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Werkzaamheden brug
Vrouwenakker (N231)

KORT NIEUWS:

Uithoorn - Het oranje lampje dat knippert, een verhaal
van de politie Aalsmeer Uithoorn over de richtingaanwijzers op een auto. Regelmatig
wordt gezien dat bestuurders
geen richting aangeven bij het
inhalen, afslaan, wegrijden, van
rijbaan wisselen of het verlaten van een rotonde. Hinderlijk
voor medeweggebruikers en,
misschien niet bij iedereen bekend, het is verplicht. De boete voor het niet aangeven van
richting kost 90 euro plus nog
eens 9 euro aan administratiekosten. Een tip van de politie: Geef altijd richting aan bij
het wisselen van rijbaan, inhalen en wegrijden. Voor wie het
even vergeten is: Het hendeltje
zit links naast het stuur.
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De Kwakel - De provincie NoordHolland werkt van 11 tot en met 19
april 2016 aan de brug Vrouwenakker in De Kwakel, gemeente Uithoorn. Door een mankement aan
een onderdeel van de brug (het zogeheten lager) gaat de brug niet
meer goed open en dicht. Dit veroorzaakt ook de geluidshinder in de
directe omgeving. Het defecte onderdeel wordt vervangen.

Dit is de oorspronkelijke plaats voor de afvalcontainer op de hoek bij Raai

Vreemde ‘move’ ondergrondse
afvalcontainer
Uithoorn - Bewoners aan de Rosmarijn in De Legmeer keken er afgelopen week wel even vreemd
van op. Hun was door de gemeente een ondergrondse container voor
gf/restafval beloofd op de hoek van
de straat en de Raai tegenover Rosmarijn nr. 60. De afvalcontainer was
bedoeld voor het storten van groente/fruit en restafval door bewoners
van Rosmarijn 48-78, Riet 2-30, Raai
2-14 en Reigersbek 2-10. In totaal
voor 43 aansluitingen. Maar de container is er nooit gekomen, die is ineens ‘opgeschoven’ naar de volgende hoek bij Reigersbek (5 aanslui-

tingen), waardoor veel (oudere)
mensen een stuk verder moeten lopen met hun afval. Die lieten de redactie van deze krant weten daar
niet blij mee te zijn. Alleen de bewoners van Reigersbek en die in de
hoge woonadressen van Rosmarijn
hebben er dus profijt van dat de afvalcontainer nu dichterbij hun deur
staat.
Raai juiste locatie
“Het ding heeft zo’n veertien dagen
tegenover ons op de stoep gelegen
en plotseling was ie weg. Bij nader
inzien is de afvalcontainer tot onze

Omleidingen
Van 12 tot en met 19 april is de brug
volledig afgesloten voor verkeer.
Gemotoriseerd verkeer op de N231
wordt omgeleid via de N201, N196,
Ringdijk Tweede Bedijking en Oude
Spoorbaan, en vice versa. De omleiding voor landbouwverkeer loopt
via de N196, Ringdijk Tweede Bedijking en Oude Spoorbaan, en vice versa. Voetgangers en (brom)
fietsers kunnen ter plaatse gebruik

maken van een tijdelijke brug over
de Amstel.
Stremming scheepvaart
Voor het scheepvaartverkeer geldt
van 11 tot en met 19 april een stremming. De omleiding voor de scheepvaart wordt aangegeven door middel van gele borden in de bermen.
Gewijzigde planning
Een aantal bewoners en bedrijven in de directe nabijheid van de
brug is op 1 april per brief geïnformeerd over de werkzaamheden. Na
verzending van de brief is de planning van de uitvoering echter nog
gewijzigd. De betreffende bewoners
en bedrijven ontvangen zo spoedig
mogelijk een tweede brief met daarin de nieuwe data. Per abuis zijn op
de gele vooraankondigingsborden
nabij de brug foutieve data vermeld.
De borden worden aangepast.

verbazing zonder enige aanleiding
verplaatst naar de andere hoek, verderop bij Reigersbek. Dat was oorspronkelijk niet de bedoeling,” zo
laat de bewoner van nr. 60 weten.
“Wij weten er niets van waarom dat
zo is gegaan.” Onderzoek wijst uit
dat in het rapport ‘Planning plaatsen ondergrondse containers’ van
de gemeente met als onderdeel ‘Locatieplan de Legmeer-Oost’, inderdaad de plek op de hoek van Raai
staat aangegeven dat daar een ondergrondse afvalcontainer zou worden geplaatst.
Vervolg elders in deze krant.

Jeugdige opruimers
gesignaleerd in Libellebos
Als kwAliteit
belAngrijk is!
Wiegerbruinlaan 73, Uithoorn
(0297) 745 541

HARTELUST B.V.

Uithoorn - Wie struinden er afgelopen zaterdagmiddag door
het Libellebos? Gepaard met afvalgrijper en vuilniszak, waren de
Veenmollen(jeugdnatuurclub van
het IVN) opruimend aan te treffen in
hun lievelingsplek. De kinderen gingen ook op zoek naar vroege bloemen in het schaduwrijke en koele bos. Ze ontdekten ondergrondse

tunnels van vermoedelijk knaagdieren en konden heerlijk klimmen in
allerlei bomen. Volgende keer een
andere activiteit in de natuur.
Benieuwd naar de Veenmollenclub?
Op de site van het IVN Ronde Venen
staat het programma en de voorwaarden onder het kopje “jeugd”.
U kunt ook mailen naar Evelinevangerrevink@gmail.com.

uit meerdere West Europese landen komen waaronder zelfs teams
uit Taiwan, Singapore en Malta. Op
de Open Dag komen ook de deelnemers aan de roeimarathon ‘Hart
van Holland’ langs de vereniging.
Zij roeien die dag 90 km als wed-

strijdtocht of in estafettevorm. Voor
de 20e keer wordt de route vanuit
Utrecht langs Breukelen, Uithoorn,
Abcoude en via Breukelen weer terug naar Utrecht afgelegd in boten
voor 2 of 4 roeiers. Voor meer informatie kijk op mdr.nu.

Oosteinderweg 279, Aalsmeer
Tel. 0297-326454
Fax. 0297-345099
www.hartelust.nl

Miele specialist

Eigen technische dienst

Op de foto v.l.n.r.: Benno van Dam, Frans Boonman en Brenda Elgersma

Ons Uithoorn aan het
werk in het bos
Uithoorn - Afgelopen zaterdag was
Ons Uithoorn aan het werk in het Enge Bos op de Drechtdijk in De Kwakel. De lokale politieke partij had op
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IN DE

INfoRmATIE:
✆ 0297-581698
✆ 06-53847419
✉ VERkoopUITHooRN@
mEERboDE.Nl

Geen krant?

0297-581698

de Kwakelse Veiling 2015 een kavel
ingebracht (een dagdeel werk) en deze is bij opbod verkocht. Hoogste bieder bleek Jeannette Lek, die de loka-

le politici een aantal wilgen liet knotten. De opbrengst van de kavel (120
euro) is inmiddels terechtgekomen bij
het Kwakelse verenigingsleven.

Open Dag Uithoornse Roei- en
Kanovereniging Michiel de Ruyter!
Uithoorn - Aanstaande zaterdag
16 april kan iedereen kennis komen
maken met de roei-, kano- en kanopolosport tijdens de open dag van
Michiel de Ruyter. De leden hopen
op een lekker zonnetje. De open
dag duurt van 10.00 tot 14.00 uur.
Het clubgebouw van de vereniging
is te vinden op Amsteldijk-Zuid 253
in Uithoorn. Diverse leden zullen
aanwezig zijn om te vertellen over
de verschillende mogelijkheden. Ze
hebben roeiboten en kano’s klaarliggen om zelf uit te proberen of deze watersporten bij je passen. Zowel bij roeien als bij kano is er veel
aandacht voor instructie, in het bijzonder voor techniek, materiaal en
veiligheid. Dus ervaring is geen vereiste om eens bij deze vereniging

in een boot te stappen. Bij roeien is
er bij Michiel de Ruyter de mogelijkheid om deel te nemen aan bekende roeiwedstrijden op de Amstel
tussen Ouderkerk en Amsterdam
of aan marathontochten over grotere afstanden, bijvoorbeeld in het
natuurgebied de Weerribben. Ook
organiseert Michiel de Ruyter zelf
de eigen Amsteldrecht wedstrijd.
Verder worden gedurende het jaar
meerdere malen toertochten gevaren van zo’n dertig kilometer door
mooie natuurgebieden in de wijde
omgeving waarbij gebruikgemaakt
wordt van de faciliteiten van bevriende roeiverenigingen.
Kano
Bij de kano is er ook veel keuze. Er

wordt elke week gevaren met toerkano’s en regelmatig varen ze toertochten door het gehele land, bijvoorbeeld in de Biesbosch. Verder
is er veel aandacht voor wildwater
varen. In de herfst gaan ze daarvoor naar de Ardennen en iedere
zomer gaan ze met een grote groep
op pad naar een mooie rivier ergens in Europa. Dit jaar gaan de kanoërs naar Slovenië. Tenslotte heeft
deze vereniging een zeer grote en
sterke kanopolo-afdeling met zeven teams die op alle niveaus actief
zijn. Ze hebben meerdere spelers
die met de nationale selectie spelen
of speelden. Het is een actieve sport
voor jongens en meiden. Ieder jaar
wordt een internationaal toernooi
georganiseerd waarbij deelnemers
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INFORMATIEF
DoktersDiensten
Spoedgevallen overdag via
eigen huisarts en dan toets 1.
Spoedgevallen avond/nacht/
weekenden via huisartsenpost
Ziekenhuis Amstelveen,
tel. 020-4562000.
APotHeek
Apotheek Thamer Heijmanslaan 5
Uithoorn, tel. 0297-562851
Apotheek Boogaard Amstelplein
27 Uithoorn, tel. 0297-566886
DierenHULP
Dierenambulance, tel: 0653315557.
DierenArtsen
Dierenarts Annemieke Calis
Oranjelaan 32A, 1421 AK Uithoorn,
tel. 0297-565989
Dierenartsenpraktijk UithoornAalsmeer, Marijnenlaan 46, 1421
NH Uithoorn, tel: 0297-560627.
brAnDweer & PoLitie
Brandweer, tel. 020-5556666.
Politie, tel: 0900-8844.
sLAcHtofferHULP
info: 0900-0101.
www.slachtofferhulp.nl

PsycHoLogiscHe
HULPverLening
Praktijk voor Eerstelijnspsychologie Nes a/d Amstel
Mw. drs. C. de Klerk,
gezondheidszorgpsycholoog
(BIG geregistreerd)
tel. 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
ELIAGG Uithoorn
Psychotherapeut Dr. R.J. Filius
Ondernemingsweg 230,
1422 DZ Uithoorn, 0297-569544
www.eliagguithoorn.nl
Psychologen Uithoorn
Praktijk Van ‘t Hoff, 06-51994830
Biedt behandelingen aan
kinderen, jongeren, volwassenen,
ouders en gezinnen
Praktijk Klerks, 06-40418725
GZ-psycholoog BIG. Behandelaanbod o.a. CGT, EMDR, ACT,
mindfulness, muziektherapie
Pr. Margrietlaan 86c Uithoorn,
www.psychologen-uithoorn.nl

Stuntverkoop Inter DUO
bij Amstelhof
Uithoorn - Op maandag 18 april,
dinsdag 19 april en woensdag 20
april a.s. organiseert Intersport
DUO een stuntverkoop bij Amstelhof Sport- & Healthclub in Uithoorn.
U kunt profiteren van kortingen tot
60% op restant- en fabriekspartijen zoals: T-shirts, shorts, sweaters, polo’s, bikini’s, running- en fitnesskleding, fietskleding, voetbalkleding, zomerjacks, casualschoenen, voetbalschoenen en sport-

artikelen van vele bekende sportmerken. De stuntverkoop is gratis
toegankelijk!m Locatie stuntverkoop
Intersport DUO:, Amstelhof Health
Club, Noorddammerweg 30, 1424
NX Uithoorn/De Kwakel. Openingstijden stuntverkoop:Maandag 18
april: 18.00 – 21.00 uur, Dinsdag 19
april: 10.00 – 21.00 uur, Woensdag
20 april: 10.00 – 17.00 uur. Voor meer
info zie advertentie elders in dit blad

Nu bij Coop: NoordHollandsche 35+ kaas
Uithoorn - Coop verduurzaamt zijn
kaasassortiment. Vanaf heden is ook
de Noord-Hollandsche 35+ kaas
van de supermarkt gemaakt van
weidemelk. Weidemelk is afkomstig van koeien die ten minste 120
dagen per jaar minimaal 6 uur per
dag in de Nederlandse wei lopen.
Coop hecht veel waarde aan maatschappelijk verantwoord ondernemen en zet continu stappen op het
gebied van duurzaamheid. Als sinds
2012 vinden klanten van de winkel
Noord-Hollandsche 48+ kaas gemaakt van weidemelk in het assortiment. Coop voegt daar nu NoordHollandsche 35+ kaas aan toe. Deze kaas bevat minder vet, maar heeft

toch een volle smaak. Een gezonde
keuze die prima past binnen een
bewust eetpatroon. 100% NoordHollandse Weidemelk Noord-Hollandsche 35+ wordt gemaakt van
de melk van koeien die grazen in
de groene weiden van Noord-Holland. De rijke voedingsbodem van
de Noord-Hollandse polders en het
feit dat de koeien veel buiten lopen, zorgt voor de heerlijke, romige smaak van de kaas. Door te kiezen voor kaas gemaakt van 100 procent Noord-Hollandsche weidemelk
helpt Coop ervoor te zorgen dat er in
Nederland koeien in de wei kunnen
blijven grazen. Want een koe in de
wei, dat is typisch Nederlands!

Leerlingen Vuurvogel helpen
bij oplossen van conflicten
Uithoorn - De Vuurvogel heeft er
een paar belangrijke hulp-juffen en
hulp-meesters bij gekregen. De zogenaamde ‘mediatoren’. Dit zijn leerlingen van groep 6, 7 en 8 die de andere leerlingen van de school helpen bij het oplossen van conflicten.
Een zeer belangrijke taak die hoort
bij de methode van ‘De Vreedzame
School’. Een mediator wordt je niet
zomaar. Je moet hiervoor solliciteren bij je eigen juf of meester met
een echte sollicitatiebrief. Daarnaast
geven de leerlingen ook aanbevelingen door aan de leerkracht over wie
zij het meeste geschikt vinden voor
deze rol. Als je wordt geselecteerd
dan volg je een pittige training waar-

bij je eerst nog fijn mag oefenen met
de verschillende soorten conflicten.
Er is namelijk een heel stappenplan
dat je moet doorlopen om tot een
succesvolle mediatie te komen. Alle 10 de leerlingen hebben dit stappenplan goed in hun vingers en de
leerkrachten vinden dat zij klaar zijn
om hun taak uit te gaan voeren. Bij
zo een serieuze taak met grote verantwoordelijkheid hoort natuurlijk
ook een officiële diplomering. Samen met ouders, opa’s en oma’s,
vrienden en leerkrachten hebben alle leerlingen vol trots hun diploma
in ontvangst genomen. Vanaf deze
week zullen zij op het schoolplein
assisteren als dat nodig is.

COLOFON Muziek als
medicijn

sinds 1888

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
129e jaargang
oplagE: 14.900
ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren
op artikelen of zijn mening te geven
op ontwikkelingen die spelen binnen de gemeente. Uw ingezonden
brief dient echter ondertekend te
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 beschikbaar wordt gesteld aan derden.
Dus ook niet per e-mail, fotokopie
of anderszins zonder uitdrukkelijke,
schriftelijke toestemming van de
uitgever!

www.mEErbodE.nl

Uithoorn - Versmelten. Eén worden
met de muziek. Naar die kostbare
ervaring verlangt ieder musicerend
mens. En het mooie is: hij hangt niet
af van hoe bedreven je bent in zingen, of in het bespelen van een instrument. Die ervaring is voor iedereen haalbaar, precies op ieders eigen niveau. Kom Mantra’s zingen
en mediteren op locatie: Multatulilaan 7-Uithoorn. Datum: vrijdag 15
april a.s. Tijd: inloop met thee vanaf 19.30- start: 20.00- afronding met
een langere (soms geleide) meditatie rond: 21.45 uur. Kosten: 7,50 euro
pp. incl teksten/thee. gepaste betaling. Graag aanmelden ivm de ruimte:
carladebrave@gmail.com-0622608327-www.praktijkclarity.nl.

Weekagenda
Vita Welzijn
wijksteunpunt Bilderdijkhof
Bilderdijkhof 1 Uithoorn
0297 567 209,
www.vita-amstelland.nl

Bingo in Bilderdijkhof
én in het Buurtnest
Vrijdag 15 april (aanvang 13.30
uur) is er bingo in wijksteunpunt Bilderdijkhof en woensdag
20 april in ’t Buurtnest (aanvang
13.30 uur). De bingo is altijd gezellig en er zijn leuke prijzen! De
kaartjes kosten 0,50 per stuk en
de toegang is gratis. Iedereen is
van harte welkom!

DaarOM
Door Willem Nijkerk

In deze tweewekelijkse column van mr.
Willem Nijkerk geeft het openbaar ministerie (OM) in Amsterdam een kijkje
in de keuken van het OM. Willem Nijkerk is officier van justitie, hij geeft leiding aan het team Beleid & Strategie
van het Amsterdamse parket.

Waarom worden minderjarigen
op een andere manier berecht?
Puberende kinderen: ze zijn niet
altijd even makkelijk. Waar de ene
puber het liefst de hele dag achter de computer zit, is de andere
meer geïnteresseerd in jongens of
meisjes ‘flowen’, terwijl een derde experimenteert met blowen
en alcohol. Hoewel de puberteit
bij uitstek een periode is waarin de persoonlijke grenzen worden verkend, wordt ook wel eens
een grens overschreden –die van
strafbaar gedrag.
Wie jonger is dan 18 jaar, is minderjarig. In Nederland worden
minderjarigen in de leeftijdsgroep
van 12-18 jaar berecht volgens
de regels van het jeugdstrafrecht.
Kinderen onder de 12 jaar kunnen niet strafrechtelijk vervolgd
worden, omdat zij nog niet verantwoordelijk gehouden worden
voor hun handelen. In het jeugdstrafrecht houden we er rekening mee dat een jongere nog volop in ontwikkeling is en de gevolgen van zijn gedrag vaak minder
goed kan inschatten. De nadruk
ligt daarom vooral op de opvoeding en het voorkomen van nieuw
strafbaar gedrag.
Een strafrechtelijke vervolging is
een ingrijpende gebeurtenis en
kan langdurige gevolgen hebben,
helemaal voor jongeren. We willen ze daarom de kans te geven
om eerst zelf de verantwoordelijkheid te nemen voor de schade
die ze hebben veroorzaakt, voordat ze met justitie te maken krijgen. Dat kan met een Halt-afdoening, waarbij jongeren leren dat
ze zelf invloed hebben op hun gedrag en hun omgeving. Zo’n af-

doening kan betekenen dat ze
schade moeten vergoeden, hun
excuses aanbieden aan het slachtoffer, en een werkstraf krijgen.
Ook de ouders worden hierbij betrokken. Een Halt-afdoening voorkomt dat een jongere een aantekening op zijn strafblad krijgt en
vormt geen belemmering voor
het krijgen van een Verklaring
Omtrent Gedrag (VOG).
Soms is een Halt-afdoening niet
geschikt, omdat de jongere de afdoening bijvoorbeeld eerder niet
naar behoren heeft uitgevoerd
of omdat hij verdacht wordt van
een zwaarder misdrijf. In die gevallen kan de officier van justitie
een boete opleggen of een taakstraf aanbieden, óf de zaak aan de
kinderrechter voorleggen en een
straf eisen. De kinderrechter beslist vervolgens of hij de verdenking bewezen vindt en wat dan
een passende straf is. Alleen de
kinderrechter mag overigens een
gevangenisstraf opleggen.
De gedachte achter het jeugdstrafrecht is dat een jongere het
vermogen heeft om te veranderen. Bij de beoordeling van de
strafmaat zijn de officier van justitie en de rechter daarom bedacht
op de opvoedingssituatie van de
verdachte: vooral voor jongeren
vormen het contact met familie,
het volgen van onderwijs en een
(bij)baan belangrijke factoren om
hen op het rechte pad te houden.
We denken daarom altijd zorgvuldig na over hoe we met een passende straf kunnen voorkomen
dat de jongere weer het criminele
pad op gaat.

Geweldig resultaat
inzamelingsactie Voedselbank
Uithoorn - Het was een geweldige dag vorige week zaterdag voor
Voedselbank Uithoorn – de Kwakel die in samenwerking met Albert
Heijn op Zijdelwaardplein een inzamelingsactie voor levensmiddelen
had georganiseerd. Maar liefst 103
kratten vol met producten was het
resultaat van deze actie. In de collectebus zat een bedrag van 36,70
euro. Klanten bleven maar producten doneren en eind van de dag leverde bedrijfsleider Luuk nog eens
6 kratten aan vol met melk, eieren, jam en hagelslag. De bestelbus zat afgeladen vol. Deze actie
was hard nodig. Op dit moment zijn

68 huishoudens en 184 personen
in Uithoorn en de Kwakel afhankelijk van de voedselbank. De actie “ruim je voorraadkast eens op!”
heeft zijn vruchten afgeworpen. Er
kwamen zo’n tien mensen naar de
goederenkraam om producten uit
hun voorraadkast in te leveren die
ze zelf niet gebruiken. Naast doneren kunt u ook vrijwilliger worden bij
de voedselbank Uithoorn – de Kwakel . U bent van harte welkom! We
zijn dringend op zoek naar mensen
die willen bijspringen bij de supermarktacties. Als u interesse heeft,
kunt u mailen aan: vrijwilliger@
voedselbankuithoorn.nl

Met Rode Kruis zonder
zorgen op vakantie

Geheugenfitness
Op de 2e en 4e dinsdag van de
maand kunt u mee doen met geheugenfitness. Dit is van 10.00
uur tot 11.30 uur. Hierbij kunt
u uw geheugen op peil houden
en zelf trainen door te puzzelen,
meedoen aan quizzen en spelletjes op het gebied van geheugentraining in groepsverband.
Kosten 1,- exclusief koffie/thee.
Zilveronline cursus
Wilt u met de iPad leren omgaan? Dan kunt u zich aanmelden voor de 8-weekse cursus van 2 juni t/m 21 juli 2016.
De cursus is elke donderdag
ochtend van 10.00-12.00 uur.
De informatiebijeenkomst vindt
plaats op donderdag 26 mei.
Kosten voor de cursus 85,00.
Heeft u nog geen iPad dan kunt
u deze bij ons tegen een vergoeding ook lenen.

Column 8

Foto: Loes van der Meer
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Laatste ronde parencompetitie BVU
Uithoorn - Omdat in de laatste periode van het bridge-seizoen vaak
paren afwezig zijn vanwege vroege vakanties etc. hebben bestuur
en wedstrijdcommissie besloten om
deze zesde ronde (van zes zittingen) in slechts twee lijnen te spelen, omdat anders ‘de lijntjes te kort
worden’. Maandag 11 april ging het
nog wel: 15 paren in de A-lijn en 13
in de B.
De dagscore in deze eerste zitting
was met 66,67% in de B-lijn voor
Andrew de Graaf & Ton ter Linden. Plaats 2 in deze lijn was voor
Ellen Hengeveld & Yvonne Splinter
(57,5%). Drie werden Tony Godefroy
& Harry Rubens (56,67%) en ook

Ploon & Fons Roelofsma scoorden
nog boven de 55%.
Net als vorige week werd de A lijn
gewonnen door Monique Verberkmoes & Jan van Beurden, nu met
57,99%. De tweede plaats werd gedeeld door Ans Breggeman & Lia en
Bep & John de Voijs (55,56%). Ook
Lambert Koeter & Huib van Geffen
scoorden nog boven de 55%.
Voor informatie over bridgelessen
kunt u terecht bij Hans Wagenvoort:
wagenvoorthans@gmail.com,
of
tel. 06 53 368 948. Wilt u informatie
over lidmaatschap van BVU, neemt
u dan contact op met onze secretaris via bvu1953@gmail.com, of tel.
0297569432.

Uithoorn - Bent u wat ouder, maar
jong van geest, en wilt u wel (weer)
eens op vakantie? Maar hebt u geen
zin meer in hele dagen in de bus te
zitten of in het trekken van het ene
naar het andere hotel en leven ‘uit
de koffer’? Dan hebben wij de oplossing voor u. Wij als Rode Kruis
afdeling Uithoorn/De Kwakel, organiseren een hele week (van 8
tot en met 15 juli 2016) in één hotel in Zuidlaren (Drenthe) een leuke
vakantie. Het hotel ligt in het hartje van Zuidlaren en is zeer geschikt
om van daaruit te winkelen en allerlei uitstapjes te ondernemen. In ons
programma is een tweetal excursies
opgenomen en wij bieden u een
zeer afwisselende invulling van de
avonden. Als u nu denkt: Rode Kruis
vakanties, die zijn toch voor zieken
en voor personen die zeer veel hulp
nodig hebben? Dat klopt, maar die
worden landelijk georganiseerd.
Voor inlichtingen daarover kunt u
terecht bij Mevrouw Lydja Bruinsma
(telefoonnummer 0297–566461).
Buiten dat organiseert de afdeling
Uithoorn/De Kwakel deze vakantieweek voor personen die een ‘beetje’
of helemaal geen hulp nodig hebben, maar die het wel fijn vinden
als alles geregeld is. Met ‘alles geregeld’ bedoelen we dat de heenen terugreis per touringcar, het hele

verblijf inclusief thee/koffie ’s morgens, ’s middags en ‘s avonds, ontbijt, lunch, 3-gangen diner, 2 (fris)
drankjes per persoon per dag en
de excursies bij de reissom zijn inbegrepen. Hebt u een ‘beetje’ hulp
nodig (bijvoorbeeld bij het aan- en/
of uittrekken van kousen/schoenen/kleding of iets dergelijks) dan
is dat voor de vrijwilligers geen probleem. De vrijwilligers zijn ook aanwezig om met u, eventueel per rolstoel, te gaan winkelen, een wandeling te maken of een ander uitstapje te ondernemen. (De daaraan
verbonden kosten zijn dan wel voor
uw eigen rekening en voor de rekening van de vrijwilliger.) De reissom
bedraagt 700,- voor alles wat hierboven genoemd staat. Geen gering
bedrag; maar bedenk dat dan ook
‘alles geregeld’ is. En wie weet, ontmoet u wel iemand die het gezellig
vindt eens samen een kopje thee of
koffie te drinken. Zo doet u ook nog
sociale contacten op.
Voor meer informatie, of wilt u zich
meteen aanmelden, kunt u bellen
(tussen 17.00 en 18.30 uur) met mevrouw Corrie Sassen, telefoonnummer 0297-524800 of met Anke Nijland, zelfde tijd, telefoonnummer
0297-564834. E-mailen kan ook:
c.sassen@hetnet.nl of ag.nyland@
planet.nl.
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Deze locatie is het ineens geworden, de hoek bij Reigersbek

Vreemde ‘move’ ondergrondse
afvalcontainer
Vervolg van de voorpagina
Het is wel even zoeken naar dat rapport op de gemeentelijke website.
Het onderwerp waar het hier over
gaat zoekt u op: website gemeente, kies Afval – Containers – Loca-

tieplannen 2016 (onderaan de pagina) – De Legmeer, waarna u het
rapport krijgt met een rijtje locatienummers. Kies voor nr. 4401 – wijk
4 Rosmarijn. De tekening geeft de
plaats aan waar de container moe(s)
t komen. Maar dat is zomaar gewij-

zigd?... Typisch Uithoorn. Is al vaker gebeurd in de Meerwijk Oost.
Niets nieuws onder de zon. Een andere bewoner wijst naar de volgende hoek. “Bij Reigersbek moet u zijn.
Daar is een gat in de grond gegraven en de container ligt er al in.” Na-

genoeg bij hem voor de deur is op
de hoek met Ruit eveneens een afvalcontainer geplaatst (zie 4451 in
het rapport). “Niks mis mee, goed
verdeeld in de wijk als je ziet dat er
elders nog meer ondergrondse afvalcontainers zijn geplaatst. Maar
het blijft vreemd dat men zomaar
voor een andere hoek heeft gekozen
in plaats van Raai en tussen twee
haakjes: wat moet ik nu met de bestaande losse containers,” vraagt de
bewoner zich terloops af? “Die hebben bij ons binnen en buiten altijd
veel ruimte in beslag genomen. Wat
dat betreft zijn we wel blij met de
nieuwe manier van afval storten.”
Gezien het straatbeeld en de aansluitingen van diverse andere straten
die op de Rosmarijn uitkomen, zou
het logischer zijn geweest als men,
zoals aangegeven, voor de kruising
met Raai had gekozen. Bij enkele
(jongere) bewoners gaat het er niet
zozeer om dat ze nu 25 of 30 meter verder moeten lopen, maar om
het principe dat officiële gemeentelijke besluiten als het plaatsen van
een ondergrondse afvalcontainer
zomaar en zonder aankondiging gewijzigd kunnen worden. “Als dat met
meer zaken zo gaat, waar ben je dan
als burger aan toe en dan moet je
maar accepteren dat het loopt zoals het loopt?” Aldus een van hen.
Tja, het beleid van de gemeente Uithoorn is al langere tijd ondoorgrondelijk. Wij vroegen de gemeente om
commentaar. Een woordvoerster liet
ons weten dat zij het zou navragen.
Bij het ter perse gaan van deze krant
had het antwoord ons nog niet bereikt. Dat houdt u dus tegoed.

Nieuw in Uithoorn:

Club Bada Bing
Uithoorn - Club Bada Bing is dé
nieuwe uitgaansgelegenheid in Uithoorn. U vindt hen aan de Julianalaan 18. Voor iedereen van 25 jaar
en ouder de plaats voor een gezellige avond uit. Iedere vrijdag en zaterdag geopend en regelmatig zijn
er evenementen. Ook wordt heerlijke muziek gedraaid. Op 23 april is
er live muziek van de Schotse band
Kerryvore. Vanaf 21.00 uur staat de
deur voor je open. Skerryvore, bestaande uit 7 leden, is een prijswinnende folkrock band die wereldwijde bekendheid geniet. De band is
gevestigd in Glasgow en geeft optredens in o.a. Europa, de USA, het
Midden-Oosten en China. In 2015
vierde Skerryvore het tienjarig bestaan en brachten zij tevens het
nieuwe album “Decade” uit. De muziek wordt gekenmerkt door invloeden van rock, pop, jazz en coun-

try, zonder de traditionele Keltische
“roots” uit het oog te verliezen. Tijdens de Europese tour is het optreden in Bada Bing het enige optreden op Nederlandse bodem. Kom
genieten van Skerryvore in een persoonlijke, sfeervolle setting! En laat
deze unieke kans op een super gezellige avond niet voorbij gaan. Tickets zijn verkrijgbaar voor 12,50 via
de website www.badabinguithoorn.
nl.
Koningsnacht
Met koningsnacht is Club Bada Bing
natuurlijk ook geopend en speelt er
een leuke band.
Als men met een groep van minimaal 4 mensen binnenkomt die
avond ontvangt deze groep een fles
drank en iedereen die iets oranjes
om of aan heeft ontvangt een gratis drankje.

Ceres doet schenking aan
Kinderboerderij

Het Hoge Heem

Meiden organiseren High
Tea & Karaokemiddag
Uithoorn – Afgelopen zaterdag 9
april werd er een High Tea en Karaokemiddag gehouden voor de bewoners van Het Hoge Heem, georganiseerd door jongeren. In een volle zaal met bewoners was er eerst
tijd voor een High Tea met een ruime keuze aan cupcakes, gebak,
sandwiches, toast en chocoladebroodjes. Onder het genot van een
bakje koffie of thee gingen de be-

woners los op oude nummers van
onder anderen André Hazes, Benny
Neyman, Abba en Wim Sonneveldt.
Het was een gezellige middag, en
zeker voor herhaling vatbaar.
Heb je zelf leuke ideeën of vind
je het leuk om te helpen bij activiteiten, stuur dan een mail naar:
n.achahboun@sportservicehaarlemmermeer (Nasséra Achahboun)
Jongerenwerk What’s Up Uithoorn.

Nepmail: Boete op de snelweg
Uithoorn - En weer een nepmail
bij de redactie afgelopen week. Opnieuw een probeersel om geld af te
troggelen via zogenaamd een officiële instantie. Dit keer trekt het
Centraal Justitieel Incassobureau
van het Ministerie van Veiligheid
en Justitie aan de bel. Te hard gereden op de snelweg en deze boete
is nog steeds niet betaald. De laatste mogelijkheid wordt gegeven om
de openstaande bekeuring van 103
euro alsnog te voldoen. Betalen kan
alleen nog via 3V payment. Niet betalen kan een deurwaarder aan de
deur geven of, nog erger, beslaglegging op eigendommen. Dreigende taal, maar nep. Te hard gereden

op een snelweg, niet welke, een tijd
wordt niet genoemd, ook niet het
kenteken van de auto. Wel de datum en hoeveel kilometer te hard is
gereden. Duidelijk is hier iets niet
pluis. Al eerder kreeg de Meerbode een melding van een lezer die
een zelfde soort mail had ontvangen. Ook de snelheid overschreden
op een snelweg. Trap er niet, klik de
mail maar richting prullenbak. Justitie stuurt namelijk nooit bekeuringen per mail. Iedere boete valt ‘gewoon’ op de deurmat, voorzien van
een acceptgiro. Ongelooflijk toch
deze criminaliteit via internet. Blijf
alert en bel bij twijfel de politie, de
bank of de betreffende instantie!

Uithoorn - Eén van de doelstellingen van Stichting Ceres is om
geld te generen voor ‘goede doelen’. Door het jaar heen schenkt de
Stichting al geld aan organisaties
als bijvoorbeeld KiKa. En bij de kassa heeft Stichting Ceres een ‘spaarpot’ staan. De inhoud was in 2015
voor Kinderboerderij De Olievaar
in Uithoorn. De opbrengst van deze spaarpot, aangevuld met een bedrag van Stichting Ceres, werd afgelopen week door een afvaardiging van Stichting Ceres overhandigd aan het bestuur van Kinderboerderij De Olievaar. Onder het genot van een prachtige en heerlijke
lentezon bracht een afvaardiging
van Stichting Ceres een bezoek aan
Kinderboerderij De Olievaar. Kinderboerderij de Olievaar is hard aan het
werk om weer een volwaardige kinderboerderij te worden. De Kinderboerderij heeft een nieuwe start gemaakt. Mede door de enorme inzet
en het enthousiasme van het huidige
bestuur, moet deze Kinderboerderij
weer een geweldige ontmoetingsplaats gaan worden tussen mens en
dier. Het is niet alleen een heerlijke
plek om te ontspannen. Maar zeker
ook een plaats, waar kinderen res-

pect leren hebben voor dieren. Maar
het opbouwen van een Kinderboerderij kost tijd en geld. Tijd wil het
bestuur van de Kinderboerderij er
zeker insteken. Maar geld krijgen
voor de Kinderboerderij is heel lastig. Het bestuur heeft dit hard nodig
voor de aanschaf van nieuwe dieren
en voor het onderhoud. Helaas ontvangt de Kinderboerderij geen subsidie van de gemeente. Daarom wilde Stichting Ceres graag iets doen
voor de Kinderboerderij. Tenslotte
zijn het de burgers van de gemeente Uithoorn die hun goederen aanbieden bij Stichting Ceres. En door
de verkoop van deze artikelen, kan
Stichting Ceres een kleine helpende financiële hand bieden. Op deze wijze komt het geld welke Stichting Ceres mocht ontvangen door
de verkoop van (kringloop-)goederen weer terug bij de bevolking van
de gemeente Uithoorn.
Zowel Stichting Ceres als Kinderboerderij De Olievaar zoeken nog
vrijwilligers. Informatie over Stichting Ceres via de website www.ceres-kringloop.nl of via info@cereskringloop.nl en over Kinderboerderij De Olievaar via de website www.
olievaar.nl.

Op de foto v.l.n.r: Ger de Ruiter (secretaris Ceres), Klaas Wijbrandi (penningmeester De Olievaar), Jos Bon (voorzitter Ceres), Paul van Soelen (directeur
Ceres), Ben Scholte (bestuurslid Ceres), Erik Wolbers (voorzitter De Olievaar),
Willem Körnmann (secretaris De Olievaar)

Tweede diploma uitreiking bij Solidoe
Uithoorn - Afgelopen week is er
wéér een diploma uitreiking geweest bij Solidoe: nu hebben we
gevierd dat nog eens 13 collega’s hun PW4 diploma hebben gehaald. Voor het werken in de kinderopvang is een PW3 opleiding
vereist, maar deze collega’s hebben zich dus extra geschoold. Solidoe heeft dit traject de afgelopen
3 jaar aan alle medewerkers aangeboden met op maat gemaakte praktijkworkshops en opdrachten. Wie
wilde kon ook examen doen in Nederlands, Engels en Rekenen waardoor naast een vakdiploma ook het
erkende PW4 diploma gehaald kon
worden. In november hadden al 42
collega’s dit afgerond, en nu nog
eens 13. Dat Solidoe enorm trots
is op haar leergierige medewerkers
mag duidelijk zijn, op deze manier
zijn we nog beter in staat om kwalitatief sterke opvang te bieden! Vrijdag hebben we dat gevierd met deze geslaagden en hun familie en
collega’s in de Thamerkerk.

Afgelopen maandag werd er nog hard gewerkt aan de drijvende noodbrug.

Noodbrug ligt er bijna
Regio - De Vrouwenakkerse brug is
deze week gestremd voor alle verkeer. Vorig jaar was er veel geluidsoverlast als de brug geopend of gesloten werd. Na lang onderzoek
bleek dat de herrie werd veroorzaakt door een defect lager.
Om het lager te kunnen vervangen moet het bovenste deel van
de brug gedemonteerd worden en
daar wordt nu hard aan gewerkt.
Voetgangers en (brom)fietsers kunnen gebruik maken van een tijdelijke brug die maandag geinstaleerd
is. Auto’s en overig verkeer moeten

omrijden via de Hoef of Leimuiden.
Ook het vaarverkeer ondervind hinder van de stremming. Zij moeten
nog veel verder omvaren, bijvoorbeeld via de Ringvaart van de Haarlemmermeer en door Amsterdam of
via Woerden. De overlast zou op 19
april voorbij zijn maar uit een later
schrijven van de Provincie NoordHolland blijkt dit toch een aantal dagen later zal zijn. Vanaf 20 april kan
iedereen er weer door en zijn de bewoners verlost van de geluidsoverlast.
Foto Ton Kamminga

Open Dag in Gebouw De
Wieger: Boost your Life
Uithoorn - Op zaterdag 23 april van
11.00 tot 15.00 uur kunt u langs komen op onze Open Dag. En krijgt u
antwoord op de vraag: Hoe ga ik mij
fitter en lekkerder voelen? Wie zijn
wij? Deli Line Gewichtsbegeleiding,
Motion Fysiotherapie en Preventie,
Podotherapie Aalsmeer, Chiropratie Uithoorn, Elze Roest , massagetherapeute, Salute Di Pella Schoonheidssalon, Cocon Vastgoed Management B.V., Deli Line . Bernadette Blauwhoff geeft voedingsadviezen om af te vallen, gezonder en fitter te worden. Ook helpen haar persoonlijke adviezen u af van ontstekingen en hormoonproblemen. U
kunt ook een gratis gewichtscheck
krijgen, inclusief meting vocht, vet‐,
spier‐ en botmassa, bloeddruk, ruststofwisseling en je echte leeftijd.
Deli Cuisine verzorgt heerlijk gezonde hapjes en Power food smoothies
, Tijdens deze dag krijgt u 10 % korting op alle Biologische Eko producten. 10% korting op alle Prodimed
producten
Motion Fysiotherapie:
Iedere fysiotherapeut bij Motion Fysiotherapie heeft een aandachtsgebied. U wordt dan ook behandeld
door de therapeut met de meeste
kennis op het gebied van uw klacht.
Motion Preventie:
Motion Preventie biedt persoonlijke
begeleiding. U sport in kleine groepen met steeds een sportbegeleider
die rondloopt om aanwijzingen te
geven. Ieder heel uur is er een presentatie. Verder kunt u terecht met
vragen over uw gezondheid. Kan ik
sporten terwijl ik al wat ouder ben
en last van mijn hart, gewrichten of
longen heb? Bang om te vallen of
voelt u zich minder stabiel: laat uw
evenwicht testen! 11 en 13.00 uur:

wel eens last van uw rug, kom naar
de presentatie over rugklachten met
daarna tips en oefeningen. 12 en
14.00 uur: mindfulness: iets voor u?
Marinka Maas geeft een presentatie
over mindfulness. Elze Roest massagetherapeute geeft lichaamsgerichte therapie met als doel het creeren van balans tussen lichaam en
geest. Lichaamsgerichte therapie
kan je helpen bij stress, spanning,
vermoeidheid of verstijfde spieren.
Je leert stap voor stap het ervaren
en benoemen van wat er in je lichaam gebeurt. Al na een paar behandelingen voel je direct het verschil ! Gratis bodyreading en tevens
is het mogelijk om kennis te maken
met diverse massage-technieken. .
Salute Di Pella Schoonheidssalon
Renate Looman van schoonheidssalon Salute Di Pelle helpt u aan
een gezonde en stralende huid. Zij
werkt met het merk Henriette Faroche, dat de kracht uit de natuur
haalt en dierproefvrij is . Er worden
hier hele mooie resultaten mee behaald. Ook is zij gespecialiseerd in
de fruitzuur-peeling, die zorgt voor
een vernieuwde en herstelde huid
van binnen uit.
Gratis een persoonlijk huidadvies.
Naast een kennismaking met bovengenoemde ondernemers kunt u
ook een kijkje nemen in de rest van
Gebouw De Wieger. Dit is een ideale locatie om te ondernemen. Mooie
lichte kantoren, luxe binnentuin en
volop parkeerruimte. Dus ook als u
een plek om te huren zoekt is dit een
mooie gelegenheid om eens binnen
te kijken. Een prachtige locatie voor
een Paramedisch Centrum, maar uiteraard kunnen ook andere bedrijven zich hier vestigen. Meer informatie bel Cocon Vastgoed Management B.V. 020 - 622 69 41. Het adres
is Wiegerbuinlaan 8A te Uithoon.
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Kaartverkoop Maskerade
van start

Nieuw bestuur
Gemeentebelangen
Uithoorn - Op dinsdag 5 april jl.
is tijdens de ledenvergadering het
nieuwe bestuur geïnstalleerd van
Gemeentebelangen Uithoorn /
De Kwakel. Voorzitter Ed Hirschfeld heeft, na jaren van voorzitterschap, afscheid genomen maar
blijft wel lid van Gemeentebelangen . Ed werd met een passend afscheidswoord door fractievoorzitter Herman Bezuijen bedankt voor
zijn jarenlange inzet. Het nieuwe
bestuur behoudt gelukkig de ervaring van de bestuurleden Sjaak
Verhaar als contactpersoon tussen
fractie en bestuur en Albert Borghouts in de functie van penningmeester. Er bleek veel belangstelling vanuit het bestaande ledenbestand maar ook van buitenaf, onder
andere vanuit de groep mensen die
de cursus “Politiek actief” gevolgd
hebben. Deze cursus is kortgeleden
op het Gemeentehuis van Uithoorn
gegeven voor belangstellenden. De
nieuwe voorzitter, Robert Timmers,
is een zeer bekend gezicht binnen
Gemeentebelangen. Hij is vele jaren
raadslid geweest voor Gemeentebelangen en heeft besloten zijn kennis
en ervaring in te zetten vanuit deze
bestuursfunctie.
Nieuw gezicht
Een nieuw gezicht voor Gemeentebelangen, maar zeer bekend in de
Kwakel is Wim Börger die secretaris

wordt. Henk Elserman is jaren actief
geweest als voorzitter van de lokale ANBO (de ouderbond) en zet zich
vanaf nu graag in voor het bestuur
van onze lokale partij. Corry Feitsma is als bestuurslid toegetreden en
is geheel nieuw in de politiek, maar
met een enorm enthousiasme en
energie. Tenslotte heeft Tineke Bouma-Verbeek besloten haar steunfractielidmaatschap om te zetten en
de PR van Gemeentebelangen vanuit het bestuur op zich te nemen.
Vanaf nu heeft Gemeentebelangen de luxe een bestuur te hebben dat bestaat uit zeven personen.
De raadsfractie, leden en het bestuur zijn dan ook erg blij met deze ontwikkeling waardoor zij nog
meer herkenbaarheid kunnen geven aan de activiteiten en ook meer
aandacht kunnen geven aan de bewoners van Uithoorn en De Kwakel.
Daarnaast is het voor hen een bevestiging dat lokale politiek steeds
belangrijker wordt en haar steentje bijdraagt aan onze leefomgeving.
De vereniging heeft dan ook het volle vertrouwen voor de toekomst.
Mocht u interesse hebben in de activiteiten van Gemeentebelangen,
mocht u meer willen weten over het
partijprogramma of actief mee willen gaan doen? U bent van harte welkom. Voor meer informatie en
contactpersonen: bezoek onze website: www.gemeentebelangen.nl

Succesvolle
voorspeelmiddag KNa
Uithoorn - Afgelopen zondagmiddag was het een drukte van belang in het Muziekgebouw van KnA
aan het Legmeerplein in Uithoorn.
Er was een groot aantal aanmeldingen voor deze voorspeelmiddag.
Solo’s, duetten, een kwartet, zelfs
een kwintet en natuurlijk de vuurdoop voor het leerlingenorkest in de
nieuwe samenstelling. Deze leerlingen spelen soms al een jaar of langer maar sommige kinderen zijn afgelopen september pas begonnen
met de muzieklessen naar aanleiding van het muziekprojekt met De
Kwikstaart. Een hele kluif voor dirigent Gerhart Drijvers maar dankzij zijn geduld en visie op het orkest
is het nieuwe leerlingenorkest een
zeer geslaagde onderneming geworden. En dat is precies wat het
bestuur en de leden van KnA graag
willlen: een prachtige muziekvereniging met mogelijkheden voor jong
en oud, beginners en zeer ver gevorderden.

Concerten
De komende maanden staan er veel
optredens gepland voor het orkest
van KnA waaronder ook het zomeravondconcert samen met Tavenu op
18 juni a.s.. Natuurlijk zijn de muzikanten van KnA ook weer present
tijdens de dodenherdenking op 4
mei a.s..
Daarnaast gaan vanaf mei ook de
repetities beginnen voor het concert ‘Music4All’ op 5 juli a.s.. Tijdens
dit concert spelen de leden van KnA
samen met iedereen die een muziekinstrument bespeelt en het leuk
vindt om eens mee te doen in een
orkest. Opgeven voor dit speciale concert kan nog steeds; speel je
een muziekinstrument en lijkt het je
leuk om mee te doen? Geef je dan
op voor via kna.secretariaat@gmail.
com. Meer informatie is te vinden
via www.kna-uithoorn.nl.

Optredens
Naast het leerlingenorkest waren er
verschillende optredens op zeer diverse instrumenten; dwarsfluit met
piano, twee fluiten, de prachtige
cello’s, trompetten, trombone, saxofoons en last but nog least de jongste deelnemer die een paar loepzuivere nummers speelde op zijn blokfluit terwijl hij pas twee maanden
speelt! Daarnaast bijzonder mooie
stukken van het saxofoon kwartet
van KnA De bezoekers kregen een
zeer gevarieerd en soms bijzonder
vertederend aanbod tijdens deze
leuke middag.

Uithoorn - De kaartverkoop voor
Maskerade’s uitvoering van The
Mousetrap van Agatha Christie is
inmiddels begonnen en de verkoop gaat hard. Dit is een voorstelling die je gezien moet hebben, al
is het maar één keer in je leven! Dit
ultieme Britse moordmysterie is een
fenomeen: het is de langst lopende
toneelvoorstelling in de theaterhistorie. De Londense première was op
25 november 1952 in het Ambassador’s Theatre (met Lord Richard Attenborough in de rol van Brigadier
Trotter). En het wordt nog steeds
op het West End opgevoerd, avond
aan avond, zonder één keer over te
slaan. Vanaf 1973 in het St. Martin’s
Theatre.
Theater
The Mousetrap is de theaterbewerking van een kort verhaal naar het
hoorspel Three Blind Mice uit 1947,
gebaseerd op een waargebeurd verhaal over de dood van een verwaarloosd pleegkind. Agatha Christie gaf
de opvoerings-rechten van het stuk
cadeau aan haar geliefde kleinzoon
Mathew Prichard voor zijn 9e verjaardag. Het cadeautje bleek miljoenen waard. Het verhaal gaat dat
de jongen aanvankelijk diep teleurgesteld was want dat hij liever een
fiets had gekregen... Christie zelf
dacht dat het stuk op z’n best zes
tot acht maanden zou lopen. Inmid-

dels heeft het stuk meer dan 400 acteurs en actrices op de planken gebracht, ruim 30 regisseurs gehad en
bijna 9 miljoen mensen hebben The
Mousetrap tot nu toe gezien.
Jaren 50
The Mousetrap speelt in de jaren
’50 van de vorige eeuw. Het pas getrouwde stel Giles en Mollie Ralston opent in Monkswell Manor een
pension. Door een hevige sneeuwstorm raken de gasten van de buitenwereld afgesloten. Niemand kan
er meer in of uit. Eerder die dag is
er, vlakbij in Londen, een vrouw gewurgd. De dader is voortvluchtig. De
spanning loopt op als er ín het pension een tweede slachtoffer valt! Het
onheilspellende kinderdeuntje Drie
blinde muizen dat regelmatig te horen is, doet het ergste vrezen... Ieder
van de aanwezigen heeft een mogelijk motief voor de moorden en ieder
was in de gelegenheid om de moorden te plegen... Wie is wie? Wie verbergt wat? En welk muisje zal het
slachtoffer zijn als de muizenval
voor een derde keer dichtklapt? Na
bijna 64 jaar en ruim 26.000 opvoeringen in Londen, is The Mousetrap
twee avonden in Uithoorn te zien, op
29 en 30 april. In het Alkwin Theater, Weegbree 55 te Uithoorn, aanvang 20.15 uur. Kaarten à 12,50 zijn
te koop via www.toneelgroepmaskerade.nl of 06-81228111

Slotconcert scau één trio
op vijf instrumenten
Uithoorn - Trio Parnasse is een
uniek trio in Nederland! Drie musici bespelen vijf instrumenten: viool,
altviool, klarinet, basklarinet en piano. Trio Parnasse bestaat uit Janneke Zegveld, Mark Snitselaar en
Wouter Bakker. Mede door deze
unieke bezetting is het trio in staat
in één programma gevestigde werken, maar ook uitdagend en onbekend repertoire te spelen, waarmee
een breed publiek wordt bediend.
Naast klassieke werken van onder andere Mozart en Bruch brengt
Trio Parnasse op zondag 17 april a.s.
om 14.30 uur in de Thamerkerk te
Uithoorn spannende muziek van
Godron, Richardson en Piazolla ten
gehore. De musici geven zelf toelichtingen op hun instrumenten en
op de stukken die ze spelen, zodat
het publiek des te meer kan genieten van bekende en onbekende muziek.
Kaarten zijn te koop à twaalf euro per stuk bij de boekhandels Ten
Hoope (Zijdelwaardplein) en Bruna
(Amstelplein). Jongeren tot zestien
jaar betalen slechts zes euro. Vanaf
14.00 uur is de zaal open en worden
de overgebleven kaarten verkocht.
Tevens zal de nieuwe seizoensbrochure 2016-2017 beschikbaar gesteld worden.
Janneke Zegveld krijgt haar eerste vioollessen op 6-jarige leef-

tijd. Na haar middelbare choolopleiding studeert zij aan verschillende conservatoria bij diverse docenten zoals Emmy Verheij. Zij geeft les
op verschillende muziekscholen en
ontwikkelt een cursus muziek voor
kleuters genaamd ‘De Notendop’.
Mark Snitselaar studeert klarinet
bij Frans de Jong en Lars Wouters
van den Oudenweijer. Hij volgt masterclasses bij o.a. Charles Neidich.
Basklarinetlessen volgt hij bij Henri Bok (Codarts Rotterdam) en Davide Lattuada (KCO). Als soloklarinettist is hij verbonden aan het orkest
van Ars Musica. Hij is ook werkzaam als dirigent: van het symfonieorkest Sjosjanim, het Nijmeegs
Blazersensemble en de fanfare van
OBK Otterlo.
Wouter J. Bakker studeert klassiek
piano aan de conservatoria van Amsterdam en Utrecht. Zijn docenten zijn o.a. Håkon Austbø en David Kuyken. Hij studeert ook kerkmuziek, met bijvak orgel bij Jacques
van Oortmerssen, en theologie. Hij
behaalt prijzen op verschillende
concoursen, waaronder het Prinses
Christina Concours. Hij volgt masterclasses bij o.a. Lazar Berman en
Pascal Devoyon. Wouter geeft regelmatig solorecitals. Daarnaast
heeft hij een eigen lespraktijk en is
hij vaste begeleider van Toonkunst
Wageningen.

Opening ‘Meer voor Fietsen’
Regio - Na 22 jaar voor Balk rijwielen gewerkt te hebben, is Sem Hagenaars zijn eigen fietsenwinkel begonnen in Kudelstaart. In de winkel
aan de Kudelstaartseweg 224, waar
hij de afgelopen 5 jaar voor Balk rijwielen actief is geweest, staat Sem
met een sterk team van vier man
voor iedereen klaar om de vertrouwde service te bieden voor uw fiets.
Die opening van de nieuwe winkel met de passende naam ‘Meer
voor Fietsen’ wordt gevierd van 7 tot
en met 9 april met diverse aanbie-

dingen: Zo wordt 20 procent korting gegeven op diverse overjarige
modellen, waaronder racefietsen,
mountainbikes, moeder- en stadsfietsen en zelfs ebikes. En iedereen
die tijdens de openingsdagen een
fiets uit de nieuwe collectie koopt
bij Sem en zijn team krijgt er gratis een fietsverzekering bij. Een bezoek dus zeker waard. Sem Hagenaars en zijn team ‘Meer voor Fietsen’ heten u allen van harte welkom
aan de Kudelstaartseweg 224. Voor
meer informatie: 0297-360041.

Creatief schilderen voor
moederdag
Uithoorn - Je vervelen in de meivakantie? Niet nodig! Op dinsdagmiddag 3 mei willen wij kinderen van 8

tot 12 jaar onder het genot van een
glas limonade en iets lekkers de gelegenheid bieden een moederdag-
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Op zoek n
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Wederom reizen we
af naar het verre
Indonesië, alwaar
onze vriend/chauffeur
Ketut ons op het
vliegveld staat op
te wachten met een
vriendelijke glimlach.
Moe van de reis brengt hij
ons naar het hotel, waar het
personeel in een dubbele rij
ons staat op te wachten. Eenmaal uit de auto gestapt,
maakten zij een diepe buiging en hingen een bloemenkrans om ons nek. Wij zijn
trouwe hotelgasten die vaak
terugkomen als het ons goed
bevalt. Als blijk van waardering krijgen wij bij aankomst
altijd zo’n ontvangst, een upgrade naar een “nog” mooiere kamer, voorrang bij de restaurants, vaak een privé tafel en nog veel meer verwennerij. Toen wij voor het eerst
in Indonesië kwamen, moesten wij vooral wennen aan
de vriendelijkheid van deze mensen , dat wil zeggen
dat we meer wantrouwend
waren. Zo ook een keer dat
onze zoon zijn “Pokémon”
speeltjes ergens had laten
liggen, en nog een keer zijn
Gameboy ergens had vergeten. Aangekomen in het hotel kwam de dame van guest
relations naar ons toe met de
mededeling dat er een man
onderweg was met wat spullen. Eh spullen…., wij liepen
schuchter naar de man toe,
maar bleven wel in de buurt
van de security. De man gaf
ons de Gameboy en de Pokémon speeltjes in ons handen
en zou zo weer weggaan.
Deze meneer heeft gewoon
twee uur gereden om dit achter onze kont aan te brengen,
en wij wantrouwend bij de security staan…. Hij wilde geen
fooi, niets drinken of eten, hij
zei gedag en ging weer. Wat
een goedheid zit er in deze mensen, hier zouden wij
nuchtere en wantrouwende
Nederlanders wat van kunnen leren. Ketut stond de volgende ochtend al klaar met
zijn taxi, en gingen op weg
naar een galerie van de kunstenaar Made. Van te voren
waren wij al gewaarschuwd,
dat we een hoop geduld
moesten hebben daar Made
een Boeddhist was. We kwamen er al snel achter wat ze
hiermee bedoelden. Ondanks
onze afspraak was Made
nog niet aanwezig daar hij

aan het “bidden” was.
Na anderhalf uur maakten we kennis met Made en
leerden een gedreven boeddhist kennen. Hij maakte zelfs
zijn schilderijen volgens het
boeddhisme, onze belangstelling was gewekt en hij
nam ons mee naar zijn “werkplaats”. Vol verbazing en bewondering luisterden we naar
zijn uitleg over zijn schilderijen. Alles heeft een betekenis in zijn werken. Zo lopen
er “dierensporen” door zijn
werken, die hij daadwerkelijk
door een diertje bijvoorbeeld
een slak of kevertje over zijn
schilderij liet lopen. Met deze
kennis kijk je echt anders naar
een kunstwerk, maar dan wel
in de goede zin. Na vele onderbrekingen van bloemoffers
en bidden, zijn we overeengekomen dat hij een prachtige collectie voor ons ging
maken. Wat een bijzondere
man. Wij zijn nog meerder
keren in zijn galerie geweest
om te kijken naar de vorderingen die hij maakte met onze
collectie, tot hij ons uiteindelijk vroeg om te komen kijken
daar de collectie klaar was.
Aangekomen met een grote bos bloemen waar hij gek
op was, vielen we om van
verbazing. Hij had de gehele galerie ingericht met onze
collectie, dit hadden we nog
nooit meegemaakt. Onder
het genot van een hapje en
een drankje konden we “uitzoeken” wat we mooi vonden. Het heeft duidelijk ook
zijn nadelen dat alle werken mooi hangen, want uiteindelijk hebben we een hele grote collectie aangekocht
d.w.z. meer dan gepland….
(40 schilderijen) Helaas kregen we het slechte nieuws
in 2013 te horen dat Made
door een auto ongeluk veel te
vroeg om het leven was gekomen. Hij was een bijzondere man die bij ons voorleeft in
zijn werken.
Ida Miltenburg

Lachen bij Genesius
De Kwakel - Toneelvereniging Genesius in De Kwakel speelt op 16, 22
en 23 april in dorpshuis De Quakel.
Ze spelen “Broeders bij de nonnen”,
een komisch stuk geschreven door
Willem de Groot, regie is in handen
van Sylvia Broos.
Vanuit het bisdom wordt besloten
dat een aantal broeders gaat verhuizen naar een klooster waar tot
dat moment alleen nonnen wonen.
Een idee dat bij moeder overste
geen positieve emoties losmaakt.
Het betekent ook dat er in het klooster een en ander verbouwd moet
gaan worden, weer een feit waar
moeder zich druk over maakt en wat

ze afreageert op de zusters die het
al moeilijk genoeg hebben om rond
te komen.
Al met al levert het nogal wat bijzondere situaties op. Tel daarbij een
aantal bijzondere karakters bij op,
en een avond ongegeneerd bulderen is het gevolg.
Kaarten voor de voorstellingen
zijn voor 7,50 verkrijgbaar bij Tonny Voorn, Ringdijk 8, De Kwakel,
0297-560448, Marga Westerbos,
Cyclamenlaan 50, De Kwakel, 0297532970, Supermarkt Schalkwijk De
Kwakel of via de site www.genesius-dekwakel.nl

Jonge zangers en
zangeressen gezocht
cadeautje te maken. We gaan een
uurtje creatief schilderen. Als start
van de middag gaan we spelenderwijs kort mediteren. Dit om de aandacht van de kinderen bewuster te
richten en rust te brengen.
Deze middag staat onder leiding
van Helen, een ervaren leerkracht
met een eigen coachingspraktijk,

iMind Life Coaching, en Diny, de eigenaar van coachingspraktijk Angeliet. Om uit de kosten te komen
vragen wij een bijdrage van 5 euro per kind. Tijd: 3 mei van 15.30 –
16.30 uur. Locatie: Coachingspraktijk Angeliet, Bieslook 36. Tel.: 06
187 832 53. Aanmelden graag voor
maandag 25 april.

Regio - Het ROM-koor is op zoek
naar zangers en zangeressen in de
leeftijd van circa 15 tot 25 jaar voor
een bijzonder projectkoor. In het kader van het 30-jarig jubileum van
het Regionaal Operette- & Musicalkoor (ROM-koor) zijn er in dit jubileumjaar diverse activiteiten gepland, waaronder twee concerten
op 28 & 29 mei.
Voor deze concerten stelt het ROMkoor een jongeren-projectkoor samen, dat een deel van het programma zal invullen. Voor dit projectkoor
wordt gezocht naar enthousiaste

jonge zangers en zangeressen met
enige zangervaring.
Onder de deskundige leiding van
Ferdinand Beuse, de vaste dirigent
van het ROM-koor, zal er gerepeteerd worden. Met zijn kenmerkende enthousiasme wordt er in circa 4 repetities diverse nummers in
gestudeerd. Hou je van zingen en
vindt je het leuk om eind mei in de
spotlights te schitteren tijdens twee
prachtige concerten? Kijk dan snel
op www.romkoor.nl voor meer informatie en om je aan te melden. Eind
april zullen de repetities starten.
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Goldcar Amstelveen nieuwe
regiodealer Hyundai
Regio - Per 1 april is het Amstelveense autobedrijf Goldcar B.V. aan
de Pletterij 2 (bedrijventerrein De
Legmeer/Bovenkerk) de nieuwe regionale dealer van het merk Hyundai
voor zowel De Ronde Venen als Uithoorn e.o. Tot aan die datum was Rovémij aan het Hofland in Mijdrecht
de dealer waar Hyundairijders terecht konden. Maar die heeft geen
licentie meer. Alle Hyundairijders in
De Ronde Venen en Uithoorn/De
Kwakel die geregistreerd staan, hebben van Hyundai Motors Nederland
een brief gekregen met deze informatie en dat Goldcar deze functie
heeft overgenomen. In dat licht gezien houdt Goldcar voor de Hyundai rijders op donderdag 14, vrijdag
15 en zaterdag 16 april ter kennismaking met deze dealer een gezellig ‘open huis’ in haar moderne pand
te Amstelveen. Zij, maar ook andere nieuwsgierigen, zijn bij dezen uitgenodigd langs te komen om zich
een beeld te vormen van dit fraaie
autobedrijf en het gemotiveerde en
klantvriendelijke personeel. Goldcar
is voor Hyundai rijders nu ‘the place to be’ voor nieuwe auto’s, onderhoud, reparatie, service, garantieafhandelingen, schadeherstel enzovoort. Goldcar is tevens Partnerbedrijf van de ANWB voor de wegenwacht als hulp en bijstand bij pechgevallen in de regio Amsterdam.

rage of dealer in die regio welke
de werkzaamheden voor ons uitvoert,” laat salesmanager Ronald
den Hartog weten. Ter gelegenheid
van de kennismaking met ons bedrijf krijgen alle Hyundai rijders een
wincode thuisgestuurd die bij Goldcar bekeken kan worden. De hoofdprijs is de rest van het jaar gratis rijden met een Hyundai i10. Maar er
zijn behalve die hoofdprijs meer
mooie prijzen te winnen. Zoals een
waardecheque twv 250,- voor reparatie en onderhoud, een cheque
twv 100,- om accessoires uit te zoeken en dergelijke meer. Verder kan
iedereen hier onder het genot van
ene hapje en ene drankje vrij rondkijken om zich op de hoogte te stellen bij welke nieuwe dealer hij of zij
terecht is gekomen.” Hyundai is een
bekend automerk van Zuid-Koreaanse oorsprong en telt veel tevreden rijders. Het merk staat bekend
als zeer innovatief. Zeker als het
gaat om behoud van het leefmilieu.
Men oriënteert zich steeds meer op
het ‘schone rijden’, dus elektrisch
waar het kan. Zo wordt er binnenkort een nieuw model aan de i-serie
toegevoegd, de IONIQ, die als een
wereldprimeur wordt gelanceerd.
Het is een wagen die verkrijgbaar
is in drie aandrijfconcepten: Hybride, Plug-in Hybride en volledig Elektrisch.

Win een mooie prijs
“Wij hebben geen vervangende ga-

Goldcar biedt meer
Goldcar is sinds 2007 hoofdmerk-

dealer van Hyundai die toen nog
was gevestigd aan de Oranjebaan.
Vanwege snelle expansie van het
automerk met allerlei nieuwe modellen, een toenemend aantal klanten en een zich uitbreidende service en dienstverlening, groeide men daar in de loop van de jaren uit zijn jas. Reden om naar een
nieuwe locatie uit te zien. Dat werd
per 1 augustus 2015 een nieuwe
showroom annex onderhoudsbedrijf aan de Pletterij 2, op steenworp afstand van de Bovenkerkerweg die overgaat in de Zijdelweg
naar Uithoorn. Vanaf de ongelijkvloerse kruising met de N201 is het
ruim 3 kilometer naar Goldcar aan
de Pletterij. Vanuit De Ronde Venen
ongeveer 15 minuten rijden, vanuit Uithoorn 6 minuten. Maar Goldcar biedt meer. Behalve merkdealer
van Hyundai heeft men ook Mitsubishi onder zijn dak en is het autobedrijf specialist in onderhoud voor de
merken SAAB en Daihatsu. Naast
nieuwe auto’s beschikt Goldcar tevens over een ruim aanbod occasions van verschillende merken in iedere prijsklasse.
Wie zijn nieuwsgierigheid niet onder controle kan houden zou alvast
de website eens kunnen bekijken:
www.goldcar.nl.
Openingstijden
showroom: ma t/m vrij van 08.3018.00 uur; do tot 21.00 u; za. van
09.30 tot 17.00 uur. Werkplaats: ma
t/m vrij 8.00-17.00 u; za 9.00-14.00 u.
Tel. 020-6433733.

AMSTELPLEIN VIERT

25
jarig

BESTAAN

Zwart Schoenmode,
nieuwkomer op het Amstelplein
Uithoorn - Winkelcentrum Amstelplein met meer
dan twintig winkels, viert in september haar 25-jarig
bestaan. Vooruitlopend daarop zetten wij de verschillende winkels in het zonnetje; elke week een. Hoelang zijn ze al in het winkelcentrum, wat hebben ze
te bieden voor hun klanten en hoe willen de winkeliers die ook in de toekomst behouden? Hoe zien zij
de verdere ontwikkeling van het winkelcentrum? En
zo meer.
Zwart Schoenmode is de ‘jongste telg’ in het winkelcentrum. Deze week is de winkel er precies een
jaar gevestigd. Daarvóór heeft men lange tijd in de
Dorpsstraat een winkel gehad. Zwart Schoenmode
heeft de plaats ingenomen waar eerder dierenspeciaalzaak Discus Van Tol de win-kelruimte innam. Nu
is het Zwart Schoenmode die er met een pracht assortiment (merk)schoenen de toon aangeeft. Modieuze schoenen voor dames, heren en kinderen, maar
ook sneakers, schoenen voor vrijetijd, pantoffels, instappers, tassen en riemen. Er zijn mooie schoenencollecties van o.a. Floris van Bommel voor herenschoenen, Peter Kaiser Manolo da-messchoenen en
Shoesme kinderschoenen. Om maar wat te noemen.
Maar er zijn nog 25 ande-re merken waaruit u kunt
kiezen. Teveel om hier op te noemen. Nieuw bij Zwart
is schoenmode van het Amerikaanse merk Toms. Belangstelling? Gaat u dan naar de website www.zwartschoenmode.nl als u zich wilt oriënteren.
Zwart Schoenmode heeft behalve een winkel op het
Amstelplein nog andere winkels in het land. Cornelis,
die samen met zijn broer Robert Zwart er de eigenaar
van is, zegt blij te zijn met de overstap van de Dorpsstraat naar het winkelcentrum. “Hier is meer aanloop en we hopen dat het minimaal zo blijft. Mocht

het winkelcentrum voor een uitbreiding op de schop
gaan kan je meer klanten trekken als de nieuwe winkelruimte wordt gevuld met speciaalzaken. Maar we
zouden al blij zijn als de bestaande lege winkelruimte weer benut zou worden. Al was het maar tijdelijk. Je moet in samenwerking met elkaar als winkelier zoveel mogelijk klanten over de vloer zien te krijgen. Dat doe je door een divers en kwalitatief goed
aanbod te presenteren met af en toe leuke acties. De
eigenaar van het winkelcentrum zou op zijn beurt
leegstand moeten zien te voorko-men, want aan lege
winkels heeft de consument een hekel,” aldus Cornelis Zwart.

ALTIJD GRATIS OVERDEKT PARKEREN

Personal Shoppers van
Winkelcentrum Amstelplein
vielen in de smaak
Uithoorn - Je kunt wel zeggen dat de actie van winkelcentrum Amstelplein om afgelopen zaterdag van 11.00 tot 15.00 uur ‘personal shoppers’ in te zetten als hulp bij het
boodschappen doen, een succes is geweest. Velen klanten maakten graag gebruik van
de ‘mannen in pak’ om samen met hen boodschappen te doen. Die gratis hulp werd eerst
keurig en zonder enige verplichting aan het winkelend publiek aangeboden door gastvrouw Corine. Vervolgens kon men ja of nee zeggen tegen deze toch wel aantrekkelijke
assistentie. Voornamelijk veel dames en ouderen zagen de lol en het gemak er wel van in
en gingen met hun ‘eigen personal shopper’ boodschappen doen. Die nam hen ‘het zware werk’ uit handen, zoals de winkelwagen duwen, tassen dragen en de boodschappen
helpen inladen in de auto op het parkeerdek. Na een ‘met plezier gedaan’ en ‘dank je wel’
ging de hulp weer terug naar de hal om net als bij een taxistandplaats te wachten op ‘de
volgende klant’ om die terzijde te staan. Er waren vijf ‘good looking men’ en een charmante gastvrouw voor deze actie opgetrommeld. Samen met een woordvoerster worden ze vaak door de winkeliersvereniging ingehuurd om leuke activiteiten in het winkelcentrum Amstelplein luister bij te zetten. Dat zal bijvoorbeeld ook weer kunnen zijn rond
Moederdag, op Koningsdag, in het weekend voor Pinksteren en dergelijke. Dit keer een
ludieke, maar zeker geslaagde actie. Het enige waar men als klant zelf voor moest zorgen
was een muntje voor de winkelwagen. Leuk initiatief dat navolging verdient.
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‘Doeswijk’ night bij BVK

Derby beslist in Uithoorns
C1 voordeel
Uithoorn - De derby van het kassengebied, LMV C1 tegen Aalsmeer
C1, stond zaterdag 9 april al om 9.
00 op het programma. Daar LMV
de zege in Aalsmeer pas in de laatste 5 minuten wegkaapte met 2 treffers, was Aalsmeer gebrand op een
revanche. Bovendien betrof dit een
wedstrijd om de rode lantaarn, namelijk de nummers 10 en 11 op
de ranglijst. LMV nam het initiatief en na 5 minuten lag de bal al
in het Aalsmeerse doel, echter de

treffer van Mika werd wegens vermeend buitenspel afgekeurd. Dit
bleek wel een waarschuwing, want
10 minuten later maakte Mika zijn
faam als goalgetter wel waar door
nu wel doeltreffend te zijn. 3 minuten later beoordeelde de keeper van
Aalsmeer een diepe pass van Tim
verkeerd. Hij onderschatte, de bij
ons wel bekende, snelheid van Benjamin die de bal net voor hem bereikte, hem omspeelde en de bal in
het lege doel schoot. Mika bleef loeren op kansjes en joeg de verdediging op. Hij was hiermee succesvol,
pakte de bal van een verdediger af
en wist met een vloeiende schijnbeweging de keeper te passeren voor
de 3-0 ruststand. De tweede helft
was minder sprankelend, LMV geloofde het wel en Aalsmeer kon
niet. In de 65e minuut werd de laatste man van Aalsmeer met rood bestraft na een forse charge. De toegekende vrije trap werd door Davy
opzij gelegd, waarna Salaxadin met
een vlammend schot in de rechterbenedenhoek de keeper verraste. Aalsmeer maakte een eretreffer,
waarmee de eindstand uitkwam op
4-1. De trouwe supporters van LMV
hebben bijna een halfjaar moeten
wachten op een overwinning. Vandaar dat ik deze supporters dan ook
uitroep tot “Men of the Match”!

Reuzendoder KDO
schakelt OSV definitief uit
De Kwakel - Na het zwaarbevochten, maar dik verdiende 4-4 gelijkspel van vorige week tegen Diemen,
mochten de Kwakelaars afgelopen
zondag thuis aantreden tegen OSV.
De ploeg uit Amsterdam deed op
voorhand nog steeds mee in de titelrace, maar mocht zich in De Kwakel geen volgende misstap veroorloven. Trainer Raymond de Jong kon
tegen OSV niet beschikken over
Joeri Stange, die vanwege familieomstandigheden het duel aan zich
voorbij moest laten gaan. Hiervoor
in de plaats startte, de altijd gretige,
Rick Kruit in de basis bij KDO.
Zonnig
Onder zonnige weersomstandigheden kon de wedstrijd niet beter
beginnen voor de Kwakelaars. Nadat de toss werd verloren, mocht
KDO direct richting de eigen kantine voetballen, wat al snel leidde tot
succes. Een diepe bal van Maurice Bartels vanaf de aftrap op Menno Lingeman zorgde namelijk direct voor paniek achterin bij de Amsterdammers. Lingeman liep namelijk zijn directe tegenstander eruit
en werd vervolgens moedwillig hard
onderuitgehaald door de Amsterdamse doelman, die blij mocht zijn
dat hij slechts geel kreeg. Een penalty was het gevolg, die door Rick
Kruit onberispelijk werd binnengeschoten, 1-0 na een halve minuut
spelen. Een minuut later had het al
2-0 kunnen zijn toen een vrije trap
van Joris Kortenhorst aan de linkerkant van het veld rakelings naast
ging.
Voortvarend
Na deze voortvarende start van
KDO ontspon zich een fase in de
wedstrijd, waarbij beide ploegen
mogelijkheden kregen om te scoren. In de 20e minuut werd Menno
Lingeman weer hard geraakt door
de doelman van OSV, hierna werd al
snel duidelijk dat zijn enkel dik werd
en dus helaas zijn wedstrijd moest
staken. Na onderzoek in het ziekenhuis bleek s ’avonds dat Menno
zijn enkel niet gebroken is en dat hij
aanstaande vrijdag terug moet komen voor een controle. Mathijs van
Rijn was zijn vervanger een paar minuten later. OSV wilde zich niet zo
maar verloren geven en liet dit vooral in de duels blijken. Menigmaal
moest de Kwakelse verzorger het
veld betreden om spelers van KDO
op te lappen, zoals ook Rick Kruit,
waarop een forse overtreding werd
gemaakt. Gelukkig liet de thuisploeg zich niet van de wijs brengen
door dit harde spel van de Amsterdammers en stichtte via corners en
vrije trap regelmatig gevaar. Een bal
werd van de lijn gehaald, een kopbal net naast waren enkele voorbeelden van de wapenfeiten van
KDO. In de 38e minuut kregen de
Kwakelaars ook waar het recht op

had, namelijk het tweede doelpunt
van de middag. Een vrije trap vanaf
de rechterkant werd door OSV half
weggewerkt en opgepikt door Rick
Kruit. Op de rand van het zestienmetergebied nam Kruit de bal aan
en schoot op prachtige wijze de
2-0 tegen de touwen. Vlak voor rust
mocht invaller Mathijs van Rijn zijn
handen dichtknijpen toen hij maar
geel kreeg na een harde tackle op
een Amsterdamse speler. Met een
2-0 stand werd even later de rust
bereikt.
Inkoppen
Vlak na de rust kon Mathijs van Rijn
uit een corner bij de tweede paal vrij
inkoppen. Hij kopte echter naar beneden toe, waardoor de bal nog net
van de lijn kon worden gehaald. Dit
bleek ook zijn laatste kans van de
wedstrijd te zijn, want na wederom
een overtreding kreeg hij zijn tweede gele kaart van de middag en
mocht hij gaan douchen. Als reactie
hierop bracht trainer Raymond de
Jong Bart Hoving binnen de lijnen
ten koste van de gehavende doelpuntenmaker Rick Kruit. Met tien
man was de vechtlust van KDO een
genot om te zien voor het Kwakelse publiek. Als team werd er gestreden en nauwelijks ruimte weggegeven voor OSV. Met één man minder waren alsnog de beste kansen
voor de Kwakelaars. Maurice Bartels ging in de 73e minuut alleen
op de doelman af, omspeelde hem,
maar aarzelde te lang met schieten. En drie minuten later leek invaller Bart Hoving met een sublieme
stiftbal de 3-0 te maken, maar zijn
inzet ging via de onderkant van de
lat weer uit het doel. In de 81e minuut kreeg ook de nummer acht van
OSV zijn tweede gele kaart van de
wedstrijd, waardoor het tien tegen
tien werd in de slotfase. Volwassen
werd vervolgens de wedstrijd uitgespeeld, waardoor KDO deze middag
overtuigend met 2-0 won van OSV.
Het elftal van trainer Dennis Kroon
is hierdoor zo goed als zeker uitgeschakeld in de race om de titel in de
derde klasse C.
Titelkandidaat
Kortom, net als vorige week tegen
Diemen werd er door KDO een titelkandidaat tot een halt geroepen.
Door deze overwinning staan de
Kwakelaars steevast op de zevende plaats van de ranglijst. Volgende
week is KDO vrij, waarna op 24 april
de competitie wordt hervat met een
uitwedstrijd tegen Arsenal. De strijd
om het kampioenschap zal door het
resultaat van vandaag gaan tussen
AGB en Arsenal. Hoger geplaatste teams liggen KDO wel, zo bleek
vandaag maar weer eens. De Kwakelaars verheugen zich dan op het
treffen met Arsenal en zullen deze
middag hun huid zo duur mogelijk
gaan verkopen in Amsterdam.

Plantenactie KDO C junioren
De Kwakel - Wilt u ook kleurrijk de
zomer in? Op zaterdag 16 april zullen de C junioren van KDO traditiegetrouw planten verkopen voor de
bekostiging van het voetbalkamp.
Van 8.30 uur tot 16.00 uur zal op 3
locaties, voor het Dorpshuis in de
Kwakel, het Potgieterplein en Am-

stelplein in Uithoorn, een ruim assortiment aan eenjarige en winterharde planten tegen scherpe prijzen
worden verkocht.
De planten zijn ‘vers van de kweker’, u bent van harte welkom om
uw plantenbak of border te komen
vullen!

Jan Westerbos sponsort
Jeu de Boules Toernooi
De Kwakel - Donderdag 7 april
2016 Organiseerde de plaatselijke Jeu de Boules club ”Het Wilgenhofje” De Kwakel, het Jan Westerbos en Mens toernooi, dat gesponsord word door een Kwakelse ondernemer. Elke maand schenkt een
Kwakelse ondernemer waardebonnen, die bij zijn bedrijf ingewisseld
kan worden. Deze middag schonk
Jan Westerbos ,van Brood en Banketbakkerij Jan Westerbos en Mens,
voor alle leden wat lekkers bij de
koffie, waardebonnen. een poedelprijs, een zak met krentenbollen Het
was redelijk weer soms een spetter
regen, en dan weer een zonnetje,
en er deden 23 deelnemers mee.er
werden drie ronden gespeeld, met
veel strijd en met mooie winnaars.
De waardebonnen en de cakes werden gewonnen door:

1 Lien Schelling 3+23 waardebon
2 Wil Kennis 3+20
waardebon
3 Andre de Jong 3+19 waardebon
4 Maarten Plasmeijer 2+13
cake
5 Mien de Jong 2+9
cake
6 Annie de Jong 2+7
waardebon
7 Jan Egberts 2+5
waardebon
8 Arie vd Hoorn 2+4
waardebon
9 Tiny Rentenaar 2+4 waardebon
10 An Bartels 2+2
waardebon.
11 Jan Bartels 2+1
waardebon
12 Anno vd Wal 1-2
waardebon
De poedelprijs een zakje krentenbollen, werd gewonnen door Mien
Breuren, Piet Verhoef schonk een
poedelprijs gewonnen door Koos
van Leeuwen. Een boeket bloemen
geschonken door Maarten werd gewonnen door, Rie Hoogerwerf.
De organisatie De Jeu de Boules
club “”Het Wilgenhofje”” De Kwakel
kan weer terug kijken op een zeer
geslaagd toernooi.

Volleybalteam SAS’70 dames 1
zoekt spelverdeelster
Uithoorn - Wij zijn een jong, enthousiast team en spelen in de 2e
klasse (3e plaats). Onze spelverdeelster gaat helaas verhuizen
en daarom is er bij ons een plekje vrij. Iets voor jou? Trainen doen
we op dinsdagavond en onze
thuiswedstrijden zijn op donderdagavond. De uitwedstrijden zijn

op verschillende avonden en heel
soms op zaterdagmiddag.
Wil je meer informatie of wil je
of wil je een keer meetrainen?
Stuur ons een mailtje naar
lindavandermeulenkok@gmail.
com. Een extra aanvalster is ook
van harte welkom!

De Kwakel - Bij het bestuderen van
de uitslagen van donderdag 7 april
viel op dat de naam Doeswijk in deze editie wel erg vaak, maar wel in
positieve zin, langs komt. Zowel in
de A als in de C lijn vinden we een
Doeswijk helemaal bovenaan de
ranglijst en in de A lijn ook nog eens
eentje op de 3e plaats. Zoals gezegd
dus een eerste plaats in de A lijn
voor een Doeswijk en wel Riet, die
met partner Joop den Blanken voor
de 2e x dit seizoen die positie wist
te bereiken. Zij deden dit ook nog
eens met de topscore van de avond
en wel 65,97%. Rita en Wim Ritzen scoorden ook weer eens hoog,
te weten 60,42%. De 3e plaats was
voor een mannelijke Doeswijk, namelijk Ruud, die samen met Janny
Snabel inmiddels stabiele A spelers
lijken te zijn geworden. Zij scoorden 55,21% en dat was een score die ook door Geke en Jaap Ludwig behaald werd. Dat paar scoorde in deze laatste cyclus zeer regelmatig: 56,53%, 57,05% en nu dus
55,21%. Het brengt hun gemiddelde
op 56,26% en hiermee nemen zij de
1e plaats in de totaalstand in.
Onderin ging het wederom niet helemaal lekker met Truus en Elly,
maar die komen nog wel terug.
B lijn
In de B lijn vestigden Tiny en Adri-

aan Kooyman weer eens de aandacht op zich en deze keer hadden
zij reden om te lachen, want met
64,24% lieten zij alle andere paren
in het stof bijten.
Elisbeth en Nan v.d. Berg scoorden
wederom hoog. Na hun 59,58% van
vorige week nu 59,38%. Met 59,48%
gemiddeld gaan zij ruim aan kop in
de totaalstand.
Matty en Kees Overwater richten
zich ook weer op, wat vertaald werd
in een 3e plaats met 55,56%.
Tiny en Han begonnen na hun promotie uit de C lijn zeer sterk aan deze cyclus, maar deze avond zat de
klad er duidelijk in en zij konden niet
voorkomen dat zij alle andere paren
boven zich moesten dulden.
C lijn
In de C lijn was het een nek aan nek
race om de 1e plaats. Met 60,83%
waren Atie Doeswijk en Huub
Zandvliet de grote triomfators, maar
hun voorsprong op runners up Rie
Bezuyen en Gerbrand van Nigtevegt was gering, want die scoorden
60,42%. Marjo en Gerrit van Zijtveld
zijn in deze lijn aan een stille opmars
begonnen. Deze keer werden zij 3e
met 56,67% en met een gemiddelde
van 56,18% staan zij ruim bovenaan
in de totaalstand, waardoor promotie naar de B lijn met nog 2 speelronden te gaan lonkt.

Geweldige opbrengst
KDO got talent!
De Kwakel - Afgelopen vrijdagavond stond KDO in het teken van
dé talentenjacht van het moment:
KDO got talent. Onder de aanwezigheid van papa’s en mama’s, opa’s
en oma’s en vriendjes en vriendinnetjes hebben de handbalmeiden
hun beste talenten getoond. Mooie
ballads van Jada Borsato en Claudia de Breij waren te horen, tot echte feestnummers van Snollebollekes
en ook een zelfgemaakte remix! Er
werd volop gedanst op Boomerang,
Fireball en Uptown Funk en zelfs de
Alpenzusjes werden aangekondigd
door presentator Dennis om een
feestje te komen bouwen! Het dak
ging er af en de polonaise werd ingezet tijdens de afsluiting door Dames 1 met ‘’roetewisser’’. De muziek

werd verzorgd door het team Leon en Ruud van Pingwing Drive-in
shows.
Jury
De jury had het nog moeilijk om uit
al deze fantastische acts de beste te kiezen. Uiteindelijk wonnen
de meiden uit de E2/E3 met hun
dansmoves en bijpassende paraplu’s
op het liedje Umbrella van Glee. Tussendoor konden er tijdens de loterij leuke prijzen gewonnen worden.
De opbrengst van de lotenverkoop
en het entreegeld komt ten goede
aan de handbalafdeling van KDO,
waarvan leuke activiteiten voor de
jeugd worden georganiseerd, zoals
het handbalkamp. Dit jaar is er een
totaal bedrag opgehaald van 672,70!

AH Jos van de Berg jeugdronde van Uithoorn
moet toch de winnaar aanwijzen.
Joeri wint de wedstrijd voor Zoe en
Stan. Jasmijn die heel veel kopwerk
heeft verricht in de achtervolgende
groep rijdt knap naar de 8e plaats
en dat is niet verkeerd in haar tweede nationale wedstrijd! Tijdens de
prijsuitreiking blijkt Joeri Schaper
zeer veelzijdig te zijn, want hij had
op zaterdag het NK schoolskiën in
Zoetermeer ook al gewonnen.
Bij categorie 4 blijft een groep van
19 renners de hele wedstrijd bij elkaar, en zijn er vier renners die
dit tempo niet kunnen volgen. De
UWTC leden Duuk van der Haagen
en Mike Derogee strijden goed mee
in het peloton. In de massasprint
gaat de winst naar Nienke Veenhoven uit Oostzaan, voor Tobias Kool
uit Purmerend en Noëlle Booy uit
Berkel en Rodenrijs. Voor Duuk een
9e plaats en Mike de 14e plaats.

Uithoorn - Zondag 10 april is de
jeugdronde van Uithoorn verreden. Deze NK selectiewedstrijd
werd door UWTC georganiseerd op
de wielrenbaan rondom sportpark
Randhoorn. Het zonnetje zorgde ervoor dat het ook voor de toeschouwers prettig was om de renners aan
te moedigen. Ruim 120 jeugdrenners deden mee. Bij categorie 1,
de 8-jarigen, was Victor Kroesbergen uit Ede een klasse apart. Victor
bleef Noery Weber en Maureen Alba een kleine minuut voor. Bij categorie 2 ontstond een kopgroep van
3 man en dat waren niet de minsten.
Nederlands kampioen Tyler Eyk uit
Amsterdam, de Groningse Thomas Huitema en Michiel Mouris uit
Baambrugge. Zij hadden gedrieën
een ruime voorsprong opgebouwd
en in de eindsprint won Tyler voor
Thomas en Michiel. UWTC lid Siem
van Smoorenburg werd 11e.
Onze rondemissen Puck en Pippe
Ferwerda waren er maar druk mee
om de mooie bekers en boeketten
bloemen, gemaakt door Wiegmans
bloemen, uit te reiken.
Ook bij categorie 3 was een mooie
wedstrijd te zien. Deze groep ging
zo hard van start dat in de eerste
ronde al een paar renners het tempo niet konden volgen. Joeri Schaper uit Bergen sleurde veel aan kop
en hield het tempo dus hoog. Onze Jasmijn Wiegmans moest op haar
tanden bijten om de kopgroep te
kunnen volgen. In de 5e ronde valt

de hele groep uit elkaar en ontstaat
een kopgroep met Joeri Schaper,
Achtervolging
Zoe van Velzen uit Waddinxveen en
Stan Smit uit Wervershoof. Hierachter rijdt Jan van Schaik een eenzame achtervolging en daar weer achter een groepje met onze dappere
Jasmijn. In de laatste ronde plaatst
de kopgroep nog een enorme tempoversnelling, maar een eindsprint

Klasse apart
Na een korte pauze gaat de wedstrijd verder met categorie 5. Deze groep heeft met 27 renners het
grootste startveld. Na enkele rondes ontstaat een kopgroep van
17 man en dat blijft de hele wedstrijd zo. Jasper Huitema uit Roden
wint de eindsprint voor Elmar Abma uit Wolvega en Pepijn Veenings
uit Assendelft. UWTC lid Mees van
Smoorenburg heeft de afgelopen
periode iets te weinig getraind en

moest genoegen nemen met een
plaats in het achterveld.
Bij categorie 6 was Maud Rijnbeek
een klasse apart. Deze Limmense
jongedame had nog een poos gezelschap van Thomas Lakeman uit
Venhuizen. Maar problemen met
zijn ketting zorgde ervoor dat Thomas het tempo van Maud niet kon
volgen. Uiteindelijk wist Maud in
haar eentje het peloton te dubbelen en reed zij dus onbezorgd naar
de winst. Thomas reed solo naar de
tweede plaats en Oriana Soerwijn
uit Velserbroek maakte het podium compleet. Categorie 7 was een
leuke wedstrijd om naar te kijken.
Veel renners die probeerde weg te
rijden, waarbij Mark de Groot uit
Hoeven en Tristan Kool uit Purmerend serieuze pogingen waagden.
Tristan had zelfs 35 seconde voorsprong opgebouwd maar werd later toch weer teruggepakt. UWTC
lid Danny Plasmeijer weet ook met
zijn groepje achtervolgers na lang
strijden weer terug te komen bij de
kopgroep en met 11 renners gaan
ze zich opmaken voor de eindsprint.
De winst gaat naar Mark de Groot
voor Erwin Smit en Tristan Kool.
Danny Plasmeijer wordt moegestreden 8e en Benjamin Wessels
12e. De ouders van Benjamin hadden voor alle deelnemers een lekker stuk fruit beschikbaar gesteld
van Wessels fruit uit Amsterdam.
Een zeer geslaagde wedstrijd.
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Legmeervogels op de rand van
promotie naar zondag 1ste klasse
Uithoorn - Legmeervogels zijn nog
een klein stapje verwijderd van promotie naar de 1ste klasse. De definitieve stap zou aanstaande zondag
al gemaakt kunnen worden als Legmeervogels op bezoek gaat bij ZSGOWMS.
Een wedstrijd die eerder al twee
keer is afgelast. Om zeker te zijn van
promotie heeft Legmeervogels zondag een aan gelijkspel al genoeg. In
de stand van de 2e klasse B heeft
Legmeervogels een voor spong op
ZSGOWMS van 13 punten. Met
nu nog 5 wedstrijden te gaan. Als
Legmeervogels dus minimaal gelijk
speelt, blijft de voorsprong 13 punten met dan na zondag nog maar 4
wedstrijden te gaan en is Legmeervogels niet meer in te halen en is de
historische promotie een feit.
Legmeervogels heeft het tegen
Houten zeker niet cadeau gekregen.
Er zijn nog geen 10 minuten gespeeld of de 1-1 staat al op het score bord. In de 2e minuut is het Jordy
de Groot dit op aangeven van Stefan Tichelaar nadat Rowan Hogenboom een aanval van Houten heeft
kunnen onderbreken. In de 6e minuut komt dan de 1-1 op het bord te
staan. In de 16e minuut is het doel-

man Jasper van gelderen die de vrij
staande Jordi holt aanspeelt Deze zit dan Stefan tichelaar vrij staan
die op zijn beurt een combinatie
aangaat met Bilal el Achkar. Deze
combinatie eindige in een corner
voor Legmeervogels. Bilal el Achkar
neemt deze corner en dat is het Stefan Tichelaar die eerder bij de bal is
als zijn directe tegenstander en de
doelman van Houten voor de tweede keer het nakijken geeft. 1-2. Dan
wil Legmeervogels de voorsprong
snel uitbreiden. Er worden diverse
kansjes en kansen gecreëerd maar
de bal wil niet voor de derde keer in
het doel terecht komen. Ook Houten
weet niet tot score te komen en de
rust gaat dan ook in met een kleine voorsprong voor Legmeervogels
1-2.
Offensief
De tweede 45 minuten beging met
een alles of niet offensief van Houten. Legmeervogels worden gedwongen de verdedigende stelling
in te nemen. Legmeervogels hebben het duidelijk moeilijk met de
dadendrang van Houten. Houten is
dan wel veelvuldig in bal bezit maar
doet er gelukkig weinig mee. Alleen
een paar vrije trappen en corners

zorgen voor enig gevaar. Houten
was het dichtst bij de gelijkmaker in
de 52ste minuut als het op de rand
van het 16 metergebied een vrije
trap mag nemen na een overtreding van Sebastiaan van Dijke. Het
is Tom de kleine die zich met deze
vrije trap gaat bezig houden. Zijn inzet verdwijnt over de muur richting
de kruising maar met een uitstekende actie Weet Jasper van Gelderen
de bal uit het doel te ranselen. De
daar op volgende corner voor Houten pak Van Gelderen dan weer uit
de lucht en is het gevaar weer even
geweken. Legmeervogels verdediging met echt alle zeilen bij zetten
om de 2-2 te voorkomen.
Dan breekt de 72ste minuut aan.
Jordi Holt ziet dat Lulinho martins
de vrije ruimte in loopt en krijgt de
bal op maat aangespeeld. Lulinho
martins zie op zijn beurt dat Damien
de Vegt weglopen bij zijn tegenstander De Vegt vervolgens weet op
sublieme wijze een aantal verdedigers van Houten weet te passeren.
De Vegt ziet dan Jordy de Groot helemaal vrij staan en deze weet dan
de 1-3 op het score bord te zetten.
Wie denkt dat Houten zich dan wel
zal overgeven hebben het mis. Ook
na deze 1-3 blijft Houten aandrin-

gen. Heeft ook nu weer veel balbezit
maar weet weinig echte kansen te
creëren. Na ruim 97 minuten maakt
scheidsrechter Poortier een eind
aan deze wedstrijd. Als dan de overige uitslagen binnen druppelen is
het al snel duidelijk dat Legmeervogels komende zondag aan een punt
genoeg heeft om te promoveren.
Zondag 17 april 2016 om 14.00 uur
de inhaalwedstrijd ZSGOWMS tegen Legmeervogels. Het terrein van
ZSGOWMS is te vinden op sportpark Ookmeer. Han de Hollanderweg 3; 1067BB Amsterdam.
Legmeervogels zondag 2 heeft afgelopen zondag een zwaar bevochten
overwinning i geboekt op ADO’20 2.
Legmeervogels zondag 2 is nu opgeklommen naar de 5e plaats op de
ranglijst en is nu de trotse koploper
in de strijd om de 2e periode. Legmeervogels hebben in deze periode nu 9 wedstrijden gespeeld en 19
punten. Zij worden op drie punten
gevolgd door AFC 2 en de Kon,HFC
2. Legmeervogels nemen in het duel
tegen ADO’20 in de eerste helft een
0-1 voorsprong. Doelpunt komt van
de voeten van A junior Jasper Burgers. Na de rust is het Jeffrey Nauta
die de 0-2 op het score bord brengt.
Dit wordt dan ook de eindstand. Zeker is nu ook dat Legmeervogels
2 ook volgend seizoen mag uitkomen in de reserve hoofdklasse. Als
nieuwkomer is de reserve hoofdklasse doet Legmeervogels het boven verwachting heel goed.

Bridgevereniging Hartenvrouw
Regio - In de A 16 paren en in de B
13 paren op 5 april bij Hartenvrouw.
Dus een stilzit in de B. Een paar uit
de A was niet gekomen en dit kon
worden opgelost door de stilzittende B dames in te zetten in de
A.! Het maakt Riet Willems niet uit
met wie ze speelt. Vandaag speelde ze met Yvonne Koestal en weer
werd ze eerste! Ze scoorden samen
60,00%, ook Bibeth Koch & Tina Wagenaar hadden een heel goede middag 55,83% en weer een mooi resultaat voor Ria Verkerk & Arna Kroon
54,17%. Gefeliciteerd dames. In de
A vochten 16 paren voor de hoogste score. Aan het langste eind trokken Gerda Bosboom & Guus Pielage
65,18%, een gouden gelegenheidspaar, tweede werden Kitty van Beem
& Janny Streng 61,61% en op de
derde plek weer een gelegenheids-

koppel Refina van Meijgaarden &
Anneke van der Zeeuw 59,82%. Ook
felicitaties voor deze winnaressen.
Dan de tussenstand na de vierde
zitting van de laatste ronde in de A
• Tini Geling & Paula Kniep
• Geke Ludwig & Margo Zuidema
• Kitty van Beem & Janny Streng
En in de B de volgende top 3
• Cathy Troost & Tineke Staps
• Inge Dyrbye & Thea Stahl
• Ria Verkerk & Arna Kroon
We spelen deze maand nog twee
keer competitie en daarna volgt de
slotdrive. Dus wie streeft naar de A
of niet wil degraderen naar de B, U
weet wat u de komende twee weken
te doen staat.
Wilt u op de wachtlijst worden geplaatst? Geef u op bij Sandra Raadschelders 0297569910 of mail hartenvrouw2015@gmail.com

IVN Landschapswandelen
Regio - Een zaterdagochtend wandelen door de geschiedenis van de
Venen. Waar wij nu lopen was 1000
jaar geleden een dikke laag veen. Ze
wandelen op 16 april maar 8 kilometer, maar we lopen wel door de hele
geschiedenis van het landschap. Ze
komen alle soorten veen en begroeiing tegen die er rond het jaar 1000
waren. En zien hoe de mensen het
konden redden. Intussen is het landschap door de eeuwen heen ingrijpend veranderd. Je ziet hoe het gebied er in de verschillende eeuwen
heeft uitgezien. Landschapswandelen brengt de historie van het veenweidegebied in beeld. Het beeld
spreekt van leven en overleven van
de eerste pioniers, de ontginners
die het veen bewerkten om er een
bestaan te kunnen opbouwen. Het
beeld spreekt ook van de angsten die

mensen moesten doorstaan omdat
hun land geleidelijk onderliep of door
stormvloeden werd geteisterd. Op 16
april wandelen ze vanaf Woerdense
Verlaat langs De Haeck, de Nieuwkoopse plassen en over het Pietersenpad. Tijdens deze wandeling hoor
je af en toe over de geschiedenis van
het landschap en de bewoners. De
wandeling is ongeveer 8 km lang.
Praktisch
Verzamelen: 16 april 2016, 9u30, begraafplaats Wilnis. Vandaar vertrekken we met zo min mogelijk auto’s
naar het startpunt in Woerdense Verlaat.Einde wandeling ongeveer 12.30.
Kleding: stevige waterdichte schoenen, warme kleding. Meenemen:
(warme) drank voor de “pauze”. Liefst
aanmelden: catherinevandegraaf@
gmail.com.

Regio - De IVN-afdeling De Ronde Venen organiseert in 2016 elke
maand een zgn. Opmerkzame Wandeling. Dit is een nieuwe activiteit.
Inmiddels zijn er drie wandelingen
geweest. We starten alle wandelingen bij het Oude Spoorhuis hoek
Spoorlaan/Demmerik in Vinkeveen.
De route leidt door de Demmerikse
Polder waar altijd iets nieuws te beleven is. De aprilwandeling is maandag 18 april en start om 13.00 u. De
polder ademt voorjaar, komt u meeademen? De opmerkzame wandelingen zijn opgezet met het doel elke maand de veranderingen in de
natuur langs eenzelfde route op te
merken, te zien, te horen, te proeven, te ruiken en aan te raken. Elke
maand zal de wandeling op een ander tijdstip plaatsvinden en op een
andere dag in de week. Het gaat om
‘wandelen met aandacht’. Iedereen
die de rust èn de dynamiek van na-

tuur dichtbij huis wil ervaren en opmerken is welkom. Houd de lokale
media in de gaten, kijk op de website van het IVN: www.ivn.nl/afdeling/
de-ronde-venen-uithoorn , of bel
natuurgids Elza Vis 06-23150498.
Lengte: ca 8 km.(2 ½ uur). De meiwandeling is op dinsdag 17 mei en
start om 19.00 u. Er is ook een groep
op Facebook onder de naam : IVN
Opmerkzame wandelingen. Het is
een besloten groep en je kunt daarvoor uitgenodigd worden zodat je
ook de berichten kunt lezen en je
kunt een verzoek sturen als je lid
wilt worden.

De Kwakel - De competitie nadert
zijn ontknoping en KDO G1 staat op
de 2e plaats met een slechter doelsaldo. Volgende week staat de laatste wedstrijd op het programma.
Echter er moest eerst nog gewonnen worden van Hellas Sport. Dat
was de vorige keer in Zaandam al
een pittige tegenstander dus even
winnen was er niet bij. Dat bleek
al uit de openingsfase van de wedstrijd. Hellas Sport had het betere
van het spel. Er werd door de gasten beter gecombineerd en KDO
was telkens een stap te laat. Uit een
afgeslagen aanval van KDO counterde Hellas vakkundig en KDO
keek tegen een achterstand aan.
Gelukkig werd het signaal begrepen. Youssef speelde de gevaarlijkste man van Hellas Sport keurig uit
de wedstrijd. Een aanval over rechts
gestart door Stijn werd keurig voor
het doel gegeven door Daan. Jeffrey schoot niet direct maar speelde zichzelf met een beweging in een
betere positie en scoorde de gelijkmaker.
Na rust had KDO direct diverse kansen en Daan zorgde voor een voorsprong. KDO dacht dat de buit binnen was en verzuimde de voorsprong uit te bouwen. In de periode
van de 2e helft had de verdediging
van KDO, onder aanvoering van
Lars, alles onder controle. Balverlies op het middenveld leverde kansen op voor Hellas Sport. Er werd 2x
gescoord en KDO keek weer tegen
een achterstand aan van 2-3. Hellas Sport moest vanaf dat moment
steeds meer achteruit om de voorsprong te verdedigen. Dat lukte bijzonder goed gezien het aantal kansen die KDO kreeg. Gelukkig kon
Daan wederom de spanning terug-

brengen 3-3. Met nog 5 minuten te
gaan kregen beide teams veel kansen. Bij het signaal van de scheidsrechter, nog 1 minuut, zette KDO
een wanhoopoffensief in. Het eerste schot van Lars van afstand ging
voor langs. De keeper bracht de bal
weer in het spel en deze werd snel
weer opgepikt door KDO. Op het
moment dat Lars ging aanleggen
voor zijn 2e poging keek de scheidsrechter op zijn horloge. In de veronderstelling dat de keeper van Hellas
Sport de bal zou pakken wilde hij afblazen. Echter de keeper kreeg de
bal niet te pakken maar verdween
in het doel. Dus het laatste fluitsignaal klonk op het moment dat Hellas Sport had afgetrapt. Het was een
zure middag voor de goed partij gevende club uit Zaandam. KDO mag
nog hopen op een kampioenschap
door de late treffer van “man of the
match” Lars. Eindstand KDO G1Hellas Sport G1 4-3.

KDO JG1 wint op Ajax
Foundation G-dag
De Kwakel - Op het terrein van Only Friends was afgelopen woensdag
door de Ajax Foundation een dag
georganiseerd waarbij kinderen met
een beperking met allerlei sporten
konden kennis maken. Op deze leuk
georganiseerde dag deed KDO JG1
mee met een mini voetbaltoernooi.
Alles kun je plannen maar het weer
niet. Het toernooi werd dan ook afgewerkt onder diverse “rain showers”. Onder toeschouwers was de
gehele Ajaxselectie aanwezig van
zowel Ajax 1 als Dames Ajax 1. De
coach van KDO was regelmatig zijn
spelers kwijt omdat zijn spelers waren veranderd in handtekeningenjagers en ze gingen met zoveel mogelijk spelers van Ajax op de foto. Gelukkig werden er ook wedstrijden
gespeeld en dat ging KDO goed af.
Bij de 1e wedstrijd was Ricardo van
Rhijn de scheidsrechter. KDO won
met 2-0 van Patria. De 2e wedstijd
tegen Only Friends JG1 werd gewonnen met 4-1. De spelers kwamen steeds meer in vorm en de laatste poulewedstrijd werd gewonnen
met 6-1 van HOSV. Dus KDO kon
zich opmaken voor de finale tegen
Only Friends JG2. Onder commentaar van Heini Otto werd de wedstrijd gespeeld. De scheidsrechter

voor deze finale was Viktor Fischer.
KDO vocht in de regen voor wat het
waard was en Luke scoorde 1-0.
Only Friends was een waardige tegenstander in deze finale. Ze waren constant in de aanval en opzoek naar de gelijkmaker. Keeper
Daniël en aanvoerder Mark zorgde ervoor dat Only Friends niet tot
scoren kwam. Met nog 1 minuut te
gaan bleef het spannend maar uiteindelijk ging de bal via de kluts in
het doel bij Only Friends waardoor
de uitslag KDO JG1-Only Friends
JG2 2-0 werd. De spelers kregen op
het bordes van het clubhuis van Only Friends de beker die hoorde bij de
1e plaats.

Bingo bij KDO
De Kwakel - Vrijdag 15 april dan
sluiten we het seizoen af met een
Bingo avond bij KDO kantine aan
de vuurlijn in De Kwakel aanvang
20.00 uur. U bent weer van harte welkom bij ons waar weer mooie
prijzen zijn en vooral de gezelligheid
hoog in het vaandel staat tot vrijdag.
Het bingo team. Het volgende seizoen begint weer met september .

Legmeervogels F1 stunt
op toernooi op Texel
IVN Opmerkzame Wandeling

KDO G1 wint in laatste seconden

Uithoorn - Met dank aan onze trainer/coach Roger van Vliet gaat Legmeervogels elk jaar met het F-1 team
naar het Internationale F-1 toernooi
op Texel. Ook dit jaar speelden wij
met onze F-1 op Texel in een sterk
bezet toernooi met de volgende
clubs Ajax, Feyenoord, Schalke’04,
KV Mechelen, PSV, Sparta Rotterdam, KRC Gent, Excelsior, Zeeburgia, vv Texel’94, sv de Koog, SVO en

Legmeervogels. De eerste wedstrijd
speelden Legmeervogels tegen het
sterke Zeeburgia uit Amsterdam,
deze werd helaas met 3-0 verloren,
ook tegen KV Mechelen (Belgie)
en Schalke’04 (Duitsland) werd minimaal verloren, respectievelijk met
2-0 en 1-0. Van vv Texel ’94 en SVO
werd met respectievelijk 1-0 en 2-0
gewonnen. Deze clubs hadden nog
wel hun E-teams ingezet! Tegen Fey-

Sjaak Nederstigt neemt
afscheid van Qui Vive hockey
De Kwakel - Sjaak Nederstigt, de
accommodatiemanager van Qui Vive hockey, heeft op vrijdag 8 april
jl. tijdens een diner voor de vrijwilligers afscheid genomen na een
dienstverband van ruim 10 jaar. Gezien zijn grote verdiensten voor Qui
Vive was hij de speciale gast tijdens
dit diner.
Hij werd op deze zeer geslaagde
avond tussen twee heerlijke culinaire hoogstandjes door toegesproken door voorzitter Rob Das: “ Er
bestaat geen grasspriet, hek, lichtmast of vlag die jij niet in je handen
hebt gehad. Gedurende ruim 10 jaar
heb jij heel veel werk verricht binnen onze club. Niet alleen op werkdagen voor o.a. onderhoud en reparaties maar ook ’s avonds, ’s nachts
en in de weekenden is op jou op
de meest uiteenlopende tijdstippen
een beroep gedaan bij calamiteiten.
En altijd was je nagenoeg direct beschikbaar. Hiervoor hebben wij erg
veel respect. In de persoonlijke contacten hebben wij goed en met plezier gewerkt ondanks dat wij het zakelijk eigenlijk nooit meteen met elkaar eens waren.

Hart op tong
Ik kan mij in ieder geval geen moment herinneren dat jij bij een voorstel van het hoofdbestuur meteen
instemde. Wat dat betreft ben jij altijd wel consequent gebleven. Een
man met zijn hart op de tong en niet
vrij van eigenwijs zijn. Mede door
jouw duidelijkheid, grote betrokkenheid en kennis van zaken kwamen wij uiteindelijk altijd tot goede
oplossingen. Jij koos elke keer weer
voor de beste kwaliteit en zorgde
dat alles tot in detail goed en netjes
werd opgeleverd. Je bent voor vele jongeren met jouw geweldige inzet en werkinstelling een heel goed
voorbeeld. Jouw besluit om, mede gelet op jouw leeftijd, te stoppen
met werken heeft je erg veel moeite
gekost maar ik weet dat je dit weloverwogen hebt gedaan. Wij zullen
je gaan missen. Onze oprechte dank
voor alles wat je voor Qui vive hockey hebt gedaan en alle goeds toegewenst voor de toekomst. Blijf van
het leven genieten”.
Na afloop hiervan kreeg Sjaak Nederstigt een cadeau en van de ruim
40 vrijwilligers een staande ovatie.

enoord speelden wij een schitterende wedstrijd die uiteindelijk nipt
met 1-0 werd verloren. In de kruisfinale moesten wij het opnemen tegen Excelsior dit werd een echte finalewedstrijd die eindigde in 0-0. De
strafschoppen moesten toen de beslissing brengen. Koelbloedig werd
de beslissende penalty door Legmeervogels gemaakt en dus won-

nen wij van Excelsior. In alle wedstrijden gaven we goede tegenstand
en werden we niet weggespeeld in
het toernooi met sterke tegenstanders! Al met al speelden we een geweldig toernooi met een leuk resultaat! Mede dankzij de inzet van de
ouders, die de accommodatie en de
catering hebben verzorgd, is het een
geslaagd weekend geworden!
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Publiek genoot van
humoristische musical

hairspray!
In de aula van het VeenLanden College vond vrijdagavond de laatste
voorstelling plaats van de musical Hairspray. Maanden van voorbereiding zijn eraan vooraf gegaan. Afgelopen week werd de musical maar
liefst drie keer opgevoerd, waarvan één keer voor leerlingen uit groep
7 van de basisscholen. Er is heel veel werk verricht door de spel-, dansen zanggroep. Ook aan de techniek, het decor, de kostuums en de
grime is veel werk besteed. De spanning liep soms hoog op, maar als
je ziet wat er allemaal bij komt kijken is dat geen wonder. Des te fijner
als het allemaal zo op zijn plaats valt en dat deed het.
Neal Jansen had met de vertolking van de moeder van Tracy, de lachers
op zijn hand en werd daarbij mooi ondersteund door Maarten Woudstra als de vader. Tracy en Link werden perfect neergezet door Milou
Brugman en Milan van Dijk. Vriendin Penny (Gemma Breur) en haar
moeder (Kiki Schellingerhout) overtuigden, Seaweed en Little Inez ontroerden, DJ Motormouth die een prachtige solo zong… het is teveel
om op te noemen. De foto’s spreken voor zich, nog even nagenieten.
Speciale dank aan Tamara Scheers en Yacintha Chaigneau als de drijvende krachten achter de musical, evenals aan danscoach en vliegende keep Judith van Eijk. De zanggroep heeft kunnen oefenen met Anneke van der Lee en Inge Westra, grime was in handen van Elselieke
de Leeuw, Deirdre Chaigneau, Milou den Exter, Helen van der Zwaard
en Nancy van Dijk. Licht en geluid: Remco Tieman en Jorrit Groenevelt,
Lisa van Scheppingen, Nand Homan, Jelle Aardema, Daan van Avezaath, Paul Heineman, Luc van Essen, Ralf Bogaard en Thijs van Uden.
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onverwacht sterke Diemen wél het
net: 2-2, net onbereikbaar voor penalty-killer Laurens.

LMV C1 Zondag Seizoen 2015/16 Achterste rij (vlnr) Laurens, Mike, Yannick, Morgan, Noah, Daan, Suraj en Fabio
Voorste rij (vlnr) Emilio, Lars, Teun, Ottavio, Stijn, Zem en Thomas

Lmv c1 zondag alweer kampioen
Uithoorn - Een schitterende lentedag, geheel in schril contrast met het
winterweer van de uitwedstrijd tegen
Diemen C3 op Valentijnsdag, die we
overigens met 1-4 gewonnen hebben. Winnen ze vandaag en morst de
naaste concurrent Nieuw West United SV C2 punten tegen Swift C3,
dan slepen ze zowaar, na het najaar
kampioenschap, het 2e kampioenschap van seizoen 2015-2016 binnen. Met nog 3 wedstrijden te gaan
staan ze, zonder puntenverlies, maar
liefst 6 punten los op hun naaste be-

lager. Laten Uithoorn vandaag punten liggen en wint Nieuw West zijn
pot, dan moeten ze de komende 2
wedstrijden uit en thuis tegen uitgerekend Nieuw West uitvechten naar
wie de beker met grote oren gaat. En
dan te bedenken dat ze niet eens op
volle oorlogssterkte zijn. Aan de rappe spits Mike ging het voorjaarsseizoen voorbij door een scheenbreuk.
Middenvelder Zem kon de laatste wedstrijden niet in actie komen
vanwege een vervelende knieblessure. Het goede nieuws is wel dat

ze afgelopen donderdag voorzichtig meegetraind hebben. Uithoorn
gaat voortvarend van start. Met een
fraaie omhaal in de 5e minuut breekt
Daan de wedstrijd open: 1-0. Pas in
de 25e minuut krijgt Diemen een
kans die meteen verzilverd wordt:
1-1. Niet lang daarna zet aanvoerder Fabio ons weer op voorsprong:
2-1. Diemen krijgt een levensgrote
kans, maar een doelpunt levert dat
niet op. Ook snelheidsduivel Daan
weet geen raad met een niet te missen kans. Op slag van rust treft het

Duivels
In de kleedkamer is Dave des duivels. Iedereen krijgt ervanlangs, niemand wordt gespaard. De wedstrijd
lijdt overduidelijk onder de spanning, is het aanzien niet waard en
een belediging voor de trouwe toeschouwers.. Uithoorn heeft nog 35
minuten om hun wanvoorstelling
goed te maken. Druk zetten, Diemen
mag niet over de middellijn komen,
truckjes achterwege laten, voetballen is het devies. Niet in blinde paniek de bal wegschieten. Ze moeten
niet achter hun aan rennen, zij moeten achter hen aan. Dave wil vlammen onder onze kicks vandaan zien
komen. De uitslag van de wedstrijd
Swift – West United, die een uur eerder is begonnen, is nog steeds niet
binnen. Vroeg in de 2e helft stuurt
Teun topscoorder Morgan weg, die
beheerst met links inschiet: 3-2. Een
aantal keer ruiken we aan de 4-2,
maar ze mogen ook af en toe mogen blij zijn dat Diemen niet op gelijke hoogte komt. Tot aan het fluitsignaal blijft het zenuwslopend. De
voetbalapp laat nog steeds niet de
uitslag van Swift-Nieuw West zien.
Het blijf bij een benauwde 3-2. Fraai
was het allemaal niet, de spanning
verkrampte het spel. Slechts bij vlagen sprankelden we. Na het fluitsignaal blijven ze op het veld wachten
op de uitslag van onze naaste concurrent. Wanneer ze daarvan verstoken blijven, dirigeert Dave hen naar
de kleedkamers. Hij probeert telefonisch contact te leggen met Amsterdam-Zuid en dat levert de uitslag op:
1-1. Met nog 2 wedstrijden te gaan
zijn we niet meer in te halen.

John Woof

Bevlogen Engels golfpro
Regio - Er zijn een paar honderd
golfteachers in Nederland, maar een
man als John Woof kom je niet vaak
tegen. Hij is altijd op zoek naar de
beste manieren om golfers van alle
niveaus enthousiast voor de sport te
maken. Sinds kort doet Woof dat op
Golfcentrum Amsteldijk.

te oefenfaciliteiten.’
‘Op Amsteldijk heb ik gevonden
waar ik al lang naar zocht: hier zijn
de oefenfaciliteiten uitstekend. Het
zijn de beste van Nederland en ik
heb nu de kans en de ambitie om
ze tot de beste van Europa te laten
uitgroeien.’

Hoe is het om een Engelse
pro in Nederland te zijn?
‘Dat is niet zo’n moeilijke vraag: fantastisch. Dat is ook de reden dat ik
hier ben blijven werken. Golf is mijn
passie en het valt mij steeds weer
op, waar je ook komt, dat Nederlanders heel leergierig zijn.’

Is golf op Amsteldijk elitair?
‘Nee, integendeel. Je komt hier alle
typen golfers tegen. En zo hoort het
ook te zijn. Iedereen voelt zich hier
thuis en daar ben ik blij mee. Er komen golfers die heel serieus bezig
zijn hun handicap te verlagen, maar
ook spelers die plezier beleven aan
het oefenen en een leuke ochtend
of middag hebben. Kan hier allemaal.’

Hoe lang werk je al in ons land?
‘Als sinds 1980. Ik ben geboren en
getogen in Lancashire, aan de Engelse westkust. Mijn opleiding tot
golfpro heb ik in eigen land gevolgd.
Begin jaren tachtig begon golf bij
jullie flink te groeien en dat is de reden dat ik naar Nederland ben gekomen.’ ‘In het begin combineerde
ik het lesgeven met het spelen op
de Europese Tour. Maar ik begreep
na een paar jaar dat mijn hart toch
meer bij teaching lag. Ik heb wel
veel toernooien van de PGA Holland
Tour gespeeld. De belangrijkste het profkampioenschap en het Nationaal Open - heb ik een paar keer
gewonnen. Toch wel iets om trots op
te zijn .’
Je werkt sinds kort op Golfcentrum
Amsteldijk. Waarom deze overstap?
‘Ik ben opgeleid tot PGA Golfprofessional en dat betekent dat ik een allrounder ben. Ik heb tijdens mijn carrière in Nederland op verscheidene
mooie banen gewerkt, allemaal met
een ander karakter. En elke overstap
heeft weer wat nieuws toegevoegd
aan wat ik kan en wil. Alleen ontbraken er soms - in mijn ogen - de juis-

Wat maakt de baan en zijn
oefencentrum - de Negen
Werelden - zo bijzonder?
‘Je kunt op Amsteldijk alle facetten
van het spel oefenen en je kunt ook
van het gras afslaan. En dat kom je
lang niet op alle banen in ons land
tegen.’
‘Tevens is er een korte par-3 shortgame baan. En er zijn vijf greens
met gras en een kunstgrasgreen.
Wij hebben tien Pro Tracers en een
Trackman tot onze beschikking. En
- last but not least - de driving range is verlicht.
Is de Negen Werelden een
oefencentrum voor alleen beginners?
Of juist alleen voor gevorderden?
‘Voor iedereen. Dat maakt de formule ook zo bijzonder. Hier is oefenen ontstellend leuk. En als iets leuk
is, doe je het graag en veel. Word je
ook vanzelf beter.’
Wat maakt lesgeven en coachen
zo bijzonder voor jou?
‘Golf is een sport voor iedereen,

Uithoorn - Anneke en Bram van
der Zeeuw gingen oogverblindend
van start in de vierde ronde parencompetitie in de C- lijn. Wel enigszins geholpen door een domme
deelhand van een minder fortuinlijk
tegenpaar maar toch, scoorden ze
een uitstekende 67,46%. Daar konden Gerda van Liemt & Map Kleingeld, die keurig tweede werden met
61,49%, niet meer bij in de buurt komen. En nu maar hopen dat dit succes voor beide paren beklijft! Tini
Lotgerink & Jeanet Vermeij voerden het achtervolgende pelotonnetje aan met 55,52% voor hen, 54,17%
voor Lidy Krug & Debora van Zantwijk en 54,13% voor Tini Geling & Jo
Wevers als vijfde. In de B- lijn was
de zestiger voor Tineke & Frans Belien die zo met 61,81% eerste werden.
Anton Berkelaar & Wil van der Meer
deelden plaats twee met Riet & Wim
Beijer met voor beide paren 57,99%.
Heleen & Mees van der Roest nestelden zich op vier met 55,90% en
Rie Bezuijen voerde Cor Hendrix
met 55,56% ook naar de erelijst als
vijfde. De verse degradanten uit de
A- lijn konden nog geen potten breken, die moesten het nog even verwerken kennelijk.

In de top lijn van de club waren
het nu eens Cora de Vroom & André van Herel die aandacht trokken en bewondering oogsten met
de hoogste score van de avond van
69,38%. Het goede manieren en etiquette praatje heeft waarschijnlijk geholpen. Ruud Lesmeister fuseerde met Frans Kaandorp en de
57,81% als tweede duidt toch een
beetje op het missen van hun vaste speelmaatjes. Ben ten Brink had
ook een wissel en speelde nu met
Jan van de Bos. Dat leverde een
mooie derde plek op met 56,88%.
Francis Terra & Wim Slijkoord hadden aan 51,56% genoeg om vierde
te worden en voor Gerda Schavemaker & Jaap Kenter was een score van onder de vijftig, 49,38%, zelfs
voldoende voor de vijfde plaats. André en Cora hadden met hun stunt
te veel procenten voor de achterblijvers weg gesnoept. Wilt u ook eens
in de bridgeprocenten grasduinen,
kom dan spelen bij Bridgeclub De
Legmeer. Elke woensdagavond vanaf 19.45 uur in Dans & Party Centrum Colijn aan de Industrieweg 20
in Uithoorn. Voor inlichtingen het
secretariaat: e- mail gerdaschavemaker@live.nl, tel 0297 567458.

Gemeente Uithoorn verlaagt eigen
bijdrage huishoudelijke hulp
Uithoorn - Gemeenten in Nederland hebben vanuit het Rijk extra
geld gekregen voor de hulp bij het
huishouden. De gemeente Uithoorn
heeft besloten om dit geld in te zetten voor twee groepen inwoners.
De eerste groep die in aanmerking
komt voor een verlaging van de eigen bijdrage zijn de inwoners die
een indicatie hebben voor hulp bij
het huishouden op grond van de
Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De tweede groep die
in aanmerking komt voor de verlaging zijn mantelzorgers die mantelzorg verlenen aan personen die
een voorziening hebben op grond
van de Wmo. De tegemoetkoming
in de eigen bijdrage wordt “Diensten Thuis” genoemd. Met Diensten
Thuis kunnen extra uren hulp bij het
huishouden worden ingezet. Bijvoorbeeld voor het doen van boodschappen (eventueel onder begelei-

ding), een grote schoonmaak of de
wasverzorging. Mensen die in aanmerking komen kunnen zelf met
een zorgaanbieder afspraken maken over de inzet van de Diensten
Thuis. De kosten van de HHT Diensten Thuis bedragen €5,00 per uur
zorg (was voorheen €10,00). De gemeente Uithoorn draagt daar €17,50
per uur aan bij (dit was €12,50). De
verschuldigde eigen bijdrage moet
rechtstreeks worden betaald aan de
zorgaanbieder. Voor meer informatie over de HHT Diensten Thuis, kan
men contact opnemen met de zorgaanbieder die nu ook de hulp levert bij het huishouden (Amstelring,
Axxicom, Flexicura, Tzorg of Zorgcentrum Aelsmeer) of het Sociaal
Loket van de gemeente Uithoorn.
Het Sociaal Loket van de gemeente Uithoorn is telefonisch bereikbaar
van maandag t/m vrijdag van 09.3010.30 uur op tel. (0297)513111.

Reumafonds bedankt De Kwakel

jong of oud, het maakt niets uit.
Lesgeven aan en het coachen van
spelers van verschillende niveaus
is voor mij altijd een uitdaging geweest. Mijn passie voor golf wil ik
graag op anderen overbrengen.’
Hoe anders zijn Nederlandse
golfers dan de Engelse?
Lachend: ‘Ze spreken een andere
taal. Maar serieus: in Engeland leer
je golfen door direct de baan in te
gaan met andere mensen. Je leert
golfen door te spelen. In Nederland

is het sinds de golfexplosie in de jaren tachtig en negentig anders: je
moet eerst je baanpermissie of handicap-54 halen voor je zelfstandig
de baan in mag. Tevens oefenen
Nederlandse golfers veel meer dan
de Engelse golfers.’
Wat is de beste tip voor mensen
die met golf willen beginnen, maar
die eerste stap niet durven zetten?
‘Kort antwoord: ga naar www.amsteldijk.nl en maak meteen een afspraak voor een proefles.’

Even niet bang zijn
omdat mama als een
monster tegen je praat
Zieke kinderen voelen zich beter als hun ouders dichtbij zijn.
Daarom zijn er de Ronald McDonald Huizen.
Dan is zo’n lekkere knuffel van papa of mama nooit ver weg.

www.kinderfonds.nl

Anneke & Bram stelen
bridgeshow bij De Legmeer

Een ziek kind
kan niet zonder
zijn ouders

De Kwakel - Het Reumafonds bedankt alle collectanten en bewoners
in De Kwakel voor de grote inzet en
bijdrage aan het prachtige resultaat
van de collecte. Onder de collectanten bevonden zich dit jaar ook leerlingen van het Alkwin Kollege die
hebben gecollecteerd in het kader
van de Algemeen Vormende Activiteiten. In de landelijke collecteweek
van 16 tot en met 21 maart 2015 is
in De Kwakel in totaal 1577,12 euro
opgehaald. Hiermee levert de regio
een belangrijke bijdrage aan de reumabestrijding in Nederland.
Mensen met reuma (ongeveer 2 miljoen mensen in Nederland alleen al)
hebben vooral last van pijn en moeheid, beide onzichtbare kenmerken
van deze chronische ziekte. Reuma
is een verzamelnaam voor ruim 100
aandoeningen aan botten, gewrichten en spieren. Het is een auto-immuunziekte. Dit betekent dat het

natuurlijke afweersysteem het eigen
gewrichtsweefsel (en soms organen) aanvalt. Hierdoor hebben mensen met reuma vaak last van ontstekingen aan gewrichten of spieren,
en is bewegen pijnlijk. Reuma is een
ingrijpende aandoening, die niet te
genezen of te voorkomen is. Reuma
heb je levenslang en kan jong en
oud overkomen. Het Reumafonds is
dé fondsenwerver op het gebied van
reuma in Nederland. Al 88 jaar zetten wij onze middelen in voor de bestrijding van reuma, het geven van
voorlichting en het behartigen van
de belangen van mensen met reuma. Daar is veel geld voor nodig. We
zijn blij met iedere gift die bijdraagt
aan onze missie: reuma de wereld
uit. Collectant gemist? Dan kan u altijd nog online doneren op de website van het reumafonds: www.reumafonds.nl of via https://doneren.
reumafonds.nl/b/mijn-donatie

Nieuw initiatief door De Kwakel en Uithoorn

Bokkentocht vervangt
Poldertocht
Uithoorn/De Kwakel - De opwarming van de aarde wordt de laatste
winters wel heel duidelijk merkbaar.
Geen tocht der tochten meer langs
de elf Friese steden, zelfs geen Poldertocht door het Uithoornse- en
Kwakelse polderlandschap meer.
Tijd om naar alternatieven om te
zien. Kwakelaars Ron Voorn en Gerrino Pieterse hebben het initiatief
genomen en organiseren zaterdagmiddag 23 april het alternatief voor
onze Poldertocht:
De Eerste Bokkentocht. Een evenement dat u leidt langs acht Uithoornse- en Kwakelse etablissementen, waarbij in elk twee verschillende Lente-Bokbieren wordt
geschonken, geserveerd met een
bijpassende amuse. Tussen 14.00 en
17.00 wordt u geacht het omstreeks
tien kilometer lange parcours af te
leggen, per fiets, wandelend, op de
step, wat u maar wilt. Inschrijven
en starten kan bij elk van de deelnemende taveernes: Hotel Hengelsport, Drinken & Zo, Café de Gevel, Café Herbergh 1883, Poldersport, Café AnderZ, Bar Het Fort en
kookstudio In Den Ossewaerd. Elk
van de acht deelnemende locaties

zullen hun beste beentje voorzetten. Café Anderz bijvoorbeeld gaat
zijn lente-bok uit het vat schenken, heeft muziek van een Brabantse live-band en verstrekt een amuse uit grootmoederskeuken: Gebakken verse bloedworst met appel en
ui! “Intussen hebben we al enkele verrassende, nee, ik bedoel aansprekende namen op de deelnemerslijst”, meldt een van de initiatiefnemers van de tocht Ron Voorn
vanaf zijn vakantieadres in Roubaix.
“De nummers een en twee van de
laatste tocht der tochten, Henk Angenent en Erik Hulzebosch, hebben
deelname toegezegd. Sipkema twijfelde nog, maar dat komt vast wel
goed. It sael heave, om het maar op
zijn Fries te zeggen!“ Alvast aanmelden kan op de Facebook pagina van
de Bokkentocht.
Bar Het Fort, kookstudio In Den
Ossewaerd, Hotel Hengelsport,
Drinken&Zo, Café De Gevel, Café
Herbergh 1888, Poldersport en Café AnderZBar Het Fort, kookstudio
In Den Ossewaerd, Hotel Hengelsport, Drinken&Zo, Café De Gevel,
Café Herbergh 1888, Poldersport en
Café AnderZ

