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KORT NIEUWS:

Bevrijdingswandeling
met ontbijt

Gratis
Deelname aan de wandeling
en het ontbijt is gratis. Opgeven voor de Bevrijdingswandeling met ontbijt kan
via e-mail: Communicatie@
duoplus.nl Deelnemers kunnen aangeven of zij naast
de wandeling ook gebruik
willen maken van het ontbijt. Zij kunnen zich tot en
met maandag 30 april 12 uur
aanmelden.

Buurtkamer De Kwakel
blijft bezoek ontvangen!
De Kwakel - Afgelopen vrijdagochtend 20 april kregen ze in de
Buurtkamer van De Kwakel wederom bezoek vanuit het gemeentehuis in Uithoorn. Wethouder Ria Zijlstra, die taken in haar
portefeuille heeft die aansluiten bij hetgeen de Buurtkamer
biedt, had al heel veel over het
Buurthuis gehoord en wilde zelf
eens komen kijken hoe een en
ander er aan toe gaat in De Kwakel. Ondanks dat er een uitstapje was van het vrouwengilde waUithoorn – Vorige week ondertekenden Ria Zijlstra, wethouder context te kunnen plaatsen, werd ren er weer rond de 30 gasten geCultuur van de gemeente Uithoorn, en Jet van Dalfsen, eigena- de Roode Vos voor even uit de ge- komen, waarvan een groot aanresse van brouwerij de Schans een bruikleenovereenkomst voor meentearchieven gehaald en uit- tal een gesprekje met de wethouhet beeld de Roode vos. Daarmee is nu officieel vastgelegd dat geleend aan de brouwerij. Dit der hebben gehad. Er was natuurde Roode Vos in de brouwerij kan blijven zolang Jet van Dalfsen even werd echter ruim 13 jaar; het lijk taart bij de koffie, als er geen
de eigenaresse is. De ondertekening werd voorafgegaan door de beeld is in de tussenliggende pe- jarige of ander jubileum is verzingeschiedenis van het beeld, verteld door Peter Schat van de Erf- riode nooit opgehaald. Omdat de nen ze wel een reden voor taart
goedcommissie.
gemeente van mening is dat het en deze keer trakteerde een vasbeeld bij brouwerij de Schans te gast op heerlijk gebak. De wetHet beeld de Rode Vos was het van de gemeente. Daar belandde vanuit historisch perspectief het houder is lange tijd gebleven, was
beeldmerk van de vermaarde ta- het beeld in het gemeentearchief. meest op zijn plaats is, is ervoor ook aangenaam verrast over de
baksfabriek die tot 1955 in Uit- In 2005 is een bronzen replica van gekozen de aanwezigheid van het extra`s die het Buurthuis te biehoorn stond. Veel meer is er ech- de Roode Vos onthuld op onge- beeld formeel vast te leggen. Het den heeft, door met de mensen te
ter niet bekend over de herkomst veer dezelfde plek als waar het ori- ondertekenen van de bruikleen- lunchen, high tea-en of een heus
en ouderdom van het beeld, an- ginele beeld ooit heeft gestaan. overeenkomst zorgt er daarmee Kerstdiner te verzorgen. Aanders dan dat het in 1955 tegelijk Tegelijkertijd vond een expositie voor dat de Roode Vos ook in de staande vrijdag 27 april is er voor
met de fabriek uit het straatbeeld plaats over de Schans in de brou- toekomst te bewonderen blijft in één keer geen Buurtkamer vanverdween en het eigendom werd werij. Om deze expositie meer in brouwerij de Schans.
wege Koningsdag, verder staat op

Tweede helft mei nieuw
coalitieakkoord?

Uithoorn - In het proces rond de
vorming van een nieuwe coalitie
zijn vertegenwoordigers van Gemeentebelangen, VVD en DUS!
al geruime tijd met elkaar in ge-
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elke vrijdagochtend van het jaar
onze deur wagenwijd open voor
iedereen die gezellig langs wil komen. Van 10.00 uur tot 12.00 uur
in het Dorpshuis van De Kwakel, u
bent van harte welkom!

De Roode Vos ofﬁcieel ‘thuis’

sprek. Deze gesprekken verlopen
in een positieve sfeer en het ziet
er naar uit dat de drie partijen het
met elkaar eens worden. Naast
een aantal zeer constructieve ge-

sprekken over de inhoud van het
coalitieakkoord is ook al verkennend gesproken over een mogelijke portefeuilleverdeling bij
de wethouders. De kaders uit de
strategische visie 2030 van Uithoorn zijn de leidraad bij de opstelling van het coalitieakkoord.
Dit vraagt echter om een zorgvuldig proces en de vertegenwoordigers kiezen voor kwaliteit boven snelheid. In dit kader,
maar ook omdat de schoolvakanties voor de deur staan waarin er geen raadsvergadering gepland worden, wordt gestreefd
naar een installatie van de drie
nieuwe wethouders en het aanbieden van een nieuw coalitieakkoord in de tweede helft van mei.
Zodra inhoudelijk meer bekend
is, zullen wij u hierover verder informeren.

Motorrijder zwaar gewond in Uithoorn
Uithoorn - Op de Zijdelweg ter
hoogte van de Arthur van Schendellaan is donderdagavond rond
zes uur een motorrijder gewond
geraakt. Door nog onbekende oorzaak kwam hij in aanrijding met een
personenauto. Een toevallig passerende brandweerman verleende eerste hulp aan her slachtoffer.
Twee ambulances en een mobiel
medisch team zijn ter plaatse gekomen. Het slachtoffer is met spoed
naar een ziekenhuis vervoerd. De
verkeersongevallendienst van de
politie doet onderzoek naar de oorzaak van het ongeval.
Foto: VTF / Vivian Tusveld

Nieuwe Meerbode

GEVRAAGD

Uithoorn - Sportvereniging
AKU organiseert op zaterdagmorgen 5 mei (Bevrijdingsdag) een wandeling
rond het Zijdelmeer. Iedereen is welkom om mee te
wandelen. Aansluitend is er
de mogelijkheid gebruik te
maken van een ontbijt aangeboden in het gemeentehuis door de gemeente Uithoorn. Het is nog tot en met
maandag 30 april mogelijk om je aan te melden. De
deelnemers van deze Bevrijdingswandeling komen ongeveer tegelijk aan met de
hardlopers die vanuit Wageningen het Bevrijdingsvuur meebrengen naar het
gemeentehuis in Uithoorn.
Burgemeester Pieter Heiliegers ontvangt beide groepen. Daarna zal de burgemeester alle deelnemers uitnodigen om gezamenlijk
van het ontbijt te genieten.
De
Bevrijdingswandeling
van de AKU begint om 9.00
uur. De start is bij het gemeentehuis, Laan van Meerwijk 16. Er wordt een mooie
wandeling gemaakt rond
het Zijdelmeer. Dit is een
wandeling van ongeveer
drie kilometer.
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BEZORGERS/STERS
Algemene bezorgers voor Uithoorn

MEER WETEN? BEL TIJDENS KANTOORUREN: 0251-674433
EN VRAAG NAAR MARCO OF ROGIER

WWW.VERSPREIDNET.NL INFO@VERSPREIDNET.NL

Opnieuw inbraak bij
Scouting Uithoorn
Uithoorn - Afgelopen zondag
werden de vrijwilligers van Scouting Admiralengroep opgeschrikt
doordat er opnieuw een hoop
schade was aangebracht bij hun
vereniging. Dit keer was onder
meer het ruim honderd jaar oude wachtschip het slachtoffer
van de vandalen. In een poging
om binnen te komen hebben de
vandalen het slot van de loopplank vernield en de deur ingetrapt van de stuurhut. Dit heeft
een hoop schade opgeleverd die
weer zal moeten worden gefinancierd uit de opbrengsten van de
contributie, omdat dit soort schade niet wordt gedekt door de verzekering. Dit houdt in dat de vrijwilligers weer heel veel tijd zullen moeten gaan besteden aan
het herstel om de kosten laag te
houden. Tijd en energie die ze
veel liever zouden investeren in
de jeugdleden .Ook hebben de
onbekenden geprobeerd in de
kajuit te komen van de naast het
wachtschip gelegen sleper van
de groep. Vorig voorjaar werd de
groep al getroffen door een brutale inbraak in het clubgebouw

waarbij twee buitenboordmotoren werden gestolen. Heeft u iets
gezien, wilt u dan zo vriendelijk
zijn een mail te sturen naar: secretaris@admiralengroep.nl.
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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 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

Centrica Business Solutions nieuwe
naam van ENER-G Nedalo
Uithoorn - ENER-G Nedalo heet
sinds afgelopen maand Centrica
Business Solutions. Het opvallende zwarte pand aan de Wiegerbruinlaan in Uithoorn is onderdeel geworden van een multinational met zo’n € 27 miljard omzet. “Ons dienstenpakket op het
gebied van decentrale energie is
daardoor veel breder geworden”,
aldus hoofd verkoop Chris van
Tiggelen. “We kunnen onze klanten nu nog beter van dienst zijn.”
Het is de specialistische kennis op
het gebied van warmte-krachtkoppeling, kortweg wkk, waarom Centrica Business Solutions
besloot om het Uithoornse bedrijf in te lijven. Nu al bedient het
team klanten in Nederland, België en diverse andere landen.
Warmte-krachtkoppeling, waarbij gas in een installatie wordt gebracht die er vervolgens elektriciteit en warmte van maakt, is een
interessante techniek voor grootverbruikers in energie. Denk aan
de tuinbouw, ICT, leisure (hotels,
zwembaden en vakantieparken),
onderwijs, en gezondheidszorg.
Moderne energieoplossingen bestaan echter bijna altijd uit een
combinatie van technieken, zoals zonnepanelen en de opslag
van elektriciteit. En die kennis en
producten zijn nu ook bij de Uithoornse vestiging van Centrica
Business Solutions verkrijgbaar.

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

Nostalgie ontvangt cadeau
van Biezenwaard Creatief
Regio - Dagbesteding en Logeeropvang De Nostalgie bestaat vijf
jaar. Voor schilders collectief Biezenwaard Creatief een mooie gelegenheid om dit niet onopgemerkt voorbij te laten gaan. Het
halfjaarlijks gekozen thema “NOSTALGIE” binnen de schilders groep
sloot daar heel mooi op aan. Een
informatief telefoontje vooraf
aan de jubilaris of deze spontane geste op prijs zou worden gesteld wekte nogal wat nieuwsgie-

righeid op. En op woensdagmiddag j.l. werd niet alleen kennis gemaakt maar vond in ons schilders
onderkomen bij Honk- en Softbal vereniging Thamen tevens de
overdracht plaats. De beide vertegenwoordigsters van Dagbesteding De Nostalgie beloofden
dat dit collectieve werkstuk niet
alleen een mooi plekje zal gaan
krijgen, maar ook zal bijdragen
aan de nodige aandacht van de
doelgroep.

Bilderdijkhof 1
Uithoorn
Tel. 0297-567209

WEEKAGENDA PARTICIPE
WIJ ZIJN GESLOTEN OP
DE VOLGENDE DAGEN:

• Vrijdag 27 april koningsdag
• Donderdag 10 mei
Hemelvaartsdag.
• Maandag 21 mei
2e pinksterdag
KOERSBALLEN

Elke vrijdag van 09.30 tot 12.00
uur kunt u komen koersballen
in de Bilderdijkhof. Koersballen
lijkt enigszins op jeu de boules.
Bij koersballen spelen doorgaans twee partijen tegen elkaar, waar heren en dames aan
mee kunnen doen. U bent altijd welkom om eenmalig gratis uit te proberen.
EETCLUB

Tussen 12.00 en 13.00 uur kunt
u weer genieten van een heerlijk vers gekookte maaltijd,
klaar gemaakt door onze vrijwilligers Joke en Hella voor
slechts 6,- per keer. Graag vooraf aanmelden op de Bilderdijkhof. Bellen kan ook natuurlijk!

KOFFIE SPECIAAL

Heeft u zin in een gezellige
donderdag ochtend bij de Bilderdijkhof, dan is de koffie speciaal iets voor u.
Dit is een laagdrempelige kleine groepsactiviteit ( maximaal
12 deelnemers) zodat er voor
iedereen aandacht is tijdens
deze ochtend.
De groep word ondersteunt
door 3 enthousiaste vrijwilligers.
Deze donderdag ochtenden
staan vooral in het teken van
gezelligheid met elkaar.
Er worden verschillende activiteiten georganiseerd denk
hierbij aan spelletjes, uitjes
en 1x per maand word er met
de hele groep gegeten bereid
door de vrijwilligers.
Uiteraard is de activiteit niet
compleet zonder een bakje koffie of kopje thee en een
praatje.
Heeft u interesse neem dan
contact op voor een kennismakingsgesprek.

Brandoefening bij
welpen admiralengroep
Uithoorn - Afgelopen vrijdag
hebben de welpen van de Admiralengroep een heuse brandoefening gehad. Ze waren net aan
het openen in het lokaal toen er
iemand vanuit de keuken door
de gang naar binnen kwam gestormd en riep: er is brand in de
keuken. Meteen kwam de rook
ook het lokaal binnen. De welpen
wisten heel goed wat ze moesten
doen en verlieten onmiddellijk via
de nooddeur het gebouw en verzamelden op de parkeerplaats,
waar ze per nest (subgroep) bij
elkaar gingen staan zodat de leiding meteen wist of iedereen
uit het gebouw was. Op hetzelfde moment kwam de brandweer
aangereden. Toen bleek dat het
om een oefening ging, de rook
was veroorzaakt door een rookmachine en er was dus gelukkig
geen brand.
De brandweer vertelde ons wat
je moet doen wanneer je in een
ruimte vol rook terecht komt: zo

laag mogelijk blijven want daar is
het minder warm en is er minder
rook en met je hand de muur volgen zodat je je beter kunt oriënteren en zo snel mogelijk de uitgang kunt vinden. Daarna mochten de welpen die dat durfden

Na het goedkeuren van de jaarcijfers door de voormalige voorzitter en penningmeester Wim van
Scheppingen en Huub van Vliet,
gaf brandweercommandant Nico Theuns een presentatie over
het takenpakket en de werkwijze
van de Uithoornse Brandweerbrigade. Zijn oproep aan de ondernemers was om hun sociale betrokkenheid te laten zien door
werknemers die bij de vrijwillige brandweer willen ruim baan te
geven. ‘En zeker ook vrouwen zijn

COLOFON

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

Geïntegreerd aanbod
“Onderdeel worden van Centri-

Postadres
Midrethstraat 9
3641 CB Mijdrecht
Tel. 0297-581698

het clubhuis in om te ervaren hoe
het is om in een ruimte vol rook
te moeten lopen. Vervolgens kregen we buiten uitleg over alles wat in een brandweerwagen
zit en mochten alle welpen even
spuiten met de brandslang. Als afsluiting mochten ze per nest nog
een ritje maken in de brandweerwagen. Het was een leerzame opkomst, die mede mogelijk is gemaakt is door de brandweer van
Rutgers Resins.

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

Brandweer ontvangt
Kwakelse Ondernemers
De Kwakel - Afgelopen donderdag hield de Kwakelse Ondernemersvereniging (KOV) zijn jaarvergadering in de kantine van
de Brandweer Uithoorn. Het ging
hier echter niet alleen om het officiële vergaderdeel – waar voorzitter Klaas Kleijn, de secretaris/penningmeester tandem Patrick in ’t
Veld en Dave van Eijk in Matthijs
van Nieuwkerk-tempo doorheen
raasden- maar vooral ook om het
verhaal dat de Brandweer voor de
ondernemers had.

ca Business Solutions betekent
dus echt een interessante uitbreiding tot een breed en geïntegreerd aanbod van innovatieve
technologieën, oplossingen en
diensten op het gebied van decentrale energie”, bevestigt Chris
van Tiggelen. “Denk ook eens aan
minder bekende slimme oplossingen, zoals inzicht in energieverbruik op apparaatniveau via
de draadloze sensoren en analysesoftware. Of de mogelijkheden op het gebied van demand
side response, waarbij je als bedrijf met je energieverbruik actief
reageert op pieken en dalen in
het elektriciteitsnet en daarmee
veel geld kunt verdienen.” Jurgen
Bergman, directeur van Centrica
Business Solutions in de Benelux,
vult aan: “Ook voor ons als dochterbedrijf betekent dit een verdere versteviging van onze positie als dominante wkk-leverancier
in de Benelux. Met de verbreding
van het productenaanbod en
diensten zullen we onze klanten
nog beter van kunnen dienst zijn.
Dat laatste is een continu streven
binnen onze organisatie en is uiteindelijk waar het om gaat.”

van harte welkom in ons team,’ aldus besloot hij zijn relaas.
Hans Meijer
Daarna was het de beurt aan de
bekendste brandweerman van
De Kwakel Hans Meijer om de
aanwezigen mee naar buiten
te nemen voor een assortiment
aan demonstraties. De blusrobot maakte veel indruk, maar de
show werd gestolen door de zogenaamde Cobra. ‘Een vinding
afkomstig uit Zweden om dwars

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

door muren en staal heen te blussen,’ aldus een bevlogen Hans, al
jaar en dag lid van het vrijwilligerskorps. ‘Deze speciaal geconstrueerde spuitlans wordt tegen
de gevel geduwd en door de extreem hoge druk (300 bar) en het
ijzergranulaat dat met het spuitwater wordt gemengd, heeft
de straal zich binnen 40 seconden een weg door de muur gevreten. Het vuur dooft dan in no
time doordat de achterliggende
ruimte door het onder hoge druk
binnen spuitende water gevuld
wordt met een dikke mist.’ Na de
uitgebreide rondgang door de
aanwezige brandweerlui verplaatste het gezelschap zich weer
naar binnen voor de borrel.

Uitgave van
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht
131e jaargang
Oplage: 15.100
Ingezonden brieven
Eenieder staat het vrij te reageren op artikelen of zijn mening
te geven op ontwikkelingen die
spelen binnen de gemeente. Uw
ingezonden brief dient echter ondertekend te worden ingestuurd,
dus voorzien van naam, adres, telefoonnummer en/of e-mailadres.
Deze gegevens worden niet volledig in de krant gepubliceerd; wél
naam en woonplaats. Anoniem
ingezonden brieven worden niet
in behandeling genomen. De
redactie behoudt zich het recht
voor brieven te weigeren dan wel
te redigeren of in te korten. Houd
maximaal 300 woorden aan.
Let op
Nadrukkelijk maken wij u er op attent, dat door ons in deze krant geproduceerd advertentie-, foto-, en/
of tekstmateriaal niet beschikbaar
wordt gesteld aan derden. Dus
ook niet per e-mail, fotokopie of
anderszins zonder uitdrukkelijke,
schriftelijke toestemming van de
uitgever!

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

‘Optiefen!!!’
Als er in de vogelwereld een
Rijdende Rechter zou bestaan
(of een Vliegende) zou die de
handen vol hebben aan erfgrensgeschillen van roodborstjes. Je verwacht het misschien niet, maar achter dat
schattige vogeltje met die
grote donkere ogen en dat parelende, ietwat weifelend gezongen liedje verschuilt zich
een vastberaden individualist.
De meeste vogels verdedigen
alleen in de broedtijd een territorium, maar het roodborstje eist het hele jaar een eigen
erf, niet alleen het mannetje,
ook het vrouwtje claimt een
gebiedje voor zichzelf. Dat
doen lang niet alle vogelvrouwen. Zingen doet mevrouw
ook, meestal doet bij vogels
alleen meneer dat, maar ook
zij moet immers haar grenzen aangeven. Bij gebrek aan
kadaster zetten vogels andere middelen in en zingen is
daar één van. Met dat in onze
oren aarzelend klinkende liedje zeggen roodborstjes in feite ‘flikker op! Hier zit ik! Dit is
van mij! Optiefen!!!’ Als een rivaal zich daar niets van aantrekt, zetten ze dreigend hun
rode borst op, intussen een
heftig tikkend geluid voortbrengend. Nog steeds niet
onder de indruk? Ten aanval!
Waar andere vogelsoorten
doorgaans genoeg hebben
aan achtervolgingen en wat
gesnavel over en weer, ontaardt het bij het roodborstje
relatief vaak in zwaar geweld.
Uitgerukte veren, stuk gepikte ogen, doorboorde schedels, dat werk. Jonge roodborstjes zijn de eerste maanden kleurloos, want een rode borst zou wel eens als rode lap op hun ouders kunnen
werken. Maar voor de voortplanting moeten roodborstjes toch echt een territorium
delen. Mevrouw bouwt een

nest, meneer mag doen alsof
hij meehelpt, zolang hij maar
uit de buurt blijft. Pas als het
nest klaar is palmt zij hem in
met lieve geluidjes. Paren gebeurt niet overenthousiast,
zoals je misschien bij zo’n
temperamentvol vogeltje zou
verwachten, dat doen ze een
beetje tussen de bedrijven
door. Samen verzorgen ze de
jongen en zodra die zijn uitgevlogen valt hun huwelijk uiteen, tot ze het volgende voorjaar weer op dezelfde plek afspreken. Alhier overwinterende roodborstjes krijgen gezelschap van soortgenoten uit
koudere streken en ja, die willen ook een territorium, mannetjes én vrouwtjes. Dus opnieuw zingen, tikken, borst
opzetten en geweld. Het territorium is de roodborst-oplossing om hun hoofdvoedsel
-insecten, spinnetjes en ander klein grut – veilig te stellen, voedsel dat in de winter bovendien steeds schaarser wordt. Terwijl de meeste zangvogels ’s winters hun
snavel houden, zingen roodborstjes jaarrond, niet omdat
ze zo vrolijk zijn, maar omdat
een roodborstje zonder territorium zich een boer(in) voelt
zonder land. Optiefen dus!
Jaap Kranenborg

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

Lente speurtocht met
Kikker Kwak
Regio - Op zondag 6 en 13 mei
is er een lente speurtocht, onder
leiding van een natuurgids (Kikker Kwak). Deze excursie is een
onderdeel van een van de activiteiten van het IVN De Ronde Venen en Uithoorn. Het is een natuurbeleving, van peuters van 2
tot en met 6 jaar in het prachtige
natuurgebied “De Groene Jonker
“ te Zevenhoven. Op deze manier
kunnen de kinderen met hun ouders of verzorgers op kindvriendelijk en speelse manier kennis
maken met dit unieke natuurgebied! De beleving duurt van 10.30
uur tot ongeveer 11.30 uur.

Kosten: €3,- per kind. In deze tijd
zijn er veel weide en moerasvogeltjes in de grote plas, de rietkragen en de natte graslanden. Maar
er is nog veel meer te zien in het
voorjaar. De paden kunnen drassig zijn, dus draag dichte schoenen of laarzen.
Zie voor meer informatie zie op
www.ivn.nl/afdeling/de-ronde
venen-uithoorn.
Graag beide activiteiten aanmelden bij Ellen Aarsman, tel.: 0297288106 of per mail: r.aarsman@
telfort.nl Vertrek en verzamelpunt
is parkeerplaats “De Roerdomp”.
Hoge Dijk 6 te Zevenhoven.

AmstelProms zoekt koperblazers
en laat Uithoorn lekker eten
Uithoorn - Dit jaar heeft Ferdinand Beuse van AmstelProms een
geweldige opening in gedachten
voor het concert op 14 juli op de
kade in Uithoorn met veel koperblazers. “Ik heb een prachtige AmstelProms openingshymne
geschreven die zich uitstekend
leent om te worden gespeeld
door veel koperblazers. Mochten
er dus mensen zijn die trompet
spelen, trombone of hoorn, stuur
dan een email naar info@amstelproms.nl. We gaan repeteren op
8 mei en dan uitvoeren op 14 juli,
als opening van het concert. Het
wordt echt prachtig!”, aldus een
enthousiaste Ferdinand.

Horeca invulling AmstelProms
De afgelopen week heeft de organisatie van AmstelProms het
culinaire deel van het muzikale evenement ingevuld met enkele klinkende namen uit de Uithoornse Horeca. Het AmstelProms programma op 14 juli aanstaande begint al om 16.00 uur.
We verwachten mooi weer en
dan kunnen de mensen uit Uit-

hoorn en de regio genieten van
een hapje en drankje op de kade
bij de evenementensteiger, waarbij we ook voor een muzikale aankleding zorgen. Iedereen kan gezellig op de kade komen kijken
en luisteren en alvast in de juiste
stemming komen voor het grote
concert van die avond.

tastisch diner. We hebben gesproken met Ron Brussel en Peter
van Reenen van restaurant Geniet aan de Amstel en zij hadden
een geweldig idee over de invulling van het diner. We doen dus
graag zaken met ze tijdens AmstelProms 2018.”

den specialiteiten uit de authentieke Italiaanse keuken. De AmstelProms bezoekers kunnen hun
vingers aflikken bij al dit lekkers.

Culinaire namen
“Wij zijn erg blij met deze 4 culinaire namen tijdens AmstelProms. Onze bezoekers kunnen
Heerlijke gerechten
op die manier genieten van loVIP diner
Naast de invulling van het VIP di- kale horeca, lokale muzikanten
Vanaf 18.00 uur worden de men- ner zijn nog 3 andere lokale Ho- en lokale zangers en zangeressen ontvangen die een VIP diner reca ondernemingen actief op sen. Dat is waar het allemaal om
hebben besteld. Dat wordt een AmstelProms met eettentjes die te doen was toen we hiermee beprachtige rode loper ontvangst voorafgaand, tijdens en na het gonnen: de talenten in en rondvoor alle gasten. De gastvouwen AmstelProms concert aan het om Uithoorn een kans geven
van Best Hostess begeleiden de luisterende publiek heerlijke ge- zich aan het grote publiek te tomensen dan naar hun VIP tafel di- rechten aanbieden. De Viskeuken nen.” Aldus Marco Lesmeister van
rect aan het podium, waar ze een gaat laten zien en proeven wel- AmstelProms. AmstelProms 2018
heerlijke 4 gangen diner voor- ke geweldig hoge eisen ze stel- vindt plaats vanaf 16.00 uur op
geschoteld krijgen door restau- len aan de kwaliteit van hun vis- de Wilhelminakade in Uithoorn
rant Geniet aan de Amstel. Wen- producten, voor de liefhebbers op zaterdag 14 juli aanstaandy Hoeve en Anouk Hoogstraten van Spaanse gerechten zal Ro- de. Meer informatie vind je op
van Best Hostess en mede organi- di Schuurman van De Spaanse www.amstelproms.nl.
satoren van AmstelProms vertel- Schuur aanwezig zijn tijdens Amlen: “Wij zien de VIP tafels als een stelProms 2018 en Restaurant La Mocht je zelf mee willen zinideaal middel voor lokale bedrij- Nuova Riva zorgt voor de Italiaan- gen in het koor of als solist van
ven om met 6 mensen een ener- se invloed tijdens AmstelProms. een popnummer of een operaverende muzikale avond te bele- Gastheer Salvatore Margheri- werk, stuur dan een email naar
ven, voorafgegaan door een fan- ti en chef Michele Nuccio berei- info@amstelproms.nl.

Toneelgroep Maskerade:
Een zaak van de Familie

Links Marcel Meijer en rechts Willem Roelofs.

Unieke samenwerking

Willem Roelofs (Ardea Auto) en
Marcel Meijer (Lease Collect)
Regio - Dertig jaar werken ze
nauw samen en voor Vestigingsmanager Willem Roelofs van
Ford-dealer Ardea Auto in Hoofddorp en Marcel Meijer, directeur
bij Lease Collect uit Haarlem is
dat de reden om tijdelijk diverse
aantrekkelijke lease-aanbiedingen te introduceren. Daarbij gaat
het om de Jubileum Lease Editions van de Ford Fiesta, Focus, Kuga en EcoSport. Modellen in de
rijk uitgevoerde Titanium/ST-Line
uitvoering en uit voorraad leverbaar tegen scherpe leasetarieven.
Willem Roelofs neemt het voortouw: “Marcel is zo lang ik hem
ken, werkzaam in de leasewereld
en als zodanig een trouwe relatie
van ons. Zeker waar het om leasevoorstellen met een Ford gaat,
kunnen wij er met elkaar altijd
goed uitkomen. Een samenwerking die precies dertig jaar bestaat en dat is voor ons zeker iets
om even bij stil te staan. Dat doen
we met een Jubileum Lease Editie van de meest gangbare modellen. Dus de Fiesta, Focus, Kuga
en EcoSport. Deze uitvoeringen
zijn gebaseerd op de vijfdeurs Titanium/ST-Line, met een specifiek op de veel-rijder afgestemde uitrusting. In samenwerking
met Strix Lease Service hebben
we daar een extra scherpe calculatie op los gelaten om met elkaar
tot een scherpe operationeel zakelijke lease voor 12 tot en met
60 maanden te komen. Het zijn
Fords die nu op voorraad staan en
dus nog onder de huidige, gunstige BPM-condities vallen. Ze
zijn groot ingekocht, hebben een
hoge restwaarde en dat betekent

een scherpere aanschaf- en leaseprijs.” Dit alles bovenop de beste voorwaarden want daar staat
LeaseCollect altijd voor garant.
Adviseur
Marcel Meijer sluit op het verhaal
aan: “Ik ben inderdaad bij meerdere leasemaatschappijen als
adviseur actief geweest voor ik
in 2000 voor mijzelf begon met
Lease Collect. Ik was daarmee
de grondlegger van wat men nu
noemt het kanaal van intermediairs. De eerste broker-intermediair die vanuit de gedachte van
collectieve inkoop interessante tarieven aanbood welke standaard werden gecombineerd
met de beste leasevoorwaarden.
Dus met tien bedrijven met ieder tien leaseauto’s was ik 1 klant,
Lease Collect met 100 auto’s. Dat
levert direct een andere positie in
de markt op en betekent voor de
klant meer voordeel.
Je bent immers de inkoper van
100 auto’s en niet tien keer 10 auto’s. Wij kunnen iedere auto naar
klantenwens specificeren en flexibel aanbieden, conform een matrix met een maximale transparantie. De aanvragen voor de
Ford Jubileum Lease Editions lopen via onze site (Leasecollect.
nl) en na aanmelding nemen wij
contact met de klant op. Met elkaar bepalen we de keus voor het
model, de kleur en uitvoering.
In principe gaat het alleen om
5-deurs uitvoeringen, benzinemotor en handgeschakelde versnellingsbak. Omdat ze uit voorraad leverbaar zijn, kunnen we
ook snel leveren.”

Uithoorn - Het is een prachtig
warm weekend maar de zaterdagavond bij Toneelgroep Maskerade is uitverkocht. De bezoekers staan al te dringen bij de ingang van de zaal en als iedereen
zit en de lichten aan gaan, klinken er hier en daar wat verraste
opmerkingen.
Het is direct duidelijk wat de reden is: het decor. Dit beloofd
weer een mooie avond te worden waarbij de toneelgroep een
beroep zal doen op het inlevingsvermogen van het publiek! Daarin worden we niet teleurgesteld.
De decorstukken zijn een tweedimensionale kartonnen versie van
diverse meubels. Toch een beetje jammer dat de badkamer daarop een uitzondering is. De huizen
van alle familieleden spelen zich
af in één decor. Geen gedoe met
decorwisselingen en daardoor
een vlot stuk om naar te kijken.
Corrupt
“Een zaak van de familie” gaat
over een man die leiding gaat
geven aan het familiebedrijf van
zijn schoonvader. Hij komt er snel
achter dat de zaak helemaal niet
koosjer gerund wordt en is vastbesloten daar maatregelen tegen te treffen. Totdat blijkt dat
de hele familie corrupt is. Een
goed geschreven stuk, met scherpe dialogen. Dit zeer humoristische stuk van Alan Ayckbourn,
dat al in 1987 werd geschreven is
nog steeds actueel. Voor de Netflix-liefhebber: dit stuk is eigenlijk de vroege toneelversie van
de bekende serie Breaking Bad.
Je wordt heel langzaam meegezogen in de keuzes die uiteindelijk gemaakt worden en bent het
daar als bezoeker ook snel mee
eens. Stapje voor stapje.
Hoofdpersoon
Want dat is wat er gebeurt met de
hoofdpersoon. Hij ondergaat een
transformatie van eerlijke principiële zakenman naar achterbakse, louche handelaar met een
moord op zijn geweten. Prachtig neergezet door ‘ouwe rot in
het vak’- Marius Schalkwijk. Dat
zijn jongste dochter slachtoffer is
van alle bijkomende schade, gaat
aan de gehele familie voorbij. Dit

maakt het stuk, behalve humoristisch ook schrijnend, maar Michel Rahn brengt met zijn komische vertolking van vijf verschillende Italiaanse broers genoeg
hilariteit in het stuk. Er zijn enkele
nieuwe spelers die hun best doen
om mee te komen op het hoge
niveau dat de meer ervaren spelers neer zetten. Mooi om te zien
hoe de dynamiek binnen deze
vereniging blijft bestaan. Het spel
is redelijk constant, er wordt hier
daar wel wat gestunteld met de
namen van de personages, maar
het is ook erg warm in de zaal. De
spelers zullen daar ongetwijfeld
hinder van hebben ondervonden. Blij dat ik niet op het strand
ben blijven hangen, maar in de
zaal ben gaan zitten! Ik kijk nu al,
samen met de vele bezoekers van
deze voorstelling, uit naar de volgende voorstelling van deze creatieve toneelgroep die staat gepland in oktober 2018. Houd hun
website in de gaten!
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WV Zijdelveld bezoekt de Efteling
Uithoorn - De bewoners van
Woonvoorziening Zijdelveld werden door Albert Heijn Jos van den
Berg getrakteerd op een mooi uitje! Ze bezochten afgelopen vrijdag 20 april de Efteling.
Het was een prachtige zonnige
dag! Om 9.00 vertrokken de bewoners met een bus van Eemland Reizen richting Kaatsheuvel.
Daar aangekomen werd eerst een

mooie groepsfoto gemaakt. Vervolgens bezochten de bewoners
in kleinere groepjes het park.
Het was deze dag niet zo druk
in het park, wat scheelde in de
wachttijden en zodoende konden er veel attracties bezocht
worden!
Van Droomvlucht tot de Python,
van Fata Morgana tot het Carnaval Festival, overal kwam je wel

iemand van onze groep tegen.
Om 16:30 kwam het bezoek aan
de Efteling tot een eind en stapte
iedereen moe maar voldaan weer
in de bus.
Het was een geweldig dagje
uit, waar iedereen van genoten
heeft!! Alle bewoners, begeleiders en vrijwilligers die mee waren danken AH Jos van den Berg
voor deze fantastische dag!

Hannes Minnaar is een ware klanktovenaar

Koningsspelen op
basisschool de Zon
De Kwakel - Vrijdag 20 april hebben alle kinderen van basisschool
de Zon deelgenomen aan de Koningsspelen 2018. Onder fantastische weersomstandigheden hebben de kinderen actief deelgenomen aan verschillende sport- en
spelactiviteiten.
In de ochtend hebben de kinderen in de klas genoten van een
heerlijke Koningsontbijt die aangeboden werd door de Jumbo.
Na een gezond ontbijt vertrokken alle kinderen, ouders en leerkrachten naar het sportcomplex
van sv KDO. De warming-up werd
georganiseerd door de meiden
van groep 8. Alle kinderen deden
enthousiast mee op het nummer
van `Fitlala`, waardoor de sfeer
er gelijk goed in zat. Na de warming-up gingen alle groepjes
met de hulpouders naar de verschillende onderdelen.
De kleuters konden zich uitle-

ven bij negen verschillende spelen. Een skippybalrace, koningstikkertje, verschillende estafettevormen en koningsrace waarbij ze konden laten zien of zij de
nieuwe Dafne Schippers konden
worden. Na de negen onderdelen vertrokken de kleuters naar
school voor de lunch in de klas.
Na de lunch hebben zij nog allemaal leuke activiteiten in de klas
gedaan.

Oranje
De groepen 3, 4 en 5 waren ook
helemaal in het oranje gestoken.
Naast het oud Hollandse spel boter, kaas en eieren, konden de kinderen zich uitleven bij het pannavoetbal en acrobatiek. Hier werden de meeste mooie, creatieve en grote “levende” torens gebouwd door de leerlingen.
De onderdelen bij de groepen
6 t/m 8 waren vooral gericht op

Uithoorn - Meesterpianist Hannes Minnaar kan toveren en betoveren met klank. Dat bewees
hij tijdens een uitverkocht pianorecital op zondag 22 april jl. in
de Thamerkerk. Het was het slotconcert van het zeer succesvolle jubileumseizoen van de Stichting Culturele Activiteiten Uithoorn (SCAU), die dit jaar 25 jaar
bestaat.

Klankwerelden
Of het nu gaat om de onbekommerde lyriek van een sonate van
Schubert, de bijna religieuze verhevenheid van de Prelude, Aria
en Finale van Franck, de melancholie van de negen Preludes van
Fauré of de uitbundige Variaties
van Brahms op een barokthema
van Händel, Minnaar weet telkens
meteen al met de eerste paar noten een hele klankwereld op te
roepen. Hij vormt zijn spel vanuit de rust en hij is niet bang voor
stiltes: zijn pianissimo’s houden
toon en klinken prachtig uit. Ook
zijn fortissimo’s mogen er zijn: ze
klinken ongeforceerd, helder en
open. Tegenwoordig maken veel
pianisten er achter de piano nogal een voorstelling van, met gezichtsmimiek en grote gebaren.
Minnaar doet daar niet aan mee.
Hij probeert heel bewust zo bescheiden mogelijk te zijn, zodat
alle energie naar het pianospel
teamspelen. Vooral de nieuwe en gaat. En dat is dus goed te horen!
uitdagende spelen Kubb en Kanjam (frisbee spel), die vooraf tij- Muziekminnaar
dens de gymles geoefend zijn, Bij het stuk van Franck geeft Hanwaren erg succesvol. Maar ook nes toe dat hij eerst niet door had
de ludieke spelen dobbelsteen- hoe ingenieus het stuk in elkaar
voetbal, sponsbal en knotshoc- zit met thema’s die steeds in een
key werden met veel enthousias- andere vorm terugkeren. Hij heeft
dat pas langzamerhand ontdekt
me en plezier gespeeld.
en wil het nu graag laten horen
Compliment
Een groot compliment voor de
leerlingen die de hele dag zorgden voor een geweldige positieve en goede sfeer. Het was prachtig om te zien hoe de leerlingen,
ouders en leerkrachten van de
Zon gezamenlijk de Koningsspelen tot een groot succes maakten. De dag werd afgesloten met
een estafette race tussen de leerlingen van groep 8. De winnende
teams streden in de finale tegen
een team van leerkrachten, wat
voor grote hilariteit en veel strijd
zorgde.
Ook tijdens de Koningspelen waren de ouders vanuit de OR weer
actief aanwezig. Zij zorgde iedere pauze voor een verfrissing, een
gezond tussendoortje en ijsje bij
de afsluiting.
De Zon kan terugkijken op een
zeer geslaagde, warme, positieve
Uithoorn - In het weekend van
en gezellige dag.
20 t/m 22 april werden de jaarlijk-

in zijn spel. ‘Maar ach’, zegt hij erbij, ‘als je het niet hoort, is het gewoon een geweldig stuk’. Ook bij
de Händelvariaties van Brahms
geeft hij een toelichting. In de
tijd van de industriële revolutie
en grote veranderingen in de muziek (Liszt, Berlioz), grijpt Brahms
terug op een thema en een vorm
die toen al als ‘fossielen’ werden
beschouwd. Brahms weet van
geen ophouden en componeert
maar liefst 25 variaties, met aan
het eind dan nog een magistrale
fuga. Hannes Minnaar speelt het
prachtige stuk schijnbaar moeiteloos en geeft elke variatie zijn eigen karakter. Als toegift een eenvoudige Romance zonder woorden van Fauré. Een mooi besluit
van een gedenkwaardig optreden van een pianist, die zijn achternaam eer aan doet: hij is een
hartstochtelijke ‘minnaar’ van
muziek, die met liefde en passie
zijn luisteraars verleidt.

Noa Wildschut
Het nieuwe seizoen brengt verEen nieuw seizoen,
der twee programma’s rondom
een nieuwe locatie
taal: taalcabaretier Wim Daniëls
Het optreden van Hannes Min- en schrijver Thomas Verbogt. Peter Heerschop keert terug met
een splinternieuwe solo. De a capella groep New Amsterdam Voices komt zingen en het Osiris Trio
viert zijn dertigjarig jubileum.
Heel bijzonder is de komst van
violiste Noa Wildschut, een jong
aanstormend talent. Het Amsterdam Wind Quintet blaast ons
het nieuwe jaar in. Abonnementen en losse kaarten kunnen vanaf nu besteld worden via de website van de SCAU: www.scau.nl.
Daar is ook uitgebreide informatie te vinden over de optredende
artiesten.

Scouting Admiralengroep naar PaRoBa

Grenzeloos bij geniet
aan de Amstel
Uithoorn/De Kwakel
- Op
maandagavond 14 mei zijn alle inwoners van Uithoorn en
De Kwakel uitgenodigd om te
komen koken en eten bij restaurant Geniet aan de Amstel,
marktplein 2A in Uithoorn. We
gaan weer Grenzeloos koken,
dus laat u verrassen. Komt u ook
eten meldt u dan aan via onze
website, www.samenaandeamstel.nl Een menu kost €15.- en
vanaf 18.00 uur bent u van harte welkom. Voorafgaand aan het
diner houden we een kookworkshop. We gaan deze keer sushi
maken. Deelname is gratis. Van-

af 15.30 uur bent u van harte uitgenodigd. Ook voor deze gratis
workshop graag even aanmelden via website van Samen aan
de Amstel.
Grenzeloos, feest van
de verbinding
Op verschillende tijdstippen
ontmoeten kinderen, jongeren
en volwassen elkaar, mensen
van verschillende afkomsten. We
koken en eten niet alleen met elkaar maar er zijn ook workshops
zoals verhalen vertellen, schilderen, zingen, wandkleden maken
en verhaal theater.

naar markeert niet alleen het einde van het jubileumseizoen van
de SCAU, maar ook het einde van
het tijdperk Thamerkerk. Met ingang van het seizoen 2018-2019
vinden de evenementen en concerten van de SCAU plaats op een
nieuwe locatie: De Schutse, De
Mérodelaan 1 te Uithoorn, oftewel de ‘tentkerk’ vlakbij winkelcentrum Zijdelwaard. Het spectaculaire openingsconcert is op
zondag 16 september 2018, ’s
middags om 14.30 uur. Vier handen, twee Russische zielen, één
piano: Helena Basilova en Irina Parfenova, moeder en dochter, spelen de beroemde Fantasie
van Schubert, de zes Duetten van
Rachmaninov en ‘Moeder Winter’
van Helena’s vader, Alexander Basilov. Ze besluiten met pianistisch
geweld: Le Sacre du Printemps
van Stravinsky.

se regionale scouting wedstrijden
gehouden. Binnen de regio is dit
ook wel bekend als PaRoBa (Patrouille Ronde Bak). Deze PaRoBa
wedstrijden vonden plaats op het
voormalige Radarterrein in het
Amsterdamse Bos. Uit de hele regio komen ruim 45 scoutinggroepen bij elkaar en dagen elkaar uit
wie het beste zijn tent kan opzetten, de beste buitenkeuken kan
bouwen, het lekkerste kan koken
op houtvuur en wie het beste is
in hiken. ’s Avonds is er natuurlijk
een groot kampvuur en worden
er liedjes gezongen. Maar het belangrijkste is dat alle activiteiten
samen worden uitgevoerd en dat
het vooral gezellig is.
Zondagmiddag was de prijsuitreiking, helaas zijn de 4 bakken
van de Admiralen niet in de prijzen gevallen. Maar, prijs of niet,
hebben wel geleerd om beter
te leren samen werken, van het
mooie weer genoten en vooral
een heleboel lol gehad.

Zonnetje
Verder werden er bij de prijsuitreiking ook diverse vrijwilligers in
het zonnetje gezet, waardoor een
stel van de Admiralengroep die
al 15 jaar elk jaar klaar staan om
de PaRoBa tot een succes te maken. Voor de scouts was er helemaal aan het einde ook nog een
leuke verrassing: Normaal gesproken mogen de beste 3 teams
deelnemen aan de LSW (Landelijke Scouting Wedstrijden). Dit jaar
werd PaRoBa echter voor de 30e
keer gehouden. Als grote verrassing mag dit jaar ook de nummer
4 mee doen aan de LSW.
Wil je zelf aan de slag om mee te
werken in een team aan de veelzijdigheid van scouting; Neem
contact op met bestuur@admiralengroep.nl. We kunnen altijd extra leiding gebruiken.
Liever de handen uit de mouwen
steken op een andere manier; dat
kan ook. De Admiralengroep is
waterscouting dus er is veel onderhoud aan het materiaal en
de boten te doen. Ieder woensdagavond kunt u het ondersteuningsteam versterken; neem een
kijkje vanaf 20.30 uur op clubhuis
Mercurius, J.A. van Seumerenlaan
3, Uithoorn.

PROGRAMMA DE KWAKEL

Koningsdag

Fietsen versieren

Vanaf 9.30 uur zijn alle kinderen uit de kleuterklassen welkom om met
hun fiets, step of skelter mee te doen met de fietstoer door het dorp.
Het Oranje Comité zorgt voor vrolijke gekleurde spulletjes om de fiets
te versieren. Om 10 uur rijdt de stoet een rondje door het dorp onder
muzikale begeleiding van Steelband Tavenu.

Opening

Ook dit jaar heeft het Oranje Comité De Kwakel, in samenwerking met Café Cobus, Het Dorpshuis en Cafetaria ‘t Trefpunt weer een gevarieerd programma samengesteld voor Koningsdag. Voor jong en oud is er weer
van alles te doen en te beleven in De Kwakel. Het Oranje Comité nodigt iedereen van harte uit om naar het
Dorpscentrum van De Kwakel te komen om deze Koningsdag te komen vieren.

Een kijkje bij de Scouting

Altijd al willen weten hoe het is om een scout te zijn? Dat kun je ervaren op Koningsdag. Vanaf 14.00 uur staat Scouting St. Johannes op
het dorp en kun je je eigen kampvuur maken, stoere scouting knopen
maken, je eigen broodje bakken boven het vuur, of lekkere marshmallows verwarmen en een speurtocht doen. Dit alles natuurlijk onder leiding van ervaren scouts die je helpen en er op toezien dat alles veilig
gebeurt. Als je alle onderdelen hebt gedaan, dan ben je al een beetje
een scout en verdien je natuurlijk een echte scouting beloning!

Attracties buiten

Voor de kinderen staan er de hele middag diverse attracties, waaronder natuurlijk ook de stormbaan van de zeskamp, maar ook een
springkussen voor de kleinere kinderen.

Om 10.45 uur zal deze Koningsdag officieel worden geopend door
waarnemend burgemeester Pieter Heiliegers met een muzikale omlijsting door Steelband Tavenu.

Verrassingsspel

Prinsen- en prinsessenspelletjes (Groep 0, 1 en 2)

Ook dit jaar is er weer een spel voor de oudere jeugd / volwassenen.
Wat voor spel dit wordt blijft nog even een verrassing. Inschrijven kan
vanaf 14.30 uur en om ± 15.00 start het spel waarvoor behendigheid
en stalen zenuwen niet overbodig zijn.

Van 11.00 tot 12.00 uur kunnen de kinderen uit de kleuterklassen
meedoen met de spelletjeskermis. In de bovenzaal van het Dorpshuis kun je allerlei spelletjes doen. Natuurlijk ontbreekt daarbij niet
het kroontje knutselen en het chips-ketting rijgen, maar dit jaar zijn er
veel nieuwe prinsen- en prinsessen spelletjes en je kunt ook een glitter tattoo laten zetten.

Optreden Big Hairy MF

Vanaf 15.30 staat de band Big Hairy MF op het podium te spelen. Zij
zijn een rockband die covers spelen van de Beastie Boys, The Rolling
Stones, Herman Brood, David Bowie, The Kinks, Talking Heads, Black
Sabbath en nog veel meer.

Koningsspelen (Groep 3 t/m 5)

Na de officiële opening staat voor de kinderen uit groep 3 t/m 5 vanaf
11.00 uur weer een circuit met spelletjes klaar. De bouwploeg van het
Oranje Comité gaat weer een leuk aanbod van spelletjes neer zetten
in het thema van Koningsdag en ook de 10 meter lange stormbaan
van de Konings Zeskamp hoort bij deze spelletjes. Voor elke leeftijdsgroep zijn er prijsjes te winnen.

Pannavoetbal

Vanaf 15.30 uur is het genieten geblazen bij de pannavelden, waar
jongens en meiden van 10 t/m 16 jaar hun kunsten kunnen vertonen
in de panna-arena. Je kunt je aanmelden via een mail naar info@polderfeest.nl, maar je kunt ook op Koningsdag zelf aanmelden voor het
pannatoernooi. Inschrijven start om 15.00 uur.

Konings Zeskamp (Groep 6,7 en 8 en Klas 1 en 2)

Dit jaar een nieuw onderdeel op Koningsdag: De Konings Zeskamp. Al
jarenlang is de zeskamp op het Polderfeest een enorm succes, maar
deze is helaas niet voor kinderen van de basisschool. Daarom organiseert het Oranje Comité dit jaar een soortgelijke zeskamp voor de kinderen uit groep 6, 7 en 8 van de basisschool en klas 1 en 2 van de middelbare school. Net als bij de Polderfeest zeskamp zijn er niet alleen
prijzen te winnen voor het beste teams, maar er is ook een originaliteitsprijs voor het team met de leukste outfit. Je kunt een team maken
van 4 personen en de strijd aangaan met de andere teams. Er staan 6
spellen op het programma waarbij een 10 meter lange stormbaan natuurlijk niet zal ontbreken! Het is niet nodig om je van tevoren al op te
geven, maar het kan natuurlijk wel. Als je een mailtje stuurt naar info@
polderfeest.nl met de naam van je team, namen en leeftijden, dan sta

in De Kwakel en Uithoorn

Muziek en sluiting

De gehele dag draait DJ Dennis gezellige muziek op het dorpsplein
en hij geeft de gehele dag commentaar bij de diverse onderdelen. Om
17.30 uur sluiten de attracties en om 18.30 uur eindigt het buitenprogramma. Voor meer info: www.polderfeest.nl

PROGRAMMA UITHOORN
je alvast op de lijst. Heb je nog geen team? Ook geen probleem, dan
maken ze ter plekke een team. De Konings Zeskamp begint ook na de
officiële opening om 11.00 uur.

Oranje ijsje

Cafetaria ’t Trefpunt biedt alle kinderen die meedoen met de spelletjes
en de zeskamp een koningsijsje aan. Alle kinderen ontvangen na afloop van de spelen een bonnetje waarmee ze direct na afloop van de
spelen een heerlijk oranje ijsje kunnen afhalen.

Taart winnen

Degenen die op Koningsdag in De Kwakel de vlag uithangen, maken
kans om een taart te winnen. Het Oranje Comité trekt vijftig adressen
in De Kwakel en gaat daarna controleren of daar een vlag uithangt
met een minimale afmeting van 1 meter bij 75 centimeter. De vlag
moet al om 10 uur uithangen en goed zichtbaar zijn vanaf de openbare weg. De winnaars ontvangen een overheerlijke taart van Bakkerij Jan Westerbos.

De Vrijmarkt

De vrijmarkt in De Kwakel is een mooie gelegenheid voor kinderen
om spulletjes te verkopen. Van 13.00 tot 15.00 uur kun je vanachter
je kraam of vanaf je kleedje proberen een zakcentje bij te verdienen.
Vooraf een kraampje of plekje reserveren is verplicht, en kan bij Joke
Meijer, Rozenlaan 84 te De Kwakel tussen 18.00 en 19.00 uur tot en
met 25 april.

Koningskaarten

’s Middags is er een klaverjaswedstrijd in het Dorpshuis De Quakel
onder leiding van Lydia Verkerk. Inschrijven kan vanaf 12.15 uur en
de aanvang van het Klaverjassen is om 12.45 uur. De inschrijving bedraagt 3,50 euro per persoon.

In Uithoorn is er van s’morgens vroeg tot het donker wordt de bekende vrijmarkt bij Amstelplein en het Oude Dorp.
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Koningsspelen 2018

bij basisschool de Toermalijn weer reuze geslaagd
Uithoorn - In heel Nederland werden vrijdag 20 april op basisscholen koningsspelen gehouden, zo ook op obs Toermalijn. Zowel leerlingen als leerkrachten waren in oranje kleding naar school gekomen.
De ochtend werd gezamenlijk geopend op het schoolplein met het
koningsspelen lied. Onder het toeziend oog van ouders, zongen alle leerlingen het lied “Fitlala”, leerlingen van groep acht dansten erbij.
Ontbeten
Hierna werd er in de klas ontbeten. Naast het meer actief bewegen is
het doel van het koningsontbijt laten zien dat samen ontbijten niet alleen belangrijk is maar ook heel leuk is. Een gezond ontbijt levert belangrijke voedingsstoffen die het lichaam van kinderen nodig heeft.
Het voorkomt dat zij later in de ochtend trek krijgen in snoep of koek
en het geeft energie. De leerlingen konden kiezen uit gezonde producten om op brood te doen, ook waren er eieren en voor de dorst
melk.
Spelletjes
Na dit energierijke ontbijt stond iedereen in de startblokken om aan
de spelletjes te beginnen. De leerlingen van de onderbouw werden
begeleid door leerlingen van groep 8. De groepen 5, 6 en 7 deden in
groepjes zelfstandig de spelletjes. Bij het “koningsontbijt” waren ook
enkele leuke buiten-speelmaterialen geleverd. De kinderen konden:
bal hoog houden op een parachute; levend kwartet spelen; boompje
verwisselen, blind volleyballen en nog veel meer. Na een korte pauze
rond half elf, waarin nog wat gegeten, maar vooral gedronken, werd
er verder gegaan met de spelletjes. Rond kwart voor twaalf werd de
ochtend afgesloten.
Dank zij het schitterende weer en het enthousiasme van de leerlingen
waren het wederom zeer geslaagde koningsspelen.
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Laatste competitiemiddag Hartenvrouw

Jeugdfonds Sport & Cultuur
Uithoorn - Het Jeugdsportfonds
Uithoorn en Jeugdcultuurfonds
Uithoorn gaan, na jaren intensieve samenwerking achter de
schermen, per 3 april samen verder als het Jeugdfonds Sport &
Cultuur Uithoorn. Beide fondsen zetten zich al heel lang in
om ervoor te zorgen dat kinderen en jongeren die opgroeien in
armoede, toch kunnen sporten
of aan kunst en cultuur kunnen
doen. Coördinator Arianne Niks:
“Voor ons is deze naamsverandering een logische stap. Het is onze overtuiging dat het voor kinderen en jongeren die opgroeien
in armere gezinnen niet uitmaakt
of zij zich kunnen uitleven tijdens
voetbal, judo, drummen of streetdance. Het belangrijkste is dat ze
mee kunnen doen, de kans krijgen zich te ontwikkelen en hun
leefwereld te vergroten”. Behalve een nieuwe naam is er nu ook
een gezamenlijke visuele identi-

teit. Deze is energiek, kleurrijk en
beweegt op een dynamische manier mee, maar de basis is solide.
Straalt energie, kracht, trots en
blijheid uit en zet de kinderen en
jongeren centraal. Neem alvast
een kijkje op de nieuwe website:
jeugdfondssportencultuur.nl.
Over het Jeugdfonds
Sport & Cultuur
Het Jeugdfonds Sport & Cultuur
Uithoorn betaalt de contributie /
lesgeld voor kinderen en jongeren uit gezinnen waar te weinig
geld is voor sport, dans, muziek
of iets anders creatiefs. Ouders
kunnen zelf geen aanvraag doen.
Aanvragen worden gedaan door
een intermediair: bijvoorbeeld
een leerkracht, buurtsportcoach,
sociaal wijkteam of schuldhulpverlener. De contributie / lesgeld
wordt direct betaald aan de club
of instelling waar het kind op les
Uithoorn - Het ijsseizoen is door
gaat.
Kwalitaria afgelopen weekend op
een feestelijke wijze geopend. Alle ijsliefhebbers konden zaterdag
om 14.00 een uur lang gratis een
ijshoorntje afhalen. Deze actie
was in het bijzonder voor Kwalitaria Zijdelwaard een groot succes.
Vol enthousiasme vertelt de franchise ondernemer Joop Vet: “De
open te breken. In de eerst helft actie was een enorm succes. Ik
is er dan ook nog een zware bles- heb maar liefst 300 ijsjes weggesure van Nick Verschut. Hij is ver- geven!”. Omgerekend zijn dit 5
moedelijk voor de rest van dit sei- ijsjes per minuut. Met het mooie
zoen uitgeschakeld. Zijn vervan- maar ook warme weer kon het
ger is dan in de 32ste minuut Da- personeel na dit drukke uurtje
zelf ook wel een ijsje gebruiken.
mien de Vegt
Onze complimenten naar het
team. We hopen dat iedereen die
Score
Dit lukt DEM wel als de tweede hier afgelopen zaterdag een ijsje
helft nog geen 2 minuten oud is heeft gehaald heeft genoten!
er de verdediging van Legmeervogels op kinderlijke wijze DEM
de mogelijkheid om te score. Het
is dan aan Rik Stals de eer om de
score te openen. Dan is Legmeervogels toch even van slag. Dan
in de 66ste minuut een counter
van DEM. Gunuwyne Olf slaagt
er niet in de aanval te onderbre- Uithoorn - Na een spannend
ken en hij doet dan iets wat wel avond kwissen moest er een barmeer verdedigers doen, hij trekt rage aan te pas komen om te bezijn tegenstander netjes aan zijn palen wie zich winnaar mocht
shirt teug. Het zou een doorge- noemen. In deze tweestrijd
broken speler zijn. Scheidsrechter moest ‘Kwis(t) even niet’ het onRampersad kan dan ook niets an- derspit delven. Door zijn overwinders dan Olf de rode kaart voor- ning nam ‘Herstelteam 2’ ook de
houden en Legmeervogels moet eerste plaats over van ‘PvdA Uitmet 10 man verder. Dit leidt dan hoorn’ in de competitie. Afgelotot enige wanorde in de verde- pen week kwamen de tien teams
diging van Legmeervogels en in van de PvdA Kroegkwis-compedeze wanorde slaag Robert Vos- titie 2018 weer bij elkaar voor de
sebelt er in om Mitchel Dijkstra tweede speelavond. Onder leivoor de 2e keer deze dag te pas- ding van Bea en Wouter (die Remseren en de 0-2 op het scorebord co verving) werden de acht vrate laten zetten. Legmeervogels genrondes vlot afgewerkt. ‘Herdoen er vervolgens alles aan om stelteam 2’ nam direct de leiding,
de stand een dragelijk aanzicht op de voet gevolgd door ‘We rotte geven maar slaagt daar niet zooien maar wat an’. Ook na de
in. De overtuiging is er niet echt. tweede serie van twee keer acht
Als Rik Stals in de 83ste zijn twee- vragen bleef het team aan kop,
de treffer en DEM derde treffer hoewel ze nu ‘Ons Uithoorn’ naast
weet te score is de strijd beslist. zich moesten dulden. ‘De CliffLegmeervogels verliest ook zijn hangers’, vorige keer de hekkentweede duel tegen een potenti- sluiter bezette nu een gedeelde
ele titelkandidaat. Wat rest Leg- derde plaats. ‘Kwis(t) even niet’
meervogels nog? Mogelijk een 3e viel ver terug naar een gedeelde
of 4e plaats/ maar als Legmeer- achtste plaats. De derde serie van
vogels dit echt wil bereiken dan twee vragenrondes gooide de
zal er een goed resultaat neerge- boel aardig door elkaar. ‘Herstelzet moeten worden op zondag team 2’ behield de eerste plaats
JOS/watergraafsmeer. Dit duel in maar moest die nu delen met
Amsterdam is op zondag 13 mei, ‘Kwis(t) even niet’ en ‘Hé een kasaanvang 14.00 uur Legmeervo- teel’. De laatste twee rondes van
gels 1 is vrij op zondag 29 april acht vragen, met daarin de alen zondag 6 mei. Legmeervogels tijd moeilijke muziekvragen, zouspelen wel op donderdagavond den de einduitslag bepalen. Twee
3 mei om 20.00 uur thuis tegen van de drie koplopers wisten zich
bovenaan te handhaven, ‘Hé een
KDO.
kasteel’ moest een plekje inleveren. ‘PvdA Uithoorn’ klom van
de achtste naar de vierde plaats.

Geweldige opening ijsseizoen
Kwalitaria Zijdelwaard

DEM doeltreffender dan
Legmeervogels
Uithoorn - Legmeervogels zijn
er niet in geslaagd om tegen titelkandidaat DEM een goed resultaat neer te zetten. Na 90 minuten staat er 0-3 op het scorebord. Deze 0-3 is dan misschien
wel wat geflatteerd, maar is wel
de werkelijkheid. Deze uitslag
doet misschien vermoeden dat
DEM de betere ploeg is geweest
met een veld overwicht? De winst
van DEM, dat echt niet veel beter is dan Legmeervogels komt
vooral door de kinderlijke manier
van verdedigen. Door de schorsing van Faouzi Ben Yerrou was
trainer Michel Nok gedwongen
wat wijzigingen door te voeren.
Zo schoof Jordi van Gelderen op
naar de rechters achter positie en
gaat Ginuwyne Olf centraal in de
verdediging spelen. Achteraf, en
dan is het wel heel makkelijk praten, is dit misschien niet de juiste
keus gebleken.
Gelijk op
De eerste 45 minuten van dit duel gaan zeer zeker gelijk op. Legmeervogels zijn in deze helft zeer
zeker niet de mindere van de gasten. De eerste kans in dit duel is er
een van Legmeervogels. Een pas
van Jordi van Gelderen bereikt
Yassin Poyraz, maar door goed uit
zijn doel te komen dwingt Danny
Adrichem Poyraz ver naar de buitenkant en kan er niet gescoord
worden door Poyraz. Aan de andere kant moet Mitchel Dijkstra,
die vandaag zijn laatste wedstrijd
speelt voor Legmeervogels (vertrek China) in actie komen op een
inzet van de mee opgekomen
Jordy Kluft. En zo golft het spel
op een neer en is het een leuk duel voor de vele honderden toeschouwers die op dit duel zijn afgekomen. Bij de rust is de stand
dan nog steeds 0-0. Dit komt mede omdat Legmeervogels de aanvallen veelvuldig over te veel
schuiven laat lopend waardoor
de DEM-verdedigers de aanvallers van Legmeervogels de baas
zijn. DEM komt zo nu en dan wel
in de buurt van het strafschopgebied van Legmeervogels maar
ook zij slagen er niet in de score

Uithoorn - In deze ronde ging in
de A lijn de 1”plaats naar gelegenheids paar Rineke v Pesch &
Huib v Geffen met 63,17 % op de
2”plaats legde beslag Monique
Verberkmoes & Jan v Beurden
met 57,92 % en op de 3”plaats
eindigde opnieuw een gelegenheids paar Henk v/d Schinkel &
Nico v/d Meer met 53,50 % In de
B lijn ging de 1”plaats naar Riki
Spook & Hans Geels met 61,73 %
Cees Harte & Jos v Leeuwen pakte de 2”plaats met 60,06 % en op
de 3”plaats eindigde verrassend
Greet & Rolf Rahn met 59,64 %
Het is de BVU er veel aan gelegen

om zoveel mogelijk instroom te
krijgen van nieuwe bridgers. Zo
geven we regelmatig bridgelessen.
Bent u een beginnend bridgepaar (of thuisbridgers) dat ook
het verenigingsleven wil leren
kennen, dan kunt u zich bij de
BVU opgeven om geheel vrijblijvend een paar keer mee te spelen
op de maandagavond en de sfeer
te proeven. Voor nadere informatie en/of lid worden van de BVU
kunt u contact opnemen met
Hans Wagenvoort tel. 06 53 368
948 of via de mail: wagenvoorthans@gmail.com.

dames, hij werd er niet nerveus
van en kon zijn aandacht goed
bij de kaarten houden. In de Alijn werd ook gestreden voor het
goud. De uitslag is als volgt. Geke en Margo sloten hun Hartenvrouw carrière af met een nipte
zeventiger 70,14%, op twee Annet en Rini met 56,60% en op drie
Kitty en Janny met 55,90%. De
eindstand na zes rondes: In de Alijn 1 Geke Ludwig & Margo Zuidema, 2 Thea Elias & Elly van Brakel en 3 Tini Geling & Paula Kniep.
In de B-lijn 1 Tina Wagenaar & Cora de Vor, 2 Mieneke Jongsma &
Hilly Cammelot en op 3 Eugenie
Rasquin & Riet Willemse. Gefeliciteerd dames. Er is nog plek dus
als u zin heeft om op dinsdagmiddag te bridgen van de eerste dinsdag van september t/m
de laatste dinsdag van april bent
u van harte welkom. Beginner of
gevorderd, man of vrouw, iedereen kan in september van start.

Veteranenwedstrijd bij UWTC

‘Herstelteam 2’ winnaar
tweede avond Kroegkwis

Bridgevereniging Uithoorn

Regio - Op 17 april was de laatste competitiemiddag voor bc
Hartenvrouw. Het werd een historische middag, Kees Overwater was de eerste heer die meespeelde tussen alle dames. Hij
glom van de aandacht die hij
kreeg! Hopelijk trekt dit meer heren over de streep en melden zich
in de vakantieperiode nieuwe leden aan bij Sandra 0297569910
of via email hartenvrouw2015@
gmail.com. Als u in september
een keer mee wilt spelen om te
kijken of het iets voor u is om op
dinsdagmiddag te spelen bij deze gezellige club bent u van harte welkom. Dan de competitie.
Het was de laatste keer, volgende week is de einddrive. In de Blijn eindigden Eugenie en Riet als
eerste met 65%, als tweede Trudy
en Cisca met 58% en op drie kwamen gedeeld Mieneke en Hilly en
Kees en Matty door met 55,42%.
Het beviel Kees prima met al die

Omdat er twee teams gelijk eindigden, was een barrage nodig
om de uiteindelijke winnaar aan
te kunnen wijzen. Op de vraag
hoeveel verschillende presentatoren het programma Zomergasten in de loop der jaren had gehad, antwoordde ‘Herstelteam 2’
12 en ‘Kwis(t) even niet’ 11. Quizmaster Wouter gaf als goede uitkomst 16, waarmee ‘Herstelteam
2’ de barrage gewonnen had.
Uitslag avond
De totale uitslag van deze avond:
1. ‘Herstelteam 2’: 62 punten; 2.
‘Kwis(t) even niet’: 62 punten; 3.
‘Hé een kasteel’: 61 punten; 4.
‘PvdA Uithoorn’: 60 punten; 5 en
6. ‘Ons Uithoorn’ en ‘We rotzooien
maar wat an’; 7. ‘Klaver 5’: 57 punten; 8. ‘De Cliffhangers’: 56 punten; 9. ‘Herbergh 1883’: 52 punten; 10. ‘Ik trap op mijn fietsje’: 50
punten.
Competitiestand
De stand na twee speelavonden in de competitie: 1. ‘Herstelteam 2’: 19 punten; 2. ‘PvdA Uithoorn’: 17 punten; 3. ‘Hé een kasteel’: 12,5 punten; 4 en 5: ‘Ons Uithoorn’ en ‘Kwis(t) even niet”: 12
punten; 6. ‘Klaver 5’: 10,5 punten; 7. ‘Ik trap op mijn fietsje’: 9
punten; 8. ‘We rotzooien maar
wat an’: 7,5 punten; 9. ‘Herbergh
1883’: 6,5 punten; 10. ‘De Cliffhangers’: 4 punten. Op woensdag
6 juni volgt de derde speelavond
van de PvdA Kroegkwis-competitie 2018 in De Herbergh 1883 aan
de Schans.’

Regio - Zaterdag 21 april zijn onder prachtige weersomstandigheden wedstrijden van de veteranencompetitie verreden op het
clubparcours van de UWTC op
het sportpark Randhoorn.
De wielrenners streden in de klasses voor 50+, 60+ en 69+. Totaal
waren er 78 renners naar Uithoorn gekomen om te starten,
met daarbij de UWTC renners
Leen Blom, Ben de Bruin, Rene
Oudshoorn, Louis Oude Elferink,
John Tromp en Guus Zantingh.
Bij de veteranen 69+ ontstond er
13 ronden na de start een kopgroep van 12 renners met Leen
Blom en Guus Zantingh.
Enkele ronden later demarreerde
Hans van Bavel uit de kopgroep
en vervolgens sprong Henri Gerrits achter hem aan maar wist
geen aansluiting te vinden.
De beide renners namen een ruime voorsprong en werden niet
meer achterhaald. Hans van Bavel uit Sint Anthonis won de wedstrijd voor Henri Gerrits uit Sint
Michielsgestel. Guus Zantingh
uit Mijdrecht spurtte zich naar 3e
plaats en Leen Blom kwam als 9e
over de eindstreep.
Bij de 60+ veteranen werd vanaf het startschot volop gedemarreerd maar niemand wist uit het
peloton te ontsnappen. Hierdoor
ging een compact peloton naar
de eindstreep en wist Piet Kralt
uit Rijnsburg de wedstrijd te winnen, als 2e eindigde Hans Lap uit
Hendrik Ido Ambacht, 3e werd
Willem Hus uit Voorburg. John

Tromp finishte als 6e en Ben de
Bruin eindigde in het peloton.
50 plus
Als laatste gingen de 50+ veteranen van start en kwam er na 19
ronden een kopgroep van 13 renners onder aanvoering van Michael Ruska. Vrij snel daarna wisten 2 renners Frank Nijssen en
Andre Boutestijn uit Den Haag uit
de kopgroep te ontsnappen. De
twee werkten goed samen en namen een ruime voorsprong.
De wedstrijd werd gewonnen
door Andre Boutestijn uit Den
Haag voor Frank Nijssen uit Haarlem en als 3e eindigde Hans van
Eijk uit Nieuw Vennep. De plaatselijke favoriet John Oudshoorn
eindigde als 5e. Louis Oude Elferink finishte als 20e en Rene
Oudshoorn kwam in het peloton
over de finish.
Dinsdagavondcompetitie
Iedere dinsdagavond van 19-20
uur is er een uur koers bij UWTC.
Aan het eind van het seizoen stelt
sponsor van Rijn fietsen uit Vrouwenakker leuke prijzen beschikbaar aan de winnaars van deze
competitie.
Na vier wedstrijden ziet de top3 per klasse er als volgt uit
Bij de 40-: 1 Bas de Bruin, 2 Tommy Oude Elferink en 3 Ian van den
Berg
Bij de 40+: 1 Vincent Derogee, 2
Louis Oude Elferink en Mark Best,
3 Harry van Pierre

Bel voor de laatste ronde
bij Bridgeclub De Legmeer
Uithoorn - Met nog zes avonden
te gaan is de laatste ronde parencompetitie van dit seizoen aangebroken. In de A-lijn hadden
Rina de Jong & Gerard van Beek
en Hanne Boonstra & Ger Quelle
een flitsende start met twee zestigers van respectievelijk 63,69
en 61,90%. Op drie eindigden
Hannie & Hein van der Aat met
57,44%, gevolgd door Cees Bergkamp & Ruud Lesmeister met
54,76% als vierde. De top vijf
werd afgesloten door Joop van
Delft & Frans Kaandorp die op
52,68% uitkwamen en zo nog elf
paren achter zich lieten. In de Blijn een stunt van Anton Berkelaar
& Wim Röling die met 65,28% een
daverend signaal afgaven.
Ook paar twee, Adrie & Ko Bijlsma, oogsten applaus door net gepromoveerd met 59,38% te laten
zien dat ze niet voor niets bevorderd zijn. Stenny & Herman Limburg vertegenwoordigden de
meer gevestigde orde als derde
met 56,67%, maar paar vier, Anneke Houtkamp & Marianne Jonkers, bevestigde als vierde met
53,47% de door Adrie en Ko ingezette trend. Op vijf tenslotte

Renske & Klaas Visser die met hun
53,40% dus zeer weinig op nummer vier moesten toegeven. De
C-lijn, inmiddels uitgedijd tot negentien paren, liet een kopgroep
van vier zestigers zien. Op één To
van der Meer & Elly Belderink die,
gelouterd door zeer vele jaren
bridge, nu met 67,84% gelijk ook
als het hoogst scorende paar van
de avond door kwamen. Irene
Hassink & Henriëtte Omtzigt werden keurig tweede met 61,51%
en ook Elisabeth van den Berg &
Maarten Breggeman legden met
60,31% alvast een bodempje
voor terugkeer! Als vierde haalden Joke Morren & Tim Vader netjes 60% precies binnen. Anneke &
Bram van der Zeeuw voerden als
vijfde paar met 53,54% de achtervolgers aan, waarvoor nu de procentenspoeling wel erg dun was
geworden! Wilt u ook instromen
als bridger, vraag inlichtingen
aan bij het secretariaat: e-mail
gerdaschavemaker@live.nl, telefoon 06-83371540. Bridgeclub De
Legmeer speelt op de woensdagavond vanaf 19.45 uur in Dans &
Partycentrum Colijn aan de Industrieweg 20 te Uithoorn.
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SAS’70 Heren 1 kampioen
Uithoorn - De heren van volleybalvereniging SAS’70 zijn afgelopen donderdag kampioen geworden in de 2e klasse. Daar
moest nog wel hard voor geknokt worden want er mocht tegen VCH H4 geen set verspeeld
worden. In de warme sporthal
deden de mannen, gesponsord
door Motion Fysiotherapie en
Preventie en Maas Autogroep,
wat ze moesten doen; namelijk
4-0 winnen. De heren begonnen
ietwat gespannen aan de wedstrijd maar gesteund door het
enthousiaste publiek werd iedere set nagenoeg op dezelfde manier binnen gehaald. In het begin
werd steeds een gaatje geslagen,
daarna kwam VCH steeds een
beetje terug in de set, maar aan
het einde werd de set met volle overtuiging door SAS binnen

gehaald. Met 25-17; 25-20; 25-15
en 25-19 was het kampioenschap
binnen en kon trainer/coach Gio
Martina, zijn tweede feestje beginnen.
Zijn beide teams zijn dit jaar kampioen geworden. Een ongekend
succes voor SAS’70 volleybal. Beide teams promoveren volgend
seizoen naar de 1e klasse. Een geweldige prestatie!
Voor komend seizoen kunnen zowel dames 1 als heren 1 nog versterking gebruiken. Voor beide
teams zijn een extra spelverdeler
en een extra aanvaller van harte
welkom. Heb je ervaring op (minimaal) 1e klasse niveau of top 2e
klasse en wil je een keer meetrainen? Dat kan! De teams training
nog t/m eind mei. Voor meer informatie kun je een mail sturen
naar tc-voorzitter@sas70.nl

Cruciale beslissingen arbiter
nekken KDO in Loosduinen
De Kwakel - Na de 1-3 uitoverwinning van vorige week tegen Alphen, mocht KDO afgelopen zondag aantreden tegen
het Haagse GDA. In het stadsdeel Loosduinen kon trainer Raymond de Jong niet beschikken
over Menno Lingeman, Roy Verkaik, Joris Kortenhorst, Jim Klijn
(geblesseerd) en Mitchel Smits
(geschorst). Hierdoor was het
met name achterin flink puzzelen om alsnog een representatief
elftal samen te stellen. Er waren
hierdoor o.a. basisplaatsen voor
Max Wessels, Erik Verbruggen en
Bas Kok. In de eerste helft waren
er niet veel noemenswaardige
gebeurtenissen op het harde en
droge grasveld in Den Haag. Het
fysiek sterke GDA streed volop
voor het vasthouden van de koppositie in de derde periode. KDO,
met Sven Vlasman, als inschuivende verdediger, gaf nauwelijks
iets weg tegen de nummer 4 van
de ranglijst. Vlak voor rust brak
de wedstrijd open, toen KDO een
vrije trap kreeg en Bas Kok achter
de bal ging staan. Kok wist Mathijs van Rijn op maat te bedienen, waardoor laatstgenoemde
de 0-1 wist te maken. In de vierde
minuut van de blessuretijd kreeg
GDA een grote kans op de gelijkmaker, maar ging de bal rakelings
de goede kant van de paal. Met
een 0-1 voorsprong werd even later de rust bereikt.

Mathijs van Rijn zichzelf vrij bij de
tweede paal. Toen de bal er was
gearriveerd kopte Mathijs knap
de 1-2 diagonaal binnen, dacht
hij. Scheidsrechter Jung zag tot
ieders grote verbazing dat Van
Rijn buitenspel zou hebben gestaan, iets wat zelfs enkele supporters van GDA tegenspraken.

Geen voorsprong
Helaas dus geen voorsprong voor
KDO, maar veel frustratie aan de
Kwakelse zijde. Dit werd nog erger toen GDA in de 62e en 63e
minuut wel succesvol waren en
twee keer wisten te scoren en
hiermee op een 3-1 voorsprong
kwamen. In de 93e minuut was
Mathijs van Rijn doorgebroken
en werd onderuitgehaald in het
zestienmetergebied, wat leidde
tot een strafschop. Van Rijn ging
zelf achter de bal staan, schoot
beheerst de 3-2 binnen en maakte hiermee zijn viertiende treffer
van het seizoen in de competitie.
Even later floot de scheidsrechter
af en was de 3-2 nederlaag een
feit.
Ondanks een aantal afwezigen
heeft KDO er tegen GDA alles
aangedaan om een goed resultaat neer te zetten. Helaas was
het geluk deze middag in Den
Haag niet aan onze zijde. De komende twee zondagen heeft
KDO geen competitie verplichtingen. Op donderdag 3 mei oefenen de Kwakelaars wel om 20:00
uur in Uithoorn tegen eersteklasMogelijkheid
Twee minuten na rust had Thijs ser Legmeervogels. Op zondag
Plasmeijer een ideale mogelijk- 13 mei wordt de competitie herheid om KDO op 0-2 te zetten. vat met een thuiswedstrijd tegen
In zeer kansrijke positie schoot RKDEO, de nummer drie van de
de Kwakelse rechtsbuiten ech- ranglijst.
ter over. Vlak hierna wist GDA optimaal te profiteren van balverlies van KDO. Nadat de bal uiteindelijk bij de rechtsbuiten van
de thuisploeg kwam, wist hij zijn De Kwakel - Al jaren word er op
spits te bereiken, die vervolgens koningsdag gekaart in het Dorpsbuitenspel stond, maar wel de huis. Ook dit jaar word er weer
1-1 wist aan te tekenen. Het vlag- een klaverjas wedstrijd georgagen van grensrechter Ron Rijn- niseerd. De Inschrijving is vanaf
ders wuifde de scheidsrechter tot 12.15 uur en om 12.45 uur word
groot ongenoegen van KDO weg. er begonnen. De inschrijving beIn de 52e minuut drukte diezelf- draagt 3,50 euro per persoon. Dat
de arbiter opnieuw een negatie- is inclusief de raadprijs. Koningsve stempel op de wedstrijd voor kaarten word georganiseerd door
KDO. Na een bal vanaf de rechter- het bestuur van klaverjas club
kant die lang onderweg was, liep “Gezelligheid is Troef”

Klaverjassen

Tête-à-tête kampioenschap onder volle zon

Thamen honkballers
doen zichzelf tekort
Uithoorn - Zondag gingen de
honkballers van Thamen op bezoek bij Amsterdam Pirates 3 (ook
wel de Mokum Hawks), een team
met een enorme ervaring. Pirates
weet in de eerste inning 1 punt
te scoren door een vier wijd, een
veldfout en een opofferingsslag.
Thamen pakt in de tweede inning
echter meteen overtuigend de
leiding, zeven honkslagen zorgen
ervoor dat Thamen een 1-6 voorsprong pakt.
Thamen weet naar 1-7 uit te lopen in de derde inning nadat Lucas Blonk door een vier wijd het
eerste honk bereikt en de pitcher
van Pirates even een moment
heeft waarop hij wat meer moeite heeft met zijn controle.
Pitcher Gijs Rikken heeft ondertussen de slagploeg van Pirates
prima onder controle en het blijft
bij een sporadische honkloper.
Door de goede Thamen verdediging weet Pirates alleen in de
gelijkmakende vijfde inning een
puntje te scoren 2-7.
Zesde inning
Maikel Benner is in de zesde inning de nieuwe man op de plaat
voor Thamen, waarbij de eerste
slagman van Pirates de bal meteen over de hekken slaat, 3-7. Na
deze hit heeft Thamen de slagploeg van Pirates weer prima on-

der controle. Thamen loopt in de
achtste inning nog iets verder uit,
3-9, door honkslagen van Schouten, Benner, Groen en Van Loenen
en de overwinning lijkt binnen.
Pirates opent de gelijkmakende negende slagbeurt met twee
honkslagen, de eerste uit valt na
een tweehonkslag waarbij de
man die denkt te scoren uitgetikt wordt op de thuisplaat. Met
het tweede en derde honk bezet
volgt er een veldfout waarbij deze twee punten scoren, 5-9.
Een homerun zorgt voor nog
twee punten voor Pirates, 7-9.
Er volgt een velderskeus actie wat
voor de tweede nul zorgt.
Er komen nog twee Pirates spelers op de honken en dan gebeurt het ondenkbare, een walkoff homerun voor Pirates brengt
de stand naar 10-9 en Thamen
gaat met lege handen naar huis.
Op vrijdag 13 april wisten de Thamen honkballers echter wel de
eerste overwinning van het seizoen, en in de eerste klasse, binnen te halen met een mooie 3-6
overwinning bij Kinheim 2.
Komend weekend is een inhaalweekend in de competitie en
Thamen is vrij, zondag 6 mei om
15.00 uur komt Blue Devils uit
Meppel op bezoek aan de Vuurlijn 24 in De Kwakel.

KDO JG1 pakt punt in
Opmeer tegen HOSV
De Kwakel - De inhaalwedstrijd
tegen HOSV is zaterdag met een
veel lekkere temperatuur afgewerkt dan de oorspronkelijke
speeldatum. Het was weer puzzelen met het team want er zijn behoorlijk wat spelers en speelsters
geblesseerd. Daniël was niet helemaal fit maar stond toch onder
de lat en Jack was opgetrommeld
van de JG2 om het aantal spelers
aan te vullen. De start van de wedstrijd verliep niet helemaal vlekkeloos. Binnen 3 minuten stond
KDO met 2-0 achter. Maar na dat
slechte begin ging het steeds beter en na een paar gemiste kansen kwam KDO op 2-1 door Thomas. HOSV dacht aan een gemakkelijke wedstrijd en wilde steeds meer aanvallen waardoor KDO heel vaak kon counteren. Uit zo’n counter bracht Dylan
de stand op 2-2. Ook HOSV kreeg
nog een paar goede kansen en
door wat gerommel in de verdediging kwamen ze weer als eerste op 3-2.

goede pass Dylan in stelling. Door
zijn lichaam goed te gebruiken
veroverde Dylan de bal en kon
3-3 aantekenen. Het bleef dus
een spannende wedstrijd. Voor
beide doelen ontstonden er kansen en HOSV kwam op slag van
rust weer op een voorsprong 4-3.
Na de pauze een ontketend KDO
op zoek naar de gelijkmaker. Telkens leek het aanvalsduo erin te
slagen om de aanvallen succesvol
af te ronden maar er ging steeds
iets mis. De bal ging net naast het
doel of er zat weer een teen van
een tegenstander tussen. Uiteindelijk bracht Thomas de stand op
4-4. De vraag was welk team zou
weer als eerste een voorsprong
nemen. Beide teams hadden al
veel energie verspeeld. Dus iedereen liep op zijn laatste benen. Uiteindelijk had Dylan de wedstrijd
kunnen beslissen maar twee
schuivers voor het doel langs
en een maal op de paal leverde
niet het gewenste resultaat. Ook
het schot op doel van Odette uit
een scrimmage werd net geblokt
Goede pass
waardoor er in de 2e helft maar 1
Bij een afgeslagen aanval van doelpunt werd genoteerd. EindHOSV bracht Thomas met een uitslag HOSV JG1-KDO JG1 4-4.

Uithoorn - Gelijktijdig met de finaledag van het Nationale Kampioenschap petanque tête-à-tête in Hoorn werd in Uithoorn het
clubkampioenschap tête-à-tête
gespeeld. Het enkelspel is niet bijzonder populair onder de petanquespelers. Dit zit hem voornamelijk in het feit dat je eigenlijk
een allround speler moet zijn. Je
moet zowel goed kunnen plaatsen van de boules al het kunnen
wegschieten van de boules van
de opponent. Ondanks de afwezigheid wegens blessures en andere verplichtingen traden tien
leden aan om dit kampioenschap
te betwisten. Er werden drie voorgelote voorronden gespeeld, gevolgd door de halve finales voor
de top vier op basis van het aantal gewonnen partijen en puntensaldo in de voorronden. Voor
de overig zes deelnemers werd
er nog een partij gespeeld voor
de definitieve eindplaats. De dag
werd afgesloten met de finale tussen de winnaars van de twee halve finales. Na de voorronden waren er drie deelnemers met driemaal winst, een deelnemer met
tweemaal winst, vier deelnemers
met eenmaal winst en twee deelnemers zonder een winstpartij.

Halve finale
In de halve finale kwamen Joan
van Rekum en Günther Jacobs tegen elkaar uit en Niels van Diemen tegen Andries Petersen. Beide halve finales werden een spannende aangelegenheid. De spelers bleven steeds dicht bij elkaar
en tot de laatste werpronde konden allen nog winnen. Uiteindelijk gingen Günther Jacobs en
Andries Petersen door een 13-11
overwinning door naar de finale.
Het gebeurt wel vaker dat een finale een wat eenzijdige vertoning werd. Deze finale was daarop helaas geen uitzondering. Andries Petersen speelde heel solide, maar Günther Jacobs miste in
deze partij de scherpte. Het werd
een 13-3 overwinning voor Andries, die daarmee de 31e clubkampioen werd.
De eindstand van het 31e clubkampioenschap tête-à-tête:
1. Andries Petersen
2. Günther Jacobs
3. Joan van Rekum en
Niels van Diemen
De volgende activiteit op de accommodatie van Boule Union
Thamen aan de Vuurlijn is het
Moederdagtoernooi op zaterdag
12 mei, aanvang 11.00 uur.

Jeugd V.D.O. pakt titel in
confrontatie met Diemen
Uithoorn - Het eerste team van
V.D.O. speelde zaterdag om de
titel in de 2e klasse, de ploeg
moest tegen Diemen 1 minimaal
met 5-5 gelijkspelen om de titel en promotie veilig te stellen.
De onderlinge confrontatie werd
met 6-4 gewonnen. Eenvoudig
zou het niet worden voor V.D.O.,
het team moest het immers doen
zonder vaste waarde Filip Piperas
die door een uitwisselingsproject
in Spanje vertoeft. Filip werd vervangen door zijn jongere broer
Mark die zelf enkele klassen lager speelt in het tweede team
van V.D.O. Marco van der Wal en
Bram Wittebrood gaven het team
een 2-0 voorsprong. Mark verloor
daarop zijn 1e wedstrijd. Het dubbelspel werd ondanks een 10-6
voorsprong in de beslissende 5e

game verloren met 11-13, met
als gevolg dat de tussenstand 2-2
was. Bram en Marco herstelden
zich in de volgende wedstrijden,
alvorens Mark zijn 2e wedstrijd
verloor: 4-3 voor V.D.O.
Bram kon de titel veiligstellen in
zijn laatste enkelwedstrijd van de
middag. Bram stormde naar een
2-0 voorsprong in games maar
de Diemen speler herstelde zich
na een tactische ingeving echter sterk en dwong een beslissende 5e game af. Bram had echter
zelf ook nog een tactische verrassing in petto en won de 5e game
en daarmee het cruciale 5e punt.
Mark verloor zijn 3e wedstrijd ondanks sterk verzet tegen de kopman van Diemen. Marco besloot
het titelduel met een sterke en
vermakelijke wedstrijd: 6-4 winst!

Opnieuw weinig
schokkens bij BVK
De Kwakel - Evenals vorige week
waren er weinig spectaculaire
scores bij de BVK op donderdag
19 april in het aangename Dorpshuis De Quakel, waar zich 21 paren hadden verzameld om de
bridgedegens te kruisen. In de
A-lijn was een score van 59,17%
voor Paula Kniep en An van der
Poel voldoende voor hun eerste
plaats in deze lijn. Mooi gedaan
dames. Kitty en Huub van Beem
scoorden met 55,08% de tweede
plaats en de derde was voor Geke en Jaap Ludwig met 53,5%. Onderin kon Wil met gewaardeerd
invalster Nel geen potten breken
en zij sloten dan ook de rij.In de
totaalstand staan Christa Leuven
en Rita Ritzen vrij stevig bovenaan.
B-lijn
In de B-lijn weer eens een opleving van Jan van der Knaap en
Jaap Verhoef, die voor de afwisseling nu weer eens eerste werden en zij hadden daarvoor aan

57,32% genoeg. Emmy en Gerard van Beek bleven aardig in de
buurt met 56,64% en ook Rie Bezuyen en Gerbrand van Nigtevegt
kunnen tevreden zijn over hun
55,74%, die ‘brons’ opleverde. Riet
en Janny hebben het bekende lek
nog niet boven en zij moesten
dan ook 16 paren in deze lijn boven zich dulden. In deze lijn staan
Rina van Vliet en Gerda Bosboom
bovenaan in de totaalstand.
C-lijn
In de C-lijn 2 60ers met als trotse winnaars Ria Bulters en Matty Overwater die de hoogste
score van de avond noteerden
met 60,42%.Tweede plaats deze avond was voor Hans Elias en
Ben Terra. Marjo en Gerrit van Zijtveld completeerden de top 3 met
56,25%. Ria en Hans Broers voeren in deze lijn de totaalstand aan.
Met nog twee ronden te gaan begint voor een aantal paren de
druk flink toe te nemen en is er
nog niets beslist.

