
KORT NIEUWS:

Bedankt!
Uithoorn - “Op woensdag 4 
maart was ik betrokken bij een 
fi etsongeval op het kruispunt 
Aan de Zoom en In Het Rond. 
Ik wil alle hulpverleners en ook 
de lieve mensen die mij hebben 
bijgestaan bedanken. Het gaat 
goed met me.” 
Angela Meijer.

TEL: 0297-581698 3EDITIE: UITHOORN, DE KWAKEL 3
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Uw kostbaarheden 
zijn goud waard!

Inkoop   Verkoop   Veiling
Verpanden   Beleggen

Parkeerplaats Potgieterplein
Potgieterplein, Uithoorn

Elke zaterdag 10:00 - 16:30 uur

www.goudwisselkantoor.nl

De Kwakel - Deze week wordt be-
gonnen met de uitvoering van de 
werkzaamheden die De Kwakel ver-
keersveiliger moeten maken. Wet-
houder Marvin Polak (Verkeer & Ver-
voer) liet dit afgelopen week we-
ten. Het gaat daarbij voornamelijk 
om kruispunten en oversteekplaat-
sen te veranderen en te markeren 
met oversteekplaatsen (zebra’s). Dit 
in de vorm van verhoogde plateaus 
in combinatie met een heldere sig-
nalering en bebording. Vijf ‘onveili-

ge’ plaatsen worden op die manier 
onderhanden genomen. Dat is het 
tweede veiligheidsproject van het 
plan. Begonnen wordt met de ver-
nieuwing van de kruising bij de Bo-
terdijk/Distellaan. Vervolgens komen 
aan de beurt de kruisingen Drecht-
dijk-Mgr. Noordmanlaan, Boter-
dijk-Hooilaan, Kwakelsepad-Jozef-
laan en Kwakelsepad Mgr. Noord-
manlaan. Voorts de oversteekplaats 
(zebra) met plateau bij SV KDO, mo-
gelijk gemaakt door de verplaatsing 

van de komgrens zodat deze binnen 
de bebouwde kom valt en een ze-
brapad dan mogelijk is. Vervolgens 
wordt ook een tweede oversteek-
plaats met plateau op het Kwakelse-
pad bij de aansluiting van het fi ets-
pad naar De Stelling en het ‘Zwar-
te Dorp’ aangelegd vanwege het ge-
vaarlijke punt wat daar is. Het is bo-
vendien een belangrijke looproute 
naar de RK basisschool De Zon aan 
de andere kant van de Ringdijk. 
(Vervolg elders in deze krant)

 Uitvoering plan De Kwakel 
verkeersveilig van start

Een aantal kruispunten in De Kwakel wordt veiliger ingericht; begonnen wordt met de kruising ter hoogte van de Bo-
terdijk/Distellaan

Uithoorn - Dat zowel het perso-
nenauto- als vrachtverkeer nog 
steeds door het centrum en de 
woonwijken van Uithoorn rijdt is te 
wijten aan de nog overal aanwezi-
ge ‘oude’ verkeersborden, Die ver-
wijzen vanaf de Legmeerdijk bij de 
Bloemenveiling maar ook op ande-
re wegen naar de voormalige N201 
en (nu) N196 in plaats van naar de 
omgelegde nieuwe N201. Een inwo-
ner van de Meerwijk constateert dat 
voortdurend enorme vrachtwagens 

met oplegger de woonwijk inrijden 
en bij de (nog aanwezige) bussluis 
keren en daarbij de bestrating stuk 
rijden. Die wordt vervolgens weer 
hersteld en dat is volgens de in-
woner weggegooid geld zolang er 
geen halt wordt geroepen aan het 
vrachtverkeer dat onbedoeld de 
Laan van Meerwijk afrijdt of voor 
het Thamerlint (Prins Bernhardlaan) 
kiest. Dat wordt nog wat als de Prin-
ses Irenebrug op termijn wordt af-
gesloten voor doorgaand verkeer!

Dinsdagmorgen 31 maart werd op-
getekend wat er bijvoorbeeld op de 
kruising N196/Noord-Zuidroute na-
bij de Bloemenveiling Aalsmeer al-
lemaal de N196 oprijdt: de ene 
vrachtwagen na de andere! ‘Dat 
moet dus te maken hebben met 
plaatselijk ‘oude bewegwijzering’, 
zo laten inmiddels meerdere bewo-
ners ons weten. En daar is niet al-
leen in Aalsmeer sprake van, maar 
ook op veel plaatsen in Uithoorn. Zo 
is bijvoorbeeld de bebording op de 

Verkeer rijdt nog steeds 
‘oude’ route

Op de kruising Wiegerbruinlaan/Zijdelweg wordt het verkeer nog altijd linksaf gestuurd naar de (oude) N201.

Uithoorn/Amstelhoek - De Prin-
ses Irenebrug heeft kort geleden 
een ‘grote onderhoudsbeurt’ on-
dergaan. Toegegeven, het ziet er al-
lemaal weer netjes uit. Maar hoe 
zit het met de elektrische installa-
ties? Is daar ook wat aan gedaan? 
Woensdagmiddag 1 april- en dat is 
geen grap – werd kennelijk geoe-
fend met de brug in het open- en 
dichtgaan. 
Dat opengaan ging maar moei-
zaam. Bovendien bleven de (dub-
bele) rode lichten voor het vaar-
verkeer branden. Een bewoner aan 
de Mennonietenbuurt constateerde 
dat de brug nadien maar niet naar 
beneden wilde. Uiteindelijk kreeg 
de brugwachter het toch voor el-
kaar, maar dat ging heel langzaam 
en moeilijk alsof de brug er geen 
zin in had. Het verkeer stond toen 
al zo’n 20 minuten te wachten. Toen 
de brug uiteindelijk weer met moei-

te gesloten was duurde het nog ge-
ruime tijd alvorens de slagbomen 
weer omhoog gingen. Die hadden 
kennelijk ook last van ‘opstarten’. Dit 
bericht kon worden onderschreven 
omdat de redacteur van deze krant 
toevallig ook voor de brug stond te 
wachten. De vraag rijst in hoever-
re het onderhoud van de installatie 
hier debet aan is, dan wel dat alles 
eerst weer even moet ‘indraaien?’ 
Of is het geheel ‘van slag?’ Mocht 
dit nu vaker gaan voorkomen dan is 
er straks wel een probleem als het 
vaarseizoen is begonnen en de brug 
vaker open en dicht moet. Dan zul-
len verkeersdeelnemers er veel last 
van ondervinden. Maar misschien is 
het slechts een incident? Even af-
wachten hoe het de volgende keer 
in het écht gaat als de brug voor 
een schip open moet. En anders is 
het weer tijd voor een onderhouds-
beurtje…

Prinses Irenebrug beetje 
van slag?

Uithoorn - Op woensdag 1 april 
– nee, het was geen 1-aprilgrap 
-  was de opening van de exposi-
tie ‘Vergeten Kunst’ met als thema: 
Silhouette in het gemeentehuis. De 
schilderijen zijn allemaal gemaakt 
door deelnemers van de Ontmoe-
tingsgroepen voor Vergeetachti-
gen. Zij werden hartelijk ontvangen 
op het gemeentehuis. Toen iedereen 
aanwezig was, werd het offi cieel ge-

opend door wethouder Ria Zijlstra. 
Zij had een heel persoonlijk woord 
voor iedereen. Het gezelschap werd 
daarna uitgenodigd om in de kanti-
ne een kopje koffi e/thee te drinken.
De deelnemers genoten zichtbaar 
van deze speciale dag en vinden 
het een grote eer dat hun schilde-
rijen tentoongesteld worden. De ex-
positie duurt tot en met maandag 
20 april.

Uithoorn - De website geeft men-
sen een middel om (weer) met el-
kaar in contact te komen en waar 
mogelijk wat meer naar elkaar om 
te kijken. Vanuit huis vind je hulp of 
gezelschap of bied je hulp aan an-
deren uit de buurt. 
De Buurtverbinding is een initiatief 
van Tympaan-De Baat, maar het is 
juist zo opgezet dat mensen er zelf-
standig, zonder tussenkomst van 
vrijwilligers of professionals, mee 
kunnen werken. Dat biedt de ge-
bruiker alle vrijheid om onder zijn 
of haar eigen voorwaarden hulp te 

vragen of te bieden. Het enige dat 
nodig is, is een computer met inter-
net en een e-mailaccount. 

Inloopspreekuur voor hulp
Vanaf 2 april kunt u op het inloop-
spreekuur in het Hoge Heem te-
recht als u hulp nodig heeft bij het 
gebruik van www.debuurtverbin-
ding.nl. Een paar sympathieke he-
ren van De Morgenster staan klaar 
om u uitleg te geven en te begelei-
den waar nodig. U dient uw e-mail-
adres en uw wachtwoord mee te 
nemen, zodat eventueel samen met 

Hulp bij De Buurtverbinding van 
De Morgenster en Het Hoge Heem

kruising Wiegerbruinlaan/Zijdelweg 
(komende vanaf het Industrieter-
rein) onjuist. Er staat daar o.a. nog 
steeds de N201 naar links aange-
wezen terwijl dat naar rechts moet 
zijn. Immers verderop op de Zij-
delweg kan het verkeer de nieuwe 
N201 op richting Mijdrecht en de 
A2 of naar Schiphol-Rijk/Haarlem/
A4. Veel van het vrachtwagenver-
keer dat vanaf de Bloemenveiling 
naar de A-2 wil, rijdt dus nog steeds 
over de N196 (Koningin Máxima-
laan) richting Aalsmeer, maar voor-
al Uithoorn centrum en Mijdrecht, 
ongeacht of de Irenebrug open voor 
het verkeer is of niet.

Borden worden aangepast
Blijkbaar is ook de bebording in 
de beide Meerwijken nog steeds 
niet zodanig dat wordt begrepen 
dat men een woonwijk inrijdt waar 
men niets te zoeken heeft. Overi-
gens staat bij de oprit van de Prin-
ses Irenebrug aan de kant van Am-
stelhoek ook nog een bord aan de 
rechterkant met daarop Haarlem/
N196. Het lijkt verstandig dat de ge-
meente zo snel mogelijk niet alleen 
de eigen bewegwijzering aanpast 
maar ook om de tafel gaat met de 
gemeente Aalsmeer en de Provincie 
om te zorgen dat ook in Aalsmeer, 
op de N196 en eventueel de nieu-
we N201 de bewegwijzering zo snel 
mogelijk zodanig wordt aangepast 
dat vrachtwagens NIET meer over 
de N196 gaan (tenzij het bestem-
mingsverkeer betreft). Wij vroegen 
aan de gemeente Uithoorn hoe het 
daar nu mee staat. Een woordvoer-
der liet weten dat inmiddels actie is 
ondernomen om de bewegwijzering 
aan te passen. Of dit in samenwer-
king met Aalsmeer en de Provincie 
is, werd niet duidelijk.

Expositie ‘Vergeten Kunst’ 
in het gemeentehuis

u een account kan worden aange-
maakt. Het spreekuur is elke don-
derdag van 14.00 tot 15.00 uur in 
Het Hoge Heem.

Toelichting
De website voor burenhulp biedt in-
woners van Uithoorn een platform 
waar zij hulp kunnen vragen of aan-
bieden. Ook is het mogelijk om er 
een oproep te plaatsen voor soci-
aal contact of het organiseren van 
een activiteit. Op www.debuurtver-
binding.nl kunt u oproepen plaat-
sen om gezamenlijk activiteiten te 
ondernemen, zoals het spelen van 
gezelschapsspellen of voor het ko-
ken voor elkaar. Ook zijn er diverse 
mensen die hun talent ter beschik-
king van anderen stellen, bijvoor-
beeld door ondersteuning te bieden 
op het gebied van belastingaangif-
te, klussen of creatieve vaardighe-

den. Alle hulp die gevraagd of aan-
geboden wordt is op basis van bu-
renhulp en dus gratis. Over eventu-
ele materiaalkosten maken mensen 
onderling afspraken.

Contact
Voor hulp bij het gebruik van www.
debuurtverbinding.nl kunt u terecht 
op het inloopspreekuur in Het Ho-
ge Heem, elke donderdagmiddag 
van 14.00 uur tot 15.00 uur. U kunt 
ook terecht bij het sociaal loket van 
de gemeente. Dagelijks kunt u het 
loket bereiken tussen 9.00 en 10.30 
uur en op woensdagmiddag (in-
loopbalie) van 13.00 tot 17.00 uur, 
via (0297) 513111 of via sociaallo-
ket@uithoorn.nl. Organisaties die 
meer willen weten over De Buurt-
verbinding of zich willen inzetten als 
ambassadeur, kunnen mailen naar 
debuurtverbinding@stdb.nl.
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DoktersDiensten
Spoedgevallen overdag via 
eigen huisarts en dan toets 1. 
Spoedgevallen avond/nacht/
weekenden via huisartsenpost 
Ziekenhuis Amstelveen, 
tel. 020-4562000.

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

DierenHULP
Dierenambulance, tel: 06-
53315557.

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

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

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

PsycHoLogiscHe 
HULPverLening
Praktijk voor Eerstelijns-
psychologie Nes a/d Amstel
Mw. drs. C. de Klerk, gezond-
heidszorgpsycholoog (BIG gere-
gistreerd) tel./fax: 0297-582706; 
06-44222810; psychoprakt@
hetnet.nl; www.psychoprakt.nl
Eerstelijnspraktijk voor
Psychologische Zorg
Mw. drs. FMP van Dijk, 
Aanmelding: 088-5808000
De Stroom, praktijk voor 
psychotherapie en coaching 
Mw. M. Eringa, Integraal 
Therapeut, 0297-267960; 
www.destroom.info

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

INFORMATIEF

COLOFON

Verschijnt woensdag
EditiE 3:
Uithoorn, dE KwaKEl, 
nEs a/d amstEl

Kantooradres:
Anselmusstraat 19
3641 AM Mijdrecht
tel. 0297-581698
mobiel 06-53847419
Fax 0297-581509

aanleveren van advertentie:
verkoopuithoorn@meerbode.nl

advertentieverkoop:
Nel van der Pol
Kees Jan Koedam

advertentie-tarieven:
op aanvraag

aanleveren van kopij:
redactieuithoorn@meerbode.nl

redactie:
Nel van der Pol

Correspondent:
André Veenstra

druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

Centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
tel. 0297-341900
Fax 0297-342900

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

128e jaargang

oplagE: 14.400

ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren 
op artikelen of zijn mening te geven 
op ontwikkelingen die spelen bin-
nen de gemeente. Uw ingezonden 
brief dient echter ondertekend te 
zijn met naam en adres, telefoon of 
e-mailadres. De redactie behoudt 
het recht brieven in te korten of te 
weigeren.

let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op 
attent, dat door ons in deze krant 
geproduceerd advertentie-, foto-, 
en/of tekstmateriaal niet beschik-
baar wordt gesteld aan derden. 
Dus ook niet per e-mail, fotokopie 
of anderszins zonder uitdrukkelijke, 
schriftelijke toestemming van de 
uitgever!

www.mEErbodE.nl

sinds 1888

Mijmeringen
Knipoog naar 
de lente
Onderuitgezakt en tevreden zat ik van-
middag in de tuin na te genieten van het paasweekend. Een paas-
weekend wat iedereen op zijn eigen manier invult. Tegenwoordig vraag 
ik me wel eens af wat Pasen nu nog betekent voor de mensen. Als ik 
het aan mijn kinderen vraag, is het eerste antwoord wat ze zeggen: ei-
eren zoeken en eten natuurlijk. Als ik dan verder vraag, dan kunnen ze 
gelukkig nog wel meer over Pasen vertellen. Voor veel mensen is het 
op Goede vrijdag niet hoeven te werken of s ‘avonds ineens voor een 
dichte supermarkt te staan. En tweede paasdag is dan een extra week-
enddag (als je op de maandag werkt normaal). Het is eieren zoeken, 
paasontbijt/brunch of diner en een lang weekend erop uit of gewoon 
relaxen. Wat je ook doet, het is fijn als je ervan kan genieten.

Boulevard
Is het op tweede paasdag voor velen een uitje naar de meubelbou-
levard. Wij gingen op eerste paasdag naar de boulevard in wording 
in ons eigen oude dorp. Eerst hadden we een simpele en gezellige 
brunch gehad, hierna heerlijk gewandeld en genoten van de zon en 
deze fijne middag wilde we afsluiten met een ijsje. Waarom dan niet in 
je eigen woonplaats de ondernemers sponsoren en kijken hoe het met 
de boulevard staat? Ik moet eerlijk zeggen dat ik in eerste instantie erg 
sceptisch was over het plan van Uithoorn en de boulevard aan de Am-
stel. Op het Marktplein heb ik acht geweldige jaren mogen wonen en 
in mijn herinnering was het toen prima toeven aan de Amstel. De markt 
op woensdag voor de deur, brood en groente halen bij de buurtwinkel-
tjes, in de zomer de bootjes voor de deur en in het weekend de gewo-
ne overlast van café bezoekers.

Hart aan de Amstel
Daar zat ik dan op een terrasje in Uithoorn met 2 kinderen die geno-
ten van een ijsje en wij van een drankje. Te mijmeren over de goeie ou-
we tijd en dat ik eerlijk waar moest bekennen dat het in het oude Dorp 
toch eindelijk ergens op begint te lijken. Lange tijd leek het er alleen 
maar op dat de ene ondernemer na de andere ging vertrekken, maar 
inmiddels lijkt het wat bestendiger te worden. En dat is goed. Zal dit 
hart aan de Amstel dan toch eindelijk gaan kloppen en levensbesten-
dig zijn?

Confuus
Daar waar ik vroeger naast de Resmi woonde, deze is niet meer. Het is 
een bouwput waar een mega groot gebouw zal verschijnen, waar on-
der andere de bibliotheek zich in zal vestigen. Nu vond ik het net een 
beetje aantrekkelijk worden, maar dit plan snap ik niet. De bibliotheek 
zit zo prachtig in de Hoeksteen, waarom dit verplaatsen naar rand-
je Uithoorn/Amstelhoek? Ik zou er confuus van raken, misschien ook 
daarom dat ze het cultuurstrip Confucius noemen. Het is natuurlijk wel 
zo dat er heel wat mensen naar de boulevard toe moeten komen, om 
ervoor te zorgen dat de ondernemers aldaar voldoende aanloop heb-
ben. Maar waar het nu al lastig parkeren is bij de bibliotheek, dit gaat 
er niet beter op worden in het oude Dorp. Dit weekend was een knip-
oog naar de lente en zomer die gaan komen en ik hoop dat die boule-
vard aan de Amstel voor iedereen een fijne plek zal zijn. 

Week agenda 
Vita Welzijn

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

Oranjemarkt, vrijdag 24 
april, 13.30 – 16.30 uur
Wilt u op deze vrijmarkt een ta-
feltje huren of heeft u vragen 
over de Oranjemarkt, dan kunt 
u contact opnemen met Irma 
(06 24 26 40 47)

Zilveronline 
Zilveronline is een program-
ma waarmee ouderen leren om 
te gaan met een iPad, maar het 
is meer dan alleen een cursus 
voor de iPad. Het is de introduc-
tie van een nieuw communica-
tiemiddel voor ouderen. Zilver-
online richt zich op ouderen on-
geacht leeftijd, maar vooral op 
mensen zonder enige compu-
ter-ervaring. U kunt tegen beta-
ling een iPad lenen. Een nieuwe 
cursus start op donderdagmor-
gen 12 mei en eindigt op 9 juli. 
Voor vragen aanmeldingen kunt 
u terecht bij Vita

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

Uithoorn - Op vrijdag 10 en zater-
dag 11 april houdt Sijbrants & van 
Olst Optiek een Lindbergdag. Een 
dag vol inspiratie en een unieke ge-
legenheid om de gehele collectie van 
Lindberg te bekijken. Lindberg mon-
turen zijn elegant, hebben een ge-
weldige pasvorm en zijn vederlicht. 
Het Deense monturenmerk neemt 
daarom, in de wereld van de optiek, 
een unieke plaats in. Alle brillen wor-
den nog steeds op bestelling en met 
de hand vervaardigd. Elk montuur is 
daarom een statement, van schoon-
heid, technische innovatie en feilloos 
vakmanschap. Exclusieve materialen 
waarmee Lindberg werkt zijn; titani-

um, acetaat, goud, platina, diamant 
en hoorn. Tijdens deze Lindbergda-
gen geven Sijbrants & van Olst 10% 
korting op een Lindberg montuur. En 
bij aankoop van een Lindberg zon-
nebril heeft u al vanaf 29 euro een 
paar enkelvoudige zonneglazen op 
sterkte en kleur naar keuze. De dag 
wordt extra gezellig gemaakt met 
overheerlijke hapjes en een drankje. 
Let wel op, want op vrijdag 10 april 
starten Sijbrants & van Olst van-
af 16.00 uur. Op zaterdag 11 april is 
de collectie de hele dag te bewonde-
ren in het filiaal in Uithoorn. De kor-
tingen gelden die dag tot een maxi-
mum van 100 euro.

Stijlvolle monturen met 
Deense elegantie

ANBO-KBO 
bingo 
Uithoorn - Aanstaande dinsdag 14 
april organiseren de Ouderenbon-
den ANBO en KBO weer hun ge-
zamenlijke Bingomiddag in Wijk-
steunpunt Bilderdijkhof, Bilderdijk-
hof 1 te Uithoorn. Aanvang 14 uur, 
de zaal is open vanaf 13.30 uur. 
Gastvrouw is Hanny Kampen. Ook 
niet ANBO-KBO leden zijn van har-
te welkom op deze gezellige mid-
dag! Er zijn bijzonder mooie prij-
zen te winnen, bovendien zijn de 
consumpties redelijk geprijsd. Kom 
eens kijken,doe mee en geniet van 
de gezellige sfeer die er op zo’n bin-
gomiddag heerst. En... de toegang 
is gratis! 

De Kwakel - Ouderen in De Kwakel 
zijn blij verrast met een Riki-paas-
pakket door de communiekantjes 

die de vrijwilligers van De Zonne-
bloem afd. De Kwakel/Vrouwenak-
ker hielpen met rondbrengen.

Ouderen blij verrast met 
paaspakket

Uithoorn - Denkt u wel eens aan 
zonnepanelen op uw dak, isola-
tie van muren en vloer of misschien 
zelfs aan een energieneutraal huis? 
Wilt u hier meer van weten? Kom 
dan naar de avond over energie 
besparen op 14 april. Iemand ver-
telt hoe hij zijn huis energieneutraal 
maakt. KDO en de Protestantse Ge-
meente te Uithoorn vertellen hoe zij 
met een financiële actie zonnepane-
len op hun gebouwen hebben ge-
legd en, niet onbelangrijk, wat het 
hen oplevert. Het Servicepunt Duur-
zame Energie is aanwezig. Het Ser-
vicepunt heeft een Europese sub-
sidie beschikbaar om maatschap-
pelijke organisaties te ondersteu-
nen bij collectieve inkoop van be-
sparingsmaatregelen. Scholen in 

Uithoorn hebben hier al gebruik 
van gemaakt. Een mooie kans voor 
(sport)verenigingen! Enkele Uit-
hoornse of Kwakelse bedrijven die 
zonnepanelen of isolatie leveren, 
zijn uitgenodigd om informatie over 
hun producten te geven. Er is op 14 
april dus volop kennis en informatie 
aanwezig voor particulieren en voor 
verenigingen of bedrijven. Grijp uw 
kans en kom! De avond vindt plaats 
op 14 april, vanaf 20.00 uur bij Roei- 
en Kanovereniging Michiel de Rui-
ter. De avond wordt georganiseerd 
door DUS! (D66 en GroenLinks). Op 
12 mei volgt een werkatelier om alle 
plannen en ideeën samen wat ver-
der uit te werken. Van tevoren opge-
ven wordt op prijs gesteld. Dat kan 
via secretariaat@dus-uithoorn.nl.

Meer weten over energie 
besparen?

Uithoorn - Vandaag woensdag 
1/4/2015 was er groot onderhoud 
gepland aan alle stoelen op ba-
sisschool De Springschans in Uit-
hoorn. De stoelen zouden voorzien 
worden van een nieuwe laklaag. 
Omdat de lessen natuurlijk gewoon 
doorgaan moest iedereen een stoel 
van thuis meenemen. Skippybal, zit-
zak, strandstoel, kruk, alles mocht. 

Grote 
opknapbeurt bij 
basisschool de 
Springschans

Uithoorn - Aanstaande zondag 
vindt het jaarlijkse ‘Open Podium’, 
of ook wel voorspeelmiddag ge-
noemd, plaats in het KnA Muziek-
gebouw aan het Legmeerplein in 
Uithoorn. Iedereen die muziek wil 
en kan maken is van harte uitge-
nodigd om mee te doen. KnA heeft 
veel leden die muzieklessen volgen 
en voor hen is dit een mooie kans 
om kennis te maken met en leren 
optreden. Er zijn al een heel aantal 
muzikanten die zich hebben opge-
geven voor deze leuke en gezellige 
middag. Saxofoon, trombone, klari-
net, dwarsfluit, trompet; zo’n beet-
je alle blaasinstrumenten zijn verte-
genwoordigd en natuurlijk ook pia-
no en een aantal drummers! Ieder-
een die het leuk vindt om te luiste-
ren naar de verschillende optredens 
is van harte welkom tussen 14.00 en 
17.00 uur. Misschien raakt u of ra-
ken uw kinderen wel geinspireerd 
en willen ze zelf ook een muziekin-
strument gaan bespelen; wist u dat 
wetenschappelijk is aangetoond dat 
de hersenen kinderen die een mu-
ziekinstrument bespelen zich be-
ter en sneller ontwikkelen? En daar-
naast is (samen) muziek maken ook 
nog eens heel erg leuk!

Sponsoractie en 100 
jarig bestaan
In 2016 bestaat muziekvereniging 
KnA al 100 jaar! Reden voor een 

feest natuurlijk maar ook een mooi 
moment om de toekomst verder uit 
te gaan stippelen. Speerpunt hier-
in is het verder ontwikkelen, pro-
moten en enthousiastmeren van het 
spelen van een muziekinstrument 
door kinderen! Dat kan door con-
certen te geven op scholen, het ge-
ven van proeflessen aan kinderen 
en het betaalbaar houden van les-
sen voor kinderen. Muziekvereni-
ging KnA stelt bijvoorbeeld het mu-
ziekinstrument ter beschikking aan 
leerlingen die lid zijn van de vereni-
ging en ze krijgen korting op de les-
sen. En ze kunnen al vrij snel deel-
nemen aan het leerlingenorkest. Er 
zijn nog vele andere mogelijkhe-
den om het musiceren door kin-
deren te stimuleren. U begrijpt het 
al; we zouden het heel erg op prijs 
stellen wanneer u uw vouchers van 
de sponsoractie van Jos van den 
Berg wilt doneren aan Muziekver-
eniging KnA! Wilt u meer informa-
tie? Kom langs! U bent altijd van 
harte welkom! Of bezoek onze site:  
www.kna-uithoorn.nl 

Open podium en 100 
jarig bestaan KNA!

Uithoorn - De SCAU presenteert 
op zondag 12 april 2015 om 14.30 
uur Ursul de Geer met zijn pro-
gramma “Liever ongelukkig met pa-
rels dan zonder” in de Thamerkerk 
te Uithoorn. De Geer werd geboren 
in de adellijke familie De Geer als 
zoon van kunstschilder jhr. Louis de 
Geer (1911-2009) en Maria Elisa-
beth Anna van der Tak (1910-2001). 
Ursul speelde onder meer mee in 
de films Spetters, Ademloos en De 
vierde man. Via het studentento-
neel en diverse theaterproducties 
kwam hij als acteur bij toneelgezel-
schap de Nieuwe Komedie en la-
ter bij Toneelgroep Centrum en Per-
sona. Daarna regisseerde hij voor 
theater onder andere Roza ver-
trekt en De Misdaden van Vautrin. 
Na het maken van TV program-
ma’s keerde hij in 2001 terug in 
het theater met Gloed, een toneel-
bewerking van de roman van Sán-
dor Márai. Deze voorstelling won 
de NRC-Publieksprijs. Van dezelf-
de schrijver bewerkte en regisseer-
de hij o.a. Kentering van een huwe-
lijk. In 2009 regisseerde hij in Stutt-
gart Marai’s Wandlungen einer Ehe. 
In 2010 ging De Geer na twintig jaar 
weer zelf de planken op met de mo-
noloog Bekentenissen, een mono-
loog over de jeugd van zijn favoriete 
schrijver Márai, verweven met ver-
halen uit zijn eigen jeugd. Hij trad 

Het leven van Heer Geer 
in de Thamerkerk

Kienen
Uithoorn - Op zaterdagavond 11 
april organiseert stichting Servi-
am weer een gezellige bingoavond 
in het KNA gebouw Legmeerplein. 
De zaal is open vanaf 19.00 uur en 

daarmee ook op voor de SCAU in 
oktober 2012. Veel SCAU bezoekers 
zullen zich deze voorstelling herin-
neren waarin De Geer vloeiend en 
speels zijn eigen jeugdherinnerin-
gen plaatste naast die van Marai. 
De Geer regisseerde in 2011 het to-
neelstuk de Aanslag, gebaseerd op 
de roman van Harry Mulisch. De-
ze voorstelling kreeg een nominatie 
voor de Publieksprijs. In 2011 maak-
te hij als regisseur een debuut met 
een musical: Grand Hotel. In 2014 
speelt De Geer rechter, in seizoen 2, 
van de televisieserie Danni Lowin-
ski, uitgezonden door SBS 6. Voorts 
speelde hij de literaire solo Nacht-
trein naar Lissabon naar een roman 
van Pascal Mercier. Kortom ge-
noeg redenen om het optreden van 
Heer Geer bij te wonen. Kaarten zijn 
één week van te voren verkrijgbaar 
voor 12 euro bij de boekhandels Ten 
Hoope Zijdelwaardplein en Bruna 
Amstelplein en aan de zaal. Jonge-
ren onder de 16 jaar betalen 6 euro.

we beginnen om 20.00 uur. Op de-
ze avond kunt u weer vele mooie en 
leuke prijzen winnen, of als hoofd-
prijs een van onze bekende envelop-
pen. De opbrengst van deze avond is 
bestemd voor het ontwikkelingswerk 
van onze Uithoornse missionarissen.
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Diplomagym KDO DAG 
bij WA Verlaantoernooi

Wisselend succes KDO 
Jeugd G-voetbalteams

De Kwakel - Dit jaar was alles even 
anders bij de afdeling DAG tijdens 
het Verlaantoernooi. In plaats van 
op tweede paasdag werd de wed-
strijd op zaterdagmiddag 4 april ge-
houden en was het programma an-
ders dan anders. Dit jaar deed ook 
de danceafdeling mee met wel 4 
dansen door de groepen van Mi-
lou en Erma. Voorafgaand aan de 
start van de wedstrijd konden een 
aantal turnmeiden nog even oefe-
nen en oefenden de dancemeiden 
ook nog even. Om twee uur kon-
den we daardoor met een gerust 
hart van start. Hesther Kas verwel-
komde alle supporters op de tribu-
ne en de show kon beginnen. De 
jongste dancegroep mocht begin-
nen met een geweldige dans. Alle 
gymkinderen mochten daarbij in de 
zaal zitten om te kijken. Na de dans 
mocht juf Quinty (assistent bij zowel 
Marianne op de maandaglessen als 
bij Marjolein op de woensdag) een 
korte warming-up doen met de kin-
deren op muziek.

Peuters
Sinds dit jaar is er ook peutergym 
bij KDO-DAG en zij mochten la-
ten zien wat zij al allemaal durfden 
op de toestellen die al klaar ston-
den. Vrolijk rende de peuters met 
hun begeleiders door de zaal en de-
den een koprol op de mat, sprongen 
op de verhoogde dikke mat, liepen 
stoer over de balk en hingen even 
aan de brug. Toen was het de beurt 
aan de turnkinderen om op te mar-
cheren en te beginnen aan de on-
derlinge wedstrijd. Voor deze wed-
strijd waren vijf juryleden uitgeno-
digd die de kinderen hebben beoor-
deeld. Omdat wij tegenwoordig met 
een nieuw turnsysteem werken was 
het voor de juryleden best moeilijk 
om het cijfer te beoordelen. Daar-
door komt het dat twee juryleden 
vanuit de ‘ouderwetse’ 10 hebben 
gerekend en de anderen die met 
het nieuwe systeem overweg kun-
nen, rekenden met een maximale 
score van bijna 15 punten. 

Turnen
Er werd op verschillende niveaus 
geturnd. De meisjes zijn ingedeeld 
in niveau 15 t/m 13, de selectiemei-
den turnen op niveau 12 en 11 en 
de oudere meiden op niveau 11 en 
hoger. 
Er deden ook nog twee stoere jon-
gens mee. Tygo en Felix mochten 
met de grote meidengroep meelo-
pen. Waar de meiden de balk doen, 
doen de jongens de gelijke brug. 
Tussen elke ronde werd er ook een 
speciale oefening op de grote vloer 
geshowd door een paar meisjes van 
de selectie die de afgelopen ont-
zettend hun best hebben gedaan 
om die oefening er in te stampen 
en op muziek te laten zien. Djoeke 
Lek mocht het spits afbijten en dat 
ging haar goed af. Gelijk daar ach-
teraan mocht Danique Winter la-
ten zien dat ze bijna elke dag thuis 
had geoefend. Quinty Kas durf-
de het zelfs aan om niet haar lan-
ge mat, maar haar vloeroefening te 

laten beoordelen op punten voor de 
wedstrijd. Zij deed ook nog met de 
dance groep mee. Halverwege de 
wedstrijd werd het licht gedimd en 
deden de dancemeiden onder lei-
ding van Erma in zwarte kleding een 
prachtige dans.

Gymkinderen
Daarna werden er nog twee ron-
den op de tostellen geturnd door 
de gymkinderen. Ook aan het eind 
van die ronden hadden we nog twee 
vloeroefeningen op muziek door 
Sonja van Aurich en Emma Smit. En 
toen zat de wedstrijd er op. Al zwaai-
end werd er afgemarcheerd en kon 
de laatste danceshow gestart wor-
den. Hesther sloot daarna in de gro-
te zaal af met het bedanken van de 
sponsoren, juryleden, vrijwilligers 
en organisatie van deze enerveren-
de middag. Terwijl de teltafel nog 
druk bezig was konden de ouders 
en kinderen alvast naar de kantine 
gaan waar de prijsuitreiking plaats 
zou vinden. Terwijl de kinderen vol 
spanning stonden te wachten, was 
het nog even snel uitzoeken welke 
medailles en diploma’s bij welk ni-
veau hoorden. Speciaal voor de ge-
legenheid was er een 1-2-3 podium 
gebouwd. Waar de volgende kinde-
ren een medaille omgehangen kre-
gen: Op niveau 15 werd Rinske Lek 
tweede met 47,9 punten en was de 
1e plaats voor Dagmar van den Berg 
met 48,1 punten. Zij is nog maar net 
lid, maar leert heel snel. In niveau 
14 waren er een aantal zieken, maar 
deden er nog voldoende mee om 
voor de medailles in aanmerking te 
komen. De tweede plaats was voor 
Evie Versluis met 50,7 punten. De 
eerste plaats was voor Senna Kes-
sel met 51,2 punten, die no vol trots 
vertelde dat ze de hele week nog 
thuis goed geoefend had. Op niveau 
13 deden 3 meisjes mee en was er 
daarom maar 1 medaille. Deze ging 
naar Pien Verlaan met 51,4 punten.

Jongens
Vervolgens werden de jongens naar 
voren gehaald. Deze twee hebben 
tijdens de wedstrijd steeds heel 
dicht bij elkaar gelegen qua punten, 
maar op het laatste toestel, het rek-
stok, ging Felix er vandoor met de 
eerste plaats met 49,9 punten. Toen 
was het de beurt aan de selectie-
meiden. Deze waren in twee groe-
pen verdeeld. Op niveau 12 haal-
de Sonja van Aurich met 55,0 pun-
ten de eerste plaats en mocht Dani-
que Winter het hoogste podium be-
klimmen voor de eerste plaats met 
55,8 punten. De verschillen waren 
erg klein. Op 1 niveau hoger, niveau 
11, was er maar 1 medaille. Deze 
mocht Femke van Huizen om ge-
hangen krijgen, want zij behaalde 
maar liefst 55,9 punten. Als laatste 
groep waren de oudste meiden aan 
de beurt. Zij mochten hun eigen oe-
feningen in elkaar zetten en hadden 
daar erg hun best op gedaan. Maar 
soms val je wel eens van de balk af 
of moet er toch een handje van de 
juf bij. Uiteindelijk won Marwa Ha-
roun met 57,8 punten.

De Kwakel - Op 2e Paasdag kon-
den de jeugdspelers van de G-voet-
balteams hun capaciteiten tonen op 
het 25e WA Verlaantoernooi. Als eer-
ste was het pupillenteam KDO JG2 
aan de beurt. 
De eerste wedstrijd werd er hard ge-
werkt en kwam KDO zelfs op voor-
sprong door Tom. Keeper Tim hield 
in deze wedstrijd KDO met kunst en 
vliegwerk overeind uiteindelijk wist 
de voorhoede bestaande uit Bart 
en Onno niet nog een keer te sco-
ren. Dat deed NVC ietsje beter. De 
2e wedstrijd tegen kHFC werd KDO 

overlopen door de snelle spitsen van 
de tegenstander. Hoe Jack, Kelly en 
Sarah Lee ook probeerde om kHFC 
tegen te houden, het lukte niet. Kin-
deren met een beperking van 6- 17 
jaar kunnen blijven instromen voor 
het versterken van ons pupillen- en 
juniorenteam. Kijk voor meer infor-
matie op de website van KDO. Uit-
eindelijk moest de broodnodige 
overwinning op FC Uitgeest behaald 
worden. In die wedstrijd was KDO 
de bovenliggende partij. Dan lukt 
het spelletje in eens wel en had Kaj 
bijna nog een scoringskans. In de 

eindrangschikking behaalde KDO 
JG2 de 3e plaats. Uitslagen: KDO 
JG2- NVC JG3 3-0, KDO JG2- kH-
FC JG2 1-5, KDO JG2- Uitgeest JG1 
6-3.
Later op de middag trad het junio-
renteam KDO JG1 als eerste aan te-
gen NVC JG2. Voor NVC was het de 
eerste keer op dit niveau en ze de-
den het bijzonder goed. De kansen 
die ze kregen werden wel gekeerd 
door keeper Nino maar ze waren 
dichtbij hun eerste doelpunt. KDO 
speelt al een paar jaar in deze klasse 
en weet wat scoren is. Timo, Bron-
win en Thomas deden dit voor KDO. 
In de 2e wedstrijd kreeg KDO meer 
tegenstand. De tegenstander kHFC 
JG1 is een gevaarlijke tegenstander 
die op de counter loerde. 
De verdediging met Harm en Mark 

Vervolg van de voorpagina.

“De bedoeling is dat het werk per 
locatie wordt uitgevoerd en afge-
rond alvorens aan een tweede wordt 
begonnen,” legt wethouder Marvin 
Polak (Verkeer & Vervoer) uit. “Over-
dag is de doorgang voor alle ver-
keer afgesloten, maar er wordt wel 
voor gezorgd dat het kruispunt tij-
dens de ochtend- en avondspits 
wel weer tijdelijk gebruikt kan wor-
den. Fietsers en voetgangers kun-
nen er steeds gewoon langs. Ook 
het openbaar vervoer wordt tijdelijk 
aangepast; het verzoek van ons aan 
Vervoersmaatschappij Arriva is om 
tijdelijk met pendelbusjes te gaan 
rijden in De Kwakel. De verwachting 

is dat de herinrichting van elk kruis-
punt ongeveer een week in beslag 
zal nemen. Als het ene kruispunt 
gereed is wordt pas met het volgen-
de begonnen.”

Eerste project uitgevoerd
De uitvoering is een uitvloeisel van 
het Verkeersstructuurplan (VSP) 
De Kwakel, waar sinds 2011 voort-
durend binnen de gemeente plan-
nen zijn ontwikkeld, o.a. in samen-
werking met de Verkeerswerkgroep 
VSP De Kwakel. Destijds zijn uit di-
verse lagen van de bevolking inwo-
ners betrokken bij het project, zoals 
ondernemers, verenigingen en be-
woners uit diverse straten en wij-
ken. Na talloze vergaderingen en 

Uitvoering plan De Kwakel 
verkeersveilig van start

Voor de Boterdijk worden dit jaar al voorbereidingen getroffen om die als 
‘fietsstraat met de auto te gast’ in te richten

Ook de gevaarlijke oversteekplaats op het Kwakelsepad bij het fietspad naar De Stelling wordt onder handen genomen

nog bouwlocaties. Maar we gaan 
er dit jaar wel voorbereidingen voor 
treffen met in de tweede helft van 
dit jaar de aanbesteding. Vervol-
gens gaan we met de Boterdijk aan 
de gang en daarna met de Vuurlijn-
West. Laatstgenoemde komt dus in 
2016 aan bod en dan is er ook geld 
beschikbaar,” aldus Polak.
Voor de beeldvorming: het gaat 
hierbij om de herinrichting van het 
stuk Vuurlijn tussen de Ringdijk en 
de Mijnsherenweg. Daardoor wordt 
dat stuk Vuurlijn aantrekkelijker ge-
maakt als fietsroute. De auto is op 
dat tracé dan net zoals bij de Boter-
dijk ‘te gast’ en dat betekent lang-
zaam rijden. Punt van overweging 
is wel dat op dit stuk Vuurlijn tus-
sen de Ringdijk en de Hoofdweg de 
door auto’s veel gebruikte Poelweg 
uitkomt op de T-kruising met een-
richtingsverkeer vanaf de N196. Of 
het aanleggen van een stuk fiets-
straat op de Vuurlijn ter plaatse in 
deze verkeersstroom verstandig is, 
blijft even de vraag. Als autoverkeer 
de Poelweg om die reden gaat mij-
den en in plaats daarvan de Noord-
dammerweg kiest om naar De Kwa-
kel te gaan, wordt het daar steeds 
drukker! Maar naar de mening van 
de wethouder valt het autoverkeer 
op de Poelweg wel mee. Misschien 
is het een idee om tellingen uit te 
voeren hoeveel auto’s en vrachtwa-
gens daar rijden richting De Kwakel. 
Dan weet je wat. De redactie heeft 
de proef op de som genomen tij-
dens de spits en dan blijkt er toch 
wel veel autoverkeer te zijn, ook ko-
mend uit de richting van de Hoofd-
weg/Mijnsherenweg naar het cen-
trum van De Kwakel. Al met al zal de 
praktijk het op den duur uitwijzen.

Politiek is verdeeld
Tot slot is er dan nog de kruising 
Ringdijk-Kwakelsepad-Anjerlaan. 
Hoewel daar een voorrangsrege-
ling is toegepast is het nog steeds 
de bedoeling dat ook deze kruising 
wordt aangepakt. Om bezuinigings-
redenen is hij destijds van het lijst-
je geschrapt. Daardoor is hij ook 
niet in de huidige planning opge-
nomen. Niettemin komt de kruising 
toch weer in beeld nu blijkt dat de 
uit te voeren werkzaamheden min-
der kosten dan was begroot. De po-
litiek in de gemeenteraad is echter 
verdeeld over de besteding van het 
geld. Een deel wil het gebruiken om 
de Vuurlijn-Oost veiliger te maken, 
een ander deel wil het geld toch 
aanwenden om de kruising veili-
ger te maken en voor het onderzoek 
naar een tweede ontsluiting van De 
Kuil. Bovendien voor de nog ontbre-
kende projecten die de werkgroep 
VSP De Kwakel heeft ingebracht. 
In dezelfde orde van tijd past het 
plan om de Vuurlijn-Oost vanaf de 
Watsonweg op dezelfde manier als 
een fietsstraat te gaan inrichten. Dat 
is wel een wens van zowel de Werk-
groep VSP als de belanghebben-
den (omwonenden) bij de Vuurlijn. 
Zie ook elders in deze krant over de 
Vuurlijn die afgelopen donderdag in 
de gemeenteraad weer onderwerp 
van discussie was.

(inloop)bijeenkomsten kwam er uit-
eindelijk een voorstel op tafel in no-
vember 2012. Dit voorstel werd op 
31 januari 2013 goedgekeurd en 
aangenomen door de toenmalige 
gemeenteraad. Opgemerkt zij hierbij 
dat het VSP De Kwakel onderdeel is 
geworden van het UVVP (Uithoorns 
Verkeer- en Vervoerplan).
Om financiële redenen duurde het 
nog een jaar alvorens het eerste 
project van start ging en dat was 
het vrijliggende fietspad langs de 
Noorddammerweg wat vorig jaar 
gerealiseerd en in gebruik is geno-
men. Ondanks de aanleg van dit vei-
lige fietspad voor fietsers blijft de 
verbinding tussen de Noorddam-
merweg en de Ringdijk via de Vuur-
lijn voor hen een onveilige route. Het 
is namelijk ook een belangrijke weg 
van en naar De Kwakel voor het au-
toverkeer en in de huidige situatie is 
het een lastige bottleneck. De weg 
is smal met onoverzichtelijke boch-
ten. Het ziet er naar uit dat deze rou-
te in de toekomst nog drukker wordt 
als andere uitvalswegen in De Kwa-
kel autoluw worden gemaakt.

Fietsstraten komen er aan
Maar er staat meer te gebeuren, na-
melijk de Boterdijk en de Vuurlijn-
West staan al geruime tijd op de 
nominatie om die als fietsstraat in 
te richten ‘waar de auto te gast’ is. 
Anders gezegd: de fietsers hebben 
daar voorrang op de auto. Volgens 
de wethouder was het idee om bei-
de wegen in één werkgang als zoda-
nig uit te voeren. “De Boterdijk stond 
dit jaar al op het programma, maar 
er wordt echter gewacht op de af-
bouw van de nieuwe woonwijk De 
Oker en ook Eigen Haard heeft er 

3JS in ‘Bronnen Unplugged’ 
Regio - 27 februari cancelde gita-
rist Jaap Kwakman voor het eerst 
een voorstelling van de 3JS, omdat 
hij ziek was. In de pers verkondig-
de hij dat de inhaalshow dan wel de 
beste zou worden van de tour. PR 
medewerkster van het Crown Thea-
ter legt hem dit voor. Jaap begint te 

lachen en zegt: “Jullie marketingte-
am is goed op de hoogte! Wat ik er-
over kan zeggen is dat wij het na-
tuurlijk bijzonder vervelend vonden 
dat mensen die een kaartje hadden 
gekocht, voor een dichte deur kwa-
men te staan. We gaan dan ook al-
les geven om dat leed te verzachten. 

En het voordeel is dat we in 
Aalsmeer een van de laatste voor-
stellingen van onze tour spelen. 
Naarmate deze vordert spelen we 
steeds losser en gaat het meer van-
zelfsprekend. We garanderen dan 
ook een heerlijke avond en zetten 
een extra tandje bij. Dat beloof ik”. 
Jaap zegt aan de telefoon dat geen 
enkele show van de tour hetzelf-
de is. “Het hangt af van de zaal en 
de plek waar we spelen. Het reper-
toire staat vast, maar de interactie 
met het publiek is natuurlijk wisse-
lend. We hopen overigens op volle 
zalen, maar het valt wel op dat dat 
tegenwoordig niet meer vanzelf-
sprekend is. Het aanbod is enorm. 
Wijzelf doen al twee verschillende 
per jaar. En mensen die denken dat 
ze hetzelfde voorgeschoteld krij-
gen, hebben het mis. Het is iede-
re keer anders. We zijn net in Los 
Angeles geweest, gaan binnen-
kort naar Beiroet en hebben afge-
lopen jaar ook nummers in Frank-
rijk geschreven. We komen derhal-
ve steeds met iets nieuws.” De voor-
stelling Bronnen Unplugged duurt 
twee maal een uur. Wil jij erbij aan-
wezig zijn op donderdag 16 april 

om 20:00 uur? Dat kan! Er zijn nog 
kaarten. De reguliere prijs is € 27,50. 
Op www.crowntheateraalsmeer.
nl zijn ook arrangementen te vin-
den. Bij het ‘all you can eat’-res-
taurant Eetze bijvoorbeeld vanaf € 
38,00 Kaarten zijn tevens verkrijg-
baar bij Espago in de Ophelialaan, 
Het Boekhuis in de Zijdstraat, Pri-
mera op het Poldermeesterplein of 
een uur voor aanvang aan de kassa 
van het Crown Theater aan de van 
Cleeffkade 15. Na de show nemen 
Jan Dulles, Jaap Kwakman en Jaap 
de Witte uitgebreid de tijd voor hun 
bezoekers. Volendammer Jan tot 
slot: “We nemen ook ons ‘winkeltje’ 
mee. Hierin zitten dvd en cd’s én na-
tuurlijk onze nieuwe singel. Mensen 
moeten gewoon komen. Bronnen is 
een interessante muzikale reis door 
de muziekgeschiedenis in het alge-
meen.” Zijn collega Jaap vult aan: 
“We gaan knallen! En na afloop mag 
je natuurlijk met ons op de foto, de-
len we handtekeningen uit en drin-
ken gezamenlijk een borrel met de 
mensen.” Binnenkort zullen de 3JS 
te zien zijn in het populaire tv-pro-
gramma ‘De Winter Voorbij’ bij de 
NPO.

Open dag NzuriPlaza 
Mijdrecht - Het is weer tijd voor 
een open dag bij Nzuriplaza. Op 11 
april kun je je van 10:00 tot 14:00 
heerlijk laten verwennen. Schoon-
heidssalon Nzuri geeft gratis een 
hannah huidconditie-check door 
een professional van hannah zelf. 
Het is natuurlijk altijd handig om te 
weten of er nog verbeterpunten zijn 
in de huid-verzorging. Wanneer je 
op deze dag een hannah behande-
ling inboekt betaal je voor een be-
handeling van 60 min. 45,00 i.p.v. 
60,00! Zonnestudio SunCare geeft 
aan iedereen die komt zonnen een 
gratis verzorgende crème voor on-
der de zonnebank. Slimness geeft 
informatie hoe ze te werk gaat met 
een gratis weegmoment + BMI-
check. Bij BNN en Newlook kan je 
gratis je nagels laten oppimpen. De 
visagisten van Get Styled organise-
ren dit keer een B- eauty B- ubbles 
B- ites XXL. Get Styled neemt je dit 
keer stap voor stap mee en laten je 
de wondere wereld van Make-Up 
ontdekken! Van reiniging van de 
huid tot aan finishing touch van de 
Make-Up! BBB XXL start 13:00 tot 

14:30. Kosten; € 22.95 P.P. Inclusief 
Goodiebag! BBB XXL gaat door bij 
minimaal 10 deelnemers. Je kunt je 
opgeven bij SunCare of Get Styled 
Tel. 0297 283 132 Tot 14:00 staat het 
gehele team voor je klaar. De zon-
nestudio is uiteraard tot 20:00 open!! 
Bozenhoven 19a | Mijdrecht | nzu-
riplaza.nl

stond echter goed in deze wedstrijd. 
Het was duidelijk dat de slag op het 
middenveld door Dylan en Manisha 
werd gewonnen. Uiteindelijk bleek 
dat Timo het winnende doelpunt 
had gemaakt. De laatste wedstrijd 
ging om de 1e en 2e plaats. Over-
bos de tegenstander van KDO was 
een maatje te groot. De energie was 
duidelijk in de eerste twee wedstrij-
den behoorlijk aangesproken. De-
ze laatste wedstrijd kwam KDO niet 
meer in zijn spel en was de 2e plaats 
het hoogst haalbare. Uitslagen: KDO 
JG1- NVC JG2 3-0, KDO JG1- kH-
FC JG1 1-0, KDO JG1- Overbos JG1 
0-6. Uiteindelijk konden de beiden 
teams (KDO JG1 en JG2) onder het 
genot van een patatje en flesje drin-
ken ( geschonken door sponser van 
KDO1) hun trofee ophalen.
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Wordt uw kind voldoende 
uitgedaagd op school?
Regio - De kenniseconomie, de ver-
dere digitalisering van onze samen-
leving, de toenemende internationa-
lisering en wereldburgerschap. Zo-
maar een greep uit het assortiment 
waar onze kinderen op moeten wor-
den voorbereid, zodat zij straks kun-
nen meedraaien in en een construc-
tieve bijdrage kunnen leveren aan de 
maatschappij. Hoe kun je bijblijven, 
plezier blijven houden in leren en bo-
vendien jezelf blijven onderscheiden in 
een maatschappij die zich zo snel ont-
wikkelt? Met enkel goede cijfers voor 
de vakken taal en rekenen, zijn onze 
kinderen onvoldoende voorbereid. Net 
zo belangrijk zijn kwaliteiten als per-
soonlijk leiderschap, zelfkennis, crea-
tiviteit en het vermogen om te kunnen 
samenwerken. Het onderwijs moet 
kinderen hierin uitdagen en stimule-
ren om het beste uit zichzelf te halen. 
Dat betekent onderwijs op maat met 
voor elk kind persoonlijke leerdoelen. 

Florencius
Vanuit deze overtuiging is Basisschool 
Florencius anno 2008 gestart in Het 
Gooi en al snel volgde een uitbreiding 
in de gemeente Amstelveen. Dat er 
een groeiende behoefte vanuit ouders 
is ontstaan naar een dergelijke aan-
pak, is gebleken. In 6 jaar tijd is Floren-
cius uitgegroeid van één school met 

vier leerlingen, naar 2 vestigingen en 
een huiswerkinstituut met gezamen-
lijk 100 leerlingen. Peter van Kranen-
burg, directeur Florencius: “We mer-
ken dat we in een grote behoefte voor-
zien. Bij ons wordt ieder kind op zijn 
of haar eigen talenten en aandachts-
punten aangesproken. Door met klei-
ne groepen, specialisten en vakdocen-
ten te werken, sluiten we beter aan op 
de individuele onderwijsbehoeftes van 
ieder kind, waardoor kinderen tot bloei 
komen.” 
 
Tweetalig onderwijs
Vanaf augustus 2015 gaat Florencius 
ook tweetalig onderwijs als optie aan-
bieden. De kinderen krijgen 30% van 
de tijd in het Engels les. Een native 
speaker is aangetrokken om deze les-
sen te verzorgen.
Ouders krijgen dus de keuze voor een 
Nederlands curriculum of een tweeta-
lig curriculum, aldus Van Kranenburg. 

Open avond
Mocht u geïnteresseerd zijn in Flo-
rencius, op maandagavond 20 april 
a.s. is er een open avond van 18.00 tot 
21.00 uur. U kunt de school bekijken 
en er worden verschillende presenta-
ties verzorgd. U kunt zich hiervoor via 
de site aanmelden. Florencius , De Sa-
vornin Lohmanlaan 2 Amstelveen

Weidevogels kijken in de polder 
ten Noorden van Uithoorn
Regio - Op dinsdagavond 21 april 
gaan wij van de Groengroep weide-
vogels kijken, met de fiets, langs de 
Middenweg in de Bovenkerkerpol-
der en in de natuurgebiedjes langs 
de nieuwe N201. De Middenpolder 
is dichtbij Uithoorn de beste plek om 
weidevogels te bekijken. Het is een 
kaal stuk polder tussen Uithoorn en 
Amstelveen. De waterstand wordt 
kunstmatig hoog gehouden en de 
boeren zijn heel weidevogel vrien-
delijk bezig. Je ziet dan ook overal 
grutto’s, kieviten, graspiepers, kwik-
staarten en nog veel meer moois 
baltsen en foerageren. Zelfs wa-
tersnippen laten zich hier regelma-
tig horen. Ook de nieuw aangelegde 
plassen langs de N201 is het in deze 

periode een eldorado voor watervo-
gels. Je kunt hier alles op je gemak 
vanaf het nieuwe fietspad bekijken. 
Al met al prima plekken om eens op 
een avond te bezoeken. Een teles-
coop nemen wij mee, om u de vo-
gels goed te laten zien. Wij vertrek-
ken, met de fiets om 19.00 uur van-
af de Churchillflat. Neem een verre-
kijker en voldoende warme kleding 
mee want het kan best fris zijn zo 
in de open polder. We zijn dan terug 
als het echt donker begint te wor-
den. We gaan op de fiets omdat het 
anders op een avond te lang duurt 
om de goede vogelplekken te be-
reiken. Laat u verrassen door zoveel 
verschillende soorten zo dichtbij!
Aanmelden niet nodig.

Vogelexcursie Scharrelkids 
Regio - Onder de naam Scharrel-
kids biedt IVN De Ronde Venen & 
Uithoorn vier keer per jaar een ex-
cursie aan voor kinderen van 8-12 
jaar. Op 18 april gaat de excursie 
naar de Waverhoek. Daar verwach-
ten we veel soorten watervogels te 
zien: slobeenden, smienten, winter-
talingen, ganzen en ook grutto’s en 
kieviten. Maar…wat is er nou zo bij-
zonder aan vogels? Waarom komen 
bepaalde vogels juist hier voor? 
En…wat is het verschil tussen een 
donsveer en een dekveer? Ben je 
nieuwsgierig en heb je vragen? Ga 

mee! We verzamelen om 14.00 uur 
op het parkeerplaatsje van het na-
tuurgebied “de Waverhoek” aan 
de Botsholsedwarsweg, ongeveer 
200 meter vóór de kruising met de 
Hoofdweg in Waverveen. Om 16.00 
uur kunnen ouders hun kinderen 
weer ophalen. Advies: trek warme 
kleding en stevige schoenen aan. 
Neem een verrekijker mee als je die 
hebt. De excursie is voor IVN-ge-
zinsleden gratis. Niet-leden betalen 
2.50 euro. Graag aanmelden vóór 13 
april per e-mail bij: pbetlem@case-
ma.nl 

Kom in de kas vol 
activiteiten
Regio - In het weekend van 11 en 
12 april openen 6 kwekerijen aan de 
Hoofdweg in Kudelstaart weer hun 
deuren, om de consument weer de 
mogelijkheid te bieden hun produc-
ten van dichtbij te bekijken. Zo wordt 
er bij Olij rozen een groot assortiment 
pot rozen geshowd. Bij de ZuiderLeg-
meer maakt u kennis met de tuin Hor-
tensia. Bij Orchids Plaza loopt u tus-
sen de Orchideeën bij van Klaveren 
maakt u kennis met de snij Hortensia 
bij Koster waant u zich op het Keu-
kenhof en bij Lex+ ziet u de rozen van 
heden en van de toekomst.

Gratis entree
Dit evenement is echt een leuk uitje 
voor het gezin. Het is gratis en biedt 
vertier voor de volwassenen maar ook 
voor de kinderen. Zo kunnen de kin-
deren gratis gebruikmaken van het 
springkussen ze kunnen zich gra-
tis laten schminken en ook nog eens 

gratis poffertjes eten. Speciaal voor 
de kinderen is er op zondag een op-
treden van een ballonnen clown van 
12.00 tot 14.00 uur bij van Klave-
ren. Daarna treedt Opera Familia op 
met prachtige Popclassics en operet-
te muziek. Op zaterdagochtend is er 
een optreden van het Show en Jacht-
hoorn Korps uit Kudelstaart en in de 
middag om 14.00 uur is er een optre-
den van het Shantykoor de Brulboei-
en.

Parkeren
Het gebied aan de hoofdweg biedt 
weinig parkeerruimte voor auto`s. 
Daarom hebben wij de parkeerruim-
te van Flora Holland ter beschikking 
gekregen. Vandaar uit vertrekt er el-
ke tien minuten een bus naar het ge-
bied. Voor fietsers is er natuurlijk par-
keerruimte genoeg bij de bedrijven. 
De bedrijven zijn op beide dagen van 
10.00 uur tot 16.00 uur geopend.

Nog geen besluit over 
inrichting van de Vuurlijn
Uithoorn/De Kwakel - De gemeen-
teraad kwam afgelopen donderdag tij-
dens de maandelijkse raadsvergade-
ring niet tot een eensluidend besluit 
over de (her)inrichting van de Vuur-
lijn-Oost. Dat is het gedeelte tussen 
de Watsonweg en de Noorddammer-
weg. Na de ingediende moties staak-
ten de stemmen en moet er in de vol-
gende vergadering opnieuw over wor-
den gestemd. Dit tot teleurstelling van 
de vertegenwoordigers van de VSP 
werkgroep De Kwakel, Belangengroep 
Vuurlijn Veilig, Buurtbeheer Legmeer 
en De Kwakel, de Fietsersbond en 
verder aanwezige omwonenden van 

de Vuurlijn. Positief punt is wel dat er 
150.000 euro kan worden vrijgemaakt 
uit het onderhoudsbudget voor uitvoe-
ring van onderhoudswerkzaamheden. 
En dat is beslist hard nodig. Verder 
blijkt dat bij de uitvoering van het VSP 
De Kwakel er geld overblijft omdat het 
werk goedkoper uitvalt dan eerst was 
begroot. Het vrijgevallen budget zou 
dan voor andere doeleinden binnen 
het VSP of de Vuurlijn-Oost kunnen 
worden gebruikt. Daarnaast bestaat de 
mogelijkheid dat er subsidie kan wor-
den verkregen als de Vuurlijn aange-
merkt wordt als onderdeel van het Re-
gionaal Fietsnetwerk. Het college heeft 

de raad bij het vrijkomen van het VSP-
budget drie opties geboden om het 
te gaan gebruiken: 1. Aanpassen van 
het kruispunt Ringdijk-Kwakelsepad-
Anjerlaan, overeenkomstig de motie 
van 31 januari 2013 waarbij dit kruis-
punt als gevolg van bezuiniging toen 
buiten de boot viel. Nu zou het alsnog 
kunnen. 2. Maatregelen treffen op de 
Vuurlijn-Oost om die veiliger in te rich-
ten en 3. Het restant van het VSP-bud-
get terug te laten vloeien naar de al-
gemene middelen om bijvoorbeeld de 
schuldpositie van de gemeente te ver-
beteren. Voor dit laatste punt was van-
uit de raad hoegenaamd geen belang-
stelling dus ging het debat voorname-
lijk over de eerste twee voorstellen die 
werden verwoord in drie moties, waar-
van er een werd verworpen en bij de 
andere twee de stemmen staakten.
Zienswijzen
VVD, Gemeentebelangen en Groen 
Uithoorn kiezen voor optie 1, name-
lijk dat het kruispunt volgens de aan-
genomen motie van 31 januari met het 
vrijvallende budget wordt heringericht. 
Bovendien zou men een onderzoek 
willen laten uitvoeren of het wense-
lijk is dat er een tweede ontsluiting van 
de Kuil moet komen. Verder wil men 
dat de aan de Vuurlijn gelegen bedrij-
ven en aanwonenden zonder grote be-
lemmeringen bereikbaar moeten blij-
ven conform de huidige functie van 
de weg. Een ander deel van de raad 
(DUS!, PvdA, Ons Uithoorn en CDA) 
gaat voor optie 2, dus om de Vuur-
lijn-Oost veiliger te maken en nadat de 

Een deel van de raad wil de Vuurlijn-Oost veiliger inrichten met het overgebleven geld van het VSP De Kwakel

Aanpassing van de kruising Ringdijk-Kwakelsepad-Anjerlaan is weer in beeld 
gekomen nu er geld is…

Café Brasserie du Nord 
Franse stijl
Uithoorn - In het authentieke 
Spoorhuis aan de Stationsstraat 41-
45 opende Café Brasserie du Nord 
na te hebben ‘proefgedraaid’ en een 
openingsborrel op vrijdag 19 maart 
haar deuren. Niet nadat het hele 
pand afgelopen tijd sinds januari een 
fikse opknapbeurt had gehad. Peter 
van Rijn, Timmer en Montagewer-
ken uit Vinkeveen is daarvoor ver-
antwoordelijk en heeft het met ‘pas-
sie’ gedaan. De uitstraling van het 
oude Spoorhuis is weer als vanouds 
en de vroegere ruimten zijn weer 
herkenbaar, bijvoorbeeld de baga-
geruimte, de wachtkamer en het lo-
ket voor kaartverkoop. De invulling is 
nu vanzelfsprekend anders en dat is 
leuk aangepakt. Patricia en haar man 
Ronald van den Noord zijn de nieu-
we eigenaren, maar Patricia exploi-
teert het etablissement onder haar 
meisjesnaam Patricia da Silva. Bei-
den hebben veel ervaring in de ho-

reca. Behalve café is het Spoorhuis 
ingericht als brasserie met restau-
rantruimtes die sfeervol zijn inge-
richt. Het 15 man/vrouw personeel 
is zeer gastvriendelijk en in nieuwe 
(werk)kleding gestoken. Er is com-
fortabel plaats voor in totaal 55 gas-
ten. Op verzoek kunnen groepen en 
partijen ook een aparte ruimte reser-
veren. Dat kan zowel op de begane 
grond als ook op de eerste verdie-
ping met een ‘walking dinner’.

Charcuterie
Het geheel overziend kan je vaststel-
len dat Uithoorn een bijzondere ho-
recagelegenheid rijker is wat een be-
zoek de moeite meer dan waard is. 
Het café en de brasserie zijn Frans 
getint en dat uit zich ook in de me-
nukaart die er zeer smakelijk uit-
ziet met bovendien betaalbare prij-
zen. Behalve dineren kan men er 
ook heerlijk lunchen maar ook bor-

relen met een bijbehorend ‘plankje 
lekkernijen’ vanuit de ‘Charcuterie’. 
Maar wie alleen maar een drankje 
wil drinken is natuurlijk net zo wel-
kom aan de tapkast in het cafége-
deelte. De menukaart biedt naast 
klassieke Parijse brasseriegerech-
ten een gevarieerd aanbod aan war-
me en koude voorgerechten, hoofd-
gerechten en desserts met bijpas-
sende mooie wijnen. De (tijdelijke) 
chef-kok Jacob Preijde verstaat zijn 
vak kennelijk want er worden tevre-
den geluiden gehoord van gasten die 
er inmiddels hebben gegeten. Met 
ingang van 1 mei doet echter een 
nieuwe chef-kok zijn intrede, name-
lijk Robert Churchill, afkomstig van 
Bodega Brasserie Keyzer in Amster-
dam. Er is ruime parkeergelegenheid 
naast het pand, al hoewel in de na-
bije omgeving aan de herinrichting 
van de Waterlijn wordt gewerkt en 
parkeerruimte soms wordt ingeno-

men door werkwagens. Maar dat is 
tijdelijk. De bereikbaarheid van Café 
Brasserie du Nord blijft echter van-
af de Amsterdamse weg of het Tha-
merlint naar de Stationsstraat op-
timaal. Zelfs met het openbaar ver-
voer kan men er naartoe, want de 
lijnbussen over de busbaan hebben 
hun halte nagenoeg voor de deur. 
Een optie voor degenen die hun auto 
thuis willen laten als er meer dan een 
drankje wordt gedronken?...

Facebook
Patricia: “We hebben de laatste we-
ken en zeker in de afgelopen week-
ends al veel gasten binnen gehad. 
Ook op werkdagen zit het aardig vol. 
Misschien omdat we onlangs een 
keer een actie via Facebook hebben 
gelanceerd waardoor het ineens is 
gaan lopen. Op Facebook (café bras-
serie du nord) hebben we een pagi-
na waarbij mensen ons kunnen liken. 
In korte tijd waren dat er al meer dan 
vijfhonderd,” vertelt Patricia. “Bij ons 
is iedereen van harte welkom om te 
eten, zowel in de privésfeer als za-
kelijk. Het café-brasserie concept en 
de laagdrempeligheid in deze setting 
draagt al snel bij tot het besluit om 
eens binnen te stappen. Bovendien 
hebben we zeer gastvriendelijk per-
soneel. We streven ernaar het meest 
gastvriendelijke horecabedrijf in Uit-
hoorn te zijn. Daarnaast hebben we 
nu al veel aanvragen voor partij-
en tot wel vijftig personen die graag 
een besloten ruimte willen reserve-
ren.” Bij mooi weer wordt in de zo-
mermaanden eveneens op het bui-
tenterras geserveerd. Patricia heeft 
ook al ideeën om iets bijzonders te 
gaan doen rond het Spoorhuis op 
Koningsdag, maandag 27 april. Te-
gen die tijd leest u daar vroegtijdig 
meer over in deze krant. Voor dege-
nen die alvast wat meer willen weten 
over het menu en de dranken kun-
nen dat doen op de website: www.
brasseriedunord.nl. Café Brasse-
rie du Nord is geopend van dinsdag 
tot en met donderdag van 16.00 tot 
24.00 uur, vrijdag van 16.00 tot 01.00 
uur, zaterdag van 11.00 tot 01.00 uur 
en zondag van 11.00 tot 24.00 uur. 
De keuken is open tot 22.00 uur. Op 
maandag gesloten. Reserveren ge-
wenst. Tel. 0297- 533700. E-mail: in-
fo@brasseriedunord.nl.

raad zich heeft uitgesproken het colle-
ge in overleg dient te gaan met de be-
langhebbende groeperingen en aan-
wonenden om de inrichting van de 
Vuurlijn te bepalen. Kort samengevat 
zijn dit de zienswijzen van de belan-
gengroep: 1. Geen afsluiting of een-
richtingsverkeer. Dit heeft een nega-
tief effect op de verkeersintensiteit op 
de Boterdijk. Beide wegen open laten, 
dan verdeelt het verkeer zich. 2. De 
Vuurlijn-Oost in te richten als een 30 
km-zone in combinatie met een fiets-
straat waarbij de auto ‘te gast is’ (net 
zoals bij de Vuurlijn-West staat te ge-
beuren). 3. De verkeersregulering door 
bewegwijzering naar de sportparken 
aan te passen door duidelijke bebor-
ding op de betreffende kruispunten 
van de N196 te plaatsen. De Vuurlijn-
Oost wordt daardoor van autoverkeer 
ontlast. 4. Het voormalige oude hand-
balveld van Break Out, wat nu nutte-
loos tussen de bomen schuilgaat, in te 
richten als parkeerterrein en een par-
keerverbod in de stellen op de Vuur-
lijn-Oost. Uit deze te nemen maat-
regelen vloeit volgens de belangen-
groep voort dat de veiligheid voor alle 
verkeersdeelnemers wordt verhoogd; 
de snelheid van het autoverkeer af-
neemt, de Vuurlijn-Oost een verbin-
dingsweg blijft tussen Uithoorn en De 
Kwakel voor al het verkeer, dus inclu-
sief het langzaam verkeer en de voet-
gangers. Via de N196 worden bezoe-
kers naar de sportvelden geleid; be-
drijven en bewoners aan de Vuurlijn-
Oost blijven vanuit twee richtingen be-
reikbaar. Ten slotte wordt het parkeer-
probleem bij Qui Vive met geparkeerde 
auto’s op de rijbaan opgelost.

Werelderfgoed
Het tracé van de Vuurlijn-Oost maakt 
onderdeel uit van de Stelling van Am-
sterdam die op de werelderfgoed-
lijst van de UNESCO staat. Mede 
om die reden is het niet mogelijk om 
dat te doorsnijden, af te graven of op 
het dijklichaam paden aan te leggen. 
Maar (regulier) onderhoud is wel toe-
gestaan. Overigens vormen het onder-
houd en de inrichting van de Vuur-
lijn, net zoals het VSP De Kwakel, al 
jaren lang een onderwerp waarover 
tot op heden wordt gediscussieerd. 
De verschillende belangengroeperin-
gen hebben daartoe een gezamenlijk 
plan ter visie en bespreking ingediend 
bij de gemeente om met elkaar tot een 
oplossing te komen. Maar ook de ge-
meente heeft een plan. In beide plan-
nen zitten zowel overeenkomsten als 
verschillen van inzicht. Als een en an-
der met elkaar ‘verweven’ zou kunnen 
worden komt er iets uit waarmee alle 
partijen mogelijk kunnen instemmen. 
Maar tot op heden is dat niet gelukt. 
Na behandeling van de Vuurlijn-Oost 
in de verschillende raadscommissies, 
de laatste op 19 maart, zou op donder-
dag 2 april door de raad een definitie-
ve beslissing worden genomen. Maar 
die bleef helaas dus uit. Wordt ver-
volgd dus!
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Onderlingen wedstrijden 
bij Michiel de Ruyter

UBA Sport 5 Kampioen 7e 
klasse zaalvoetbal

BVU-toernooi in Nunspeet

Paasdrive verrast bij 
Bridgeclub De Legmeer

Uithoorn - Op 11 april organiseert 
de Uithoornse Roei- & Kano Vereni-
ging Michiel de Ruyter haar onder-
linge wedstrijden voor de roeileden. 
U wordt van harte uitgenodigd onze 
roeiers te komen aanmoedigen. Zij 
zullen in verschillende boottypen de 
strijd aangaan over de “Uithoorn-
se Mijl”, een afstand van 1672 me-
ter. De start zal rond 15:00 uur zijn 
in het Oude Dorp, waar nu nog druk 

gewerkt wordt aan de vernieuwing 
van de inrichting en de finish ligt bij 
het clubhuis van de vereniging, Am-
steldijk-Zuid 253. Omdat de tijden 
gecorrigeerd worden naar boottype 
en leeftijd, komen er soms verras-
sende winnaars uit de bus. Na af-
loop van de wedstrijden zal er ge-
zamenlijk gekeken worden naar the 
Boatrace, de jaarlijkse roeiwedstrijd 
tussen de universiteiten van Ox-

Uithoorn - Woensdag 01 april ( geen 
grapje ) was het dan zover, UBA Sport 
5 kon eindelijk kampioen worden van 
de 7e klasse zaalvoetbal, een punt 
tegen AZV 23 zou volstaan om de 
schaal in ontvangst te kunnen nemen, 
de goed gevulde Sporthal de Scheg 
was er helemaal klaar voor. UBA 5 
heeft de laatste jaren geregeld tot 
het laatste moment  meegedaan om 

de prijzen, helaas ging dit constant 
mis. Dit seizoen was men dan ook 
niet echt hoopvol gestemd gezien het 
feit dat er een pouleindeling was ge-
maakt van maar liefst 14 teams. Voor 
de winterstop ging het erg lekker en 
werd UBA 5 pas in de 11e wedstrijd 
geconfronteerd met de eerste neder-
laag. De titel “winterkampioen “ werd 
dan ook met veel gejuich ontvangen, 

Uithoorn - In het laatste weekend 
van maart heeft de BVU een bridge-
toernooi gehouden in hotel Velden-
bos in Nunspeet. Er deden 12 pa-
ren mee, waaronder enkele partners 
van leden en twee paren en een in-
valster van elders. . D eerste zit-
ting werd gewonnen door Marineke 
Lang & Martin Kok (59%), gevolgd 
door Ans Breggeman & Lia Guijt 
(57%). Drie werden Maarten Breg-
geman & Huib van Geffen (56%). 
De volgende morgen was er natuur-
lijk een ruim ontbijtbuffet en daar-
na lag Nunspeet en omgeving voor 
ons open. In éénlingen, koppels en 
groepjes werd er ge(bos)wandeld, 
gebiljart en ge(kringloop)winkeld. 
Er werden dorpjes en stadjes be-
zocht, paleizen en musea. We ble-
ken in Cor Guijt zelfs een groot bil-
jartleraar in ons midden te hebben. 
Ook Els Leenen vermaakte zich pri-
ma in de groep. Zo rond de klok van 
vijf was iedereen terug in het hotel 
voor een drankje, diner en natuur-
lijk zitting nummer twee. Die werd 
gewonnen door Will & Henk (57%), 

Marcel Dekker & Leo Leenen wer-
den tweede (56%) en Tineke & Mi-
ni derde (55%)  en daarmee legden 
ze beslag op de voorlopige eerste 
plaats in het toernooi, ook door hun 
mooie vierde plaats van vrijdag.
Op de regenachtige zondag werd er 
minder gewandeld  Maar er waren 
nog genoeg andere mogelijkheden 
buiten en binnen, waar Cor weer de 
ballen zijn wil oplegde. Er was zelfs 
een bridgekoffertje mee voor wie 
het bridgen niet laten kon of wou. 

En toen was er de slotzitting van het 
toernooi. Die werd glorieus gewon-
nen door Tineke & Mini met 60%. 
Tweede werden Marijke & Ger van 
Praag (59%) en de derde plaats 
werd gedeeld door Greet & Henk 
Stolwijk en Will & Henk (54%). Het 
zal duidelijk zijn dat Tineke & Mi-
ni de toernooizege voor zich op-
eisten met een gemiddelde score 
van bijna 57%! Tweede op dit eer-
ste BVU-toernooi werden Mari-
neke & Martin (53%) en de derde 
plaats werd ingenomen door Ma-

rijke & Ger (52,5%). Nel Bakker & 
Hans Wagenvoort, Corrie Olijhoek 
& Ria Wezenberg en Elisabeth & 
Nan van den Berg konden op het 
toernooi geen potten breken maar 
hebben net als alle andere deel-
nemers met volle teugen van dit 
weekend genoten. Zeker een initi-
atief dat voor herhaling vatbaar is. 
Na het ontbijt op maandagmorgen 
toog men moe maar voldaan huis-
waarts om ‘s avonds met inmiddels 
rechthoekige oogjes..... de Paasdrive 
te spelen. De BVU is een levendige 
en actieve bridgeclub met veel initi-
atieven om nieuwe bridgers te wer-
ven. De BVU doet dat onder ande-
re door de mogelijkheid te bieden 
om in huiselijke sfeer (in overleg 
op dinsdag- of woensdagmiddag/-
avond) gratis bridgelessen te vol-
gen onder leiding van Hans Wagen-
voort. Aanmelden en/of informatie 
bij Hans Wagenvoort wagenvoort-
hans@gmail.com, mob. 06 53 368 
948 of met de secretaris van de BVU 
Marineke Lang tel. 0297 569 432 (na 
18:00 uur) mail: bvu@telfort.nl. 

Uithoorn - Zoals meer voorkomt bij 
een top integrale wedstrijd, waarbij 
alle spellen met elkaar vergeleken 
worden, was de uitslag weer bijzon-
der. De top paren van de club moes-
ten alle zeilen bijzetten om er nog iets 
van te maken en de wel zeer goed 
geschudde spellen zorgden voor veel 
gefronste wenkbrauwen. Vergelijk 
het schudden met een zelf gebak-
ken appeltaart, waar wel eens een 
extra klontje in zit en een “uitgenas-
te” uit de supermarkt. Edoch, Cobie 
Bruine de Bruin & Trudi Zandbergen 
trokken zich er niets van aan en lie-
ten met een verbluffende 61,25% 41 
paren achter zich. Anton Berkelaar 
& Wil van der Meer volgden in dit 
spoor en mochten als tweede naar 
de paastafel met 59,38% gevolgd 

door Tini Geling & Gerda van Liemt 
die op 58,65% uitkwamen en zich zo 
keurig voor vele celebrities plaats-
ten. Marianne & Huub Kamp hielden 
de eer van het bestuur hoog met een 
vierde plek van 58,23% en Ada van 
Maarseveen & Ans Voogel deelden 
verrassend plaats vijf met Jaap Ken-
ter & Gerda Schavemaker met voor 
beide paren 58,02%. Jan Egbers & 
Ben Remmers konden als A spelers 
Marja van Holst Pellekaan & Sandra 
Raadschelders, die toch echt wat la-
ger spelen, maar net voor blijven met 
57,71 om 57,08%, goed gedaan da-
mes! Ans de Koning & Wim Röling 
bleven met 55,31% als negende tac-
tisch een heel peloton voor. Dat be-
stond uit Joop van Delft & Mieke van 
den Akker, Andrew de Graaf & An-

Hertha E1 tweede plek op 
KDO-toernooi

Open dagen bij Poldersport

Geen ‘eieren zoeken’ bij BVK

Regio - Hertha daalt Paas-zater-
dag graag af naar het goed geor-
ganiseerde WA Verlaan-toernooi bij 
KDO in De Kwakel. Ook dit jaar, met 
onder andere de E1. Toen het zon-
netje de plaats in nam van regen, 
begon de E1 van Hertha tegen het 
E1-thuisteam op een strakke kunst-
grasmat. De andere tegenstanders 

waren Roda ‘23 E2 uit Bovenkerk en 
RKAVIC E1 uit Amstelveen.
En dat deed de E1 zonder Alfie Ir-
ving die donderdag zijn pols brak en 
waarschijnlijk tot het eind van het 
seizoen is uitgeschakeld. De vlie-
gensvlugge E2’er Jaydi Smit was zijn 
vervanger. De eerste tien minuten 
had Hertha het zwaar: keeper Andy 

De Kwakel - Vrijdag 17 april en za-
terdag 18 april kunt u een kijkje ko-
men nemen bij Poldersport. Niet al-
leen het sportieve gebeuren van het 
buitensportbedrijf staat centraal 
maar ook natuurlijk de boerderij met 
de nieuwe stal en uiteraard ook de 
lammetjes en de kalfjes. Boerderij 
“Leeuwarden” is gebouwd in 1894 
en al 5 generaties bewoond door de 

familie Blommestijn. Al die tijd wer-
den er melkkoeien en schapen ge-
houden. De laatste 21 jaar komen er 
ook nog groepen poldersporten. In 
2014 is er een nieuwe stal gebouwd, 
de Roundhouse. 

De enige ronde stal in Nederland 
voor melkvee. Dit jaar wordt er ge-
werkt aan een nieuw sanitair ge-

De Kwakel - Tot verrassing van een 
aantal leden dit jaar geen Paardrive 
bij de BVK. Dit stond weliswaar dui-
delijk in het programmaboekje van 
dit seizen aangegeven, maar toch 
proefde je hier en daar wat teleur-
stelling. Waar we echter ook van 
konden proeven waren de paasei-
tjes die op elk van de 24 tafels ston-
den. 24 tafels inderdaad, dus een 
‘volle bak’ in Dorpshuis De Quakel. 
De eitjes lieten zich overigens goed 
smaken. Een flink aantal spellen 
op deze avond waren daarentegen 
bepaald geen ‘eitjes’. Soms bizar-
re verdelingen vergden het uiterste 
van de spelleiders om een geboden 
contract binnen te slepen en zeer 
geregeld lukte dat dan ook niet. In 
de A en B lijn waren de verschillen 
tussen nummer 1 en nummer laatst 
betrekkelijk klein, 15% namelijk. De 
sterksten in de A lijn waren Rina en 
Jan van Vliet met 58,33%. Geke en 
Jaap Ludwig werden met 55,21% 
2e en een toch wel verrassende 3e 

plaats was er voor Bep Verleun die 
speelde met invalster Hansje War-
menhoven.     Laat nu de zus van 
laatstgenoemde uitgerekend laat-
ste worden deze avond. Kitty en 
Huub van Beem scoorden welis-
waar ruim 43%,maar dat was niet 
genoeg om de 15e en dus laatste 
plaats te ontlopen. Uw verslagge-
ver is altijd op zoek naar bijzonder-
heden en die vond hij deze keer bij 
de ‘gedetailleerde frequentiestaten’ 
op de spellen 1-4 in deze lijn. Daar-
uit bleek namelijk dat op het 4e spel 
een paar dat de 3 voorgaande spel-
len NZ had gezeten op het 4e spel 
ineens OW zat. De behaalde scores 
op dat spel (3SA --2) werden ook 
nog eens doorgerekend in de eind-
uitslag. Als variant op een beken-
de Cruyffiaans uitspraak zou je hier 
kunnen stellen ‘de een zijn voordeel 
heb voor een ander zijn nadeel’ In 
de B lijn geen bijzonderheden. Em-
my en Gerard van Beek eisten hier 
de hoofdprijs op met 58,3%. Zij wer-

neke van de Weert en Marijke & Ger 
van Praag, die allen 54,58% had-
den en zo nog net tot de top tien be-
hoorden. Door deze coupe misten 
Rob Bakker & Maarten Breggeman 
met hun 54,27% net deze eregalerij, 
maar ze waren toch best blij met dit 
percentage, te meer doordat ze de 
club kampioenen Cees Bergkamp & 
Ruud Lesmeister, die 53,85% scoor-
den, zo voor bleven. Lenie Pfeiffer & 
Tina Wagenaar werden met 53,65% 
vijftiende en waren zo nog zeven en 
twintig ander paren de baas. Volgen 
de keer mogen we weer zelf het be-
slag maken en volgt de vierde zitting 
parencompetitie van de derde ronde. 

Wilt u ook eens delen in de paasei-
eren, kom den spelen bij Bridgeclub 
de Legmeer. Elke woensdagavond 
vanaf 19.45 uur in Dans & Party Cen-
trum Colijn aan de Industrieweg 20 
te Uithoorn. Voor inlichtingen het se-
cretariaat: e- mail gerdaschavema-
ker@live.nl, telefoon 0297 567458.

ford en Cambridge op de Thames in 
London. Hierbij zijn niet-leden ook 
welkom. De start van the Boatrace 
zal om 18:30 uur zijn de TV uitzen-
ding begint om 17:15 uur.

Een week later, op 18 april, zal Mi-
chiel de Ruyter een open dag hou-
den. Geïnteresseerden kunnen dan 
zien wat de vereniging te bieden 
heeft. Er zullen diverse demonstra-
ties gehouden worden en er is een 
mogelijkheid om zelf eens in een 
kano of roeiboot te stappen. Tus-
sen 10.00 en 14.00 uur bent u van 
harte welkom. Voor meer info: www.
mdr.nu

Theijsmeijer redde twee keer goed 
en de paal deed ook net zo vaak 
zijn werk. Geheel tegen de verhou-
ding in won Hertha 0-2, door twee 
goals van Jaydi die in beide geval-
len op de goede plek stond om bin-
nen te tikken. RKAVIC won van Ro-
da ‘23, dus was Hertha-RKAVIC de 
wedstrijd die deze poule zou be-
slissen. Na wat slap verdedigen en 
een schitterend afstandsschot keek 
Hertha tegen een 2-0 achterstand 
aan. De zeer goed spelende aan-
voerder Niels Schoonderbeek wist 
nog de 2-1 te maken op een mooie 
pass van Tijn Eekhoudt, maar daar 
bleef het bij.

RKAVIC won de daaropvolgende 
wedstrijd en de strijd om de eerste 
plek was gestreden. Hertha moest 
en zou de laatste wedstrijd winnen 
om met een lekker gevoel twee-
de te worden. Na een goede start 
was het Cayden Hoekman die goed 
doorging op links, Jaydi wist te vin-
den die netjes zijn derde goal tegen 
de touwen schoot. Dat was nog niet 
genoeg en Jaydi schoot zelfs nog 
een vierde goal binnen! Roda ‘23 
maakte vlak voor tijd nog 2-1, maar 
Hertha won de wedstrijd. Komende 
zaterdag staat om 10.00 de thuis-
wedstrijd op het program tegen het 
Loosdrechtse Victoria.

den op de voet gevolgd door inval-
paar Ria Wezenberg - Hetty Hout-
man met 57,08%. Paula Kniep en An 
van der Poel zijn aan een sterke se-
rie bezig en continueerden dat de-
ze week met een score van 55,74%. 
In de totaalstand komen zij daar-
door in de buurt van de promotie-
plaatsen. Leny Heemskerk en Ag-
nes de Kuijer zijn daar nog een 
stukje van verwijderd, mede door 
hun 17e plaats van deze avond met 
een score van toch nog ruim 41%. 
In de C lijn waren de verschillen 
tussen de top en de staart wat gro-
ter. Hier bedroeg het verschil bijna 
25%. Alleen in deze lijn 2 scores bo-
ven de 60%. Met afstand de beste 
score van de avond werd behaald 
door Greet de Jong en Mayke  Dek-
ker, die als combipaar een fraaie 
64,29% bijeen wisten te kaarten. 
Ruud Doeswijk en Huub Zandvliet 
scoorden vorige week ook al bo-
ven de 60% en dat deden zij deze 
week opnieuw en nog net iets be-
ter: 61,61% en dus 2e. Lous Bakker 
en Hans Elias wisten ook de krant 
weer eens te halen door 3e te wor-
den met 58,93%.

bouw, wat bijna af is. Alles is te zien 
en er valt genoeg te beleven. 
Er is een wandelroute langs de stal-
len en de Poldersport onderdelen en 
er kan kennis gemaakt worden met 
Poldersport onder leiding van een 
instructeur. Iedereen is welkom, vrij-
dag overdag komen er vooral colle-
ga’s uit de agrarische wereld, zater-
dag is meer de familiedag. Vrijdag 
17 april van 10.00 uur tot 21.00uur 
en zaterdag 18 april van 09.00uur 
tot 17.00uur.

in de wetenschap dat het na de win-
terstop erg moeilijk zou worden. Deze 
voorspelling kwam helaas ook uit, de 
wedstrijden vanaf begin januari gin-
gen veel moeilijker en dit resulteerde 
helaas in 2 nederlagen op rij. Geluk-
kig verspeelde de concurrentie pun-
ten aan hun onderlinge duels waar-
door de eerste plaats voor UBA 5 ge-
handhaafd bleef. Men bleef de wed-
strijden winnen en punten pakken, al 
ging dit af en toe gepaard met een 
flinke dosis geluk. Zo kwamen we op 
01 april terecht, 22 wedstrijden ge-
peeld, 19 gewonnen en was wedstrijd 
23 gebombadeerd tot “Kampioens-
wedstrijd” met een voorsprong van 
12 punten op nummer 2. De wedstrijd 
zelf was een ietwat nerveus begin van 
UBA kant ( zullen  de vele toeschou-
wers geweest zijn ) , gelukkig kwam 
de thuisploeg vrij snel op 1-0, doel-
punt, Sjoerd Oudendijk, na de 1 – 1 
van AZV kwam UBA lekkerder in z’n 
spel en liep de score vrij eenvoudig 
op naar 4-1, na rust werd er flink gas 
gegeven en liep de teller door naar 
10-2. Na de wedstrijd werd het team 
gefeliciteerd door UBA in de vorm 
van een kampioensschaal en bloe-
men. Dit kampioensschap betekend 
promotie naar de 6e klasse, we heb-
ben er zin : groeten Marco Claassen, 
Remco Bos, Sjoerd Oudendijk, Eddy 
Roos, Jordi Feliu, Sven van Laar, Hans 
Jan Baptist en Rob van de Veerdonk. 
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UWTC dame rijdt sterk

Legmeervogels Handbal C1 
presteert goed op Verlaan toernooi

Uithoorn - Lorena Wiebes doet het 
meer dan uitstekend dit seizoen. 
Ook dit weekend was ze weer lek-
ker op dreef. Zaterdag reed ze een 
koers in Gouda. Drie koplopers wa-
ren daar weg, maar Lorena won de 
sprint van het peloton en zodoende 
een 4e plaats. 
Op zondag was er dichtbij huis een 
wedstrijd in Weesp. Ook hier liet Lo-
rena zich zeer vaak van voren zien. 
Ze spaarde krachten door bewust 
niet mee te doen met de premie-
sprints en pakte in de eindsprint een 
sterke tweede plaats.
Ook de nieuwelingen waren pre-
sent in Weesp en zij hadden in de 
voorjaarskampioenschappen al la-
ten zien dat ze hongerig zijn dit jaar! 
Stijn Ruijter en Menno van Capel 
wisten in de premiesprints al een 
premie op te strijken. In de eind-
sprint van een bijna compleet pe-
loton was Stijn Ruijter de sterkste 
UWTC-er met de 10e plaats, voor 
Sven Nijhuis 14e en Menno van Ca-
pel 15e.

Jeugd
Siem en Mees van Smoorenburg re-
den zaterdag een koers in Gouda. 
Uitslag: Siem (cat 1) 7 en Mees (cat 
4) 23. 

Volta Classic
Junior renner Bart de Veer reed zijn 
eerste klassieker van 2015 en wel de 
Volta classic in het Limburgse Eijs-
den, een wedstrijd over 95 km. Met 

180 renners aan start was het drin-
gen voor een goede startpositie en 
Bart vertrok vanuit het achterveld. 
De Moerslag en de Savelsbosweg 
waren de twee klimmen die 3x ge-
nomen moesten worden. In de laat-
ste fase van de wedstrijd was er een 
kopgroep van 22 renners en Bart 
reed in het peloton hierachter. Uit-
eindelijk is Bart 50e geworden met 
een achterstand van 3 minuten op 
de winnaar.

Dinsdagavondcompetitie
Dinsdagavond 7 april start de dins-
dagavondcompetitie weer. Leden 
van UWTC, maar ook overige ren-
ners, zijn welkom op onze weke-
lijkse wedstrijd op het clubparcours 
rondom sportpark Randhoorn. De 
start is klokslag 19.00 uur en een 
Mylaps chip is nodig om in de uit-
slag te worden opgenomen. Basisli-
centie van KNWU verplicht.

Jeugdtraining
Ook de jeugdtraining is weer be-
gonnen. Iedere dinsdagavond traint 
de jeugd, in 2 groepen, tussen 17.00 
en 18.45 uur. Ben je tussen de 8 en 
14 jaar en wil je ook eens kennisma-
ken met de wielersport? Kom dan 
eens 3x gratis meetrainen op een 
dinsdagavond. We trainen op een 
verkeersvrij parcours rondom sport-
park Randhoorn en met het viaduct 
zit er ook nog een heuse klim in het 
parcours. Kijk voor meer informatie 
op www.uwtc.nl/wielren 

De Kwakel - De meiden van de C1 
van Legmeervogels handbal heb-
ben afgelopen zaterdag op het W.A. 
Verlaan toernooi in de Kwakel en 
goede prestatie neergezet. Het C1-
team was op het toernooi ingedeeld 
in een poule met meiden die hoger 
in de competitie stonden. Dat was 
echter niet te merken. De eerste 
wedstrijd werd gespeld tegen NEA 
uit Ouderkerk. Nea begon goed met 
een paar strakke ballen. Al snel had 
Quinty de bal echter in het doel van 
de tegenstander. Een prachtige har-
de bal van Renée in de hoek van de 
goal was voor de keeper van Nea 
onhoudbaar. Ook een sprongschot 
van Angela zat. Uiteindelijk werd 
de wedstrijd met 5-1 gewonnen. De 
speelsters moesten meteen door. 
Nu was de tegenstander de thuis-

club. Een wedstrijd tegen plaatsge-
noot KDO is altijd spannend. Dit-
maal bleek dat ook weer. Al snel 
scoorde Legmeervogels 3 doelpun-
ten. KDO legde er echter 5 in. Ter-
wijl het zonnetje scheen en de at-
mosfeer op het KDO complex pri-
ma was, steeg de spanning. Iboya 
nam een prachtige penalty waarbij 
de keeper volkomen in de verkeer-
de hoek stond. Kirsten hield prach-
tig een penalty van KDO. Het werd 
met een doelpunt van Michelle 7-7. 
Helaas scoorde KDO in de aller-
laatste minuut nog een doelpunt en 
verloor Legmeervogels met 8-7. De 
dames van Legmeervogels hadden 
vervolgens 40 minuten rust. Er werd 
limonade gedronken, de bak met 
fruit ging rond en er werd gezellig 
met elkaar en de ouders die mee 
waren naar de andere wedstrijden 
gekeken. Daarna was het weer de 
beurt aan het team, dit keer tegen 
Hillegom. Dat team bleek te bestaan 
uit oudere meiden, van zo’n 16 jaar. 
Dus eigenlijk een B-team. De mei-
den van de C1 hadden er echter zin 
in. Al snel had Eline weer 2 schoten 
in het doel zitten. Janna en Marcel-
le zorgden door goed verdedigings-
werk voor goede tegenstand. De 
Legmeervogels stonden voor, maar 
soms ook gelijk. Vlak voor het eind-
signaal stond het 6-5 in het voor-
deel van Legmeervogels. Een laatste 
mooie treffer van Hillegom zorgde 
echter voor een gelijke eindstand.

Hiermee kwam het team van Leg-
meervogels op de tweede plek in 
een poule, waar eigenlijk bete-
re spelers speelden. Een mooi re-
sultaat. Voor meiden vanaf 12 jaar 
die het ook leuk vinden eens mee 
te spelen met handbal en te ervaren 
hoe dat is, organiseert Legmeervo-
gels en aantal open trainingen. Voor 
deze trainingen zijn alle meiden 
van 12 tot 15 jaar uitgenodigd om 
te komen kijken en mee te trainen. 
De trainingen vinden onder andere 
plaats op woensdag 15 en 22 april, 
van 17.00 uur tot 18.00 uur op Sport-
park Randhoorn (Legmeervogels)

Regionale pupillenwedstrijd 
op 11 april bij AKU
Uithoorn - Zaterdag 11 april orga-
niseert AKU op haar atletiekbaan 

een grote pupillenwedstrijd waar 
een groot aantal atletiekverenigin-

gen uit Noord-Holland aan zullen 
deelnemen, het is de eerste baan-
wedstrijd in een serie van drie in dit 
seizoen. Meer dan 200 jonge atle-
ten in de leeftijd van 6 tot 11 jaar 
zullen naar sportpark de Randhoorn 
komen om zich met elkaar te meten. 
AKU krijgt deze wedstrijd toegewe-

zen omdat de vereniging de afgelo-
pen jaren heeft laten zien dat zij de 
organisatie van deze wedstrijd met 
al haar vrijwilligers prima aan kan.

Meerkamp
Alle deelnemers aan deze weds-
tijd die om 11.00u. begint, werken 
op deze dag een meerkamp af. De-
ze bestaat uit een sprint, een werp-
nummer ( balwerpen of kogelsto-
ten, afhankelijk van de leeftijd), ver- 
of hoogspringen en als afsluiting 
een lange afstand van 600 of 1000 
meter.
Daarnaast wordt er altijd gestart 
met een estafette sprint waar 4 at-
leten van elke vereniging aan mee 
doen. Grote verenigingen kunnen 
met meerdere estafetteteams mee-
doen.

AKU-atleten
Het afgelopen jaar heeft een gro-
te groep jonge pupillen zich als lid 
aangemeld bij AKU en daarom zul-
len veel atleten van AKU aan deze 
wedstrijd meedoen, heel spannend 
omdat het voor een deel van hen 
de eerste wedstrijd zal zijn. Ieder-
een is van harte welkom om naar 
deze wedstrijd te komen kijken op 
sportpark de Randhoorn. Voor jong 
en oud een mooie gelegenheid om 
kennis te maken met de veelzijdig-
heid van de atletieksport.

Twintigste Amstel RAPID 
schaaktoernooi 
Uithoorn - Op zaterdag 11 april 
a.s. organiseert schaakvereniging 
De Amstel te Uithoorn het 20e Am-
stel-Rapid schaaktoernooi. Het 
toernooi is vanouds sterk gericht 
op de jeugd, maar er is tevens een 
groep voor volwassenen. De jeugd-
groep is t/m 15 jaar. De aanvangs-
tijd van het toernooi is 12 uur (graag 
tussen 11.30 u. en 11.45 u. aanwe-
zig i.v.m. de indeling). De prijsuit-
reiking is rond 16.45 uur. Het toer-
nooi vindt plaats in Basisschool ‘t 
Startnest, Arthur van Schendellaan 
100e(achter Sporthal De Scheg), 
1422 LE te Uithoorn. Van te vo-

ren aanmelden is beslist noodza-
kelijk! Inschrijven graag voor 4 april 
! Dankzij een anonieme sponsor is 
deelname aan het toernooi GRATIS!
In dit zgn. rapidschaak-toernooi 
spelen junioren 9 en senioren 7 
ronden volgens Zwitsers systeem. 
(jeugd 15 min. per persoon en se-
nioren 20 minuten per persoon per 
partij). Prijzen zijn er voor de 1e, 2e 
en 3e plaats, voor de jeugd zijn er 
tevens extra prijzen per leeftijdsca-
tegorie. Men kan zich uitsluitend 
opgeven via de website: www.am-
stelschaak.nl, waar men boven-
staande gegevens ook kan vinden.
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Jan Eijsker en Rob Gels in 
finale driebanden
De Ronde Venen - Afgelopen 
weekend werd in cafe biljart de Me-
rel te Vinkeveen de halve finales ge-
speeld van het driebanden toer-
nooi van biljartclub D.I.O. betekend 
( Door Inspanning Ontspanning )
en Cafè de Merel van het jaargang 
2015. Van de 16 spelers in de halve 
finale zijn er toch verrassende spe-
lers gekomen om op zaterdag 11 en 
zondag 12 April te spelen. Een van 
de spelers was Mees Brouwer die 
zaterdag verrassend doorging door 
favoriet Bert Dijkshoorn uit te scha-
kelen. 

Ook onze Mijdrechtse vrienden 
Hans Bras en Henny Versluis kon-
den het niet redden tegen Maarten 
Dulmus en Frank Bijlhouwer. Joop 
Luthart kon in de laatste wedstrijd 
geen vuist maken tegen Rob Gels. 
Joop kwam slechts 1 carambole te 
kort en werd ook uitgeschakeld, 
ondanks dat Joop de kortste par-
tij van het weekend, 9 caramboles 
in 7 beurten had neergezet. Verder 
plaatste zich voor de finale: Jan Eijs-
ker. Hij is de winnaar van verleden 

jaar. Hij zit er ook dit jaar weer goed 
bij. Ook Frank van Schaik op zater-
dag en Paul Schuurman op zondag, 
hij liet teammaat Bram Koning geen 
schijn van kans. Eduard van Heuven 
moest het afleggen tegen een goed 
spelende Mees Brouwer, en Car-
los van Oosterom gaf Herman van 
Woudenberg geen schijn van kans. 

Deze 8 spelers staan dus aanko-
ment weekend in de finale aan de 
biljart-tafel in cafe de Merel te Vin-
keveen. Aanvang beide dagen 13.00 
uur, waarna de voorzitter van b.j.c. 
D.I.O. de prijzen op zondag uit zal 
reiken.
Ook kunnen wij nog enkele biljar-
ters plaatsen voor de nieuwe com-
petitie of voor de ‘De Ronde Ve-
nen’ competitie,. Opgeven kan in 
ons clubhuis, zowel voor de dins-
dagavondclub, B.J.C. de Merel als 
voor de donderdagavondclub B.J.C. 
D.I.O. Ook dames zijn uiteraard van 
harte welkom! Dit alles in Cafe de 
Merel, tel. 0297-263562. Arkenpark 
Mur 43, 3645 EH, Vinkeveen. Email 
thcw@xs4all.nl

Wie neemt de beker mee 
naar huis?

Wilnisse scholieren bij 
regionale Cruyfcourt finale

Atlantis B1 keert met een 
bestolen gevoel terug uit Haarlem

De Ronde Venen - De competi-
tie loopt op zijn einde, de mees-
te teams in de eerste divisie moeten 
nog twee wedstrijden spelen en dan 
zit het reguliere seizoen er weer op. 
Dan breekt ook de tijd om de prijzen 
te verdelen weer aan. Wie wordt er dit 
jaar algemeen biljartkampioen van de 
Ronde Venen? Net als vorig seizoen 
blijft het tot het einde toe spannend. 
In theorie zijn er nog vijf kandidaten 
voor de titel. De Schans/Lutis ventila-
tietechniek, zij zijn met een hele goe-
de reeks bezig en wonnen ook afge-
lopen week uit bij de Merel/Heeren-
lux 1 met 3-6. Bar Adelhof 2 heeft ook 
nog kans maar verloor uit tegen de 
huidige nummer 2, de Springbok 1, 
met 8-1. 

Zowel de Schans/Lutis ventilatie-
techniek als Bar Adelhof hebben al-
leen nog kans als de 3 koplopers veel 
punten laten liggen. Dan de top 3. 
DIO won thuis met 7-2 van de Kui-
per/Stee Inn en staat daardoor der-
de. Zij hebben echter nog maar een 
wedstrijd te spelen en moeten daar-
in zelf goed scoren maar zijn dan nog 
afhankelijk van de uitslagen van de 
nummers 1 en 2. De Merel/Heeren-
lux 3 (nummer 1) was vrij en zag dat 
zowel DIO als de Springbok 1 tot op 4 
punten genaderd zijn. Onderin de 1e 
divisie lijkt de Paddestoel, 4-5 tegen 
de Merel/Heerenlux 2, rechtstreekse 
degradatie niet meer te kunnen ver-
mijden. Mochten zijn nog twee keer 
de volle winst halen dan zijn zij nog 
afhankelijk van de teams boven hen. 
Voor de nacompetitie zijn er eigen-
lijk nog 5 kandidaten. Daarvan deed 
Stieva/Aalsmeer de beste zaken door 
thuis Bar Adelhof 1 met 7-2 te ver-
slaan. Het gat tussen de hoogste ge-
klasseerde (de Kuiper/Steen Inn) en 
de laagst geklasseerde (Bar Adelhof 
1) is maar 6 punten dus ook onder-
in zullen de teams nog flink aan de 
bak moeten om de nacompetitie te 
vermijden.

Nacompetitie
Hier gaat het juist om het behalen 
van de nacompetitie, waarmee eind 
april misschien toch nog promotie 
afgedwongen kan worden. Op een 
wedstrijd na, is hier de competitie af-
gerond. ASM 1 en de Springbok 2 
mochten onderling uitvechten wie de 
rode lantaarn in de 2e divisie zou krij-
gen. ASM won de onderlinge strijd 
met 6-3 en daarmee is de Springbok 
2 dan laatste geworden in de 2e di-
visie. ASM 2 was de laatste weken 
goed bezig en ook deze week werd er 
weer een ruime overwinning behaald. 
CenS 1 moest er met 7-2 aan gelo-
ven. Helaas werd de eindsprint net te 
laat ingezet waardoor zij de nacom-
petitie mislopen. Onze Vrijheid/de Bil-
jartmakers begon heel goed aan het 
seizoen en bleef lang in het spoor van 
Bar Adelhof 3. 

Naarmate het seizoen vorderde leek 
de vorm minder te worden en haak-
te men af in de strijd om het kam-
pioenschap. Ook de laatste wed-
strijd tegen de Kromme Mijdrecht 2 
werd met 2-7 verloren. Met deze uit-
slagen is de kampioen bekend (Bar 
Adelhof 1) en zijn ook de teams voor 
de nacompetitie bekend, de Kromme 
Mijdrecht 1 en CenS 1. Er moet ech-
ter nog een wedstrijd gespeeld wor-
den. Bar Adelhof 3 is de kampioen 
maar moet de wedstrijd tegen CenS 
1 spelen. 
Deze wedstrijd zal komende week 
gespeeld worden en daarmee wordt 
dan nog duidelijk wie er uiteindelijk 
nummer 2 en wie er nummer 3 van 
de 2e divisie zal worden. Spelers van 
de week. Uiteraard was er nog een 
speler met de kortste partij van de 
week en een speler met de hoog-
ste serie. De kortste partij was voor 
John Vrielink van de Merel/Heeren-
lux 1 (150 caramboles in 18 beurten), 
Kees de Zwart van de Kuiper/Stee 
Inn maakte de hoogste serie (38 ca-
ramboles, 34,55%).

Wilnis - Op 1 april was het zover, de 
regionale finale van het Cruyffcourt 
in Volendam. De Ronde Venen waren 
sterk vertegenwoordigd door de jon-
gens van groep 8 van de Koningin Ju-
lianaschool en de meiden van groep 
van de OBS-Willespoort. Koen, Jen-
drick, First, Thom, Mark en Arie be-
gonnen de wedstrijd in mooie hagel-
nieuwe blauwe shirts. Rick was he-
laas ziek dus die kon er niet bij zijn. 
De jongens speelden heel sterk maar 
de mannen uit Diemen waren net te 
sterk. De tegenstand was net een ma-
tje te veel en de resterende wedstrij-

den werden ook verloren. Daarna wa-
ren Suus, Charlotte, Elisa, Anne, Ja-
ney, Saskia en Dirkje aan de beurt. Zij 
speelden eveneens heel sterk maar de 
1e wedstrijd werd ook verloren maar 
de 2 daarop volgende wedstrijden 
werden glansrijk gewonnen. Al met 
al was het een leuke middag met alle 
weertypen, hagel, stormachtige wind 
en zon. De jongens en meisjes hebben 
echt fairplay gespeeld volgens de re-
gels van Johan Cruyff. De meiden van 
de OBS-Willespoort hebben zelfs de 
respectaward gewonnen. We kunnen 
dus super trots op onze kanjers zijn! 

Mijdrecht - Het door van Walraven 
gesponsorde Atlantis B1 team van 
Atlantis ging zaterdag 4 April on-
der leiding van interim coach Ser-
ge Kraaikamp in de wedstrijd tegen 
Aurora B1 van start met in de aanval 
Sven van Putten, Jurjen Bakker (uit 
de C1), Nina Baars en Saskia Veen-
boer. Het startende verdedigings-
vak bestond uit Max van Vliet, San-
der van der Sluis, Elise van Walra-
ven en Marijn Maarsseveen. Het be-
gin van de wedstrijd was goed, maar 
die laatste goede bal om tot sco-
ren te komen kwam er steeds he-
laas net niet. Aurora had op dit punt 
een betere start en kwam al vrij snel 
op een 2-0 voorsprong. Het was nu 
aan het nieuwe aanvalsvak om op 
zoek te gaan naar de aansluitings-
treffer en deze werd direct gemaakt 
waardoor de stand op 2-1 kwam. De 
rest van de eerste helft bleef Atlan-
tis qua score achter Aurora aanlo-
pen en wist helaas lastig dichterbij 
te komen. Dit had zeker niet alleen 
te maken met het spel van het team, 
laten we zeggen dat de leiding he-
laas meer invloed had op het wed-
strijd/scoreverloop in deze helft dan 
zou moeten. Dit zelfs naar de me-
ning van spelers van het thuisspe-
lende team.

Er werd gerust met een achterstand 
van 7-4. Ondanks de stand hadden 

zowel het team, de coach als ook 
de flinke groep meegereisde sup-
porters het gevoel dat deze stand 
door een sterke tweede helft nog 
zeker omgebogen zou kunnen wor-
den naar minimaal een gelijkspel 
en met wat geluk misschien zelfs 
winst. De start van de tweede helft 
was goed en de B1 wist de tegen-
stander te naderen tot de stand van 
8-6. Opnieuw eiste de scheidsrech-
ter echter in de hierop volgende pe-
riode in een flink aantal situaties de 
hoofdrol op, en drukte hierdoor een 
te belangrijk stempel op de wed-
strijd in het voordeel van de thuis-
ploeg. Aurora kon hierdoor de voor-
sprong verder uitbouwen naar 12-8. 
Er werd 2 maal gewisseld waarmee 
verse krachten Sam Verweij (uit de 
C1) en Lynn Loman in het veld kwa-
men voor Jurjen en Nina.
Het laatste deel van de wedstrijd 
liet Atlantis B1 zien veel veerkracht 
te bezitten en ze wisten de achter-
stand terug te brengen naar uitein-
delijk zelfs 1 punt verschil (13-12) 
met nog zo’n 4 minuten te spelen. 
Door sterk te verdedigen bleef deze 
score lang op het scoreboard staan. 
In de voorlaatste minuut werd de te-
rechte gelijkmaker echter afgekeurd 
en een twijfelachtige score wel ge-
teld waardoor het team de wedstrijd 
uiteindelijk zou verliezen met een 
uitslag van 14-12. 

Kwinkslag Paastoernooi 
Senioren 

“Oh wat was dit belangrijk!”

Vinkeveen - Afgelopen donder-
dag was het weer tijd voor het jaar-
lijkse en altijd gezellige, Vrienden- en 
Vriendinnen Paastoernooi bij Bad-
minton verenging Kwinkslag te Vin-
keveen. Net zoals voorgaande ja-
ren weer een druk bezochte avond, 
in sporthal De Boei in Vinkeveen, 
met nieuwe en bekende gezichten. 
Anders dan voorgaande jaren, weer 
eens een keer met vaste koppels i.p.v. 
wisselende, speelden deze koppels 
elk 3 ronden van 15 minuten. De-
ze geweldige, sportieve en fanatie-
ke avond resulteerde in de volgende 
winnende koppels: Nr.1, team Jasper 
van Peursem en Johan de Jong,  nr. 
2, team Ton Bunschoten en Kitty, nr. 
3, team Henny Versteeg en Nel Kok. 

De drie winnende teams gingen ui-
teraard niet met lege handen naar 
huis maar kregen heerlijke prijzen. 
Aankomende donderdag is er een in-
loopavond zodat iedereen boven 12 
jaar eens kan kennismaken met de-
ze toegankelijke sport van 19:30 tot 
22:30 in de sporthal van Dorpshuis 
De Boei aan de Kerklaan 32 te Vinke-
veen. Rackets hebben wij voor u klaar 
liggen en onze trainer zal u de basis-
technieken graag aanleren. Mocht u 
lid worden van onze vereniging dan 
krijgen de eerste 4 nieuwe leden een 
racket aangeboden namens Kwink-
slag. Bij aankomst graag even vragen 
naar Tristan Frese of Johan Donker-
voort. Meer informatie is te vinden op 
www.BVKwinkslag.nl  

Mijdrecht - Afgelopen zaterdag 4 
april stond er in het paasweekend 
een belangrijke wedstrijd op het 
programma voor het door Rabobank 
gesponsorde Atlantis 1. Het team uit 
Mijdrecht moest op bezoek bij Tri-
az uit Amsterdam wat in de ranglijst 
de nummer laatst was. Beide ploe-
gen hebben elkaar al vaker dit sei-
zoen ontmoet waarbij het onderlin-
ge resultaat 2-1 is voor de ploeg uit 
Amsterdam. Atlantis moest winnen 
om Triaz definitief de genadeklap 
van degradatie toe te dienen en zelf 
de kans op handhaven te vergro-
ten. Voor het eerst sinds lange tijden 
knalde Atlantis uit de startblokken. 
Triaz kwam er in de beginfase niet 
aan te pas en Atlantis liep al snel uit 
naar een 0-3 voorsprong. Maar de 

thuisploeg begon wakker te wor-
den en betere aanvallen te draai-
en. Het vlaggenschip van Atlan-
tis deed dit ook, maar zoals wel va-
ker ontbrak het gebrek aan scherp-
te in de afronding. De ploegen kwa-
men op 4-4 gelijk waarna Triaz het 
eerste gaatje sloeg naar 7-4. Atlan-
tis maakte de ruststand nog net iets 
dragelijker door met 7-5 te gaan 
rusten. In de rust voelde de ploeg 
onder leiding van Hans van Dasler 
en Marijke Pauw dat er meer mo-
gelijk was dan er nu geleverd werd. 
Het team had het idee dat ze ge-
woon veel beter waren dan de te-
genstander maar dat ze dat alleen 
nog op het veld moesten laten zien. 
En zo geschiedde! Atlantis kwam te-
rug naar 8-8 waarna beide ploegen 

zich opmaakten voor een spannend 
slot van de wedstrijd. Triaz sloeg nog 
een gaatje van twee: 11-9, maar ook 
dit trok Atlantis al snel weer gelijk. 
Het maken van het 12de doelpunt 
bleek een belangrijke vraag te zijn 
en de ploeg uit Mijdrecht kreeg dit 
als eerste voor elkaar. Eindelijk was 
er weer een voorsprong en op een 
belangrijk moment, maar Triaz rea-
geerde gelijk terug en maakte met 
nog 8 minuten te spelen weer gelijk. 
Aanvallend goede aanvallen draai-
en en verdedigend scherp verdedi-
gen was de taak van het eerste. At-
lantis kreeg een strafworp die ge-
mist werd, waarna Triaz een vrije 
doorloopbal kreeg die ook gemist 
werd. Beide ploegen hielden elkaar 
in leven, maar drie minuten voor het 
einde kwam daar toch die goal. En 
om in de paassferen te blijven, god-
zijdank viel deze aan de kant van 

Atlantis. Triaz kreeg nog een laatste 
aanval om de stand gelijk te trek-
ken, maar ook hier viel geen doel-
punt uit. Atlantis voelde zich even 
als een kampioen na afloop. 
Nadat de ploeg een zeer matig zaal-
seizoen gedraaid heeft met meer-
dere dieptepunten en vorige week 
tegen Velocitas het idee had dat er 
wat te halen viel maar het gewoon 
niet goed deed. Zoals de kop al aan 
gaf: deze was oh zo belangrijk voor 
Atlantis, want hierdoor is het team 
weer een stap dichter bij handha-
ving. Volgend weekend zal er geen 
wedstrijd zijn, maar 18 april zal de 
ploeg er weer staan tegen Fluks uit 
Noordwijk. Deze wedstrijd vangt 
aan om 16:00 op het veld van KV At-
lantis aan de Hoofdweg. Wij hopen 
al onze steun en toe verlaten dan 
weer te verwelkomen om ons naar 
de overwinning te supporteren.

CSW F5 behaalt 1e prijs 
Paastoernooi Abcoude
Wilnis - Afgelopen zaterdag was CSW 
F5 uitgenodigd bij FC Abcoude voor 
het Paastoernooi voor de F-jes.
In een poule van 4 teams moest er 
gespeeld worden tegen Hertha en 2 
teams van FC Abcoude. De mannen 
van de F5 hadden er zin in en begon-
nen geconcentreerd aan de 1e wed-
strijd tegen FC Abcoude. Het werd een 
zenuwslopende wedstrijd maar in de 
allerlaatste minuut werd er toch nog 
gewonnen met 2-1. De tweede wed-
strijd speelden wij tegen Hertha deze 
eindigde in een 2-2. Met nog een wed-
strijd te gaan tegen een ander team van 
FC Abcoude, die wij toch echt moesten 

winnen om op de eerste plaats te ein-
digen, was de spanning om te snijden. 
Maar ook deze wedstrijd werd gewon-
nen en wel met een ruime overwin-
ning 5-1. Nu was het wachten op de 
wedstrijd van Hertha, als zij dik zou-
den winnen waren wij tweede maar als 
Hertha met minder dan 3-1 zou win-
nen of zelfs verliezen waren wij eer-
ste in de poule. De mannen van CSW 
F5 lagen langs het veld en moedigden 
FC Abcoude aan (sorry Hertha). Hertha 
verloor en CSW F5 mocht de grote be-
ker in ontvangst nemen. Knap gedaan 
Dion, Finn, Levy, Nathan, Mohammed, 
Gerco, Wessel en Kick

Hoflandschool met groep 6 
naar het Spoorwegmuseum
Mijdrecht - Op dinsdag 31 maart 
had groep 6 van de Hoflandschool 
een uitstapje naar het Spoorwegmu-
seum te Utrecht. Net na acht uur ’s 
ochtends vertrok de hele klas onder 
leiding van juf Stephanie en begelei-
ders met auto’s naar station Breuke-
len om daar de trein te nemen naar 
Utrecht Centraal en vervolgens een 
trein naar Station Maliebaan waar 
het museum zich bevind. Wat was dat 
spannend en leuk om de met de he-
le klas met het openbaar vervoer te 
reizen. Aangekomen bij het museum 
kreeg de klas een rondleiding van een 
enthousiaste medewerker van het 
spoorwegmuseum. Hij vertelde onder 
anderen een verhaal over de Oriënt 
Expres die vroeger vanuit Parijs naar 
vele Europese steden reisde. Reizen 

die destijds uiteraard alleen bestemd 
waren voor de allerrijksten, graven 
en hertoginnen. Verder werd er ver-
teld over het reizen met de trein in de 
vroegere jaren en liet hij verschillen-
de items zien om een indruk te krij-
gen. De rondleiding werd afgesloten 
met een speurtocht door het museum 
waar de kinderen fanatiek aan mee 
hebben gedaan. Na de speurtocht 
hebben de kinderen genoten van een 
show in het theater Droomreizen. Tus-
sendoor werd er geluncht en was er 
nog tijd over voor wat attracties zo-
als de ‘vuurproef’, ‘stalen monsters’ 
en de speeltuin. Het was een heerlij-
ke dag en alle kinderen, juf en bege-
leiders hebben er van genoten. Met 
dank aan juf Stephanie voor de orga-
nisatie van dit leuke uitje

De Hoef - Tien uur in de ochtend 
vertrokken alle kinderen en vele ou-
ders naar de kerk en was er een kor-
te viering met als thema “Opbloei-
en”. De PowerPoint van een pren-
tenboek over het paasverhaal werd 
verzorgd door groep 7/8. Het kin-
derkoor onder leiding van Julia en 
Anno zong leuke paasliedjes. Door-
dat de liedjes in alle groepen geoe-
fend waren, hoorde je het gezang 
tot ver over de dijk! Voor de groe-
pen 1 t/m 4 werd een spelletjescir-
cuit in paassfeer georganiseerd. De 
kinderen werden begeleid door de 
leerlingen van groep 7 en 8. Om 12 
uur begon de paaslunch voor deze 

groepen. Elk kind had een leuk ver-
sierde paasdoos met een lunch voor 
een ander kind gemaakt.
De groepen 5 en 6 hadden als taak 
het paas high tea voor de boven-
bouw voor te bereiden. De verschil-
lende groepjes maakten gerechten 
klaar met door de kinderen meege-
brachte ingrediënten, dekten de ta-
fels mooi en maakten een prachtige 
tafelversiering. Na een uur zag de 
aula er supergezellig uit en stond er 
een heerlijk buffet klaar!
Door de onmisbare hulp van de ou-
ders van de paascommissie werd 
het weer een sfeervol en gezellig 
feest!

Paasfeest op de Antoniusschool
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