
Elke dag het laatste 
regionale nieuws!

zie onze site: 
meerbode.nl

facebook.com/

KORT NIEUWS:

Na reanimatie 
naar ziekenhuis
De Kwakel - Vorige week zijn 
de hulpdiensten gevraagd naar 
het terrein van Flora Zuid te gaan 
vanwege een reanimatie. Een 
53-jarige man uit Rhoon bleek 
onwel te zijn geworden. Toen de 
politie en de ambulancedienst 
arriveerden hadden collega’s al 
met succes reanimatie toege-
past. De 53-jarige man was weer 
stabiel. Hij is door de GGD mee-
genomen in de ambulance en 
voor verdere controle naar zie-
kenhuis Amstelland gebracht. 
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MEER WETEN? BEL TIJDENS KANTOORUREN: 0251674433
EN VRAAG NAAR MARCO OF ROGIER

Wij zijn met spoed op zoek naar een serieuze

Uithoorn: Omgeving Zijdelwaardplein (220 kranten)

ook 50+ van harte welkom
Wij zijn met spoed op zoek naar een serieuze

Uithoorn: Omgeving Zijdelwaardplein (220 kranten)

welkom

BEZORGER/STER

Wiegerbruinlaan 73, Uithoorn
(0297) 745 541

Als kwAliteit
belAngrijk is!

Deze actie is geldig van donderdag
 12 mei t/m maandag 16 mei.
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De bakkerij stond in een mum van tijd in lichterlaaie.

Bakkerij Versteeg door 
brand verwoest
Uithoorn - Een felle uitslaan-
de brand heeft de bakkerij van de 
bekende Warme Bakker Versteeg 
in de Burg. van Meetelenstraat 
woensdagavond 4 mei volledig in 
de as gelegd. Ook de bovengelegen 
woonverdieping ging verloren. Voor 
zover bekend waren er gelukkig 
geen slachtoffers te betreuren, wel 
angstige momenten voor de om-
wonenden. De brandweer van Uit-
hoorn was massaal uitgerukt om de 
vlammen te doven in de straat waar 
woonhuizen dicht op elkaar staan 
en er aangrenzend momenteel 

nieuwbouw wordt gepleegd voor 
de nieuwe woonwijk ‘De Regen-
tes’. Men kreeg hulp van de korpsen 
uit Mijdrecht, Aalsmeer en Amstel-
veen. Op de locatie zijn de restan-
ten te zien die rijp zijn voor de sloop. 
Hoe de brand is ontstaan is nog on-
duidelijk, Net zoals de voortzetting 
van de productie van bakkerswaren 
die hier volop door bakker Versteeg 
plaatsvond. De drie winkels in Uit-
hoorn (Amstelplein, Christinalaan 
en Arthur van Schendellaan)  wa-
ren vrijdag na Hemelvaartsdag ge-
sloten. Vrijdag was men wel weer 

open maar er was slechts een be-
perkt assortiment. “Heel triest dat 
dit is gebeurd,” laat een bewoner uit 
de Van Meetelenstraat weten. “En 
het was meteen raak met een hele 
forse brand. De bakkerij zat hier al 
sinds mensenheugenis. Het rook er 
altijd zo lekker als er vers brood was 
gebakken. Ook de eigenaren en an-
dere medewerkers waren altijd erg 
vriendelijk. Dat zullen we missen en 
het is de vraag of de bakkerij er ooit 
weer terugkomt. 

Vervolg elders in deze krant.

Uithoorn - Vorige week heeft on-
ze opmaakafdeling helaas een erg 
vervelende fout gemaakt met het 
plaatsen van dit artikel. Het eer-
ste deel van het interview werd niet 
op de voorpagina geplaatst en het 
vervolg wel elders in de krant. Ver-
schrikkelijk, vindt ook onze redac-
tie dit. Helaas is gedrukt gedrukt en 
kun je er op dat moment niets meer 
aan doen. Maar deze week nog wel: 
we plaatsen vandaag het complete 
verhaal en hopen het zo weer een 
beetje goed te hebben gemaakt: 
Zaterdag 30 april is voor Harry Eg-
bers (64) ongetwijfeld een gedenk-
waardige dag geworden. ’s Mid-
dags kreeg de geboren en getogen 
inwoner uit Uithoorn tijdens een 
voor hem gehouden receptie in ho-
tel restaurant Het Rechthuis tot zijn 
grote verrassing door burgemeester 
Dagmar Oudshoorn een Koninklij-
ke Onderscheiding opgespeld. Har-
ry werd daarbij benoemd tot Lid in 

de Orde van Oranje Nassau. Als bij 
zo velen die rond Koningsdag gede-
coreerd worden, wist hij totaal niet 
wat hem overkwam. Harry heeft de 
laatste jaren vanwege een sluipen-
de ziekte te maken met een afne-
mende gezondheid. Wat hem ove-
rigens nooit heeft belet om onder 
andere als boekhouder zijn werk te 
blijven doen binnen het Uithoorn-
se bedrijfsleven. De afgelopen ja-
ren tot op heden bij Multimate en 
Home Decor. Daarnaast heeft Har-
ry zich eigenlijk zijn leven lang be-
langeloos ingezet voor anderen in 
de samenleving en met name voor 
de buurtvereniging Ponderosa met 
het buurthuis aan de Plesmanlaan, 
waardoor veel inwoners uit het Tha-
merdal hem kennen.
Waar Ponderosa in 1971 werd op-
gericht, trad Harry in 1973 toe tot de 
buurtvereniging (Werkgroep Tha-
merdal) waar hij penningmees-
ter werd. Samen met voorzitter me-

vrouw Cor Floor-Udinga, andere be-
stuursleden en talloze vrijwilligers 
heeft hij zich daar sindsdien van 
zijn beste kant laten zien en veel tot 
stand weten te brengen. Zo zorg-
de hij ervoor dat het buurthuis uit-
gebreide mogelijkheden kreeg, zo-
als een biljartzaal, waardoor menig-
een zich er snel thuis voelde. Har-
ry zorgde voor de nodige saamho-
righeid en dat elke bezoeker in het 
buurthuis een warm en gezellig ont-
haal kreeg. Ook de (goede) relatie 
met deze krant dateert al van tien-
tallen jaren. Omdat hij wellicht op 
korte termijn zal moeten stoppen 
met veel van zijn activiteiten beslo-
ten bestuur en vrijwilligers Harry af-
gelopen zaterdag te trakteren op 
een dagje uit naar Amsterdam. Dit 
in combinatie met de uitreiking van 
een Koninklijke Onderscheiding. 
Met elkaar stapte men daar op een 
salonboot voor een vaartochtje over 
de Amstel richting Uithoorn. Een 
en ander gepaard gaand met kof-
fi e, taart en een lunch. Daarbij werd 
hem niet verteld dat het feestje een 
bijzonder vervolg zou krijgen in Het 
Rechthuis.
Bij de aanlegsteiger werd hij opge-
wacht door een veertigtal genodig-
den waaronder zijn broer en zuster 
en talloze bekenden van Harry. Ver-
volgens werd hem in het restaurant 
na een welkomstwoord en lovende 
woorden door de burgemeester de 
versierselen opgespeld. Pondero-
sa voorzitter Cor Floor-Udinga uit-
te haar dank aan Harry voor alle be-
trokkenheid en datgene wat hij voor 
de buurtvereniging tot stand heeft 
gebracht. Zij overhandigde hem als 
blijk van waardering een bon voor 
een geheel verzorgde veertiendaag-
se vakantie op een van zijn gelief-
de plekjes in Nederland. Gelet op 
alle inspanningen die Harry belan-
geloos tot op heden heeft verricht, 
verdient hij daarvoor alle eer. Mede 
daarom en zonder alle andere vrij-
willigers tekort te doen is in deze 
krant apart en uitgebreider dan nor-
maal aandacht aan de gedecoreer-
de besteed. Harry, van harte gefeli-
citeerd met deze benoeming en dat 
het draaginsigne nog maar geruime 
tijd je revers mag sieren!

Excuus voor de verkeerde opmaak vorige week

Koninklijke Onderscheiding 
voor Harry Egbers

Baasje 
gezocht

Uithoorn - Sinds kort loopt 
deze mooie acht maanden 
oude gecastreerde kater 
rond in de omgeving van 
de Christinalaan-Savornin 
Lohmanlaan.  Het is een 
lief en aanhankelijk beestje 
met een buitenlandse chip, 
die verder niet is geregi-
streerd. Wie weet waar de-
ze kat thuishoort? 
Bel: 0297-520274.

Uithoorn - Bewoners in De Leg-
meer, het Kootpark en een gedeel-
te van De Kwakel kunnen voortaan 
hun restafval naar een willekeuri-
ge ondergrondse restafvalcontainer 
brengen. De bewoners van de be-
treffende wijken hebben afgelopen 
week persoonlijk bericht gekregen 
over bijbehorende omdeksel-actie. 

Ondergrondse containers
De bewoners kunnen hun restaf-
val voortaan in een afgesloten zak 
doen en naar een ondergrondse 
restafvalcontainer brengen. Het af-
val moet in de container en mag 
er uiteraard niet naast worden ge-
plaatst. Zit de container vol of werkt 
de container niet? Neem dan de zak 
weer even mee naar huis en neem 
contact op.  

Omdekseling
De grijze minicontainer is niet meer 
nodig en de inzameldagen voor 
restafval vervallen. In de week van 
16 mei moeten de inwoners van bo-
venstaande wijken de grijze mini-
container op de opstelplaats zet-
ten. De container wordt geleegd en 

krijgt een oranje deksel. Voortaan 
kan er PMD in (plastic en metalen 
verpakkingen en drankenkartons). 
De inzameldagen voor PMD staan 
op de afvalkalender.

Waarom grondstoffen 
zoals PMD apart inleveren?
Restafval wordt verbrand (met 
energieopwekking). Hiervoor moet 
de gemeente betalen. PMD wordt 
gesorteerd en gerecycled. De ge-
meente krijgt een vergoeding voor 
grondstoffen zoals plastic, metaal, 
drankenkartons, papier en glas. 
Kosten en vergoedingen verrekent 
de gemeente met de inwoners via 
de afvalstoffenheffi ng. Deze hef-
fi ng daalt de laatste jaren. Meer in-
formatie over grondstoffen is te le-
zen op www.uithoorn.nl en www.re-
cyclemanager.nl. Via de recyclema-
nager kunt u zien waar de dichtst-
bijzijnde tuingroendepots en on-
dergrondse containers voor glas 
en textiel zijn. Ook is het mogelijk 
om een afvalkalender per adres te 
downloaden of een gratis app. Heeft 
u vragen over afval? Bel de Afval-
servicelijn: 0800 022 17 68 (gratis).

Grijze minicontainers 
krijgen oranje deksel
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Verschijnt woensdag
EditiE 3:
Uithoorn, dE KwaKEl, 
nEs a/d amstEl

Kantooradres:
Anselmusstraat 19
3641 AM Mijdrecht
tel. 0297-581698
mobiel 06-53847419
Fax 0297-581509

aanleveren van advertentie:
verkoopuithoorn@meerbode.nl

advertentieverkoop:
Nel van der Pol
Kees Jan Koedam

advertentie-tarieven:
op aanvraag

aanleveren van kopij:
redactieuithoorn@meerbode.nl

redactie:
Nel van der Pol

Correspondent:
André Veenstra

druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

Centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
tel. 0297-341900
Fax 0297-342900

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

129e jaargang

oplagE: 14.900

ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren 
op artikelen of zijn mening te geven 
op ontwikkelingen die spelen bin-
nen de gemeente. Uw ingezonden 
brief dient echter ondertekend te 
zijn met naam en adres, telefoon of 
e-mailadres. De redactie behoudt 
het recht brieven in te korten of te 
weigeren.

let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op 
attent, dat door ons in deze krant 
geproduceerd advertentie-, foto-, 
en/of tekstmateriaal niet beschik-
baar wordt gesteld aan derden. 
Dus ook niet per e-mail, fotokopie 
of anderszins zonder uitdrukkelijke, 
schriftelijke toestemming van de 
uitgever!

www.mEErbodE.nl

sinds 1888

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

APotHeek
Apotheek Thamer Heijmanslaan 5 
Uithoorn, tel. 0297-562851
Apotheek Boogaard Amstelplein 
27 Uithoorn, tel. 0297-566886

DierenHULP
Dierenambulance, tel: 06-
53315557.

DierenArtsen
Dierenarts Annemieke Calis 
Oranjelaan 32A, 1421 AK Uithoorn, 
tel. 0297-565989

Dierenartsenpraktijk Uithoorn-
Aalsmeer, Marijnenlaan 46, 1421 
NH Uithoorn, tel: 0297-560627. 

brAnDweer & PoLitie
Brandweer, tel. 020-5556666. 
Politie, tel: 0900-8844.

sLAcHtofferHULP
info: 0900-0101. 
www.slachtofferhulp.nl

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

Eerstelijnspraktijk voor
Psychologische Zorg
Mw. drs. FMP van Dijk, 
Aanmelding: 088-5808000

De Stroom, praktijk voor 
psychotherapie en coaching 
Mw. M. Eringa, 
Integraal Therapeut 
0297-267960, www.destroom.info

ELIAGG Uithoorn
Psychotherapeut Dr. R.J. Filius
Ondernemingsweg 230, 
1422 DZ Uithoorn, 0297-569544
www.eliagguithoorn.nl

Psychologen Uithoorn
Praktijk Van ‘t Hoff, 06-51994830
Biedt behandelingen aan 
kinderen, jongeren, volwassenen,
ouders en gezinnen
Praktijk Klerks, 06-40418725
GZ-psycholoog BIG. Behandel-
aanbod o.a. CGT, EMDR, ACT,
mindfulness, muziektherapie 
Pr. Margrietlaan 86c Uithoorn,  
www.psychologen-uithoorn.nl

INFORMATIEF

Weekagenda 
Vita Welzijn

wijksteunpunt Bilderdijkhof
Bilderdijkhof 1 Uithoorn

0297 567 209, 
www.vita-amstelland.nl

Sportmix 
Elke dinsdagmiddag om 13.30 
uur in sporthal De Scheg is er 
de Sportmix Senioren met uit-
nodigende warming-up, bad-
minton, dynamic tennis en trai-
ning in diverse zaalsporten, tai-
chi. Voor elk wat wils. Actief in 
actie zijn en voor wie dat wil, 
tussendoor rustige balanstrai-
ning, spieronderhoud, oefenin-
gen om bewust om te gaan met 
je eigen grenzen/ je eigen dier-
bare lijf. Een uur samen plezier 
hebben in sporten en bewegen. 
Voel je welkom: 3,50 per keer of 
gebruik een 10-rittenkaart van 
30,- die het hele seizoen geldig 
is. Sportschoenen voor binnen 
zijn verplicht. 

Stoelhonkbal
Elke maandag van 11.45 uur 
tot 12.45 uur in de Bilderdijk-
hof kunt u mee doen aan stoel-
honkbal. Je blijft niet alleen op 
een stoel zitten, maar je gooit en 
loopt ook naar de honken. Kom 
eens kijken en meedoen! Voor 
meer informatie en aanmelden 
kunt u bellen naar de Bilder-
dijkhof. 

Zilveronline cursus 
Wilt u met de iPad leren om-
gaan? Dan kunt u zich aanmel-
den voor de 8-weekse cursus 
van 2 juni t/m 21 juli 2016. De 
cursus is elke donderdag och-
tend van 10.00-12.00 uur. De 
informatiebijeenkomst vindt 
plaats op donderdag 26 mei, 
10.00 uur. Kosten voor de cur-
sus 85,00. Heeft u nog geen 
iPad dan kunt u deze bij ons te-
gen een vergoeding ook lenen.  

Voorjaars bingo
Uithoorn - Op 13 mei word er een 
gezellige voorjaars bingo in de 
scheg gehouden. Zaal open 19.00 
de bingo is van 19.30-22.30 uur. Bin-
gokaarten kosten 1 euro of 6 voor 5 
euro. Superronde kaartje 1,50 euro 
of 6 voor 7,50 euro. Tombola lootjes 
3 voor 1 euro. Er zijn  weer fantasti-
sche prijzen.

Netwerkavond voor 
ondernemers
Uithoorn - In samenwerking met 
de Stichting Ondernemersfonds Uit-
hoorn, De Kwakelse Ondernemings-
vereniging en Stichting Promotie 
Uithoorn-De Kwakel, organiseert 
Sportvereniging KDO op donderdag 
26 mei een netwerkavond. Een inte-
ressante avond voor elke onderne-
mer, waarbij ruimschoots de gele-
genheid is om te netwerken en ken-
nis op te doen. Tijdens deze verzorg-
de avond zullen de vier bovenge-
noemde partijen zich kort presen-
teren. Gastspreker Herman Zondag 
Chief Operational Officer van AFAS 
Software zal aansluitend een boei-
end verhaal vertellen hoe u uw be-

drijf van goed naar geweldig kunt 
brengen. Herman Zondag (1968) is 
tevens schrijver van het boek ‘Van 
Spaghetti naar Asperges’. Hierin ver-
telt Herman over de succesrecepten 
uit de keuken van AFAS Software.

Programma:
Inloop vanaf 19.30 uur
4 korte presentaties van 20.00-21.00 u
Herman Zondag van 21.00-22.00 u
Netwerkborrel van 22.00-23.00 u
Locatie: Sportvereniging KDO, vuur-
lijn 51, De Kwakel (parkeren aan de 
vuurlijn) U kunt zich aanmelden 
door een mail te sturen naar: spon-
sor@kdo.nl.

Weer ‘styliste dag’ bij 
Eye Wish Zijdelwaard

Korte creatieve cursussen 
bij Crea
Uithoorn - Na de meivakantie zijn 
er bij Crea Uithoorn weer tal van 
lentecursussen te volgen. Dit zijn 
korte kennismakingscursussen op 
velerlei gebied. Zo is er voor kinde-
ren een cursus zentangle tekenen. 
Dit is een populaire manier van te-
kenen waarbij je door middel van lij-
nen en patronen tot een bijzonde-
re tekening kunt komen. In drie les-
sen leer je op woensdagmiddag van 
13.30 tot 15.00 uur je eigen zentan-
gle tekening te maken. Voor volwas-
senen is er op maandagavond ruim-
te om te leren werken met acrylverf. 

In 4 lessen zullen we ingaan op de 
basisbeginselen van de schilder-
kunst en komt u meer te weten over 
kleuren mengen en kleurgebruik. 
Ook op dinsdag avond zijn er nog 
plaatsen bij beeldhouwen. Edelsme-
den kan op die avond of op woens-
dagavond. Voor exacte data verwij-
zen wij u door naar onze website 
www.crea-uithoorn.nl. Wanneer u 
nog wilt instromen bij een cursus of 
gewoon even wilt kijken kunt u op 
de dag zelf langskomen op het Fort 
aan de Drecht of u aanmelden via 
crea@xs4all.nl

Uithoorn - Vrijdag 20 en zaterdag 
21 mei organiseert Kelvin Luong 
van Eye Wish Opticiens op het Zij-
delwaardplein in zijn zaak ander-
maal een ‘styliste dag’. De vorige, op 
15 april jl, was een dermate groot 
succes dat hij hieraan een vervolg 
geeft. Zowel op vrijdag als op za-
terdag is er een styliste in de win-
kel aanwezig die klanten vrijblijvend 
advies geeft over welke bril het bes-
te bij iemand staat en of die past bij 
diens levensstijl. Dan gaat het over 
het merk, type, kleur, enz. Een en 
ander is mede afhankelijk van de 
gezichtsvorm en de persoonlijke 
uitstraling. Een passende en mooie 
bril draagt in hoge mate bij aan een 
‘good looking’ man, vrouw, jongere 
en kind. Het advies van de styliste is 
geen verplichting en geheel gratis. 
Maar als u bij Eye Wish een nieuwe 
bril koopt geeft het u wel een indruk 
hoe die u staat.
Altijd meegenomen! Deze actie van 
beide dagen staat in het licht van de 
feestelijke opening van het winkel-
centrum, dat deze dagen georgani-
seerd wordt door de winkeliersver-
eniging.

Amstelland Zorg
Nog een belangrijk nieuwtje bij deze 
vestiging is dat sinds kort Eye Wish 
Zijdelwaard, aangesloten is bij Am-
stelland Zorg. Dit is een samenwer-
king van huisartsen en andere ge-
specialiseerde zorgverleners zo-
als optometristen, voor mensen met 
diabetes. De optometrist verleent 
kwalitatief goede oogzorg bij el-
ke diabetescontrole. Dat is ook hier 

mogelijk omdat Kelvin Luong behal-
ve winkeleigenaar en opticien ook 
gediplomeerd optometrist is en aan-
gesloten bij de Optometristen Ver-
eniging Nederland (OVN). Kelvin is 
specialist op het gebied van optiek, 
oogmeting en netvliesonderzoek, 
waartoe o.a. behoren oogsterkte-
metingen bij jong en oud, diabe-
tes-, staar- en glaucoomscreening, 
onderzoek op netvliesveroudering 
en prisma-meting. Voor elke oog- 
en zichtafwijking krijgt u een ge-
degen en helder advies. Ook kun-
nen de ogen van kinderen vanaf 6 
jaar bij Eye Wish Zijdelwaard kos-
teloos gemeten worden. Bij oude-
ren zijn metingen altijd nuttig om-
dat er kan worden bekeken of er af-
wijkende verschijnselen zijn waar-
door het oog of de ogen niet goed 
functioneren. Kennis om dit te doen, 
maar tevens kwalitatief hoogwaar-
dige optiek (monturen en glazen) 
zijn in ruime mate bij deze Eye Wish 
Opticiens vestiging aanwezig. Bo-
vendien zijn er vaak aantrekkelijke 
en kostenbesparende aanbiedingen 
op monturen en glazen. Met een to-
taalaanbod aan eerstelijns oogzorg 
(zie ook www.oogzorguithoorn.nl) 
onderscheidt Eye Wish Zijdelwaard 
zich van anderen.
Maar ook mensen die contactlenzen 
dragen kunnen hier volop terecht. 
Voor de eerstelijns oogzorg kunt u 
zonder verwijzing van de huisarts 
binnenlopen voor controle en/of on-
derzoek. Tijdens de styliste dagen 
kunt tevens nog meer profiteren van 
de gratis service die deze opticien u 
aanbiedt. U bent van harte welkom.

Breien voor het goede doel
Uithoorn - De dames van de bab-
bel – en breiclub van het Vita-wijk-
centrum Bilderdijkhof hebben af-
gelopen maanden zowel thuis als 
op maandagmorgenclub weer heel 
veel gebreid voor het goede doel: 
zending over grenzen.nl!. Maandag 
2 mei werd alles verzameld en wer-
den de mooie gebreide stukken (én 
ingezamelde  kleding) opgehaald. 
Een bijzonder moment!! Heeft u 
nog wol over?? Dan bent u van har-
te welkom om dit op maandag van-
af 10.00 uur te komen brengen. Een 
kopje koffie staat dan voor u klaar!!

Wat is de Top600-aanpak? 
Als we naar criminaliteitscijfers 
kijken, zien we dat in Amsterdam 
en de omliggende gemeenten de 
afgelopen jaren minder misdrij-
ven zijn gepleegd. Maar we zien 
ook dat de criminaliteit geweld-
dadiger wordt, denk bijvoorbeeld 
aan juweliers die met veel geweld 
worden overvallen. Geweldsde-
licten, overvallen, woninginbra-
ken en straatroven zijn misdrij-
ven die een grote impact hebben 
op de samenleving. We noemen 
ze daarom ‘high impact crimes’. 
Voor deze delicten blijkt een rela-
tief kleine groep veelplegers ver-
antwoordelijk te zijn: ongeveer 
600. De aanpak van deze groep, 
de Top600-aanpak, heeft een ho-
ge prioriteit. 
Ongeveer vijf jaar geleden zijn 
we in Amsterdam en de regio-
gemeenten, zoals Uithoorn en 
Aalsmeer, begonnen met de 
Top600-aanpak. Zo’n 40 organi-
saties (zoals politie, gemeenten, 
Jeugdbescherming en het Leger 
des Heils) werken hierbij samen. 
Alle organisaties leveren zoge-
naamde ‘regisseurs’: een regis-
seur heeft één of meerdere per-
sonen uit de Top600 ‘in regie’, en 
stelt voor elk persoon een plan 
van aanpak op. In het plan van 
aanpak weegt de regisseur zorg-
vuldig af welke combinatie van 
maatregelen een bijdrage levert 
om de (vaak jonge) veelpleger van 
het criminele pad te krijgen en te 
houden. De regisseur kan gebruik 
maken van maatregelen op onder 
meer het gebied van opsporen en 

bestraffen, maar bijvoorbeeld ook 
van zorg en hulpverlening. Tot slot 
controleert de regisseur of het 
plan wordt uitgevoerd, houdt hij 
de voortgang bij, en grijpt in als er 
iets niet goed gaat. 
Dat we met zoveel organisaties 
samenwerken, komt voort uit de 
gedachte dat een samenwerking 
tussen verschillende deskundigen 
kan zorgen voor effectievere re-
sultaten. Het gaat ons er namelijk 
niet alleen om dat deze personen 
snel een passende straf krijgen, 
maar ook dat ze niet nog meer 
misdrijven gaan plegen. Met al-
leen de korte klap van een straf 
krijgen we dat niet voor elkaar; 
om crimineel gedrag tegen te 
gaan proberen we met een zorg-
traject de problemen – zoals on-
voldoende sociale controle , ver-
slaving, of een gebrek aan zinvolle 
dagbesteding – bij de wortels aan 
te pakken. Daarnaast helpen we 
het gezin van de pleger om een 
stabiele thuissituatie te creëren, 
zodat broertjes en zusjes van de 
pleger niet ook in de criminaliteit 
terecht komen.
Op deze manier kan de pleger het 
vertrouwen opbouwen om het le-
ven weer op orde te brengen, en 
uiteindelijk uit de Top600 te stro-
men.  
Om maar weer terug te gaan naar 
‘de cijfers’: hoewel de Top600 nog 
niet zo lang loopt, kunnen we 
voorzichtig concluderen dat de 
aanpak zijn vruchten begint af te 
werpen. De totale recidive van de 
Top600 daalde in 2015 met 49%. 

Column 10

DaarOM
Door Willem Nijkerk
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In deze tweewekelijkse column van mr. 
Willem Nijkerk geeft het openbaar mi-
nisterie (OM) in Amsterdam een kijkje 
in de keuken van het OM. Willem Nij-
kerk is officier van justitie, hij geeft lei-
ding aan het team Beleid & Strategie 
van het Amsterdamse parket.

Mindfulness workshop
Regio - Velen hebben inmiddels 
gehoord van Mindfulness en je 
kunt je afvragen hoe het komt dat 
Mindfulness zo’n vlucht heeft ge-
nomen. In onze hectische gestres-
te maatschappij hebben we steeds 
meer behoefte aan rust en balans. 
Om die reden wordt de 8-weekse 
training Mindfulness al enkele ja-
ren in het TCO (Therapeutisch trai-
ningsCentrum Oosteinder) gegeven. 
De training biedt mensen handvat-
ten om anders om te leren gaan met 
stress, piekeren en sombere stem-
mingen. ‘Van moeten naar ont-moe-
ten, is mijn motto’, aldus Joke van 
der Zwaan, gecertificeerd mindful-
nesstrainer in TCO ‘en dat willen we 
graag overbrengen.’

Kennismaken 
De Vitaliteitstraining LevensKunst 
heeft zich in de loop van de jaren 
ontwikkeld tot een krachtige trai-
ning die veel mensen heeft gehol-
pen om zicht te krijgen op zichzelf 
en bewust te worden van vastzit-
tende, ongewenste patronen. In de 
training wordt gebruik gemaakt van 
NLP, oplossingsgericht werk en Sy-
stemisch werk. 
Lidwien van Wissen, trainer en 
coach: ‘Een familieopstelling, een 
onderdeel van de methodiek ‘Syste-
misch werken’, kan ons inzicht ge-
ven in hoe wij als individu verbon-
den zijn met verschillende groe-
pen: systemen. Het eerste en be-

langrijkste systeem is dat waarin 
een kind wordt geboren: de familie. 
Door een familieopstelling kan heel 
goed zichtbaar gemaakt worden, 
of en hoe we zijn vastgelopen in 
dit systeem en wat ervoor zorgt dat 
we oude patronen maar niet kun-
nen loslaten. De werkelijkheid on-
der ogen zien en benoemen, heeft 
een helende werking en kan ervoor 
zorgen dat iemand zijn of haar ge-
schiedenis beter een plek kan ge-
ven en in het heden zijn eigen plek 
beter kan innemen. Iedereen die 
aan een opstelling heeft deelgeno-
men zal beamen dat het een bijzon-
dere ervaring is en voor veel ver-
heldering kan zorgen. Op 10 juni 
wordt jou, samen met anderen de 
gelegenheid geboden om hier ken-
nis mee te maken, eveneens in de 
studio van YogAletta. In september 
starten Marianne en Lidwien weer 
een nieuwe LevensKunsttraining (4 
dagen en 1 avond). 
Wij als trainers kunnen alleen maar 
zeggen, grijp deze kansen!!! En we 
hopen jullie te mogen ontmoeten 
in de prachtige studio van YogAlet-
ta op 20 mei voor de Mindfulness 
workshop en op 10 juni om ken-
nis te maken met systemisch werk 
en familieopstellingen. Tijd: 19.30 
–21.30 uur. Kosten: 5 euro. Locatie: 
studio YogAletta, The Beach, Oost-
einderweg 247a te Aalsmeer-oost. 
Graag wel even aanmelden voor de 
workshops.
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Vervolg van de voorpagina.

Er wordt volop nieuwbouw ge-
pleegd voor de nieuwe woonwijk 
naast ons en of het dan nog past 
binnen het bestemmingsplan moet 
je dan maar afwachten. Maar dat 
Versteeg zo snel mogelijk weer een 
nieuwe bakkerij moet hebben staat 
buiten kijf. Het unieke familiebedrijf 
moet worden voortgezet. Wij zien ze 

hier vooralsnog graag weer terug-
komen.”

Levenswerk afgebrand
De emoties waren de broers Simon 
en Mike Versteeg nog teveel de 
baas om een eerste reactie te ge-
ven op de ontstane situatie. Ze zijn 
de derde generatie Versteeg van het 
familiebedrijf en beiden eigenaar 
van de bakkerij die nu niet meer be-
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Wat is er mooier dan in het voor-
jaar de grutto’s achter elkaar aan 
door de lucht te zien jakkeren, 
luidkeels en uitbundig hun eigen 
naam roepend.

Maar waar zijn ze gebleven, on-
ze grutto’s, de koning van de wei-
devogels. Rond de laatste eeuw-
wisseling waren ze nog oorver-
dovend aanwezig ook in De Ron-
de Venen. In de weilanden en de 
bermen. Op hekken en paaltjes, 
op lantaarnpalen. Wakend over 
hun kroost. Het is stil geworden 
in onze weidegebieden . Nog wat 
kieviten, een paar scholeksters en 
enkele grutto’s die af en toe luid-
keels roepen: grutto grutto! De 
veranderingen in de agrarische 
bedrijfsvoering in de laatste 20 
jaar zijn zodanig dat de grutto’s 
hier feitelijk niet meer kunnen le-
ven. Dat geldt trouwens ook voor 
andere soorten vogels en plan-
ten. Die zijn we kwijt, ook in de 
natuurreservaten. In de Demme-
rikse Polder is het stil geworden. 
Die veranderingen in de agrari-
sche bedrijfsvoering die voor de 
onleefbaarheid zorgen zijn vooral:
- Ontwatering
- Overbemesting

In de natuurgebieden werd het 
roer omgegooid maar te plotse-
ling. Daardoor ontstond enor-
me groei van pitriet. Dat vinden 
de weidevogels ook niet fi jn. Bo-

vendien kwamen de kleine orga-
nismen, die bij de “oude” biotoop 
hoorden, ook niet meteen terug. 
Die organismen zorgden voor een 
zodanige zachtheid van de bo-
venlaag dat de grutto bij de wor-
men kon komen. Dus het foera-
geren blijft een probleem. Ook in 
de natuurgebieden is geen her-
stel van de weidevogel popu-
latie opgetreden. Heel erg spij-
tig. Nederland staat in Europa op 
plaats twee (na Malta) qua ver-
lies aan biodiversiteit. Een twee-
de plaats waar we niet trots op 
hoeven te zijn. Nederland is grut-
to land. Voor deze vogel is ons 
land het allerbelangrijkste broed-
gebied in Europa en van de hele 
wereld. Deze weidevogel behoort 
tot ons cultureel erfgoed. Van-
af 1980 is hun aantal met twee 
derde terug gelopen. Het verlies 
zet door met 5% per jaar. Als er 
niets verandert sterft onze prach-
tige grutto uit. Laten we hopen 
dat de agrarische bedrijfsvoering 
zodanig kan worden omgebogen 
dat onze polders leefbaar blijven 
voor de weidevogels. En laten we 
de boeren belonen voor weidevo-
gel vriendelijke bedrijfsvoering. 
Dan kunnen wij en de generaties 
na ons heel blij worden wanneer 
het “grutto grutto!” in het voorjaar 
klinkt.

Nel Bouwhuijzen
IVN natuurgids

Grutto grutto!
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Avondje jazz met bigband 
bij Colijn
Uithoorn - Zaterdagavond 21 mei 
organiseren Axel en Heleen weer 
een heerlijke Jazzavond met de Uit-
hoornse Pete Bog’s Bigband. Deze 
band bestaat al lang en stond vroe-
ger bekend onder de naam De Hint 
Bigband. 13 blazers en een 5 koppi-
ge ritmesectie, variërend in de leef-
tijd van 20 tot 70 jaar, worden strak 
in de hand gehouden (en af en toe 
ook losgelaten) door de dirigent Le-
on van Mil.Op strategische plekken 
in de band zitten heerlijke solisten 
die de zaak nog verder op kunnen 
zwepen. 

Succesvol
Vorig jaar mei was de eerste editie 
van deze Jazzavonden en die was 
zeer succesvol. Deze editie zijn er 
5 zangers en zangeressen uitgeno-

digd. De mooiste jazzstandards zul-
len de revue passeren gezongen 
door niemand minder dan Helen 
Jansen, Heidy Crooymans, Jeroen 
Kolkmeijer, Judith Beuse en Colette 
Wickenhagen! Dit gezelschap neemt 
u mee op een reis door de muzika-
le geschiedenis van de 20e eeuw. 
Op deze avond kunt u genieten van 
een repertoire met daarin onder an-
dere het charisma van Sinatra tot 
het doorleefde van Billie Holiday. De 
avond begint om half negen in Dans 
en Partycentrum Colijn te Uithoorn 
(zaal open 20:00 uur). De toegangs-
kaarten kosten 10,- per persoon in 
de voorverkoop (12,50 aan de zaal) 
en zijn te koop bij Ten Hoope op het 
Zijdelwaard, Dans en Partycentrum 
Colijn en on-line via www.petebogs-
bigband.nl 

De redactie van de Nieuwe Meerbode rekent het tot haar 
taak om de lezers van haar krant zo objectief mogelijk te 
informeren. Wij nemen zelf geen standpunt in. Wij vinden 
dat alle mededelingen, nieuwsfeiten en overige onderwer-
pen die zich in het openbaar afspelen en zeker die zaken 
die tijdens gemeentelijke vergaderingen, bijeenkomsten of 
interviews worden gedaan, in onze krant horen. Alle lezers 
van onze krant, ook die niet bij zo’n bijeenkomst of verga-
dering of wat dan ook aanwezig waren, behoren daarvan 
kennis te kunnen nemen. Ingezonden brieven plaatsen 
wij omdat de afzender wil dat haar of zijn mening bekend 
wordt gemaakt in haar of zijn omgeving. Zij of hij blijft ver-
antwoordelijk voor de inhoud. Plaatsing door ons betekent 
niet dat onze redactie een standpunt inneemt.

REACTIE VAN EEN LEZER
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Ik wil reageren op een tekst ge-
deelte over de toegankelijkheid 
voor mindervaliden en rolstoel 
gebruikers van de Waterlijn in 
het artikel “Omzetderving door 
aanleg Waterlijn” in de Nieuwe 
Meerbode van 4 mei jl. Eerst een 
stukje geschiedenis over het toe-
gankelijk krijgen van Uithoorn. 
Er was eens een toegankelijk-
heids goeroe in Uithoorn te we-
ten dhr Zwik. Dhr Zwik heeft zich 
heel veel jaren ingespannen, tot 
wanhoop van diverse politieke fi -
guren en ambtenaren, om een to-
taal toegankelijk Uithoorn tussen 
de oren van de ambtenaren en 
politici te krijgen. Tot op het laatst 
van zijn leven was hij heel gedre-
ven. Door zijn leeftijd en gezond-
heid heeft hij op een gegeven 
moment de uitvoering over gela-
ten aan mensen van de ouderen 
bonden en oa mij persoon. Deze 
personen hebben, ook uit respect 
aan dhr Zwik, belangeloos met 
het lopen van hoofd routes ge-
zorgd dat dat de droom van dhr 
Zwik uit kwam. Uithoorn werd 
op hoofd routes geheel toegan-
kelijk ” Zwik proef” verklaart. Het 
resultaat was dat de wedhouder 
het Toegankelijkheids symbool 
kreeg uitgereikt wat nu prijkt op 
de muur van het gemeentehuis. 
Dhr Zwik was toen helaas kort 
daarvoor overleden. Bij deze uit-
reiking aan de wethouder wa-
ren toen zelfs de familie leden 
van dhr Zwik aanwezig. Ik zie de 
wedhouder nog vol trots glim-
men. Tot zo ver het verleden. Nu 
hoe het verder ging met de toe-

gankelijkheid. Toen ik voor de de-
fi nitieve oplevering van Waterlijn 
in het oude dorp ging kijken hoe 
het was gesteld met de toegan-
kelijkheid had ik mijn bedenkin-
gen. Ik heb toen aangegeven dat 
ik bereid was om voor de opleve-
ring met de project verantwoor-
delijke een rondje te gaan maken 
om te kijken wat voor obstakels ik 
met de rolstoel tegen kwam. He-
laas is daar niet op in gegaan . Na 
de oplevering heb ik de eerder 
glimmende wedhouder een brief 
met foto’s gegeven met mijn op-
merkingen. Ik heb daar nooit een 
reactie op gehad. In het artikel 
wordt nu ook de slechte toegan-
kelijkheid naar voren gebracht. 
Zoals ik al eerder heb aangege-
ven is de Waterlijn nu niet bepaalt 
het voorbeeld van een goede toe-
gankelijkheid voor mindervaliden 
en rolstoelgebruikers door onvol-
doende aangebrachte op en af-
ritjes, de hoge trap treden en de 
niet aangebrachte armleuningen. 
Als visueel gehandicapte moet je 
helemaal niet denken dat je hier 
je weg moet vinden. Ik was daar-
om totaal verbijsterd na het lezen 
van een opmerking vanuit de ge-
meente dat het verbeteren van de 
toegankelijkheid het aanzien van 
de kade zou schaden. Ik vind de-
ze opmerking dhr. Zwik en ande-
ren die zich hebben ingespannen 
voor het verkrijgen van het toe-
gankelijkheids symbool onwaar-
dig. Schaam u.

Harm Oussoren

Toegankelijkheid Uithoorn

Bakkerij Versteeg door 
brand verwoest

De uitgebrande bakkerij aan de Van Meetelenstraat, een triest gezicht

in het woongedeelte woonden, ern-
stig in gevaar zouden zijn geweest. 
“Die hebben natuurlijk nu ook niets 
meer. Bijzonder triest allemaal.”

Alles vers als basis
Versteeg de Warme Bakker is al 
sinds 1951 de echte ‘warme bak-
ker’ van Uithoorn waartoe sinds dat 
jaartal de bakkerij in de Burg. van 
Meetelenstraat en zelfs een win-
kel aan de Wilhelminakade behoor-
de. Vanaf 2005 is de derde genera-
tie – Simon en Mike - aan zet. Als 
uitgangspunt hanteerde men van 
meet af aan als basis dat als eni-
ge bakker in Uithoorn alle soorten 
brood en banket in de eigen bakke-
rij vers werden geproduceerd waar-
na het van daar uit naar de drie ei-
gen winkels in Uithoorn werd ge-
bracht. Door zeer zorgvuldig geko-
zen grondstoffen maakte men van 
het basismeel een super vers pro-
duct dat aan de hoge eisen van het 
Nederlands Bakkerij Centrum vol-
doet. Elke dag weer. Iedereen die 
bij Versteeg in de winkel kwam (en 
komt) heeft het vast wel een keer 
meegemaakt dat de broodproduc-
ten nog warm aanvoelden dat be-
doelde deze bakker dan ook met 
‘vers’. Ook voor vers gebak/taarten 
was men hier aan het juiste adres 
met een ruim assortiment voor een 
zeer betaalbare prijs. Voor taarten 
waren er veel mogelijkheden en kon 
bijna alles gemaakt worden. Laten 
we hopen dat deze ‘verleden tijd’ 
maar kort duurt en Versteeg weer 
snel over een eigen bakkerij en pro-
ductieruimte kan beschikken om al 
deze verse producten weer in de 
winkels aan hun klanten te kunnen 
presenteren. 
Wie benieuwd is naar de verdere 
geschiedenis en de producten van 
warme bakker Versteeg, kan dat 
doen via de website www.versteeg-
dewarmebakker.nl die gewoon in de 
lucht blijft.

Zondagbijeenkomst
Uithoorn - Zondag 22 mei is er een 
zondagochtendbijeenkomst gehou-
den bij Inner-Art. Ieder die steun, 
voeding, ontmoeting, verdieping 
zoekt en antwoorden op belangrijke 
levensvragen hoopt te vinden, is van 
harte welkom! Dit keer is het the-
ma ‘de 10 geboden. Kunnen we er 
nog wat mee..’. Deze adviezen die de 
mensheid ooit gegeven zijn,vragen 
wel om wat toelichting. Immers, ze 

hebben voor veel mis(ver)standen 
gezorgd. Veel onbegrip, bepaalde 
opvattingen gingen een eigen le-
ven leiden, wat lang niet altijd leid-
de tot welvaart, geluk en vrede.. De 
bijeenkomst begint 10u en duurt tot 
11u. Hierna is er de mogelijkheid om 
bij de koffi e tot 12u. na te praten en 
van gedachten te wisselen. Inner-
Art, Vuurlijn 36, 1424 NS De Kwakel. 
Tel. 0297-563753

Mantra’s zingen als medicijn
Uithoorn - Vrijdagavond 13 mei is 
er weer een avond Mantrazang en 
meditatie, voor iedereen. Ook voor 
de mensen die zelf vinden dat ze 
niet kunnen zingen! Iedereen is wel-
kom na aanmelding via: carlade-

brave@gmail.com of www.praktijk-
clarity.nl. Locatie: Multatulilaan7-
Uithoorn Tijd: inloop met thee van-
af 19.30 uur- afsluitende meditatie 
rond 21.45 uur. Kosten: 7,50. Thee, 
teksten e.d. incl.

Hoveniersbedrijf Meijers, 
25 jaar vakmanschap
Regio - Dit jaar viert hoveniers-
bedrijf Meijers aan de Mijdrecht-
se Dwarsweg 19 zijn 25 jarig be-
staan. Dat wordt met enkele aan-
trekkelijke acties gevierd. Zie daar-
voor de advertenties in deze krant. 
Hoveniersbedrijf Meijers is een no-
nonsens bedrijf waar u voor alles 
wat u voor uw tuin nodig heeft te-
recht kan. Alles in overleg en zoals u 
dat wilt. Zowel particulieren als be-
drijven zijn bij hoveniersbedrijf Me-
ijers van harte welkom. Maar dat is 
van meet af aan al zo. Naast vak-
manschap, klantvriendelijkheid en 
een hoge mate van serviceverle-
ning wordt het credo ‘afspraak is af-
spraak’ gehanteerd. Behalve dat ho-
veniersbedrijf Meijers vanzelfspre-
kend uw tuin graag optimaal wil in-
richten en onderhouden zodat u er 
met veel plezier van kunt genieten, 
kan men zich bij Meijers voorstel-
len dat u zelf ook groene vingers 
hebt om er iets moois van te ma-
ken. Ook dan vindt u hier het nodi-
ge van uw gading. Zoals een uitge-
breide sortering materialen waar u 
direct mee aan de slag kunt. Daar-
onder allerlei (sier)bestralingsma-
terialen, tuinhout, hardhout, tuin-
schermen, gaaspanelen, gronddoek 
en diverse soorten siergrind. Verder 
is er een ruime sortering meststof-
fen, boomschors, potgrond, e.d. te 
koop. Dat alles tegen een eerlijke 
prijs. Bovenstaande materialen zijn 
natuurlijk ook los verkrijgbaar. Als u 
de materialen niet zelf wilt of kunt 
vervoeren, dan worden die met ple-
zier bij u thuis gebracht. Alle mate-
rialen zijn ook als voorbeeld te zien 
in de uitgebreide webshop die u op 
de website www.hoveniersbedrijf-
meijers.nl aantreft. Op de werf is te-
vens een showtuin ingericht met al-
lerlei sierbestrating, zodat u de ma-
terialen die u in de webshop op een 
plaatje ziet, ook vrijblijvend in het 
echt kunt bekijken. Mocht iets niet 
op voorraad zijn kan dat (snel) wor-
den besteld.

Van A tot Z ontzorgen
Wilt of kunt u de tuin niet zelf aan-
leggen en/of onderhouden, dan kan 
hoveniersbedrijf Meijers dat van-

zelfsprekend voor u verzorgen en 
bent u hier aan het juiste adres. 
Men heeft de kennis, vakmanschap 
en materialen ervoor in huis. De tuin 
wordt in overeenstemming met uw 
ideeën in realiteit omgezet. U hebt 
het maar voor het kiezen. Of het 
nu om strak of modern gaat of een 
wat meer romantische tuin, Meijers 
maakt er een mooi aangeplante en 
goed aangelegde buitenruimte van. 
“Wij kunnen ons voorstellen dat niet 
iedereen er een beeld bij heeft wel-
ke mogelijkheden de tuin biedt en 
hoe die eruit moet gaan zien. Dan 
kunnen wij ook diegene van dienst 
zijn door van te voren een advies uit 
te brengen. Dat geldt tevens voor 
eventuele sierbestrating. Op die 
manier kunnen wij iemand van A tot 
Z ontzorgen om er een geslaagde 
tuin van te maken,” laat Annet Me-
ijers weten die samen met haar man 
Tonnie en twee vaste krachten het 
hoveniersbedrijf al jaren lang onder 
de aandacht brengt. “Wij zijn geen 
tuincentrum maar een echt hove-
niersbedrijf wat over alle benodigde 
materialen, vaste planten en perk-
planten kan beschikken. Afhanke-
lijk van het tuinontwerp leveren we 
dat zelf aan. Als de tuin is aange-
legd kan daar een vervolg aan wor-
den gegeven, namelijk door het pe-
riodiek onderhoud door ons te laten 
uitvoeren, zoals snoeiwerk, gazons 
maaien en de tuin winter- en zomer-
klaar maken. Dat kan op abonne-
mentsbasis. Wij zijn ook in de markt 
als er regelmatig op locatie gras ge-
maaid moet worden of als er bor-
ders onkruidvrij gemaakt dienen te 
worden. Ook bedrijven kunnen van 
deze dienst gebruik maken. Dus niet 
alleen kleine en grote tuinen aan-
leggen en onderhouden, maar ook 
het forse maai- en onderhoudswerk 
kunnen wij aan. Daar is ons machi-
nepark op ingericht.” Aldus Annet.

Hoveniersbedrijf Meijers draait goed 
en prijst zich gelukkig met veel vas-
te klanten, maar nieuwe klanten zijn 
natuurlijk altijd welkom. Met elkaar 
biedt dat de nodige houvast voor de 
toekomst wat zich ongetwijfeld zal 
weerspiegelen in de komende jaren.

staat. Een andere broer werkte in 
de productieruimte. Op 18 novem-
ber dit jaar zal het bedrijf zijn 65-ja-
rig bestaan vieren. Maar of er dan 
al een nieuwe bakkerij zal zijn is de 
vraag. Vrijdag jl. waren de winkels 
van Versteeg noodgedwongen ge-
sloten. Zaterdag waren ze wel weer 
open maar met een beperkt assorti-
ment brood en verdere bakkerswa-
ren. Simon kon in ‘zijn’ winkel aan 
het Amstelplein zijn gevoelens nog 
niet onder woorden brengen. Lo-
gisch, want je zult je levenswerk 
maar zien afbranden. Mike in de 
winkel aan de Arthur van Schendel-
laan was iets meer bespraakt. “We 
leven van dag naar dag. Gelukkig 
hebben we van collega bakkers veel 
hulp aangeboden gekregen om on-
ze winkels te bevoorraden zodat we 
voorlopig kunnen overleven. Onze 
klanten hebben ons alle steun toe-
gezegd en beloofd zoveel mogelijk 
brood en bijbehorende producten te 
blijven kopen. Daar zijn we heel blij 
om. Ik kan nog niets zeggen wat de 
oorzaak van de brand is geweest en 
hoe we verder gaan. De verzekering 
moet ook eerst van zich laten horen.
Dan is de vraag waar de bakke-
rij weer opgebouwd wordt. Het 
liefst zouden we dat weer op de-
zelfde plek willen. Maar dat duurt 
wel even. Intussen moeten we onze 
winkels zien open te houden. Dus 
daarvoor moeten we eerst oplos-
singen zoeken.” Aldus Mike die er-
bij aangeeft blij te zijn dat het voor-
val niet op een zaterdagnacht heeft 
plaatsgevonden waardoor de twee 
jonge mensen die boven de bakkerij 





Na een heerlijke tocht 
over vele rivieren 
komen we aan bij de 
Longnecks, een klein 
dorp gelegen aan de 
rivier.

Over het zand lopen we het 
dorp binnen waar je al direct 
wordt geconfronteerd met “de 
ringen” , een oude gerimpel-
de dame zit op een bankje te 
genieten van de zon en ge-
baard naar ons dat we naast 
haar mogen zitten. Ze zal 
wel in de gaten hebben ge-
had dat we aan het staren 
waren, het ziet er ook best 
vreemd maar prachtig uit. Op 
de een of andere manier kon-
den we elkaar verstaan/be-
grijpen, waardoor we een 
leuke “conversatie” hadden 
en vervolgens onze weg voor-
zetten in het dorp. Wat een 
lieverd was dat, voordat we 
weg liepen gebaarde ze dat 
we een foto moesten nemen 
samen met haar. Deze Long-
necks dragen vanaf hun 5e 
jaar al deze ringen om hun 
nek, en vervolgens komen er 
elk jaar ringen bij waardoor 
hun nek steeds langer wordt. 
Deze koperen ringen wor-
den nooit afgedaan. Al slen-
terend door het dorp zien we 
vele tafrelen, een kip die in 
de voortuin wordt geslacht, 
kinderen die aan het voetbal-
len zijn, een school met ou-
de houten schoolbanken. Ui-
teraard zijn er ook vele stal-
letjes waar je van die toeris-
tenzooi kan kopen, moet zeg-
gen dat ze dat op een leu-
ke manier proberen te ver-
kopen met een glimlach van 
oor tot oor. Er gaan verschil-
lende verhalen over het dra-
gen van de ringen, één daar-
van is: voor hun veiligheid zo-
dat een tijger niet door hun 
nek kan bijten, de andere is 
dat de mannen hun vrouwen 
onaantrekkelijk willen maken 
voor andere mannen van de 
andere stammen… Maar on-
danks al deze verhalen vin-
den en dragen deze vrouwen 
deze ringen traditie met gra-
tie. Na een overnachting lig-
gen we aan het zwembad na 
te genieten van deze indruk-
wekkende excursie. Opge-
wonden zit ik in de taxi, daar 
we op weg zijn naar onze af-
spraak. Deze keer gaan we 
een handelaar in oude (an-
tieke) beelden ontmoeten, ho-
pelijk hebben we deze keer 
meer geluk en ik denk terug 
aan alle Koninklijke meubels 
die we hebben gezien. De re-
den dat ik lichtelijk opgewon-
den was had een reden, dit 
bedrijf stond heel goed aan-
geschreven en was bekend 
om zijn prachtige beelden. 
Na een gemoedelijke ont-
moeting en een aangenaam 
gesprek, vervolgde wij ons 
door een weelderige tuin al-
waar al de meest prachtige 

beelden stonden (dit be-
loofd veel goeds..) en lie-
pen een soort serre binnen. 
Eenmaal binnen stokte zo-
wat mijn adem in m’n keel, 
wat een weelde. De meest 
prachtige beelden die ooit 
heb gezien, de een nog ou-
der en mooier dan de ander. 
Oef wordt hier weer hebbe-
rig van…. Het viel niet mee 
om überhaupt hier een keu-
ze te maken want die vind ik 
mooi en die ook, en oh die 
daar, ja wat een “luxe” pro-
bleem. En dan te bedenken 
dat er vele gebouwen wa-
ren, vol met beeldende kunst. 
We hebben maar een twee-
de afspraak gemaakt, waar-
door we in alle rust konden 
aankopen met een zeer te-
vreden gevoel. We hadden 
nog 1 dag te besteden voor-
dat we naar huis terug gin-
gen en besloten om die door 
te brengen in een olifantenre-
servaat waar ik de naam niet 
meer van weet, er zijn er zo-
veel. Hier doen ze echt fan-
tastisch werk, ze vangen mis-
handelde en gewonden oli-
fanten op en verzorgen deze. 
De entree en het olifantenrit-
je die je betaald, komt alle-
maal ten goede voor deze oli-
fanten. Het is trouwens wel hi-
larisch om op zo’n olifant te 
zitten, je schud alle kanten 
op. Vol bewondering en toch 
ook wel een beetje met angst-
zweet loopt mijn olifant over 
een kleine richel met aan bei-
de kanten grote bolessen(zo 
groot als een voetbal!!) rich-
ting het water, en ja hoor 
door het water waar de be-
geleider de olifant uitdaagt 
om even lekker te spetteren, 
grrr. Vervolgens kan je in het 
park ook het bad ritueel van 
de olifanten aanschouwen, 
werkelijk een genot om naar 
te kijken. Je kan hier wel da-
gen vertoeven om te zien en 
te beleven wat een prachtig 
werk de mensen hier doen. 
Wat een heerlijke belevenis, 
en nu terug om de koffers te 
pakken, helaas. Wel leuk om 
te melden is, dat we nu in on-
ze Galerie|Kunstuitleen Time-
less de “Olifanten Parade” 
hebben. Deze olifanten zijn 
beschilderd door verschillen-
de kunstenaars en een ge-
deelte van de opbrengst gaat 
naar het Asian Elephant Foud-
ation in Thailand.

Ida Miltenburg

Kunstcolumn deel 3Kunstcolumn deel 3
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Expositie tijdens 
Nationale Molendag
Regio - Mijdrechtse kunstena-
res Leanne Buskermolen exposeert 
haar molenschilderijen tijdens de 
Nationale Molendag zaterdag 14 
mei in Aarlanderveen. Ook dit jaar 
doet de Molenviergang Aarlander-
veen mee met de Nationale Molen-
dag. Wat de Molenviergang Aar-
landerveen uniek maakt, is dat zij 
nog de enige werkende Molenvier-
gang ter wereld is. Wethouder Kees 
van Velzen van Alphen aan de Rijn 
zal om 10.00 uur het startsein ge-
ven voor vele activiteiten die in en 
om de 4 molens zullen plaatsvin-
den. Na een ontvangst met koffi e, 
thee, limonade en koeken kunnen 
bezoekers bij molen 3 of 4 starten. 
Molen 3, Kortsteekterweg 24. Mo-
len 4, Kerkvaartseweg 61. Molen 1 
en 2, Achtermiddenweg 2 en 4. Mo-
lenaars Willem, Erik, Johan en John 
zullen uitleg geven over het functio-
neren van de molens en alles wat de 

Viergang in Aarlanderveen zo uniek 
maakt.

Zomerhuis
In het zomerhuis is de fi lm “Water, 
Wind en Wieken” te zien waarin een 
mooi overzicht wordt getoond over 
de historie van deze unieke Molen-
viergang. Kunstenares Leanne Bus-
kermolen uit Mijdrecht exposeert in 
het molenhuis bij Molen 4 aan de 
Kerkvaartseweg 61 met molenschil-
derijen, waaronder die van de Vier-
gang. In haar aanwezigheid is de 
expositie te bezoeken van 10.00 tot 
17.00 uur. Molen 4 is tevens de eni-
ge molen die ook van binnen te be-
zichtigen is. In groepjes van 15 deel-
nemers worden rondleidingen ver-
zorgd. De Molenviergang Aarlan-
derveen is dichterbij dan je denkt. 
Net voorbij Nieuwkoop en met een 
afstand van ongeveer 17 km. pri-
ma te doen voor de sportieve fi et-

IPL de nieuwe manier van 
ontharen
Regio - Wil jij ook defi nitief van on-
gewenst haar af? Bijvoorbeeld ok-
selhaar, bikinilijn, armen, rug of be-
nen? Dan is IPL wat voor jou! IPL is 
een nieuwe methode van ontharen 
met wit licht, niet te verwarren met 
laserontharing dat gebruik maakt 
van infrarood. Het witte licht van de 
IPL gaat door de huid heen en doet 
verder niets met de huid. Het witte 
licht wordt in de huid opgevangen 
door de te verwijderen haren. Het 
pigment (melanine) in de haren zet 
het licht om in warmte. Vervolgens 
wordt de warmte door de haren ge-
leid naar het haarzakje waar deze 
gecontroleerd wordt verhit en ver-
nietigd. Haren groeien in verschil-
lende fases en omdat bij de behan-
deling alleen de haren in de groei-
ende fase gepakt worden (deze zit-
ten aan het haarzakje vast) zijn er 
meerdere behandelingen nodig om 
het haar te verwijderen. Doordat het 
licht van de IPL de huid niet aantast 
is het ook voor gevoelige en dunne 

huiden mogelijk om het haar defi ni-
tief te laten verwijderen. De behan-
delingen vinden plaats met tussen-
pozen van 6 weken. Tussendoor (en 
vooraf) mag de huid niet geepileerd 
of geharst worden. Scheren mag 
wel! Je hoeft dus geen lange haren 
te hebben om de IPL-behandeling te 
ondergaan. Heb je na het lezen van 
dit artikel nog vragen of wil je vrij-
blijvend een intake inboeken? Neem 
gerust contact op met 06-31576702 
of mail naar nzuri@ziggo.nl Wil je 
starten met IPL? Dan hebben wij 
deze maand een leuke aanbieding. 
Je krijgt namelijk de hele maand mei 
50% korting op je eerste behande-
ling! www.nzuri.info

Verenigingsactie ‘Spek de Kas’
van Jumbo Peter de Jong
Uithoorn - Jumbo Peter de Jong 
Uithoorn in winkelcentrum Zijdel-
waard start vanaf 18 mei een leu-
ke actie waarvan het verenigingsle-
ven in Uithoorn en De Kwakel volop 
kan profi teren. 
Peter de Jong maakt een vuist voor 
verenigingen en heeft 15.000 euro 

klaarliggen als sponsorbedrag. In de 
periode van 18 mei t/m 12 juli ont-
vangt iedere klant van Jumbo Peter 
de Jong bij elke 10 euro aan bood-
schappen een speciale voucher. El-
ke voucher vertegenwoordigt één 
sponsorpunt. De klant scant de 
voucher bij de ‘actiekast` en kiest 

vervolgens op het touch-screen de 
vereniging uit aan wie hij of zij het 
sponsorpunt wil schenken. 

Verenigingen die willen deelnemen 
aan de actie en verdeling van ‘de 
pot’, dienen zich vóór 16 mei 12.00 
uur (Tweede Pinksterdag) op te ge-

ven bij Jumbo Peter de Jong door 
het sturen van een aanmeldings-
mail naar uhz@jumbo.com. Na ont-
vangst en controle van de gegevens 
zal er contact opgenomen worden 
om de actie te starten.

Bijdrage aan (her)opening
“De actie ligt een beetje in het ver-
lengde van de feestelijke (her)ope-
ning van het winkelcentrum op 20 
mei. Wij willen daar ook een bijdra-
ge aan leveren en doen dat met de-
ze actie. Deze actie loopt alleen bij 
ons, het is dus geen landelijk the-
ma,” laat winkeleigenaar Peter de 
Jong weten. “Op deze manier willen 
we onze klanten laten zien dat de-
ze supermarkt in dank voor de klan-
dizie ook weer iets terug wil doen 
ten behoeve van de lokale samenle-
ving. Veel verenigingen hebben het 
de laatste tijd moeilijk omdat door 
de minder fl orissante economische 
situatie van de afgelopen jaren veel 
sponsors hebben moeten afhaken 
en ook de gemeente draait de kraan 
om bezuinigingsredenen steeds 
verder dicht. Wij hebben gemeend 
met deze actie daarop te moeten in-
haken die in onze ogen best eens 
een succes zal kunnen worden. Alle 
soorten verenigingen kunnen eraan 
deelnemen, mits men zich opgeeft 
en een offi ciële status heeft.” Super-
markt Jumbo is vorig jaar juni offi ci-
eel van start gegaan als een ‘nieuw-
komer’ in het inmiddels geheel ge-
renoveerde winkelcentrum Zijdel-
waard. De super blijkt een bijzonde-
re aanwinst te zijn gelet op de gro-
te aantallen klanten die er dagelijks 
en in het weekend hun boodschap-
pen doen.

Tuincentrum Coen van Dijk, 
specialist in tuinplanten

Regio - Liefhebbers van tuinaanleg 
en onderhoud van hun eigen tuin 
opgelet! Zowel in de Ronde Venen, 
Uithoorn en Aalsmeer vindt u na-
tuurlijk goede tuincentra, maar wie 
eens wat verder wil kijken om zich 
te oriënteren of er nog meer moois 
is, moet dat beslist eens doen bij 
Tuincentrum Coen van Dijk aan het 
Nieuwveens Jaagpad 7A te Nieuw-

veen. Het is per auto goed bereik-
baar en gelegen aan de weg langs 
de Amstel tussen de Vrouwenak-
kersebrug en Nieuwveen. Een 2 ha 
groot tuincentrum binnen en buiten 
dat al 20 jaar op die locatie is geves-
tigd. Het biedt een geweldig assor-
timent aan alles wat groeit en bloeit 
voor uw tuin, zoals tuinplanten en 
een breed scala aan zomerbloeiers 

alsook meer dan 350 soorten vas-
te planten, zaden, groente- en krui-
denplanten (bieslook, citroenme-
lisse, dragon, lavendel, munt, ro-
zemarijn, valeriaan, tijm, salie, ore-
gano, hysop, maggie, platte peter-
selie, krulpeterselie enz.), fruitbo-
men, vormbomen, laanbomen, co-
niferen, buxusbollen, olijfbomen, 
dak platanen, heesters, graszoden, 
bloembollen enzovoort. Een lust om 
naar te kijken en vooral te beleven! 
Waarvoor u hier niet terecht kunt 
zijn snijbloemen, kamerplanten, pa-
rasols, barbecues en tuinmeubilair. 
Van Dijk heeft zich duidelijk uitslui-
tend in tuinplanten gespecialiseerd.

Enorm en divers assortiment
“Wij hebben een vast team van me-
dewerkers dat onze klanten uitge-
breid kan adviseren over de keuze 
van hun planten voor de tuin en de 
aanleg ervan. Ons tuincentrum heeft 
een enorm en divers assortiment 
tuinplanten op voorraad. Dat is on-
ze kracht en daarin onderscheiden 
wij ons,” laat Coen van Dijk weten. 
“We betrekken onze planten recht-
streeks bij kwekers uit binnen- en 
buitenland. Ieder jaar gaan we zelf 
in Italië op zoek naar de mooiste 

olijfbomen, vijgen en andere uniek 
materiaal uit Italië wat het ook in 
ons klimaat goed doet. Hebben we 
iets niet op voorraad, dan proberen 
we dit binnen enkele dagen in huis 
te hebben. Niet alleen heel veel par-
ticulieren uit de verre omtrek zijn bij 
ons vaste klant, maar ook 150 ho-
veniers en eigenaren van sommige 
tuincentra kopen regelmatig bij ons 
in,” aldus Coen. Voor de liefhebbers 
heeft het tuincentrum een groot as-
sortiment aan zaden van Royal Sluis 
en tevens treft men op het terrein 
een sfeervolle winkel aan, vol met 
de mooiste landelijke woon- en 
tuindecoratie en accessoires, zo-
als manden, potten, schalen, zin-
ken voorwerpen, zepen, kransen, 
windlichten en lantaarns, tekstbor-
den en labels, vogelhuisjes en noem 
maar op. Verder is er ook een grote 
keuze uit geurkaarsjes (Scentchips) 
en unieke plantenbakken, alles da-
gelijks in eigen beheer vers opge-
maakt, voor zowel binnen als bui-
ten. Nu de ijsheiligen voorbij zijn en 
rond de Pinksteren bij uitstek de tijd 
aanbreekt om de tuin van een nieu-
we beplanting te voorzien, is Tuin-
centrum Coen van Dijk ‘the place 
to be’ voor een goed advies en een 
mooi aanbod aan diverse soorten 
tuinplanten en zomerbloeiers. Tuin-
centrum Coen van Dijk heeft ruime 
en gratis parkeermogelijkheid. Men 
kan op het terrein zowel binnen als 
buiten vrijblijvend rondkijken. Meer 
weten? Kijk op de website www.
coenvandijk-tuinplanten.nl.

sers vanuit De Ronde Venen. Voor 
wandelaars is er een duidelijk aan-
gegeven wandelroute langs de mo-

lens. Meer informatie kunt u vinden 
op de website www.molenviergan-
gaarlanderveen.nl.  
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Uithoorn – Van negen tot 5 was het bij Albert Heijn Jos van den Berg 
zaterdag een ware kinderbakkerij. Afgelopen week hebben de kinderen 
zich kunnen opgeven bij AH Jos van den Berg om zaterdag een heerlijke 
taart te komen maken voor hun moeder. Speciaal voor deze dag werkte 
AH Jos van den Berg samen met Brigit’s Bakery die een mini workshop 
heeft ontwikkeld om voor moederdag deze speciale actie te doen sla-
gen. Met rode wangetjes werd er hard gewerkt door de kinderen. Deeg 
maken, deeg zagen, de taart vullen en prachtig versieren. Voor de kinde-
ren was het zaterdag een feest en zondag voor de vele moeders.

Mijdrecht – In Mijdrecht en in Uit-
hoorn zijn er afgelopen zaterdag 
meldingen binnengekomen dat er 
met valse briefjes van vijftig is be-
taald, in Mijdrecht gebeurde dit bij 
IJssalon Cadore en in Uithoorn bij 
lingeriezaak Miranda. De eigena-
resse van de ijssalon waarschuwt 
via Twitter haar medeondernemers 
voor deze valse briefjes van vijftig. 
Volgens haar is het al een paar da-
gen aan de gang en is er helaas za-
terdag een doorheen geglipt. Ook 
bij Miranda in Uithoorn werd er af-

gelopen zaterdag diverse malen ge-
tracht met vals geld te betalen en 
ook bij haar glipte er helaas een bil-
jet doorheen. Dus opgelet...

Opgepast! Valse briefjes van 
vijftig in omloop

Pijl en boog in beslag
Uithoorn - Op maandag 9 mei om half 
drie in de middag kreeg de politie een 
melding dat iemand aan het schie-
ten was met pijl en boog bij de bus-
baan tussen de Admiraal de Ruyter-
weg en de Industrieweg. Op het paad-
je langs de busbaan laten veel men-
sen hun honden uit. Agenten zijn ter 
plaatse gegaan en troffen de schut-
ter aan. De 16 jarige jongen uit Am-

stelveen verklaarde aan het oefenen te 
zijn. Hij schoot op bomen. De pijl en 
boog is in beslag genomen. Ook von-
den agenten nog twee messen in de 
tas van de jongen. Deze zijn ook mee-
genomen ter vernietiging. De jongen 
heeft afstand gedaan van de wapens. 
In de avond is hij samen met zijn va-
der bij de politie geweest en heeft een 
goed gesprek plaatsgevonden.

Uithoorn - Op de Boerlagelaan is 
donderdagavond 5 mei het verhui-

zen iets anders gelopen dan ver-
wacht. Een verhuislift is omgevallen, 

Verhuizen is ook een vak

Uithoorn - Op vrijdag 6 mei rond 
drie uur in de middag is in een su-
permarkt een winkeldief op heter-
daad betrapt. De 28 jarige man uit 
Uithoorn dacht de winkel te kunnen 

verlaten met voor bijna 14 euro aan 
spullen, waaronder een pak met drie 
liter wijn en vleeswaren. Er is proces 
verbaal opgemaakt en de 28 jarige 
moet zich verantwoorden bij justitie.

Winkeldief in kraag gevat

en kwam tegen een woning. Er raak-
te niemand gewond. Wel zat er een 
persoon vast op het dak, die er zelf 
niet meer af kon komen. De brand-
weer haalde de ongelukkige verhui-

zer weer naar beneden en stabili-
seerde ook direct even de verhuislift, 
zodat de verhuizing door kon gaan. 
Foto’s: KaWijKo Media / 
Timo Ossewaarde

Gezellig een taart maken voor moeder
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ALTIJD GRATIS OVERDEKT PARKEREN

25
jarig

AMSTELPLEIN VIERT            BESTAAN

Het Theehuis,  
‘the place to be’

Uithoorn - Winkelcentrum Amstelplein met meer dan 
twintig winkels, viert in september haar 25-jarig be-
staan. 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 ontwikke-
ling van het winkelcentrum? En zo meer.
Bijna elf jaar geleden nam Mark Schoorl het toenmalige 
‘Theehuis Gijsbrecht van Aemstel’ in het winkelcentrum 
over en heeft er een perfecte lunchroom van gemaakt 
die kan rekenen op een grote en vaste klantenkring. In 
de loop van de jaren is alleen de naam ‘Theehuis’ over-
gebleven. “Onder die naam schuilen meer activiteiten 
dan alleen een lunchroom. Zo bieden wij ook een uitge-
breid assortiment tapas aan, om hier op te eten (tapas 
bar) of om mee te nemen (tapas to go) en we verzorgen 
op verzoek een complete catering. Daarnaast hebben 
we natuurlijk de vlaaierie,” zo laat Mark weten. In 2007 
werd het winkelcentrum verbouwd en daar profi teer-
de ook het Theehuis van met een grotere ruimte, een 
ruimere keuken, een uitgiftebuffet en een apart inge-
richt verkooppunt voor vlaaien. Mark: “Wij hebben hier 
toen een prachtige plek gekregen met uitzicht over het 
Amstelplein en vlak bij de draaideur. We zijn zowel van 
binnenuit het winkelcentrum als vanaf de terraskant 
goed bereikbaar. Wij hebben voor elk wat wils, vanaf 
een kopje koffi e met een stuk vla, tot aan een uitge-
breide warme of koude lunch dan wel heerlijke tapas. 
Na het winkelen of boodschappen doen is ons Thee-
huis bij uitstek dé plek om even uit te rusten en gezellig 
wat te gebruiken. Het is echt the place to be.” Het Thee-
huis is ook de vaste stek voor het Senioren schrijfcafé 
‘De Talerie’ en de maandelijkse Open Coffee voor on-

dernemers. Mark zegt bedenkingen te hebben wat be-
treft de plannen van de gemeente de N196 naast het 
winkelcentrum te gaan herinrichten. “Als iedereen moet 
gaan omrijden over de N201 raken we hier veel klan-
ten kwijt. Bovendien zal de verbouwing van het winkel-
centrum naar mijn idee nog wel heel lang op zich laten 
wachten. Het winkelcentrum bestaat dit jaar 25 jaar. La-
ten we de mogelijkheden die we nu met elkaar hebben 
zoveel mogelijk benutten. Er blijven altijd wensen, maar 
we moeten wel reëel en vooral praktisch blijven denken 
en het vooral onze klanten niet moeilijk maken om hier 
te kunnen komen.”

IVN Opmerkzame 
Wandeling

Regio - De IVN-afdeling De Ron-
de Venen organiseert in 2016 elke 
maand een zgn. Opmerkzame Wan-
deling. Inmiddels zijn er vier wande-
lingen geweest.

We starten alle wandelingen bij het 
Oude Spoorhuis hoek Spoorlaan/
Demmerik in Vinkeveen. De rou-
te leidt door de Demmerikse Polder 
waar altijd iets nieuws te beleven is.
De meiwandeling is op dinsdag-
avond 17 mei en start om 19.00 u. 
Het voorjaar is losgebarsten…en we 
weten eigenlijk niet waar we kijken 
moeten en de enkele geluiden zijn 
inmiddels uitgegroeid tot een con-
cert met heel veel instrumenten.
De opmerkzame wandelingen zijn 
opgezet met het doel elke maand 
de veranderingen in de natuur langs 
eenzelfde route op te merken, te 
zien, te horen, te proeven, te ruiken 
en aan te raken.
Elke maand zal de wandeling op een 
ander tijdstip plaatsvinden en op een 

andere dag in de week. Het gaat om 
‘wandelen met aandacht’. Iedereen 
die de rust èn de dynamiek van na-
tuur dichtbij huis wil ervaren en op-
merken is welkom. Houd de lokale 
media in de gaten, kijk op de websi-

De Missen nemen radioshow 
“Andyindelucht” over
Regio - Nog 3 weken zijn zij ver-
wijderd van de grote finale voor de 
Miss Beauty / Teen of Utrecht ver-
kiezing en Lisa, Bonnie en Nadine 
zijn vol op actief om in de voorberei-
ding naar die verkiezing aandacht te 
vragen voor de Stichting Haarwen-
sen. Veel kinderen die als gevolg 
van een medische behandeling of 
een andere oorzaak kaal zijn of wor-
den, zouden er alles voor over heb-
ben om weer met een volle haardos 
door het leven te kunnen. Stichting 
Haarwensen zorgt ervoor dat de-
ze kinderen een pruik van echt haar 
kunnen dragen zonder dat daar 
kosten aan verbonden zijn voor de 
ouders. Aankomende zaterdag ne-
men zij de radioshow van RTV De 
Ronde Venen “Andyindelucht” over. 
Tussen 12 en 2 zullen zij aan het 
woord komen en in de rol van ra-
dio DJ Andy Teerlink aandacht vra-
gen voor de stichting. Uiteraard zul-
len ze ook meer over zichzelf ver-

tellen en over de activiteiten om-
trent de finale van de Miss beauty/
teen of Utrecht verkiezing. De mei-
den zijn alle drie finalisten van deze 
verkiezing. Bonnie en Nadine strij-

Opa zat 32 jaar bij de marine en had thuis een gezin 
dat op hem wachtte.

‘Ik miste niets in Nederland’
Regio - In de jaren na de oorlog 
telde de marine 130 Nederlandse 
schepen op zee, met zo’n 950 be-
manningsleden per schip. Als mari-
neman laat je de opvoeding van je 
kinderen grotendeels aan je vrouw 
over. Wat is de impact op het gezin?
“Toen mijn opa dezelfde leeftijd had 
als ik nu, achttien jaar, begon hij 
met de opleiding elektrotechniek in 
Engeland. Dit met als doel om la-
ter een positie bij de marine te kun-
nen bereiken. Het was 1946 en aan-
gezien de oorlog net voorbij was en 
Nederland totaal geen faciliteiten 
kenden, moest hij over zee om te 
kunnen leren. De opleiding duurde 
een jaar en voordat hij het wist voer 
hij al op het schip de Piet Hein rich-
ting Nieuw-Guinea, een voormalige 
Nederlandse kolonie. Aan relaties 
dacht hij niet. “Ik was het niet ge-
wend om mij te binden en ik wilde 
het ook eigenlijk niet, ik was altijd 
weg en erg afstandelijk” vertelt hij. 
Tien jaar later, in 1957, ontmoet hij 
mijn oma. Zij, die op een roze wolk 
zat, wist toen nog niet dat ze in een 
leven zou rollen waarin ze haar toe-
komstige kinderen zou moeten op-
voeden zonder man aan haar zijde.
Binnen twee jaar waren zij al ge-
trouwd in Hilversum. Hij wilde een 
sterke, zelfstandige vrouw die hem 
niet al te snel zou gaan missen. Hij 
miste tenslotte zelf nooit iemand. Op 
het moment dat hij oma leerde ken-
nen had hij zijn langste reizen al ge-
had.”

Papoea’s
“In Nieuw-Guinea is hij anderhalf 
jaar geweest. Hier ontmoette hij de 
primitieve Papoea’s, de oorspronke-
lijke bewoners van het eiland. Wat 
hij zich nog vooral kan herinneren 
is dat de mannen een peniskoker 
droegen en de vrouwen een netje in 
hun haar waarin zij eten bewaarde. 
In Nieuw-Guinea heeft hij de Indi-
sche rijsttafel leren kennen. Wat hij 
nog niet wist is dat tien jaar later zijn 
gezin hier zich grenzeloos aan zou 
gaan irriteren, omdat hij alleen nog 
maar nasi wilde eten. 

In 1954 heeft hij nog een lange 
reis gemaakt. Hij ging naar Ameri-
ka voor negen maanden. Wat hem 
daar vooral opviel was dat je als 
gast in Amerika heel belangrijk was. 
Je mocht overal voor en alles werd 
voor je gedaan. Hij is een tijd in New 
York geweest en vervolgens nog erg 
lang in Boston. De werf waar het 
schip voor de terugreis werd ge-
bouwd ging failliet en zo moest hij 
nog een paar maanden wachten 
voor hij weer terug kon. Zo erg vond 
hij dat niet, aangezien hij de marine 
als zijn thuis en zijn club zag. Drie 
jaar na deze reis leerde hij oma ken-
nen.”

Weet het niet
Opa: “Ik weet niet of ik oma mis-
te… miste zij mij?”. Over de marine 
en het vele weg zijn van huis is wei-
nig gesproken. In plaats van social 
media kon je destijds gebruik ma-
ken van een verzoek plaatje. Bij iets 
ernstigs of iets bijzonders als een 
bevalling, kon je bellen naar Sche-
veningen radio. Bij de geboorte van 
zijn eerste kind was hij nog aan 
boord van het schip de Zeven Pro-
vinciën, maar gelukkig wist hij nog 
snel thuis te komen. Bij zijn tweede 
kind, mijn moeder, gaf hij les op een 
school in Amsterdam. Toch heeft hij 
ook haar geboorte kunnen meema-
ken. Snel daarna was hij alweer weg 
en stond oma er weer alleen voor.
Opa: “Als ik terug kwam was ik een 
vreemde man”. Bemoeien met het 
huishouden of het gezin werd al 
gauw niet geaccepteerd. Het waren 
tenslotte oma haar regels.

Opa is zich er van bewust dat zijn 
vrouw erg sterk is. Ze heeft de kin-
deren in haar eentje opgevoed en ze 
zijn goed terecht gekomen. Tegen-
woordig zou je denken dat oma een 
alleenstaande moeder was met een 
weggelopen vader en dat zou de 
nodige reacties oproepen. Destijds 
was het vrij normaal dat de man 
werkte en de moeder voor het ge-
zin zorgde. Opa schaamde zich er 
niet voor om te zeggen dat hij vrij-

Hilversum, 1976. Beëdiging tot officier

Nieuw-Guinea, Hollandia 1953. Koninginnedag vieren. Opa is de meest rechtse man.

te van het IVN: www.ivn.nl/afdeling/
de-ronde-venen-uithoorn, of bel 
natuurgids Elza Vis 06-23150498. 
Lengte: ca 8 km.(2 ½ uur). De ju-
niwandeling is op vrijdagochtend 17 
juni en start om 7.00 u .
Er is ook een groep op Facebook 
onder de naam : IVN Opmerkzame 
wandelingen. Het is een besloten 
groep en je kunt daarvoor uitgeno-
digd worden zodat je ook de berich-
ten kunt lezen en je kunt een ver-
zoek sturen als je lid wilt worden.

den om de Miss Beauty of Utrecht 
titel en Lisa strijdt om de Miss Teen 
of Utrecht titel. 2 juni vindt de finale 
plaats. Aankomende zaterdag zul-
len hierover meer details worden 
losgelaten op de radio. Dus luister 
allemaal aankomende zaterdag van 
12 tot 2 naar 105.6fm.

Foto: sportinbeeld.com

‘Dacia Deelt Uit Dagen!’ van 12 t/m 22 mei
Nieuwendijk doet accessoirepakket 
cadeau bij nieuwe Dacia
Regio - Het is een feest om Dacia 
te rijden. Daarom viert Dacia-dealer 
Nieuwendijk de ‘Dacia Deelt Uit Da-
gen!’ Kopers van een nieuwe Dacia 
krijgen in de actieperiode van 12 tot 
en met 22 mei van Nieuwendijk een 
accessoirepakket naar keuze t.w.v. 
500 euro cadeau.

Vier accessoirepakketten 
t.w.v. 500 euro
‘Voor bijna elk Dacia-model kan de 
koper kiezen uit twee accessoire-
pakketten’, legt Kees Nieuwendijk 
uit. Het Pack Travel bevat een dak-
koffer van 400 liter, twee dwarsdra-
gers en een draagbare koelbox. Het 

Pack Comfort omvat een Logicom 
DJIX dvd-speler met twee scher-
men, luxe tapijt, verlichte dorpel-
lijsten en verchroomde lijsten in de 
grille en op de achterklep. Het Pack 
SUV bestaat uit een styling bar aan 
de voorzijde, sidebars en een ver-
chroomd uitlaateindstuk. Het speci-
ale Pack Dokker Van biedt een hou-
ten vloer in de laadruimte, zijwand-
bescherming en rasters voor de 
achterruiten ter voorkoming van in-
braak.

Easy-R-automaat
‘We hebben ook versies met auto-
matische transmissie in het mo-

dellengamma’, vertelt Kees Nieu-
wendijk verder. ‘De Easy-R-auto-
maat biedt extra comfort en rijple-
zier voor een meerprijs van slechts 
500 euro ten opzichte van de hand-
geschakelde versies! De Easy-R-au-
tomaat is beschikbaar voor de San-
dero en Sandero Stepway in de Lau-
réate-versie. 
 
Financiering: Dacia 4 All
‘Dankzij Dacia 4 All is het plezier van 
Dacia rijden voor iedereen bereik-
baar. Het aankoopbedrag kan in vier 
jaar worden betaald, tegen slechts 
4% rente en zonder aanbetaling. En 
dat met maar liefst vier jaar garantie!’

wel nooit thuis was. Op de vraag of 
hij zich in de tijd van nu er wel voor 
had geschaamd, zegt hij volmondig 
ja. “Vroeger was gewoon een ande-
re tijd, mijn kind”.

Gewoon
Opa’s vrouw, mijn oma, vond het al-
lemaal maar heel gewoon en wist 
niet beter. Ze heeft zich vaak afge-
vraagd of ze wel aardig genoeg voor 
de kinderen was. Linda, hun jongste 
dochter en mijn moeder: “Ik vind het 
heel knap dat mijn moeder alles in 
haar eentje heeft gedaan. Als mijn 
vader thuis kwam ging hij zich met 
dingen bemoeien en dat vond ik 
vervelend”. Oma was over het alge-
meen tevreden en vindt zichzelf erg 
geschikt als een marine vrouw. Ze 
zat nooit te klagen en kon goed al-
leen zijn. Over dat opa zich bemoei-
de met het gezin zegt zij het volgen-
de: “Opa zei tegen de kinderen, die 
inmiddels pubers waren, dat zij om 
10 uur thuis moesten zijn. Dit waren 
mijn regels niet en ze werden niet 
door de kinderen geaccepteerd”.
Al hadden opa en oma er beiden 
niet al te veel last van, mijn moe-
der toch wel degelijk. Ze heeft het 
altijd raar gevonden als haar vader 
weer ineens thuis was. Bewust heeft 
ze gezocht naar een man die goed 
voor de kinderen zou gaan zorgen 
en veel thuis zou zijn. Linda: “Ik kan 
er goed tegen dat mensen lang weg 
zijn en ik mis eigenlijk nooit iemand, 
dit komt echt doordat mijn vader bij 
de marine zat en mijn moeder mij 
mee heeft gegeven dat je iemand 
niet echt hoeft te missen”.
Mijn moeder is er erg zeker van dat 
ze nooit een marineman zou wil-
len. “Vrouwen hebben tegenwoor-
dig ook vaak hun eigen carrière. 
Getrouwd zijn met een marineman 
in combinatie met kinderen is bij-
na niet meer te doen”, aldus Linda. 
Mijn moeder wil mij en mijn jongere 
zusje vooral meegeven dat we on-
afhankelijk moeten zijn en ons zelf 
moeten blijven. Dit zal ik onthouden.

Tekst: Immee Jager
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Hattrick van Jordy de Groot
Legmeervogels brengen 
Abcoude in de gevaarzone
Uithoorn - Legmeervogels hebben 
ook de voorlaatste wedstrijd van dit 
seizoen in winst weten om te zetten. 
Na een achterstand bij het ingaan 
van de rust van 1-0 wordt dit in de 
tweede helft duidelijk recht gezet. 
Door de winst van Legmeervogels is 
Abcoude, met nog een duel te gaan, 
terecht gekomen op een nacompe-
titie plaats; de 12. Legmeervogels 
heeft nog steeds een voorsprong 
van maar liefst 19 punten op zijn 
naaste achtervolger Zilvermeeuwen.
De eerste 45 minuten van het du-
el Abcoude – Legmeervogels wa-
ren zeer zeker niet de 45 minuten 
van Legmeervogels. Het elftal van 
Jack Honsbeek had duidelijk meer 
last van het warme weer dan Ab-
coude. Legmeervogels leden vaak 
en veel onnodig balverlies waar-
door Abcoude meer is vinden is op 
de helft van Legmeervogels als Leg-
meervogels op de helft van Abcou-
de. In de 13 minuut overtreding net 
buiten het 16 metergebied van Leg-
meervogels. Het is dan Dary Gerrit-
sen die de toegekende op een fraaie 
manier weet te verzilveren. Het is 
dan 1-0 voor Abcoude. Abcoude 
moet winnen om de nacompetitie 
plaats te verlaten en het doet ook 
nog mee aan de 3e periode. Leg-
meervogels blijft volharden in matig 
spel en het is Jasper van Gelderen 
die Legmeervogels behoed voor een 
grotere achterstand. De inworpen 
van Daryl Gerritsen komen vaak in 
het 5-meter gebied terecht en zor-
gen wel voor veel onrust in de ver-
dediging van Legmeervogels maar 
treffers levert het niet op. De voor-
sprong van Abcoude is wel terecht.

Duidelijk
In de rust geeft trainer Honsbeek 
duidelijk aan waar het in de eerste 
helft volgens zijn mening verkeerd 
is gegaan. Legmeervogels volgen de 
aanwijzingen van de trainer goed op 
en binnen 3 minuten is de achter-
stand van 1-0 omgebouwd naar een 
1-2 voorsprong. Eerst is het Bilal el 
Achkar die een vlot lopende com-
binatie aangaat met Mels Bos. Bos 
haalt duidelijk de achterlijn en zijn 
voorzet op Jordy de Groot zorgt er 
voor dat De Groot de gelijkmaker 
op het score bord zet.2 minuten la-
ter anticipeert de Groot heel fraai 
op een lange bal van eigen helft 
van Damien Tjong A Hung en met 
een lob weet Jordy de Groot Abco-
de doelman Jeffrey IJmker voor de 
tweede keer het nakijken te geven 
1-2. Het is duidelijk te zien dat men 

bij Abcouden dan even van slag is. 
Zo snel na de rust van een 1-0 voor-
sprong naar een 1-2 achterstand. 
Legmeervogels laar duidelijk zien 
dat het de terechte kampioen is van 
de 2e klasse. Abcoude zou dit du-
el moeten winnen maar gezien het 
verloop van de wedstrijd verdwijnt 
het klein beetje vechtlust wat er 
misschien nog is bij Abcoude en is 
Legmeervogels heer en meester.
In de 62ste minuut is het Jordy Holt 
die een van de schaarse aanval-
len van Abcoude weet te onderbre-
ken. Zijn pas over de volle breedte 
van het veld komt terecht bij de vrij 
staande Stefan tichelaar. Die begint 
dan aan een weergaloze actie wel-
ke hem vrij voor de Abcoude doel-
man brengt. Hij probeert dan met 
een fraaie lob de doelman te pas-
seren. Dit lukt Tichelaar wel uitste-
kend alleen heeft hij de pech dat 
de dwarsligger echt in de weg ligt. 
De terug springende bal wordt dan 
door Jordy de Groot voor de derde 
keer deze middag in het doel ge-
werkt. 1-3. In de resterende 27 mi-
nuten probeert Abcoude de ba-
kens te verzetten maar met eigenlijk 
geen geloof meer in een beter resul-
taat komt men nauwelijks meer tot 
een behoorlijke aanval. Na 90 minu-
ten maakt scheidsrechter Van Dok-
kum een eind aan de lijdensweg 
van Abcoude. Legmeervogels gaan 
met een 1-3 zege weg uit Abcou-
de. Abcoude zal volgende week uit 
in Utrecht tegen Kampong uit een 
ander vaatje moeten tappen als de-
ze zondag anders wordt het gewoon 
de nacompetitie met de periode 
kampioen uit de 3e klasse. 

Zondag 2
Legmeervogels 2 heeft zondag op 
bezoek bij AFC 2 de grootste ne-
derlaag geleden van dit seizoen 
9-2. Ondanks deze nederlaag hou-
den Legmeervogels 2 uitzicht op het 
winnen van de 2e periode. Als Leg-
meervogels aanstaande maandag, 
2e Pinksterdag Hercules 2 weet te 
verslaan dan is Legmeervogels 2 
alsnog de winnaar van de 2e peri-
ode. Het zal geen makkelijke wed-
strijd worden voor Legmeervogels 2. 
Maar niets is onmogelijk. Legmeer-
vogels doet het eigenlijk boven ver-
wachting goed als nieuwkomer op 
het hoogste niveau in de reserve 
klasse. namelijk de reserve Hoofd-
klasse. een hoger niveau is er ge-
woon niet. Het duel Legmeervogels 
2 tegen Hercules 2 op maandag 2e 
Pinksterdag begint om 12.00 uur. 

Succesvol toernooi voor 
KDO G1
De Kwakel - Het eerste goede voet-
balweer van dit jaar was ook met-
een de eerste dag dat er door KDO 
G1 een toernooi gevoetbald moest 
worden. Dit gebeurde bij VVSB in 
Noordwijkerhout de beroemde te-
genstander van FC Utrecht in de 
KNVB beker competitie. Voor de 
middag en na de middag zou KDO 
tegen dezelfde tegenstanders in het 
veld komen. Een behoorlijke slij-
tageslag om dat elke wedstrijd 30 
minuten zou duren. De 1e weds-
tijd was tegen kHFC altijd een las-
tige tegenstander want na 15 minu-
ten wedstrijd keek KDO tegen een 
achterstand van 1-2 aan. Gelukkig 
kon dit omgebogen worden in het 
2e deel van de wedstrijd naar een 
7-2 overwinning. De 2e tegenstan-
der Waterloo was van een zwaar-
der kaliber. Waterloo G1 uitkomend 
in de 1e klasse was duidelijk sterker 
dan KDO G1. Waar andere tegen-
standers met 7-0 of hoger het on-
derspit moesten delven hield KDO 
het op een 0-2 verlies. Tegen VVSB 
ging het weer een stuk gemakke-
lijker en werd er gewonnen met de 
cijfers van 6-2. Uiteindelijk moest 
KDO ook wel weer wakker worden 
geschut na een achterstand om een 
goed resultaat neer te zetten. Op 

bijgaande foto is te zien hoe de gro-
te mannen ( en vrouwen) zich voor 
bereiden op een corner van een te-
genstander.
Na de lunchpauze was de tempe-
ratuur gestegen en de motivatie 
iets meer gedaald. Voor de 2e keer 
werd er gespeeld tegen kHFC en 
die kwamen snel op een 0-1 voor-
sprong. Wat KDO ook probeerde de 
achterstand werd niet meer goed 
gemaakt. De 2e keer tegen Waterloo 
was er wel meer spirit maar werd 
KDO veel teruggedrongen op eigen 
speelhelft. Uit een corner kwam Wa-
terloo met en fraaie kopbal op een 
0-1 voorsprong. Tegen deze tegen-
stander werd er door KDO nog wel 
volop gestreden. Waterloo benut-
te de kansen niet en KDO kon te-
gen deze goede tegenstander niet 
zijn toernooi kwaliteiten laten zien 
Dus uiteindelijk had KDO tegen de 
uiteindelijke toernooiwinnaar het 
beste resultaat neergezet een 0-1 
verlies. De laatste partij om de 2e 
plaats ging tegen de organiserende 
partij VVSB. Waar in de eerste par-
tij nog ruim werd gescoord kwam 
KDO niet verder dan 1 doelpunt. 
Bronwin was de matchwinnaar en 
mede door dat doelpunt werd KDO 
G1 2e in de einduitslag.

LMV C1 sluit seizoen in 
mineur af
Uithoorn - Zaterdag 7 mei stond de 
laatste competitiewedstrijd op het 
programma tegen de aanstaande 
kampioen FC Amsterdam. Zij had-
den genoeg aan 1 punt om kampi-
oen te worden, LMV mocht ze daar-
bij tegemoet treden.  Zoals verwacht 
werd LMV meteen onder druk ge-
zet en zag geen kans van eigen helft 
te komen. Na 10 minuten was het 
dan ook zover, een slecht wegge-
werkte bal werd ingeschoten. Al 
gauw volgde de 2-0, maar zo werd 
de rust toch met een milde score 

bereikt. De tweede helft probeerde 
coach Lars iets aanvallender te spe-
len, maar de tegenstander was echt 
te sterk en liep uiteindelijk uit naar 
6-0, met enkele zeer fraaie treffers. 
Er restte LMV niets anders dan de 
tegenstander te feliciteren met het 
kampioenschap. Terugkijkend op dit 
seizoen moet ik vaststellen dat dit 
teleurstellend is verlopen. Er werd 
geprobeerd met een mix van eerste- 
en tweedejaars  C-spelers mee te 
doen om het kampioenschap, ech-
ter dit bleek al snel een te hoog ge-

Thamen honkbal pupillen
De Kwakel - Thamen komt met 
drie teams uit in de pupillen, 9 t/m 
12 jaar, competitie, waaronder één 
compleet Japanse team en tijdens 
de meivakantie konden de teams 
gewoon volop aan de bak. De afge-
lopen maanden zijn er bij de honk-
bal pupillen al heel veel nieuwe le-

den bijgekomen, net als bij de groep 
beeballers die qua leeftijd daar net 
onder liggen. Deze teams spelen al-
lemaal competitie en dat doen zij 
zeker niet onverdienstelijk. Zater-
dag jl. was het de beurt aan de Tha-
men pupillen 1 die Hoofddorp Pio-
niers 4 op bezoek kregen. Het was 

Kwakelse badmintonjeugd 
terug van kamp
De Kwakel - De Kwakelse bad-
mintonjeugd is dit jaar op kamp ge-
weest in Huizen. We hadden daar 
een mooi terrein tot onze beschik-

king. Voor iedereen was er een plek-
je om te slapen in een blokhut. Niet 
dat er van slapen veel kwam, maar 
de mogelijkheid was er! Het the-

Klaverjasmarathon
Uithoorn – De klaverjasnomaden 
speelden, op donderdag 5 mei, 
Hemelvaartsdag en Bevrijdings-
dag, een halve klaverjasmara-
thon in dienstencentrum “Bilder-
dijkhof” waaraan 28 liefhebbers 
deelnamen.
Na de koffie, met koek of cake, 
begon om 11.00 uur het spel. 
Er werden in totaal 6 partijen 
van 16 spellen gespeeld en tus-
sen de partijen was er voldoen-
de tijd voor het nuttigen van be-
legde broodjes en soep. Aan het 
einde van deze gezellige middag 
werden de punten geteld en toen 
bleek dat Gees Fiege de 1ste-
plaats had verworven met een 
totaal van 10.627 punten en ook 
beslag gelegd had op 3 marsen-
prijsjes voor Gees dus een ge-

slaagde dag. Willy van der Hilst 
bezette de 2de positie met 10.156 
punten met ook een marsenprijs-
je, de 3de plaats was voor To van 
de Meer met 10.107 punten en de 
4de plaats kwam toe aan Herman 
de Jong met 10.101 punten. De 
28ste positie was voor Nel van de 
Jagt die niet meer dan 7212 pun-
ten behaalde wat haar de troost-
prijs opleverde. Marsenprijs-
jes werden er verder gewonnen 
door: Corrie van Bemmelen, Bep 
Groeneveld, Tineke de Munck, 
Jack van der Veer, Jaap den But-
ter, Richard van den Bergh, Ada 
van Maarseveen, Sonja van Waay 
en Ria Smit. Donderdag 12 mei 
zal er een normale klaverjaswed-
strijd zijn, ook dan in het dien-
stencentrum.

Legmeervogels handbal 
start met 3 damesteams
Uithoorn - Legmeervogels hand-
bal is een groeiende handbalver-
eniging. Steeds meer jongeren en 
kinderen spelen handbal en slui-
ten zich aan bij Legmeervogels. Ook 
voor de senioren groeit de club. De 
club heeft 3 seniorenteams inge-
schreven, met wisselende sterkte. 
Waar in de jongere teams ook jon-
gens spelen, bestaan de senioren-

teams alleen uit dames. Deze varië-
ren wel in leeftijd van 18 tot 50 jaar. 
Legmeervogels handbal zoekt nog 
versterking voor de senioren teams. 
Dat geldt dus voor alle speelsterk-
ten. Zowel beginners als herintre-
ders zijn welkom. Kom vrijblijvend 
een keertje meespelen! Meer infor-
matie vialegmeervogels@handbal.nl 
of 0297-533767 (Luuk Heijlman)

ma dit jaar: Circus. Alle activiteiten 
die we deden hadden met dit the-
ma te maken. Vrijdagavond zijn we 
dan ook begonnen met het knutse-

len van een clown. Vervolgens heb-
ben we het (circus)dierengeluiden-
spel gespeeld in het bos. Zaterdag-
ochtend werd er gestart met een 
ochtendgym, in de middag was er 
een leuke ballonnentocht uitgezet 
waarbij de jeugd onderweg de ene 
na de andere ballon moesten zoe-
ken met behulp van kaarten. De za-
terdagavond begon met een ge-
slaagde bonte avond waarbij zowel 
de jeugd als de leiding allerlei cir-
cusacts hebben voorbereid en uit-
gevoerd. De avond hebben we af-
gesloten met een kampvuur en war-
me chocolademelk. Zondagochtend 
stond er een plaatjeszoektocht op 
het programma. Een soort memo-
ry waarbij de jeugd over het gehe-
le kampterrein setjes van drie delen 
van 1 circus-figuur moesten zoe-
ken. De middag werd gevuld met 
een opdrachtenspel waarbij vooral 
de jeugdleiding in de watten werd 
gelegd met eten, drinken, leuke 
dansjes en liedjes van de kinderen. 
Op de terugweg konden we dank-
zij een sponsering van foto Herder 
afsluiten met een lekker ijsje! Na-
tuurlijk is dit niet het enige wat we 
hebben gedaan, voor meer informa-
tie kom eens gezellig langs om te 
badmintonnen op zaterdagochtend 
om 9.00 uur. Het was weer een ge-
slaagd kamp!

Hardlopend de zomer 
tegemoet
Regio - Altijd al met hardlopen wil-
len beginnen? Laat deze kans dan 
niet voorbijgaan. Atletiekvereniging 
AKU organiseert een clinic voor ie-
dereen die wil leren hardlopen. Velen 
willen zich een gezonde levensstijl 
aanmeten, maar weten niet waar ze 
moeten beginnen. Dat is niet vreemd, 
want oude patronen zijn moeilijk te 
doorbreken. Gelukkig staan bij at-
letiekvereniging AKU gediplomeer-
de trainers klaar om daarbij te hel-
pen. Met ingang van 10 mei wordt 
elke dinsdagavond een clinic geor-
ganiseerd waarbij uitleg wordt gege-
ven over zaken als gezonde voeding, 
blessurepreventie en het belang van 
goede hardloopschoenen. Hardgelo-
pen wordt er natuurlijk ook, in com-
binatie met oefeningen die het be-
wegingsapparaat versterken. Op 
donderdagavonden is er een moge-

lijkheid tot het volgen van een twee-
de training. De clinic heeft een loop-
tijd van dertien weken, aan het einde 
van deze cyclus zijn de deelnemers 
in staat om 4 of 10 kilometer hard te 
lopen tijdens de Kooijman Polder-
loop. Plezier in bewegen en gezellig-
heid gaan bij AKU hand in hand.

Even wat informatie op een rij
Clinic hardlopen atletiekvereni-
ging AKU. Wanneer? Van 10 mei 
t/m 4 augustus. Waar? Sportpark 
De Randhoorn, Randhoornweg 100, 
1422 NE Uithoorn. Doel? Deelna-
me aan de Kooijman Polderloop, op 
donderdag 4 augustus 2016. Afstan-
den: 4 of 10 kilometer. Kosten? 50,- 
(inclusief startbewijs Kooijman Pol-
derloop). Voor meer informatie: Re-
ne Noorbergen, rene.noorbergen@
gmail.com, 06-5585.8584

een spannende wedstrijd waarbij 
de werpers aan beide kanten wel 
wat moeite hadden met hun con-
trole. Gelukkig waren er ook mooie 
honkslagen en goeie veldacties te 
zien en nadat de telling was gedaan 
bleek het een mooie 17-15 over-
winning te zijn voor Thamen. Zon-
dag ging het nieuw samengestel-
de Thamen pupillen 3 team op be-
zoek bij Kinheim 3 en dat was een 

erg spannende wedstrijd, want ook 
hier waren de teams aan elkaar ge-
waagd. Prima pitching van Matthijs 
en Jeremi, maar ook een mooi dub-
belspel en mooie vangbal van Finn. 
Ook aan slag ging het prima met 
honkslagen en zelfs homeruns en 
kwam de eindstand op 7-8 in het 
voordeel van Thamen. Thamen 2, 
wat een compleet Japans team, is 
ging op bezoek bij Badhoevedorp 
en daar was na anderhalfuur spe-
len de eindstand 2-16 in het voor-
deel van Thamen 2. Ben jij tussen de 
9 en 12 jaar oud en lijkt het je ook 
leuk om te komen honkballen, dan 
mag je altijd vrijblijvend een maand 
meetrainen. Onze teams trainen op 
woensdagmiddag van 17.30-19.00 
uur op ons complex aan de Vuurlijn 
24 in De Kwakel. Aanmelden kan 
via het e-mail adres: nieuweleden@
thamen.info. 

Ben je jonger of ouder, of een meis-
je ook dan kun je je aanmelden via: 
nieuweleden@thamen.info en krijg 
je de informatie toegestuurd van het 
team waarbij je kunt meetrainen.

steld doel. Trainer Bas trok zijn con-
clusie en stapte op, Brian en Lars 
namen na de winterstop de re-
gie over. Ook zij konden het tij niet 
meer keren, er werden teveel pun-
ten gemorst. In de laatste paar we-
ken werd met twee overwinningen 
nog wel 1 positie gewonnen op de 
ranglijst, zodat het seizoen wordt af-

gesloten met een 9e plek.  Voldoen-
de om te handhaven, maar minder 
dan verwacht. Het doelsaldo van 36 
voor en 81 is wat dat betreft veel-
zeggend. Ondanks de slechte resul-
taten hadden de jongens onderling 
wel een leuk jaar. Echter volgend 
seizoen zal het team opgesplitst 
worden in de C1, B1 en B2. 





Regio - Zaterdag was de Wedvlucht 
van uit Quievrain, waaraan 11 Deel-
nemers en 407 Duiven meededen.
Het weer op de vlucht was ZZO dat 
wil zegen dat de duiven naar de kust 
trekken. Door het weer moesten 
de duiven er vroeg uit, omdat het 
erg warm zal worden. Dat gebeur-
de op deze dag dan ook. De dui-
ven werden gelost om 8:30 uur en 
de 1ste duif werd geklokt door Ron 
den boer om 10:49 uur. De 2de duif 
werd geklokt door H.C. Pothuizen 
om 10:53 uur en de 3de duif werd 
geklokt door Bosse & Zn om 10:56 
uur. De duiven van Rond de Amstel 
waren vroeg in ons Rayon F weer bij 
de eerste 10 van de 3157 duiven
• R. den Boer
• H.C. Pothuizen
• Bosse & Zn
• A.M. Duivenvoorde

• H. Half
• Th. Kuylenburg
• H. Hendriks
• J.A.G. Hendriks
• M. v/d Hoort
• K. Roeloefsen
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KDO duwt ook Buiksloot 
richting de vierde klasse

De Kwakel - Na de zwaarbevoch-
ten 4-2 overwinning van vorige 
week tegen, het inmiddels gedegra-
deerde, Zwanenburg, speelde KDO 
1 afgelopen zondag thuis tegen 
Buiksloot. De ploeg uit Amsterdam-
Noord stond op voorhand onder de 
degradatiestreep en diende in De 
Kwakel een goed resultaat neer te 
zetten. Voor de ploeg van trainer 
Raymond de Jong stond er tegen de 
Amsterdammers niets meer op het 
spel. De Kwakelaars speelden ech-
ter hun laatste thuiswedstrijd van 
het seizoen, spelen altijd om te win-
nen en wilden op passende wijze af-
scheid nemen van enkele bepalen-
de selectiespelers. 
Tegen Buiksloot deed KDO geen 
beroep op niet half fitte Joris Kor-
tenhorst en de afwezige Doron Bor-
ger.

Scherp
De Kwakelaars begonnen scherp 
aan de wedstrijd, onder warme om-
standigheden, voor het eigen pu-
bliek. In de zesde minuut was Joe-
ri Stange dichtbij de openingstreffer. 
Vrij voor de Amsterdamse doelman, 
schoot hij daarentegen tegen zijn 
vuisten aan. Na een kwartier spelen 
kreeg KDO een vrije trap op de rand 
van het zestienmetergebied na een 
handsbal van Buiksloot. Normaliter 
is dit een prooi voor Maurice Bar-
tels, maar ditmaal ging Joeri Stange 
achter de bal staan. Hij beschaam-
de dit vertrouwen niet en schoot 
op prachtige wijze de bal, langs de 
muur, in de korte hoek, 1-0. Na deze 
openingstreffer werd het positiespel 
bij de Kwakelaars steeds beter en 
waren als collectief duidelijk ster-
ker dan de gasten. In de 32e minuut 
was het dan ook niet verwonder-
lijk toen Mathijs van Rijn de twee-
de Kwakelse treffer van de middag 
maakte. Na een bekeken voorzet 
van Rick Kruit, kopte Van Rijn de bal 
diagonaal via de binnenkant van de 
paal binnen, 2-0. Drie minuten la-
ter waren de rollen omgekeerd toen 
Mathijs van Rijn, Rick Kruit op maat 
bediende en laatstgenoemde de 
3-0 aantekende. Vlak voor rust wa-
ren Joeri Stange en Mathijs van Rijn 
nog dichtbij de 4-0, maar gescoord 
werd er niet meer in de eerste helft.

Degradatie
In de tweede helft leek Buiksloot te 
beseffen dat zij in hevige degrada-
tienood verkeerde, want de Amster-
dammers gingen meer druk naar 
voren zetten. Door deze offensie-
vere speelwijze moest onder ande-
re Timo Kas een bal van de lijn kop-

pen en Peter Onderwater adequaat 
reageren op twee afstandsschoten. 
KDO hield in het eerste kwartier 
van de tweede helft stand en ging 
haar vizier richten op enkele wissels. 
Bart Hoving en Dennis Pappot kwa-
men binnen de lijnen, terwijl Jean-
Paul Verbruggen in de 75e minuut 
het veld betrad. Voor Verbruggen, 
jarenlang een gangmaker binnen 
de Kwakelse selectie, waren dit zijn 
laatste vijftien minuten op het hoog-
ste niveau van KDO. Aanvaller Jean-
Paul is in het verleden diverse ke-
ren topscorer geweest in het twee-
de en heeft besloten om zijn schoe-
nen aan de wilgen te hangen. Me-
de dankzij diverse geslaagde acties 
van invaller Dennis Pappot creëer-
de KDO in de slotfase gevaar, maar 
hij wist zichzelf niet te belonen door 
middel van een treffer. Aan de an-
dere kant wist Buiksloot in de 82e 
en 86e minuut wel te scoren, zodat 
de eindstand 3-2 werd voor KDO. 

Overwinning
Door deze tweede overwinning op 
rij staan de Kwakelaars nog steeds 
op de zevende plaats op de ranglijst 
met één punt minder dan DSOV en 
twee punten minder dan Roda’23. 
Buiksloot is door de nederlaag in De 
Kwakel bijna gedegradeerd, want 
het heeft nog steeds twee punten 
achterstand op De Meteoor. 
Op Tweede Pinksterdag speelt KDO 
haar laatste competitiewedstrijd 
van het seizoen in en tegen Ouder-
kerk. Tegen Ouderkerk, die nog niet 
100% zeker is van lijfsbehoud, zul-
len de Kwakelaars verder afscheid 
gaan nemen van diverse dragende 
spelers. In totaal stoppen er na dit 
seizoen maar liefst elf selectiespe-
lers, waaronder doelman Peter On-
derwater, verdediger Michael Me-
ijer en middenvelder Maurice Bar-
tels. Hiervoor in de plaats komen 
onder andere vier A-junioren over 
naar de selectie en komt sluitpost 
Tim van Diemen (afkomstig van FC 
Aalsmeer) in De Kwakel het doel 
verdedigen. Daarnaast mag Nick 
Smits (afkomstig van CSW) dan 
ook het rood-witte shirt gaan dra-
gen en kan KDO hopelijk snel weer 
beschikken over hun fysiek sterke 
aanvoerder Sven Vlasman.

Opstelling KDO 1: Peter Onderwa-
ter, Mitchel Smits, Mathijs Molle-
man, Michael Meijer, Erik Verbrug-
gen, Bart van der Tol (60e Bart Ho-
ving), Rick Kruit (65e Dennis Pap-
pot), Timo Kas, Mathijs van Rijn 
(75e Jean-Paul Verbruggen), Mau-
rice Bartels en Joeri Stange.

UWTC dame weer op 
podiumtour
Uithoorn - De 17-jarige Lorena Wie-
bes uit Mijdrecht is de enige dame 
van UWTC wielren die wekelijks op 
wedstrijd gaat. Maar hoe! De con-
currentie krijgt het al benauwd als 
het weer op een massasprint aan-
komt, want hierin is Lorena beren-
sterk. En dat liet Lorena dit week-
end ook weer zien. Bij de Marianne 
Vos classic in Wijk en Aalburg werd 
Lorena derde. De dag erna won zij 
glansrijk de ronde van Amstelveen. 
Elite renner Jeroen Breewel reed op 
zaterdag 7 mei ook naar een podi-
umplaats. In het Zeeuwse Yerseke 
was hij mee in de beslissende ont-
snapping. Een kopgroep van 8 man 
mocht om de zege strijden. Jeroen 
pakte hierbij de 2e plaats.

Tour de Himmelfart en Meertour
Twee jeugd leden van UWTC reden 
een meerdaagse wedstrijd in De-
nemarken. Voor categorie 7 renner 
Benjamin Wessels was dit een hele 
mooie maar zware ervaring. Hij kon 
niet meedoen voor de prijzen maar 
reed de wedstrijd wel op karakter 
uit! Nieuweling Stijn Ruijter ging el-
ke dag beter rijden en Stijn werd uit-
eindelijk 14e in het eindklassement.
De amateurs van UWTC reden een 
meerdaagse in de kop van Noord-
Holland. Bas, Koen, Tommy en Den-
nis reden 4 dagen lang diverse wed-

strijden en tijdritten. Als team waren 
ze zeer tevreden met de 5e plaats 
van de 27 gestarte teams!

Jeugd
Een aantal jeugdleden van UWTC 
rijdt nationale wedstrijden. Duuk vd 
Haagen reed op zondag de Hel van 
Netersel. Een zware wedstrijd over 
een parcours met kasseienstroken. 
Duuk zat in de kopgroep toen een 
valpartij er voor zorgde dat hij door 
materiaalpech de wedstrijd niet 
meer kon vervolgen. Op zaterdag 
had Duuk in Wijk bij Aalburg een 
10e plaats behaald. Mike Derogee 
werd toen 13e. Iedere woensdag 
traint de jeugd van UWTC op ons 
mooie verkeersvrije pacours rond-
om sportpark Randhoorn. Ben jij 
tussen de 8 en 14 jaar en wil je ook 
eens kennismaken met het wiel-
rennen? Kom dan eens vrijblijvend 
meetrainen. Informatie op www.
uwtc.nl/wielren

Bike Physics tijdritcompetitie
In de maanden mei en juni worden 
er 4 tijdritten georganiseerd door 
UWTC. Bike Physics stelt mooie 
eindprijzen beschikbaar voor de 
winnaars. Donderdag 12 mei wordt 
de eerste wedstrijd van deze com-
petitie verreden. Via voorinschrijving 
is de wedstrijd al volgeboekt.

Duivensport

Gratis kabaaltJE
LET OP! Van elk artikel móet een vraagprijs worden vermeld!

*(Doorhalen wat niet van toepassing is)
Te koop/Aangeboden/Gevraagd* 
 1 regel G
 2 regels R
 3 regels A
 4 regels T
 5 regels I
 6 regels S

  Telefoon:

Deze bon kunt u uitknippen en opsturen naar:
Weekblad de Nieuwe Meerbode
Anselmusstraat 19 - 3641 AM Mijdrecht
of gewoon digitaal lekker vanaf de bank via www.meerbode.nl 

GRATIS kAbAALTjES WORDEN GEPLAATST
ONDER DE VOLGENDE VOORWAARDEN:
- Eén bon per week
- Géén onroerende goederen, woonruimte of auto's.
- Géén goederen en dergelijke met een waarde boven de € 500,- 
- Géén personeels- of zakenadvertenties.
- Géén werk gevraagd of aangeboden.
- brieven met te weinig porto worden niet in behandeling genomen.
- Altijd prijs vermelden

Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade 
van welke aard dan ook, ontstaan door niet tijdig of onjuist plaatsen 
van kabaaltjes. kabaaltjes kunnen op grond van hun inhoud, zonder 
opgaaf van redenen, worden geweigerd.

3

Qui vive heren 1 kampioen overgangsklasse
De Kwakel - Na 21 competitie-
wedstrijden (16x winst – 4x gelijk 
en slechts 1x verlies) vertrokken de 
Heren van het 1e team van Qui Vi-
ve zondag jl. naar HC Union in Nij-
megen. Doel: Winnen en behalen 
Play Offs, de volgende stap naar de 
Hoofdklasse. Ook een bus met sup-
porters vertrok vanuit De Kwakel 
naar Nijmegen. En iedereen wist:
Niet alleen het resultaat in Nijme-
gen maar ook de strijd tussen de di-
recte concurrenten HDM en Tilburg 
(nr.3 in de stand) in Den Haag telde 
mee voor de eindstand in Poule A.
Via de app werden stand en spel-
momenten gedeeld. De wedstrijd 
komt niet meteen lekker op gang. 
Warm, spanning bij de heren, een 

droog veld. De bal stuitert flink op 
het veld. Lastig in de aanname lijkt, 
waardoor veel over en weer balbezit. 
Maar Qui Vive heeft het overwicht, 
blijft druk zetten en creëert daar-
door meer kansen. Rond de 20ste 
minuut brengt Sjors de Haan de bal 
vanaf links de cirkel in en krijgt een 
klein beetje ruimte om te schieten: 
met een snoeiharde backhand slaat 
hij de bal in het doel. 0-1. Dit is ook 
de ruststand. Ondertussen staat het 
ook in Den Haag bij rust 0-1. Dat 
zou betekenen: QV 1e , Tilburg 2e 
, HDM 3e ! 

Doelpunt
In de tweede helft maakt Union bin-
nen 3 minuten een doelpunt: 1-1

Qui Vive zet er een tandje bij, blijft 
druk zetten. Vanuit Den Haag op-
nieuw bericht: 1-1. Het gaat nog 
goed, maar wat is dat spannend! De 
spelers krijgen deze informatie niet 
mee (of wel?) ze blijven i.e.g. goed 
hockeyen en forceren een straf-
corner, deze wordt laag hard in ge-
pusht; een verdediger van Union 
stopt de bal maar met de voet. Straf-
bal voor Qui Vive. Erik Otto legt de 
bal rechts laag in het doel. 1-2. Het 
blijft spannend Union krijgt nog een 
strafcorner 5 minuten voor tijd, maar 
deze gaat gelukkig links net naast. 
Eindsignaal. Winst! Wat gebeurt er 
in Den Haag? De laatste informatie 
is 1-2 maar er moet nog 6 minuten 
gespeeld worden. Het wachten be-

gint….. En dan het verlossende be-
richt: Tilburg wint met 1-2! Qui Vive 
eerste, Tilburg tweede, HDM derde! 

Champagne
De champagne vliegt open ! Voor 
het eerst in het 52 jarig bestaan 
van de club behaalt Qui vive He-
ren1 de titel kampioen overgangs-
klasse poule A!!! Feest! Een be-
scheiden feestje, maar mooie mo-
menten moet je vieren/delen. Heren 
1 komt door deze unieke prestatie 
aanstaande woensdag uit in de zgn. 
Play Off wedstrijden voor een plek 
in de hoofdklasse, het hoogst haal-
bare binnen het Nederlandse he-
ren-hockey. De strijd om deze fel-
begeerde plek gaat tussen de win-
naar van poule A, Qui Vive dus, en 
poule B, Almere. Zij spelen ‘best of 
3’ voor een directe plaatsing in de 
Hoofdklasse volgend jaar.

Speelschema:
11 mei - 20.30 uur
Almere H1– Qui Vive H1 (in Almere)
14 mei - 14.45 uur
Qui Vive H1–Almere H1
(Qui Vive complex)
15 mei - 14.45 uur
Qui Vive H1–Almere H1
(Qui Vive complex en alleen bij een 
gelijke stand in gewonnen wedstrij-
den)

Kom allemaal (graag op de fiets 
i.v.m. parkeren) naar ons com-
plex aan de Vuurlijn 30, De Kwakel. 
Schreeuw de mannen naar de over-
winning. Ze hebben het nodig, maar 
boven alles: ze hebben het ver-
diend. Een geweldig seizoen, afge-
rond met het kampioenschap, ko-
mende week afsluiten met promo-
veren naar de Hoofdklasse. Wat ge-
weldig zou dat zijn! Onze trots! Of 
zoals ze zichzelf noemen het “Mira-
kel uit De Kwakel”. 

Met hoofdwond 
naar ziekenhuis
Uithoorn - Afgelopen week kre-
gen de hulpdiensten een melding 
dat een persoon onwel was gewor-
den bij een bedrijf aan de Poelweg. 
Medewerkers hadden hun collega 
op de grond aangetroffen met een 
hoofdwond. Ook draaide de man 
met zijn ogen. Waarschijnlijk heeft 
de man een epileptische aanval ge-
had en is gevallen op zijn hoofd. De 
44-jarige man is per ambulance ver-
voerd naar het VU ziekenhuis. Naast 
de politie en de ambulancedienst is 
ook de traumaheli ter plaatse ge-
weest. 

Bloemen voor 
brandmelder
Uithoorn - De brand bij de bakker 
is ontdekt door een 19 jarige jon-
geman uit Uithoorn. Hij was in de 
kerktoren en zag vlammen uit het 
pand komen. Hij heeft direct 112 
gebeld, is buren gaan waarschu-
wen, heeft geregeld dat auto’s wer-
den weggehaald om de brandweer 
de ruimte te geven en hij heeft als 
verkeersregelaar opgetreden. De 19 
jarige heeft alles prima geregeld en 
de politie en brandweer zijn blij met 
deze held. Hij kan rekenen op een 
grote bos bloemen!

Brand in keuken
De Kwakel - Op zondag 8 mei om 
één uur in de middag is brand uitge-
broken in een keuken van een bo-
venwoning aan de Boterdijk. De po-
litie, brandweer en ambulance zijn 
ter plaatse gegaan. De bewoners 
wisten op tijd het huis te verlaten. 
Er zijn geen gewonden gevallen. De 
brandweer heeft het vuur geblust. 
De keuken is geheel uitgebrand. 
Ook is er rook- en roetschade.





 
20   Nieuwe Meerbode  •  11 mei 2016

■  Terrein in de verhuur
“Wij hebben als Koppers voor de komende jaren nog een 
lopend huurcontract met Amsteldijk Beheer BV. Dat is het 
vastgoedbedrijf van de voormalige Cindu. In overleg mo-
gen wij delen van het terrein onderverhuren aan geschikte 
kandidaten,” zo laat de huidige Koppers plantmanager Willy 
Meijer weten. “Het is een terrein van ongeveer 50.000 vier-
kante meter wat goed bereikbaar is en grotendeels voorzien 
is van een verhard oppervlak. Het kan daardoor weer voor 
andere doeleinden worden gebruikt, want het is zonde om 
het jaren ongebruikt braak te laten liggen. Te denken valt 
bijvoorbeeld aan opslag en/of overslag van zand, grind of 
andere soorten materialen dan wel ompakken van goede-
ren. Aan de weg langs de Amstel is bovendien de nog altijd 
(door Rütgers Resins) in gebruik zijnde overslagplaats voor 
binnenvaartschepen beschikbaar. Weliswaar is de produc-
tiefaciliteit verdwenen, echter Koppers blijft wel als Koppers 
International met een verkoopkantoor en ongeveer 12 perso-
neelsleden hier in Uithoorn haar activiteiten voortzetten. Er 
wordt nog altijd steenkoolteer afkomstig van cokesfabrieken 
aangevoerd, maar dat gaat via Amsterdam naar de fabrieken 
van Koppers in Denemarken en Engeland waar het wordt 
verwerkt.”

■  Vervuilde grond opgesloten
De grond is na bijna 100 jaar chemische en petrochemische 
industrie te hebben gehuisvest op die locatie natuurlijk be-
hoorlijk vervuild. “Het blijft daarom altijd industrieterrein; 
er zullen nooit huizen op worden gebouwd. Het terrein zal 
niet worden gesaneerd, althans niet door Koppers. Maar de 
grond zit opgesloten tussen damwanden en er is een water-
beheerssysteem voor vervuild water. Dat is een blijvende si-
tuatie,” vertelt Bart Gerbrands. Hij is Environmental Engineer 
bij Ramboll Environ Netherlands BV in Delft en heeft in op-
dracht van Koppers Netherlands samen met Willy Meijer het 
toezicht gehad op de sloopwerken en de afvoer ervan dat die 
volgens wettelijke regels op een milieuvriendelijke manier 
zijn uitgevoerd.

Teerdestillatiebedrijf Koppers was een voortzetting van de 
Cindu (Chemische Industrie Uithoorn). Koppers Inc. is van 
oorsprong een toonaangevende Amerikaanse producent van 
koolstofverbindingen en behandeld houtproducten voor de 
aluminium-, staal-, chemische, rubber-, spoorweg- en nuts-
bedrijven. Het hoofdkantoor is gevestigd in Pittsburgh, Penn-
sylvania, Koppers heeft behalve in de Verenigde Staten meer-
dere fabrieken en terminals in andere landen op de wereld, 
waaronder in Europa (Engeland en Denemarken).

■  Productie gestopt
Op 1 maart 2010 nam Koppers Cindu over. Laatstgenoemde 
werd in 1922 opgericht als de ‘Nederlandsche Teer- en Asp-
haltindustrie’ en vestigde zich op het terrein van de voorma-
lige zwavelzuurfabriek van Ketjen die in 1916 werd gesloten. 
Het bedrijf was voor 50% in handen van de toenmalige Co-
rus (voorheen Hoogovens IJmuiden) en voor 50% van Cindu 
B.V. Cindu was opgericht om steenkoolteer te verwerken tot 
een groot aantal producten. “Wij hadden gedacht dat we hier 
langer de productie konden voortzetten, maar de verslech-
terende economische situatie op de wereld en de mindere 
vraag naar onze producten in de afgelopen jaren gooide roet 
in het eten. Uiteindelijk hebben we in 2013 moeten besluiten 
om hier in Uithoorn met ingang van 1 juli 2014 met de pro-
ductie te stoppen. Einde verhaal dus. Dat ging ook ten koste 
van de werkgelegenheid. Meer dan zestig medewerkers ver-
loren hun baan. Een aantal operators kon gelukkig bij Rütgers 
en bij bedrijven in Amsterdam weer aan de slag,” aldus Willy 
Meijer. Met de ontmanteling is ook Koppers Netherlands tot 
een einde gekomen. Alleen een kantoor van Koppers Inter-
national in het kantorencomplex aan de Molenlaan 55 blijft 
als verkooporganisatie in Uithoorn operationeel. Meijer krijgt 
daarbij tevens een andere functie toebedeeld en voor Ger-
brands zit de klus er nagenoeg op.
De beide luchtfoto’s op de pagina laten enerzijds een nog in-
tact zijnde fabrieksinstallatie zien in 2008 en anderzijds een 
‘leeg terrein’ in 2016. De andere foto’s geven een beeld van 
het slopen.

Teerdestillatiefabriek Koppers geheel ontmanteldTeerdestillatiefabriek Koppers geheel ontmanteldTeerdestillatiefabriek Koppers geheel ontmanteld

Uithoorn - Het voormalige teerdestillatiebedrijf 
Koppers Netherlands BV heeft de fabrieksinstal-
laties waarin de productie van speciale steen-
koolteer- en andere aardolieproducten gedu-
rende een reeks van jaren heeft plaatsgevonden, 
in zijn geheel deskundig laten ontmantelen. Van 
Vliet Sloopwerken-Demolition uit Gorinchem, 
specialist op het gebied van slopen van onder 
andere petrochemische installaties, heeft er een 
jaar voor nodig gehad om de productiefaciliteit 
van Koppers aan de Amsteldijk Noord en de Mo-
lenlaan op een milieuvriendelijke manier af te 
breken en de restanten gesorteerd af te voeren. 
Daarbij moest bovendien rekening worden ge-
houden met de nog in gebruik zijn-de installaties 
van de Rütgers Resins Group die nog altijd aan de 
Molenlaan haar kantoor en productiefaciliteit in 
gebruik heeft. Enkele verbindingsleidingen gaan 
nog via open brugconstructies over het terrein, 
maar verder is dit intussen ‘leeg opgeleverd’.

■  (Foto’s: Koppers Netherlands B.V.)
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