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Besprekingen 
coaltievorming 
in gang gezet

Regio - De gemeenteraads-
verkiezingen op 21 maart 
lieten een winst zien voor 
de zittende coalitiepartij-
en. Inmiddels zijn er bespre-
kingen in gang gezet om 
tot een breed gedragen co-
alitie te komen. Betrokken 
partijen laten weten dat in 
het proces rond de vorming 
van een nieuwe coalitie ver-
tegenwoordigers van Ge-
meentebelangen afgelopen 
week hebben gesproken 
met vertegenwoordigers 
van de partijen VVD, DUS! en 
Ons Uithoorn. Dit naar aan-
leiding van de bijeenkomst 
van lijsttrekkers op 29 maart 
waarin besloten is dat Ge-
meentebelangen de forma-
tie zou gaan leiden. Hierbij 
zal worden bekeken of het 
mogelijk is uit de vier groot-
ste partijen een coalitie van 
drie partijen te formeren. De 
gevoerde gesprekken zijn 
constructief verlopen en al-
le partijen zijn overeenge-
komen dat Gemeentebe-
langen, VVD en DUS! samen 
verder gaan praten over vor-
ming van een coalitie van 
deze drie partijen. Deze co-
alitie zou het meest recht 
doen aan de uitslag van de 
verkiezingen, omdat de hui-
dige coalitie werd beloond 
met twee zetels winst. De ko-
mende week zal gestart wor-
den met gesprekken over de 
invulling van de posities van 
de wethouders en met een 
nadere invulling van een co-
alitieakkoord. Zodra inhou-
delijk meer bekend is, zullen 
wij u hier opnieuw over in-
formeren.

KORT NIEUWS:

Avond4daagse komt er weer aan
Uithoorn - De Avond4daagse van 
2018 is alweer in het zicht. Van 28 
t/m 31 mei kan er 4 avonden ach-
ter elkaar gelopen worden, met de 
keuze uit twee verschillende afstan-
den: de 5 km of de 10 km. De start is 
zoals altijd in de kantine van de Leg-
meervogels (Randhoornlaan) en 

het inschrijfgeld is ongewijzigd: bij 
voorinschrijving (t/m 7 mei) €4,-, bij 
de start €5,-. Het inschrijf formulier 
zowel voor scholen als voor indivi-
duele inschrijvingen is te vinden op 
www.avond4daagse-uithoorn.nl. 
Ook zullen daar uiteindelijk de 
routes op terug te vinden zijn. Ui-

teraard is de Avond4daagse niet 
alleen voor basisschoolleerlin-
gen, maar voor iedereen! Dus trek 
vooral je wandelschoenen aan en 
kom genieten van mooi wande-
lingen door Uithoorn en de Kwa-
kel, dit jaar uitgezet door AKU 
Wandelcentrum.

Uithoorn - Een derde van de ondervraagde cliënten van gemeen-
telijke schuldhulpverlening (SHV) zegt tevreden te zijn over de 
dienstverlening. Een derde zegt hier geen mening over te hebben 
en een derde is overwegend ontevreden. Dit blijkt uit een onder-
zoek dat in november 2017 is uitgevoerd onder inwoners die te 
maken hebben met SHV. 
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Amstelhoek - 23 april 2013 
opende Nostalgie Amstelhoek 
haar deuren voor 3 dagen in de 
week en voor 3 clienten!
In Augustus gingen zij 5 da-
gen open en bleek deze formu-
le een groot succes! Sinds die tijd 
heeft de Nostalgie een wachtlijst. 
Opende de Nostalgie vorig jaar 
Locatie Uithoorn een 2e dagbe-
steding met Logeeropvang. Lo-
geeropvang om mantelzorgers 
te ontlasten. Mantelzorger zijn is 
een hele zware baan. Meer we-
ten, bekijk hun website voor de 
nodige informatie, www.dagop-
vangdenostalgie.nl. Op 20 April is 

er een feestdag met alle clienten, 
begeleiders en de chauff eurs.
Op 27 April, koningsdag organi-
seert de Nostalgie Amstelhoek 
aan de Mijdrechtse Zuwe 57 B 
een grote vrijmarkt. Van elpees 
tot boeken, spellen en Nostal-
gische spullen, servies, kleding, 
schoenen, wij hebben van alles, 
ja zelfs meubels! Ook voor de in-
nerlijke mens wordt gezorgd en 
U bepaalt de prijs. De opbrengst 
is voor de clienten, om een keer 
te gaan lunchen, een ijsje halen 
in de zomer, een dag uit, en nog 
veel meer. Komt allen van 10.00 
tot 14.00 uur!

Nostalgie Amstelhoek 
bestaat 5 jaar!

De gemeente heeft het onder-
zoek laten uitvoeren omdat zij 
wil weten wat cliënten schuld-
hulpverlening vinden van de 
dienstverlening en wat hun er-
varingen zijn. Met de resulta-
ten van het onderzoek kan de 
gemeente haar dienstverle-
ning verbeteren. Een onafhan-
kelijk onderzoeksbureau heeft 
voor het onderzoek met 26 cli-
enten schuldhulpverlening tele-
fonische interviews afgenomen. 
Door dit kleine aantal is het on-
derzoek niet geschikt om er ‘har-
de conclusies’ aan te verbinden. 
Het geeft wel een algemene in-
druk.

Tevreden
Uit het onderzoek blijkt dat de 
cliënten met name tevreden zijn 
over de kwaliteit van het intake-
gesprek bij de aanvraag voor 
SHV. Zij ervaren dit gesprek als 
‘duidelijk’. Onder andere omdat 
goed uitgelegd wordt wat hij of 
zij te wachten staat. Een over-
grote meerderheid van de on-

dervraagden geeft ook aan dat 
er tijdens het gesprek ruimte 
was voor het stellen van vragen.

Bereikbaarheid
Er zijn verschillende kanalen 
waarlangs contact kan worden 
gelegd met klantmanagers van 
de gemeente. Hierbij spelen on-
der andere openingstijden en 
telefonische bereikbaarheid een 
rol, maar ook het terugbellen of 
-mailen door klantmanagers. Cli-
enten zijn gevraagd hoe zij de 
bereikbaarheid van de gemeen-
te ervaren. Over het algemeen 
zijn cliënten daarover tevreden. 
Verder vinden de meeste onder-
vraagde cliënten dat zij op een 
nette en correcte manier bena-
derd worden door de medewer-
kers. De meeste ondervraag-
de cliënten geven wel aan een 
stuk sneller te willen beginnen 
aan het traject. Veel van de on-
dervraagden gaven aan dat het 
volgens hen veel te lang duurt 
voordat zij daadwerkelijk in het 
traject voor SVH zitten en dit is 

ook van invloed op de tevreden-
heid over latere ondersteuning. 

‘Onnodig bureaucratisch’
Waar cliënten ervaren dat zij ‘niet 
geholpen worden’ of volgens de 
gemeente ‘niet geholpen kun-
nen worden’ is het voor deze cli-
enten zelf vaak onduidelijk waar-
om niet. Zij ervaren de eigen pro-
blemen als zeer groot. Zij erva-
ren dat de gemeente (of anderen) 
niet duidelijk vertelt wat zij dan 
wel kunnen doen, zodat zij wel 
geholpen kunnen worden. Ook 
ervaren zij de aangevoerde gron-
den op basis waarvan zij niet ge-
holpen worden als onnodig bu-
reaucratisch, en als star vasthou-
den aan ‘regeltjes’.

Minder stress
Aan het einde van het telefoni-
sche interview konden de cliën-
ten nog aangeven waar zij het 
meest tevreden en ontevreden 
over zijn. De punten die cliënten 
het meest noemen die goed gaan 
zijn ‘begrepen voelen’, serieus ge-
nomen’ en ‘luisteren’. Ook ervaren 
cliënten over het algemeen min-
der stress en meer rust nu zij in 
het schuldhulpverleningstraject 
zitten. De ondervraagden zijn 
het minst tevreden over een be-
windvoerderskantoor en het feit 
dat het ‘erg lang duurt’ voordat 
een traject gestart wordt. Zij ge-
ven ook aan behoefte te hebben 
aan een ‘assertievere rol’ (meer 
begrip) van de gemeente in het 
benaderen en/of ondersteunen 
van mensen. De resultaten van 
het onderzoek zijn binnen de ge-
meente besproken. Vervolgens 
wordt een traject gestart om de 
verbeterpunten aan te pakken.

Cliënten schuldhulpverlening 
voelen zich begrepen

gesteld door boekhandel Prime-
ra op winkelcentrum Zijdelwaard, 
gingen naar Laura (5) en July (10). 
De prijzen werden afgelopen za-
terdag 7 april uitgereikt bij Pri-
mera. Op de foto de winnaars in 
het bijzijn van hun ouders, de ju-
ry en Ons Uithoorn raadslid Bren-
da Elgersma. 

De kleurwedstrijd was een ini-
tiatief van lokale politieke partij 

Ons Uithoorn. Tijdens de afgelo-
pen verkiezingscampagne wer-
den honderden kleurplaten uit-
gedeeld, waarvan 35 werden in-
geleverd bij Primera in winkel-
centrum Zijdelwaard. De jury, be-
staande uit Ilse Prinssen en Lia 
Buurman, kozen hieruit de 4 win-
nende kleurplaten. Deze winnen-
de tekeningen zijn te zien op de 
Facebook-pagina van Ons Uit-
hoorn.

Djuna en Stevie winnen 
kleur e strij ns ithoorn
Uithoorn - De kleurwedstrijd van 
Ons Uithoorn is gewonnen door 

Djuna (6) en Stevie (7). Beide kin-
deren kregen een kadobon ter 

waarde van 15 euro. Twee troost-
prijzen, die beschikbaar werden 
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INFORMATIEF
DOKTERSDIENSTEN
Spoedgevallen overdag via 
eigen huisarts en dan toets 1. 
Spoedgevallen avond/nacht/
weekenden via huisartsenpost 
Ziekenhuis Amstelveen, 
tel. 020-4562000.

APOTHEEK
Apotheek Thamer 
Zijdelwaard-plein 81 Uithoorn, 
tel. 0297-562851
Apotheek Boogaard Amstelplein 
27 Uithoorn, tel. 0297-566886

DIERENHULP
Dierenambulance, 
tel: 06-53315557.

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

BRANDWEER & POLITIE
Brandweer, tel. 020-5556666. 
Politie, tel: 0900-8844.

SLACHTOFFERHULP
info: 0900-0101. 
www.slachto�erhulp.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 Ho�, 06-51994830
Biedt behandelingen aan 
kinderen, jongeren, volwassenen,
ouders en gezinnen
Praktijk Klerks, 06-40418725
GZ-psycholoog BIG. Behandel-
aanbod o.a. CGT, EMDR, ACT,
mindfulness, muziektherapie 
Pr. Margrietlaan 86c Uithoorn,  
www.psychologen-uithoorn.nl

COLOFON

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

Postadres
Midrethstraat 9
3641 CB Mijdrecht
Tel. 0297-581698

Aanleveren van advertentie
Dinsdag voor 10.00 uur
verkoopuithoorn@meerbode.nl
Advertentieverkoop
Kees-Jan Koedam
Mobiel 06-53847419
Advertentie-tarieven:
op aanvraag

Aanleveren van kopij
Maandag voor 15.00 uur
redactieuithoorn@meerbode.nl
Maximum aantal woorden: 300
Redactie:
Nel van der Pol
Mobiel 06-53847419
Correspondent
André Veenstra

Kabalen
Opgave gratis advertenties 
voor www.meerbode.nl/
kabalen-opgeven/

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

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

Uitgave van
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht
131e jaargang

Oplage: 15.100

Ingezonden brieven
Eenieder staat het vrij te reage-
ren op artikelen of zijn mening 
te geven op ontwikkelingen die 
spelen binnen de gemeente. Uw 
ingezonden brief dient echter on-
dertekend te worden ingestuurd, 
dus voorzien van naam, adres, te-
lefoonnummer en/of e-mailadres. 
Deze gegevens worden niet volle-
dig 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 at-
tent, dat door ons in deze krant ge-
produceerd 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

Nieuwe Meerbode

BINGO 
Vrijdag 20 april is er weer een 
bingo met leuke prijzen, de op-
brengst van de bingo gaat naar 
0297- Help ons Helpen. Kaar-
ten zijn €0.50 per stuk. De mid-
dag zal om 13.30 uur starten 
en om 16.30 uur eindigen. Wij 
hopen jullie te zien bij de ge-
zellige bingo. 

SPELMIDDAG 
Op dinsdag middag vanaf 
13.30 uur is er weer een gezelli-
ge spelmiddag. Naast de bord-
spellen willen wij ook weer 
gaan sjoelen. Komt u gezellig 
een potje mee doen? Deelna-

me kost €1,00 exclusief con-
sumpties. Wij zien u graag op 
het wijksteunpunt. 

PARTICIPE RESTAURANT  
U kunt op elke maandag, 
woensdag en vrijdag genie-
ten van een warme maaltijd. 
De warme maaltijd wordt ver-
zorgd door ’t Oventje en vindt 
plaats in de Bilderdijkhof. El-
ke week hebben we een ande-
re menukaart. Volgt u een be-
paald dieet, dan kunt u ons dit 
laten weten.
Kosten bedragen €6,- per 
maaltijd. Tijd: 12.00 uur tot 
13.00 uur.

Bilderdijkhof 1 
Uithoorn

Tel. 0297-567209

WEEKAGENDA PARTICIPE

Turks-Syrische avond bij 
de Wereldkeuken
Uithoorn - Op 18 April is er weer 
een Wereldkeuken, met deze keer 
gerechten uit de Turks/Syrische 
keuken op de kaart. De avond 
wordt opnieuw gehouden in De 
Scheg, inloop vanaf 18:00 uur, 
buffet open 18:30 uur.
De kosten voor de maaltijd zijn 5,- 
euro. Vanwege een beperkt aan-
tal plaatsen werken we met aan-
meldingen, dit kan tot maandag 

16  April  of tot we vol zitten. Aan-
melden kan via de mail (wereld-
keukeneuroparei@gmail.com) of 
via Facebook (Wereldkeuken Eu-
roparei). Hier kunt u ook meer in-
formatie vinden over de Wereld-
keuken.
Dus wilt u graag genieten van 
heerlijke gerechten, of heeft u ge-
woon zin in een gezellige avond, 
meld u dan aan.

Modeshow

Koop Lenstra makelaars
Winnares prijsvraag 
Wooninspiratiedag
Uithoorn - Op zondag 25 maart  
vond voor de 4e keer de Woonin-
spiratiedag plaats in Uithoorn bij 
Kooyman Sierbestrating. Gezien 
de opkomst was het weer een 
groot succes.
Ongeveer 1500 bezoekers be-
zochten de diverse deelnemende 
bedrijven en lieten zich voorlich-
ten over allerlei woongerelateer-
de onderwerpen. Koop Lenstra 
Makelaars was ook aanwezig met 
2 aanstaande grote nieuwbouw-
projecten (www.aangenaamleg-
meer.nl en www.vorm.nl/derie-
tkraag).  Bezoekers van de stand 
van Koop Lenstra makelaars kon-

den ook meedoen met een foto-
quiz prijsvraag. 4 detailfoto’s van 
recent verkochte woningen in de 
regio moesten voorzien worden 
van het juiste adres. Veel men-
sen testten hun gebiedskennis 
en vulden de prijsvraag in. Uit 
de goede inzenders werd Debby 
de Groot uit Uithoorn getrokken 
als de gelukkig winnares. Zij nam 
verrast en blij de Cadeaubon van 
100,- euro in ontvangst van Mau-
rice Sterk van Koop Lenstra Make-
laars.
Volgend voorjaar zal de Woonin-
spiratiedag weer plaatsvinden op 
deze prachtige locatie.

Uithoorn - NVVH Vrouwennet-
werk Uithoorn organiseert een 
modeshow op vrijdag 20 april 
2018 in de Schutse  van 14.00 tot 
16.00 uur. Deze alternatieve mo-
deshow wordt verzorgd door 
NVVH Vrouwennetwerk Muider-
berg. Zij showen 25 creaties in 
een gezellige sfeer. Leden NVVH 
gratis. Niet leden 3,- euro.

Reumafonds haalt 
€1337,- op
De Kwakel - Het Reumafonds 
bedankt alle collectanten van 
de Kwakel voor hun grote in-
zet en bijdrage aan de lande-
lijke collecteweek. Ook alle in-
woners van De Kwakel, dank 
voor uw gift! Tijdens de collec-
te van 19 tot en met 24 maart 
is in totaal 1337,13 euro opge-
haald. Een heel mooi bedrag! 
Met deze donaties kunnen on-
derzoeken worden gefinan-
cierd die de oorzaak van reu-
ma kunnen achterhalen en 
verbeteringen in de behande-
lingen kunnen realiseren.  Dit 
helpt het leven van 2 miljoen 
Nederlanders te  verbeteren.

Chronische ziekte  
Reuma is een verzamelnaam 
voor ruim 100 aandoeningen 
aan gewrichten, spieren en pe-
zen. Wist u dat 1 op 9 Neder-
landers kampen met een vorm 
van reuma, zoals artrose, reu-
matoïde artritis of jeugdreu-
ma? Dagelijks krijgen 700 
mensen de diagnose reuma. 
Daarmee is reuma de meest 

voorkomende chronische 
ziekte in Nederland. Hoewel 
de kenmerken van reuma vaak 
onzichtbaar zijn, is de impact 
van de ziekte groot. Tweeder-
de (69%) van reumapatiënten 
wordt dagelijks beperkt in zijn 
dagelijkse activiteiten door 
pijn, vermoeidheid of vermin-
derde mobiliteit. 

Steun
Nog meer wetenschappelijk 
onderzoek is nodig in de zoek-
tocht naar betere behandel-
methoden.
Daar kunt u via de collecte aan 
bijdragen. Verder geeft het 
Reumafonds ook voorlichting, 
ondersteunen we patiënten-
activiteiten en komen we op 
voor de belangen van men-
sen met reuma in de politiek 
en zorg. Samen zetten we ons 
in voor een beter leven met 
reuma vandaag. Steunt u ons 
ook? 
Bankrekeningnr: NL86RA-
BO0123040000, Amsterdam. 
www.reumafonds.nl

Toneelgroep Maskerade speelt
‘Een Zaak van de Familie’
Uithoorn - Een Zaak van de Fami-
lie (A Small Family Business) is een 
tumultueuze ontmaskering van 
ondernemende hebzucht door 
toneelschrijver Alan Ayckbourn. 
Het ging in 1987 in première in 
Londen bij The National Thea-
tre en won de Evening Standard 
Award voor het beste toneelstuk 
van dat jaar. In 2014 volgde een 
net zo succesvolle reprise.
Uithoorns Toneelgroep Maskera-
de heeft er onder regie van Stan 
Limburg al heel wat repetities op 
zitten om dit technisch complexe 
stuk goed neer te zetten voor 
haar trouwe publiek. 
Het toneelstuk gaat over een 
man die de verantwoordelijkheid 
overneemt voor een klein familie-
bedrijf en zegt: “Laten we er een 
eerlijk bedrijf van maken – we zul-
len niet rommelen met de kosten 
en alles gaat absoluut eerlijk en 
transparant.’’ 
Maar dan rijst de grote vraag ‘is 
het mogelijk om eerlijk te blijven 
in een samenleving als de onze?’ 
Is er niet teveel druk om te den-
ken ‘nou ja, kijk, 
iedereen doet het, iedereen 
neemt wel eens een paar paper-

clips mee van z’n werk, rommelt 
met z’n inkomstenbelasting en 
rijdt wel eens zwart in het open-
baar vervoer, dus waarom zou ik 
dat niet doen?’ Waar houdt het 
fatsoen op en komen we in de 
buurt van het pad van de mis-
daad…?
Het leuke van de stukken van 
Ayckbourn is dat je ernaar kunt 
kijken en een ontzettend leu-
ke avond    kunt hebben, of… je 

kunt je constant afvragen wat je 
zélf zou doen in een bepaalde si-
tuatie…
Nieuwsgierig geworden? De 
voorstellingen zijn op 20 en 21 
april om 20.15 uur in het Alkwin 
Kollege, Weegbree 55 in Uit-
hoorn. De kaartverkoop is in-
middels gestart en de kaarten 
(€12,50) zijn te koop op www.to-
neelgroepmaskerade.nl of telefo-
nisch 06-81228111

Cornelis en Tonny van Rijn-
van Wees 50 jaar getrouwd

Nes aan de Amstel 
- Cornelis en Tonny 
ontmoette elkaar tij-
dens een sinterklaas-
feestje in Duiven-
drecht. Tonny was hèt  
cadeautje voor Cor-
nelis. Al snel wisten 
ze dit wordt onze toe-
komst.  Twee en half 
jaar na hun eerste 
ontmoeting trouwde 
ze op 15 april 1968. 
Ze gingen wonen in 
de geboorteplaats 
van Cornelis in Nes 

aan de Amstel.
Daar werden de kinderen Gea, 
Dorien en Cornelis jr. geboren. 
Na een leven van werken en voor 
hun gezin zorgen, genieten  ze 
nu volop van fietsen, sporten en 
vakantie met de caravan en nog 
veel meer. Ze vullen elkaar nog 
steeds goed aan. Op naar de 60.









De Kwakel - Op vrijdag 6 april 
verzamelde zich een groep van 32 
dieren en dierenliefhebbers zich 
bij het Dorpshuis De Quakel om 
te vertrekken naar het Boshuis in 
Driebergen. Het kamp stond ge-
heel in het teken van Freek Vonk 
en in de bus was het een gezel-
lige beestenboel. Bij aankomst 
was het Boshuis mooi versierd en 
zocht iedereen een plekje om te 
slapen. De kinderen werden ver-
deeld in vier groepen die hun ei-
gen naam bedachten: “De vleer-
muizen”, “De fi nding Nemo’s”, “De 
Freekies” en “De zeldzame blau-
we wolf”. Er werd een spannende 
speurtocht door het donkere bos 
gehouden waar op sommige mo-
menten ineens vreemde dieren in 
het bos bleken te zitten. Bij terug-
komst werd het kampvuur aan-
gestoken wat de eerste dag af-
sloot.

Slapen
Na een nachtje met minder 
slaap dan normaal stond ieder-
een op om met de ochtendgym 
iets meer wakker te worden. In 
de ochtend en begin van de mid-
dag werden er verschillende ac-
tiviteiten gedaan: “maak je eigen 
T-shirt”, “knutselen met materiaal 
uit het bos” en een “escaperoom”. 
Later in de middag werd bij een 
vennetje in het bos gekeken wie 
het sterkste was in touwtrekken 
en werd er lang gezocht naar de 
vlaggen van elkaars team. Terug 
bij het Boshuis stond er patat op 
het menu en ’s avonds werd er 

smokkelaartje gespeeld, de groe-
pen probeerde dieren via vier 
plaatsen te smokkelen, maar dat 
mag natuurlijk helemaal niet, dus 
het was oppassen dat je niet ge-
tikt werd door de dierenliefheb-
bers, want die namen het dier in 

beslag en dan moest je opnieuw 
beginnen. Ook deze dag werd 
weer afgesloten met een kamp-
vuur en er werd nu iets meer ge-
slapen dan de eerste nacht. 

Wakker worden
De volgende ochtend werd dui-
delijk dat vanzelf wakker wor-
den lastig was, dus kwam de lei-
ding met pannendeksels hierbij 
helpen. Het duurde even voor de 
ontbijttafels gevuld waren met 
kinderen. Er werd gezongen voor 
de jarige leidster Luca en na het 
ontbijt werd het tijd om op te 

gaan ruimen en het laatste spel 
te gaan spelen. Hierbij moest je 
op zoek naar opdrachten en deze 
voor jouw jurylid uitvoeren. Met 
goede antwoorden en originele 
uitvoeringen werden veel punten 
gescoord.
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Daarom is 
trompet

spelen leuk!

Nostalgie Amstelhoek 
bestaat 5 jaar!
Amstelhoek - 23 april 2013 
opende Nostalgie Amstelhoek 
haar deuren voor 3 dagen in de 
week en voor 3 clienten!
In Augustus gingen zij 5 da-
gen open en bleek deze formu-
le een groot succes! Sinds die tijd 
heeft de Nostalgie een wachtlijst. 
Opende de Nostalgie vorig jaar 
Locatie Uithoorn een 2e dagbe-
steding met Logeeropvang. Lo-
geeropvang om mantelzorgers 
te ontlasten. Mantelzorger zijn is 
een hele zware baan.
Meer weten, bekijk hun website 
voor de nodige informatie, www.
dagopvangdenostalgie.nl 
Op 20 April is er een  feestdag 

met alle clienten,   begeleiders en 
de chauff eurs.
Op 27 April, koningsdag organi-
seert de Nostalgie Amstelhoek 
aan de Mijdrechtse Zuwe 57 B 
een grote vrijmarkt. Van elpees 
tot boeken, spellen en Nostal-
gische spullen, servies, kleding, 
schoenen, wij hebben van alles, 
ja zelfs meubels!
Ook voor de innerlijke mens 
wordt gezorgd en   U bepaalt de 
prijs. De opbrengst is voor de cli-
enten, om een keer te gaan lun-
chen, een ijsje halen in de zomer, 
een dag uit, en nog veel meer. 
Komt allen van 10.00 uur tot 
14.00 uur!

Nadat de handtekeningen in ontvangst zijn genomen is er een ge-
sprek met de vervoersregio geweest, deze heeft hierop een bureau 
ingehuurd om te kijken wat er moest gebeuren met de halte. Aan-
komende vrijdag krijgt de vervoersregio het eind rapport aangebo-
den. De heer Polak heeft bij de vervoersregio aangegeven dat de 
halte Heiermanslaan weer gebruikt zou moeten worden. In juli als 
de Noord-Zuidlijn wordt geopend zal de concessie verder worden 
bekeken en aangepast worden, dit is alles wat er tot nu toe is be-
reikt, het is niet wat we graag willen ( duurt te lang) maar we zullen 
het er mee moeten doen. Ondergetekende zal op de hoogte wor-
den gehouden en als er nieuwe verwikkelingen zijn u dat vermel-
den via de mededelingenborden in de hal van de div. fl ats en via de 
media, in dit geval De Nieuwe Meerbode.

J. Winkelaar
Brusselfl at 30

LEZERSPOST

Laatste nieuws bushalte 
Heiermanslaan

De redactie van de Nieuwe Meerbode rekent het tot haar 
taak om de lezers van haar krant zo objectief mogelijk te in-
formeren. Wij nemen zelf geen standpunt in. Wij vinden dat 
alle mededelingen, nieuwsfeiten en overige onderwerpen 
die zich in het openbaar afspelen en zeker die zaken die tij-
dens gemeentelijke vergaderingen, bijeenkomsten of inter-
views worden gedaan, in onze krant horen. Alle lezers van 
onze krant, ook die niet bij zo’n bijeenkomst of vergade-
ring of wat dan ook aanwezig waren, behoren daarvan ken-
nis te kunnen nemen. Ingezonden brieven plaatsen wij om-
dat de afzender wil dat haar of zijn mening bekend wordt ge-
maakt in haar of zijn omgeving. Zij of hij blijft verantwoorde-
lijk voor de inhoud. Plaatsing door ons betekent niet dat on-
ze redactie een standpunt inneemt.

Fantastisch kamp Hobby-
club De Kwakel

Alzheimer/Parkinsoncafé 
druk bezocht
Uithoorn - Het café in wijkcen-
trum de Bilderdijkhof is afgelo-
pen donderdagavond met zeker 
80 man druk bezocht. Petra Sen-
den, praktijkondersteuner van 
de huisarts, heeft het thema Par-
kinson ingeleid met gebundel-
de informatie in een klinische les. 
Daarna hebben professionals van 
verschillende disciplines die te 
maken hebben met Parkinson, 
zich voorgesteld.
Onder andere fysiotherapie, er-
gotherapie, diëtetiek, mantelzor-
gondersteuning en een huisarts 

met praktijkondersteuners. Na 
de pauze heeft een mantelzorger 
haar verhaal gedaan. Voor velen 
een herkenbaar verhaal waar ook 
ruimte was voor vragen.
De avond werd erg mooi afgeslo-
ten met een woordje van iemand 
met de ziekte van Parkinson.
Het volgende Alzheimercafé in 
de Bilderdijkhof zal 7 juni plaats-
vinden.
Neem voor meer informatie over 
Parkinson of over het Alzheimer-
café contact op met Caroline Vrij-
bergen 0297-533540.

Nog even een broodje eten en 
daar kwam de bus alweer aan die 
de groep weer naar De Kwakel 
zou brengen. 
Het was een prachtig zonover-
goten weekend met veel vrolij-
ke, grappige, enthousiaste en ge-
zellige kinderen! Ook dank aan 
sponsoren Kooyman, Sanidrome, 
Fruitpaleis en Martinez.
De Hobbyclub is een creatieve 
club voor kinderen vanaf 8 jaar 
tot en met groep 8 in het Dorps-
huis De Quakel en heeft nu zo-
merstop. Op vrijdag 7 september 
is er weer Hobbyclubavond.

Aan enkele trompetspelers bij 
Muziekvereniging Tavenu is 
gevraagd waarom zij muziek 
zijn gaan maken bij Tavenu en 
wat zij zo leuk vinden aan hùn 
instrument: de trompet.

Paulien:
“Een paar jaar geleden werd ik 
uitgenodigd door mijn vrien-
din om de kerstuitvoering te 
komen beluisteren bij Tavenu. 
Op een zaterdagavond ben ik 
gaan luisteren en was echt on-
der de indruk wat ik daar ten 
gehore kreeg. Een glimlach 
op mijn gezicht zei genoeg, 
ik had vreselijk genoten. Dit 
bleef niet onopgemerkt, mijn 
vriendin gaf aan dat er nog 
mensen voor de trompet ge-
zocht werden. Zonder muzi-
kale achtergrond, lees: geen 
noten kunnen lezen, niet we-
tende hoe een orkest in el-
kaar zit etc. ben ik wel aan de-
ze nieuwe uitdaging begon-
nen. Er was wel een lichtpunt-
je in de tunnel: ik zat aan de 
buis gekluisterd bij het toen-
malige TV programma Maes-
tro, wie weet had ik daar wat 
aan. Het leuke aan het spe-
len in een orkest is dat het niet 
uitmaakt wie of wat je bent, je 
gaat allemaal onderweg met 
1 doel: een mooi muziekstuk 
gezamenlijk spelen. Ook is er 
een pluspunt aan muziek ma-
ken, het is goed is om demen-
tie tegen te gaan, mooi mee-
genomen!”

Arrianne:
“Na 25 jaar gestopt te zijn met 
het spelen van een bugel, heb 
ik sinds een jaartje het spelen 
van een instrument weer op-
gepakt. Toen ik vroeger in het 
orkest meespeelde vond ik 
het geluid van de trompet al 
prachtig. Na de reünie van het 
90 jarig bestaan van Tavenu, 
waar we een mooie dag van 
muziek maken hebben gehad, 
wilde ik graag weer bij het or-
kest komen spelen. De keuze 
voor een trompet werd nog 
eens bevestigd, toen ik op 
de televisie naar een concert 
van Guus Meeuwis zat te kij-
ken en de trompettist van de 
band telkens mijn aandacht 
trok. Toen wist ik het zeker, de 
trompet is wel het instrument 

wat ik graag wil bespelen. 
Met alle trompettisten maken 
we een mooi stukje muziek in 
het orkest waar ik wekelijks 
van geniet. Vooral de hits die 
we nu aan het repeteren zijn, 
onder andere een stuk van de 
beroemde trompettist Louis 
Armstrong is prachtig om te 
spelen. Geweldig  wat een ge-
luid Louis Armstrong uit de 
trompet weet te krijgen!
Maar de gezelligheid met el-
kaar is wel het belangrijkste. 
Met een goede sfeer komt de 
muziek vanzelf!”

Kim:
“Ik ben na de herfstvakantie 
begonnen. Ik wist niet echt 
wat voor instrument ik wou 
spelen. Trompet leek mij erg 
leuk. Ik ben er super blij mee 
dat ik voor trompet heb geko-
zen. Ook vind ik dat ik al erg 
veel geleerd heb. Het begon 
bij de eerste les dat ik er ge-
luid uit moest krijgen. Daar-
na kreeg ik een lesboekje. 
Daar had mijn leraar Leo uit 
les gekregen. Daar ging ik in 
oefenen. Toen de les was af-
gelopen kreeg ik huiswerk. 
Nou dat mocht ik oefenen. 
De les erna kreeg ik een an-
der lesboek. Dat was een gro-
ter boek. Daar heb ik nu ook 
les in. Ik vind dat ik al heel ver 
ben, al bij les 10! Ik kan zelfs 
al de C spelen. Ik ben er super 
blij mee dat ik voor trompet 
heb gekozen.”
Wie dit gelezen heeft en denkt 
“dit wil ik ook proberen”, is van 
harte welkom voor enkele 
proefl essen of trompet/bugel. 
Misschien een (her)start van 
een jarenlange hobby. Bevalt 
de trompet toch niet zo, dan 
kun je ook een van de andere 
instrumenten proberen, want 
wat je ook speelt, zoals Arri-
anne zegt “gezelligheid met 
elkaar is wel het belangrijkste. 
Met een goede sfeer komt de 
muziek vanzelf!”
Voor informatie mail naar ta-
venu-dekwakel@gmail.com 
of bel Koos Meijer 0297-
286143.

Voor meer Kwakelse historische en actuele informatie:
kijk op de website van Stichting De Kwakel Toen & Nu 
www.de-kwakel.com 

(foto’s: Stichting De Kwakel 
Toen & Nu / Dirk Plasmeijer

Afl evering 48

1966 ANJERLAAN, …TOEN
In mei 1963 stond de eerste bouwkeet aan de Anjerlaan voor de 
heiwerkzaamheden van de nieuw te bouwen school. De Kwakel 
groeide in alle opzichten fl ink en de klassen puilden uit. In 1965 
werden de klassen 1 t/m 4 ondergebracht in de nieuwe RK Heilig 
Hartschool in De Kuil. De klassen 5 en 6 bleven in de oude school 
aan het Kwakelsepad. Ook de RK St. Jozef kleuterschool aan het 
Kwakelsepad had een tekort aan klassen, hiervoor werd er een 
noodschool gebouwd, vooraan op de foto. (achteraan de Heilig 
Hartschool) 

2018 ANJERLAAN, … NU  
In 1969 werd er een nieuwe school aan de Ringdijk gebouwd, 
de naam werd hiermee veranderd in de RK Basischool Robert 
Kennedy. De oude Heilig Hart school werd nu de Openbare 
school De Waterscheer en later De Toermalijn. Plannen voor een 
geheel nieuwe school werden in 2006 gerealiseerd: de oude RK 
Heilig Hartschool werd gesloopt en De Toermalijn verhuisde naar 
Uithoorn. In januari 2007 opende de multifunctionele RK Basis-
school De Zon haar deuren. Hierna kon het schoolgebouw aan de 
Ringdijk gesloopt worden.
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Gezellig ‘Daten en eten’ 
bij Duoplant
Regio - Bloemen en Liefde, het is 
altijd met elkaar verbonden, maar 
wat als je nou die liefde niet meer 
hebt of nog niet heeft vinden of 
misschien wel bent verloren? 
Kom dan Koken met bloemen 
bij Duoplant. Een dating dag om 
nieuwe mensen te leren kennen, 
Een nieuwe vriend of vriendin, 
kookmaatje of misschien wel uw 
nieuwe levenspartner!  In een on-
gedwongen sfeer leert u nieuwe 
mensen kennen, bent u actief in 
het maken van diverse gerechten 
met bloemen en bezorgen wij u 
een fantastische middag/avond.
Op 27 mei a.s. vindt deze date 
dag plaats en starten wij om 

15.30 uur, even een praatje ma-
ken, op een gezellige manier leef-
tijdgenoten te leren kennen en 
onder begeleiding van de kok 
en eigenaar van Restaurant het 
rechthuis in Uithoorn maakt u de 
leukste gerechten met bloemen!
Kortom een uitdagende dag, 
waar zelfs een dansje mag wor-
den gedaan tijdens het foute half 
uur. De afsluiting van deze gezel-
lige zondag vind plaats op 20.30 
uur. Meer informatie over Koken 
met bloemen vindt u op www.
duoplant.nl of in de advertentie 
elders in deze krant. Tevens kunt 
u uzelf opgeven via onze web-
shop.

Jubileumviering met muziek in N201
Tien jaar de Djembikkels
Regio - De Djembikkels bestaat 
tien jaar en dit jubileum wordt 
zondag 29 april met muziek 
groots gevierd in muziekcentrum 
N201 aan de Zwarteweg 90. Van 
13.00 tot 18.00 uur zijn er diver-
se activiteiten, waaronder work-
shops en swingende optredens. 
Er worden twee gratis Djembé 
workshops gegeven en deze zijn 
voor zowel jong als oud.
De workshops starten om 13.00 
uur en om 14.00 uur. Wie zeker 
wilt zijn van een plek, kan voor-
af reserveren. Opgeven kan via: 
info@djembikkels.nl. Optredens 
deze middag zijn er van Negunya 
op balafoon van 15.00 tot 15.20 
uur en van Ponda O’Bryan op per-
cussie van 16.30 tot 17.30 uur. 
Een hoogtepunt wordt zeker de 

eigen presentatie van de Djembi-
kkels. Van 15.30 tot 16.00 uur ge-
ven de heren en dames een djem-
sessie. 
Kom gezellig langs, iedereen is 
van harte welkom. De muziek 
en de workshops zijn gratis, de 
drankjes en hapjes voor eigen re-
kening. 

Lessen en workshps
Na afloop van het bezoek geïn-
teresseerd in (meer) djembé spe-
len? Kelsie van de Djembikkels 
geeft lessen aan alle leeftijden, 
verzorgt op aanvraag workshops 
en luistert graag kinderfeestjes 
op. Kijk voor meer informatie op 
de website www.djembikkels.nl 
of neem telefonisch contact op 
via 06-21430219.

Open dag NZURI Plaza 
druk bezocht

Regio - Zaterdag 7 april was het 
weer tijd voor de voorjaarseditie 
van de Open Dag van NZURI Pla-
za. En deze keer niet zomaar één, 
want schoonheidssalon NZURI 
bestaat namelijk 5 jaar! Dit werd 
gevierd met diverse gratis activi-
teiten waaronder het harsen of 
threaden van de wenkbrauwen 
én stylen van de wenkbrauwen 

Lenterit voor Stichting 
Hoogvliegers
Regio - Het is bijna zover. Zon-
dag 15 april om 11.00 uur start de 
jaarlijkse auto puzzelrit voor het 
goede doel. Stichting Hoogvlie-
gers laat zieke of gehandicapte 
kinderen (van 6 tot en met 17 jaar 
oud) een bijzondere en onverge-
telijk avontuur beleven. Zelf een 
vliegtuig besturen!
Een dag zonder zorgen, zonder 
ziekte of handicap, een dag waar 
ze boven zichzelf uitstijgen en 
meer dan bijzonder zijn, een dag 
die ze nooit meer vergeten.
Met op dit moment al meer dan 
65 auto’s zal de route ook dit 
jaar weer beginnen bij Hotel 

Mijdrecht Marickenland. Lions-
club Mijdrecht – Wilnis heeft een 
mooie en uitdagende route uit-
gezet van ongeveer 130 km. Het 
routeboek is gemaakt volgens de 
bolletje-pijltje methode.
Deze methode wordt veel ge-
bruikt in de rallysport en is vrij 
simpel.
Er zijn altijd mooie prijzen te win-
nen met dit jaar als hoofdprijs 
meevliegen met een sportvlieg-
tuig vanaf Hilversum! Inschrijven 
voor de Lenterit kan nog tot za-
terdag 14 april op www.lenterit.
nl Let op er zijn nog een beperkt 
aantal plaatsen beschikbaar.

Reis om de wereld tijdens 
schoolfeest

Jenaplanschool ‘t Startnest
Uithoorn - Wie vrijdag door het 
park bij de Scheg liep, kon het 
niet zijn ontgaan: de jaarlijkse 
sponsorloop van Jenaplanschool 
’t Startnest. Alle leerlingen van 
de basisschool liepen zoveel mo-
gelijk rondjes om geld op te ha-
len voor het schoolkamp en het 
goede doel. Dit jaar is het goede 
doel: CliniClowns. Na afloop van 
de sponsorloop verplaatste het 
feest zich naar binnen en konden 
ouders en kinderen genieten van 
een gezellig schoolfeest vol work-
shops, hapjes en drankjes vanuit 
de hele wereld. 

Reis om de wereld 
De kinderen van Jenaplan-
school ’t Startnest verzamelen 
zich om drie uur in het park om 
de school. De meesten hebben 
een sportieve outfit aangetrok-
ken en hun snelste schoenen uit 
de kast gehaald. Doel is vanmid-
dag om zo veel mogelijk rond-
jes te rennen en geld op te halen 
voor het goede doel CliniClowns 
en het schoolkamp. Er is dit jaar 
voor CliniClowns gekozen, omdat 
één van de leerkrachten van de 
school en enkele ouders dit jaar 
meedoen aan de Alpentocht, een 
beklimming van de Mont Ven-
toux om geld op te halen voor dit 
goede doel. Zodra het startsig-
naal klinkt, beginnen de kinderen 
te rennen. Ze worden aangemoe-
digd door ouders, opa’s, oma’s en 
andere belangstellenden. Na een 
paar rondjes worden de hoofden 
roder en het gehijg harder. ‘Ik ben 

kapot’, roept een jongen naar z’n 
vader. Toch gaat hij gewoon ver-
der en heeft na 20 minuten 8 
rondjes om de school gerend. 

Schoolfeest
Na afloop is er even een mo-
mentje om bij te komen van deze 
mooie prestatie, maar dan is het 
echt tijd om naar binnen te gaan. 
In de school staat namelijk alles 
al klaar voor het schoolfeest. Dit 
jaar is het thema: ‘rondje om de 
wereld’. Alle groepen hebben een 
land gekozen en daar de afgelo-
pen weken meer over geleerd. 
Bijvoorbeeld over de taal, belang-
rijke steden en eetgewoonten. 
Vandaag is de afsluiting en wor-
den er spelletjes gedaan en wor-
den er hapjes en drankjes ver-
kocht. Zo kan er sushi worden ge-
maakt in Japan, een koe worden 
gemolken in Nederland, geschil-
derd in Frankrijk en met pasta 
worden geknutseld in Italië.
Gelukkig kan de school rekenen 
op ouders die helpen bij de activi-
teiten en de verkoop van de hap-
jes. Samen kunnen ze terugkijken 
op een geslaagd schoolfeest. Op 
woensdag 16 mei opent de Jena-
planschool haar deuren speciaal 
voor ouders en kinderen die op 
zoek zijn naar een basisschool en 
graag een kijkje willen nemen in 
de school.
Leerlingen van groep 8 zullen 
rondleidingen verzorgen. Een 
mooie gelegenheid om de school 
in actie te zien. De open ochtend 
is van half 10 tot half 12.

De Kwakel - Op de parkeerplaats 
van de Honkbalvereniging aan de 
Vuurlijn is een kluis gevonden van 
hardplastic. De kluis was open ge-
maakt en leeg gehaald. De kluis is 

blauw van kleur en 40 bij 40 centi-
meter groot. De eigenaar kan zich 
melden bij de gemeente. Mede-
werkers van de gemeente heb-
ben de kluis opgehaald.

Drie fietsen estolen
Uithoorn - Op donderdag 5 april 
zijn vanaf het busstation twee he-
renfietsen van het merk Gazel-
le Oranje gestolen. De diefstallen 
hebben plaatsgevonden tussen 
zes in de ochtend en zeven uur in 
de avond. De fietsen zijn grijs van 

kleur. De registratienummers ein-
digen op 8915 en 8070. Tussen 
vrijdag 6 en zondag 8 april is vanaf 
de Prunus in De Kwakel eveneens 
een Gazelle fiets gestolen. De fiets 
type Charmony is van titanium en 
het serienummer eindigt op 5825.

Vijf oldtimers gestolen
Uithoorn - Uit een loods aan de 
Anthony Fokkerweg zijn in het 
Paasweekend vijf oldtimers ge-
stolen. De diefstal van de wagens 
werd op dinsdag 3 april ontdekt. 
Het hek naar de hal was geforceerd 
en een roldeur open gebroken. De 
politie is direct een onderzoek ge-
start. Hieruit blijkt dat de dieven 
vrij veel auto’s hebben moeten 
verplaatsen om de vijf classic cars 
naar buiten te kunnen rijden. Vol-
gens getuigen zijn de dieven er 
met de auto’s vandoor gegaan op 
tweede Paasdag, maandag 2 april. 

Rond 01.15 uur zijn de eerste au-
to’s gestolen, rond 02.30 uur nog 
eens twee en de laatste schijnt 
om 06.00 uur weggereden te zijn. 
De politie heeft sporen veilig ge-
steld. Het onderzoek is nog in volle 
gang. Gestolen zijn drie Porsches, 
een Mercedes 280 en een Jagu-
ar. De wagens zijn rond 1970 ge-
bouwd. Verder is ook nog een ken-
tekenplaat ontvreemd: GF-817-T. 
Wie meer informatie heeft, wordt 
verzocht contact op te nemen met 
de politie via 0900-8844 of ano-
niem via 0800-7000.

Naar ziekenhuis na doelpunt
Uithoorn - Op zondag 8 april 
rond vier uur in de middag zijn 
de politie en de ambulancedienst 
gealarmeerd voor een onwel ge-
worden persoon bij de voetbal-
vereniging aan de Randhoorn-
weg. Een 26-jarige voetballer uit 

Amsterdam bleek met een kop-
bal een doelpunt gescoord te 
hebben, maar was daarna met 
zijn hoofd tegen de doelpaal be-
land. De voetballer was buiten 
bewustzijn geraakt. Hij is ver-
voerd naar een ziekenhuis. 

Arm gebroken na val van trap
Uithoorn - Op donderdag 5 april 
rond half twaalf in de ochtend is 
een 69-jarige vrouw gevallen van 
de trap bij de Romeflat. De politie 
en de ambulancedienst zijn ter 

plaatse gegaan. Er is eerste hulp 
verleend, waarna de inwoonster 
naar het ziekenhuis is vervoerd. 
Hier bleek dat ze haar arm gebro-
ken heeft. 

Lege kluis gevonden

ook wel perfectbrows genoemd. 
Voor prachtige en strakke wenk-
brauwen (ook al heb je zelf wei-
nig haar/wenkbrauwen) moet je 
bij de NZURI wenkbrauwspecia-
listen zijn. 
Ook kon men gebruik maken van 
een gratis professionele huidme-
ting met de hannah SkinAnaly-
ser en was er deze dag een su-
per mooie korting op een van 
de meest geboekte hannahbe-
handelingen. Ook werd er gretig 
gebruik gemaakt van de zonne-
bank, men kon namelijk zonnen 
voor €5,00 + gratis crème. Velen 

kwamen even hun BMI checken 
of kwamen zich bij Slimness aan-
melden voor de cursus. Al met al 
hebben we héél veel bestaande 
en nieuwe klanten mogen ont-
vangen en is het de hele dag ge-
zellig druk geweest. We willen ie-
dereen bedanken die is gekomen 
en met ons een onvergetelijke Ju-
bileum Open Dag ervan hebben 
gemaakt. We kijken nu al uit naar 
de najaarseditie en die is op za-
terdag 8 september. Zet hem vast 
in de agenda!
NZURI Plaza, Bozenhoven 19a 
Mijdrecht, www.nzuriplaza.nl
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Zangers en zangeressen 
gezocht voor AmstelProms
Regio - Op 14 juli wordt Amstel-
Proms 2018 georganiseerd. Het 
grootse concert met 60 man sterk 
orkest en 100 man groot koor wat 
vorig jaar enkele duizenden men-
sen op de been bracht op de kade 
langs de Amstel in Uithoorn. Net 
als vorig jaar wordt er ook dit jaar 
weer gewerkt met lokale zangers 
en zangeressen. Het program-
ma van dit jaar is een combina-
tie van klassiek, opera en popmu-
ziek. Voor ieder wat wils dus en 
een zeer gevarieerde avond met 
prachtige en herkenbare muziek.

Audities
Binnenkort worden er audities ge-
organiseerd voor zangers en zan-
geressen die graag zouden willen 
optreden als solo zanger(es) in 1 
van de popmuziek stukken die 
door het AmstelProms orkest ge-
speeld gaan worden. De audities 
vinden in de maand mei plaats en 
we zoeken zangers en zangeres-
sen voor een aantal muziekstuk-
ken. Denk je dat jouw stem goed 
past bij deze nummers en wil je 
graag meedoen? Geef je dan op 
voor de audities door een email 
te sturen naar info@amstelproms.
nl. Er wordt daarna zsm contact 
met je gezocht om verdere af-
spraken te maken. De stukken 
waarvoor je auditie kunt doen 
zijn de volgende:
•	 Een	Joe	Cocker	medley
•	 Barcelona	(Freddie	Mercury	en	

Montserrat	Cabellé
•	 Het	duet	Zonder	Jou	(Paul	de	

Leeuw en Simone Kleinsma)

•	 Hold	 back	 the	 river	 (James	
Bay)

•	 You’re	 the	 voice	 (John	 Farn-
ham)

•	 Why	tell	me	why	(Anita	Meyer)
Vind je het nou wel leuk om te 
zingen, maar toch liever in het 
grote AmstelProms koor en niet 
als solist? Ook dan kun je je opge-
ven voor een email te sturen naar 
het hierboven genoemde email 
adres.

Opera audities
Er kunnen zich ook nog steeds 
mensen aanmelden voor de ope-
ra workshop of voor de audities 
van 1 van de opera nummers 
die ten gehore gaan worden ge-
bracht:
•	 La	Traviata	(Verdi)
•	 O	mio	Babino	Caro	(Puccini)
•	 Funiculi	Funicula	(Turco)

Mocht	u	zelf	een	goede	zanger	of	
zangeres zijn, geef u dan op voor 
de audities en u kunt misschien 
wel meezingen op dit grootste 
muzikale evenement van Uit-
hoorn.
Mocht	u	wat	minder	vertrouwen	
in uw eigen stem hebben, maar 
wel heel erg graag zingen, dan 
kunt u zeker meezingen in het 
AmstelProms koor. Kent u mis-
schien mensen met een heel erg 
mooie stem?
Laat het ons dan ook weten, of 
attendeer ze even op deze mo-
gelijkheid.	 Meer	 informatie	 over	
AmstelProms 2018 kunt u vinden 
op www.amstelproms.nl

Gratis toegangskaarten voor 
Verzamellaarsjaarbeurs
Regio	 -	 Zaterdag	 14	 en	 zondag	
15 april wordt in de Utrechtse-
jaarbeurs weer de bekende Ver-
zamelaarsjaarbeurs gehouden. 
Deze verzamelaarsjaarbeurs is 
Europa’s	 grootste	 verzamel-	 en	
vintage-evenement met het 
meest diverse en exclusieve aan-
bod.	 Het	 is	 dé	 fysieke	 ontmoe-
tings- en handelsplaats waar ver-
zamelaars, liefhebbers van vin-
tage en handelaren samenko-
men voor een leuke dag uit, om 
heerlijk rond te snuffelen, inspira-
tie op te doen en om dat unieke 
item aan te schaffen waar ze al ja-
ren naar op zoek zijn. Er zijn apar-
te afdelingen voor speelgoed, 
glas, aardewerk, boeken & strips, 
sieraden, munten, postzegels, ar-
cheologie, ansichtkaarten, fifties, 
sixties & seventies spullen en de-
sign woon- en interieurartikelen. 
Daarnaast kan men op meerde-

re gezellige terrassen elkaar de 
nieuwe aanwinsten laten zien of 
tips en ideeën uitwisselen. Vast 
onderdeel van de Verzamelaars-
jaarbeurs	 is	 bovendien	 de	Mega	
Platen	&	CD	Beurs.	Een	hemel	op	
aarde voor liefhebbers van pop-
muziek met een gigantisch aan-
bod	van	singles,	lp’s,	cd’s,	dvd’s	en	
allerlei popsnuisterijen.

Gratis
Onze krant mag 10 vrijkaarten be-
schikbaar stellen. Stuur op DON-
DERDAGOCHTEND	 12	 APRIL	 een	
email naar: redactiemijdrecht@
meerbode.nl met daarin een af-
druk van dit artikel en u maakt 
kans	op	zo’n	vrijkaart.	Er	zijn	er	10	
dus wees er snel bij, op=op.
Bent u bij de eerste tien ontvangt 
u per mail een code en kunt u 
deze	 activeren.	 (foto	 Jaarbeurs	
Utrecht)

Live muziek bij 
Brouwerij de Schans
Regio	 -	Wat	 is	 en	 nou	 lekkerder	
dan genieten van mooie mu-
ziek op een zonnig terras met 
een heerlijk gekoeld biertje in de 
hand! Dat kan op iedere 1e en 3e 
zondag van de maand bij brou-
werij de Schans. Komende zon-
dag,	15	april	zal	 Jon	Kendall	hier	
optreden.
Brouwerij en distilleerderij de 
schans is gevestigd in een prach-
tig historisch pand uit 1781. Van-
af juni 2017 is het proeflokaal ge-
opend. Hier kun je genieten op 
vrijdag en zaterdag van 15.00 tot 

22.00 uur en zondag van 12.00 tot 
20.00 uur van koffie, thee, diverse 
frisdranken maar natuurlijk ook 
van een heerlijk biertje, of een 
proefplankje met 4 verschillende 
soorten bier. Kom langs en geniet 
van de gezellige sfeer en een lek-
ker borrelhapje en drankje. Bier-
brouwerij en Distilleerderij De 
Schans - Schans 21 - 1421BAUit-
hoorn - 0858887523
Wel	belangrijk	om	te	weten	is	dat	
de ingang aan de achterzijde van 
het gebouw zit tussen nummer 
15.00 en 17.00 uur.

Testrit van de metro in de Noord-Zuidlijn bij het CS Amsterdam (foto: Ge 
Dubbelman)

Ook diverse bussen en trams krijgen 
een andere route
Noord-Zuidlijn op 22 juli 
aanstaande in gebruik
Regio - Regio - Het dagelijks be-
stuur van de Vervoerregio Am-
sterdam heeft bevestigd dat de 
Noord-Zuidlijn	 dit	 jaar	 op	 22	 ju-
li in gebruik wordt genomen en 
de	metro	 gaat	 rijden.	 Tegelijker-
tijd	rijden	vervoerders	GVB,	Con-
nexxion en EBS vanaf dan een 
hierop aangepaste dienstrege-
ling. Op advies van de Vervoer-
regio, gemeente Amsterdam en 
GVB heeft het dagelijks bestuur 
van de Vervoerregio besloten 
dat	de	Noord-Zuidlijn	in	exploita-
tie	gaat	op	22	juli.	Met	dit	besluit	
gaan alle partijen verder met hun 
voorbereidingen, zodat vanaf 22 
juli 2018 de nieuwe dienstrege-
ling ingaat. 
Vanaf 22 juli rijdt het grootste 
deel van de dag, iedere zes mi-
nuten een metro over de Noord-
Zuidlijn.	 In	 de	 latere	 avonduren	
rijdt de metro iedere zeven tot 
acht minuten.
Tot	 22	 juli	 test	 GVB	 de	 Noord-
Zuidlijn	 nog	 uitgebreid.	 In	 april	
en mei gebeurt dit met testreizi-
gers. Vanaf 22 juli zal in de prak-
tijk blijken hoe de nieuwe me-
trolijn in samenhang met het be-
staande netwerk functioneert. Dit 
kan niet vooraf getest worden. Bij 
het in dienst gaan van de Noord-
Zuidlijn	 zullen	 er	 naar	 verwach-
ting, zeker het eerste half jaar, de 
nodige kinderziektes optreden. 
Dit kan variëren van het ontbre-
ken van up-to-date reisinforma-
tie tot het tijdelijk uitvallen van 
een metro of zelfs de gehele lijn. 
In	de	eerste	periode	is	tijdens	gro-

te verstoringen de actuele reisin-
formatie nog niet beschikbaar 
via de gebruikelijke kanalen, zo-
als OV9292. GVB stelt alles in het 
werk om ook tijdens verstoringen 
reizigers goed te informeren. Bij-
voorbeeld via omroepberichten, 
door de inzet van extra service-
medewerkers op stations, en via 
Twitter	en	internet.	Er	wordt	hard	
aan gewerkt om de kinderziektes 
zo snel mogelijk op te lossen.

Veranderend lijnennet 
Diverse bus- en tramlijnen in Am-
sterdam en de regio – dus ook in 
Amstelland-Meerlanden	 -	 rijden	
vanaf	 22	 juli	 anders.	 Ze	 worden	
afgestemd op het metronetwerk. 
De bereikbaarheid van de metro-
poolregio Amsterdam wordt met 
het nieuwe lijnennet verbeterd 
en aantrekkelijker voor huidige 
en toekomstige reizigers.
De Vervoerregio en de gemeen-
te Amsterdam werken nauw sa-
men	met	 vervoerders	 GVB,	 Con-
nexxion en EBS om voor een goe-
de overgang naar het nieuwe lij-
nennet te zorgen. Reizigers in de 
Amsterdamse regio worden geïn-
formeerd met een publiekscam-
pagne van 18 april tot en met 21 
mei over de veranderingen die 
in juli plaatsvinden. Aansluitend 
op deze regionale publiekscam-
pagne informeren de vervoerders 
de reizigers over concrete wijzi-
gingen in de dienstregeling, met 
een eigen (op elkaar afgestem-
de)	 campagne.	Wij	 houden	u	op	
de hoogte.

Onderdelenmarkt 
Midden-Nederland
Regio	-	Zondag	15	april	a.s.	wordt	
de jaarlijkse onderdelenmarkt 
van	Midden-Nederland	weer	ge-
houden. Deze zal plaatsvinden 
bij het landbouw meganisatiebe-
drijf	Roeleveld	&	Bos	aan	de	Tien-
boerenweg	 15	 te	 Mijdrecht.	 De	
stichting “De Historie Herleeft in 
de Vechtstreek” heeft de orga-
nisatie van de onderdelenmarkt 
in handen. Deze stichting orga-
niseert	 ook	 het	 Historisch	 Festi-
val in Vreeland. Op de onderde-
lenmarkt worden er voorwerpen 
verhandeld die iets met de histo-
rie te maken hebben. Dit varieert 
van oldtimer tractor onderdelen 
tot	kleding.	Maar	ook	antieke	ge-
bruiksvoorwerpen, documenta-
tie van uw voertuig en gereed-
schappen enzovoort. Standhou-
ders vanuit heel Nederland en 
particulieren uit de omgeving die 
de voorjaarsopruiming achter de 
rug hebben, komen met een kar-
ren	vol	handel	naar	Mijdrecht.	Ze	
komen snel van hun spulletjes af. 
Dit geeft deze onderdelenmarkt 
iets	 extra’s.	 Door	 de	 diversiteit	
van de handelaren en particulie-
ren wordt er over het algemeen 
goed zaken gedaan. 
Tevens	is	er	gelegenheid	om	met	

mede	 hobbyisten	 of	 oude	 be-
kenden die u tegen het lijf loopt, 
een praatje te maken in de koffie-
hoek. Een deel van de baromzet 
doneren wij dit jaar aan de Nier-
stichting Nederland. Deze onder-
delenmarkt is voor bezoekers ge-
heel gratis en er is volop gratis 
parkeergelegenheid. De organi-
satie wil erop wijzen dat de vroe-
ge vogels onder ons de mees-
te en beste handel doen, want 
op=op en weg=weg! Als u inte-
resse heeft om op deze onder-
delenmarkt uw overtollige on-
derdelen of voorwerpen te ver-
handelen, dan dient zich uiterlijk 
voor 12 april a.s. op te geven bij, 
Roel	 Zeldenrijk	 tel:	 0653	 683625	
of roel.zeldenrijk@kpnmail.nl
Openingstijden:	 Zondag	 van	
07.00 tot ca.14.00 uur.

Op ontdekkingstocht op 
fort bij Abcoude 
Regio - Benieuwd naar wat er 
achter	 de	poort	 van	 Fort	 bij	 Ab-
coude te zien en te beleven is? 
Op zaterdag 14 april van 10.00 tot 
17.00 uur is de allereerste kans 
van het jaar om dit te ervaren. 
Dan	 start	 namelijk	 het	 Forten-
seizoen.	 Ontdek	 Fort	 bij	 Abcou-
de onder leiding van een ervaren 
gids, die de geschiedenis van dit 
imposante bouwwerk tot leven 
laat komen! 

Historische verhalen
Via de brug over de fortgracht 
kunt u uitgebreid ronddwalen 
op het binnenfort en genieten 
van de historische verhalen en 
de	 natuur.	 In	 het	 hoofdgebouw	
bezoekt u het kruitmagazijn, de 
slaapvertrekken en het muse-
um. De buitenmuren zijn hier wel 
1,8 meter dik! Vanaf het uitzicht-
punt	 op	 het	 oostelijke	 ‘Oreillon’	
kunt	 u	 Fort	 bij	 Nigtevecht	 zien	
liggen. Vanaf deze locatie kunt u 
zich goed voorstellen dat vroe-

ger vanaf dit punt met kanonnen 
werd geschoten.

Stelling van Amsterdam
Fort	bij	Abcoude	is	het	eerste	ge-
bouwde fort van de Stelling van 
Amsterdam. Dat deze waterlinie 
uniek in de wereld is, blijkt wel uit 
het feit dat de Stelling van Am-
sterdam	 Unesco	 Werelderfgoed	
is. De lange verdedigingslinie 
met dijken, sluizen, batterijen en 
forten loopt als een ring om Am-
sterdam en beschermde destijds 
de hoofdstad.

Ga mee op ontdekkingstocht!
Op zaterdag 14 april van 10.00 
tot 17.00 uur kunt u dit bijzon-
dere fort ontdekken. Bestel toe-
gangskaarten via www.natuur-
monumenten.nl/fortbijabcou-
de. Lid van Natuurmonumenten? 
Dan betalen volwassenen €3,- en 
kinderen (ook OERRR-leden) €1,-. 
Niet-leden betalen €6,- en kinde-
ren €2,-. (foto Rene Koster)

Regio - Regio - Voor het 4e jaar op 
een	rij:	Pete	Bog’s	Bigband	meets	
Friends.	Op	21	april	2018	ontmoe-
ten	 zij	 in	Dans-	 en	Partycentrum	
Colijn	 te	 Uthoorn	 Heidy	 Crooy-
mans,	Colette	Wickenhagen,	Jos-
je	 van	 Zanden	 en	 Klaas	 Fop-
ma. Samen met deze uitsteken-
de zangers kun je een swingend 
concert met diverse jazz stijlen 
verwachten. Natuurlijk speelt de 

band aansluitend nog een lekke-
re set dansmuziek om de avond 
feestelijk af te sluiten. Soepele 
Swing, vette Blues, opzwepende 
Latin,	 loeistrakke	 Funk	 en	 dam-
pende	 Rock.	 Je	 kunt	 het	 zo	 gek	
niet	bedenken	of	Pete	Bog’s	Big-
band heeft het op haar repertoi-
re staan. Deze Bigband kan zich 
met recht de meest swingende 
band uit de regio Aalsmeer, Uit-

hoorn,	Mijdrecht	en	De	Ronde	Ve-
nen noemen. De band bestaat uit 
19 man/vrouw en een zangeres, 
allen gevorderde en enthousias-
te amateurs die met veel passie 
muziek maken en met plezier op-
tredens verzorgen. De aanvang 
is om 20.30 uur (zaal open vanaf 
20.00 uur). Kaarten, in de voorver-
koop, zijn onder andere te kopen 
via de website www.pbbb.nl
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12e AH Jos van de Berg 
jeugdronde van Uithoorn
Regio - Zondag 8 april stond de 
groen/zwart/witte ballonnen-
boog nog voor de ingang van de 
nieuwe kantine van UWTC. Op za-
terdag was namelijk de officië-
le opening van het clubgebouw 
van UWTC geweest. Voor sommi-
ge deelnemers aan onze jeugd-
ronde was het nog even wen-
nen dat de inschrijving niet meer 
in de kantine van onze AKU bu-
ren was en zij moesten even te-
ruglopen naar de ingang van het 
sportpark, maar iedereen was het 
er over eens: wat een prachtig 
clubgebouw.
Bij cat 1 hadden we 10 deelne-
mers en er ontstond een kop-
groep van 3. De winst ging naar 
Pien Rozenburg uit Vijfhuizen. 
Dit was wel verrassend aange-
zien Pien even hiervoor had 
moeten lossen...Maar haar me-
de vluchtgenoten hielden de be-
nen stil in aanloop naar de finish. 
Pien kwam er weer bij en won de 
sprint. De tweede plaats was voor 
Sten van Niekerk uit Purmerend. 
Op de derde plaats eindigde Max 
Baars uit Amsterdam. Onze Tom 
Derogee werd vandaag 10e. Er 
was nog enige stress voor de start 
toen bleek dat Tom zijn helm was 
vergeten. Zijn ouders hadden in 
de vroege ochtend de lunchpak-
ketjes klaargemaakt voor alle me-
dewerkers en vrijwilligers bij de 
wedstrijd en dan kan zoiets ge-
beuren. Gelukkig heeft UWTC en-
kele leenhelmen en daar paste 
Tom een exemplaar van.

Cat 2 
Cat 2 had het kleinste deelne-
mersveld met 7 renners. Hier wa-
ren 4 renners redelijk aan elkaar 
gewaagd en zij streden om de po-
diumplaatsen. De winst ging naar 
Pieter Westbroek uit Sint Pancras 
voor Hidde Schagen uit Haarlem 
en Lars van Assema uit Assen-
delft. Alleen UWTC renner Mike 
Knook greep naast een mooie be-
ker, er waren namelijk in alle ca-
tegorieën zes prijzen te verdelen. 
Twaalf renners streden er bij cat 3 
om de prijzen. Een kopgroep van 
4 renners hadden een grote voor-
sprong verkregen op een achter-
volgend groepje van 3 renners. 
De overige rennertjes werden op 
meerdere rondes achterstand ge-
zet. De overwinning ging naar 
Pascal Cutler uit Amsterdam, op 
de tweede plaats Indy van Velzen 
uit Waddinxveen en derde Lars vd 
Berg uit Vleuten. UWTC lid Emilie 
Fransen heeft als hoofdsport het 
schaatsen en zij reed vandaag 
naar de 11e plaats.

Cat 4
Bij cat 4 waren 16 deelnemers van 
start gegaan. Onder aanvoering 
van de Amstel renners Tyler Eyk 
en Michiel Mouris werd er flink 
aan kop gesleurd. Een groep van 
zeven renners wisten bij elkaar te 
blijven de rest moest passen. Ne-
derlands Kampioen Tyler Eyk uit 
Amsterdam wist clubgenoot Mi-
chiel Mouris uit Baambrugge te 
verslaan in de sprint. Op de der-
de plaats eindigde Dean Tol uit 
Volendam. Met 24 deelnemers 
had cat 5 een mooi deelnemers-
veld. Hier ontstond een kopgroep 

van 8 renners. Jan van Schaik uit 
Amsterdam pakte de zege. Op 
de tweede plaats eindigde Joeri 
Schaper uit Bergen. Joeri had nog 
pech door een lekke band in de 
laatste fase van de wedstrijd. Hij 
kon nog net met een ronde ver-
goeding een ander wiel steken. 
En op de derde plaats eindigde 
Zoë van Velzen uit Waddinxveen.
Het grootste deelnemersveld was 
er bij cat 6. In het veld van 28 ren-
ners reden drie UWTC leden mee. 
Mike Derogee was veel voorin en 
op kop te vinden. Maar het tempo 
lag niet hoog genoeg om het pe-
loton veel kleiner te krijgen of in 
stukken te laten breken. Er volgde 
dus een eindsprint van een bijna 
compleet deelnemersveld. Tobias 
Kool uit Purmerend was het rapst, 
gevolgd door Nederlands Kampi-
oen Nienke Veenhoven uit Oost-
zaan en Jesse de Vries uit Hoofd-
dorp. UWTC lid Mike Derogee viel 
met zijn 7e plaats net buiten de 
prijzen, maar reed vandaag een 
goede koers. Ook Rens Grömmel 
(18e) en Lars Hopman (20e) kon-
den tevreden naar huis, het was 
hun gelukt om in het peloton te 
blijven. 
De dag werd afgesloten met de 
‘grote’ mannen van cat 7. Hier 
was WV Noord-Holland ruim ver-
tegenwoordigd met sterke ren-
ners. En zij konden de wedstrijd 
hard maken. De top-3 bestond al-
leen uit WV N-H renners en Ma-
rijn Schapers uit Bergen was het 
sterkste vandaag. Op de tweede 
plaats Raphaël Mouton uit War-
menhuizen en derde Stef Koning 
uit Hensbroek. 
Al met al weer een geslaag-
de dag, waarin EHBO vereni-
ging Cannillus gelukkig weinig te 
doen had. Alle vrijwilligers weer 
hartelijke dank, want dankzij jul-
lie inzet konden 113 deelnemers 
een mooie wedstrijd rijden.

Veteranen
Zondag 8 maart stonden de 
UWTC veteranen Leen Blom, Ben 
de Bruin, John Tromp en Guus 
Zantingh aan de start van wie-
lerwedstrijden in Rotterdam. Bij 
de 60+ werd er onder aanvoering 
van Bert Bakker snel gekoerst 
maar 4 ronden voor het einde 
wisten er twee renners uit het pe-
loton te ontsnappen: Bert Bakker 
en Willen Hus, zij namen een klei-
ne voorsprong en werden niet 
meer achterhaald. Willem Hus uit 
Voorburgwon de wedstrijd voor 
Bert Bakker uit Zaandam, John 
Tromp eindigde als 6e en Ben 
de Bruin finishte als 23e. Bij de 
69+ gingen er direct na het start-
schot drie renners ervan door on-
der leiding van de plaatselijke fa-
voriet Piet Gruteke. Zij bouwden 
een mooie voorsprong op. Hal-
verwege de wedstrijd vormde 
zich een tweede groep van zeven 
renners met daarbij Leen Blom en 
Guus Zantingh. Met nog 12 ron-
den te gaan kwamen de zeven 
bij de drie koplopers en met nog 
drie ronden te gaan demarreerde 
Arie de Groot uit Stolwijk uit deze 
groep en won de wedstrijd. Guus 
Zantingh uit Mijdrecht spurt-
te zich naar een 2e plaats, Leen 
Blom finishte als 10e.

UWTC
Subsidie van Provincie
Regionaal TrainingsCentrum
Regio - Acht Noord-Hollandse 
topsportlocaties krijgen bij el-
kaar ruim € 2.1 miljoen. De pro-
vincie maakt Noord-Holland hier-
mee nog aantrekkelijker voor in-
ternationale, olympische én pa-
ralympische sportevenementen 
en accommodaties. Een van deze 
accommodaties is die van UWTC 
Uithoorn.
Omdat aan de BMX afdeling van 
UWTC recent de RTC status is ge-
geven door KNWU, kwam de club 
in aanmerking voor de subsidie-
aanvraag. UWTC Uithoorn van 

ook de paralympiërs Jetze Plat en 
Tim de Vries, krijgt bijna € 49.000,- 
subsidie van de provincie voor 
het inrichten van de instructie-
ruimte en het krachthonk in het 
op zaterdag 7 april geopende 
clubgebouw. Het buitenveld kan 
voor wintertrainingen ingericht 
worden en er komen lussen voor 
tijdmetingen.
Deze investeringen maken het 
complex nog meer een topsport-
locatie. Niet alleen de BMX gaat 
profiteren van deze voorzienin-
gen maar heel UWTC.

Laatste loodjes bij 
Bridgeclub de Legmeer
Regio - En weer wordt het “bil-
len knijpen” zo op het einde van 
de derde ronde parenbridge. In 
de A- lijn deden Cees Bergkamp 
& Ruud Lesmeister zeer goe-
de zaken door met 64,06% een 
behoorlijke inhaal slag te ma-
ken. Ook Jan Egbers & Ben Rem-
mers hielden stand als tweede 
met 58,59% en beide paren kun-
nen zo nog enigszins een bedrei-
ging vormen voor de toppositie 
die nog steeds in handen is van 
Gerard van Beek & Rina de Jong. 
Mieke van den Akker & Lijnie Tim-
mer werden derde met 55,99% 
gevolgd door Ben ten Brink & Jan 
Bronkhorst met 55,73%, maar zij 
vormen geen bedreiging. Johan 
Le Febre & Wim Slijkoord, die nu 
vijfde werden met 55,21%, zijn 
daar en tegen nog wel in de run-
ning, ze staan na vijf avonden 
tweede op schootsafstand! On-
deraan is het doek voor drie pa-
ren vrijwel zeker gevallen, num-
mer vier kan echter nog ontsnap-
pen, de twee paren er boven zijn 
binnen handbereik. In de B- lijn 
zijn de vier promovendi duide-
lijk, de afstand met de achtervol-
gers lijkt groot genoeg. Onderaan 
de rij blijft het ook hier spannend 
tussen degradatie paar nummer 
vier en de twee daar vlak boven, 
de verschillen zijn minimaal. De-
ze keer werden Marianne & Huub 
Kamp afgetekend eerste met 
63,99%, duidelijk rijp voor de A 

toch? Op twee Ankie Bots & Ag-
nes Kroes met 59,82% en Cobie 
Bruine de Bruin & Trudi Zandber-
gen werden derde met 56,85%. 
Marcel Dekker en, voor deze keer, 
Rob Bakker werden keurig vierde 
met 55,95% waarna Sonja & Hans 
Selman als vijfde met 55,65% hun 
promotie kansen consolideerden. 
In de C- lijn wat minder stress, je 
kunt niet degraderen, maar de 
strijd om de vier meest begeerde 
plaatsen gaat hier nog tussen zes 
paren. Voor deze avond was om 
eerste te worden ook een zestiger 
vereist en Gerda van Liemt & Els 
van Wijk voldeden ruimschoots 
aan deze opgave door 63,89% te 
scoren. Op twee Anneke & Bram 
van der Zeeuw met een mooie 
59,03% en Tom de Jonge & Her-
man Vermunicht werden nu der-
de met 58,33%. 
Op vier nestelden zich Ria Wezen-
berg & Tim Vader met 57,99% en 
Mieneke Jongsma & Anneke Wij-
mans sloten hier de top vijf met 
55,90% af.
Volgende keer dus de grande fi-
nale van deze ronde en wilt u 
daar in het vervolg ook bij zijn, 
kom dan spelen bij Bridgeclub De 
Legmeer. Elke woensdagavond 
vanaf 19.45 uur in Dans & Party-
centrum Colijn aan de Industrie-
weg 20 te Uithoorn.
Voor inlichtingen het secretariaat: 
e-mail gerdaschavemaker@live.
nl, telefoon 06-83371540.

Bridge vereniging Uithoorn
Regio - In deze prom / degradatie 
ronde ging in de A lijn de 1”plaats 
naar Ans Breggeman & Lia Guijt 
met 63,69 % op de 2”plaats ein-
digde Monique Verberkmoes & 
Jan v Beurden met 62,50 % en op 
de 3”plaats Marijke & Ger v Praag 
met 59,82 % In de B lijn ging de 1” 
plaats naar Henk v/d Schinkel met 
Fons Roelofsma met de hoogste 
score van de avond 65,83 % op 
de 2”plaats eindigde Dieny Ver-
hoeff & Mart v/d Voort met 62,19 
% en op de 3”plaats Nelly Jansen 
& Jaap Bark met 55,30 % De eind-
stand in de A lijn is op de 1 “plaats 
Hans Wagenvoort & Nico v/d 
Meer met 62,35 % en in de B lijn 
op de 1 “plaats Thea Slot & Mir-
jam Nieuwenhuizen met 56,23 %. 

Naar de A lijn gaan Thea & Mirjam 
en Anja & Marja gedegradeerd 
zijn Cees & Jos en Tonny & Har-
ry. Het is de BVU er veel aan gele-
gen om zoveel mogelijk instroom 
te krijgen van nieuwe bridgers. 
Zo geven we regelmatig bridge-
lessen. Bent u een beginnend 
bridgepaar (of thuisbridgers) dat 
ook het verenigingsleven wil le-
ren kennen, dan kunt u zich bij de 
BVU opgeven om geheel vrijblij-
vend een paar keer mee te spelen 
op de maandagavond en de sfeer 
te proeven. Voor informatie en/
of lid worden van de BVU kunt u 
contact opnemen met Hans Wa-
genvoort tel. 06 53 368 948 of via 
de mail: wagenvoorthans@gmail.
com.

Sans Rancune kiest niet 
altijd voor troef
Regio - Deze week treffen we in 
de A-lijn opnieuw een bijzonder 
verschijnsel. Er is een fit in een 
(hoge) kleur, en toch kiest men 
voor Sans. Vooral de schaal waar-
op springt in het oog. Maar liefst 
elf keer van de 24 spellen kiezen 
sommigen 3 SA in plaats van een 
andere manche. en nog in twee 
deelscores speelt dezelfde keu-
ze. Bij een gelijk aantal slagen be-
taalt de Sans net iets beter, maar 
het risico down te gaan is meest-
al groter. Soms juist bod, als de 
tegenstanders in het kleurcon-
tract aftroevers kunnen maken, 
dat houdt het spannend. In de re-
sultaten zien we al deze mogelijk-
heden voorbij komen. Dat levert 
een boeiende uitslag op, waar 

Gerard en Ad met 64,17% fier bo-
venaan prijken, gevolgd door Ria 
en Leny met 60,42%. Drie andere 
paren bieden en maken een slem.
De B-lijn worstelt met een ge-
heel andere problematiek. Halen 
we het geboden contract of niet. 
Sommigen durven vaak de man-
che niet uit te bieden ondanks 
schijnbaar voldoende punten, 
bijvoorbeeld omdat men de kaart 
te leeg vindt. Als het er dan net 
niet inzit, is men spekkoper. Ook 
hier twee paren boven de 60%. 
Truus en Hanny winnen met 62% 
vóór To en Wim met 61%. Fred en 
Lia bieden fraai 6 Ha. Als U het 
ook wel eens op de dinsdagmid-
dag wilt proberen kunt U bellen 
naar Lijnie Timmer, (0297)561126.

KDO knokt zich naar een 
duur punt tegen DOSR
De Kwakel - Na de jammerlij-
ke 2-0 nederlaag tegen koplo-
per DSOV, mocht KDO afgelopen 
zondag voor het eigen publiek 
aantreden tegen DOSR. De gas-
ten uit Roelofarendsveen draaien 
een stabiel seizoen en bevinden 
zich bovenin de middenmoot 
van de 2e klasse C. Trainer Ray-
mond de Jong kon tegen DOSR 
niet beschikken over de gebles-
seerden Jesse Stange en Jim Klijn, 
waardoor o.a. Erik Verbruggen in 
het basiselftal mocht beginnen. 
Onder heerlijke weersomstandig-
heden voor de supporters begon 
DOSR zeer sterk aan de wedstrijd 
in De Kwakel. In het eerste kwar-
tier kreeg het elftal uit Roelo-
farendsveen, met Ron Langhout 
als assistent-trainer op de bank, 
drie 100% kansen om al snel op 
voorsprong te komen. De paal en 
twee prima reddingen van doel-
man Jesper Oudshoorn voorkwa-
men dit, waardoor KDO met de 
schrik vrijkwam. Nadat de Kwake-
laars de beginfase waren doorge-
komen, liet het zich steeds meer 
gelden in de wedstrijd. In de 32e 
minuut leidde de eerste kans 
voor KDO, spelend in een 4-4-2 
systeem, direct tot een doelpunt. 
Na een goede actie aan de linker-
kant van Joeri Stange, wist Ma-
thijs van Rijn de bal namelijk bij 
de eerste paal diagonaal knap 
binnen te koppen, 1-0.

Gelijk
Vijf minuten later wist DOSR ech-
ter al op gelijke hoogte te komen. 
Vanuit een vrije trap gleed de be-
hendige linkerspits, Sow Alagie, 
de bal op vijf meter van het doel 
binnen, 1-1. In de slotfase van de 
eerste helft waren Bart Hoving, 
Thijs Plasmeijer en Sven Vlasman 
nog dichtbij de 2-1, echter wis-
ten zij niet te scoren. Met een 1-1 
stand werd even later, onder toe-
ziend oog van zo’n 300 suppor-
ters, de rust bereikt. In de twee-
de helft was DOSR in het eer-
ste kwartier wederom de boven-
liggende partij. Dit lichte over-
wicht zorgde voor twee zenuw-
slopende situaties voor het Kwa-
kelse doel. Een bal net naast en 

een schot op de paal van de num-
mer negen zorgde ervoor dat 
KDO niet op achterstand kwam 
tegen de fysiek sterke gasten. Na 
een uur voetballen kwam Joris 
Kortenhorst in het veld om meer 
voetbal op het Kwakelse midden-
veld te krijgen. In de 62e minuut 
kon vervolgens in ene Mathijs 
van Rijn schuin op het doel aflo-
pen. Oog in oog met de doelman 
van DOSR schoot hij de bal ech-
ter rakelings naast de linkerpaal. 
De wedstrijd golfde daarna op en 
neer totdat opnieuw Sow Alagie 
zijn klasse toonde in De Kwakel in 
de 77e minuut. 

Balverlies
Na onnodig balverlies door KDO 
werd de donkere linkerspits van 
DOSR aangespeeld en wist hij 
met een schitterend schot vanaf 
20 meter de 1-2 aan te tekenen. 
Voor Raymond de Jong was dit 
het signaal om over te schakelen 
naar het offensieve 3-4-3 systeem 
en bracht hij ‘stormram’ Rick Kruit 
in het veld. Dit moedige besluit 
werd uiteindelijk in de 87e mi-
nuut beloond in de vorm van de 
gelijkmaker. Schuin voor het doel 
wist Sven Vlasman de bal ‘a la Van 
Basten in 1988 tegen Duitsland’, 
in de lange hoek te schieten, 2-2. 
Hierna volgde voor beide doe-
len nog enkele spannende mo-
menten, waarbij de scheidsrech-
ter moeite had om het overzicht 
te behouden. Na ruim negentig 
minuten zat de wedstrijd erop en 
mocht KDO blij zijn met het punt 
dat in de wacht werd gesleept. 
Door beide ploegen werd er na 
afloop volop nagepraat in de ge-
zellige Kwakelse kantine. Hierbij 
was er eveneens een loterij geor-
ganiseerd t.b.v. het Ronald McDo-
nald Kinderfonds, wat heeft ge-
leid tot een prachtige opbrengst 
van €2.500,-. Door dit gelijkspel is 
het verschil met nummer elf Fore-
holte opgelopen naar zeven pun-
ten in het voordeel van KDO. Met 
nog vijf wedstrijden te gaan kun-
nen de Kwakelaars hopelijk vol-
gende week in en tegen nummer 
laatst Alphen een grote stap zet-
ten

Het Amsterdamse Bos Golf: 
Uniek in alle opzichten
Uithoorn - Op dinsdag 3 juli 
wordt, voor de achtste keer, het 
Amsterdamse Bos Golf toernooi 
gehouden. Dit unieke evenement 
wordt georganiseerd door Ro-
tary Club Aalsmeer-Uithoorn en 
is inmiddels een begrip in de re-
gio. Het is de enige mogelijkheid 
om in het prachtige Amsterdam-
se Bos een balletje te slaan. Het 
staat vanwege de specifieke om-
standigheden bij de enthousiaste 
deelnemers van de afgelopen ja-
ren dan ook bekend als ‘First Am-
sterdam Rough Tournament’.
Dit uitdagende karakter is zeker 
niet de enige reden om hieraan 
deel te nemen. Alle opbrengsten 
van het evenement komen ten 
goede aan De Nederlandse Her-
senbank. In de voorgaande 7 edi-
ties werd € 350.000,- bijeenge-
bracht voor diverse goede doe-
len. Deze editie zullen nog meer 
evenementen worden verzorgd. 
Het 18 holes golf toernooi met 
aansluitend programma staat 
deze dag centraal. Op zichzelf 
al een uniek evenement, waar-
aan dit jaar nog een extra dimen-
sie wordt toegevoegd, te weten 
twee bijzondere golfclinics. 
Een mindervalide clinic van 12.00 
– 14.00 uur met speciale profes-
sionals en veel aandacht voor 
de individuele deelnemers. Ver-
volgens een reguliere clinic van 
15.00 – 17.00 uur, waarin alle ele-
menten van het golfspel aan de 
orde komen en de deelnemers 
ook aan het aansluitende pro-
gramma deel nemen. Een unie-
ke gelegenheid om nader ken-
nis te maken met deze sport en 
ook geschikt als teamuitje. De-
ze clinics worden verzorgd door 
vier golfpro’s van Golf & Country 

Club Liemeer! Deelnemers aan 
het 18 holes golf toernooi krij-
gen een lunchpakket voor onder-
weg. Diverse regionale onderne-
mers staan klaar om u onderweg 
te laten genieten van een hap-
je en een drankje. Moegestreden 
kunnen de deelnemers terecht 
bij het clubhuis van cricket club 
VRA. Om na te borrelen en aan-
sluitend te starten met een uitge-
breid diner. Buiten de prijsuitrei-
king wordt een veiling georgani-
seerd waar fraaie kavels worden 
aangeboden. Deelnemers, orga-
nisatoren en belangstellenden 
bleven de afgelopen jaren niet 
voor niets massaal om aan deze 
veiling deel te nemen. Bovendien 
is er nog een loterij met specta-
culaire prijzen. Dit unieke evene-
ment kan niet gerealiseerd wor-
den zonder de onmisbare spon-
soren en ruim 60 vrijwilligers. Wilt 
u uw steentje bijdragen aan het 
Amsterdamse Bos Golf, in welke
vorm dan ook? Neem dan con-
tact op via info@amsterdamse-
bosgolf.nl. Het Amsterdamse Bos 
Golf blijkt een prachtig netwerk 
evenement voor bedrijven. Be-
drijven

die met een team willen deelne-
men, kunnen dit doen met een 
flight van 4 personen of als spon-
sor. De verrassende verzorging 
gedurende de gehele dag en het 
diner en de drank zijn in de prijs 
inbegrepen. Het aantal flights is 
beperkt. Deelname of sponso-
ring kan opgegeven worden via 
de website www.amsterdamse-
bosgolf.nl. U treft daar ook nade-
re informatie aan. Ook kunt u een 
email verzenden aan info@am-
sterdamsebosgolf.nl.
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Boule Union Thamen 
ontloopt degradatie
Uithoorn - De laatste speeldag 
van de Nationale Petanque Com-
petitie stond voor het eerste 
team in het teken van dreigen-
de degradatie. Immers het team 
stond op de zevende plaats in de 
rangschikking en dat is een de-
gradatieplaats. Int totaal stonde 
drie teams met gelijk aantal wed-
strijdpunten onderin de ranglijst. 
Dat waren De Spaanse Ruiter 2, 
Boule Union Thamen 1 en Grand 
Cru’82 2 met op de vijfde plaats 
Les Boule Fleuries 3 met een punt 
voorsprong.
De laatste speeldag moest dus de 
beslissing brengen. Het team van 
Boule Union Thamen moest thuis 
spelen tegen Grand Cru’82 en 
dankzij het mooie weer kon dit 
op het eigen terrein aan de Vuur-
lijn. Het team nam in de eerste 
speelronde meteen een 2-1 voor-
sprong door twee doubletten-
partijen te winnen. In de triplet-
tenronde leek het mis te gaan. De 
equipe 2 verloor al snel en equi-
pe 1 kwam 7-10 achter te staan. 
Een tactische wissel bracht ech-
ter het gewenste resultaat. De 
equipe maakte van alle boules 
gebruik en scoorde zes punten 
en pakte daarmee de partijwinst 
met 13-10. 

Voorsprong
Zo ging het team van Boule Uni-
on Thamen met een 3-2 voor-
sprong de afsluitende doublet-
tenronde in. Equipe 3 kwam als 
nel met een 13-7 overwinning 
van de baan en equipe 1 volgde 
even later met een 13-5 overwin-
ning, waarmee de totaal overwin-
ning in ieder geval zeker was. Dat 
was voor equipe 2 de bevrijding. 
Op een stand van 11-12 scoorden 
ze twee punten en maakten daar-
mee de eindstand van de ont-
moeting op 6-2.
Uit Amstelveen kregen we be-

richt dat Bulderbaan met 6-2 ge-
wonnen van Les Boules Fleuries 
en dat maakte dat degradatie de-
finitief afgewend was.
De twee andere teams van Bou-
le Union Thamen speelden uit 
tegen resp. De Goede Worp 4 en 
De Boele de Boule 3. De Goede 
Worp was te sterk voor het twee-
de team van Boule Union Tha-
men (6-2). Team 3 speelde in Roe-
lofarendsveen en kwam met een 
gelijkspel thuis. In de eindrang-
schikking eindigde team 3 op 
plaats vijf en team 2 op plaats zes 
in poule 8 van de zesde divisie.
De spelers en speelsters gaan nu 
het zomerseizoen in en dat bete-
kent naar keuze deelnemen aan 
toernooien bij andere verenigin-
gen en de zaterdagmiddag com-
petitie van District West.
Het volgende evenement bij Bou-
le Union Thamen aan de Vuurlijn 
is het clubkampioenschap tête-à-
tête op zondag 22 april, aanvang 
10.30 uur.

KDO G1 laat Only Friends 
ontsnappen
De Kwakel - Eindelijk lekker voet-
balweer in de voorjaarscompe-
titie en de returns staan op het 
programma. Na een overwin-
ning in Amsterdam zou KDO op-
nieuw de nodige punten thuis 
kunnen scoren. Dat bleek niet 
zo makkelijk deze wedstrijd. Alle 
teams zijn redelijk aan elkaar ge-
waagd dus tussen winnen en ver-
liezen maakt een goede uitbraak 
het verschil. In de 1e helft had 
KDO het betere van het spel maar 
kon dit niet in cijfers uitdrukken. 
Veel kansen werden onbenut ge-
laten. In de 2e helft werd er ein-
delijk gescoord en het was Daan 
die KDO op voorsprong bracht. 
Vanaf dat moment ging Only 
Friends meer druk uitoefenen op 
het doel van KDO. De tegenstan-
der van KDO kreeg een paar goed 
kansen maar Rody kon een aan-
tal doelpogingen pareren. Ook 
Mitchel was sterk aan het verde-
digen waardoor de gevaarlijkste 
man van Only Friends geen kans 
kreeg. Er kwamen natuurlijk weer 
veel kansen voor KDO maar de 
schoten van Luke, Daan 1, Daan 

2 en Mark waren te gemakkelijk 
voor de keeper van Only Friends. 
Dus als je de kansen niet benut 
hou je de tegenstander in leven. 
Een verdekt schot was voor Ro-
dy niet te tegen te houden. Uit-
eindelijk mocht KDO nog blij zijn 
met een gelijkspel want in de 
slotfase kreeg Only Friends nog 
goede kansen. Eindstand KDO 
G1- Only Friends G1 1-1.

De Springschans
Meisjes groep 8 winnen 
finale schoolvoetbal
Uithoorn - De meiden uit groep 8 
van basisschool de Springschans 
mogen zich ook dit jaar weer 
kampioen van Uithoorn noemen. 
Door deze overwinning hebben 
de meiden zich geplaatst voor de 
regionale finale, die in mei geor-
ganiseerd wordt.
Het eerste duel tegen het Duet 
begonnen de meiden met veel 
wedstrijdspanning. Na de 0-1 
gingen de meiden van de Spring-
schans steeds beter spelen en 
maakte Fleur de terechte gelijk-
maker. De 1-1 zorgde voor de om-
keer in de wedstrijd en uiteinde-
lijk wonnen de meiden het duel 
met 3-1 
Het tweede duel tegen de Kwik-

staart bleek lange tijd uit te lopen 
op een gelijkspel, maar vlak voor 
het eindsignaal scoorde Jasmijn 
knap de winnende goal. Door het 
verlies van de Kajuit in de twee-
de wedstrijd, wisten de meiden 
dat ze in de laatste wedstrijd aan 
een gelijkspel genoeg hadden 
voor de overwinning. In de derde 
wedstrijd waren beide teams erg 
aan elkaar gewaagd en creëer-
den beide teams veel kansen. Na 
een spannende slotfase bleef de 
0-0 stand op het scorebord, waar-
na het feest kon beginnen. Eline, 
Jasmijn, Lieke, Maria, Isabel, Luna, 
Fleur, Iris, Kim en Amelie hebben 
een geweldige teamprestatie ge-
leverd.

De Kwakel - Afgelopen vrijdag 
begon de competitie in de eerste 
klasse voor de honkballers van 
Thamen. Door het koude en nat-
te weer was de voorbereiding op 
de competitie weinig ideaal met 
alleen maar een oefenwedstrijd 
tegen Boekaniers.
HCAW H3 dat al jaren uitkomt in 
de eerste klasse is een team dat 
al jaren om de bovenste plekken 
meespeelt. Het was dus meteen 
een tegenstander van formaat 
voor de heren van Thamen. Het 
publiek was met het mooie weer 
ook allemaal weer tevoorschijn 
gekomen om de Thamen spelers 
te ondersteunen. 
Tot en met de vijfde inning was 
het een gelijk opgaande strijd 
en was de stand 1-1. In de eerste 
helft van de zesde inning weet 
HCAW twee punten te scoren na 
een tweetal honkslagen en een 
niet perfecte relay actie waardoor 
de derde nul net niet op de thuis-
plaat viel, 1-3.
In de achtste inning scoorde 
HCAW nog een puntje na een 
tweetal honkslagen en kon Tha-
men in de gelijkmakende inning 
1 puntje terugpakken. Na twee-
eneenhalf uur was de stand 2-4 in 
het voordeel van HCAW.Thamen 

gaat komende vrijdag 13 april om 
19.30 uur op bezoek bij Kinheim 
2 in Haarlem.

Softbal Dames
Thamen komt dit seizoen met 
twee teams uit in de tweede klas-
se, ook hier was dus sprake van 
een promotie. Het eerste team 
ging zondagochtend op bezoek 
bij Wassenaar SD2. Waren de eer-
ste twee innings er wel wat sco-
ringskansen, de Thamen dames 
haalden pas in de derde inning 
uit. Honkslagen, tweehonkslagen 
en een driehonkslag zorgden er-
voor dat Thamen een 0-9 voor-
sprong nam. In de gelijkmaken-
de derde inning weet Wassenaar 
ook vier keer te scoren en komt 
de stand op 4-9. Thamen weet 
in de vierde en vijfde inning we-
derom de nodige punten te sco-
ren en brengt de stand op 4-15. 
Wassenaar weet niets meer te-
rug te doen en de Thamen dames 
gaat dus met de mercy-rule na 5 
innings met 2 punten weer terug 
naar Uithoorn.
Het tweede damessoftbalteam 
krijgt komende donderdag 
HCAW/Zuidvogels op bezoek en 
het eerste team krijgt zondag om 
16.00 uur Zuidvogels op bezoek.

Drukte bij BVK
De Kwakel - Na de glorieus door 
Atie Doeswijk en Huub Zandvliet 
gewonnen Paasdrive vorige week 
was het afgelopen donderdag 
een drukte van belang in Dorps-
huis De Quakel, waar maar liefst 
46 paren zich verzameld hadden 
om aan de 1e zitting van de laat-
ste parencyclus van dit seizoen te 
beginnen. Zo’n opkomst hadden 
we dit jaar nog niet gehad. De ze-
gen in de Paasdrive van Atie en 
Huub was zeer opmerkelijk, want 
in de drive van vorig jaar wisten 
zij niet hoger te komen dan de al-
lerlaatste plaats. De tegenstan-
ders onderschatten hen dus en 
dat werd zwaar afgestraft, want 
tegen hun 69,39% was geen en-
kel ander paar bestand. Opmer-
kelijk was verder dat de volledige 
top 3 van de Paasdrive werd inge-
nomen door paren die normaliter 
in de C-lijn of de lagere regionen 
van de B-lijn terug te vinden zijn.

A-lijn
In de A-lijn met 14 paren toonden 
Rita Ritzen en Christa Leuven de-
ze donderdag 5/4/2018  hun klas-
se door met 64,93% de 1e plaats 
op te eisen. Ook op de plaatsen 
2 en 3 vinden we vertrouwde na-
men: Margo Zuidema en Francis 
Terra werden 2e met 62,15% en 
Nelly Vork en Andre Verhoef 3e 
met 60,07%.
Ruud en Kees konden hun draai 

niet vinden. Hun score werd door 
geen enkel ander paar ‘verbeterd’, 
ook in de 2 andere lijnen niet, zo-
dat zij met plek 14 genoegen 
moesten nemen.

B-lijn
Ook in de B-lijn werd er flink op 
los gescoord. De topscore van de 
avond met 69,35% was voor de 
ontketende Rina van Vliet en Ger-
da Bosboom.  Na hun wonder-
baarlijke ontsnapping aan degra-
datie in de vorige cyclus waren  
Elisabeth en Nan v.d. Berg niet te 
houden en met 63,39% legden zij 
een stevige basis voor de rest van 
deze cyclus. Rie Bezuyen en Ger-
brand van Nigtevegt werden 3e 
met 56,25%.
Jan en Jaap waren nog niet bij-
gekomen van hun op 0,08% ge-
miste promotie naar de A lijn in 
de vorige cyclus. Dat zij aan dat 
nivo overigens eigenlijk nog niet 
helemaal  toe zijn lieten zij deze 
avond zien, want zij eindigden 
troosteloos onderaan.

C-lijn
In de C-lijn baarden Ria en Hans 
Broers opzien door met 63,69% 
de 1e plaats te veroveren. Tonny 
Godefroy en Harry Rubens ble-
ven met 60,42% nog aardig in 
hun spoor. Toos Boerlage en An-
nie Lauwers completeerden de 
top 3 met 58,33%.

Dames 1 SAS’70 
volleybal kampioen
Uithoorn - Vorig weekend was 
het al een feit: de laatste eventu-
ele concurrent verloor een punt 
en zonder zelf te spelen was het 
eerste damesteam van SAS’70, 
gesponsord door Motion Fysio-
therapie en Preventie en door 
Phaedra’s Bubbelshop www.
phaeadram.nl, daarmee verdiend 
kampioen geworden. De con-
currentie was al ruim op achter-
stand gezet waarmee 3 wedstrij-
den voor het einde van de com-
petitie de champagne uit de koel-
kast gehaald kon worden. De da-
mes promoveren volgend sei-
zoen naar de 1e klasse.
Voor het in grote getale opge-
komen publiek werd afgelopen 
donderdag het kampioensfeest-
je uitgebreid gevierd. Tegenstan-
der was het laag geklasseerde 
AMVJ Martinus (11e) wat verdedi-
gend af toe nog aardig partij gaf. 
SAS D1 speelde niet haar beste 
wedstrijd en coach Gio had ook 
nog eens te maken met 4 gebles-
seerde speelsters die niet op volle 
kracht inzetbaar waren. Maar dat 
maakte niet uit. Het team is in-
middels zo op elkaar in gespeeld 

dat ook dit euvel weer door ande-
re speelsters opgevangen wordt. 
Het werd een 4-0 overwinning  
(25-13; 25-18; 25-9 en 25-17). Een 
staande ovatie van het publiek, 
we are the champions door de 
geluidsboxen en het feest in de 
kantine van De Scheg kon begin-
nen. Voor volgend seizoen zijn 
de dames nog op zoek naar een 
extra spelverdeelster en een ex-
tra aanvalster met ervaring op 
1e klasse of top 2e klasse niveau. 
Voor meer informatie kun je con-
tact opnemen met Linda van der 
Meulen: sas70wedstrijdleiding@
gmail.com 

Heren
Voor het eerste herenteam is 
een kampioenschap ook bin-
nen handbereik. Als de mannen 
de laatste twee wedstrijden met 
4-0 winnen (van de inmiddels ge-
degradeerde nrs 11 en 12) dan 
zou het kampioenschap en pro-
motie ook een feit zijn. De man-
nen spelen op woensdag 11 april 
om 20.00 uur uit in Haarlem en 
donderdag 19 april thuis om 
21.15 uur in De Scheg.

Desert Daltons gaan 
zandhappen
De Kwakel - Het Kwakelse rally-
team de Desert Daltons is afge-
lopen zondag vertrokken richting 
Marokko voor een zware woes-
tijnrally, de Marokko Desert Chal-
lenge. Ze nemen deel met twee 
teams aan deze race, die na Le Da-
kar de grootste rally ter wereld is 
met maar liefst ruim 700 deelne-
mers. In de fluorgele buggy rijdt 
coureur Mark Klinkhamer met na-
vigator Peter van der Vliet die het 
roadbook leest, en in de oran-
je-zwarte auto John Groen met 
navigator Marga Poen. De start 
is pas 15 april, maar de tocht er 
naartoe is al een koers op zich: De 
rallywagens gaan elk in een apar-
te vrachtwagen, waarmee samen 
met het bevriende Uithoorn-
se team van Schijf  in konvooi 
de 3600 kilometer naar de start 
in het Marokkaanse Agadir afge-
legd wordt. Daar aangekomen 
wordt de buggy uit de vrachtwa-
gen gereden en gaat de vracht-
wagen, die is uitgerust met een 
werkbank en is volgestouwd met 
gereedschap en reserveonderde-
len, dienst doen als servicetruck. 
Deze ondersteund het team, 
rijdt van bivak naar bivak en is ’s 
avonds de plek waarin aan de au-
to gesleuteld kan worden voor 
het broodnodige onderhoud. De 
rijders leggen per dag tussen de 

270 en 470 kilometer af en finisht 
22 april na in totaal 2600 rally ki-
lometers in Saidia. ‘We zijn gede-
gen voorbereid,’ aldus navigator 
Peter van der Vliet. ‘Na anderhalf 
jaar sleutelen hebben we de au-
to eind maart tijdens de IJmui-
den Strandrace goed in het zand 
kunnen testen en dat pakte voor-
treffelijk uit: We eindigden als 
eerste in onze klasse en negen-
de over-all.’ ‘Toch kunnen we de 
omstandigheden niet helemaal 
vergelijken,’ aldus coureur Mark 
Klinkhamer. ‘In Marokko wach-
ten ons ook nog hitte, stof, heu-
vels , woestijn en rotsen, een ve-
le malen ruiger terrein dan het 
brave strand van IJmuiden. Maar 
met de motor zit het in ieder ge-
val goed!’ Het eten wordt door lo-
cale cateraars verzorgd, dat is een 
zorg minder maar brengt ook ri-
sico’s met zich mee. ‘Door al dat 
gekruide voedsel ligt de racekak 
natuurlijk op de loer,’ aldus John 
Groen, ‘we hebben daarom zelfs 
een eigen toilet en douche mee.’ 
De Marokko Desert Challenge is 
te volgen op de facebookpagina 
van de Desert Daltons, maar ook 
op een hele directe manier. Mid-
dels een gratis te downloaden 
app genaamd ‘Morocco Desert 
Challenge’ kunnen de  rijders re-
altime gevolgd worden.

Thamen honkballers 
verliezen nipt








