kansen
voor Bart, Feroz, Thomas en Masin gingen er net niet in. Ook in
de laatste minuten werd een inzet van Kelly van de lijn gekopt.
Eindstand 0-2 voor NVC. De vergelijking met Ajax ging nog niet
echt op maar de aansluiting bij
de top is in beeld.

Verdediging
Direct na dat 2e doelpunt van
kHFC soleerde Thomas door de
verdediging van de Haarlemse boys en girls en scoorde de
gelijkmaker. De wedstrijd ging
steeds van de ene kant van het
veld naar de andere kant. Uit
een corner kreeg kHFC een doelpunt van KDO cadeau en moest
er weer worden gewerkt voor de
gelijkmaker. Zoals eerder ontbrak

de. Eenmaal op dam was er geen
houden meer aan voor Adrie die
nu Wim moest feliciteren. In de
tweede groep ging de finale tussen de gebroeders Harte, Kees
had aan remise genoeg voor de
beker. Kees kwam op winst te
staan maar gaf nog genereus remise aan zijn broer die daardoor
tweede bleef. Tijdens de prijsuitreiking werd ook Piet Terlouw
nog geëerd met zijn 1e plaats in
de strijd om de Cor van Zaal-bokaal. Een wedstrijd rest de dammers nog, in en tegen Andijk zal
gewonnen moeten worden om
het hoofdklasser schap te behouden, succes. Op de foto winnaars
Piet Terlouw en Wim Konst

Sans Rancune schudt het bed op

Regio - Was het vorige week
overwegend
Kleine contractjes, Grote verschillen, heden zijn
de kaarten weer als vanouds geschud. En hoe. Niet alleen de
kaarten, ook de ranglijst is ondersteboven. Op de eerste na zakt
de gehele linkerhelft terug tot
het rechterrijtje, zoals dat in het
voetbal wel genoemd wordt. De
hele onderste helft weet wel iets
goed te maken, maar één paar
speelt de sterren van de hemel.
Met 69,17% vagen Greet en Lijnie het hele uitspansel weg, de
anderen in vertwijfeling achterlatend. Sterke staaltjes van hun
kunnen zijn een unieke 6 Ruiten,
en een ongelooflijke 5 Ruiten, ten
teken dat ze de lage kleuren niet
versmaden. Gerard stijgt nog tot
grote hoogte met een geïnspireerd doublet op 1 SA, maar in

Geslaagd toernooi voor
meisjes en jongens
Uithoorn – Zaterdag jl werd in
Abcoude het ABN AMRO E-toernooi gespeeld. Verschillende meiden en jongens teams die bij Qui
Vive in de 6E en 8E spelen hebben hier aan mee gedaan en wat
was het een geslaagde dag. Ieder team kwam uit voor een land
waarbij een heleboel teams ook
flink hun best hadden gedaan op
hun outfit zodat je goed kon zien

waar ze vandaan kwamen. Naast
dat er een heleboel wedstrijden
gespeeld werden, mocht ook ieder team strafballen nemen, was
er een springkussen en een lekkere lunch geregeld en zat ook
het weer nog mee! De J6E1 gingen vanwege hun 1e plek ook allemaal naar huis met een mooie
hockeybal van goud. Wat een top
dag!

De Kwakel - De weersvoorspellingen waren niet goed voor een
petanquetoernooi in de buitenlucht. Toch kwamen negentien
leden opdagen voor deelname
en ze hadden helemaal gelijk. De
regen bleef beperkt tot af en toe
wat druppels. Het was een kwestie van regenmuts op en toch
maar weer snel af. Ook de temperatuur was prima om te boulen.
De drie speelronden werden in
een rustig tempo afgewerkt met
voldoende tijd tussen de speelronden om bij te praten onder
het genot van een drankje.
Het aantal van negentien deelnemers betekende dat er in elke
speelronde drie tripletten speelden. Alle deelnemers speelden in
ronde in een triplette en negen
van hen tweemaal in een triplette. In de eerste speelronde waren de verschillen nog klein tussen de strijdende equipes. In de
tweede en derde speelronde werden de uitslagen van de partijen
toch groter, hoewel je zou denken dat men meer ingespeeld geraakt zou zijn.
De resultaten van de partijen leverde de volgende prijswinnaars
op:
1 Eva Ark
3
22

2 Hans Wal
3 Ina Hoekstra

Paastoernooi met een
paar regendruppels

Wim Konst wint de
sneldamtitel
Regio - Wim had net naast het
clubkampioenschap gegrepen
en was bij het sneldammen op
wraak uit. In de voorrondes wisten Wim Konst, Adrie Voorn, Piet
Terlouw en Leo Hoogervorst zich
te plaatsen voor de finale ronde.
Deze ronde viel iets te laat voor
Leo, de nestor had al zijn krachten al verspeeld en viel net naast
het podium. De volgende afvaller was Piet die van Wim en Adrie
verloor. De finale partij was dus
tussen Wim en Adrie een replica
van de laatste wedstrijd van de
onderlinge competitie. Maar nu
met een heel andere uitslag, Wim
kwam positioneel goed te staan
wat hem een doorbraak oplever-

Qui Vive

de uitslag zet het niet veel zoden
aan de dijk. Tweede worden Gerda en Jo met een nog altijd respectabele 61,25%.
Ook in de B-lijn grote verschuivingen. De nummer één van vorige week duikelt naar vijf, en de
nummers twee tot en met vier
blijven ver onder de 50%. Eerste worden Tini en Bernadette
met 62,50%, gevolgd door Tom
en Nel met 57,92%, die slechte
herinneringen overhouden aan
twee doubletten. Ze dubbelen
een 3 Harten, die gemaakt hen
−730 oplevert, en gaan zelf down
in 5 Schoppen voor −800. Wie
zo goed scoort op de overige 22
spellen kan wel een stootje velen.
Voor nadere informatie over spelen bij Sans Rancune neemt U
contact op met Lijnie Timmer,
(0297)561126.
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Het volgende clubtoernooi dat
op het programma staat is het
Moederdagtoernooi op zaterdag
12 mei, maar eerst wordt op 22
april het clubkampioenschap tête-à-tête gespeeld op de accommodatie aan de Vuurlijn bij het
honkbalveld.

Opening nieuw
sportcomplex UWTC
Uithoorn - Op 7 april is de officiële opening van het nieuwe sportcomplex van de Uithoornse WTC.
Op het sportpark De Randhoorn
in Uithoorn zijn een nieuw clubhuis, een nieuwe BMX baan en
een nieuw cycle-cross parcours
gerealiseerd, naast het bestaande
wielrenparcours.
Alle disciplines van UWTC - BMX
cross, cycle-cross, wielrennen en
toerfietsen - zijn nu verenigd op
één locatie. Dankzij de enorme

inzet van vele vrijwilligers, sponsoren, bedrijven, de gemeente Uithoorn en anderen die de
UWTC een warm hart toedragen, is in de afgelopen 1,5 jaar
een zeer ambitieus plan werkelijkheid geworden; een clubhuis
met dakterras dat uitkijkt over de
parcoursen en een BMX baan die
voldoet aan internationale richtlijnen. De officiële opening is om
11.15 uur. Open huis is van 13:00
uur tot 14.00 uur.
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KDO kan niet stunten
tegen koploper DSOV
De Kwakel - Na het 1-1 gelijkspel
van vorige week tegen Foreholte, mocht KDO 1 op Paaszaterdag
aantreden tegen DSOV. Om 17.30
uur konden de Kwakelaars in Vijfhuizen laten zien in hoeverre zij in
staat waren om de lijstaanvoerder
in 2C weerstand te bieden. Trainer
Raymond de Jong startte tegen
DSOV zonder Jesse Stange en Roy
Verkaik, want beide spelers hadden last van lichte blessures. Hierdoor begonnen Joris Kortenhorst
(centraal achterin) en Jim Klijn
(rechtshalf) in de basis en schoof
Sven Vlasman door naar de voorhoede. Daarnaast kreeg Thijs Plasmeijer dit keer de voorkeur boven
Thomas Stevens.
Brutaal
KDO begon in Vijfhuizen uitstekend aan de wedstrijd en nam
brutaal het initiatief tegen de koploper. Vele duels werden op felheid gewonnen en de Kwakelaars
durfden ook te voetballen tegen
DSOV. In de 2e minuut kreeg de
nummer 4 van DSOV o.a. al een
gele kaart na een overtreding op
Mathijs van Rijn en in de 12e minuut vergat Bart Hoving voluit op
doel te schieten, anders had het zo
maar 0-1 kunnen staan. Acht minuten later kwam er een hoge bal
tussen Sven Vlasman en de doelman van DSOV terecht. Sven wist
dit duel te winnen, omspeelde
de sluitpost, moest naar links uitwijken, zijn schot (uit een lastige
hoek) ging echter rakelings langs
de rechterpaal. In de 24e minuut
was wederom Sven Vlasman alerter dan de onrustige keeper van
de gastheren. Sven kon uiteindelijk op zo’n 8 meter van het doel de
bal in kansrijke positie inschieten,
maar zijn schot ging over i.p.v. in
de rechterbovenhoek. DSOV ontsnapte dus aan een (ruime) achterstand tegen KDO, maar lieten
zich hierna wel steeds meer gelden. Zo werd een bal van de lijn
gekopt door KDO en schoot DSOV
in de 30e minuut de bal op de linkerpaal. Vlak voor rust wist de mogelijke kampioen in 2C opnieuw

een goede kans te creëren, maar
kwamen de Kwakelaars goed weg.
Met een 0-0 stand werd even later
de rust bereikt.
Gevaar
In het begin van de tweede helft
was het wederom Sven Vlasman,
die tot twee keer toe gevaar wist
te stichten voor KDO. Een prima schot vanaf de linkerkant belandde op de linkerpaal, terwijl
hij even later de bal net over kopte. De druk van de thuisploeg nam
hierna toe en zorgde ervoor dat
Jesper Oudshoorn in de 55e minuut ternauwernood de bal met
zijn voeten uit het doel wist te
houden. De sterkste linie van DSOV was de aanval, waarbij met name de creatieve rechtsbuiten opviel, ondanks goed verdedigingswerk van Mitchel Smits. Uiteindelijk viel in de 73e minuut dan toch
het openingsdoelpunt van DSOV,
nadat hun centrumspits makkelijk
weg kon draaien op de rand van
het zestienmetergebied en vervolgens de 1-0 in de rechterhoek
binnenschoot. KDO was na dit
doelpunt niet meer bij machten
om nog serieus aanspraak te maken op een gelijkmaker. Uiteindelijk besliste DSOV de wedstrijd in
de 84e minuut definitief door de
2-0 te maken. Op aangeven van de
rechtsbuiten was het wederom de
spits (tevens aanvoerder) die wist
te scoren. Na ruim negentig minuten spelen floot de scheidsrechter
af en was de 2-0 nederlaag voor
KDO een feit.

Ploegenpresentatie UWTC
Regio - Onlangs is de jaarlijkse
ploegenpresentatie van UWTC
gehouden voor onze sponsors. Het mooie nieuwe clubgebouw van UWTC was hiervoor
een prachtige locatie. Aangezien
de wielren en de toer in dezelfde kleding rijden zijn beide afdelingen vertegenwoordigd tijdens de ploegenpresentatie. De
Rabobank, van Rijn fietsen, Unbranded, Coen de Groot montage, Reuring in wonen, Auto Meerstad, Koga en Cannondale zullen
ook dit jaar weer op de kleding
pronken van de UWTC wielrenners. Jauko Hartveldt van sponsor Unbranded heeft het geheel
luchtig aan elkaar gepraat. Het
verenigingsgevoel was hierin een
belangrijk speerpunt. Aanslui-

om te starten in Almelo. Bij 60+
wedstrijd waren er enkele ontsnappingspogingen waar John
Tromp bij betrokken was maar
helaas strandden deze steeds. De
wedstrijd eindigde met een massaspurt en de rappe Ron Paffen
uit Milsbeek won de wedstrijd
voor John Tromp uit Kudelstaart
die hiermee zijn eerste podium
plaats van het seizoen behaalde.
Bij de 69+ werd vanaf het startschot volop gedemarreerd en dat
mondde uit in een kopgroep van
10 renners na 20 minuten koers.
De groep van 10 renners met
daarbij Leen Blom en Guus Zantingh namen een ruime voorsprong.
Met nog vijf ronden nam Richard
Nanninga een kleine voorsprong
maar hij werd met nog 2 ronden
te gaan ingerekend. Guus Zantingh uit Mijdrecht wist de wedstrijd te winnen en behaalde hiermee zijn eerste seizoen zege met
op de 2e plaats Hans van Bavel uit
Sint Anthonis. Leen Blom finishte
als 10e.

Jeugdronde van Uithoorn
Zondag 8 april zullen er ruim 100
jeugdwielrenners naar sportpark
Randhoorn komen om de jeugdronde van Uithoorn te verrijden.
Ook dit jaar is AH Jos van den
Berg weer hoofdsponsor van de
jeugdronde. Het is een nationale wedstrijd en tevens NK selectiewedstrijd. Publiek is van harte
welkom.
Om 10.30 uur beginnen we met
de jongste jeugdrenners en rond
15.00 uur zullen de oudste jeugdrenners finishen.

Op zijn Paas best bij
Bridgeclub De Legmeer

Lions op koffie bij voedselbank
Mijdrecht - De gezamenlijke actie afgelopen december van de
Lionsclubs Mijdrecht Wilnis en
Vinkeveen Waverveen om DE
waardepunten in te zamelen voor
pakken koffie ten behoeve van de
lokale voedselbank heeft wederom een fantastisch resultaat opgeleverd. In totaal zijn er 462.000
punten binnengehaald, goed
voor 958 pakken koffie! De Lionsclubs hebben ook dit jaar landelijk de actie ‘Koffie voor de voedselbanken” gevoerd in samenwerking met Douwe Egberts. Er zijn
maar liefst bijna 44 miljoen punten ingezameld! Douwe Egberts
heeft dit aantal royaal met 20%
verhoogd wat resulteert in 90.000
pakken koffie voor 118 voedselbanken in ons land. Daarnaast
nog een extra genereus gebaar
van DE door dit aantal te leveren
in hoogwaardige biologische koffie van 500 gram, dus tweemaal
zoveel koffie!

tend zijn er prachtige foto’s gemaakt, en gezellig napraten onder het genot van een hapje en
drankje maakte het een geslaagde avond.

Winst voor Guus Zantingh
Zaterdag 31 maart waren de
UWTC renners Leen Blom, John
Tromp en Guus Zantingh afgereisd naar het oosten van het land
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te springen. Koffie bederft namelijk niet en wordt dan ook maar
zelden aangeboden door supermarkten en andere toeleveranciers. In onze gemeente is ook dit
keer weer massaal gehoor gegeven om de DE punten te doneren
aan deze actie. De Lionsclubs willen al deze donateurs hartelijk bedanken voor hun gulle giften en
de inzamelpunten voor hun medewerking aan deze actie!

Koffie
Dankzij dit prachtige resultaat
konden op dinsdag 27 maart
maar liefst 958 koffiepakken in
ontvangst worden genomen
door Kees Schouten, voorzitter
Voedselbank De Ronde Venen
in aanwezigheid van Dick Stoeltie en Otto Boelens van Lionsclub Mijdrecht Wilnis en Margit
de Koning namens Lionsclub Vinkeveen Waverveen. Kees Schouten: “Door dit fantastische initiatief kunnen de 120 gezinnen bij
Vierde keer
onze voedselbank voor ruim een
Ook de Lionsclubs in onze ge- half jaar van koffie worden voormeente hebben alweer voor de zien. We danken de Lionsclubs, al
vierde keer lokaal deze actie ge- hun donateurs en Douwe Egberts
voerd om onze eigen Voedsel- daarom van harte!” Een actie als
bank De Ronde Venen te onder- deze is zeker weer voor herhaling
steunen in deze moeilijke tijden. vatbaar, dus bewaar uw DE punKoffie is met name een product ten voor de volgende actie in dewaar de voedselbanken om zitten cember 2018!

hun avond door 58,06% op te
halen en voor Ankie Bots & Gertie Pinxteren bleek Pasen dus
geen onoverkomelijke hindernis
te zijn gezien hun 57,84% als zevende paar. Jan Bronkhorst & Ben
ten Brink tekenden voor 55,60%
als achtste en Sonja & Hans Selman zetten met hun 55,03% als
negende een scheve viertallen
avond van een week eerder weer
recht! Cobie Bruine de Bruin &
Maria Baas, voor een keer ontdaan van hun vaste bridgepartTweede werden hier Anja Brug- ners, benutten hun vrijheid uitman & André Langendonk met stekend door zich met 54,76% bij
een prima 63,89%. Bij de door de de beste tien te scharen. Gezien
wol geverfde bridgers trokken Jo- het enthousiasme van de nieuwgmail.com. De kosten voor de han Le Febre en Wim Slijkoord komers geeft Bridgeclub De Legmaaltijd zijn €5,- p.p. te voldoen aan het langste eind door met meer in de maand mei Thuisbridvoor aanvang van de maaltijd. hun 65,41% eerste te worden van gers de kans uit hun schulp te
De buurtmaaltijd van 24 april een Armada van bridgers. Jan de kruipen en mogen ze meespekan niet door gaan, omdat er dan Jong & Theo Klein verloochenden len op de woensdagavond vanaf
examens zijn op de school. opge- hun klasse niet door met 62,05% 19.45 uur in Dans & Partycentrum
ven kan tot donderdag 5 april . als tweede door te komen en Colijn aan de Industrieweg 20 te
Voor de maanden mei en juni zijn Roos Arnold & Josien Palthe wer- Uithoorn. Heeft u belangstelling,
2 lunches afgesproken met de den derde met 59,82%. Eminen- dan even bellen met paren indePraktijkschool, te weten op don- ce grise To van der Meer verras- ler Ger van Praag: telefoon 0297derdagmiddag 24 mei en don- te met Elly Belderink door met 566800.
derdagmiddag 28 juni. Organisa- 58,96% de vierde plek voor hun
torisch is het niet mogelijk in die rekening te nemen en op vijf fi- Voor nadere inlichtingen over
nishten Janny Streng & Francis Bridgeclub De Legmeer kunt u
maanden een diner te serveren.
Terra met 58,20%.
contact opnemen met het seBaskets
cretariaat: e-mail gerdaschaBewoners gaan met leerlin- Hindernis
vemaker@live.nl, telefoon 06gen en docenten van de Prak- Adrie & Ko Bijlsma hadden ook 83371540.
tijkschool weer de hanging baskets vullen. Als de geraniums tijdig geleverd kunnen worden is
het de bedoeling op woensdagmorgen 18 april vanaf 8.45 uur
de 100 bakken te gaan vullen.
Wie wil en kan meehelpen kan
een bericht sturen naar buurtbeheer.legmeer@gmail.com. MaanMijdrecht - Zaterdag 7 april ker is een revolutionaire innodag 23 april staat het volgende
is er weer een Stretchwalker vatie geïnspireerd op de houbewonersoverleg gepland van
promo dag bij Smit schoenen ten balansslipper uit Japan. De19.00-21.00 uur in de docentenMijdrecht. Dit is de kans om ze zorgt voor een natuurlijk en
kamer van de Praktijkschool. Dekennis te maken met de award gezonde lichaamshouding. De
genen die regelmatig de nieuwswinnende schoen van Xsensi- zool werkt als een schokbrebrief ontvangen krijgen binnenble Stretchwalker.
ker en maakt deze schoen uikort de agenda. Als u die (nog)
termate geschikt voor mensen
niet ontvangt kunt zich daarvoor
Wij hebben voor dames en he- met gevoelige voeten, pijnlijke
aanmelden bij Buurtbeheer.
ren testschoenen staan waar ie- gewrichten in knieën, heupen
dereen een uur op naar buiten of onderrug. Tot snel bij Smit
mag om ze testen. Stretchwal- schoenen Mijdrecht.

Geen viering Koningsdag
bij Legmeervogels
Uithoorn - Het bestuur van
Buurtbeheer de Legmeer maakt
bekend dat de viering van Koningsdag op 27 april van dit jaar
in samenwerking met SV Legmeervogels helaas geen doorgang kan vinden. Dit omdat Legmeervogels niet voldoende vrijwilligers kan vinden om deze
dag het clubhuis en de bar te bemannen. Aangezien het bestuur
dit pas recent aan de weet is gekomen, is er geen gelegenheid
meer een alternatief te bedenken. Ze zijn echter al bezig om
volgend jaar wel weer een gezellige Koningsdag te organiseren
in de Legmeer. Jammer, dit keer
zult u de viering elders in Uithoorn of De Kwakel moeten bijwonen.
Buurtmaaltijd
Er is steeds meer belangstelling voor de buurtmaaltijd in de
Praktijkschool op het Legmeerplein. Zo was het een ‘volle bak’
voor het paasdiner afgelopen 29
maart. De sfeer was heel geanimeerd en de deelnemers lieten
zich de Italiaanse maaltijd goed
smaken. De volgende buurtmaaltijd is een lunch op dinsdag
10 april, aanvang 13.00 uur. Opgeven kunt u zich tot donderdag
5 april via buurtbeheer.legmeer@

Regio - Maar liefst vijf en vijftig
paren mengden zich in de strijd
om de eieren en paasbroden,
waarbij de hoogste score uit onverwachte hoek kwam. In de lijn
van de kersverse bridgers, voor
het eerst los gelaten op een Legmeer bridgeavond, viel het hoogste percentage te bewonderen.
Ida Veenstra & Richard van den
Bergh waren de hele vereniging
te slim af door 70% precies binnen te halen, klasse!

Stretchwalker promodag bij Smit Schoenen

Amicitia naar Waalwijk
Regio - Op zondag 15 april reist
c.o.v. Amicitia naar Waalwijk af, en
zingt daar op uitnodiging van de
vrienden St. Jan de Doper, psalm

150 van César Franck, Cantique
de Jean Racine en het Requiem
beiden van Fauré, met twee solisten en begeleiding op het orgel.

Het is niet de eerste keer dat Amicitia deze werken zingt.
De eerste uitvoering was in 1985.
En onlangs in 2015 in de Ma-

deleine te Parijs, wat een ongekend succes was. Dit alles onder
de bezielende leiding van Toon
de Graaf.

