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KORT NIEUWS:

Autobrand
Watsonweg
Uithoorn – In de nacht van
vrijdag op zaterdag omstreeks
3uur is de brandweer uitgerukt voor een autobrand aan
de Watsonweg in Uithoorn.
Een bestelbusje van een schildersbedrijf stond in brand. De
brandweer was snel ter plaatse
en heeft de brand geblust. Hoe
de brand heeft kunnen ontstaan is onbekend.
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Museumboerderij “Jan Makkes”

Exposities 2017

PASEN za 8 t/m zo 23 april 2017
HEMELVAART/PINKSTEREN
do 25 mei t/m ma 5 juni 2017
Dagelijks van 11.00 tot 18.00 uur

Foto: KaWijKo Media/
Timo Ossewaarde

(buiten de exposities alleen volgens afspraak)

Elke dag het laatste
regionale nieuws!

zie onze site:
meerbode.nl
facebook.com/

Uithoorn - De nieuwbouw van de
drie omstreden woontorentjes achter het winkelcentrum Zijdelwaard
aan de Heijermanslaan stond als een
vervolg op de agenda bij de commissievergadering Wonen & Werken
vorige week dinsdag 5 april. Als vanouds was de publieke tribune weer
behoorlijk gevuld met belangstellende bewoners die allemaal nieuwgierig waren wat het vervolg zou
zijn op de discussie over de geplande nieuwbouw van drie woontorentjes aan de Heijermanslaan, waarbij het benzinestation gaat verdwij-

nen. Het onderwerp is al enkele malen het toneel van discussie geweest
en gezien de nodige onzekerheden
kan dat ook nog wel even zo blijven. Voorzitter Keimes gaf ruim baan
aan twee insprekers die avond, mevrouw Joke Morren die een gloedvol
betoog hield waarom zij, mede namens andere bewoners aan de Albert Verweijlaan, de nieuwbouw in
principe niet ziet zitten vanwege de
overlast die zij daardoor ondervinden. Zij zag zich daarbij gesteund
door een andere bewoner, de heer
J. Dekker. Morren bracht bovendien

ook nog eens het participatietraject
onder de aandacht waarvan zij vond
dat dit bij zulk soort ingrijpende gebeurtenissen eerder en dieper moet
worden ingezet om de bewoners en
de omgeving erbij te betrekken. Die
avond was er ook een presentatie
van het project door de projectontwikkelaar, verwoord door de architect, de heer Van Houten van Raak
Architecten. Daarin werd een en ander nog eens duidelijk gemaakt wat
de bedoeling is.
Vervolg elders in deze krant.

vlees, vis of
vegetarisch
per stuk

1.75

Deze actie is geldig van woensdag
12 april t/m maandag 17 april 2017.

HARTELUST B.V.

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

Miele specialist

Eigen technische dienst

ADVERTEREN?
IN DE

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

Geen krant?

0297-581698

ook 5
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r
welkomte

BEZORGERS/STERS

Uithoorn Omg. Arthur van Schendellaan (275 kranten)
Omg. Dreeslaan en Thorbeckelaan (270 kranten)
MEER WETEN? BEL TIJDENS KANTOORUREN: 0251674433
EN VRAAG NAAR MARCO OF ROGIER
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Zaterdag 15 april

Uithoorn - Op zaterdag 15 april
staat tussen 11.00 en 15.00 uur het
Rat van Fortuin in winkelcentrum
Zijdelwaard. Op vertoon van uw
kassabon van die dag, met een minimale waarde van 10 euro, mag u
een draai geven aan het rad. Daarbij
maakt u kans op de leukste prijzen!
Met het Rad van Fortuin sluit het
winkelcentrum de geweldige winactie af die de afgelopen zes weken
in het winkelcentrum heeft plaatsgevonden. De Uithoornse consument heeft massaal meegedaan
aan de actie. U kon zo vaak u wilt
meedoen aan de actie en kans maken op het wekelijkse prijzenpakket met producten van de Zijdel-

35 soorten

Wiegerbruinlaan 73, Uithoorn
(0297) 745 541

Wij zijn met spoed op zoek naar serieuze

Prijzenslag in WC Zijdelwaard
met het Rad van Fortuin

DEEN of DEEN
biologisch
gourmet mini’s

ALS KWALITEIT
BELANGRIJK IS!

Hofgeesterweg 22a, 1991 AD Velserbroek
Tel. 023 - 5376227, www.museumboerderij-janmakkes.nl

GEVRAAGD

Aanpassing nieuwbouw
Heijermanslaan toch mogelijk?

U bent van harte welkom om de bijzondere
schilderijen van Jan te komen bezichtigen.

AH Jos van den Berg reikt
eerste ‘buurtprijs’ uit
Uithoorn - Zoals de vaste klanten
van AH Jos van den Berg wel weten, viert Jos dit jaar het 10 jarig bestaan van zijn supermarkt in winkelcentrum Amstelplein. Hij heeft
het hele jaar allerlei geweldige akties bedacht om toch vooral ook, de
klant mee te laten profiteren van dit
jubileum. Een van de akties is de
maandelijkse ‘ buuretprijs’ . Iedere
maand kun nje je kassabonnen van
AH Jos van den Berg in de daarvoor
bestemde ton deponeren en iedere maand wordt er dan een winnaar
getrokken. De winnaar of winnares
ontvangt niet alleen zelf eenj geweldige prijs, maar ook de mensen uit

haar straat. De eerste trekking is geweest en het was de Ebro nummer
110 tot en met 148. Zij waren de
gelukkigen die een AH Jos van den
Berg Cadeaubon twv 25 euro hebben gewonnen omdat de bon van
hun ‘buurvrouw’ mevrouw Veen uit
de ton is getrokken. Elke laatste dag
van de maand wordt er een kassabon uit de ton getrokken en de gehele straat met dezelfde postcode
wint een cadeaubon en iemand wint
een weekend of midweek naar vakantiepark Qurios Bloemendaal aan
Zee. Jaap van den Berg (de jubileumbroer van Jos) reikte de prijzen
persoonlijk uit.

Alkwin Award VWO voor
beste profielwerkstuk
Uithoorn - Op dinsdagavond 4 april
vond in de aula van het Alkwin Kollege de uitreiking plaats van de
Alkwin Award, de prijs voor het beste profielwerkstuk op het VWO. De
prijs is gewonnen door Estell Spaargaren en Rochelle Villani, met hun
werkstuk: Airbnb, omarmen of ver-

bannen? Volgens de jury onderscheidt dit pws zich door de breedte van het onderzoek, de verschillende invalshoeken en de originele verwerking van de data. Ook zijn
de leerlingen zeer betrokken bij het
onderwerp. Estell en Rochelle hebben onderzoek gedaan naar de in-

vloed van het razend snel groeiende aantal Airbnb’s in Amsterdam en
gekeken naar de invloed op de economie, de inwoners en de gemeente. Ook hebben zij zelf 1 nacht in
een Airbnb doorgebracht. Hun presentatie eindigde met een prachtig
filmverslag van hun ervaringen.

waardse winkeliers of de shoptegoedbonnen van 250, 150 en 50 euro. De winnaars van de weekprijzen zijn de afgelopen week al bekend gemaakt op de Facebookpagina van het winkelcentrum. De winnaars van de hoofdprijzen hebben
afgelopen week bericht ontvangen.
Om 13.00 uur vindt de prijsuitreiking
van de Winactie plaats. De winnaars
nemen dan hun prijs in ontvangst.
Wilt u ook de winnaars feliciteren
of zelf een gokje wagen bij het Rad
van Fortuin? Kom dan naar de Prijzenslag van winkelcentrum Zijdelwaard op zaterdag 15 april tussen
11.00 en 15.00 uur.

40-Jarig jubileum bij Amicitia
Regio - Tijdens de algemene ledenvergadering op 3 april j.l. werden twee leden van C.O.V. Amicitia, Wil van de Water en Jan van
Wouwe, gehuldigd voor hun 40-jarig koorlidmaatschap. Wil van de
Water-Monteban is tevens al 20 jaar
bestuurslid en is de spil waarom alles draait rondom de concerten die
Amicitia geeft. Het orkest, solisten
etc. wordt door haar geregeld. Namens het bestuur zit Wil in de muziekcommissie die elk jaar de te zingen stukken uitzoekt. Ook heeft Wil
alle vier koorreizen naar het buitenland mee georganiseerd. Amicitia zong in Praag, Leipzig, Berlijn en Parijs. Jan van Wouwe is ook
bestuurslid van Amicitia en ook hij
zit in de muziekcommissie, is vicevoorzitter, lid van de Stichting Vrienden van Amicitia en had zitting in
de feestcommissie bij het 25- en
50-jarig bestaan van Amicitia. Jan
zorgt voor de prachtige program-

maboekjes bij de concerten en is
bij evenementen de fotograaf. Allebei deze actieve koorleden kregen
een prachtige sculptuur aangeboden met de naam “Er zit muziek in”,
een fraai certificaat van de K.C.Z.B.
en uiteraard bloemen.
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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 Zijdelwaardplein 81 Uithoorn, tel. 0297-562851
Apotheek Boogaard Amstelplein
27 Uithoorn, tel. 0297-566886
DIERENHULP
Dierenambulance,
tel: 06-53315557.
DIERENARTSEN
Dierenarts Annemieke Calis
Oranjelaan 32A, 1421 AK Uithoorn,
tel. 0297-565989
Dierenartsenpraktijk UithoornAalsmeer, Marijnenlaan 46, 1421
NH Uithoorn, tel: 0297-560627.
BRANDWEER & POLITIE
Brandweer, tel. 020-5556666.
Politie, tel: 0900-8844.

sinds 1888

COLOFON

SLACHTOFFERHULP
info: 0900-0101.
www.slachtofferhulp.nl
PSYCHOLOGISCHE
HULPVERLENING
Eerstelijnspraktijk voor
Psychologische Zorg
Mw. drs. FMP van Dijk,
Aanmelding: 088-5808000
De Stroom, praktijk voor
psychotherapie en coaching
Mw. M. Eringa,
Integraal Therapeut
0297-267960, www.destroom.info
ELIAGG Uithoorn
Psychotherapeut Dr. R.J. Filius
Ondernemingsweg 230,
1422 DZ Uithoorn, 0297-569544
www.eliagguithoorn.nl
Psychologen Uithoorn
Praktijk Van ‘t Hoff, 06-51994830
Biedt behandelingen aan
kinderen, jongeren, volwassenen,
ouders en gezinnen
Praktijk Klerks, 06-40418725
GZ-psycholoog BIG. Behandelaanbod o.a. CGT, EMDR, ACT,
mindfulness, muziektherapie
Pr. Margrietlaan 86c Uithoorn,
www.psychologen-uithoorn.nl

Regio - Door de RIKI Stichting
worden zowel met Kerstmis als Pasen pakketten beschikbaar gesteld
voor de kwetsbare groepen in onze
samenleving. Het gaat hier om bewoners van verzorgingshuizen en
gasten bij de diverse afdelingen van
De Zonnebloem. Uit deze omgeving
gaat het onder meer over de bewoners van zorgcentrum Gerardus
Majella in Mijdrecht, zorgcentrum
Maria-Oord/Vinkenoord in Vinkeveen en Huize Aarhoeve in Ter Aar.
Ook de gasten van De Zonnebloem
afdeling Uithoorn/Amstelhoek werden afgelopen week weer met een
bezoekje vereerd. Een groot aantal
vrijwilligers had zich weer opgegeven om de pakketten bij de gasten
aan te bieden. De vraag van het bestuur is altijd om het pakket niet bij
de deur af te geven, maar deze gelegenheid ook te baat te nemen om
de gasten, die vaak toch een beetje
geïsoleerd leven, met een bezoekje te vereren. Veel vrijwilligers vol-

doen aan dit verzoek. Zowel voor
de gast, maar ook voor de vrijwilliger zijn dit vaak hele waardevolle momenten. Naast de vrijwilligers zijn er ook een aantal leerlingen van de Praktijkschool die samen met een leerkracht pakketten
bij gasten aanbieden. Voor de leerlingen zijn dit echte leermomenten
en wanneer ze weer bij de school
terugkeren zijn ze heel trots dat zij
op deze wijze in contact zijn gekomen met deze groep uit de samenleving. Uit de vele gesprekken die
zijn gevoerd blijkt wel hoe de gasten deze geste op prijs stellen en zij
laten niet na hun dankbaarheid te
tonen. Op de foto ziet u twee leerlingen van de Praktijkschool die bij
mevrouw Kistemaker in de Karel
van Mandershof het pakket aanbieden. De vrolijkheid straalt van
de gezichten. Het bestuur, de vrijwilligers en de gasten van de Zonnebloem danken de RIKI Stichting
weer voor de mooie pakketten.

Aanleveren van advertentie:
Dinsdag voor 10.00 uur
verkoopuithoorn@meerbode.nl
Advertentieverkoop:
Nel van der Pol
Kees Jan Koedam
Advertentie-tarieven:
op aanvraag

Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren op
artikelen of zijn mening te geven op
ontwikkelingen die spelen binnen de
gemeente. Uw ingezonden brief dient
echter ondertekend te worden ingestuurd, dus voorzien van naam, adres,
telefoonnummer en/of e-mailadres.
Deze gegevens worden niet volledig
in de krant gepubliceerd; wél naam
en woonplaats. Anoniem ingezonden
brieven worden niet in behandeling
SLACHTOFFERHULP
genomen. De redactie behoudt zich
info:
0900-0101.
het recht
voor brieven te weigeren dan
wel te redigeren of in te korten. Houd
www.slachtofferhulp.nl
maximaal 300 woorden aan.
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Verschijnt woensdag
EDITIE 3:
UITHOORN, DE KWAKEL,
NES A/D AMSTEL

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

Uitgave van:
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht
130e jaargang

Aanleveren van advertentie:
Dinsdag voor 10.00 uur
verkoopuithoorn@meerbode.nl
Advertentieverkoop:
Nel van der Pol
Kees Jan Koedam
Advertentie-tarieven:
op aanvraag

OPLAGE: 14.900

Aanleveren van kopij:
Maandag voor 15.00 uur
redactieuithoorn@meerbode.nl
Maximum aantal woorden: 300
Redactie:
Nel van der Pol
Correspondent:
André Veenstra
Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk
Verspreiding en bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433

EXTRA INRUILVOORDEEL
ALLEEN OP 15 & 17 APRIL.

Amsterdam,
Snijdersbergweg
99-101,
Amsterdam,
Snijdersbergweg
99-101, (020)
650 06 70(020) 650 06 70
Amsterdam
West, Transformatorweg
39, (020) 581 62
Amsterdam
West, Transformatorweg
39,00(020) 581 62 00
Aalsmeer,
Oosteinderweg
110, (0297)110,
329 911
Aalsmeer,
Oosteinderweg
(0297) 329 911

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

OPLAGE: 14.900

Jan Makkes: 'In kleuren
zal hij bij ons blijven'

sinds 1888

BIJ VAN KOUWEN
€ 1.000

Verschijnt woensdag
EDITIE 3:
UITHOORN, DE KWAKEL,
NES A/D AMSTEL

INFORMATIEF

Aanleveren van kopij:
Maandag voor 15.00 uur
redactieuithoorn@meerbode.nl
Maximum aantal woorden: 300
DOKTERSDIENSTEN
Spoedgevallen
overdag via
Redactie:
Nel vanhuisarts
der Pol en dan toets 1.
eigen
Spoedgevallen
Correspondent:avond/nacht/
weekenden
via huisartsenpost
André Veenstra

PAASSHOW

*Vraag in de showroom naar de voorwaarden.

Uitgave van:
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht
130e jaargang

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

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

Paaspakketten RIKI Stichting

Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren op
artikelen of zijn mening te geven op
ontwikkelingen die spelen binnen de
gemeente. Uw ingezonden brief dient
echter ondertekend te worden ingestuurd, dus voorzien van naam, adres,
telefoonnummer en/of e-mailadres.
Deze gegevens worden niet volledig
in de krant gepubliceerd; wél naam
en woonplaats. Anoniem ingezonden
brieven worden niet in behandeling
genomen. De redactie behoudt zich
het recht voor brieven te weigeren dan
wel te redigeren of in te korten. Houd
maximaal 300 woorden aan.
Let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op attent,
dat door ons in deze krant geproduceerd
advertentie-, foto-, en/of tekstmateriaal niet beschikbaar wordt gesteld
aan derden. Dus ook niet per e-mail,
fotokopie of anderszins zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van
de uitgever!

WWW.MEERBODE.NL

Praten over de dood
Uithoorn - Uitvaartverzorging De
Witte Roos organiseert dit jaar een
aantal bijeenkomsten met verschillende lezingen waarbij 'Praten over
de dood' centraal staat als overkoepelend thema. Naast de lezingen met onderwerpen rondom dit
thema, is er ook gelegenheid tot
het stellen van vragen. Door met elkaar te praten over de verschillende aspecten van het eindige leven
en de onderwerpen die daarmee
samenhangen wil Uitvaartverzorging De Witte Roos de ruimte creeren om de dood bespreekbaar te
maken. De eerste lezing gaat over
euthanasie met de titel: 'Levenseinde: keuzes, wil, wet en praktijk'.
Hiervoor is een spreker uitgenodigd
van het NVVE (Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levensein-

de). In deze lezing komt u meer te
weten over de verschillende keuzes
met betrekking tot het levenseinde
zoals; het behandelverbod, stoppen
met eten en drinken en zorgvuldige zelfdoding. Ook zal er worden ingegaan op euthanasie bij dementie, de geldende regels bij euthanasie en het belang van een wilsverklaring. Uitvaartverzorging De Witte
Roos is deze avond aanwezig voor
het beantwoorden van vragen en
het geven van vrijblijvende informatie rondom de mogelijkheden van
een uitvaart. De bijeenkomst is gratis toegankelijk en vindt plaats op
donderdag 20 april om 19.30 uur, in
Wijksteunpunt Bilderdijkhof, Bilderdijkhof 1 te Uithoorn. Aanmelden
kan via: info@uitvaartdewitteroos.nl
of telefonisch op 06-24612180

Kinderpartijtje

Wie is de Mol brengt
102,55 euro op voor KIKA
De Kwakel - Afgelopen vrijdag was
Wie is de Mol in de Kwakel. Tijdens
het kinderpartijtje van Suus hebben alle vriendinnen en meiden van
groep 6 het beroemde spel Wie is
de Mol gespeeld met als doel zoveel mogelijk geld te verdienen voor
een zelf te bepalen goed doel. Alle
opdrachten waren verdeeld door de
Kwakel. Bij Poldersport hebben ze
over het water gezwierd en kregen
ze per kind die de overkant haalde 2,- euro gesponsord voor de pot
door Astrid en Albert. Bij KDO hebben ze verdeeld in twee groepen
aan beide kanten van het hoofdveld
elkaar via walkietalkiesletters doorgegeven die tussen de reclame borden waren verstopt. Bij Amstelhof
o.l.v. Kim van Bergen werd er binnen 20 minuten een feilloze dans ingestudeerd en in de Stelling mochten de vriendinnen 15 rozen verkopen. Dit alles voor geld in de pot.
Ondertussen werden er onderling
bondjes gevormd en allerlei complot theorieën bedacht. Ondertussen probeerde de mol de opdrachten te saboteren en haalde ongemerkt 10 euro uit de pot.Ook de ouders zaten in het complot. Zij hadden vooraf een vragenlijst voor hun
kind opgestuurd gekregen.

Opdracht
Deze vragen werden in een opdracht opnieuw gesteld aan de meiden en leverde per goed antwoord 1
euro op. Op de Drechtdijk in het Enge Bos van Fam. Lek, was in de middag 50,- euro verstopt. De meiden
kregen 5 minuten de tijd om zoveel
mogelijk geld bij elkaar te zoeken.In
het Egeltjes bos hebben ze de opdracht boer, schaap, wolf en sla uitgevoerd met het pondje. De groep
kreeg 10 minuten en ook deze opdracht werd gehaald. Na het kampvuur moesten 7 meiden tijdens de
laatste opdracht op de evenwichtsbalk zonder iets te zeggen van klein
naar groot gaan staan en op volgorde van huisnummer. Voor het slapen
gaan heeft de Mol “Vlinder” zich bekend gemaakt en werd met elkaar
besloten dat de pot van 102,55 naar
KiKa gaat.
We willen iedereen bedanken voor
de inzet die dit originele en super
gezellige partijtje heeft helpen realiseren, het was een groot succes.
Namens alle meiden. Lika, Jenna,
Vlinder, Noor, Enola, Ellis, Natascha,
Anne, Lisa, Fleur, Chrissy, Femke,
Sara, June en natuurlijk de jarige
job zelf Suus.

Koning van de plassen
Chauvinisten als we zijn vinden wij de Vinkeveense Plassen natuurlijk een uniek plekje in Nederland. Maar daar zijn
we gelukkig niet alleen in! Op
onze heldere wateren dobbert
ook een zeer kieskeurig beestje rond dat in de rest van Nederland vrijwel niet aangetroffen wordt: de krooneend. Als
we op de verspreidingskaart van
SOVON kijken (voor de liefhebbers:
http://s1.sovon.nl/soorten.asp?euring=1960), zien we
maar een paar kleine gele vlekjes waar ze broeden in ons land.
Buiten het broedseizoen is onze regio dan nog eens een van
de meest favoriete plaatsen van
deze eend met zijn karakteristieke grote roodbruine kop en knalrode snavel. Gelukkig groeit het
aantal broedparen de laatste jaren, maar in heel Nederland waren dat er in 2014 nog geen 500.
Onze plassen hebben een aantal specifieke eigenschappen,
waardoor de krooneend hier zo
goed gedijt. Het begint met het
kraakheldere water en zijn uitbundige groei van kranswieren
waar ze dol op zijn. Misschien
nog belangrijker zijn de legakkers in ons gebied. Vooral de legakkers die niet door ons mensen gebruikt worden zijn favoriet, want het is een beetje een
schuw beestje. Hier bouwt hij zijn
nest het liefst, dicht bij het water. Bovendien houdt een krooneend van oevers die dichtbegroeid zijn met bramenstruiken
en overhangende wilgentakken.
Juist dat spul dat je als mens als

eerste gaat ‘opruimen’. Door deze
dichte begroeiing aan de waterrand komen er veel insecten voor
en die staan de eerste drie weken in het leven van een krooneendpulletje op het menu. Ook
geven de struiken en takken een
goede beschutting en zorgen ze
er vaak voor dat de oever makkelijk te betreden is, ook voor de
kleintjes. Krooneenden hebben
graag wat bescherming boven
hun hoofd en niet alleen in de
tijd als de pullen nog klein zijn.
In juli en augustus is het tijd voor
de rui waarin de veren vervangen worden. De vogels kunnen
dan niet vliegen, hun belangrijkste bescherming tegen natuurlijke vijanden. Juist dan zijn ze
aangewezen op de bescherming
en camouflage die de weelderige legakkers ze bieden. Gelukkig hebben we in onze plassen
nog veel van deze stille legakkers, vooral in die gebieden die
beheerd worden door het recreatieschap. Het woordje ‘nog’ in de
vorige zin staat er natuurlijk niet
voor niks. U weet ongetwijfeld
van het voornemen om legakkers
in deze gebieden te verkopen
aan particulieren. Een goedkope
oplossing om het onderhoud uit
te besteden, maar een kostbare
oplossing voor de natuur. En voor
de krooneend, de koning van onze plassen, verdwijnt er dan misschien wel weer een belangrijke
plek op de kaart van Nederland
waar hij nog welkom is.
Sep Van de Voort,
natuurgids IVN

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

Weekagenda Vita Amstelland
Bilderdijkhof 1 Uithoorn, tel. 0297-567209,
www.vita-amstelland.nl
Oranje bingo vrijdag 21 april:
Vrijdag 21 april hebben wij weer
een gezellige oranje middag. Op
deze dag spelen we een leuke
oranje bingo met leuke verlotingen.
Kaartjes zijn te koop in het wijksteunpunt voor 3,50 euro. Dit is inclusief koffie en iets lekkers. Dit is
exclusief bingo kaartjes. De bingo kaartjes zijn 0,50 euro per stuk.
Overige consumpties zijn voor uw
eigen rekening. De zaal is om 13.30
uur open.

Lezing 20 april: Donderdag 20
april van 19.30 tot 21.30 uur. Lezing
over euthanasie: “Levenseinde:
keuzes, wil, wet en praktijk”. Deze
avond is een initiatief van Uitvaartverzorging De Witte Roos.
Gevraagd: Wij zoeken voor onze
boekenkast nog leuke leesboeken
die goed in staat zijn. Heeft u thuis
nog leuke leesboeken die goed in
staat zijn, dat deze verkocht kunnen worden. Dan bent u bij ons aan
het juiste adres.
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Groots Lentefair evenement
bij DUOplant
Regio - Op zaterdag 15 en maandag 17 april (Tweede Paasdag)
kunt u weer volop gaan genieten
bij DUOplant in Amstelveen. Zij organiseren dan een Lentefair, waar
jong en oud zich volop kan vermaken. DUOplant - zeker geen onbekende in de regio met zijn bloemenzaken in Aalsmeer, Mijdrecht
en Uithoorn -, houdt deze Lentefair
in en om zijn tuinderij aan de Legmeerdijk 274 in Amstelveen.
Na een succes editie in 2014 en
2015, zal 2017 toch wel even iets
anders aangepakt worden, in totaal
zijn er deze dagen maar liefst 27
deelnemende bedrijven, diverse activiteiten en workshops en bovendien ook weer live muziek. Zo komt
op zaterdag Dries Roelvink optreden om 14.00 uur en ook Edo Botterman, de lokale feestzanger komt
onze bruin Cafe gezellig maken.
Op maandag 17 april mag u ook de
prachtige stem van Laura Fisher, de
finaliste van Holland's got talent en
bekend van the next boy/girl band
niet missen! Tevens is er horeca verzorgt door Chris Severien met een
overheerlijke lenteproeverij en is ijssalon Esplanade aanwezig met het
lekkerste ijs van Uithoorn. Ook aan

de kinderen is gedacht Careca Verhuur verzorgt voor de kinderen super leuk kinderentertainment en zal
een heel speelterrein zijn waar uw
(klein)kinderen zich kunnen uitleven, samen met Fun2all waar u op
zaterdag ook leuke plantenbakjes
mee kunt maken. Bovendien kut u
op maandag 17 april van 10.00 uur
tot 12.00 uur gratis eitjes schilderen!
Maar er is meer….
Zo kunt u beide dagen armbandjes en sleutelhangers maken met
Nicky’s Beads. Op zondag lekkere
Bikkel Chocolade komen proeven
bij het Chocopaleis en kunt u een
workshops Taarten maken volgen
bij Brigitte Bakery. Leer ook alles
over een gezonde levensstijl van Vitaal en Meer Aalsmeer, laat prachtige foto’s maken door Foto Smile uit
Nieuw-Vennep een wijntje proeven
van Krimpenfort Wijnen uit Waverveen en zijn er diverse kramen met
prachtige woonaccessoires, zoals
die van Bizzi B en House of Pure.
Ook voor leuke dameskleding bent
u op zowel zaterdag als maandag
bij ons aan het juiste adres, want
Domi More Kledingparty is ook van
de partij. Op maandag worden hier
Mitchjo uit Aalsmeer en Djevy J met

kinderkleding aan het rijtje toegevoegd en zaterdag komt Anja de
Rijk ook met zelfgemaakte kinderkleding langs en is ook Lugimo met
allerlei leuke gifts van de partij.
Bruin cafe
Betoverend Mooi uit Amstelveen is
de Visagiste en hairstylist dit weekend en kunt u prachtige sierraden uitzoeken van Sieruniek, Marjon Pappot, Nicky’s beads en Astrid

Kuylenburg. En is op Maandag ook
Syba Fashion erbij met hippe portemonnees en Tassen. Ook aan kunst
is gedacht, KleiGalerij komt met iets
heel bijzonders, keramiek op hout
als schilderij, met prachtige hippe
kleuren. Voor de mannen is natuurlijk niet alleen ons bruin Cafe geopend, die ook nog leuk wordt aangekleed met de prachtige tuinmeubels van Zitlekker.nl maar laat Opeldealer van Kouwen uit Aalsmeer
een van hun nieuwe aanwinsten
zien, komt Doe het Zelf garage/
werkplaats de Brug uit Uithoorn
ook en kan Tom Wesselingh van
Automakelaar aan Huis u misschien
wel helpen met het aan of verkopen van uw auto en u het juiste advies geven? Of… volgt u bij ons gewoon een workshop paaldansen!
Ook Duoplant haar eigen leveranciers zijn aanwezig, zo heeft Pottery
Pots prachtige Dutch Design potten
die zij u graag laten zien, is Natural
Flower Cards van de partij met de
allernieuwste wenskaartjes, en Floran met een prachtige nieuwe serie potten. Heeft Hoven de Mooij
een mooie serie rozen neergezet
en heeft DUOplant zelf ook diverse aanbiedingen op de bloemen en
showen wij u graag weer ons complete tuinassortiment. Ook kunt u
bij ons een workshop volgen voor
het maken van uw eigen plukboeketten en op maandag 17 april kunt
u van 11.00 uur tot 15.00 uur een
leuke mini workshop volgen, ieder
uur start er weer een nieuwe ronde, maak uw eigen voorjaarsbloemstukje al voor 7,50 euro! Kortom, een
weekend die u niet mag missen, Zij
zijn beide dagen geopend van 10.00
uur tot 17.00 uur. Bovendien ontvangen de eerste 300 families op zaterdag en maandag een leuke goody
bag van uitzendbureau Olympia.

Brandje op vakantiepark
Het Korte Eind
De Kwakel - Op een vakantiepark
aan Het Korte Eind in De Kwakel is
woensdagvanavond brand uitgebroken in een vakantiehuisje. Niemand raakte gewond. Even over
achten gingen de piepers voor de
brandweer van Uithoorn, Aalsmeer
en Mijdrecht. Gezamenlijk werd er
naar de locatie uitgerukt. Omdat
het park heel groot is, en er pro-

blemen kunnen ontstaan met de
waterwinning, kwamen meerdere blusvoertuigen ter plaatse. De
brand kon snel worden bestreden
door de brandweerlieden. Hoe de
brand kon ontstaan is vooralsnog
onduidelijk.
Foto's: KaWijKo Media/
Timo Ossewaarde

Aanpassing nieuwbouw
Heijermanslaan toch mogelijk?
Vervolg van de voorpagina.
Tevens werden daarbij aspecten uit
eerdere inbreng van bewoners en
raadsleden verwerkt. Aanpassingen
zullen er wellicht nog meer volgens
gelet op de ideeën en opmerkingen
die ook deze avond weer over de tafel gingen.
Nog veel vragen
Onder aanvoering van de VVD bij
monde van de heer Nick Roosendaal,
gingen verschillende commissieleden
wat dieper in op de vraag of de totale hoogte van de woontorentjes ook
wat lager kon uitvallen door met name de zichtruimte op de benedenverdieping wat meer naar maaiveldhoogte terug te brengen. Iets wat de
architect weer moest toelichten. Tevens werd er discussie gevoerd over
het openbaar groen en of dit nu na
de nieuwbouw minder wordt, minimaal gelijk blijft dan wel méér wordt.
Voorts over de parkeerproblematiek,

de licht- en geluidsoverlast en vooral de afwikkeling van het doorgaande en bestemmingsverkeer (lossen
vrachtwagens), de veiligheid van fietsers en voetgangers enzovoort. Kortom, er zijn nog veel vragen. Zijn er
(nog meer) aanpassingen mogelijk
om tegemoet te komen aan de wensen van de omwonenden, latere bewoners van de woontorens (senioren?) en die in het kader van het algemeen belang? De architect moest
het voorleggen en verder doorspreken
met de ontwikkelaar en de gemeente. Wat er aan het einde van die avond
op neer kwam dat verscheidene partijen het onderwerp weer op de agenda wilden hebben waarna het in de
gemeenteraadsvergadering van donderdag 20 april bij het politiek debat
opnieuw ter sprake komt. Wellicht dat
er dan voor alle partijen een bevredigend resultaat uit de bus komt waar
een ieder mee kan leven. Er zal toch
een keer een besluit moeten worden
genomen. Wordt vervolgd dus.

aangaven. In Uithoorn waren ze
ook in de brievenbus bezorgd. Erop
stonden tevens de acties en de speciale aanbiedingen. ”We hadden op
Facebook de actie ook aangekondigd en al verwacht dat het storm
zou lopen. Dat is ook gebeurd,” vertelt Joop Vet in een eerste reactie na
afloop van de feestelijke dag.

Jarige Kwalitaria Zijdelwaard
trakteerde erop los
Uithoorn - Zaterdag 8 april vierde
Kwalitaria/restaurant Zijdelwaard
samen met haar klanten een feestje ter gelegenheid van het eenjarig bestaan. De horecagelegenheid
naast het winkelcentrum, dat naar
verluidt alom wordt geprezen vanwege het heerlijke en vooral geva-

rieerde aanbod aan gerechten en
snacks waar uiterste zorg, hoge
kwaliteit en duurzaamheid aan ten
grondslag ligt, ging culinair uit haar
dak. Franchiser Joop Vet (56) met
zijn vrouw Sandra, dochter Priscilla en hun team van klantvriendelijke
medewerkers, hebben er een echte

happening van gemaakt waar veel
klanten en nieuwsgierige bezoekers
ruimschoots van hebben genoten.
Mede door het aangenomen (winkel- en terras) weer was het drukker
dan ooit bij de jarige die onder meer
trakteerde op een gratis zak patat
met of zonder satésaus of iets anders naar keuze erbij. Alles was mogelijk. De aanloop was overweldigend te noemen. In lange rijen stonden de mensen te wachten op hun
gratis zak patat. En het verliep werkelijk vlekkeloos. Het was perfect
georganiseerd en iedereen werd
snel en vakkundig geholpen. Goed
geregeld en een compliment waard!
Joop en Sandra met hun team begonnen al vanaf tien uur met hun
festiviteiten, waaronder buiten met
een springkussen voor de kinderen, er stonden sky-dancers en van
twee tot drie uur werd er gratis friet
van hoge kwaliteit uitgedeeld. Dat
liet een groot aantal bezoekers en
klanten zich niet tweemaal zeggen.
De zaak was speciaal versierd met
vlaggetjes die het eenjarig bestaan

Groei
“Wij zijn nu een jaar in bedrijf en
het loopt boven verwachting want
we hebben ten opzichte van vorig jaar met ons team een groei van
meer dan 30 procent omzet gerealiseerd. Dat is uitzonderlijk. Als ondernemer wil ik er alles uithalen
waarbij wij ook onze klanten zoveel mogelijk willen laten profiteren van wat wij kunnen inbrengen.
Kwalitairia biedt een topconcept en
dat willen we uitbouwen.” Het totale team bij Kwalitaria Zijdelwaard
presenteert zich dan ook als een
gastvrije eenheid voor haar klanten.
Niet in de laatste plaats heeft men
verstand van lekker eten (en drinken), wat men terug ziet en proeft in
het uiterst gevarieerde aanbod aan
snacks en gerechten. Voorts wordt
daar ook het aspect ‘gezonde voeding’ in meegenomen. Met het aanbod maakt Kwalitaria Zijdelwaard
het verschil met wat er elders aan
deze gelegenheden in Uithoorn is.
Naast het vaste Kwalitaria assortiment heeft men ook eigen gerechten toegevoegd, zoals een heerlijke Ierse kogelbiefstuk, eigen saté, spareribs, varkenshaas in champignonroomsaus, mixed grill en ga
zo maar door die op een bijzondere manier aan tafel worden geserveerd. “We hebben bovendien 14
ambachtelijke Italiaanse ijssmaken
en sinds kort hebben we ook een
complete alcoholvergunning gekregen van de gemeente. We gaan
een Moederdag arrangement invoeren waarbij we er eentje weggeven voor twee personen aan onze klanten. Dochter Priscilla regelt
dat. Er komt een Moederdag High
tea voor de liefhebbers en we willen nog meer bedenken. Kortom we
zijn innovatief bezig om onze klantenkring telkens weer een plezier te
doen met iets anders. Sinds anderhalve maand wordt er ook aan huis
en bedrijf bezorgd. Niet in heel Uithoorn maar we beperken ons tot
een maximum afstand waardoor onze producten binnen het kwartier en
warm genoeg bij onze klanten kunnen worden bezorgd. Daardoor blijft
de kwaliteit behouden. Een en an-

der heeft geresulteerd in meer dan
achthonderd nieuwe klanten per
week en dat aantal loopt nog steeds
op.” Aldus een opgetogen Joop.
Seizoenspecialiteiten
Bij Kwalitaria Zijdelwaard gaat men
voor de lekkerste smaak en elk seizoen zijn er heel veel lekkere specialiteiten Joop: “Elke dag bereiden
we verrassende, betaalbare en lekkere producten voor onze gasten.
Bij ons kan men genieten van een
verantwoord assortiment met kwaliteitsproducten van Hollandse bodem. Elk seizoen heeft zo zijn eigen
smaak en daarom heeft Kwalitaria haar eigen seizoenspecialiteiten
in het assortiment. Kijk maar eens
op onze website voor meer informatie. Dit keer staat de lente centraal. En vrijwel alles is van biologische oorsprong.” Voor de deur is
een gezellig terras waarbij men bij
mooi weer lekker buiten kan zitten
en genieten van een snack, lunch
of een heerlijk ijsje. Er is vergunning
gevraagd om het terras uit te breiden naar 55 stoelen met een loungehoek, windschermen en mooie
bloembakken. Kwalitaria is 7 dagen

in de week open en heeft een breed
aanbod aan uitzonderlijke snacks,
maar ook complete maaltijden en
een keuze uit gerechten om lekker
te lunchen. Dat alles tegen een goede prijs/kwaliteitverhouding. Kwalitaria Zijdelwaard biedt onder andere een snackmenu en een kinderassortiment, heerlijke belegde versgebakken broodjes en niet te vergeten hamburgers van echt Hollands
rundvlees in verschillende presentaties. Alle maaltijden zijn met vlees
van Hollandse runderen en varkens
bereid. Kipgerechten zijn van ‘plofkipvrij’ kippenvlees. Vanzelfsprekend ontbreekt de friet niet met de
diverse sauzen. Iets drinken? Bij
Kwalitaria Zijdelwaard geniet u van
thee, koffie, milkshakes, smoothies,
frisdrank, bier, wijn en noem maar
op. Tevens is het mogelijk om gerechten en dranken mee te nemen.
Joop Vet is een ondernemer van de
bovenste plank. De ‘oudere generatie’ kent hem nog als manager van
restaurant Het Rechthuis in de jaren tachtig. In 1989 is hij voor zichzelf begonnen waar hij in de jaren
erna heel veel kennis en ervaring
op deed in de verschillende horecasectoren. Eind 2015 werd hem door
de Kwalitaria organisatie gevraagd
of hij als franchiser een zelfstandig restaurant onder die naam wilde gaan beheren bij winkelcentrum
Zijdelwaard en daar zag Joop met
zijn vrouw Sandra wel wat in. Sinds
maart 2016 runt hij met zijn familie
en het team van medewerkers deze zaak die intussen heel goed op
de kaart is gezet en een omvangrijk
vast klantenbestand kent. Een toonbeeld van goed ondernemerschap
in de breedste zin van het woord.
Meer weten? Bezoek de website:
www.zijdelwaard.kwalitaria.nl.
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283 leerlingen van het VLC doen
Anglia examen
Regio - In Nederland zijn zo'n 375
Anglia scholen. Dit zijn scholen in
het basis-, middelbaar en vervolgonderwijs die met behulp van het
Anglia stappenplan extra aandacht
besteden aan de Engelse taal. Anglia richt zich op vaardigheden als
lezen, luisteren en schrijven van de
Engelse taal. Het einddoel is het
Master Certificate Anglia, waarmee je zonder meer toegang krijgt
tot Engelstalige universiteiten. Omdat leerlingen ieder jaar op hun eigen niveau (totaal 10) worden getoetst, zijn er ook leerlingen die het
Master Certificate al eerder dan in

het eindexamenjaar behalen. Jaarlijks doen zo'n 22.500 leerlingen op
hun eigen niveau mee aan de Anglia examens. Op het VeenLanden
College wordt Anglia al zo’n zeven
jaar aangeboden en op donderdag
6 april bogen maar liefst 283 leerlingen op het VeenLanden College zich over de Anglia examens. De
toetsen worden in Engeland nagekeken, dus het is nog even wachten op de resultaten. De concentratie was in ieder geval in ruime mate
aanwezig bij de leerlingen; zelfs bij
het maken van de foto werd er niet
opgekeken.

Kids
Het tweede optreden was een kids
dance optreden van het demo team.
De jonge dames lieten een prachtig optreden zien wat door het publiek enorm werd gewaardeerd.
Leuk om te zien hoe bij de kleinsten
van Twirlteam Starlight het maatge-

Nieuw
Daarna was het tijd voor weer een
nieuw instrument, namelijk de
Hoorn. Robin Vermeij speelde 3 verschillende nummers op Hoorn en
dat deed hij erg goed. Hij speelde
onder andere het nummer Te De-

BIOSCOOP

Vanaf 14 april in de bioscoop
Prijs vanaf: €6,-

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

COMEDY

KnA voorspeelmiddag groot succes
voel ontwikkeld wordt en ze de basisbeginselen van het dansen onder de knie krijgen. Lucca Bazuin
vervolgde op trompet. Lucca speelt
sinds 3 jaar en dat was goed te merken. Hij speelde een prachtig werk
uit de Harry Potter films. Voor iedereen herkenbaar en goed uitgevoerd. Lucca werd door het publiek
ook goed gewaardeerd, getuige
zijn 3e plaats in de einduitslag onder de muzikantjes. Na de trompet
werd verscheen de Cello ten tonele, bespeeld door Jeske. Ze speelde samen met haar docent Bas een
stuk van Vivaldi. De prachtige klanken van de Cello waren een genot
voor het oor. Na de Cello werd de
zaal leeg gemaakt voor 3 twirldames. Lotte, Alisha en Mischa lieten
zien wat ze met de baton konden.
Naast een eigen show lieten ze ook
enkele verplichte onderdelen op de
wedstrijden zien. Alisha werd door
het publiek zo goed beoordeeld dat
ze 2e werd onder de twirlers.

THE BOSS BABY (3D/NL)
BIOSCOOP

de met haar prima uitvoering. Lotte
en Hanna lieten zien dat ze als duo
prima in staat zijn om niet alleen
een show te geven, maar dit ook
nog eens heel erg gelijk te doen.
Een prijs voor het muziekstuk met
de vreemdste titel was er niet, maar
zou ongetwijfeld gewonnen zijn
door Heleen en Alana die het stuk
Cucumber Sweat speelden op Bariton Saxofoon en Alt Saxofoon. Een
mooie combinatie van klanken en
een leuk stuk om naar te luisteren.

Uithoorn - Afgelopen zondag werd
de jaarlijkse voorspeelmiddag georganiseerd in het KnA gebouw aan
het Legmeerplein. In totaal 22 optredens werden er verzorgd door
muzikanten en twirlers. Vele geïnteresseerden, familieleden en vrienden kwamen kijken naar de prestaties van de muzikanten en twirldames. Gedurende de middag kon
het publiek punten toekennen aan
de muzikanten en de twirlers, waardoor aan het eind van de dag een
ranglijst ontstond. De dag werd geopend door Jeroen Taanman die al
vele jaren op saxofoon speelt, maar
sinds enkele maanden bezig is om
de trombone onder de knie te krijgen. Hij speelde 3 verschillende
stukken. Duidelijk dat Jeroen veel
ervaring heeft als muzikant en inspirerend voor vele beginnende
muzikanten om te merken dat ook
hij dan de voorspeelmiddag gebruikt om te laten zien hoe ver hij is.

STUDIO’S AALSMEER

um, herkenbaar als het thema van
het eurovisie songfestival. De Cello kwam hierna weer ten tonele, dit
keer op prachtige wijze door Aarna
gespeeld. De laatste twee nummers
werden uitgevoerd door de broers
Tim en Jelle Taanman. Tim speelde op Hoorn een nummer van Beethoven en het nummer Dans van de
Clown en Jelle speelde op trompet
de Rumba in Rio en het nummer Intercity. Beide heren gingen met een
prijs naar huis, namelijk Tim (7) op
de 2e plaats en zijn oudere broer
Jelle (9) op de 1e plaats.
Prachtig
Na de pauze kwam de derde Cello aan bod, dit keer bespeeld door
Femke, maar nu begeleid door haar
moeder Coby. Prachtig om te horen hoe deze dames overduidelijk
goed samen thuis hadden geoefend. Het klonk werkelijk prachtig.
Hierna kwamen de twirldames in
prachtig pakjes aan bod. Eerst Zoë
die pas net begonnen is met twirlen,
maar het echt heel goed deed en
derde werd van de middag. Senna
kwam hierna met haar eigen show
en ze liet brutaal zien hoe goed zij al
in staat is het publiek te bespelen.
En Sanne, die ook nog niet zo lang
aan twirlen doet, werd gedeeld der-

Laatste
Eeko speelde als laatste op de Cello
en liet een prachtige uitvoering van
wederom een stuk van Vivaldi horen
samen met haar docent Bas. Jennifer liet nog even zien dat zij het verplichte onderdeel van het twirlen al
goed onder de knie had en Mette
gaf ook nog een eigen showtje weg
met haar baton, waarna het tijd was
voor de eigenwijze dames van Twirlteam 5. Deze dames hebben tijdens
de wedstrijden al 2 bekers gewonnen en het was duidelijk dat het publiek het daar helemaal mee eens
was, want dit team eindigde als eerste onder de twirlers. De middag
werd afgesloten door het saxofoon
kwartet “Take Four”. Deze professionele dames speelden 3 verschillende nummers op 4 verschillende saxofoons: Noor op Bariton, Finy op Tenor, Esther op Alt en Yvonne
op Sopraan. Een werkelijk prachtige
combinatie van 4 klanken die in een
Tango, een ballade en een ragtime
nummer uitstekend tot hun recht
kwamen. Een mooie afsluiting van
een zeer geslaagde dag. KnA helpt
mensen van alle leeftijden een fantastische hobby op te pakken, namelijk het bespelen van een muziekinstrument. Kinderen vanaf 6
jaar beginnen al met muziek maken
onder begeleiding van professionele docenten, maar ook 40+, 50+ en
60+ volwassenen pakken een nieuwe hobby op en leren een instrument te bespelen. Heeft u ook interesse om een instrument te leren
spelen? Neem dan contact op via
kna.secretariaat@gmail.com

NU IN DE BIOSCOOP

STAND-UP COMEDY

Beauty and the Beast (3D)

Badaboom Comedyclub Aalsmeer: op 20

The Boss Baby

april is het weer zover met Thomas Smith!

LEGO Batman (3D NL)

Stand-up comedy, tv, theater; hij is een
komische duizendpoot. Met zijn energie

Fast & Furious 8

en enthousiasme windt hij iedereen om

De Smurfen en het Verloren Dorp

zijn humoristische Engels- Belgische

Het Verlangen
Spokenjagers
Toen Mijn Vader een Struik Werd

vingers.
Tickets à €13,50 bestel je online op:
badaboom.tv

BIOSCOOP

LADIES NIGHT - VOOR ELKAAR GEMAAKT - 19 APRIL
De Ladies Night in Studio’s Aalsmeer is de gezelligste avond uit met je vriendinnen,
moeders of zussen! Bij binnenkomst over de roze loper staat een welkomstdrankje
klaar en kan er geshopt worden, terwijl de DJ zorgt voor muziek. Jullie kijken de voorpremière van ‘Voor Elkaar Gemaakt’ en dansen op de afterparty met live muziek. Bij
vertrek ontvang je een leuke goodiebag. Kom je ook naar de Ladies Night? Bestel jouw
tickets op: bioscoopaalsmeer.nl

    

WWW.STUDIOSAALSMEER.NL

Expositie van Fotokring
Uithoorn in gemeentehuis
Uithoorn - Komt u binnenkort in
de buurt van het gemeentehuis in
Uithoorn? Loop dan vooral even
binnen en bekijk de prachtige foto’s van de leden van de Fotokring
Uithoorn. Het thema van de expositie is ‘contrast’. De 45-jarige Fotokring Uithoorn poseert voor de
tiende maal in het gemeentehuis.
En het thema contrast past goed bij
de club. Alle soorten foto’s kwamen
in de loop van de jaren naar voren:
kleur versus zwart-wit, natuur versus door de mens gemaakt, stilleven
versus beweging, landschap versus
stadsfotografie, maar ook afbeeldingen met kleuren die elkaar versterken. Ook is er veel contrast tus-

sen de leden: kersverse leden en leden die al decennia lang elke twee
weken tijdens de vaste kringavonden op dinsdagavond bijeen komen. Er zijn leden die veel aan nabewerking doen en leden die hun
foto’s ‘puur’ tonen. Maar wat de leden bindt, is de interesse in fotografie en de resultaten van anderen bekijken en bespreken. En juist dat tilt
de hobbyfotograaf tot een hoger niveau: leren van de ander en van de
tips die je krijgt. De expositie biedt
veel variatie binnen het thema. Tot
1 mei kunt u tijdens de openingstijden van het gemeentehuis aan de
Laan van Meerwijk de tentoonstelling gratis bezichtigen.

Reünieconcert Tavenu 90 jaar daverend succes
De Kwakel - Leden en oud-leden
van Tavenu hebben afgelopen zaterdag een geweldig concert gegeven. De hele zaterdag is er gerepeteerd. Met veel succes is ’s avonds
een uitvoering gegeven van wat
overdag was ingestudeerd.
Voor de muzikanten was het ontzettend fijn om met zoveel mensen muziek te maken. Er was weer

een groot orkest met veel blazers.
De slagwerkgroep vond het heerlijk om met 25 man/vrouw de gouden nummers van weleer weer ten
gehore te brengen. De melodisch
slagwerkers speelden zowel enkele
nummers met het ritmisch slagwerk
als met de steelband. Ook de jeugd
liet zich niet onbetuigd. Onder leiding van Rozemarijn van Egeren

lieten de jeugdige muzikanten weer
een verrassend nummer horen. Met
het grote orkest speelden en zongen ze We will rock you.
Ook deden 3 jeugdleden weer vol
enthousiasme mee met de steelband. Ook de oud-majorettes deden mee met het reünieconcert. Op
Long Street Dixie, gespeeld door

het orkest, hebben ze een geweldige show neergezet. Voor de leden en oud-leden was het vooral
een heel gezellige dag en leuk om
te zien en te horen, dat alle muzikanten, (oud-)dirigenten, docenten
en bestuursleden warme herinneringen hebben aan Tavenu.
Foto's: Annemarieke Verheij

Henri Kes beoordeeld met
een 9.2
Uithoorn - Bij de nationale keuring
haring snijden 2017 is het ambacht
van het haring schoonmaken van
Henri Kes, van Zeevishandel Volendam van winkelcentrum Zijdelwaard

beoordeeld met maar liefst een 9,2.
De vakjury heeft hierbij vooral gelet
op de aanwezigheid van restanten,
de aantrekkelijkheid van het eindresultaat en de gebruikte techniek.

zie voor familieberichten:

meerbode.nl
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NISSAN QASHQAI

NU € 5.000
VOORDEEL

*

Nissan Nieuwendijk

Zijdelweg 53, 1421 TC Uithoorn, Tel.: (0297) 56 30 44, nissan-nieuwendijk.nl

*Vraag naar de exacte voorwaarden. Nissan QASHQAI:

Samen ontwerpen bekijken
bij Schuurman Blokhutten
Regio - Sinds kort is Schuurman
Blokhutten verhuisd naar een locatie die dichter aan de Industrieweg ligt, namelijk het pand pal achter de fietsenzaak van Blom & Blom.
Tot voor kort moesten klanten even
‘doorrijden naar achter’. Daar was
Theo gevestigd met zijn andere
partner, te weten RSD Schuurman,
onder andere specialist in kunststof
kozijnen en professionele demontage van bestaande (oude) tuinhuisjes en dergelijke. “Door het aantrekken van de economie en meer
toeloop van klanten op ieders terrein zaten we elkaar steeds vaker in de weg. Toen heb ik besloten mijn bedrijfsactiviteiten in een
ander pand even verderop voort te
zetten. Het kantoor van Pothuizen
achter Blom Fietsen kwam leeg en
daar ben ik naartoe verhuisd. Ik kan
nu rustiger mijn klanten ontvangen
die belangstelling hebben voor een
blokhut, tuinhuisje, een overkapping, een carport, stalling voor fietsen en en al wat meer op dat gebied. Alles wordt op maat gemaakt
met een eigen ontwerpprogramma
op de computer wat ik hier aan mijn
klanten in 3D kan laten zien. Samen
kunnen we op het scherm de indeling veranderen, een extra raam
toevoegen, de deur verplaatsen en
ga zo maar door. Het ontwerp kan
dus naar wens aangepast worden,
waarbij na goedkeuring het object
bij een productiebedrijf duurzaam
wordt vervaardigd, geassembleerd
en op locatie afgeleverd,” vertelt
Theo. In eigen beheer produceert
hij ook nog het nodige (in handwerk) zij het kleinschalig. Theo geniet niet alleen belangstelling voor
zijn producten uit de regio, maar
ook van (ver) daarbuiten. Dat is te

danken aan het vakmanschap wat
hij al meer dan 35 jaar met zijn bedrijf ten toon spreidt en de doortimmerde kwaliteit van zijn producten.
Theo Schuurman Blokhutten kan
worden gezien als een speciaalzaak
in maat- en timmerwerk. De houten blokhutten en tuinhuisjes worden geheel compleet afgeleverd en
zijn voorzien van een beschermend
impregneermiddel. Bij zijn nieuwe
locatie heeft Theo ook een buitenshowroom waar een en ander bekeken kan worden.
Ervaring
Theo heeft door de jaren heen veel
ervaring opgedaan in het maken
van (Lugarde) blokhutten en tuinhuizen, waarvan hij dealer is. Behalve blokhutten en tuinhuizen op verzoek ook plantenbakken op maat
voor balkon en terras. Maar de
hoofdmoot blijft toch wel de productie voor tuinhuisjes, blokhutten,
garages en prieeltjes volgens klantspecificatie met een zadeldak, een
lessenaardak of een plat dak naar
keuze. Ideaal voor op een groot terras of als bijgebouwtje in de tuin.
Prima om er van alles in op te bergen, zoals tuinstoelen, parasols,
fietsen, plantenbakken of potten,
tuingereedschap enzovoort. Opgebouwd van goedgekeurd en geïmpregneerd hout en roestvast stalen
bevestigingsmaterialen. Theo: “Het
hang en sluitwerk wordt met driepunts sloten en scharnieren uitgevoerd. De ramen zijn standaard
voorzien van dubbel glas. Dat verhoogt de veiligheid voor wat er in
zo’n huisje wordt bewaard of gestald en het casco gaat op die manier wel twintig jaar mee. Je kunt
het eventueel ook in een bepaalde

kleur (laten) schilderen. We gebruiken daarvoor meestal een kleurbeits van het merk Koopmans. Dat
product verkopen we hier ook.”
Theo zegt de enige in de regio te
zijn die deze verf- en houtveredelingsproducten van Koopmans in
huis heeft. Men komt zelfs uit Gouda om de verf bij Schuurmans te kopen. En als er op de plaats waar het
tuinhuisje moet komen nog een oude schuur staat die gesloopt moet
worden, kan dat ook worden geregeld.
Dealer FelixWood
Maar er is meer. Want Schuurman is
ook dealer van het brede kwaliteitsassortiment van FelixWood (FelixClercx). Dat is een leverancier met
een veelzijdig aanbod dat enerzijds
bestaat uit een programma constructiehout en Bankirai tuinschermen en trelissen. Verder biedt het
bedrijf ook een compleet programma kant-en-klare tuinproducten,
waarmee men met een ruime keuze
aan onder andere tuinschermen op
een esthetische manier een tuinafscheiding kan vormgeven. Daaronder exclusieve aluminium schermen
die opgevuld kunnen worden met

Regio - Ontdek dit bijzondere, deels verborgen, unieke groene landschap in de groene long van
de stad. Zondag 11 juni 2017 organiseert Stichting Beschermers Amstelland voor de 11e keer de Amstellanddag. Doel van de Amstellanddag is om meer bekendheid te
geven aan dit eeuwenoude cultuurhistorische landschap waar de Amstel zich als een lint doorheen slingert en dat tot diep de stad Amsterdam insteekt. Een schilderachtig
gebied waar recreëren en genieten
van rust en ruimte samenkomen, om
de hoek van de stad. Op 11 juni is er
veel te doen, te beleven en te zien
in Amstelland. Deuren openen zich
en gasten worden op zo’n 50 locaties hartelijk ontvangen. Natuur,
cultuurhistorie, kunst, culinair; alles
wat Amstelland zo divers en bijzonder maakt is te zien en te beleven.
U kunt bij boeren terecht aan wie
we de openheid van het landschap
te danken hebben. Via een poldersafari of een wandeling met de boswachter kunt u zien waarom het zo
goed met de weidevogels in Amstelland gaat. U kunt buitenplaatsen
bezoeken die normaal niet voor pu-

Regio - SunCare geeft de hele maand
april bij elke 30,- euro maar liefst 15,euro weg. Dus 30,- euro wordt 45,- euro! Je kunt bij SunCare al een langere
tijd zéér voordelig zonnen, namelijk altijd vanaf 9,95 euro tot max. 20 minuten. Met deze actie zon je nu dus nog
voordeliger! Hoe werkt het? Het bedrag wordt op jouw SunCare pas gezet. Deze kaart is persoonsgebonden.
Het bedrag is onbeperkt geldig, er zit
dus geen tijdslimiet op. Elke keer wanneer je komt zonnen wordt het bedrag
van 1x zonnen automatisch van de
kaart afgehaald. Het systeem houdt
precies bij wanneer, hoelang en onder welke zonnebank je geweest bent.
SunCare heeft vijf verschillende ultramoderne zonnebanken en een gezichtsbruiner allemaal van het merk
Ergoline. Voor elk huidtype is er zo een
passende zonnebank. Kom je voor het

eerst? Geen probleem! Wij laten eerst
iedereen een huidtype-analyse formulier invullen, zodat je precies weet onder welke zonnebank je kunt beginnen.
Zonnestudio SunCare Mijdrecht heet
iedereen van harte welkom direct vanaf zijn/haar 18e verjaardag. Wie achttien jaar is geworden mag op vertoon
van een identiteitsbewijs tot uiterlijk
10 dagen na de feitelijke verjaardagsdatum als ‘verjaardagscadeau’ gratis één keer professioneel zonnen bij
SunCare! De jarige krijgt dan een uitgebreide kennismaking met de apparatuur, advies over het eigen huidtype
en bijbehorende type zonnebank, gebruik van cometica, enzovoort.
Meer weten over Zonnestudio
SunCare Mijdrecht? Kijk op de website www.zonnestudioderondevenen.nl.
Tel. 0297-255455.

99 tot 138 gr/km.

Lezing bij NVVH
Vrouwennetwerk

composiet planken. Felixwood biedt
wat dat betreft een totaalconcept.
Daarnaast is er een apart assortiment onverwoestbare terrasplanken
van het merk Fiberon. Het bestaat
uit 50 procent hout en 50 procent
kunststof. Het splintert niet, scheurt
en vervomt niet, blijft kleurecht en
gaat een levenlang mee. Het is onderhoudsvriendelijk en is niet glad
bij nat weer. Er wordt 25 jaar garantie op gegeven. Meer over deze
producten kunt u zien op de website www.felixwood.com of vraag
naar de sfeercatalogus bij Schuurman. Het bedrijf is gevestigd aan de
Industrieweg 53 in Mijdrecht. Inrit
bij het reclamebord op de Industrieweg waaraan ook Blom Fietsen en
Rijkenberg Tuinmeubelen zijn gevestigd. Schuurman zit pal achter
Blom. Er is ruime parkeergelegenheid. Wilt u eerst meer weten? Kijk
dan op de website www.schuurmanblokhutten.nl of rij eens langs
bij Theo als u vragen en/of opdrachten heeft. Openingstijden: dinsdag
tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.00
uur, zaterdag van 09.00 tot 14.00
uur. Zondag en maandag gesloten. Tel. 0297-282436, E-mail: info@
schuurmanblokhutten.nl.

Welkom in Amstelland

Zonnestudio SunCare
Mijdrecht heeft knalactie!

3,8-6,0 l/100km

bliek toegankelijk zijn. In Nes aan de
Amstel kunt u de Urbanuskerk bezichtigen en de toren beklimmen. In
Ouderkerk aan de Amstel, de hoofdstad van Amstelland met zijn prachtige culturele bezienswaardigheden
zoals Beth Haim de Joodse begraafplaats, de Amstelkerk en het Historisch Museum. Vanuit Amsterdam
beginnen de activiteiten bij de begraafplaats Zorgvlied en het Gemaal Stadwijck of aan de overzijde
van de Amstel bij tHuis a/d Amstel
en volkstuinpark Amstelglorie. Vele
kunstenaars doen ook dit jaar mee
en stellen hun ateliers open. Voor
kinderen zijn er speciale activiteiten zoals ponyrijden, schapen scheren of kinderkoken. Kortom; een
boordevol programma met voor ieder wat wils en waar veel is te ontdekken! De officiële opening vindt
plaats op de buitenplaats WesterAmstel, Amsteldijk 55, om 10 uur
met muziek van het Amsterdams
Salonorkest en vele andere activiteiten. Streekproducten uit Amstelland
krijgen volop de aandacht. Het beste is om van Amstelland te genieten
is per fiets. De pontjes varen de hele
dag op de Amstellanddag.

Uithoorn - NVVH Vrouwennetwerk Uithoorn organiseert een Lezing “Wereldbeeld, een bol om op
te wonen”, door Annemarie Teunen op vrijdag 21 april van 14.00
tot 16.00 uur in de Schutse, de Merodelaan, Uithoorn. In de prehistorie veroveren de mensen de aarde,
maar raken het contact met elkaar
kwijt. In de duizenden jaren herontdekken ze elkaar weer. Welk beeld
van hun wereld hadden de mensen
in de prehistorie? Aan het eind van

de Middeleeuwen rond 1500, gaan
Europeanen de wereld verkennen.
Er is veel meer dan Europa! Er zijn
andere continenten, andere volken.
Oude kennis wordt opgehaald, de
wereldbol herontdekt. De aarde is
maar een nietig bolletje in een koud
heelal. We volgen ontdekkingsreizigers en denkers in hun poging de
wereld toch weer een veilige bol te
maken, waarop of waarin wij leven.
Leden gratis toegang. Niet leden 3,euro.

12,5 jaar met passie

Jolanda Dirksen
Uitvaartverzorging
Regio - Eind maart herdacht Jolanda Dirksen het feit dat zij twaalf-eneen-half jaar geleden in Molenland
van huis uit begon met uitvaartverzorging. Zij deed dat toen helemaal
alleen en iedereen die een geliefde
had verloren en de laatste eer ging
bewijzen, roemde de kwaliteiten, de
inzet en de verzorging van de uitvaart zoals zij die tot in detail regelde. Dat is vandaag de dag onveranderd: Jolanda blijft met passie het
vak uitoefenen; zij heeft dat in zich
en dat is iets wat niet iedereen gegeven is. Jolanda was ooit de eerste vrouwelijke uitvaartondernemer, wat tot dan toe altijd een mannenbranche was. Nog steeds werkt
zij onder haar eigen naam ‘Jolanda
Dirksen Uitvaartverzorging’. Zonder
personeel, maar wel vaak met betrouwbare en ter zake kundige mensen waarvan zij de hulp kan inhuren
als dat nodig is. Jolanda verzorgt de
uitvaarten niet alleen in Mijdrecht,
maar op verzoek ook in de omliggende plaatsen, zoals Wilnis, Vinkeveen, De Hoef, Amstelhoek, Abcoude en zelfs Woerden. In alle gevallen wordt de uitvaart door haar zelf
verzorgd met als voordeel dat het
persoonlijke aspect blijft bestaan en
er één aanspreekpunt is. Uiteindelijk heeft uitvaartverzorging alles te
maken met het laatste afscheid van
een dierbare. Het is om die reden
belangrijk om geen enkel detail over
het hoofd te zien, want een tweede kans is er niet. Alles moet perfect
zijn, met respect, betrokkenheid en
professionaliteit. Maar uitvaartverzorging is ook een beroep waar veel
emoties bij voorkomen. Aangezien
Jolanda een gevoelsmens is, kan zij
zich inleven in de emoties van anderen, daar de uitvaart op afstemmen en zelf op de achtergrond blijven. Kortom, Jolanda is professioneel uitvaartverzorgster en ritueel
begeleidster bij afscheid. Zij helpt
nabestaanden op een professionele wijze bij het verzorgen van een
uitvaart, met respect voor hun persoonlijke wensen. Dat kan tegenwoordig vanaf elk uitvaartcentrum,
maar ook op andere locaties, bijvoorbeeld in het Oude Parochiehuis, zelfs bij bedrijven en op privéterrein of in een natuurgebied in de
openlucht mits daar toestemming
voor is en als de nabestaanden dat
wensen. Dat maakt het zo bijzonder.
Ook in de uitvaartbranche gaan de
ontwikkelingen door. Jolanda Dirksen volgt deze trend.

Ritueel begeleider
Jolanda: “Als uitvaartverzorger
houd ik mij bezig met de organisatorische kant van uitvaarten en als
ritueel begeleider met de inhoud
ervan onder het motto, meeleven,
maar niet mee lijden.
Tegenwoordig willen nabestaanden geen standaard uitvaart meer
voor hun dierbare overledene maar
willen het vaak anders en soms op
een heel bijzondere manier. Bovendien komt er nogal wat bij kijken voor het organiseren van een
uitvaart. Ik kan de nabestaanden
daarbij helpen ontzorgen en ben er
als men mij nodig heeft voor steun.
Elke uitvaart is bijzonder,” aldus Jolanda die zegt haar vakgebied op
een uitzonderlijke manier te ervaren en dat wil uitdragen. Dat is van
meet af aan haar intentie en beleving geweest. “Na al die jaren is
het voor mij nog steeds een verrassing als de telefoon gaat en ik wederom kennis mag maken met een
familie die een overledene meldt
en of ik daar een uitvaart voor wil
verzorgen. Elke keer begint voor
mij de cyclus dan opnieuw. Intussen heb ik heel bijzondere dingen meegemaakt bij uitvaarten van
jong en oud, maar ook hele uitzonderlijke wensen vervuld. Het blijft
een uniek vak; maar aan de andere
kant is het ook een belasting omdat je 24 uur per dag, zeven dagen
per week bereikbaar en beschikbaar bent. Je bent dus altijd met je
werk bezig. Maar dat vind ik niet
erg.” Aldus Jolanda die aangeeft de
komende jaren nog heel lang haar
vak te willen blijven uitoefenen. Dat
komt dan goed uit want het is haar
op het lijf geschreven.
Gratis wilsbeschikking
Jolanda wijst erop dat er steeds
meer mensen zijn die een wilsbeschikking willen (laten) opmaken. Daarin kan men zijn eigen uitvaartwensen kenbaar maken. Voor
wie dat wil kan dat gratis bij haar
aanvragen. Jolanda kan de wilsbeschikking opsturen of aan huis in
een persoonlijk gesprek uitleggen
en doorspreken.
Nadere inlichtingen: Jolanda Dirksen, Uitvaartverzorging. Tel. 0297594345 of 06-26242126. E: jolanda
@jolandadirksenuitvaartverzorging.
nl. Of bekijk haar website: www.
jolandadirksenuitvaartverzorging.nl.
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KDO G-voetballers laten
koplopers struikelen
De Kwakel - Onder prima omstandigheden werden zaterdag de wedstrijden gespeeld voor de junioren
en de senioren bij KDO en toevallig
moesten beide teams tegen de koploper van de ranglijst. In de ochtend
begonnen de junioren tegen Delta
Sports JG1 hun wedstrijd. De laatste weken bleek KDO JG1 over een
goede teamspirit te beschikken.
In de twee voorgaande wedstrijden
werd er voor elke bal gestreden.
Ook zaterdag was dit het geval en
het was niet merkbaar dat de koploper van de ranglijst op bezoek was.
De start van de wedstrijd was voor
beide teams een beetje aftasten.
KDO had het betere combinatiespel
en Delta Sports probeerde dat te
ontregelen door vanuit hun achterste lijn met harde schoten de spitsen in stelling te brengen. Na een
kwartier kwam KDO op voorsprong
door een doelpunt van Feroz waarbij Thomas het voorbereidende werk
deed op het middenveld.
Delta Sports drong wel aan maar
kwam met de afstandschoten niet
dicht in de buurt van het doel van
keeper Daniël. In de 2e helft probeerde Delta Sport met 2 sterke spitsen de gelijkmaker te forceren. Echter de KDO verdediging bestaande uit Harm, Tom en Odette
onder aanvoering van laatste vrouw
Kelly hielden stand. Hachelijke taferelen ontstonden er voor het doel
van KDO maar ze hielden stand (zie
foto).
De voorsprong van KDO werd zelfs
uitgebreid door een doelpunt van

Heerlijke atletiekdag bij AKU

aanvoerder Dylan. Het zette de
punt van zijn schoen goed tegen
een voorzet van Thomas aan waardoor de keeper van Delta Sports
kansloos was. Uiteindelijk liet KDO
de tegenstander ook een doelpunt maken waardoor de eindstand
KDO JG1-Delta Sports G1 eindigde in 2-1. Door deze uitslag is Delta
Sports even koploper af.
Beperkt
In de wedstrijd van de senioren
kon SJO/OSC uit Utrecht bij KDO
de kampioensvlag hijsen als ze 1
punt zouden pakken. Met een beperkt aantal spelers was de club uit
Utrecht afgereisd naar De Kwakel.
KDO G1 wilde zich deze keer met
hand en tand verzetten tegen een
nederlaag. De ongeslagen Utrechters leken ongeïnteresseerd te voetballen en KDO kreeg steeds meer
grip op het spel. Tot de rust bleef
de brilstand op het scorebord staan.
Na de rust kreeg KDO op het middenveld meer grip. Carlos strooide met goede passes en bracht 2x
Daan in stelling.
Die stelde niet teleur en zorgde
voor een verrassende voorsprong
van 2-0. Ook Stijn kreeg kansen
maar liet die onbenut. Uiteindelijk
begon het Utrechtse team zijn geduld te verliezen en werd de wedstrijd 5 minuten voor tijd gestaakt
door de scheidsrechter op aangeven van SJO/OSC. De kampioensaspiraties voor de Utrechtse club kan
nog even in de koelkast. Al met al
een goed resultaat van beide teams.

Wandel mee met de
diabetes Challenge
Uithoorn - Wandelen in groepsverband onder leiding van een wandelcoach met als doel uw gezondheid
te bevorderen. Resultaten van vorig jaar laten zien dat het mogelijk
is, door met wandelen de conditie te
verbeteren en de medicatie te verminderen. Ga met ons de uitdaging
aan het beste uit uzelf te halen tijdens de Diabetes Challenge.
Wat:
Diabetesvereniging
Nederland
(DVN) en de Bas van de Goor Foundation slaan de handen ineen tijdens de Nationale Diabetes Challenge (NDC). Deelname aan de
NDC, een 20 weken durend wandelproject, levert mensen met diabetes veel op. Deelnemers voelen zich gezonder, fitter en beter
in hun vel, is de ervaring van eerdere edities. Voor veel mensen gold
dat zij hun dagelijkse dosis medicijnen konden verlagen. Reden te
meer voor verschillende partijen in
de (diabetes)zorg en het sport- en
beweegdomein om aan te haken bij
het initiatief van de Bas van de Goor
Foundation.
Wie:
Iedereen kan meedoen! Wel of geen
diabetes, 30 of 80 jaar! Het maakt

niet uit, zolang u het leuk vindt om
samen met anderen te wandelen en
toe te werken naar een doel.
Informatieavond:
Op woensdagavond 19 april
om 19.00 uur in de kantine van de
Atletie Klub Uithoorn (AKU) op de
Randhoornweg 120 kunt u meer informatie krijgen over de Challenge.
De organisatie zal aanwezig zijn, u
kunt kennis maken met de wandelcoaches en vragen stellen aan een
professional over Diabetes en Bewegen.
En dan?
Vanaf 3 mei wordt er elke woensdagavond gewandeld vanaf 19.30
uur samen met de wandelcoaches.
Er wordt gestart vanaf de AKU Uithoorn, waarbij de trainers elke week
prachtige routes uitstippelen.
Doel:
Tijdens de Challenge op 30 september 2017 een afstand van 5, 10
of 20 km wandelen! Kunt u niet?
Geen probleem, want op 6 november is er een regionale Challenge bij
de atletiekvereniging van Amstelveen. Meer informatie en aanmelden bij Henk de Vries, via mail of via
0630851865.

Parencompetitie BVK afgerond

Hans & Nico
periodekampioen BVU
Regio - Maandag 3 april werd de
zesde en laatste zitting gespeeld
van de vijfde en voorlaatste parencompetitie van de BVU. De dagprijs werd gedeeld: met 62,08%
wonnen Bep & John de Voijs en
Lambert Koeter & Huib van Geffen de A-lijn. Monique Verberkmoes & Jan van Beurden werden
derde met precies 5% minder.
De B-lijn werd gewonnen door
Joke Morren & Robert Jan Bakker (59,35%), gevolgd door Andrew de Graaf & Fons Roelofsma (58,3%) en Riki Spook &
Hans Geels (57,47%). In de eindstand staan Marjan & Ben bovenaan (59,6%) en zij keren dus terug in de A-lijn, evenals Riki &
Hans (57,63%) en waarschijnlijk
ook Thea Slot & Mirjam Nieuwenhuizen (54,23%), want er is nieuwe aanwas gemeld. En die beginnen in de B-lijn en de BVU streeft
naar even lange lijnen. Wie weet
blijven ook de laatsten (Nelly Jansen & Jaap Bark) uit de A-lijn wel,
het bestuur beraadt zich.
In die A-lijn was de winst dus voor

Hans Wagenvoort & Nico van der
Meer met 60,89% gemiddeld. Ans
Breggeman & Lia werden tweede
(53,97%). Tineke van der Sluijs &
Anke Reems verspeelden met een
megadip hun derde plaats en kelderden naar plek 9. Hun plaats
werd ingenomen door Monique
en Jan met 53,07%. Op 10 april
speelt de BVU de Paasdrive, want
tweede Paasdag spelen we niet.
De zesde en laatste parencompetitie start op 24 april. De BVU wil
een platform blijven bieden voor
starters. Zo geven wij ook bridgelessen.
Bent u een beginnend bridgepaar
(bijv. thuisbridgers) dat ook het
verenigingsleven wil leren kennen, dan kunt u zich bij de BVU
opgeven om bijvoorbeeld vrijblijvend een paar keer mee te spelen
en de sfeer te proeven.
Voor nadere informatie, opgeven
en/of lid worden van de BVU kunt
u contact opnemen met Hans Wagenvoort tel. 06 53 368 948 of via
de mail: wagenvoorthans@gmail.
com.

De Kwakel - Op donderdag 6 april
2017 werd de allerlaatste cyclus van
de parencompetitie van de BVK afgerond in Dorpshuis De Quakel.
Hierna alleen nog maar de Paasdrive en de laatste speelavonden
van de laddercompetitie. Op deze
slotavond zien we in de A lijn vertrouwde namen aan de kop van
daguitslag en de totaalstand. Geke
en Jaap Ludwig werden met 61,46%
1e en zij werden gevolgd door 3 paren met exact dezelfde score van
56,6%. In willekeurige volgorde warden dit Margo Zuidema en Francis
Terra, Nelly Vork en Andre Verhoef
en Kitty en Huub van Beem. Laatstgenoemd paar was eenmalig overgeheveld van de B naar de A lijn en
liet zien dus gewoon in die lijn thuis
te horen.
Margo en Francis mochten zich kronen tot winnaars van deze cyclus.
Na een matige 1e avond zetten zij
een stabiele serie van 4 avonden
neer en eindigden op 56,67% gemiddeld.
Ineke Hilliard en Huib van Geffen
werden deze keer afgetekend laatste. Dat betekende in theorie een
stap terug naar de B lijn. Dat geldt
ook voor de echtparen van der Post
en Broers.
In de B lijn een uithaal van Addie de

Zwart en Hettie Kesting met 66,74%,
de topscore van de avond. Riet
Doeswijk en Joop den Blanken werden met 58,33% 2e en dat betekende voor hen ook de 2e plaats in de
totaalstand en dus promotie naar de
A lijn. Janny Snabel en Ruud Doeswijk werden met 55,56% 3e en redden hiermee het vege lijf.
1e in de totaalstand werden Kitty en
Huub van Beem met 56,63 gemiddeld en de 3e promotieplaats was
voor Bep Verleun en Ria van Zuylen.
Onderin viel het doek voor Helen
Conijn en Herman Koperdraad,
Toos Boerlage en Annie Lauwers en
Rie Bezuyen en Gerbrand van Nigtevegt.
In de C lijn scoorden Piet Hein Backers en Huub Kamp 60,42% en dat
was de hoogste score van allen paren in die lijn. Atie Doeswijk en
Huub Zandvliet werden niet alleen
deze avond 2e, maar ook in de totaalstand vinden we hen op die positie terug. Tiny Rijpkema en Riet
Koot werden met 56,67%, iets te
weinig voor promotie. In de totaalstand gingen Nico Koning en Jan
Streng vanaf de 1e avond aan kop
en die positie gaven zij niet meer
uit handen. De 3e promotieplaats
werd opgeëist door Marjo en Gerrit van Zijtveld.

BUT 1 verliest laatste
wedstrijd in NPC
De Kwakel - Hoewel het kampioenschap reeds binnen was, kon
het eerste team van Boule Union
Thamen de competitie niet afsluiten
met een achtste overwinning. De tegenstander was de vereniging Petanque Lijnden, die goed gebruik
maakte van het mindere spel van de
spelers van BUT. In de eerste doublettenronde bleef het nog beperkt.
Ria van Beek en Niels van Diemen
wisten hun partij te winnen, maar
de twee andere equipes verloren. In
de triplettenronde leek het erop dat
de achterstand gelijk bleef. De equipe Joan van Rekum/Ria van Dijk/Tine Siegel kwam op een 10-2 voorsprong, maar gaven deze uit handen.
De tireur van Lijnden kreeg steeds
meer grip op het spel en haalde uiteindelijk de overwinning binnen 1312. Om er een gelijkspel uit te slepen moesten de drie resterende
doublettenpartijen alle ge wonnen
worden. Lukte dat tegen twee ande-

re verenigingen in eerdere ontmoetingen wel, nu bleef het beperkt tot
eenmaal winst en ging de overwinning verdiend met 6-2 naar Petanque Lijnden.
De Nationale Petanque Competitie
kan terugkijken op een goed startjaar. De overwinning in de topdivisie is gegaan naar de vereniging ’t
Dupke uit Sint-Michielsgestel. Dit
team heeft zich geplaatst voor de
Eurocup, waarvan de voorronde
eind juli in België plaatsvindt. Het finaleweekeinde is van 1-3 december
in Duitsland (Gersweiler, Duitsland).
Bij BUT wordt al weer aan de volgende competitie gedacht. De vereniging hoopt in de NPC 2017/2018
met drie teams te kunnen deelnemen. Interesse? Petanque is een
prima sport voor de 35-plusser. We
zoeken nog een paar spelers. Voor
meer informatie kunt u contact opnemen met Henk van Rekum, 0612390091, email wedstrijdzaken@
buthamen.nl.

AKU huldigt het 400e lid
Uithoorn - In het begin van dit jaar
heeft AKU een mijlpaal bereikt door
zijn 400e lid in te kunnen schrijven.
De vereniging maakt een enorme
groei door, in een jaar tijd hebben
zich meer dan 100 nieuwe leden
aangemeld. Dit komt mede door de
start van de wandelafdeling en de
trainingsmogelijkheden voor de Ggroep, maar ook bij de pupillen/junioren en de trainingsgroepen van
de senioren is de aanwas enorm.
In januari kon de vereniging het
400e lid verwelkomen en op dit mo-

ment is dat aantal al weer toegenomen naar 430. We wilden dat niet
geluidloos voorbij laten gaan en tijdens de pupillen competitiewedstrijd van afgelopen zaterdag hebben we het 400e lid gehuldigd.
Tessa van Tol bleek de gelukkige te
zijn en zij werd tijdens de prijsuitreiking in het zonnetje gezet. Zij kreeg
van
de voorzitter van AKU een bos bloemen en een bon die ze kan besteden bij een van de sponsors van
AKU, Intersport/Duosport.

Uithoorn - Afgelopen zaterdag
vonden meer dan 250 pupillen van
6t/m 10 jaar de weg naar de mooie
atletiekbaan van AKU voor de eerste wedstrijd van de pupillencompetitie van dit baanseizoen.
Tijdens deze wedstrijden wordt er
eerst gestart met een estafette. Afhankelijk van het aantal deelnemers
per vereniging kunnen verenigingen
meer teams per categorie inschrijven voor de estafette.
Daarna doen alle deelnemers in 5
leeftijdscategorieën mee aan een
vierkamp: sprinten over 40 of 60
meter, balwerpen voor de jongste
groepen, kogelstoten voor de ouderen en hoogspringen en verspringen
zijn onderdelen
waar iedereen aan meedoet.
Na afloop van de vierkamp is er voor
alle deelnemers een niet verplichte
lange afstandloop over 600 of 1000
meter.
Geweldige omstandigheden
De weergoden waren ons deze
dag heel goed gezind. Aanvankelijk overheerste de bewolking, maar
in de loop van de dag brak de zon
steeds meer door en kon iedereen
genieten van het heerlijke weer.
Dat zorgde voor de jonge atleten
niet alleen voor prima sportomstandigheden maar ook voor alle vrijwilligers bij de onderdelen en de ve-

le toeschouwers was het daardoor
geen straf om op de baan te zijn.
Veel goede prestaties
Mede door de goede weersomstandigheden werden er veel persoonlijke records gebroken en waren er
veel stralende gezichten te zien na
afloop van de verschillende onderdelen. De meer dan 60 AKU-atleten
lieten zien dat er goed getraind is
op de verschillende onderdelen tijdens de trainingen in de afgelopen
maand. Voor een aantal jonge pupillen was dit hun eerste wedstrijd en
dat gaf in het begin wel gespannen
gezichten. Er werden op deze dag
nog meer goede prestaties geleverd. Een grote groep nieuwe juryleden beleefden vandaag hun vuurdoop en konden de kennis die ze
de afgelopen tijd tijdens een cursus
hadden opgedaan, in de praktijk
brengen. De eerste wedstrijd is altijd
moeilijk, maar alle juryleden zijn ook
voor hun eerste praktijkexamen met
glans geslaagd. AKU mag blij zijn
met zo’n grote groep vrijwilligers die
zich tijdens wedstrijden voor de vereniging willen inzetten. Tijdens de
wedstrijd op deze dag konden deelnemers en toeschouwers nog doneren voor de actie 555 en dat leverde het mooie bedrag van bijna 100,euro op dat direct is overgemaakt
naar het goede doel.

Bridgevereniging Hartenvrouw
Regio - Op 4 april speelden de Hartenvrouwen de vierde zitting van de
laatste parencompetitie van dit seizoen met 18 paren in de A-lijn en 14
in de B-lijn.
De eerste plaats in de A-lijn was deze keer voor Thea Elias & Elly van
Brakel met 61,72%. Op twee, na
een dipje weer helemaal terug van
weggeweest, Elly van Nieuwkoop
& Jessie Piekaar met 60,42%. Op
drie volgden, voor de vierde keer
op rij met een hoge score, Marja
van Holst Pellekaan & Sandra Raadschelders: 59,64%.
De B-lijn werd aangevoerd door
Ploon Roelofsma & Marja Slinger
met 59,03%. Tini Geling & Paula
Kniep werden tweede met 57,99%.
Ook twee paren die heel stabiel
hoog scoren. Op de derde plaats
eindigden Riet Beijer & Thea Samsom met 56,60%.

Onderstaand de top-vijf in beide lijnen met nog twee zittingen te gaan.
A-lijn: Marja & Sandra, Geke Ludwig & Margo Zuidema, Thea & Elly, Kitty van Beem & Janny Streng en
op vijf Guus Pielage & Renske Visser.
B-lijn: Tini & Paula, Annet Roosendaal & Rini Tromp, Ploon & Marja,
Anneke Pier & Loes Takes en als
vijfde Tiny Rijpkema & Rineke van
Pesch. Als ze het zo goed blijven
doen is er een goede kans op promotie voor deze dames!
Bridgevereniging
Hartenvrouw
speelt op dinsdagmiddag bij Dansen Partycentrum Colijn op de Industrieweg in Uithoorn. Voor informatie over de club kunt u terecht bij
secretaris Sandra Raadschelders
tel. 0297-569910 of per mail: hartenvrouw2015@gmail.com

Zinderende finale bij
Bridgeclub De Legmeer
Regio - Het scheelde maar een
haartje, één tiende procent over
zes avonden, in de A- lijn waarmee Joop van Delft & Frans Kaandorp met 54,26% Johan Le Febre
& Wim Slijkoord, die met een eindsprint op 54,16% kwamen, voor bleven. Debet hieraan was het de laatste avond zeer matige presteren van
het beste paar van deze ronde, door
met 40,18% voorlaatste te worden,
dat kan dus ook!
Er gebeurde in deze lijn meer opmerkelijks door het zeer waarschijnlijk vestigen van een “down clubrecord ”van drie sans min acht door
een ander paar! De moraal van
dit verhaal voor de andere lijnen,
A spelers zijn ook mensen. Janny
Streng-Korver & Francis Terra zetten hun opmars ook deze avond onverdroten voort en waren weer allen
te slim af met hun 63,10%. Jan Egbers & Ben Remmers bleven in de
buurt met hun 62,20% en Johan en
Wim kwamen met 57,44% als derde
dus net iets te kort voor een historische club gebeurtenis. Renske &
Kees Visser volgden als vierde met
56,55% en Ger Quelle & Gijs de Ruiter completeerden de top vijf met
55,06%. In de B- lijn de grootste mutaties. Tini Geling & Jo Wevers, An &
Jan van Schaick, Cor Hendrix & Wim
Röling en Heleen & Mees van der
Roest mogen het de volgende ronde een lijn hoger zien waar te maken, gefeliciteerd.
Eer
Deze avond was de grootste eer
echter weggelegd voor Marianne &
Huub Kamp die 62,92% scoorden.
Cor en Wim maakten hun promotie
geloofwaardig door met 60% precies tweede te worden. Dat zelfde
gaat op voor An en Jan die nu met
56,60% als derde paar door kwa-

men. Marja van Holst Pellekaan &
Sandra Raadschelders kwamen met
hun vierde plek van 54,51% net 2
procent te kort om Heleen en Mees
nog te kunnen achterhalen, maar ja
het moet toch ook geen familie lijn
worden. Maria Baas & Klaas Verrips
sloten als vijfde met 53,82% in stijl
af, die zijn echt een stuk beter gaan
bridgen, chapeau! In de C-lijn stond
de promotie van Tineke & Frans eigenlijk van meet af aan al vast. Met
een onwaarschijnlijk gemiddelde
van 62,86% lieten ze een ieder kansloos en ook deze laatste zitting kwamen ze er weer torenhoog bovenuit
met 68,06%. Irene Hassink & Henriëtte Omtzigt hadden aan 58,68%
genoeg om als derde te promoveren. Tini Lotgerink & Jeanet Vermeij hadden deze keer niet spelend al
voldoende procenten verzameld om
als tweede paar bevorderd te worden. Het laatste paar dat hier een
vreugde volle sprong maakte waren
Adrie & Ko Bijlsma die nu dus ook
echte tegenstand gaan krijgen. Lenie Pfeiffer & Tina Wagenaar werden deze maal derde met 56,25%,
Ria Wezenberg & Rob Bakker vierde
met 55,56% en Elly Belderink & To
van der Meer sloten de eervolle vermeldingen af als vijfde met 53,13%.
Uit piëteit niet genoemd de gedegradeerde paren, maar een herstel
van vertrouwen in eigen kunnen
natuurlijk wel toegewenst. Volgende keer de paasdrive en daarna een
kans op herstel in de laatste ronde
van dit seizoen.
Wilt u ook mee gaan doen, het secretariaat: e-mail gerdaschavemaker@live.nl, telefoon 0297-567458
kan alle inlichtingen verschaffen.
Bridgeclub De Legmeer speelt op
de woensdagavonden vanaf 19.45
uur in Dans & Partycentrum Colijn
aan de Industrieweg 20 te Uithoorn.
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Legmeervogels JO13-1 kampioen

Uithoorn - Met enige vertraging
werd aan de competitiewedstrijd
begonnen tegen een tegenstander waar LMV de eerste keer veel
moeite mee had. Trainer Lars had
dat vooraf benadrukt en de spelers er op gewezen dat we destijds
veel geluk hadden gehad. De spelers hadden blijkbaar goed geluisterd want na 2 minuten stond LMV

met 1-0 voor door een prachtig afstandsschot van Jesse. Ze dachten
meteen een tempo of twee langzamer te kunnen gaan spelen, maar
dat kan niet tegen RKAVIC. Keeper Caden moest redding brengen
op een schot van dichtbij en een andere doelpoging van RKAVIC konden we nog maar net tegenhouden.
Hierna ging de verdediging weer

voetballen zoals ze het hele seizoen
al doet. Robin, Daniel, Mika en Rens
waren veruit de minst gepasseerde verdediging van deze competitie.
Via het middenveld werden de aanvallers gezocht en er kwamen kleine kansen voor Nicolai (mooi schot
met rechts), Derk (kopbal net over)
en Sebastiaan (kopbal net naast).
Mede doordat we iets meer voor ei-

gen gewin dan voor het team speelden was de ruststand 0-1. In de rust
werden de spreekwoordelijke puntjes op de “ i “ gezet, de tactiek helder uitgelegd door Lars en het team
verder gemotiveerd.
Echter RKAVIC startte beter aan de
tweede helft en schoot op de lat.
De knop ging vanaf toen helemaal
om en extra gemotiveerd en met
veel energie ging LMV ten aanval.
Via Nicolai en een mooie pass van
Bart werd Sebastiaan vrij gespeeld
die koel de 0-2 maakte. Tja, en dan
gaat het lopen bij ons. Na een aanval (uit het boekje) over meerdere
schijven kon Derk heel slim terugleggen op Alex die de 0-3 tegen de
touwen schoot.
Het publiek genoot van het zonnetje en van onze jongens die nog
eens extra gingen aanzetten. Nicolai knalde een vrije trap op de lat en
daarna pegelde Raoul van grote afstand de bal in de kruising (0-4).
Aanvaller Nassim draaide en kapte
en hield de verdediging van RKAVIC
continu bezig maar wist deze keer
niet te scoren. Het slotakkoord was
van onze altijd scorende spits Jayden die na een knappe individuele actie de 0-5 op het scorebord liet
verschijnen.
Doordat onze directe concurrent
voor het kampioenschap punten
had gemorst, waren we nu officieel
kampioen. Het gejuich barstte derhalve direct na het laatste fluitsignaal los.

Promotie damclub K&G,
Wim Keessen kampioen!
De Kwakel - De dammers van het
Kwakelse Kunst en Genoegen hadden dit seizoen een slechte start.
Zij verloren enkele leden waardoor
zelfs het eerste team zich moest terugtrekken uit de hoofdklasse. Alle
druk kwam op de dammers van het
2e team terecht, zij wilden het eerste
team het volgend seizoen weer in de
hoofdklasse terug hebben. Daarvoor
moest promotie in de eerste klasse afgedwongen worden en daar
zijn zij in de laatste wedstrijd in geslaagd. Deze wedstrijd tegen Zaanstreek moest gewonnen worden en
dat lukte nipt met 3-5. Een tweede
plaats, en daarmee promotie, was
daardoor verzekerd. Het kampioenschap zat er net niet in omdat Andijk
haar laatste wedstrijd won. Teamleider Leo Hoogervorst kon dubbel
trots zijn, hij won immers ook de Th.
Voorn-prijs van zijn team. Dat team
dat verder bestond uit kopman Wim

Konst en de gebroeders Jos en Kees
Harte. Dit gepromoveerde team zal
er volgend seizoen bijna geheel anders uitzien. Zij doen een stap terug
voor de top vier van de afgelopen
competitie. Daarin werd Wim Keessen kampioen, hij loste Adrie Voorn
af die tweede werd, Wim Konst behaalde op de slotavond nog net het
brons. Of er volgend seizoen met
een 2e team gestart kan worden
zal afhangen van de aanwas van
de club, zij hebben hard nieuwe leden nodig. Dit seizoen zal maandagavond in ’t Fort worden afgesloten met de strijd om de sneldamtitel. Vervolgens gaan de borden en
schijven voorlopig de damkast in
om er na de kermis weer uit te komen. Dan gaat het nieuwe seizoen
in, waarin K&G haar 90 jarig jubileum hoopt te vieren. Een feestje en
veel damplezier in het verschiet, tot
ziens damliefhebbers!

René de Jong reikt de kampioensbeker uit aan Wim Keessen

Goede seizoenstart
Thamen honkballers
Uithoorn - Thamen kreeg vrijdagavond Onze Gezellen 2 uit Haarlem
op bezoek voor de eerste competitiewedstrijd van het seizoen. Al in
de eerste inning neemt Thamen een
kleine 1-0 voorsprong. Farley Nurse
bereikt het eerste honk door een
honkslag, weet het tweede en derde honk te stelen en komt over de
thuisplaat op de opofferingsslag van
Francis Martina.
Bart Hagendoorn staat op de heuvel voor Thamen en hij weet de slagploeg van Onze Gezellen prima onder controle te houden mede door
prima veldwerk. In de tweede inning bereikt Ernst Koole voor Thamen het eerste honk op een honkslag, weet ook het tweede en derde
honk te stelen en scoort een punt
op de honkslag van Menno Schouten. Menno weet ook nog te scoren
via een velderskeus en een honkslag van Bart Hagendoorn, 3-0.
Thamen komt in de derde inning
even onder druk met drie honken
vol voor OG, echter een mooie actie
op de thuisplaat en een aansluitende vangbal zorgt ervoor dat OG niet
weet te scoren.
In de vijfde inning bereikt Wietse Cornelissen het eerste honk met
vier wijd. Francis Martina slaat een
honkslag en de opofferingsstootslag van Mike van Rekum zorgt ervoor dat beide heren het tweede en
derde honk weten te bereiken. Jelle
Vogelaar slaat een honkslag waar-

op Wietse en Francis kunnen scoren (5-0). Jelle weet het tweede
honk te bereiken op een aansluitende veldfout van de rechtsvelder van
OG. Ernst Koole slaat een honkslag
waarop Jelle het derde honk bereikt.
Jelle scoort op een opofferingsslag
van Menno Schouten en Ernst kan
thuis bereiken op een honkslag van
Bart Hagendoorn (7-0).
Bart staat ondertussen een meer
dan prima wedstrijd te pitchen en
de Thamen verdediging maakt een
hele stabiele indruk die foutloos
staat te spelen. In de zevende inning komt Ernst Koole op het eerste
honk met vier wijd, weet het tweede en derde honk te stelen en weet
daarna nog te scoren. Ook Menno bereikt het eerste honk met vier
wijd en kan de thuisplaat bereiken
op een schitterende tweehonkslag
van Orlando Martinez, die daarna
zelf sneuvelt op een actie 7 naar 5
en dat brengt de stand op 9-0 in het
voordeel van Thamen.
Orlando Martinez neemt in de achtste inning het pitchen over van Bart
Hagendoorn, de Thamen verderdiging maakt op dat moment één
klein foutje en daar weet OG nog
één keer op te scoren, maar daar
blijft het bij.
Na ruim 3 uur spelen is de einduitslag 9-1 in het voordeel van Thamen. De Thamen honkballers gaan
zondag 16 april om 15.00 uur op bezoek bij TIW-Survivors in Diemen.

Goederen weg na autoinbraak
Uithoorn - In de avond of nacht van
vrijdag 7 op zaterdag 8 april is ingebroken in een bestelauto van een
loodgietersbedrijf. De wagen stond
geparkeerd in Aan het Spoor. De
dieven zijn er vandoor gegaan met

diverse goederen. De politie raadt
bedrijven aan geen kostbare spullen in bedrijfsauto’s te laten liggen.
De inbraak is gepleegd tussen drie
uur in de middag en zaterdagochtend acht uur.

2 Inbraken in woningen
Uithoorn - Op woensdag 5 april
is tussen 16.00 en 23.00 uur ingebroken in een woning in de Prinses
Margrietlaan, lage nummering. Via
een raam aan de voorzijde hebben
de dieven zich toegang verschaft.
Het hele huis is doorzocht. Alle kasten en lades zijn open gemaakt en
spullen eruit gehaald en niet alleen
in de woonkamer, maar ook in de
keuken en de slaapkamers. De in-

brekers zijn er vandoor gegaan met
een Apple Mac.book, een iPhone,
een Apple tablet en een geluidssysteem. Op donderdag 6 april is tussen 17.15 en 23.15 uur ingebroken
in een woning aan het begin van
Harlekijneend. Om binnen te komen
hebben de dieven aan de zijkant
een raam open gebroken. Het hele
huis is doorzocht. Gestolen zijn een
Apple tablet en bankbescheiden.

Twee abri’s vernield
Uithoorn - Op donderdag 6 april
rond 12.00 uur zijn bij het busstation twee abri’s vernield. De politie
kreeg een melding dat er zo’n dertig tot veertig jongeren liepen bij het
busstation voor een examenstunt.
Er werd vuurwerk afgeschoten.
Agenten zijn ter plaatse gegaan en
kregen een ei naar zich toegegooid.

Ook werd vuurwerk aangestoken.
De politie heeft de groep uiteen gedreven. Door een aanwezige op het
busstation zijn foto’s gemaakt. De
politie hoopt deze in handen te krijgen. De getuige kan zich melden
via 0900-8844 of anoniem via 08007000. Er loopt een onderzoek naar
de vernieling van de abri’s.

Meisje valt uit boom
Uithoorn - Op zondag 10 april
rond zes uur in de avond zijn de
hulpdiensten opgeroepen te gaan
naar de Ten Braaklaan. Een 10-jarig meisje zou gewond geraakt
zijn na een val uit een boom. De

politie en de ambulancedienst waren snel ter plaatse. Het meisje is
naar het VU-ziekenhuis vervoerd
voor onderzoek. Besloten werd
haar hier 1 nacht ter observatie te
houden.

Profiteer nu van een beslisbonus tot
wel 4.000 euro bij Nieuwendijk

Legmeervogels pakken
ook Zeeburgia in
Uithoorn - Ook Zeeburgia is er niet
in geslaagd om de succes volle serie waar Legmeervogels mee bezig te doorbreken. Na een ruststand
van 1-0 is het duel geëindigd in een
4-1 overwinning voor Legmeervogels. Het duel komt maar traag op
gang Zeker in de eerste 25 minuten
lijkt dit duel een beetje op het overbekende zomeravond voetbal; laag
tempo en beide elftallen veel bal
verlies. Pas na deze eerst 25 minuten
komt de wedstrijd beetje bij beetje
op gang. In de 27ste minuut een actie van Jason Jamall Halman maar
zijn schot gaat voor langs het doel 3
minuten later een gelijke situatie aan
de andere kant van het doel. Nu ziet
Damien de Vegt zijn schot voor langs
gaan het doel van Zeeburgia gaan.
In de 41ste minuut is dan toch raak
voor Legmeervogels. Op aangeven
van lulinho Martins scoort Janyro
Purperhart de 1-0. Zeeburgia enigszins van slag. Het is Jordy de Groot
die met veel inzet de bal weet te veroveren zijn voorzet op vrijdag staande Lulinho Martins wordt door Lulinho Martins, oog in oog met de doelman van Zeeburgia veel te zacht ingeschoten waardoor de doelman
de situatie kon klaren. Even later is
het Janyro Purperhart die de verdediging van Zeeburgia in luren legt
en de bal dan op maat terug legt op
Dennis Bakker. Zijn vlammend schot
gaat via de lat over het doel heen.
Twee kansen op rij dus voor Legmeervogels wat nu de rust ingaat
met slechts een 1-0 voor sprong.
Gelijkmaker
Zeeburgia komt getergd uit de
kleedkamer en doet er alles aan
om de gelijkmaker te forceren. Toch
is het Legmeervogels wat de eer-

ste kans krijgt om verder uit telopen. Uit een van d euitvallen houdt
Legmeervogels een corner over.
De corner genomen door Lulinho
Martins komt de bal terecht bij Damien de Vegt maar die ziet zijn schot
gesmoord in de malaise van spelers. Aan de andere kant kopt Gideon Emanuels, op aangeven van Halman maar net over. Even later moet
Noud Schartman handelend optreden om een inzet van Javier Martina uit het doel te houden. Dan is
het in de 63ste minuut aan de andere kant, wel raak. Jordy de Groot
weet op een fraaie manier de 2-0
op het score bord te brengen. Het
is Janyro Purperhart die de assist
op zijn naam krijgt. Dan komt Zeeburgia terug in de wedstrijd als Anwar Akrouh de eerste , later zou blijken de enige treffer van Zeeburgia
weet te score 2-1 is dan de stand.
Dan wil Zeeburgia meer waardoor
er achter in veel ruimte ontstaat.
Legmeervogels komen dan meer en
meer in de buurt van de beslissende treffer. Toch gebeurt dit pas in de
85ste minuut. Het Lulinho Martins
die dan eindelijk weet te score. De
assist komt deze keer van Stefan Tichelaar De treffer betekent de 3-1.
Dan is de wedstrijd gespeeld in de
90ste minuut werd bij een counter
van Legmeervogels Jordy de Groot
onreglementair in het 16 meter
van de bal gewerkt. De toegekende strafschop werd door Stefan Tichelaar probleemloos ingeschoten
4-1. Dit is dan gelijk de eindstand.
De volgende wedstrijd is op zondag 23 april thuis tegen het in degradatienood verkerende Elinkwijk.
Zal geen makkelijke opgave worden
voor Legmeervogels om ook dit duel
winnend af te sluiten?

Klaverjasnomaden
Uithoorn - Donderdag 6 april werd
er weer door 48 enthousiaste klaverjassers deelgenomen aan de wekelijkse klaverjasavond in de Schutse.
De eerste prijs werd deze avond met
ruime voorsprong gewonnen door
Richard van den Bergh met een score van maar liefst 7990 punten op
eerbiedige afstand gevolgd door Johan Zeldenthuis die met 7428 punten als tweede eindigde. Egbert Verkerk wist met 7381 punten beslag te
leggen op de derde prijs. Al met al
moest je deze avond in bloedvorm
verkeren om in de prijzen te vallen.
In de regel is het zo dat er op een
avond waarop er heel hoog gekaart
wordt er altijd wel deelnemers zijn
die verschrikkelijk laag kaarten. Een
van hen was dan ook Joke Veenhof.
Zij wist niet verder te komen dan het
schamele aantal van 4105 punten.
Als troost was deze avond dan ook
de poedelprijs haar deel. De marsenprijzen, bestaande uit een fles

wijn, werden gewonnen door Douwe
Douwstra, Corrie van Bemmelen, Egbert Verkerk, Tinus Smit, Krijn Voorn
en Gerrit Vink. De fraaie door DUOplant verzorgde boeketten bloemen
in deze categorie waren deze avond
voor Jan Schuurman, Nel Ales, Gerard Compier en Werner Thun, terwijl de cadeaubonnen, ook te besteden bij DUOplant, gewonnen werden door Ada van Maarseveen en
Jan de Kuijer. Omdat het de laatste
klaverjasavond voor de pasen betrof
werden alle deelnemers en de vrijwilligsters verrast met een tas welke
gevuld was met paasartikelen zodat
niemand met lege handen naar huis
ging. Hiervoor hartelijk dank aan supermarkt DEEN, Legmeerplein 18,
die voor de inhoud hiervan een aanzienlijke bijdrage leverde. De eerstvolgende klaverjasavond vindt plaats
op donderdag 20 april in de Schutse aan de Merodelaan 1 te Uithoorn.
Aanvang 20.00 uur.

Salon de promotion
Regio - Maximale keuze en maximaal voordeel: dat moet wel Salon de Promotion zijn bij Renault
Nieuwendijk. Tot en met maandag 17 april 2017 profiteer je tot
wel 4.000 euro BeslisBonus. En ja:
ook op tweede paasdag is de showroom in Aalsmeer, Hillegom en Lijnden geopend. ‘Dit is echt wel een
heel goed moment om een nieuwe Renault te kiezen. Wij bieden nu
extra voordeel op alle Renault-modellen. Wie alvast wil weten hoeveel
voordeel we bieden, kan het voordeel berekenen op onze website
zegt Kees Nieuwendijk, directeur bij
Nieuwendijk.

Easy Life Pack cadeau
Renault maakt je leven graag eenvoudiger. Dus geeft Nieuwendijk je
tijdens Salon de Promotion op geselecteerde modellen het Easy Life
Pack cadeau. Met het extra voordeel van de BeslisBonus in combinatie met het Easy Life Pack en heel
veel slimme innovaties, wordt de
keuze voor een nieuwe Renault wel
heel eenvoudig gemaakt. Ook financier je tijdelijk je nieuwe of gebruikte auto extra voordelig tegen een tarief van 1,9%. Van de Renault Twingo tot en met de nieuwe Renault Talisman en Espace, bij Nieuwendijk
krijgt u altijd de juiste deal!

Tweede BMX west
wedstrijd in Rijswijk
Uithoorn - Afgelopen zondag werd
alweer de tweede wedstrijd in de
BMX West competitie verreden, ditmaal op de baan in Rijswijk. Dit was
voor de meeste rijders een goede test
want over een aantal weken wordt
hier ook een Topcompetitie verreden. Dus gelijk een goede kans om
te kijken of deze baan je een beetje
ligt. Vandaag weer veel rijders aan de
start, dat zal mede door het zeer zonnige weer gekomen zijn. De wedstrijd
begon keurig op tijd en er waren in
totaal 81 races in de eigen en open
klasse (de klasse van de dagprijzen).
Bij de boys 7 deed Jens Lang zeer
goede zaken in zijn eerste manche,
hij werd zeer knap eerste en dat was
maar goed ook want in zijn tweede
manche kwam hij ten val nou moest
hij in de derde manche zeker bij de
eerste vier eindigen voor een plek in
halve finale. Dat deed hij ook keurig
door mooi naar plaats 3 te rijden een
halve finale voor Jens vandaag, super
gedaan! Ondank de vele valpartijen
konden er toch heel veel UWTC-ers
doorstromen naar de kwartfinales.
Grote finale
Tijd voor de grote finales het publiek
was niet alleen opgewarmd door het
zonnetje maar ook door de geweldige strijd die zij al hadden gezien vandaag, dat belooft wat voor de finales!
Eerst tijd voor de oudste rijders de

cruisers 40+, er vallen een aantal rijders over het starthek maar toch mag
de wedstrijd doorgaan, Evert de Jong
eindigt op een 6e plaats. Bij de cruisers 17-39 komt Wouter Plaisant v.d.
Wal ten val. Sven Wiebes wordt 7e,
Mike Veenhof 6e en Roberto Blom
laat zien dat hij in deze klasse echt tot
de beste behoord hij wordt 1ste. Nu
de beurt aan de kleine mannen: klasse 7-8 rijdt Gino Soede een strakke finale en eindigt op de 3e plaats achter
de twee dames die toch een jaar ouder zijn. Klasse 8-9 wordt Mitch v.d.
Steegt 6e. Klasse 9-10 wordt Brad
Jongkind 2e dat geeft hem vast veel
vertrouwen voor de TC in Rijswijk
over een aantal weken. Klasse 11-12
wordt Mika L. 4e en Jur de Beij 7e. Bij
de klasse 12-13 laat Jessy Soede zien
dat hij bij de beste rijders in deze categorie hoort, hij wordt 3e, Alec 7e en
Daan 8ste. Klasse 13-14: Max Kroon
7e; Klasse 14-15: Tonko zeer sterk
1ste, Max 3e, Jens 4e en Jochem 7e;
Klasse 15-16: Maarten laat vandaag
zien dat hij niet voor niets verleden
jaar 8ste van Nederland is geworden.
Ook nu eindigt hij zeer sterk als 1ste.
Izar 4e, Boys 17+: Joey 1ste, Pim 2e,
Ivo 3e en Arjan 8ste.
De volgende rijders van UWTC gingen nog met een mooie beker naar
huis: klasse 14-15: Maarten van
der Mast 1ste en Kevin Boomkens
2e.Klasse 16+ Joey Nap 1ste.

Jeu de Boules Toernooi
De Kwakel - Donderdag jl. organiseerde de plaatselijke Jeu de Boules club “Het Wilgenhofje” De Kwakel weer het Jeu de Boules Toernooi. Deze keer werd het toernooi
gesponsord door brood- en banketbakker Jan Westerbos & Mens.
Hij schonk 10 waardebonnen en
een hoofdprijs: een paasbrood. De
poedelprijs werd geschonken door
Koos van Leeuwen. Het was goed
weer, droog maar koud. Er deden 22
leden mee en er werden drie ronden
gespeeld. Ze speelden het Toernooi
ala Mêlee d.w.z. dat elke speelron-

de via loting met een andere partner
gespeeld wordt en tegen een ander
doubletten tweetal, waarna een individueel klassement wordt opgesteld. De winnaar is geworden: Andre de Jong 3+32.. Tweede werd An
Bartels 3+23, en derde Corry Verlaan 2+13, 4e. Jan Egberts won de
poedelprijs 0-25.
De Jeu de Boules club “Het Wilgenhofje” De Kwakel, kan weer terug
kijken op een zeer geslaagd toernooi. Het volgende Toernooi word 11
mei 2017 gehouden, het Theo Vlasman Toernooi.

• 12 april 2017
Debating Alkwin - Rotary:
18 Nieuwe Meerbode

Slotevenement SCAU:

Sexting deed Rotary das om
Uithoorn - Op initiatief van de Rotary debatteerden afgelopen donderdag 6 april 12 leerlingen van het
Alkwin Kollege tegen 10 leden van
Rotaryclub Aalsmeer-Uithoorn. Iedereen werd gastvrij ontvangen
door Rens-Jan bij Kookstudio/vergaderlocatie In den Ossewaerd. Na
een heerlijke champignonsoep met
broodjes werden door debatingleider Frank Schenk vier teamstellingen uitgedeeld met een verdeling Voor of Tegen. De jury bestond
uit de voorzitter van Rotaryclub
Aalsmeer-Uithoorn Jaap Overbeek
en Alkwin docent Maatschappijleer
Jan-Paul Overing. Frank had zijn
Alkwin debatingteam zeer scherp
opgeladen en ze hadden flink geoefend. En dat bleek ook wel. Er
kon 9 minuten per stelling worden
gedebatteerd. De 1e stelling “Het
gebruik van smartphones op de
fiets moet verboden worden” (Rotary voor –Alkwin tegen) werd glansrijk door Alkwin gewonnen. De 2e
stelling “Wie zelf geen orgaandonor
wil zijn moet onderaan de wachtlijst
voor organen worden geplaatst”
(Rotary tegen - Alkwin voor), gaf
een ander beeld. Het Rotaryteam
kreeg het beter door en leek te winnen. Echter, door een sterk slotargument van het Alkwin waarin
de Rotary leden in feite persoonlijk werden aangesproken op hun
maatschappelijke verantwoordelijkheid, sleepte het Alkwin alweer
de winst binnen. Nu waren de mes-

sen echt geslepen! De 3e stelling
“Anoniem solliciteren moet in heel
Nederland de nieuwe norm worden” (Rotary voor - Alkwin tegen),
leidde tot felle en stevige argumenten over en weer maar nu toch trok
nu het Rotaryteam aan het langste eind. Met de 4e en laatste stelling “Middelbare scholieren moeten verplicht aandacht besteden
aan de gevaren van sexting” (Rotary tegen - Alkwin voor), kon het Rotaryteam nog gelijk komen. Ze gingen er echt voor en hadden goede argumenten. Het Alkwin liet zich
niet onbetuigd en met een emotioneel en rakend, laatste slotargument voordat de bel ging, wisten ze
ook bij deze stelling als winnaar uit
de bus te komen. De avond werd
afgesloten met een 1:1 debat tussen Koos van de Rotary (voor) en
Nick van het Alkwin (tegen) over de
stelling “President Trump is een gevaar voor de planeet”. Koos en Nick
waren warm gedraaid en ze kregen
5 minuten tijd om met argumenten
de ander en de jury te overtuigen
van hun gelijk. Het werd een echte
titanen strijd waarin de jury uiteindelijk twee winnaars zag. Het was
een zeer geslaagde avond en een
mooie manier om zo met elkaar in
contact te komen en hopelijk ook
te blijven: het smaakte zeker naar
meer en aan plannen voor volgend
jaar wordt al gedacht!
Foto’s: Jip van der Valk

’t Startnest viert feest met
spel, dans en lekker eten
Uithoorn – Bollywood dansen, capoeira, golf, springen op een luchtkussen of cake versieren. Het waren slechts enkele activiteiten die
kinderen afgelopen vrijdag konden
doen tijdens het jaarlijkse schoolfeest van Jenaplanschool ’t Startnest in Uithoorn. Leerlingen, ouders, opa’s, oma’s en andere belangstellenden kwamen aan het
eind van de middag naar de Jenaplanschool in het park om samen
een gezellig feestje te vieren. Sommige ouders kwamen niet met lege handen. Zij hadden lekkernijen bij zich in het kader van ‘Heel
Startnest bakt’. Deze lekkere hapjes werden in de aula van de school

De Andersons met
‘Hier dooft niets’

Maskeradepubliek kiest
voor goede afloop
Uithoorn - De door de decorploeg knap nagebootste aankomsthal van een luchthaven. Lichte grijze en blauwe kleuren, een paar pilaren. Links achter grote ruiten luchthavenpersoneel achter computers,
in dienstkleding zichtbaar zittend
en lopend druk bezig met het regelen van het verkeer in de lucht en
op de grond. Een beeldscherm met
aankomsttijden. Hier en daar wachtende afhalers. Dienstmededelingen
uit luidsprekers. Dat zag en hoorde het publiek in de volledig bezette zaal aan het begin van de voorstelling van Toneelgroep Maskerade op vrijdagavond 7 april. Wat kunnen we verwachten, wat gaat Maskerade vanavond laten zien en wat
willen de spelers overbrengen, denk
je als “Het laatste contact” gaat beginnen.
Verschillende typen raak neergezet
Mensen die aankomende passagiers komen afhalen druppelen binnen. Geleidelijk ontvouwt zich dan
het stuk als portret van een groep
wachtende mensen met verschillende achtergronden, karakters en
manieren van reageren en communiceren. Mensen met verschillende
gevoelens en verwachtingen. Een
ouder echtpaar (Nico Tijsterman
en Ans de Meulmeester) vertolkt
de komische noot in het stuk. Dat
was wel fijn tijdens de opbouw naar
spannende momenten in de eerste
akte Ze wachten op de aankomst
van kinderen en kleinkinderen. O
wee, als het onderweg in de lucht
maar niet mis gaat. De overtocht op
een schip zou veiliger zijn geweest,
sputtert de wachtende oma. De
showbink Paul Tims, raak neergezet door Bas van Dijk, wacht op de
beroemde popster Billy Wonder. Hij
maakt zich egoïstisch alleen druk
over het belang van de ster voor
zijn eigen show. Vertraging kost
Paul een vermogen. Marion (Sabine Baptist), wacht vol spanning op
haar aanstaande echtgenoot, evenals de jonge homo Gerard Nijkerk
(Vincent de Mol), die zijn vriend uit
New York een veilige landing toewenst. Voor de blinde meneer Faber met zijn opvouwbare blindenstok (Joost Wagemaker) en zijn behulpzame dochter (Fien Steenbergen) is het belangrijk tijdens een

tussenlanding even te praten met
de beroemde oogchirurg die vader
later, hopelijk succesvol, komt opereren. De door Wietske Burumavan Seventer flamboyant gespeelde troela José, wachtend op haar
Bobby, blijkt net zo’n egocentrisch
portret als showbink Tims. Ze kennen elkaar ook nog! Tonny Jansen
zorgt als Yvonne van Ravestein druk
voor allerlei onderling contact tussen de wachtenden. De in zichzelf
gekeerde Robert in de groene trui
die tijdens de pauze nog weggekropen in een hoek van de aankomsthal zit, kennen we al van zijn hoge
stem waarmee hij wetenswaardige nieuwsfeiten door de ruimte laat
schallen.
Eind goed, al goed
Dan loopt de spanning op. De landing is vertraagd. Eerst en beetje.
Dan verontrustend erg. Luchthavenpersoneel wordt, gesticulerend achter het glas van de controleruimtes,
kennelijk onrustig. De ambulante
luchthavenman Verdonk (Jack Bontekoe) heeft moeite met het treffen
van een geruststellende toon. Dat
kan ook niet, want het vliegtuig is
niet vertraagd maar in zee gestort
of uit nood geland. Een verschrikkelijk boodschap die pas druppelsgewijs doorkomt naar de steeds angstiger wordende groep wachtenden.
Er zijn wel mensen in reddingsbootjes gesignaleerd. Maar zijn dat alle passagiers of slechts enkele reizigers en zijn de anderen omgekomen? De spanning blijft tot de pauze. Ook tijdens de korte tweede akte is nog onduidelijk of de wachtenden definitief slecht nieuws krijgen
of hun geliefden en relaties levend
terugzien. Het publiek mag kiezen:
een originele vondst van auteur
Dick van Maasland en/of bewerker
en regisseur Ida van de Lagemaat.
Het wordt de keus voor een positief einde. Het Maskeradepubliek
wil niet verdrietig naar huis. Gelukkig, het was wel een noodlanding
op zee, maar alle passagiers zijn
gered en ze komen allemaal ongedeerd naar huis. Eind goed, al goed ,
zodat het enthousiaste Maskeradepubliek opgelucht de rolvaste spelers, hun regisseur en het uitstekende decor-, kostuum-, geluids- en
belichtingsteam met een stevig applaus kon bedanken.

verkocht. Terwijl de ouders en verzorgers in de aula zaten bij te kletsen, vermaakten de kinderen zich in
de verschillende klaslokalen. Iedere
groep had een workshop bedacht
waar kinderen aan mee konden
doen. Er stond een lange rij bij de
schmink, in een andere klas werden
handstanden geoefend bij capoeira en in weer een ander lokaal werd
druk gesjoeld om de meeste punten te bemachtigen. Tegen zessen
was het tijd om samen op te ruimen en aan het weekend te beginnen. ’t Startnest kijkt terug op een
geslaagde middag en bedankt iedereen voor hun aanwezigheid en
hulp.

Uithoorn – ‘Hier dooft niets’ door
De Andersons vormt de verrassende uitsmijter van het seizoen 20162017 van de SCAU (Stichting Culturele Activiteiten Uithoorn). Dit
sprankelende theaterconcert vindt
plaats op zondagmiddag 23 april
a.s., ’s middags om half drie in de
Thamerkerk aan de Amstel te Uithoorn. De deuren van de kerk gaan
om twee uur open.
Humor met inhoud
Het muzikale trio De Andersons,
dat bestaat uit Anna Ågren, Roel
Dullaart en muzikant Mirek Walton, kenmerkt zich door muzikale
voorstellingen met inhoud, humor
en veel afwisseling. Eerder maakten ze samen met Arjen Lubach de
voorstelling 'Stockholm sneeuwt'.
Ook brachten ze een voorstelling
over het leven en werk van Cornelis
Vreeswijk. Daarnaast hebben ze als
zangers en theatermakers in diverse producties gespeeld (o.a. in 'Verboden te Lachen' met Herman van
Veen en 'Het Vreemdelingenlegioen'). Ook stonden ze op verschillende binnen- en buitenlandse theaterfestivals. De pers was bijzonder
lovend over voorgaande voorstellingen: “Wonderschone liedjes” - “Ze
zetten iets heel bijzonders op de
planken. Conceptueel een vondst
en qua acteren en zang een topprestatie” - “Een warme en overdonderende gebeurtenis”
Verwondering begin van wijsheid
Nu reist dit onwaarschijnlijke trio
langs bijzondere locaties met 'Hier
dooft niets', een hartstochtelijk en
humoristisch theaterconcert waarmee ze ten strijde trekken tegen de
onverschilligheid en een liefdevolle oproep doen tot verwondering.

"Verwondering is het begin van alle
wijsheid", dat wist Aristoteles al en
dat zijn De Andersons niet vergeten. Als extra traktatie is er daarom
elke voorstelling een inspirerende
muzikant, schrijver, filosoof of kunstenaar te gast. Deze middag verwelkomen zij Jan Boerstoel die zijn
verwondering met u zal delen. Jan
Boerstoel is dichter en schrijver van
o.a. liedteksten, vooral voor cabaret:
Adèle Bloemendaal, Karin Bloemen,
Janny Arean en Youp van ’t Hek.
Voor zijn werk ontving hij de Louis
Davidsprijs, de Gouden Harp en
twee keer de Annie M.G. Schmidtprijs. De Andersons grijpen het leven bij de lurven en laven zich samen met u aan liederen vol levenslust, liefdeslust en troost in stormachtige tijden. U bent gewaarschuwd: De Andersons zijn er op uit
om uw hart te veroveren en u met
nieuwe dromen naar huis te sturen.
Meer weten? Bezoek hun website:
www.deandersons.nl
Kaartverkoop
De voorverkoop van toegangskaarten begint ongeveer tien dagen voor het theaterconcert bij de
boekhandels The Read Shop Express (Zijdelwaardplein) en Bruna (Amstelplein). Ze kosten 13 euro
per stuk; jongeren onder de zestien
betalen slechts 7 euro. De overblijvende kaarten worden een half uur
voor de voorstelling aan de zaal verkocht. Ook zal aan de bezoekers de
nieuwe brochure uitgedeeld worden met daarin het spectaculaire programma voor het jubileumseizoen 2017-2018. Dan bestaat de
SCAU 25 jaar en zal er cultureel en
muzikaal flink uitgepakt worden!
Hou de website in de gaten: www.
scau.nl

Prijswinnaars boekenwensactie bij Bruna
Uithoorn - Afgelopen week
heeft de Bruna op het Amstelplein 3 winnaars blij gemaakt met een door henzelf
gekozen boek.
Elvie koos voor het boek 'OnneDi, Leuk of meuk', Gerda
voor 'Mijn leven in de wildernis' en Marja voor het boek
'De kouwe ouwe'. Alle winnaars gefeliciteerd en veel
leesplezier gewenst! "

Taalbegeleiding statushouders

Vrijwilligers gezocht
Uithoorn - Statushouders hebben
de hele asielprocedure doorlopen
en krijgen een verblijfsvergunning
voor 5 jaar. In die 5 jaar hebben zij
3 jaar de tijd om hun inburgeringsexamen te halen. De meeste statushouders in Uithoorn doen dat bij
Bureau Onderwijs Projecten (BOP).
Het inburgeringstraject is zeer intensief. Het zijn 5 dagdelen waarin zij onder andere de Nederlandse taal leren en kennis krijgen over
de Nederlandse samenleving. Vooral statushouders die een Arabische
taal spreken, lezen en schrijven vinden de omschakeling naar kennis
van de Nederlandse taal op A2 niveau zeer moeilijk. Het Taalhuis Uithoorn geeft extra taalondersteuning aan statushouders met behulp
van vrijwilligers om de inburgering
zo succesvol mogelijk te laten verlopen. Het Taalhuis zal hierbij gebruik maken van de kennis en kun-

de van BOP, zodat de vrijwilligers
weten hoe ze met deze doelgroep
aan de slag kunnen. Denk aan onder andere huiswerkbegeleiding en
spreektaal oefenen. Dit verkleint de
afstand tot de arbeidsmarkt en vergroot zelfredzaamheid en participatie. Het Taalhuis Uithoorn is daarom op zoek naar taalvrijwilligers die
het leuk vinden om in groepsverband statushouders te begeleiden
op donderdagavond van 19.00 tot
20.30 uur in de buurtstudio Pavones in Uithoorn (Arthur van Schendellaan 55). Vind je het leuk om met
taal en mensen te werken? Beschik
je over inlevingsvermogen, geduld
en flexibiliteit? Beheers je de Nederlandse taal goed? En wil je vrijwilliger worden? Dan is dit misschien
wel iets voor jou! Heb je interesse,
neem dan contact op met het Taalhuis Uithoorn, tel. (0297) 230 280 of
via taalhuisuithoorn@stdb.nl.

Ongeval tussen scooter en fietsers
Uithoorn – Zaterdagavond jl. omstreeks 20.10 uur heeft er een ongeval
plaatsgevonden tussen een scooter en
met een of meerdere fietsers op de Zijdelweg/Randweg Oost in Uithoorn. Bij

het ongeval zijn meerdere gewonden
gevallen. De politie doet onderzoek.
Foto:
Davey Photography/Rob Franken
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AH Jos van de Berg
jeugdronde van Uithoorn

Uithoorn - Zondag 9 april is onder
schitterende weersomstandigheden
de jeugdronde van Uithoorn verreden. Dit was alweer de 11e jeugdronde georganiseerd door UWTC.
De AH Jos van de Berg jeugdronde van Uithoorn is één van de NK
selectiewedstrijden voor district
Noord-Holland. Honderdvierentwintig deelnemers streden om de prijzen in de diverse leeftijdscategorieen van 8-14 jaar. En alle toeschouwers zaten heerlijk rondom de baan
te genieten van de zon en de spannende wedstrijden. Bij categorie 1
stonden zes deelnemers van 8 jaar
aan de start. Hier was een kopgroep
van 3 kinderen die streden om de
podiumplaatsen, Rianne Damiaans
uit St Maartensbrug was na 6 km
fietsen de sterkste. Op de tweede plaats eindigde Hidde Schagen
uit Haarlem en derde werd Laurens
Dijkstra uit Woerden.
Bij categorie 2 reden er al vroeg in
de wedstrijd vier renners weg en zij
bleven tot het einde van de wedstrijd bij elkaar. In de sprint was
Lars van de Laan uit Hilversum de
sterkste. De tweede plaats was voor
Noery Weber uit Abcoude en de
derde plaats ging naar Lars van den
Berg uit Vleuten. Beste meisje in deze groep werd Akira Koolbergen uit
Krommenie.
Thuisbaan
Bij categorie 3 deden ook de UWTC
leden Siem van Smoorenburg en
Nees Wahlen mee. Nees had nog
met spoed zijn licentie aangevraagd
om op de thuisbaan zijn debuut bij

een nationale wedstrijd te maken.
Siem startte goed aanvallend, maar
moest dit bekopen op het moment
dat de koers echt losbarstte. Ongeveer halfkoers ontstond een kopgroep van 4 man en 1 jongedame.
Hierachter een achtervolgend peloton. Finn Hiemstra uit het Friese
Bergum greep de overwinning voor
Nederlands Kampioen Tyler Eyk uit
Amsterdam en Thomas Huitema uit
Roden. Veerle Muller uit Haarlem
werd vijfde en hiermee beste meisje. Siem eindigde als 14e en Nees
stopte eerder met de wedstrijd omdat hij last van zijn rug kreeg.
Bij categorie 4 een deelnemersveld
van 22 kinderen. Joeri Schaper uit
Bergen maakte hier een lange tijdrit van. Hij reed al in de eerste ronde
weg en reed dus een solo van ruim
30 km’s. Op de vraag of dit niet erg
zwaar was kwam een nuchter antwoord: Nee hoor, je moet gewoon
in één tempo blijven rijden…Op
een mooie tweede plaats eindigde
Jaymz Lunenborg uit IJmuiden, die
in één van de laatste rondes wegreed uit het achtervolgende groepje.
En de derde plaats was voor Rik Rozenburg uit Vijfhuizen. Beste dame
was Anouk Beek uit Soest. UWTC
lid Jasmijn Wiegmans eindigde als
17e, maar deed toch goede zaken
voor de NK kwalificatie, want ze
was 2e meisje uit district N-H.
Groot veld
UWTC jeugdtrainer Lorena Wiebes
kwam ook nog even bij de wedstrijd
kijken. Zij had van 5-8 april met
succes meegedaan aan de Healthy

Ageing Tour in de provincie Groningen. Met 2 overwinningen, een
3e en 7e plaats ging zowel de gele, groene als oranje trui met haar
mee naar huis en schreef zij alweer
de tweede overwinning in een UCI
wedstrijd op haar naam.
Na een korte pauze ging de wedstrijd weer door met categorie 5
en met 28 starts was dit tevens het
grootste deelnemersveld van de
dag. In deze groep werd het wel geprobeerd maar lukte het niemand
om echt weg te komen. Na 35 minuten koers bleek Nederlands Kampioen Nienke Veenhoven uit Oostzaan de beste sprintersbenen te
hebben. Op de tweede plaats de
sterke Tobias Kool uit Purmerend
en derde Jony van den Eijnden uit
Gemert. UWTC lid Mike Derogee
mocht zich ook nog melden voor
een prijs, hij werd zesde. En ook
Lars Hopman reed een geslaagde
wedstrijd, hij kon keurig in het peloton meestrijden, maar kon zich niet
bemoeien met de eindsprint. Een
nette 24e plaats voor Lars.
Ook bij categorie 6 een sterk deelnemersveld aan de start. Ook bij
deze groep eindigde de wedstrijd
in een massasprint en de winst ging
naar Jasper Huitema uit het Drentse Roden. Op de tweede plaats eindigde Maxime Duba uit Alkmaar en
derde werd Pepijn Veenings uit Assendelft. Beste meisje in deze groep
was Yuli van der Molen.
Bij categorie 7 was de overmacht
van Thomas Lakeman uit Venhuizen erg groot. Hij wist te ontsnappen, dubbelde het hele peloton, en
reed gewoon solo door! Met ruim
anderhalve ronde voorsprong was
hij de verdiende winnaar. De sprint
om de tweede plaats werd gewonnen door Nick Schelvis uit Heemskerk voor Cas Jansen uit Hilversum.
Leuke wedstrijden, mooi weer, geen
valpartijen en dus geen werk voor
EHBO vereniging St Camillus, enthousiaste vrijwilligers maakte het
een geslaagde dag. En AH Jos van
den Berg uit Uithoorn, bedankt voor
de sponsoring!
Overwinning
Afgelopen weekend zijn de UWTC
renners Leen Blom, Nico Fokker en
Guus Zantingh actief geweest in
veteranen wedstrijden. Zaterdag 8
april stonden er drie UWTC renners
aan de start van de 60+ wedstrijd in
Amersfoort. Vanuit het vertrek probeerden enkele renners uitlooppogingen te ondernemen maar deze
werden steeds weer in de kiem gesmoord door het peloton. En zo ging
het compacte peloton naar de eindsprint. De sprint werd vroeg ingezet
door Peter de Jong met Guus Zantingh in zijn wiel. De wedstrijd werd
gewonnen door Guus Zantingh uit
Mijdrecht 2e Piet Gruteke uit Rotterdam en 3e werd Peter de Jong uit
Hilversum. Leen Blom klasseerde
zich als 11e en Nico Fokker eindigde in het peloton. Voor Guus Zan-

tingh was het de eerste overwinning
van dit seizoen.
Zondag 9 april waren de drie UWTC
renners naar Rotterdam gegaan om
daar te starten. Na het startschot
werd er een hoog tempo aangehouden en omdat het mooi weer was
en weinig wind bleef de koers lang
gesloten. Halverwege de wedstrijd
probeerden 5 renners, met daarbij
Leen Blom en Guus Zantingh een
voorsprong te nemen maar na 8
ronden werden zij weer ingerekend
en met nog een ronde te gaan demarreerde Arie de Groot uit Gouda
en bleef het peloton voor en won de
wedstrijd. Guus Zantingh Mijdrecht
spurtte naar de 2e plaats voor Henri
Gerrits uit Sint-Michielsgestel. Leen
Blom finishte als 13e.
Interclub jeugdwedstrijd
Bij ARC Ulysses werd op 9 april de
eerste van een hele serie interclubwedstrijden verreden. Teun Wahlen
deed hier een positieve ervaring op
en kon de wedstrijd in het peloton
uitrijden. Bij categorie 7-nieuwelingen deden vier UWTC leden mee.
De wedstrijd ging hard van start
en na een aantal tempoversnellingen in de eerste helft van de koers
bleef er een kopgroep van zes renners over net daarbij Danny Plasmeijer, Ian vd Berg en Niels Kramer. De
actieve Danny en Ian zorgde er later voor dat door wat aanvalletjes de
groep slonk tot vier renners. Niels
moest ook passen. Danny probeerde nog diverse keren te demarreren maar wist niet te voorkomen dat
Ian in de eindsprint over hem heen
kwam. Winst voor Ian, tweede plaats
voor Danny en een vijfde plaats voor
Niels. Deborah van Ark kwam wedstrijdervaring opdoen en reed de
wedstrijd in eigen tempo uit.
Succes voor onze handbikers
In Australie had Jetze Plat dit weekend zijn eerste triathlon van het seizoen, 750 meter zwemmen, 20 km
handbiken en 5 km wheelen. In een
tijd van 00:58:22 wist hij de wedstrijd te winnen. Jetze gefeliciteerd.
Maar ook Tim de Vries uit Vinkeveen behaalde zijn eerste overwinning. Dit weekend was de eerste
NHC (Nationale Handbike Competitie) wedstrijd in Rotterdam en Tim
kwam hier solo over de finish.
Overig wedstrijdnieuws
Niels Ruijter heeft zondag in Oud
Gastel gereden op een hobbelig
parcours. Hij werd uiteindelijk 12e.
UWTC trainingsleden Stijn en Sven
hebben een druk weekend achter
de boeg; zaterdag middag reden
ze een klassieker in Kortrijk. Dat is
midden in de Vlaamse Ardennen.
Dat betekende veel klimmen en de
nodige kasseitjes. Een zware koers
waarin Stijn in het begin van fiets
moest wisselen. Op een net te grote fiets moest hij verder. De wedstrijd eindigde in de massasprint.
Sven en Stijn finishte in het peloton. Zondag reden ze in Steinfurt in
Duitsland. Stijn wist lange tijd met
een medevluchter vooruit te blijven
maar circa 10 kilometer voor de finish werd hij weer ingerekend. Sven
deed goed werk vooraan het peloton en zorgde er mede voor dat het
podium door drie van hun clubgenoten werd bezet.

Pim Ydo en Nick Strubbe winnaars
Amstel schaaktoernooi 2017
Uithoorn - Op zondag 9 april werd
in basisschool ‘t Startnest te Uithoorn alweer de 22e editie van het
Amstel Rapid schaaktoernooi gespeeld.
Het deelnemersveld bestond dit jaar
uit 13 senioren en 33 jeugdspelers,
met een flink aantal deelnemers van
verenigingen uit de buurt. Maar zoals elk jaar waren de meeste schakers afkomstig van de Uithoornse
schaakvereniging De Amstel, 6 senioren en 22 jeugdspelers.
Bij de senioren was het tot de laatste partij spannend en eindigden
er twee spelers met een gelijk aantal punten bovenaan. In zo’n geval
beslissen de zogenaamde weerstandspunten en op basis daarvan
werd Pim Ydo toernooiwinnaar voor
Lucie van der Vecht, beiden met een
score van 5½ uit 7. Een half punt-

je daarachter eindigde Jan Brugge
als derde, nadat hij het grootste deel
van de middag aan kop had gestaan. Piet Geertsema, Peter de Jonge en Jan van Willigen kwamen net
een half puntje tekort om in de prijzen te vallen.
Jeugd
Bij de jeugd werd het toernooi evenals vorig jaar met een 100% score
van 7 uit 7 gewonnen door Nick
Strubbe. De tweede plaats was voor
Jorn Weber, die alleen de onderlinge partij tegen Nick verloor en derde werd Puck van Thienen, die een
score van 5 uit 7 behaalde. Een volledig Amstel-podium dus, maar in
de diverse leeftijdsgroepen gingen
er de nodige prijzen mee naar Vinkeveen, Aalsmeer en Nieuw-Vennep.

De oudste schakers speelden in
groep A (12-15 jaar) en deze groep
werd gewonnen door Wioletta Burger, voor Romke de Boer en Erik
Oomen, die een viertal concurrenten op weerstandspunten voorbleef.
In groep B (10-11 jaar) was de eerste prijs voor Guang van den Bosch,
voor Marky van Diemen en Pelle van
Sijll.
In groep C (9 jaar) was de winst
voor de sterk spelende Arthur de
Winter met een vol punt voorsprong
op de concurrentie.
Tweede werd hier Manolis Tsamitros en de derde plaats was voor
Jasmijn Stipdonk. De jongste deelnemers speelden in groep D (4-8
jaar) en hier eindigden drie spelers
met 3 punten bovenaan.
De weerstandspunten bepaalden
dat Mads van Veenendaal eerste

Rick Kruit schiet KDO in
slotfase naar winst
De Kwakel - Na twee overwinningen op rij, stond afgelopen zondag
de lastige uitwedstrijd tegen Rijnland op het programma. In de heenwedstrijd wonnen de Kwakelaars
uiteindelijk ruim met 4-1 van het elftal uit Leiden. KDO startte met hetzelfde elftal als de vorige twee wedstrijden en kon haar borst natmaken
tegen het verbaal en fysiek sterke
Rijnland.
Trainer Raymond de Jong kon in Leiden niet beschikken over Jim Klijn
(zat zijn laatste wedstrijd schorsing
uit) en een wisselkeeper.
Op een half uur rijden van De Kwakel begon KDO onder zonnige
weersomstandigheden gelijk scherp
aan de wedstrijd. Na drie minuten spelen kreeg spits Mathijs van
Rijn een ideale mogelijkheid om een
snelle 0-1 voorsprong op het scorebord te zetten. Van Rijn kon één op
één gaan met de Leidse doelman,
maar hij schoot de bal te ver vooruit, waardoor de plaatselijke sluitpost kon redden.
Rijnland speelde net als KDO met
veel druk op de bal en kon vanuit
het middenveld verzorgd positiespel
op de mat leggen. De twee zwaargewichten in de middenlinie van Rijnland waren slim aan de bal en hadden beide een prima pass in de benen. In de omschakeling konden de
Kwakelaars profiteren van hun beperkte loopsnelheid en deed dit dan
ook meerdere malen. Mitchel Smits
(vrije trap op de lat), Bart Hoving en
Joeri Stange (schoten net naast),
Mathijs van Rijn (kopbal net naast)
waren in de eerste helft dichtbij de
openingstreffer. Echter wisten alle
vier de Kwakelaars in de eerste helft
het net niet te vinden. Aan de andere kant probeerde Rijnland d.m.v.
afstandsschoten doelman Jesper
Oudshoorn uit te testen, maar de
betrouwbare keeper van KDO gaf
geen krimp.
Hierdoor werd met een 0-0 tussenstand de rust bereikt in het gezellige Leiden.
Doelpunt
In de rust maakte trainer Raymond
de Jong zeer duidelijk aan zijn team
kenbaar dat één doelpunt weleens
genoeg kon zijn deze middag. Direct na rust wist Rick Kruit Menno Lingeman één op één te zetten
bij de doelman van Rijnland, helaas
schoot Menno te gehaast, waardoor
de kans verdween.
Vlak hierna stond de uitblinkende
keeper van de thuisploeg ook op
de juiste plek na een schot van Mathijs van Rijn op aangeven van Joeri
Stange. Rijnland bleek deze middag
een lastig te bespelen ploeg, waardoor de wedstrijd op en neer golfde
in Leiden. De verdediging van KDO
functioneerde deze middag naar
behoren, waardoor de thuisploeg
nooit echt gevaarlijk wist te worden.

werd, voor Eise Milius en Konrad
Rudolph. Konrad’s broertje Simon
was overigens met zijn 4 jaar de
jongste deelnemer van het toernooi!

Leiding
Terwijl de grootste concurrent Alphen inmiddels aan de leiding was
gekomen in Leimuiden, kwam bij

KDO in de 75e minuut rechtsbuiten
Thijs Plasmeijer binnen de lijnen.
Rick Kruit liep al richting de dug-out
om gewisseld te worden, maar niets
bleek minder waar te zijn. Rechtsback Nick Smits werd naar de kant
gehaald en Rick Kruit werd samen
met Mathijs van Rijn in de punt van
de aanval opgesteld. KDO schakelde hiermee over naar het offensieve 3-3-4 systeem en dit resulteerde al snel in twee prima mogelijkheden voor invaller Thijs Plasmeijer.
In de 80e minuut kapte hij fraai naar
binnen toe, maar in vrije positie ging
zijn schot naast. Vier minuten later
kopte de jonge Plasmeijer de bal op
kruising vanuit een corner. In de rebound werd een kopbal van Mathijs
van Rijn van de lijn gehaald.
Spanning
De spanning nam alleen maar verder toe in de slotfase, want de
drie punten voorsprong op Alphen
moest in stand worden gehouden.
Toen de wedstrijd leek af te steven
op een doelpuntloos gelijkspel was
daar in ene Rick Kruit, die van onschatbare waarde voor KDO bleek
te zijn. De 31-jarige Kruit, waarvan
vele supporters hopen dat hij nog
een jaar doorgaat in de selectie,
kopte in de 87e minuut uit een voorzet van Mathijs van Rijn bij de tweede paal raak. Een ongelooflijke Kwakelse vreugde explosie was het gevolg in Leiden, want het felbegeerde doelpunt was dan toch binnen
voor KDO.
De speler die dacht dat zijn wedstrijd
erin de 75e minuut opzat, stond erop op fantastische wijze in de slotfase en beschaamde dit vertrouwen
van de trainer niet. In de blessuretijd
was Kruit zelfs nog dichtbij de 0-2,
maar zijn harde schot ging net over.
Slotfase
Even later floot de goed leidende
scheidsrechter af en was de zestiende overwinning van het seizoen een feit. Concurrenten Alphen
(4-2 overwinning op Kickers’69) en
Aalsmeer (2-1 winst op Nic. Boys)
wonnen eveneens, waardoor er wederom geen positiewisselingen zijn
in de top 3 van de 3e klasse A.
Over twee weken hervat KDO de
competitie met de absolute kraker
in en tegen Alphen. Met drie punten
voorsprong zal de thuisploeg een
manier moeten vinden om de stabiele Kwakelse verdediging te ontregelen. De Kwakelaars kunnen in
Alphen hopelijk profiteren van de
ruimte die zal ontstaan van de aanvallende speelwijze van de meest
scorende ploeg in de 3e klasse A.
De wedstrijd begint op zondag 23
april om 14:00 uur op Sportpark De
Bijlen.
Deze wedstrijd zal naar alle waarschijnlijkheid beslissend zijn in de
strijd om het kampioenschap. Hierna volgen voor KDO nog drie wedstrijden tegen respectievelijk Nic.
Boys, SJZ en Voorschoten. Wij hopen op uw steun in bloedstollende
slotfase van de competitie!

