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Groepsaankoop
zonnepanelen van start

KORT NIEUWS:

Oproep voor
getuigen
Uithoorn - De redactie kreeg
het verzoek tot plaatsing van
het volgende artikel, waaraan
zij graag voldoet: “Ik ben Eloïse en ik woon in Uithoorn. En
zit in de eerste klas van het
Alkwin Kollege. Ik fietste dinsdag 19 april om 16.20 uur op
de Watsonweg en toen ik bij
het kruispunt stond om naar
het Elzenlaantje te gaan werd
ik aangereden door een jongen op een scooter. Ik werd
van rechtsachter ingehaald en
hij botste tegen mij en we vielen om. Na de botsing vroeg die
jongen om mijn adres en zou
hij later in de avond naar mijn
huis komen. Ik werd geholpen door een jongen van mijn
school. Er reed ook iemand
langs en die riep naar die jongen van de scooter: ‘’Dit is nu
al je derde keer’’. U begrijpt het
al, de jongen heeft niets meer
van zich laten horen. Ik wil
graag dat hij zich alsnog meldt
op het adres dat hij heeft, zodat we alles kunnen afhandelen. Ik zoek ook nog getuigen
die het ongeluk hebben gezien
en meer weten over deze jongen. Je kan contact opnemen
via de krant of via mijn school,
het Alkwin Kollege. Het is belangrijk voor mij en het verwerkingsproces. Ik hoop dat hij dit
leest en de durf heeft om naar
mij toe te komen.”
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Uithoorn - In de gemeente Uithoorn en 10 andere Noord-Hollandse gemeenten verzorgt SamenZonneEnergie voor de vijfde keer een
groepsaankoop voor zonnepanelen.
Het is de derde keer dat deze in Uithoorn wordt uitgevoerd. Alle inwoners van de provincie Noord-Holland kunnen zich gratis en vrijblijvend inschrijven als deelnemer van
de groepsaankoop zonnepanelen
SamenZonneEnergie. Na een veiling onder gekwalificeerde zonnepanelenleveranciers ontvangen alle geïnteresseerden een persoonlijk
aanbod voor een compleet zonnepanelensysteem.

Fractie en wethouder aan de
slag bij Kwekerij Noordpoel
De Kwakel - Tijdens de Kwakelse Veiling had de VVD-fractie een
kavel ingezet waarmee de hoogste bieder de VVD-fractie een halve
dag aan het werk kon zetten. Arnoud van der Knaap van Kwekerij De
Noordpoel was deze hoogste bieder
en kon dus de VVD-fractie naar eigen believen aan het werk zetten.
Op 16 april jl. was het zover, om 7.30
uur stond de voltallige VVD-fractie
paraat aan de Poelweg. Uit solidariteit kwam ook wethouder Marvin
Polak zijn collega’s een handje helpen, daarmee werd dus meer menskracht geleverd dan voor de kavel

tijdens de Kwakelse Veiling geboden was. Na een kop koffie was het
tijd om het veld in te gaan, waar zij
met emmertjes door Arnoud aan de
slag werden gezet om het onkruid
tussen de planten uit te halen.
10.00 uur: eindelijk even pauze! Na
2,5 uur bukken, wat de VVD-ers
overduidelijk in hun dagelijkse werk
niet gewend zijn, was het even tijd
voor een kop koffie en een goed
gesprek met Arnoud van der Knaap.
Natuurlijk werd dit gesprek aangegrepen om ook eens te beluisteren
waar volgens Arnoud ook aandacht
voor moet zijn in de lokale politiek,

onderwerpen variërend van betere verlichting op sommige buitenwegen, de huisvesting van seizoenwerkers tot speelaccommodaties bij
scholen kwamen ter sprake. Kortom: weer veel input waar de VVDfractie mee aan de slag kan. Maar
tot die tijd moest er eerst nog tot het
middaguur onkruid gewied worden.
De volgende dag had menig VVDer toch wel wat last van zijn of haar
beenspieren, maar de ochtend werken bij Kwekerij De Noordpoel was
een leuke en leerzame ervaring, die
het klein leed van een beetje spierpijn zeker waard was.

Noord-Holland al 65.000
panelen rijker
In de gemeente Uithoorn hebben
inmiddels 83 huishoudens meer dan
850 zonnepanelen aangeschaft via
SamenZonneEnergie. De verklaring
voor het succes van SamenZonneEnergie is volgens Kirsten Kremer, projectmanager van SamenZonneEnergie, te vinden in de voordelen die je kunt behalen met een
groep. “Samen kun je een aanzien-

lijke groepskorting krijgen op kwalitatief hoogwaardige materialen.
Daarnaast voorziet SamenZonneEnergie deelnemers van objectieve
en heldere informatie, zodat zij een
weloverwogen keuze kunnen maken”, aldus Kremer.
Vrijblijvend inschrijven
Wie benieuwd is naar de kosten en
opbrengsten van zonnepanelen kan
zich tot en met 11 mei gratis en vrijblijvend inschrijven via www.SamenZonneEnergie.nl. Op 12 mei organiseert SamenZonneEnergie een
veiling onder zonnepanelenleveranciers. De leverancier die het beste bod uitbrengt, wint de veiling en
doet de deelnemers een aanbod op
maat. Als een deelnemer besluit
om het aanbod te accepteren, dan
wordt er een volledig en kwalitatief hoogwaardig zonnepanelensysteem geïnstalleerd. Vanaf dat moment wekt de nieuwe eigenaar van
het zonnepanelensysteem direct
zelf zonne-energie op. De gemeente Uithoorn zet samen met SamenZonneEnergie dus een stap naar
een duurzamere omgeving.

Dodenherdenking Uithoorn en De Kwakel

Elke dag het laatste
regionale nieuws!

zie onze site:
meerbode.nl
facebook.com/

Uithoorn - In de gemeente Uithoorn heeft de herdenking op 4 mei
niet alleen betrekking op de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog.
Zij staan ook stil bij alle slachtoffers
die bij andere oorlogen, geweld of
vredesmissies (bijvoorbeeld de Balkanoorlog, de vluchtelingen uit Iran,
Irak en Syrië, terroristische aanslagen, e.d.) gevallen zijn. Dit jaar is het
landelijke thema ‘De vrijheid omarmd’; vrijheid, verdraagzaamheid
en vrede zijn niet vanzelfsprekend.
En met alles wat er nu speelt is dit
thema belangrijker dan ooit. De 4
mei herdenking is daar een goed
moment voor.
De herdenking start om 19.30 uur
vanuit het Oranjepark met een Stil-

le Tocht. Slagwerkers van KnA gaan
voorop met omfloerste trom. Bij het
Stilte Monument tegenover de Thamerkerk wordt de Last Post gespeeld en is het om 20.00 uur twee
minuten stil, afgesloten door het
zingen van twee coupletten van het
Wilhelmus. Daarna volgt de toespraak door Mevrouw H.D. Oudshoorn-Tinga, burgemeester, de
kranslegging en de bloemenhulde
door inwoners van en organisaties
uit de gemeente Uithoorn. Iedereen
wordt verzocht om bloemen mee te
nemen.
Hierna wordt het programma in de
Thamerkerk voortgezet met herdenkingsmuziek, enkele gedichten
en met beelden van de gemeente
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Uithoorn in oorlogstijd. Het Burgerinitiatief 4 mei herdenking ziet de
belangstelling van jong en oud jaarlijks toenemen, een voorwaarde om
de vrijheid te omarmen en door te
geven.
De Kwakel
Het 4 mei comité De Kwakel (scoutinggroep St. Joannes) organiseert
dit jaar voor de achtste keer een 4
mei herdenking. Deze vindt plaats
in het Egeltjesbos in De Kwakel. Het
thema is ‘De vrijheid omarmd’. Over
dit thema zal er deze avond door diverse mensen gesproken worden,
tevens wordt er een aantal gedichten voorgedragen.
Er zal om 19.15 uur verzameld worden in het Egeltjesbos, waarna de
herdenking even voor half acht zal
aanvangen. Tussen 19.30 en 20.00
uur zullen er diverse personen aan
het woord zijn en tussendoor is er
muziek. Even voor 20.00 uur blaast
een trompettist de ‘Last Post’. Om
20.00 uur volgen er twee minuten stilte. Na de twee minuten stilte
zal het Wilhelmus ingezet worden,
waarna er kransen gelegd zullen
worden o.a. door Stichting Voedselbank Uithoorn/De Kwakel en scoutinggroep St. Joannes. Als de kransen gelegd zijn is er voor de aanwezigen een mogelijkheid om rozen
(die ter plaatse aanwezig zijn) neer
te leggen bij het tijdelijke stiltemonument. Hierna zal de herdenking
ten einde zijn.

Wereldkeuken keer op keer gezellig
Uithoorn - Afgelopen week was er
weer een Weredlkeuken in het Buurtnest. Deze keer waren het gerechten uit de Italiaanse keuken die op
het menu stonden. Met een soep als
voorgerecht en tiramisu als nagerecht
was het weer een drie gangen me-

nu, wat mensen voorgeschoteld kregen. Het was dit keer niet helemaal
uitverkocht,maar dit mocht de gezelligheid niet deren. Het eten was lekker
en de sfeer was goed. De gerechten
door diverse bewoners klaargemaakt
en met de groenten van de Goudrei-

net smaakten goed en iedereen ging
tevreden naar huis. Volgende maand
wordt de Wereldkeuken gehouden op
18 Mei, het thema wordt later bekend
gemaakt. Wilt u op de hoogte blijven,
hou dan de Facebookpagina Wereldkeuken Europarei in de gaten.

Eerste Bokkentocht
doorslaand succes
Uithoorn - De allereerste Bokkentocht door Uithoorn en De Kwakel is
een grote hit geworden. De deelnemende taveernes werden overvallen
door de grote opkomst, op een was
het bockbier zelfs helemaal op! En
voor de bijbehorende amuses was
dat op veel van de negen locaties
het geval. Er waren dan ook ruim
tweehonderd deelnemers aan deze eerste Bokkentocht, waarbij iedereen zoals bij de Poldertocht een
stempelkaart meekreeg die bij elk
van de deelnemende etablissementen afgestempeld moest worden.
Wandelen, fietsen, steppen, zelfs
klunen, alles was toegestaan. De eigenaren van ‘In den Ossewaerd’ waren verrast door de hoge opkomst.
‘Op voorhand hadden we erop gerekend dat doordat onze B&B, die op
het verste punt van de route ligt veel
deelnemers ons links zouden laten
liggen. Niets was minder waar’, aldus Rens Jan van Ossewaarde. ‘Het
was zeer gezellig en geslaagd, en
direct vanaf 14.00 druk, dat het tot
21.00 uur bleef!’ Ook de dinosaurus
onder de Uithoornse horecaondernemers Cees Stokman bevond zich
onder de deelnemers. ‘Het valt tegenwoordig niet meer mee mensen nog enthousiast te krijgen voor
kroegbezoek, maar dit doet me werkelijk versteld staan!’, aldus een enthousiaste Stokman.
Smaakvol
Naast enkele bekendere bockbieren
werden er vooral ook locaal gebrouwen bockbieren geschonken. Zo

ook het Blauwe Hert, ontwikkelt en
gebrouwen door Kwakelaar Sander
Voorn en een aantal vrienden. Een
zeer smaakvol bier dat geschonken
werd in Bar het Fort en waar men
te tijd voor moet nemen. ‘We hebben ons mengsel, waarin onder andere ook koriander en sinaasappelschil zit verwerkt, wel twintig keer
van samenstelling gewisseld,’ aldus
Sander. ‘We brouwen vijfduizend liter van dit bier op jaarbasis, bottelen het en via de gespecialiseerde
groothandel duikt het ook in allerlei
buitenlanden op, tot in Canada aan
toe,’ vervolgt hij enthousiast. Toch is
dit voorlopig het laatste jaar dat ze
dit doen. ‘Het is dringen op de speciale biermarkt, we kunnen het bier
niet afzetten tegen een kostendekkende prijs. Daarnaast gaat er erg
veel tijd inzitten en hebben we nu
bijna allemaal een jong gezin dat
meer tijd opeist. We stoppen met de
intentie om over een jaar of vijf het
brouwen weer op te pakken. Tegen
die tijd is de oververhitte speciaalbieren markt wellicht ook weer wat
afgekoeld.’ Mede organisator Ron
Voorn was zeer in zijn nopjes met
het daverende succes van de Bokkentocht. ‘Het was perfect weer, en
nagenoeg alle stempelkaarten waren vol. Alleen Henk Angenent en
Eric Hulsebosch, die het traject klunend wilden afleggen, zijn uitgevallen en door de shuttlebus van Hotel Hengelsport afgevoerd,’ aldus
Ron. ‘We hebben nu al weer zin in
de Herfsteditie!’

Natuur dichtbij
Uithoorn - De omlegging van de
N201 heeft jaren geduurd maar de
vogels wisten het nieuwe natuurgebiedje aan weerszijden van de nieuwe N201 al heel snel te vinden. Je
kunt er van dichtbij allerlei vogels
zien en horen. In het voorjaar buitelen de kieviten en grutto’s door de
lucht, kluten staan rustig op een van
hun heel dunne poten in het water,
ganzen grazen in de weilanden. Het
is genieten dicht bij huis.

DUS! heeft oog voor natuur zo in
de directe omgeving en organiseert
daarom een excursie op maandagavond 9 mei. Natuurgids Walter Busse zal op de hem vertrouwde enthousiaste manier van alles
vertellen over wat we zien en horen. Verzamelen om 19.00 uur op
de parkeerplaats van de tennisvereniging langs de Hollandse Dijk.
Meer informatie via secretariaat@
dus-uithoorn.nl.
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APotHeek
Apotheek Thamer Heijmanslaan 5
Uithoorn, tel. 0297-562851
Apotheek Boogaard Amstelplein
27 Uithoorn, tel. 0297-566886
DierenHULP
Dierenambulance, tel: 0653315557.
DierenArtsen
Dierenarts Annemieke Calis
Oranjelaan 32A, 1421 AK Uithoorn,
tel. 0297-565989
Dierenartsenpraktijk UithoornAalsmeer, Marijnenlaan 46, 1421
NH Uithoorn, tel: 0297-560627.
brAnDweer & PoLitie
Brandweer, tel. 020-5556666.
Politie, tel: 0900-8844.
sLAcHtofferHULP
info: 0900-0101.
www.slachtofferhulp.nl

Het weiland is weer helemaal klaar
voor twee jonge kalfjes, die nog

DaarOM
Door Willem Nijkerk

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

1 mei open dag in de Tuin
Bram de Groot
Regio - In het voorjaar lijkt alles
ineens uit de grond te schieten en
in bloei te komen. Kruipend zenegroen, grote muur, Zweedse kornoelje, sleutelbloemen staan al volop in bloei. De zwarte rapunzel laat
zijn eerste bloemknoppen zien en
het is volop genieten van de bloesem van de fruitbomen.

Column 9

PsycHoLogiscHe
HULPverLening
Praktijk voor Eerstelijnspsychologie Nes a/d Amstel
Mw. drs. C. de Klerk,
gezondheidszorgpsycholoog
(BIG geregistreerd)
tel. 0297-582706 / 06-44222810
psychoprakt@hetnet.nl
www.psychoprakt.nl

voor 1 mei komen en tot half september blijven. Dus kom een kijkje nemen op zondag 1 mei tussen
13 en 16 uur. De toegang is gratis.
De Tuin van Bram ligt op de hoek
van de Boterdijk en Elzenlaan in Uithoorn en is 3 april open van 13:00
tot 16:00 uur. De toegang is gratis.
U kunt naar binnen via de zijingang
tegenover de werkschuur aan de Elzenlaan (hoek Elzenlaan/Boterdijk).
Fietsen kunnen worden gestald bij
de werkschuur.

Orkesten KnA en Tavenu
repeteren samen
Uithoorn - Afgelopen dinsdag zijn
de repetities voor het gezamenlijke
concert van het orkest van muziekverenigingen KnA en Tavenu begonnen. De repetitieruimte van KnA zal
stampvol met muzikanten en de eerste tonen klonken direct al zeer bemoedigend en wat een feest om met
zoveel muzikanten muziek te maken!
Het orkest telde ruim 60 leden. Tavenu en KnA repeteren voor het gezamenlijke concert op zaterdag 18 juni
in De Kwakel. Er zullen leuke en herkenbare stukken worden gespeeld
zoals ‘Bridge over Troubled Water’,
‘Sailing’, ‘Oh waterlooplein’, ‘Pirates
of the Caribbean’ en meer! De slimmerikken onder u hebben het vast al
opgemerkt; het thema is ‘water’. Tij-

dens het concert worden zowel gezamenlijk werken uitgevoerd als door
de beide orkesten apart. Het concert
zal worden gedirigeerd door de beide dirigenten van Tavenu, Leo Huis
en van KnA, Gerhart Drijvers. De leden van beide verenigingen verheugen zich op deze samenwerking. Dat
is ook het mooie van muziek maken;
wie je ook bent, wat je ook doet, jong
of oud. Samen muziek maken verbindt en geeft ontzettend veel plezier!
De komende weken wordt er nog
hard gerepeteerd op de muziekstukken om op 18 juni voor een prachtig gezamenlijke uitvoering te zorgen.
Meer informatie over KnA vindt u op
www.kna-uithoorn.nl en over Tavenu
op www.tavenu-dekwakel.nl

NATUUR
DICHT
BIJ HUIS
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.

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.

COLOFON
sinds 1888

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

Foto: Loes van der Meer

DoktersDiensten
Spoedgevallen overdag via
eigen huisarts en dan toets 1.
Spoedgevallen avond/nacht/
weekenden via huisartsenpost
Ziekenhuis Amstelveen,
tel. 020-4562000.

Waarom laat het OM wel eens
beelden van een verdachte in de
media zien?
Wie Opsporing Verzocht kijkt, valt
het waarschijnlijk op dat politie
en justitie hiermee op een bijzondere wijze aan opsporing doen.
Normaal gesproken zijn we zeer
terughoudend met het delen van
opsporingsinformatie, maar in
sommige gevallen roepen we de
hulp van het publiek in om nieuwe aanknopingspunten te vinden.
Daarvoor kunnen we camerabeelden, foto’s of een tekening publiceren waarop een verdachte te
zien is. Dat mogen we niet zonder meer doen; de inzet van opsporingsberichtgeving is namelijk
een ingrijpend middel.
Communicatie via internet en televisie weet zich snel te verspreiden: via sociale media kan een
foto van een verdachte binnen
korte tijd onder een grote groep
mensen gedeeld worden. Zulke
berichtgeving heeft bovendien
een groot bereik.
Door het vertonen van camerabeelden van een winkeldiefstal
op Opsporing Verzocht kunnen
we bij wijze van spreken iedereen vragen of hij iets gezien heeft
wat met het delict te maken heeft
– en niet zonder resultaat. Zo kon
in 2014 mede door tips van kijkers
een aanhouding worden gedaan
in 45% van de zaken die bij Opsporing Verzocht zijn besproken.
Als de zaak zich ervoor leent, maken we daarom graag gebruik van
het bereik en de snelheid van televisie, krant of internet.
Maar is het tonen van camerabeelden of andere gegevens van
een verdachte niet een inbreuk

op zijn privacy? Ja, in veel gevallen wel. Zo’n inbreuk is soms toegestaan, maar het OM is hiervoor wel aan regels gebonden:
zo mag de opsporingsberichtgeving alleen in bepaalde situaties
gebruikt worden en is toestemming van de (hoofd)officier van
justitie vereist. Een belangrijke
regel is verder dat het OM altijd
een zorgvuldige afweging maakt
van de verschillende belangen
die op het spel staan. Vaak gaat
het aan de ene kant om de privacy van verdachte, en aan de andere kant om het belang om de samenleving te beschermen tegen
gevaarlijke personen: als een verdachte met een duidelijk signalement voortvluchtig en vuurwapengevaarlijk is, weegt het belang
om de samenleving te beschermen zwaarder dan de privacy van
de verdachte.
Met het oog op de belangenafweging zijn we ons ervan bewust dat
berichten die eenmaal in de media terecht komen zich niet meer
gemakkelijk laten verwijderen.
Dat kan niet alleen gevolgen hebben voor de persoon van de verdachte, maar ook het slachtoffer
of eventuele getuigen.
Daarom kijken we of we de verdachte niet eerst kunnen opsporen op een manier die geen, of
een minder grote inbreuk maakt
op de privacy.
Tot slot houden we in de belangenafweging rekening met de
vraag of zo’n zwaar opsporingsmiddel wel in verhouding staat
tot de ernst van het misdrijf.
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Dikke sappige pollen
Weekagenda
Vita Welzijn

Violengeur stijgt op
vochtig mos,
een bronzen gloed verjongt
de dorre boomen,
en primula’s en
dotterbloemen zoomen
de groene wei met
gouden voorjaarsdos.

Zilveronline cursus
Wilt u met de iPad leren omgaan? Dan kunt u zich aanmelden voor de 8-weekse cursus
van 2 juni t/m 21 juli 2016. De
cursus is elke donderdag ochtend van 10.00-12.00 uur. De
informatiebijeenkomst
vindt
plaats op donderdag 26 mei.
Kosten voor de cursus €85,00.
Heeft u nog geen iPad dan kunt
u deze bij ons tegen een vergoeding ook lenen.

Een strofe uit een gedicht van
Frederik van Eeden (1860-1932),
een loflied op de lente. Voor mij
zijn dotterbloemen, ook wel dotters genoemd, echte lentebodes. Als ik ze langs de slootkanten zie, hoor ik ook grutto’s, kieviten en wellicht een veldleeuwerik. Een andere dichter omschrijft
ze als “dikke sappige pollen”. En
die staan nu volop in bloei. Ze
zijn onmiskenbaar: een soort boterbloem maar dan veel weelderiger, in alle opzichten. Met vlezige stengels, glanzende bladeren,
dikke ronde bloemknoppen, vijf
centimeter grote, wijd openstaande gele bloemen die elk wel tot
honderd meeldraden kunnen bevatten. Ze lijken eerder een tuindan een wilde plant. De naam
dotterbloem komt van de dooiergele bloemen (dotter en dooier
hebben dezelfde oorsprong: ‘doder’). Omdat ze een van de eerst
bloeiende moerasplanten zijn, zijn
ze heel belangrijk voor bijen. Ze
worden ook bestoven door vliegen en kevers. De rijpe vruchten blijven drijven, en zo wordt
het zaad verspreid. Hoe een dotterbloemplant er precies uitziet,
hangt van de standplaats af. De
mooiste weelderige exemplaren
vind je op vochtige plekken: langs
oevers en op natte hooi- of rietlanden, zoals bijvoorbeeld langs
de Waver. Als de bodem droger
is, zijn de planten veel kleiner. In

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

Kleding inzamelen
Op 28 en 29 april hebben wij
een kleding inzamelings- actie bij Vita! Wij werken samen
met zending over grenzen. De
kleding gaat naar kinderen en
gezinnen in Bosnië, Roemenië, Oekraïne en Bulgarije die
weinig tot niks meer hebben.
Heeft u oude kleding (schoon
en heel!) wat nog wel een 2de
ronde mee kan? U kunt dit dan
donderdag 28 en vrijdag 29 april
tussen 10.00 uur – 16.00 uur inleveren bij Vita Bilderdijkhof.
Geheugenfitness
Op de 2e en 4e dinsdag van de
maand kunt u mee doen met
geheugenfitness. Dit is van
10.00 uur tot 11.30 uur. Hierbij kunt u uw geheugen op peil
houden en zelf trainen door te
puzzelen, meedoen aan quizzen
en spelletjes op het gebied van
geheugentraining in groepsverband. Kosten 1,- exclusief koffie/thee.

de Biesbosch en op andere plekken met dagelijks sterk wisselende waterstanden komt een aparte
ondersoort voor: de spindotter. En
in Brabant kennen ze een fijnere
soort, de bosdotter. Omdat dotters ook goed passen in een tuin,
zijn er variëteiten gekweekt met
witte of gevulde bloemen. Omdat
dotters specifieke eisen aan hun
standplaats stellen, gaat het niet
overal in Nederland goed met ze.
Ze willen in elk geval natte voeten
en niet te veel voedsel in het water. Maar hier in het veenweidegebied sieren ze gelukkig nog (of
weer?) vele slootkanten. Dotters
zijn net zoals alle boterbloemachtigen licht giftig. Koeien eten
ze niet, dus ook weilanden waar
koeien lopen kunnen door dotters
worden ‘gezoomd’. Mensen wordt
afgeraden ze te eten. Maar de
bloemknoppen worden in Duitsland net zoals kappertjes ingelegd. Als je er te veel van eet krijg
je overigens wel buikpijn. Dus ik
houd het toch maar op echte kappertjes. (En heb je ze nu gemist?
In het najaar doen ze de bloei
soms nog eens dunnetjes over.)
Ineke Bams
IVN-natuurgids

www.ivn.nl/derondevenen&uithoorn

Gezellig overdekt
‘markten’ in Uithoorn
Uithoorn - Sinds eind september
2015 is in Uithoorn op de hoek van
de Prinses Irenelaan/Dorpsstraat
een bijzonder bedrijf gevestigd, namelijk Jouw Marktkraam Uithoorn.
Een heel leuk bedacht en zeer gewild concept wat lijkt op een kringloopwinkel, maar dan ingevuld door
particulieren die er hun eigen “winkelruimte” hebben, gevuld met eigen spulletjes die ze zelf ook beheren.
In deze winkel, die inmiddels druk
wordt bezocht, zijn houten stellingen geplaatst met daarin ruimtes
van 100 cm breed, 200 cm hoog en
60 cm diep, die als “marktkraam”
functioneren. Zo’n ruimte kan men
privé voor een klein bedrag per
week en/of langer huren. De ruimte kan worden gebruikt om allerlei spullen aan te bieden voor verkoop. Dat varieert van huishoudelijke artikelen in de breedste zin van
het woord, woondecoraties, speelgoed, spelletjes, knuffels, boeken,
tijdschriften, eigen creaties zoals
handwerken, schilderijen en andere kunstwerken, kleding, schoenen, tassen, sieraden, gereedschappen en zoveel meer. Alles wat jezelf

niet meer wilt of gebruikt maar nog
goed genoeg is voor een tweede leven of waar je een ander veel plezier mee kan doen. Het zijn er niet
veel maar er zijn wat voorwaarden: opgezette dieren, seks-artikelen en levensmiddelen die snel bederven mogen niet ter verkoop aangeboden worden. Een ideale winkel voor leuke cadeautjes voor groot
en klein, jong en oud. In de eigen
marktkraam kunnen de artikelen
op een aantrekkelijke manier worden uitgestald en te koop worden
aangeboden. Men mag de kraam
zelf naar eigen inzicht leuk en aantrekkelijk inrichten. Op elk moment
van de dag mag je de kraam inrichten, aanvullen of veranderen. In deze winkel in Uithoorn heerst een gezellige en ontspannen sfeer. In het
middel van de winkel staat een grote tafel met leuke gekleurde stoelen
waar men lekker kan zitten met een
heerlijk (gratis) kopje koffie of thee.
Openingstijden: dinsdag t/m vrijdag van 10.00 tot 18.00 en zaterdag
van 10.00 tot 17.00 Maandag gesloten. Meer weten? Bel gerust 0297548340 of kijk op de website www.
jouwmarktkraam.nl
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de Uithoornse supermarkten klanten te bewegen statiegeld van lege
flessen aan dit doel te doneren. Dat
vergt de nodige organisatie. Al dat
soort zaken helpt mee om ‘bekendheid’ op te bouwen.

Uithoornse finalisten in ‘Miss
Beauty of Noord-Holland’
Uithoorn - Twee charmante en
bloedmooie inwoonsters uit Uithoorn zetten momenteel hun woonplaats op een leuke manier in de
schijnwerper. Blondine Stella Dorrestein (20), woonachtig in de Legmeer en de donkerharige Ghislaine Pattiasina (16) uit het Thamerdal, staan elk in hun eigen categorie respectievelijk in de finale van
Miss Beauty en Miss Teen of NoordHolland. Een andere soort missverkiezing dan Miss Holland of Miss
World, maar niet minder belangrijk
in dit métier. Alleen de criteria zijn
anders. Het is overigens een landelijke verkiezing. De winnaar van de
provincie stroomt door naar de gro-

aar de
Op zoek n

te finale in september dit jaar waarbij ook de winnaressen van andere
provincies opgaan voor de mooiste
Miss Beauty en Teen van Nederland.
De beide dames moeten er wel
wat voor doen om zover en verder
te komen. Hun intellect wordt op
de proef gesteld, ze doen mee aan
bootcamps, make-up workshops en
soms moeten ze ‘hun gezicht’ aan
producten van een bedrijf koppelen
of iets promoten. Voorts moeten ze
met alle finalisten ook proberen met
een door hen zelf georganiseerde
activiteit geld in te zamelen voor de
stichting Haarwens. Daarvoor wordt
nu door beiden een idee uitgewerkt.
Bijvoorbeeld om op een zaterdag bij

Kunstcolumn deel 1

KUNSTt
scha
Op weg naar BangkokThailand, het land van
de glimlach. Hier gaan
we de meest prachtige
paleizen bezoeken.
Allereerst bijkomen van de
vlucht en het tijdverschil in ons
hotel, want de volgende dag
staat de eerste dagtocht al
gepland. We worden s ’morgens vroeg opgehaald door
onze bestelde tuk-tuk, een
soort van veredelde luxe vier
personen fiets….met overkaping. De eerste tempel die
we bezochten was de Wat
Pho een van de grootste tempelcomplexen van Bangkok,
in deze tempel kan je de met
zijn 46 meter lang en 15 meter hoog de grootste gouden
boeddha van Azië bewonderen. Vervolgens bezochten
we het Koninklijk paleis van
Bangkok, een groot ommuurd
complex van 218.400 vierkante meter met een en al
tempels, regeringsgebouwen
en koninklijke residenties. Vermoeid van alle indrukwekkende bezichtigingen stapte we
wederom in onze tuk-tuk voor
de terugreis naar het hotel.
Na de avond markt in Bangkok waar we toch enigszins
gechoqueerd van terug kwamen, vielen we moeiteloos
in diepe slaap. Zal het maar
even eerlijk uitleggen, IK was
in shock door de schaamteloze dames die ondanks dat
mijn man hand in hand met
MIJ liep, zij zich niet schaamde om hem te uitnodigingen voor een ehh pleziertje
met hun…..stevig hield mijn
man mijn hand vast en liep
met vastberaden snelle pas
door, grrr. De volgende dag
hebben we genoten van een
overheerlijke lunch aan de
rand van het zwembad, en
s ‘avonds gedineerd op het
dak van het hotel met een fenomenaal uitzicht over Bangkok. Na het ontbijt stond onze taxi te wachten die ons
naar de Chao Phraya Rivier
zal brengen waar onze watertaxi op ons wacht die ons
naar de Tempel van de Dageraad vaart, De Wat Arun.
Deze tempel is met zijn 80
meter hoog een opvallende verschijning aan de skyline van Bangkok. De Wat
Arun heeft zijn naam te danken aan de Indiase god Aruna, en haar ‘torens’ zijn rijkelijk versierd met oud gekleurd
porselein. Als je deze tempel
beklimt heb je een prachtig

uitzicht over de Chao
Phraya Rivier, het schijnt
wel erg steil te zijn waardoor niet iedereen het “aandurft” en net als ik het van onderen heel erg goed konden
zien…. Weer in onze watertaxi genieten we van het varen door de klongs (water
kanalen), aan deze wirwar
van kanalen leven de mensen op paalwoningen. Hier
zijn de sampans (soort kano)
hun vervoermiddel waarmee
ze al hun inkopen doen. Er is
ook een “markt” op het water, waar je alle levensmiddelen kunt kopen. De sampans
liggen dan in een rivier volgeladen met etenswaren,
waar de bewoners dan hun
inkopen doen. Werkelijk een
drukte van jewelste maar geweldig om te zien. We meren aan bij een “dierenpark”
waar we absoluut even moesten gaan kijken volgens onze
water-chauffeur, na wat klein
grut aan dieren te hebben gespot komen we aan bij een
“arena”, waar we niet goed
wisten wat we daar moesten
doen… totdat een paar mannen de bewuste arena inliepen met manden. De ene
opende een grote mand, en
de ander pakte er een giga
slang uit die hij om zijn nek
drapeerde alsof het een sjaal
was….en dan komen vragen
of hij bij jou om je nek moet
dan kan je leuk een foto maken….die is niet goed bij
z’n hoofd dacht ik en vervolgens hing hij al bij m’n man
om zijn nek….flits een foto en
een nummertje, graag afrekenen bij de uitgang!!!. Bij gekomen van dat enge slang
gebeuren varen we weer
over de klongs richting de oever, waar vervolgens de tuktuk ons weer door de stad
richting hotel probeerde te
manoeuvreren op een manier
die me het bijna in m’n broek
deed doen. Mijn god ik zag
zeven kleuren…… wordt vervolgd.
Ida Miltenburg

Stemmen via sms
Veel activiteiten worden georganiseerd in Hoorn (N.H.). Op 21 mei
vindt hier ook de finale plaats waar
de provinciale winnaar in de categorie Beauty en Teen van NoordHolland bekend wordt gemaakt. Om
nog meer in beeld te komen dienen de deelneemsters via sms-jes
zoveel mogelijk stemmen zien te
winnen van familie, vrienden, kennissen en buurtgenoten. Maar ook
van anderen in hun woonplaats die
graag zouden zien dat ze nummer 1
worden in de finale. ”Genomineerd
worden hangt ook af van een aantal
percentages wat wordt toegekend
aan activiteiten die je zelf onderneemt. Zo gaat twintig procent van
de nominatie over hoeveel stemmen
je binnenhaalt; 30 procent over hoe
je je inzet gedurende de komende
maanden en 5 procent kan je verdienen tijdens de finale door vragen goed te beantwoorden. Om er
maar enkele te noemen,” legt Stella
uit. Hoe meer er dus op hen wordt
gestemd, des te groter de kans dat
ze tot winnaar worden gekozen van
de provincie. Als dit lukt is dat natuurlijk geweldig voor hen, maar
eveneens uniek voor Uithoorn (twee
winnaars uit dezelfde woonplaats!)
die dan ook met een dergelijk gebeuren op de kaart wordt gezet.
Daar kan je invloed op uitoefenen.
Het zou dus prachtig zijn als veel inwoners van Uithoorn op hun favoriete kandidaat via de smartphone hun stem uitbrengen. Sms naar
3010 Poll Noordholland Stella en/
of 3010 Poll Noordholland Ghislaine. U hebt de tijd tot 20 mei dit te
doen. Wie stemt krijgt een sms terug ter bevestiging. De tussenstand
kunt u bekijken op www.missbeautynetherlands.com.
Toeval
“Het is gewoon toeval dat wij beiden
uit Uithoorn komen. We kwamen elkaar tijdens een castingdag op 20
maart tegen. Vanwege haar leeftijd
is Ghislaine ingedeeld in de categorie Miss Teen of Noord-Holland en
ik bij de Beauty. Maar de activiteiten
op zich ontlopen elkaar niet veel,”
vertelt Stella. Zij is sinds enkele jaren af en toe werkzaam als (freelance) model. Dat is niet haar dagelijkse bezigheid. Ze is werkstudente want ze studeert Gezondheidswetenschappen aan de VU in Amsterdam en heeft een bijbaantje bij
supermarkt Deen op het Legmeerplein. Stella is een paar jaar geleden
tijdens haar modellenwerk ‘ontdekt’
en voorgedragen door de voormalige Miss Nederland 2013, Stephanie Tency. Die vroeg toen of zij mee
wilde lopen in haar modeshow. Zo
is het balletje voor haar gaan rollen
en ze doet nu mee aan de landelijke
Miss Beauty verkiezing.
Ghislaine zit op het VLC in Mijdrecht
en doet dit jaar eindexamen Mavo.
Daarna beraadt zij zich op vervolgopleidingen. Als ze succes heeft bij
de Miss Teenverkiezing kan dat van
invloed zijn op haar verdere carrière. Om het financiële plaatje rond
te krijgen werkt zij in deeltijden bij
het Theehuis op het Amstelplein.
“Ik ben via Facebook ingestroomd.
Ik zag dat een keer toevallig voorbij
komen en je kon je als tiener opgeven. Nieuwsgierig om te kijken wat
er uit zou komen heb ik dat gedaan
waarbij ik helemaal niet verwachtte dat ik gekozen zou worden. Maar
het is snel gegaan en ben nu zelfs
finaliste,’ laat Ghislaine weten die
beaamt dat ze Stella toevallig tijdens
een castingdag tegen kwam. “Toen
hebben Stella en ik elkaar pas leren
kennen. Voor die tijd wisten we niet
van elkaars bestaan af en kwamen
er toen ook achter dat we beiden in
Uithoorn wonen. We zijn geen concurrenten van elkaar want we doen
elk mee in een andere categorie en
kunnen dus allebei winnaar worden,” aldus Ghislaine.

AMSTELPLEIN VIERT

25
jarig

BESTAAN

VakantieXperts Amstelplein,
vaste bewoner
Uithoorn - Winkelcentrum Amstelplein met meer
dan twintig winkels, viert in september haar 25-jarig
bestaan. Vooruitlopend daarop zetten wij de verschillende winkels in het zonnetje; elke week een. Hoelang
zijn ze al in het winkelcentrum, wat hebben ze te bieden voor hun klanten en hoe willen de winkeliers die
ook in de toekomst behouden? Hoe zien zij de verdere ontwikkeling van het winkelcentrum? En zo meer.
Van meet af aan is ook het reisbureau een vaste bewoner geweest van winkelcentrum Amstelplein. Eerst
onder de naam Broere Reizen, toen Thomas Cook en
nu alweer een paar jaar als VakantieXperts. In enkele regels kan je moeilijk een beeld schetsen van meer
dan 4.200 bestemmingen en 17.500 accommodaties
om u te adviseren. Maar op de website www.vx.nl/
amstelplein kunt u wel alvast een indruk opdoen.
Bij VakantieXperts Amstelplein kunt u met al uw vakantiewensen terecht die Yvonne Burgers met haar
collega’s voor u in de vorm van een reis op maat kan
aanbieden. Zonvakanties, vliegvakanties, autovakanties, stedentrips, natuurreizen, rondreizen, last minutes en cruises; u zegt het maar. Dat kan ook per email via de PC. U hoeft er zelfs de deur niet voor uit.
“Maar het is veel prettiger en brengt ook alvast een
beetje voorpret met zich mee als wij de mensen aan
onze balie krijgen. Samen over de reis praten en op
het scherm laten zien wat we bedoelen heeft meer
impact en biedt ook duidelijkheid. Wij bieden een ongelofelijk aanbod aan reizen die men over de hele wereld kan maken. Single, met het gezin of voor groepen. Nu kan je via internet weliswaar zelf een reis samenstellen en dat is best leuk om te doen, daar niet
van. Maar heb je daarvoor de deskundigheid in huis?
Bovendien kost het heel veel tijd en weet je dan ze-

ker dat je de juiste (schone) hotels en plaatsen met de
mooiste bezienswaardigheden te pakken hebt? Handiger is zelf een globaal plan te maken waar je naartoe wilt en hoe lang. Daarmee kom je naar ons toe.
Wij werken het plan verder voor je uit waarbij we ook
rekening houden met het beschikbare budget. Succes en een mooie vakantie verzekerd,” aldus Yvonne
die wel wat verwacht van de plannen om het winkelcentrum op termijn uit te bouwen. “Wij hopen dat dit
het winkelcentrum ten goede komt en dat het daardoor ook meer klanten genereert.”

ALTIJD GRATIS OVERDEKT PARKEREN

KDO selectie turnt wedstrijd
De Kwakel - Deze zaterdag was
weer de laatste selectiewedstrijd
van het jaar. We deden de wedstrijd
met de verenigingen KDO de Kwakel, Kwiek Nieuwveen, Zevensprong
Zevenhoven en ODI Leimuiden.
De wedstrijd was weer erg leuk en
er werd op een hoog niveau geturnd. We begonnen deze wedstrijd
met niveau 12, we hadden van KDO
7 deelnemers en totaal waren dat er
21. Dit was de laatste wedstrijd van
het seizoen, dit betekent dat er van
elk niveau naast medailles ook nog
een beker wordt uit gereikt. Deze is
voor het meisje dat als je naar het
hele seizoen kijkt de hoogste cijfers
heeft gehaald. De meisjes van KDO
hebben het fantastisch gedaan, in
het bijzonder Danique Winter die
een 1e plaats behaalde bij deze
wedstrijd en net als Luna de Koning

net aan geen 1e werd bij de prijs
voor de seizoenswinnaar deze prijs
ging naar Donna Mooren van ODI.
Niveau
Vervolgens was niveau 11 aan de
beurt, hier had KDO 5 deelnemers
en totaal waren er 16 deelnemers.
Ook hier hebben de meiden geweldig geturnd en haalde Fay van
Doorn voor KDO een 3e prijs. Ook
bij dit niveau was er weer een seizoenswinnaar, maar deze ging niet
naar een meisje van KDO. De prijs
was voor Lotte Fransen van Kwiek.
Als laatste waren niveau 10, 9 en 8
aan de beurt, maar KDO heeft alleen deelnemers van 10. Dit zijn er
3, totaal deden er deze ronde 15
meisjes mee waarvan er 8 meededen aan niveau 10. Onze meiden
waren deze ronden heel erg goed,

want zowel de 1e als de 2e plaats
gingen naar KDO. De 1e plaats
werd gehaald door Elaine van Bakel
en de 2e plaats ging naar Samantha
Geres. Deze ronde ging de beker
voor de seizoenswinnaar naar Lotte Roos van ODI. Op zowel de 2e, 3e
en 4e plek voor deze prijs stonden
de meisjes van KDO, Elaine van Bakel op de 2e plek, Samantha Geres
op de 3e plek en Jette Zuijderduin
op de 4e plek. Aan het einde werd
nog de beker uitgereikt voor de seizoenswinnaar voor alle niveaus en
deze ging naar Lotte Roos van ODI
die de wedstrijden heeft geturnd
in niveau 10 en ook de beker voor
de seizoenswinnaar van niveau 10
heeft gewonnen. Deze wedstrijd
was dus weer een groot succes en
alle meiden hebben het fantastisch
gedaan. We zijn weer trots op ze!

Volgens beide meiden zijn hun ouders erg enthousiast over de deelname van hun kinderen aan deze
missverkiezing. Samen met hun familie en vrienden hopen ze natuurlijk ook dat ze winnaar worden. Ook
de redactie van deze krant zal voor
hen duimen. Wat de uitslag ook
wordt in mei, wij zullen u dat via deze krant zeker laten weten!

Winst voor honkballers Thamen
Uithoorn - Onder koude, bijna winterse, omstandigheden kregen de
Thamen honkballers afgelopen vrijdagavond DVH uit Amstelveen op
bezoek.
De honkballers van Thamen gingen
vrijdagavond voortvarend van start,
want na twee volledig gespeelde innings stond er al 6-0 in het scorenboek. De Thamen honkballers waren kritisch aan slag en dat pakte
goed uit, want gedurende de eer-

ste vier innings weten acht spelers het eerste honk te bereiken op
vier wijd. Daarbij een aantal mooie
honkslagen van Riordon van Loenen, Djeraldo Soerka en Ernst Koole
en de toon was gezet.
Pas in de vijfde inning weet DVH
wat terug te doen op het werpen
van Lieuwe Hoekstra en weten zij
3 punten te scoren, mede door
wat gerommel in het veld. Thamen
scoort echter in de gelijkmakende

vijfde inning ook weer 3 punten, wat
de stand na vijf volledige innings op
9-3 brengt. Bart Hagendoorn neemt
het werpen over van Lieuwe in de
eerste helft van de zesde inning,
waarop DVH nog een punt weet te
scoren, maar ook dan trekt Thamen
in de gelijkmakende inning het verschil weer gelijk, 10-4. In de zevende inning krijgen de DVH slagmensen grip op het werpen van Bart en
helaas wordt hij goed geraakt, maar

is de verdediging van Thamen ook
niet helemaal scherp. DVH komt terug tot 10-8. Thamen haalt echter
in de gelijkmakende slagbeurt ook
meteen weer 2 punten terug, 12-8.
Inmiddels heeft Djeraldo Soerka het
werpen over genomen van Bart en
weet in de achtste inning de wedstrijd op slot te gooien. Hiermee
komt de einduitslag op 12-8 voor
Thamen.
Komende zondag, 1 mei, spelen de
heren een uitwedstrijd bij Vennep
Flyers te Nieuw- Vennep.
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Rabobank en VOKU sponsoren Zilveren Turfloop
Regio - De voorbereidingen voor
de 26e Zilveren Turfloop zijn afgelopen week van start gegaan. Het
is het grootste sportevenement
van de Ronde Venen, en staat ge-

pland op 6 november 2016. Ook dit
jaar kan er gestart worden op verschillende afstanden: 5, 10 en 16,1
km. Voorafgaand aan de Turfloop
biedt atletiekvereniging De Veen-

lopers verschillende clinics aan,
om goed voorbereid aan te start te
staan. Meer informatie is binnenkort te vinden op www.veenlopers.
nl.Zonder sponsors kan zo’n groot

evenement niet georganiseerd worden en de organisatie kan trots melden dat de Rabobank en VOKU ook
dit jaar weer hoofdsponsor zullen
zijn. De Rabobank richt zijn aandacht op de GeZZinsloop waaraan
afgelopen jaar ruim driehonderd
kinderen meededen. Scholen kunnen zich nu aan aanmelden, de organisatie biedt lespakketten aan
om de kinderen te stimuleren meer
te bewegen en zich voor te bereiden
op de GeZZinsloop van 1 km door
het verkeersveilige sportpark. Voku
is een bedrijf dat gespecialiseerd is
in het plaatsen van kunststof WERU kozijnen, dakkapellen, serres en
tuinoverkappingen. Zij sponsoren
de recreatie-en wedstrijdloop, en de
naam VOKU zal zichtbaar zijn op de
startnummers van de deelnemers.
Sinds vorig jaar is de scholierenchallenge dé uitdaging voor sportieve middelbare scholieren. Ze lopen in teamverband mee in de 5km
wedstrijd. De organisatie is druk bezig alle middelbare scholen in de regio te betrekken bij deze challenge. Alle informatie over de Zilveren Turfloop is terug te vinden op de
website: www.zilverenturfloop.nl

Winst voor UWTC bij Ard
Schenk tijdrit
Uithoorn - Armando van Bruggen
heeft woensdagavond 20 april de
15,8 km lange tijdrit in Wieringerwaard gewonnen in de leeftijdsgroep 14-18 jaar. Hij reed een tijd
van 21.29 en een gemiddelde van
44.16. km/uur. De door vele toppers
bezochte tijdrit kende een deelnemersveld van 76 renners in de diverse categorieën. In het overall klassement eindigde Armando op een gedeelde 12e plaats. De snelste renner
van de dag was Remco Grasman in
een tijd van 19.35. UWTC handbiker
Jetze Plat deed er 24 minuten en 28
seconden over om over de streep te
komen. Hij is in training om Nederland te vertegenwoordigen tijdens
de Paralympics in Rio.
Eerst podiumplaats van 2016 voor
veteranen UWTC.

Zaterdag 16 april reden 3 leden van
UWTC een koers in Rotterdam. Al
vroeg in de wedstrijd reden 3 renners weg en die bleven weg. De
laatste ronde reed Willem Hus nog
weg en die werd 4e. UWTC lid John
Tromp won de sprint van het resterende peloton. Uitslagen van de
UWTC renners: John Tromp 5e, Leen
Blom 10e en Ben de Bruin 18e. De
volgende dag zondag in Doetinchem ging nog beter. Na wat schermutselingen reed John halverwege
de wedstrijd met 4 renners weg en
zij dubbelden het peloton en bleven
ook vooruit. In de eindspurt werd
Wim Hus 1e, Hans van Bavel 2e en
John Tromp 3e.
Wim Hendriks trofee
Stijn Ruijter was zaterdag 23 april

Dansers Colijn geven
showcase
Uithoorn - In aanloop naar de Theatershow op 4 juni a.s. gaven de balletleerlingen van Danscentrum Colijn acte de précense tijdens een
showcase in het danscentrum aan
de Industrieweg. Er waren zeer diverse optredens; de selectiegroepen
van de lessen modern ballet gaven de bezoekers een kijkje in deze prachtige dansvorm. Bij modern
ballet gaat het om het uitbeelden
van je gevoelens, zonder de (strenge) regeltjes van het klassiek ballet. Deze lessen staan onder leiding
van juf Patty, zij is afgestudeerd aan
Codarts, dé opleiding voor moderne
ballet, ook wel contemporary ballet

genoemd. Hiervoor worden lyrische
muziekstukken gebruikt, een lust
voor het oog en het gehoor! Heel
bijzonder dat tijdens deze showcase
ook stukken te zien waren waarvan de dansers zelf de choreografie hadden gemaakt, zo ook van de
jarige Manon Potze. Zij danste een
prachtige dans op het nummer ‘Samen voor altijd’ van Marco Borsato,
een kippenvelmomentje. Daarnaast
nog verschillende duetten met zelf
gemaakte choreografieën in zeer
uiteenlopende stijlen.
Geslaagd
Al met al een zeer geslaagde mid-

een compliment geven voor de wijze waarop deze wedstrijd is georganiseerd en verlopen. Met meer dan
300 jeugdige atleten verliep de dag
vlekkeloos en konden alle atleten
en vele toeschouwers op de atletiekbaan terugkijken op een mooie

Regio - Dinsdag 5 april is een dag
geweest die Fenna Schneider niet
snel zal vergeten. Op die dag heeft
ze meegedaan aan de televisieopnames voor een aflevering van
Zappsport. Daar had Fenna zich
voor opgegeven toen ze las dat ze
op zoek waren naar atleten die enthousiast konden vertellen over hun
sport. Fenna zit al bijna drie jaar met
veel plezier op atletiek bij AKU dus
zo’n atletiekportret leek haar wel
wat. Groot was dan ook haar blijdschap toen bleek dat zij was uitgekozen om hieraan mee te werken. De opnamedag was best spannend. Gelukkig stelde Stefan de cameraman haar snel op haar gemak
en had ze steun aan Kees Verkerk
(trainer en clubman) die ook bij de

opnames aanwezig was. Al snel waren de zenuwen verdwenen en ging
alles vanzelf. Het is een ontzettend
leuke opnamedag geworden.
In het portret komen alle atletiekonderdelen voor pupillen aan bod: de
sprint, verspringen, hoogspringen,
balwerpen, kogelstoten en de 1000
meter. Het is een echt reclamefilmpje over atletiek en AKU geworden.
Een filmpje bovendien met de nodige humor door de wisselwerking
van de overenthousiaste Fenna en
de ‘vermoeide’ trainer Kees. Ook
benieuwd naar het eindresultaat?
Je kunt het terugzien op de site van
Zappsport (www.zapp.nl/zappsport/
gemist). Het portret is te zien geweest in de uitzending van zondagochtend 24 april.

Laatste ronde Hartenvrouw

afgereisd naar Zeeuws Vlaanderen voor de Wim Hendriks trofee.
Een klassieker voor nieuwelingen
over ruim 80 km en met 150 deelnemers. Maar liefst 10 kasseien stroken moesten worden gereden. Stijn
moest achteraan starten en voordat hij naar voren kon rijden was
het peloton al in stukken gebroken.
Stijn kwam niet verder dan de derde groep, maar hij wist de wedstrijd
wel uit te rijden en werd 34e.
Vijfde NK selectiewedstrijd bij DTS
De jeugdrenners reden zondag 24
april weer een NK selectiewedstrijd.
Duuk van der Haagen reed een hele sterke koers en werd 5e. Helaas
had Mike Derogee problemen gehad met zijn pedaal en hierdoor de
slag gemist. Vanaf een allerlaatste plaats zette hij een sterke inhaalrace in en reed toch nog naar de
7e plaats. Jasmijn Wiegmans reed
ook een goede wedstrijd. Ze kon

nog net niet mee met de koplopers
maar in een achtervolgende groep
werd ze 14e. Bij de oudste jeugd reden Danny Plasmeijer en Sven Buskermolen mee. Sven kon het hoge
tempo niet volgen en moest de achtervolging in zijn eentje voortzetten.
Danny bleef goed in de groep rijden.
Met een goede eindsprint eindigde
Danny op de 7 de plaats. Maar ook
Sven toonde karakter want hij reed
de wedstrijd met een 16e plaats uit.

dag en nu op naar de Theatershow
2016 ‘The Time Machine’. Een toepasselijk thema ter afsluiting van
het 40 jarig Jubileumseizoen van
Dans en Partycentrum Colijn. Tijdens deze show wordt u meegenomen op een reis door de tijd vanaf 1920 tot nu, waarbij ontwikkeling van de verschillende dansstijlen
goed is te zien.

12-16 jaar en 16+. Meer informatie
hierover binnenkort in deze krant.

Interclub jeugdwedstrijd
Op zondag 24 april was er ook een
interclub jeugdwedstrijd bij de Bataaf in Zwanenburg. Ian van de Berg
kon zich handhaven in de kopgroep
en bij de eindsprint waren de verschillen erg klein.
Na het bekijken van de videobeelden bleek Ian 6e geworden te zijn.
Bij cat 3-4 reed Teun Wahlen naar
de 10e plaats.

Voor het nieuwe seizoen hebben Axel en Heleen al weer nieuwe plannen: een doorstart van de
Musicalopleiding o.l.v. Danny Nooy
voor kinderen vanaf 4 jaar, en de
donderdagavond wordt getransformeerd naar een pure ‘Urban/HipHop’ avond! Met een nieuwe docent
waardoor iedereen die deze dansstijl helemaal geweldig vindt zijn/
haar hart kan ophalen. Er komen
lessen voor kinderen van 8-12 jaar,

AKU van eerste CD-competitie
Uithoorn - Zaterdag 23 april organiseerde AKU de eerste wedstrijd van de CD-juniorencompetitie van dit baanseizoen. Tijdens de
voorbereiding deden zich wel een
aantal strubbelingen voor, maar de
wedstrijdcommissie kan zichzelf

AKU-pupil in Zappsport

sportdag. De temperatuur was voor
de tijd van het jaar erg laag en er
stond een koude noordenwind maar
de zon zorgde er af en toe voor dat
de koude spieren konden worden
verwarmd. Uiteraard waren ook veel
AKU-atleten actief en ieder lever-

Regio - De laatste zitting van de
laatste ronde alweer bij BC Hartenvrouw. Wij spelen van september t/m april dus het seizoen is bijna afgelopen. Volgende week eindigen we met de feestelijke slotdrive. Maar deze week eerst nog de
laatste puntjes op de i voor de toppers en de laatste krachtsinspanning voor wie nog een plaatsje wilde stijgen bij de rest van de dames.
Dat pakte in de A als volgt uit. Helemaal los zijn Bep Verleun & Hans
Warmenhoven, ze sloten het seizoen
af met een formidabele 65,97%, Refina van Meijgaarden & An van der
Poel 59,72% en ook een mooie score voor Reina Slijkoord & Trijnie Jansen 56,60%. De eindstand in de A
lijn Tini Geling & Paula Kniep op
de eerste plaats door steeds maar
steady te scoren, op twee Refina
van Meijgaarden met partner, door
de mooie score van vandaag legden
Bep Verleun & Hans Warmenhoven
beslag op de derde plaats. Dan over
naar de B. Ook Inge Dyrbye & Thea
Stahl hadden er zin in en scoorden 65,28% op toch wel wat procenten gevolgd door de nummers
2 Ted Brand & Alice Oostendorp
59,38 en op drie Josephine Krugers

& Bets van de Berg 53,82. Gefeliciteerd dames met de mooie percentages. De eindstand in deze ronde
in de B. Eerste zijn Inge Dyrbye &
Thea Stahl met een gemiddelde van
57,04%, tweede Froukje Kraaij & Anneke van der Zeeuw en derde Annet Roosendaal & Rini Tromp. Mooi
gedaan dames. Waar in de A lijn de
eerste 6 paren een gemiddelde hebben tussen de 52,81 en 53,74% was
de winst in de B afgetekend met bijna 3% verschil. De wedstrijdcommissie berekent tijdens het reces
wie de kampioenen in de A en B
zijn en deze dames worden in september gehuldigd. De feestcommissie heeft de einddrive al voorbereid.
In de komende weken wordt al het
materiaal weer schoongemaakt en
de kaarten vervangen. De dames
die hand- en spandiensten voor de
club hebben gedaan worden bedankt met een gezellige koffieochtend. Er zijn helaas wat dames die
gaan stoppen, maar er staan ook
weer nieuwe leden te trappelen.
Wij hebben altijd plaats op de invallerslijst. U kunt bellen met Sandra Raadschelders voor informatie
0297569910 of mailen naar hartenvrouw2015@gmail.com

Klaverjassen bij Legmeervogels
Regio - Aanstaande vrijdag 29 april
is het al weer zover, het is dan de
laatste vrijdag van de maand april.
En wat betekent dit dan? Inderdaad,
op de laatste vrijdag van de maand
is het weer klaverjasavond bij Legmeervogels, sportpark Randhoorn
te Uithoorn. Het klaverjassen, begint
om 20.00 uur. Wilt u niet klaverjassen? Ook dan bent u van harte welkom op deze laatste vrijdag van de
maand. Het aantal niet klaverjasser,
wat gezellig aan de bar zit, is bijna
net zo groot als het aantal deelnemers aan het klaverjassen. Ook de
niet klaverjassers kunnen mee genieten van de heerlijke hapjes wel-

ke geserveerd worden en beschikbaar zijn gesteld door slagerij Bader,
Zijdelwaardplein te Uithoorn. Op de
laatste vrijdag van de maand maart
waren er totaal 48 klaverjassers.
Mogelijk breken wij deze maand het
record aantal deelnemers en komen
wij uit op 52? Dit zou zomaar kunnen. Nog even het speelschema. Er
worden 4 rondjes van 16 spellen gespeeld. Er is geen tombola en geen
competitie. Elke avond staat op zich.
Na de laatste ronde is er gelijk de
prijsuitreiking. Mogen wij ook U verwelkomen op vrijdag 29 april/ Dit
kan als deelnemers of gewoon gezellig aan de bar.

Ook de A lijn kan het bij
Bridgeclub De Legmeer
de op zijn of haar niveau een goede
prestatie. De tegenstand was over
het algemeen heel groot omdat elke
vereniging heel veel goede atleten
had afgevaardigd. Een overzicht van
de prestaties van de AKU-junioren:
D-junioren meisjes
Gina de Haan liep een goede tijd op
de 1000 meter, 3.56.7 en wierp met
de speer 9 meter, 52 cm. Evy Spanjer liep de 1000 meter in 4.10,3, liepde 60 meter in 10,11 sec. Lucienne Koopmans liwp de 1000 meter in
4.13,7 en wierp de discus 9,47m ver
Sindy de Bruijn liep op de 60 meter
een mooi PR van 8,59 en werd daarmee 3e en wierp de kogel 9.17m
weg. Ashley Lutchman liep de 60
meter in 10,04 sec. en deed over de
60 meter horden 14,58 sec. Lotte
v/d Zwaag liep in 13,47 sec. over de
horden en gooide met de kogel 5,91
meter. Anne Kooyman wierp de discus 9,45 m weg en sprong 1,00 meter hoog. Lonneke Rekelhof sprong
ook 1,00 m hoog. Sien Saadat gooide met een mooie worp 17,34 m
weg en werd daarmee 8e. Joy van
Schaick sprond 3,05 ver. Het team
eindigde op de 4x 80 meter estafette op een mooie 8e plaats.

Regio - En wat kunnen ze dan wel?
Een zeventiger scoren van zelfs
75,69%, dat lukte de droomcombinatie Frans Kaandorp & Ruud Lesmeister en zette zo de rest van de
lijn op een lichtjaar afstand. Mieke van den Akker & Lijnie Timmer
waren de “best van de rest” met
55,56%, gevolgd door Jan Egbers &
Ben Remmers met 54,51% en Cora de Vroom & André van Herel met
53,82%. An & Jan van Schaick en
Nel & Adriaan Koeleman deelden
de vijfde plek met voor beide paren 52,78% en telden zo toch weer
mee. De B- lijn deed het wat minder
spectaculair met een knappe eerste
plaats van 66,37% voor Anton Berkelaar & Wil van der Meer. Hier bleven dus wat meer procenten te verdelen over en die kans grepen Cobie Bruine de Bruin & Trudie Zandbergen door met 65,18% als zeer
goede tweede te eindigen.
Invalster
Tineke & Frans Beliën finishten met
57,44% op drie en Anneke Wijmans
werd door klasse invalster Ria Wezenberg met 55,95% naar de vierde
plaats opgestoten. Heleen & Mees

van der Roest bevestigden de goede indruk van de laatste tijd door
met 53,87% als vijfde van de zestien paren door te komen. In de Clijn kwamen nu Gerda van Liemt &
Els van Wijk in de schijnwerpers met
een prima 65,28% als eerste. Ook Lidy Krug & Debora van Zantwijk traden in het voetlicht met een zestiger van 63,54% als tweede. Anneke Houtkamp & Marianne Jonkers ondervonden wat meer tegenstand, maar de 57,64% was ruim genoeg om derde te worden. Adrie &
Ko Bijlsma kwamen op vier uit met
53,82% en bleven zo Ada van Maarseveen & Rob Bakker net voor die op
53,47% uitkwamen. Na deze enerverende avond volgen twee weken rust
door dat de koningsdag en de dodenherdenking achterelkaar op een
woensdag vallen. De laatste avonden van deze ronde worden van af
11 mei voortgezet. Wilt u nog aanhaken, kom den spelen bij Bridgeclub
De Legmeer. Elke woensdagavond
vanaf 19.15 uur in Dans & Party centrum Colijn aan de Industrieweg 20
te Uithoorn. Voor inlichtingen het secretariaat: e- mail gerdaschavemaker@live.nl, telefoon 0297 567458.
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SHOPPING MIJDRECHT TOONT NIEUWE
VOORJAARS- EN ZOMERCOLLECTIE

Afgelopen weekend kon het winkelend publiek weer kennis maken met de voorjaars en zomermode 2016. Voor jong en oud, voor dames en heren toonden de modewinkels van Shopping Mijdrecht hun nieuwe collectie. Hoewel de temperatuur veel te laag was voor de tijd van
het jaar en natte sneeuwbuien, regen en zonneschijn elkaar afwisselden, werd de rode loper
dwars door het centrum van Mijdrecht maar liefst 6x door de modellen belopen en werd het
publiek opgewarmd met een kleurrijke en trendy show die zoals gebruikelijk van commentaar
werd voorzien door entertainer Hans van Veen. De stoet werd aangevoerd door Prego, de
mode zaak die naast herenkleding nu ook in damesmode voorziet, van sportief tot gekleed,
voor diverse leeftijdscategorieën. “Vooral hoeden zijn hot deze zomer” aldus Prego, die wist
te melden dat de dames bij hen op 7 mei daags voor moederdag van harte welkom zijn voor
een make-up van instituut Perine. Van der Zwaard Optiek zorgde weer voor een modieuze
zomerse look met als trend voor dit seizoen de pilotenbril met spiegelglazen en de kunststof
bril met ‘het dunne neusje’.
De chique frivole lingerie en badmode van Lingeriespeciaalzaak Bonne Nuit werd gedragen
door de miss Beauty of Utrecht ﬁnalisten. Te zien was ook de nieuw aan het assortiment
toegevoegde collectie damesmodes die zoals van Bonne Nuit verwacht mocht worden weer
uitblonk in exclusiviteit en mooie pasvorm. Voor een stijlvolle haircut stond Hizi Hair garant en
tussen de shows door was het voor de kapsters ﬂink bijwerken om de modellen na wind en
regenbuitjes weer in stijl te krijgen. De kapsalon en kleurenspecialist wist te melden dat het
deze zomer vooral de beach-achtige waves zijn die de haarmode zullen bepalen, met lichte
en grijze pasteltinten en kleuren die in elkaar overlopen. Het was een gezellige aanblik om
de stoet vooral op zaterdag tijdens de Braderie het dorpscentrum te zien opkleuren. Onder
andere Van Yperen, Vogele, Hunkemoller, Karamba, Hema, en Blue’s Basic zorgden voor een
prachtige presentatie. So True excelleerde met Fashionable Mode voor de maten vanaf 42 met
de trendy Bohemian en jonge Ibiza look. De Loods met o.a. tiener kleding en ook de grotere
maten, onderscheidde zich met de Loods Experience; Gezellig met minimaal een groep van
10 vrienden in een party sfeer de hele winkel exclusief ter beschikking om een hele avond te
kunnen passen en shoppen met ondersteunende begeleiding. Het publiek heeft in ieder geval
van een fraaie mode show kunnen genieten en voldoende fashion ideeën kunnen opdoen.
Het initiatief van Shopping Mijdrecht wordt gewaardeerd en duidelijk werd dat winkelend
Mijdrecht weer in de lift zit!
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