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Twee auto’s uitgebrand

In april kan
regio Uithoorn
gaan popquizen

Doe je mee?
Herken de hits, de foto’s, de
intro’s, de snipperhits, de videoclips en de fragmenten
uit de jaren 80 tot en met de
hits van nu (met soms een
fragment uit de jaren 70). Stel
een team samen van minimaal 4 tot maximaal 6 personen en geef je op d.m.v. een
email aan: popquizuithoorn
@gmail.com. De kosten zijn
6 euro p.p. (contant af te rekenen op de avond zelf ). Uiteraard zijn er leuke prijzen
te winnen en is de avond
vooral een feest van herkenning met veel ‘oh ja’ en meezing-momenten. Geef je snel
op want vol is vol. Het gaat
een feestje worden. Vergeet
je niet vooraf aan te melden.
Ze starten om 20.00 dus kom
iets eerder. De zaal is open
vanaf 19.30 uur.
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Uithoorn, De Kwakel

KORT NIEUWS:

Uithoorn - Woensdag 10
april a.s. vanaf 20.00 uur organiseren Ron Leegwater en
Meindert van der Zwaard de
Popquiz Uithoorn in de gezellige zaal van Sjiek aan de
Amstel in Uithoorn. Zowel
Meindert als Ron zijn muziekliefhebbers en radioprogrammamakers. Al vanaf
jonge leeftijd hebben zij grote interesse in top 40 feiten,
hits en muziekprogramma’s.
Wat dat betreft een mooi
duo dus om de Popquiz Uithoorn te organiseren.
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Uithoorn - In de nacht van donderdag op vrijdag zijn aan de
Rietgans in Uithoorn twee auto’s uitgebrand. De brand werd
rond kwart voor een ontdekt. De
brandweer was snel ter plaatse om de brand te blussen, maar

kon niet voorkomen dat een Audi
en een Volkswagen Golf in vlammen op gingen. Ook een bestelbus die ernaast geparkeerd stond
raakte flink beschadigd. Hoe de
brand heeft kunnen ontstaan is
vooralsnog onbekend.

Feestelijke afsluiting Day for
Change op het Alkwin Kollege
Uithoorn – Vorige week was de feestlijke afsluiting van Day for
Change op het Alkwin Kollege. De afgelopen maanden hebben alle
270 leerlingen van de 3e klassen van het Alkwin Kollege hun beste beentje voorgezet om geld te verdienen voor Day for Change.
Het doel van Day for Change is
een bijdrage leveren aan de vermindering van armoede en ongelijkheid voor mensen in ontwikkelingslanden. Dit jaar gaat
het geld naar leningen aan vrouwen in een van de armste regio’s
van India, een project dat ervoor
zorgt dat deze vrouwen voor een
gezinsinkomen kunnen zorgen
en de kinderen naar school kun-

poffertjes en suikerspinnen verkopen, in de tuin werken, beautyboxen verkopen, honden uitlaten
en nog tal van andere activiteiten. De feestelijke afsluiting en de
nen. Rondom de kerstvakantie opbrengst waren een groot sucwas er in Uithoorn en omgeving ces. In totaal is er ruim 4000,- euextra veel bedrijvigheid, zegt ro verdiend. De winnende teams
Marjolein Veldhoven, docent eco- werden beloond met een beker
nomie en organisator van Day for en cadeaubonnen.
Change. Allemaal voor het goede doel. De leerlingen hebben De opbrengst is overhandigd aan
geld verdiend door met micro- Inge Reyntjes van Day for Change
krediet bedrijfjes op te zetten. Ac- die aangaf zeer verheugd te zijn
tiviteiten waren o.a. het organise- over deze fantastische opbrengst.
ren van een diner, warme wafels, “dhun-yuh-vaad”!

Lions Uithoorn maakt het mogelijk
Uithoorn - De Uithoornse Liesbeth van ‘t Hoff is nu bijna een
jaar bezig om geheel belangeloos het voor schoolkinderen in
Nepal mogelijk te maken naar
school te kunnen gaan. Iets wat
in de afgelegen gebieden in de
bergen niet vanzelfsprekend is.
Zij doet dit door ter plekke de
kinderen in het dorpje Dhading
van schoolmaterialen, kleding,
schoeisel, boeken en schriften te
voorzien. Zo’n schoolpakket kost
70 euro per jaar. Hiervoor is zij
een inzamelingsactie in en rondom Uithoorn begonnen. Dankzij
veel particuliere giften en door
haar gestarte acties, als bijvoorbeeld een benefietconcert of de

Gereedschappen
weg na inbraak

‘krentenbroodactie’ op het Amstelplein afgelopen december,
kan ze inmiddels al aan een aantal kinderen een kans op een betere toekomst bieden. Tijdens de
bijeenkomst van Lions Uithoorn
-waar zij een presentatie mocht
houden over haar werk in Nepal- werd onze plaatsgenoot verrast door een financiële bijdrage
van € 2.500,-- om de kinderen in
Dhading te helpen. Hiermee staat
de teller nu op 102 en gaat Liesbeth vol vertrouwen verder met
haar doelstelling; In november
150 kinderen de mogelijkheid
bieden om naar school te gaan!
Kijk voor meer informatie op
www.hart4onderwijsnepal.nl

!
aangenaam persoonlijk
www.h2makelaars.nl

Tel. 0297-59 11 22

Uithoorn - Rond vijf uur in
de vroege ochtend van donderdag 7 maart is ingebroken in een op Gaasmeer geparkeerde bestelbus. Uit de
wagen zijn diverse gereedschappen, waaronder zagen en slijptollen, gestolen.
De gereedschappen zitten
verpakt in witte koffers met
groene labels. Mogelijk zijn
er getuigen. Zij worden verzocht contact op te nemen
met de politie via 0900-8844.

INFORMATIE:
✆ 0297-581698
✆ 06-53847419
✉ VERKOOPUITHOORN@
MEERBODE.NL

GEEN KRANT?
0251-674433

De Kwakel - Op zondag 31 maart
a.s. organiseert muziekvereniging
Tavenu het jaarlijkse Open Podium in het dorpshuis in De Kwakel.
Heb je een leuke act (instrumentaal, dans, zang of iets anders)
meld je dan aan per mail via tavenu-dekwakel@gmail.com. Er zullen veel jeugdige muzikanten optreden, alleen en/of samen in het
jeugdorkest, maar ook leden die
al 50 jaar lid zijn, laten verrassende muziek horen. Iedereen kan
op zijn of haar niveau muziek maken en laten zien dat muziek maken meer is dan alleen noten spe-

len, en een hobby is waar je heel
veel plezier aan kan beleven voor
jezelf en voor anderen die er naar
kijken en luisteren. Heel veel verschillende instrumenten zullen
deze middag te horen zijn en mogen ook uitgeprobeerd worden.

Omdat dit voor de muzikanten
best veel spanning gaf, wordt er
de laatste jaren alleen opbouwend commentaar gegeven en
tips om het een volgende keer
nog beter te doen. Er wordt vooral gekeken of het optreden leuk
is voor het publiek en ook of de
Concours
deelnemers plezier beleven aan
Het open podium is ontstaan uit hun optreden want dat is ook
het onderlinge solistenconcours heel belangrijk.
van Tavenu. Iedereen die mee- De optredens beginnen op 31
deed speelde een muziekstuk maart om 12:00 uur in de grote
voor een jury die het optreden zaal van het Dorpshuis De Quadan beoordeelde en commentaar kel, Kerklaan 16 in De Kwakel. De
en punten gaf.
toegang is gratis.
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Wij zijn met SPOED op zoek naar serieuze

BEZORGERS/STERS

Uithoorn: Omg. Ruit, Madelief (250 kranten)
Uithoorn: Omg. Wikke, Aan het Spoor (350 kranten)
Uithoorn: Omg. Pr. Margrietlaan, Adm. Tromplaan (300 kranten)

MEER WETEN? BEL TIJDENS KANTOORUREN: 0251-674433
EN VRAAG NAAR MARCO OF ROGIER
WWW.VERSPREIDNET.NL
INFO@VERSPREIDNET.NL
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INFORMATIEF
DOKTERSDIENSTEN
Spoedgevallen overdag via
eigen huisarts en dan toets 1.
Spoedgevallen avond/nacht/
weekenden via huisartsenpost
Ziekenhuis Amstelveen,
tel. 020-4562000.

MANTELZORGSPREEKUUR
Elke do. tussen 08.30-16.00 u. kan
iedere mantelzorger haar vragen
stellen bij Mantelzorg & Meer.
Tel. 020 333 53 53,
info@mantelzorgenmeer.nl,
www.mantelzorgenmeer.nl

APOTHEEK
Benu Apotheek Zijdelwaard
Zijdelwaardplein 81 Uithoorn,
0297-562851. Open: ma. t/m vr.
08.30-18.00 u., za. 9.00-16.00 u.

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

Apotheek Boogaard
Amstelplein 27 Uithoorn,
0297-566886. Open: ma. t/m vr.
08.00-18.00 u., za. 10.00-13.00 u.
Buiten deze tijden kan men
terecht bij:
Dienstapotheek Amstelland
Spoedpost Amstelland Ziekenhuis
Amstelveen. Open: ma. t/m
vr. 17.30-23.00 u., za., zo. en
feestdagen 8.30-23.00 u.
Nachtapotheek OLVG West
Jan Tooropstraat 164 Amsterdam,
020-5108826. Open: na 23.00 u.
DIERENHULP
Dierenambulance 06-53315557
DIERENARTSEN
Dierenarts Annemieke Calis
Oranjelaan 32A, 1421 AK
Uithoorn, tel. 0297-565989
Dierenartsenpraktijk UithoornAalsmeer, Marijnenlaan 46, 1421
NH Uithoorn, tel: 0297-560627.

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

Beleggen voor later
Regio - Peter Bruijgom is al sinds
de middelbare school geïnteresseerd in aandelen en begon te
beleggen vanaf zijn twintigste levensjaar. Op zijn kantoor in een
bedrijfspand in Mijdrecht vertelt
hij over de volgende stap in zijn
carrière:
“Naast mijn werk (Peter heeft jarenlang een eigen zaak gerund,
red.) was beleggen een nevenactiviteit, maar inmiddels werk
ik prettig samen met Fred Hendriks, schrijver van het boek ‘Beter beleggen dan de bank’ en oprichter van de website www.beterbeleggendandebank.nl. Sterker nog; ik ben ambassadeur van
zijn idee, dat hij heeft opgepikt
in Amerika toen hij daar woonde
en werkte. Spaargeld op de bank
zetten is geen alternatief. Door de
lage rente verdampt je vermogen
met een derde in een periode van
slechts tien jaar (door 2% inflatie en 1,2% vermogensbelasting).
Banken en vermogensbeheerders bieden hiervoor standaard,
en meestal dure, oplossingen.
Ze weten gewoonweg soms zelfs
niets van Hoog Dividend Aandelen en RIC-status. De methode
waar ik mee werk is dus beleggen
in Amerikaanse aandelenfondsen
die, in tegenstelling tot Europese
fondsen, een hoog dividend uit-

keren (8 tot 12%) op maandelijkse basis of per kwartaal. De voordelen hiervan zijn dat je het heel
eenvoudig zelf kunt doen en dus
beheer houdt over je spaargeld.”
Workshop
Op de vraag of dat niet erg spannend is antwoordt Peter: “Nadat je het voor jezelf hebt opgezet hoef je er niet perse actief
mee bezig te zijn. De dividendbetalingen komen vanzelf binnen. Het kan al met een beginbedrag van 500 euro.” Het klinkt bijna te mooi om waar te zijn. Vandaar dat de enthousiaste ondernemer een workshop heeft samengesteld waar je voor 150 euro aan kunt deelnemen. Dit kan
op kantoor, maar ook bij je thuis.
Er wordt in ruim twee uur uitgelegd hoe te beginnen, ingegaan
op vragen en Peter geeft tips over
de methode. Bruijgom: “Ik ben ervaringsdeskundige, géén financieel adviseur, en vertel vooral over
de voordelen van dit concept en
ook hoe leuk het is. Een gegarandeerd spaarpotje voor later. Voor
mensen die meer risico durven
te nemen geef ik tevens de workshop ‘Optie-strategieën’.” Voor
meer informatie of directe deelname, stuur een mail naar beterbeleggen@xs4all.nl

Vmbo-leerlingen maken kennis
met beroepen in de praktijk
Regio - Wat doet een verpleegkundige? Hoe ziet het beroep van
een flexo drukker eruit? En wat
doet een goudsmid? Ruim achthonderd vmbo-leerlingen van
Scholengemeenschap Thamen,
Praktijkschool Uithoorn en het
VeenLanden College gingen op
onderzoek uit tijdens de Doe Dag
van VMBO On Stage. Een van de
bedrijven die haar deuren opende voor vmbo-leerlingen is verpleeghuis De Hoge Heem in Uithoorn. Daar volgden de leerlingen vier korte workshops onder
leiding van Elise Beverborg. “De
leerlingen hebben geleerd hoe
ze een vingerverband aan moeten leggen, hebben iemands
mond geschoren, de handen van
een ander gewassen en ervaren
hoe het is als je niet meer zo fit
en vitaal bent in een bewegingspak’’, zegt zij. “Dat was echt heel
erg leuk. Ruim twintig leerlingen
hebben bij ons de Doe Dag besteed; vijf daarvan willen zeker
de zorg in. Die beleving wilden
we graag neerzetten; los van het
feit dat het ook een heel gezellige
dag was voor onze bewoners. Die
houden wel van een beetje reuring met jonge mensen.’’

vonden het al een heel leuke dag;
maar als je deze positieve feedback krijgt, maakt dat het nog
veel leuker. Wij zijn er volgend
jaar zeker weer bij.’’
Van Beek
In Mijdrecht waren leerlingen onder andere te gast bij Juwelier
Van Beek. John en Nel Zwarts vinden het prachtig om de leerlingen te ontvangen. “Het hele initiatief VMBO On Stage vind ik
enig’’, vertelt John vol trots. “Dat
Beroepenfeest was al geweldig
en nu dit.’’ In de werkplaats achter zijn winkel werken twee leerlingen onder begeleiding van
goudsmid Marinke aan hun eigen messing ring. Inclusief gravure. “Ik heb nog geen idee wat ik
worden wil, maar de andere beroepen vond ik maar saai’’, vertelt
Bob eerlijk. “Daarom heb ik gekozen om de Doe Dag hier te doen.
En dat vind ik eigenlijk best wel
leuk.’’ Naast hem staat Dylan. Met

zijn tong uit zijn mond bedient hij
het apparaat waarmee de letters
in zijn ring worden gegraveerd.
Of hij goudsmid wil worden, weet
hij nog niet; dat hij blij is met zijn
zelfgemaakte ring, is zeker.

Postadres
Midrethstraat 9
3641 CB Mijdrecht
Tel. 0297-581698
Aanleveren van advertentie
Dinsdag voor 10.00 uur
verkoopuithoorn@meerbode.nl
Advertentieverkoop
Nel van der Pol
Mobiel 06-53847419
Advertentie-tarieven
op aanvraag

Poëzie-kleinkunstmiddag
bij Colijn
tatrice Amanda ten Cate heeft
een aantal lokale dichters bereid gevonden uit eigen werk te
komen voordragen. Tussendoor
kunnen de bezoekers genieten
van zangeressen Judith Beuse en
Corinne Rijnders en pianiste Ireen

van Bijnen. Vera en Fleur Zonneveld verzorgen een gastoptreden op harp en piano. Ongetwijfeld zal het thema ‘Alles ontwaakt!’ ruim geïnterpreteerd worden door de dichters. De muziek
is ook passend bij dit lente-achtige thema. Iedereen is van harte
welkom om te komen luisteren!
Danscentrum Colijn vindt u aan
de Industrieweg 20 te Uithoorn.
De middag begint om 15.00u. De
toegang is vrij.

Live muziek met Kumpulan
Regio - Zondag 17 februari organiseert brouwerij De Schans van
15.00-18.00 uur samen met de
band Tarango en Toko Bali een
Kumpulan. Van 15.00-18.00 uur
zal Tarango met zijn muzikanten en zangeres Sylvia weer vele
mooie eigen nummers en prachtige covers laten horen. Toko Bali is aanwezig met heerlijke versnaperingen voor de inwendige mens. Als speciale gast is deze keer Njambi Atema aanwezig.Jazz/soul zangeres Njambi is

de kerk van Zevenhoven. Dit deden zij 2x voor een volle kerk. Dit
jaar zijn zij bereid gevonden om
The Passion in De Kwakel uit te
voeren. De laatste dagen van Jezus’ leven wordt verteld in eigentijdse woorden, met lichtbeelden die de woorden ondersteunen en toepasselijke hedendaagse liederen. Een uitvoering zoals in de landelijke Passion. Dit alles zal plaats vinden op zondagmiddag 14 april om 15.00 uur, zo-

Aanleveren van kopij
Maandag voor 15.00 uur
redactieuithoorn@meerbode.nl
Maximum aantal woorden: 300
Redactie:
Nel van der Pol
Mobiel 06-53847419
Correspondent
André Veenstra
Kabalen
Opgave gratis advertenties
voor www.meerbode.nl/
kabalen-opgeven/
Druk
Janssen/Pers Rotatiedruk
Verspreiding en
bezorgklachten
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433

van Keniaans/Nederlandse afkomst. Njambi is uiterst veelzijdig
en thuis in zowel pop, soul, funk
als jazz. Dat wordt dus een heerlijke zondagmiddag waarbij je
kan genieten van mooie muziek.
Voor de prijs hoef je het niet te laten gezien de toegang gratis is,
wel is een consumptie verplicht.
De Schans vind je op: Schans 21,
1421BA Uithoorn. De ingang van
het proeflokaal bevind zich aan
de achterzijde van het gebouw
tussen nummer 15 en 17.

The Passion in De Kwakel

Regio - Iedereen heeft weleens
gehoord of kent The Passion. Het
wordt jaarlijks gehouden in een
grote stad en op de TV uitgezonden. Dit jaar op 18 april in Dordrecht. Maar... ook in De Kwakel
willen we een Passion ten gehoren brengen. Niet met een groot
kruis lopend door het dorp naar
een groot podium maar in de
R.K.Parochie kerk St. Jans Geboorte. In 2018 heeft het koor
Revival The Passion verzorgd in

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

Geostick
Verderop waren de leerlingen bij
Geostick op het Uithoornse industrieterrein. Ook daar zijn de reacties heel positief. “Onze branche
is redelijk onbekend’’, vertelt Martijn Pels. “Toch hadden we twee
enthousiaste jongeren bij ons op
de Doe Dag. Van de ouders van
één van hen ontvingen we na afloop een heel leuke mail. Ze bedankten ons voor de geweldige
dag die hun zoon gehad had. Wij

Regio - Poëzieliefhebbers en muziekliefhebbers kunnen elkaar
op zondagmiddag 17 maart ontmoeten bij danscentrum Colijn op de poëzie-kleinkunstmiddag die nu al voor de vierde keer
plaatsvindt. Organisator/presen-

COLOFON

Centrale administratie
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900
Uitgave van
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht
132e jaargang
Oplage: 15.100

als gezegd in de R.K. kerk St Jans
Geboorte, op het Kwakelsepad 4,
De Kwakel. Het geheel zal ongeveer 1,5 uur duren. Entreekaartjes
kosten €5,- incl. een kopje koffie
of thee. De opbrengst zal aan een
goed doel geschonken worden.
Bestellen
De kaartjes kunt u bestellen op
passiondekwakel@outlook.com
onder vermelding van uw naam
en adres. U krijgt daar instructies
hoe te betalen en hoe u de kaartjes in uw bezit krijgt. Ook kunt u
de kaartjes tegen contante betaling verkrijgen bij:
Slagerij Van Eijk en Veld, Kerklaan
2, De Kwakel. Margret Endhoven,
Grift 18, Uithoorn. Marijke Onderwater, Jozeflaan 9 De Kwakel. Anja Könst, Geometrielaan 16, Uithoorn.
Wij hopen velen van u te mogen
ontvangen om, als voorbereiding
op Pasen, te genieten van deze
uitvoering van The Passion.

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

WWW.MEERBODE.NL
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Jubileum uitvoering 50 jaar The Bridges
De Kwakel - In 1969 had de Kwakel, net als veel andere parochies,
een jongerenkoor. Het repertoire bestond uit liederen die vaak
gehoord werden op songfesti-

vals. Met een omgebouwde tekst
werd het ritmische lied omgebouwd voor kerkmuziek. Leo van
Rijt nam rond 1985 het dirigeerstokje over van meester Jacques

Snellenberg. Zingen van bladmuziek werd gewoon. Na een oproep om in een groot kerstkoor
mee te zingen, kwamen er flink
wat koorleden bij: dames maar

ook heren. Dit bracht een andere dimensie: 4-stemmig zingen!
Van jongerenkoor verschoof het
koor naar een middenkoor. Veel
leden zijn dan ook al heel wat jaren lid! Het combo: Anton Bakker
(drums), Hans Brozius (gitaar), Irma Plasmeijer en later Andrea
Kooijman(orgel/keybord), zorgde vele jaren voor een swingende ondersteuning. De drijvende kracht achter het koor is nog
steeds Leo. Dirigent/pianist, hij
vervult beide functies met verve. Samen met de muziekcommissie zoekt hij naar mooie aanvullingen voor het koor. De mappen zijn goed gevuld; inmiddels
telt het repertoire zo’n 130 liederen. Inmiddels zingen The Bridges
liederen uit een brede waaier van
stijlen. Koormuziek voor meer gelegenheden, voor de liturgie door
het jaar maar ook af en toe daarbuiten. Bij deze gelegenheden
begeleidt pianiste Oksana Polman het koor. Op 23 maart vieren The Bridges hun 50-jarig jubileum. Gezamenlijk met het Zangkoor Elckerlyc uit Ouderkerk en
het Amstel Blazers Collectief uit
Uithoorn zullen ze een spetterend concert geven in de RK kerk
in de Kwakel. Aanvang: 19.30 uur.
Toegang gratis.

Nick Roosendaal en Niels van Rijswijk lokale
kandidaten voor provincie en waterschap
Uithoorn - Nick (voormalig fractievoorzitter VVD Uithoorn-de
Kwakel) staat 13e op lijst 1 voor
de provinciale verkiezingen. Hij
zet zich in voor betere bereikbaarheid van onze regio, meer
betaalbare woningen en minder overlast door startende vliegtuigen. Waarom? De verbinding
met Amstelveen en Amsterdam
moet beter. De Zijdelweg (N521)
staat te vaak vast en de ontsluiting met de N201 moet veiliger. Voor forensen en ondernemers is het belangrijk dat onze
regio goed bereikbaar blijft. Zeker nu er veel bedrijventerreinen
langs de N201 worden ontwikkeld. Denk in oplossingen. Nu de
tram naar de Zuidas er komt, kun
je meteen een snelfietspad aanleggen en investeren in meer recreatie in het groen. Als je je hond
veilig kunt laten loslopen buiten
de wijk, dan levert dat voordelen
op voor iedereen.

van belang voor het bedrijfsleven
en ook de toeleverende bedrijven hier in de regio profiteren van
een sterke nationale luchtvaartmaatschappij. Prijsvechters leveren een veel lagere toegevoegde
waarde. Door die uit te plaatsen
kan de netwerkfunctie worden
versterkt zonder dat de Aalsmeerbaan meer starts moet verwerken. Kwaliteit boven kwantiteit.
Groei van starts zonder hinderbeperking voor onze regio kan echt
niet meer. De overheid moet zorgen dat de gezondheid van onze
inwoners zwaar weegt, net als de
behoefte aan meer woningbouw
in de regio Amsterdam-Amstelland. Hoe mooi zou het zijn, als
de bocht boven de Legmeer eruit gaat en we zo langs de trambaan huizen kunnen bouwen
voor al die mensen die hier wel
werken en hun familie hebben
wonen, maar die geen betaalbare woning kunnen vinden? Nick
wil zich inzetten voor “een integer
overheidsbestuur waarop je kunt
bouwen!”

KLM
De KLM is belangrijk voor onze economie. Er werken hier veel
mensen bij dat prachtbedrijf. De Vierde
netwerkfunctie van Schiphol is Niels van Rijswijk staat voor de

Preek van de Leek:

Marianne Klinkenberg
Uithoorn - Marianne Klinkenberg
is vrijwillig bestuursvoorzitter van
de ‘Stichting Thamer Thuis’ een
organisatie die vrijwilligers inzet
bij mensen in de palliatieve fase,
dit alles naast haar werk als adviseur palliatieve zorg. Als Bekende Plaatsgenoot durft ze het op
zich te nemen hier in Uithoorn
een Preek-van-de-Leek te verzorgen. Dat is een kerkdienst die helemaal bedacht is en geleid wordt
door iemand die geen dominee is
en zelfs geen kerkganger of gelovige hoeft te zijn. En waarbij alle
andere plaatsgenoten van harte welkom zijn om dat eens mee
te maken. Marianne koos als thema voor haar lekenpreek: “Praten
over de dood is praten over het
leven”. Dat lijkt een onmogelijke gelijkstelling, want het eerste
is toch iets heel anders dan het
tweede?
Levenseinde
Maar praten over het eigen levenseinde kan alleen bij leven
gebeuren, en juist in de persoonlijke houding tegenover het sterven komt heel veel samen van
wat iemand werkelijk van waarde
vindt. Zo wordt ook begrijpelijk,
dat het van belang is daarover in
de laatste levensfase met de huisarts, met zorgverleners en met
verwanten in gesprek te gaan. Tij-

dig daarover met elkaar praten
en elkaar daarin goed verstaan
maakt het loslaten van het leven
en aanvaarding van het einde
lichter en waardiger. ‘Het gaat om
leven toevoegen aan de dagen
en niet om dagen toevoegen aan
het leven’ zoals op de website van
de stichting te lezen is. Met korte filmpjes in de dienst van zondagmiddag 17 maart hoopt Marianne dit thema te illustreren. Deze Preek-van-de-Leek vindt plaats
in De Schutse, De Merodelaan 1,
de toegang is vrij iedereen is van
harte welkom en begint om 16.00
uur. Na afloop kunt u bij een hapje en een drankje napraten.

VVD 4e op de lijst voor de waterschapsverkiezingen Amstel,
Vecht en Gooistreek. Zijn doel is
om te zorgen voor droge voeten,
voldoende waterberging en goede kwaliteit van het water. En wel
tegen zo laag mogelijke kosten
voor de burgers. Hoe? Door uit te
gaan van de huidige inkomsten
en dan de meest effectieve oplossingen in te zetten om de doelen
te bereiken. Gebaseerd op bewezen oplossingen. “Het is natuurlijk veel beter om te zorgen dat
ziekenhuizen hun water aan de
bron zuiveren, zodat medicijnresten niet worden opgelost in het
rioolwater en er dan tegen hoge kosten uit moeten worden gehaald.” Duidelijkheid vooraf over
de watertaken en verantwoordelijkheden van inwoners, ondernemers en de overheid, daar begint het mee. En slimme en efficiënte uitvoering van de maatregelen (‘werk met werk maken’)

Aanhouding na
auto-inbraak
Uithoorn – Op vrijdag 8 maart
om kwart over zeven in de
avond werd gezien dat er ingebroken werd door een persoon in een in de Cartografielaan geparkeerde auto. De inbre-

en effectieve controle en handhaving voorkomen grote kosten
voor reparaties achteraf. Klimaatbestendige oplossingen en goede waterkwaliteit helpen ons aan
schoon zwemwater en dragen bij
aan een veilige en gezonde leefomgeving met meer biodiversiteit.
ker vluchtte de wijk in, maar is
na een zoektocht gevonden en
aangehouden door agenten. De
dief blijkt een 35-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats
te zijn. Bij de politie staat hij bekend als veelpleger in met name
de hoofdstad. De man is aangehouden en vastgezet. Afgelopen
maandag 11 maart is hij voorgeleid bij justitie.

straat en heeft hier vermoedelijk een hartaanval gekregen. Hij
werd liggend op straat aangetroffen. Omstanders waren al gestart met reanimeren toen de amUithoorn – Op zaterdag 9 maart bulancedienst en de politie arrirond half drie in de middag zijn veerden. De snelle hulp heeft hede hulpdiensten gealarmeerd laas niet mogen baten. De 82-jarivoor een onwel geworden per- ge man is onderweg naar het ziesoon. De man fietste in de Dorp- kenhuis overleden.

Geen baat bij
snelle hulp

Gemixt viertallen bij
Bridgeclub De Legmeer
Regio - Op de tweede avond
viertallenbridge werden vele lijnen plots voorzien van een nieuwe samenstelling. Omstandigheden noopten tot deze maatregel,
met als gevolg dat een voorlopige tussenstand op dit moment
niet mogelijk is en alleen de uitslag van deze avond betrouwbaar opgetekend kan worden. In
de A-lijn eindigden de teams Timmer en Egberts gezamenlijk als
eerste met 13 punten. In de Blijn toonde team Ludwig zich duidelijk de sterkste door tegen de
opeens gepromoveerde tegenstander 15 punten te scoren. De

plaatsen twee en drie werden gedeeld door de teams van Terra en
Kenter met 10 punten voor ieder.
In de C-lijn scoorde team Bruine
de Bruin er hoog door 19 punten
te verzamelen en werd team van
Schaick tweede met 12 punten.
D-lijn
In de D-lijn een glorie volle avond
voor team Bakker met 16 punten als eerste, gevolgd door team
v/d Meer met 14 punten. Team
van Praag werd in de E-lijn het
vuur virtueel na aan de schenen gelegd door team Verrips
gezien de uitslag van 19 punten

In Memoriam

Maarten Stigter
1932-2019

Medeoprichter Gemeentebelangen

Maarten Stiger Sr. met kleindochter Anna Lieve
(Foto: Maarten Stiger Jr.)
Afgelopen week bereikte ons het bericht dat op 87-jarige leeftijd de heer Maarten Stigter is overleden. Voor veel inwoners van
De Kwakel en Uithoorn was Maarten een bekende figuur uit de
lokale politiek.
Vanuit een protestbeweging werd op 3 november 1969 de ‘Belangengroep De Kwakel’ opgericht. Hiermee zag een lokale politieke partij het levenslicht waarmee men ook bestuurlijke verantwoordelijkheid wist te nemen. Dit bleek later de voorloper
van de huidige politieke partij Gemeentebelangen te worden.
Bij de verkiezingen in 1970 behaalde de Belangengroep twee
zetels die werden bemand door Maarten Stigter en Carel Küthe. Samen met de heren Koster en Groen, die zich afsplitsten
van D66, werd in 1974 besloten om samen verder te gaan onder de naam ‘Gemeentebelangen De Kwakel Uithoorn (GKU)’.
Een naam die later werd omgedoopt in ‘Gemeentebelangen Uithoorn - De Kwakel’. Met wisselende samenstelling is Gemeentebelangen vanaf die jaren altijd vertegenwoordigd geweest in de
raad van de gemeente Uithoorn. Het maximum aantal zetels (6)
werd behaald in de periode 1998-2002.
Maarten’s werkzaamheden brachten hem naar plaatsen over de
gehele wereld, hetgeen uiteindelijk resulteerde in een aantal
verhuizingen naar diverse ‘buitenlanden’. Hierdoor moest hij in
1975 de lokale politiek verlaten. Contact met de zoon van Maarten Stichter leert dat Maarten ook na zijn vertrek uit de politiek
de ontwikkelingen altijd is blijven volgen. Hij was een genie met
cijfers en getallen en wist op die manier menige jaarrekening
van de gemeente te ontcijferen en de vinger op de financieel
zwakkere punten te leggen.
Gemeentebelangen Uithoorn – De Kwakel is Maarten veel dank
verschuldigd en bestuur en fractie betreuren het dat Maarten
het vijftig jarig jubileum van Gemeentebelangen dat rond 3 november a.s. gevierd gaat worden, niet heeft mogen beleven. Wij
wensen zijn beide zonen Maarten Jr. en Philip veel sterkte toe bij
de verwerking van dit verlies.
Dat hun vader moge rusten in vrede.
Herman Bezuijen, fractievoorzitter Gemeentebelangen

Per touringcar naar
Marathon van Rotterdam
Regio - Zondag 07 april wordt er
weer de marathon van Rotterdam
gelopen. Je moet zelf inschrijven
via de site: http://www.marathonrotterdam.nl/home
Je kunt met de bus mee rijden
die stopt in Aalsmeer, Uithoorn,

Mijdrecht, Nieuwkoop, Alphen
aan de Rijn en Boskoop. De bus
staat 300 meter van start en finish
geparkeerd. Iedereen is welkom
ook supporters. Lijkt het je leuk
om mee te gaan bel dan voor 1
april naar 06-14148253.

Informatie- en discussieavond ‘Politiek en Schiphol’
Uithoorn - In de aanloop naar
de provinciale verkiezingen organiseert de Bewonerswerkgroep PUSH (Platform Uithoorn
Schiphol Hinderbeperking) op
18 maart een informatie- en discussieavond met vertegenwoordigers van de lokale en provinciale politiek. Doel is om de partijen de kans te geven de bewoners
van Uithoorn te informeren over
hun standpunten ten aanzien van
Schiphol. De toekomstige ontwikkelingen zullen een groot effect hebben op de leefbaarheid

van Uithoorn en het welzijn van
de bewoners. Tevens worden vragen over de huidige situatie rondom Schiphol beantwoord door
bewonersvertegenwoordigers
uit de Omgevingsraad Schiphol.
Voor meer informatie en aanmelding: Pushuithoorn@gmail.
com. De avond begint om 20.00
uur (deuren open om 19.45 uur)
en eindigt om uiterlijk 22.00 uur.
Lokatie: URKV Michiel de Ruyter,
Amsteldijk Zuid 253, 1423 BZ Uithoorn http://www.mdr.nu/index.
php/route-beschrijving1

voor eerst genoemde en 18 punten voor nummer twee. De F- lijn
was het domein van team Buskermolen dat als eerste en enige de
hoogst mogelijke score van 20
punten bereikte. Op twee kwam
hier team van Zantwijk door. Volgende keer volgt de afsluiting
en wordt toch wat creatief cijferwerk voor de eindstand verwacht

van de wedstrijd commissie. Wilt
u volgend jaar ook viertallen leren, kom dan spelen bij Bridgeclub De Legmeer. Elke woensdagavond vanaf 19.45 uur in Dans &
Partycentrum Colijn aan de Industrieweg 20 te Uithoorn. Voor alle inlichtingen het secretariaat: email gerdaschavemaker@live.nl,
telefoon 06-83371540.
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Twee jonge sterren aan
het muzikale firmament
Regio - Tweehonderd muziekliefhebbers waren zondagmiddag naar De Schutse gekomen
om te genieten van het maandelijkse zondagmiddagconcert
dat de Stichting Culturele Activiteiten Uithoorn (SCAU) verzorgt.
Zelfs met busjes kwamen bezoekers uit de Ronde Venen. Nu was
het ook niet zo maar een lokaal
concert. De, net achttienjarige,
violiste Noa Wildschut toonde al
tien jaar geleden haar opvallend
talent op een Amsterdams Prinsengrachtconcert. Ze ontwikkelde zich tot een van onze beste
Nederlandse violisten. Verder studerend in Berlijn deelt zij een appartement met een al even begaafde jonge pianiste, Elisabeth
Brauss, die bijna is afgestudeerd
aan de Musikhochschule in Hannover. Het kan haast geen toeval
zijn dat beide musiciennes, nog
maar een half jaar geleden, elkaar
muzikaal hebben gevonden en
inmiddels samen zijn gaan optreden als duo.
Fantastische combinatie
Hoe geweldig, met hoeveel
speelplezier en uitstraling Noa
Wildschut en Elisabeth Brauss
samen muziek kunnen maken,
bleek zondagmiddag in de volle Schutse. Prachtig van toon, ingetogen of uitbundig waar nodig, klonken eerst de vier delen van de Sonate in A van Schubert. Het Nederlands Instrumentenfonds mag gelukkig zijn dat
de, voor een particulier onbetaalbare, Giovanni Grancino -viool
uit 1714 zo liefderijk en zo kundige door Noa Wildschut wordt
bespeeld. Prachtig kon de klank
van dit instrument zich in haar
handen ontvouwen in de goede
akoestiek van De Schutse. Maar in
de viool-pianocomposities die de
eeuwen hebben overleefd, is de

bijdrage van de pianist even belangrijk als die van de vioolspelende partner. Zowel in de Schubert-sonate als in de daarna, voor
de pauze, gespeelde briljante Introduction et Rondo Capriccioso
van Camille Saint-Saëns bleek dat
het duo al in zes maanden een
fantastische twee-eenheid is geworden. In duo’s heeft de violist
de ene keer het voortouw, maar
een paar maten later kan de pianist de muzikale operatie leiden
en volgt de violist. De kwaliteit
van het pianospel moet dan wel
die van het vioolspel evenaren.
Dat was zo. Ook de pianistische
bijdrage aan het recital liet niets
te wensen over.
Dubbele toegift
Na de pauze speelde het duo de
Sonate in A van César Franck. De
verschillende klanksferen van de
vier delen werden fraai getroffen en het leek alsof de beide dames ook dit meesterwerk al helemaal tot hun geestelijk eigendom
hebben gemaakt. Zo overtuigend en met zichtbaar enthousiasme werd de sonate gespeeld,
alsof het geen moeite kostte. De
door Saint Saëns zelf van zijn orkestpartituur gemaakte bewerking van de Danse Macabre klonk
daarna. Het duo had wel gemerkt
dat het SCAU-publiek enorm en
intensief luisterend had genoten. Na uitbundig applaus en na
een dubbele toegift, met als laatste het ontroerende muzikale
thema uit de film Schindlers List,
stroomde de zaal leeg. Het was
een prachtige muziekmiddag. De
SCAU is in De Schutse weer present op zondag 31 maart. Peter
Heerschop staat dan op het podium, met zijn programma ‘De Minister van Enthousiasme’. Zie de
website van de SCAU: www.scau.
nl.

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

Tweede editie
Aelsmeerse Uitvaartbeurs
Regio - Altijd al willen weten wat
er allemaal mogelijk is bij een uitvaart? Of zijn er vragen of wensen waar u graag een antwoord
op wilt hebben? Kom naar de
Uitvaartbeurs op zaterdag 23
maart 2019 van 11:00 tot 16:00
uur in de Open Hof Kerk en Zalencentrum ’t Baken, Ophelialaan 247, Aalsmeer. De koffie en
thee staan voor u klaar. Het Zalencentrum ’t Baken is recent uitgebreid met een volledig ingerichte rouwkamerfaciliteit. Daarmee is het Zalencentrum met
de kerkzaal in feite een volledig
rouwcentrum geworden, dat tevens op loopafstand van de begraafplaats ligt. In de rouwkamer
is ook ruimte voor de nabestaanden om op hun eigen tijd in een
huiselijke sfeer te verblijven. Verder is de kerkzaal modern ingericht en biedt plaats aan ten minste 350 bezoekers. Zo nodig kan
de Beukzaal, die in open verbinding staat met de kerkzaal, worden gebruikt en kunnen er nog
100 personen op een tv-scherm
de uitvaartplechtigheid volgen.
De kerkzaal is voorzien van alle
benodigde faciliteiten en leent
zich dus in het bijzonder voor een
afscheidsdienst of plechtigheid.
Op de avond voor, of na de begrafenis of crematie, kan er voor condoleances gebruikt worden gemaakt van de zalen van ’t Baken.
Het Zalencentrum beschikt over
een goede catering en bediening.
In feite kunnen alle wensen ingevuld worden. De opening van het
rouwcentrum is aanleiding geweest om in samenwerking met
Uitvaartzorg De Meer de tweede editie van de Aelsmeerse Uit-

vaartbeurs te verzorgen. De heren Jacco van der Laarse en Jaap
van der Maarl van Uitvaartzorg
De Meer die de eerste Aelsmeerse
uitvaartbeurs hebben verzorgd,
hebben veel reacties ontvangen,
ook van mensen die de uitvaartbeurs toen niet konden bezoeken. Ook mede daarom wordt deze tweede uitvaartbeurs gehouden. Op de beurs zijn in feite alle
disciplines uit de uitvaartbranche
vertegenwoordigd: er zijn stands
met informatie over kisten, grafmonumenten, uitvaartvervoer,
bloemen, live-muziek, beeld- en
geluidsopnamen op locatie, (bios-)urnen, levensloopschilderijen, uitvaartsprekers, uitvaartfotografie, hospicemogelijkheden
en het inloophuis Stichting Adamas. Maar er is ook een registerexecuteur en een nazorgspecialiste aanwezig.
De volgende lezingen
worden gehouden:
11.00 uur: ‘Makkelijk praten over
moeilijke zaken binnen familie
band”, door mr Ben Schoenmaker
MfN-register mediator
12.00 uur: ‘Alles wat u wilde weten over cremeren’ door Crematorium Haarlemmermeer
13.00 uur: ‘Alles over begraven in
Aalsmeer’ door Zorgvlied
14.00 uur: ‘Spreken bij uitvaarten
en levensverhalen’ door Joke Verweerd
15.00 uur: ‘Presentatie dragen van
de kist’ door dragers vereniging
De Helpende Hand
Weet u van harte welkom! Namens Uitvaartzorg ‘De Meer’ en
het Zalencentrum ’t Baken.

Bridgeclub ABC is verhuisd
Regio - Donderdag 7 maart 2019
was de vierde zitting van de vierde ronde en tevens de eerste
speelochtend in ons nieuwe onderkomen. Het is nog even wennen in de Scheg, zoals waar zitten
de lichtknopjes en hoe bedien ik
de airco, ook is het jammer dat er
nu meer afstand bestaat met de
koffiebar waar onze Henk meer
geïsoleerd staat. Persoonlijk miste ik de leuningen op de stoelen,
als je even wil nadenken is het
heerlijk als je armen even kunnen rusten, dan rusten je hersenen gelijk mee. Er werd op negen
tafels gebridged, geen stilzit deze keer.
De A-lijn: Hier is er de eerste
plaats voor Ciny en Herman met
56,25%, het is opvallend dat Ciny rustig doorgaat met bieden
als zij weet dat Herman het spel,
meestal met goed gevolg, moet
spelen. De gedeelde tweede en
derde plaats is voor het paar Addie en Jeannet en Greet en Henk
met 55.73%, beide paren had ik
wel verwacht dat zij hoog zouden
eindigen. De B-lijn: Hier was de
eerste plaats voor Corry en Netty
met 63,89%, dit paar speelt heel
wisselvallig, de ene week staan
zij laatste en dan nu weer eerste,
goed om eens over na te denken,
dit moet toch een reden hebben.
De tweede plaatst is voor Marthe en Thea met 56,94%, een he-

le goede prestatie, ik geloof dat,
een down is ook goed bridge, een
goed uitgangspunt is. De derde
plaats was voor Corry en Greet
met 55 56%, dit is wel een uitzonderlijke prestatie, om na een verdrietige mededeling je toch zo
geconcentreerd kan spelen. Dit
keer werd er drie keer klein slem
geboden, allen in de B-lijn, op
spel 8, waar door het paar Marthe en Thea 6SA werd geboden
en gehaald, dit verklaart mede de
hoge positie in de ranglijst en helaas 1 maal 6SA met min 1 en 6
schoppen met min twee.
De competitiestanden
A-lijn, hier staan Greet en Henk
met 59,24% op de eerste plaats
met Aja en John als goede tweede met 56,77% en derde Ria en
Joop met 52,86% met allure gespeeld. B-lijn, hier staan Lyda en
Jan als eerste met 55,86%, met
Corry en Greet als goede tweede met 55,64% en derde het paar
Addie en Jeannet met 54,21%,
hier staat alles nog dicht bij elkaar en is er nog van alles mogelijk. Als u interesse heeft in bridge,
kom dan eens langs in de Scheg
en niet meer in het Buurtnest om
kennis te maken met het zo edele
maar moeilijke spel. Wij spelen elke donderdag van 9.00 tot 12.30
uur, dus u heeft de hele middag
nog om zelf in te vullen.

De lente
De lente begon in 2019 historisch vroeg, medio februari. Wie durft er nog te dromen
van een Elfstedentocht? Evengoed genoten we van de zeer
aangename voorjaarstemperaturen. In Amsterdam zaten de
terrassen al helmaal vol. Heerlijk weer en het hield maar aan.
Genieten maar toch… met een
bezorgd randje: het klimaat!
Ons land heeft een zeeklimaat:
koel en het hele jaar door geregeld neerslag. Gematigde
temperaturen zowel in de zomer als in de winter. De zomers niet heel warm, de winters niet heel lang koud. Maar
het weer lijkt langzaam wat te
veranderen. Dat is u vast wel
opgevallen. De winter is super
zacht, de zomer is wat warmer
en vooral droger dan we gewend zijn. Het grondwater is
nog niet op peil gekomen van
de droogte in 2018 waardoor
enig risico kan optreden van
verzakking van gebouwen zowel op palen als zonder palen.
De scheepvaart had problemen De boeren hadden minder opbrengst: bijvoorbeeld is
er 25% minder aardappelen
geoogst en 42% minder uien.
De problemen werken zelfs nu
nog door.
Oorzaken van de droogte:
• Hoge luchtdruk
• Te weinig regen
• Verdamping
Verzilting van de bodem is ook
een gevolg. Daarnaast is ook
de temperatuur van het zeewater wat hoger. De temperatuur van de zee heeft veel invloed op het klimaat in ons
land. In 2015 hebben 174 landen het Akkoord van Parijs ge-

sloten: de opwarming mag niet
boven de 2 graden komen en
blijft bij voorkeur beneden de
1,5 graad opwarming. Dit akkoord bewijst wel dat het ernst
is met de klimaatverandering:
het natuurgeweld neemt toe.
Droogtes, overstromingen, orkanen. De opwarming van de
aarde kan niet gemakkelijk
worden gestopt maar wel wat
geleidelijker gaan als de juiste maatregelen worden getroffen zodat mens en natuur
zich kunnen aanpassen. Als
die aanpassingen er niet komen sterven planten en dieren
uit omdat hun leefgebieden
zijn veranderd. Daarnaast valt
te voorzien dat in Noord Europa meer overstromingen gaan
plaatsvinden en in Zuid Europa meer droogten.
Wat te doen? Denk aan:
• Een snelle overgang naar
groene energie
• Stoppen met de
ontbossingen
• Terugdringen van de
hoeveelheid broeikasgassen
Hierbij moeten zowel de overheid als het bedrijfsleven en
gewone burgers hun verantwoordelijkheid neme. Het
KNMI verwacht dat de zomers
waarschijnlijk droger zullen
worden. Als dit gebeurt zullen
zowel de boeren als de natuur
zich moeten aanpassen. Geniet in deze lente wel van de
zo mooie tijd van het jaar met
de zingende vogels en het
ontluikende groen.
Nel Bouwhuijzen,
IVN natuurgids
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Winterwandeling met
doorkijkjes door oud land
De Zwaluw Kick off school
Week van het Verkeer
Regio - Maandag was de aftrap
van de Week van het Verkeer
georganiseerd door Veilig Verkeer Nederland. In deze week leren kinderen op speelse manier
over verkeersregels en waar ze op
moeten letten. De kick-off vond
plaats op basisschool De Zwaluw in Nes aan de Amstel. Veel
kinderen kunnen al goed fietsen, maar de verkeersregels kunnen soms best lastig zijn. Het is
belangrijk dat kinderen de regels
goed leren, zodat iedereen veilig
op school kan komen. Het thema
verkeer en vervoer is dan ook het
nieuwe schoolbrede thema waar
de kinderen de komende weken
aan zullen werken. Er wordt aan

de slag gegaan met puzzels, speciale verkeerslessen en VR-brillen
om zo op een leuke manier kennis te maken met de regels. Tevens zijn er workshops als check
& pimp je fiets, JONGleren op een
speciaal uitgezet fietsparcours
en ‘dode hoek’ les met een echte vrachtwagen. Het schoolplein
is speciaal voor dit project voorzien van een echte rotonde. Half
april zal het thema worden afgesloten met een ouderavond in
het teken van verkeer. De Week
van het Verkeer is een activiteitenweek én stedelijke campagne
die bedoeld is om kinderen, ouders en scholen extra verkeersbewust te maken.

Regio - Op zaterdag 16 maart organiseert IVN De Ronde Venen &
Uithoorn de laatste winterwandeling van dit seizoen. Verzamelpunt: Parkeerplaats bij de Algemene begraafplaats in Wilnis. Tijdstip: 9.30 uur. Vandaar rijden we
met zo min mogelijk auto’s naar
het beginpunt van de wandeling.
De wandeling voert allereerst
over een voormalig privé jacht- en
visgebied dat vanaf 1933 is omgetoverd tot een ware lusthof. Over
smalle paadjes, bruggetjes en
mooie doorkijkjes met als bonus
een prachtig uitzicht over mooie

rietlanden. Daarna lopen we naar
een ander mooi natuurgebiedje met onder andere exotische
moerascipressen. Langs de Westveense molen lopen we terug
naar het beginpunt. Draag stevige en vooral waterdichte schoenen en warme kleding. Deze wandeling gaat over verharde wegen
maar ook door mogelijk drassig
weiland! Halverwege stoppen we
even voor een korte pauze. Hier
nuttigen we de zelf meegebrachte (warme) drank. Voor meer informatie neemt u contact op Hans
Tuinenburg 06-18082328.

Wij bestaan

20 jaar!
En dat vieren wij graag
samen met jou en met diverse
mooie acties en prijzen!

Vloeren
Raamdecoratie
Gordijnen
Kasten op maat
Verf & behang
Stalen deuren
Interieuradvies

WONINGINRICHTING-AANHUIS.NL
Zaterdag 16 maart
Interieuradviesdag

Zaterdag 23 maart

Jubileumkorting op kasten op
maat en industriële puien

Zaterdag 30 maart
Interieuradviesdag

stalen deuren
Een stoer element in je kamer
creëer je al snel met stalen deuren.
Alle industriële stalen deuren van
Bruynzeel maken wij op maat, in de
stijl die jij wenst. De stalen deuren,
ook wel taatsdeuren genoemd,
hebben een verfi nd metalen frame in
een matte grafiet warte afwerking
Samen met de riante glazen ruiten, die
zorgen voor maximale lichtinval, is er
een balans met het zware materiaal.
Soorten
Is je ruimte beperkt, dan is een praktische
schuifdeur ideaal. Wil je graag een opvallende
deur, die eruit springt qua design? Dan is
de o ci le taatsdeur echt iets voor jou. e
‘gewone’ binnendeur vervangen voor een

Op maat
Maximale lichtinval
Handgreep naar keuze
Eigen glas keuze
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stalen deur, is mogelijk in iedere ruimte. Al deze
deuren zijn uit te breiden met glazen panelen
aan weerszijden van de deur, in mat- of in
helderglas. Een zweefdeur zorgt ook
in andere ruimtes voor een industriële sfeer
en is te verkrijgen met spiegelglas. Qua handgrepen kan je kiezen voor strak design met
beugelgrepen of ga voor minimaal en laat je
stalen deur ontwerpen zonder handgreep.

vloeren
De basis van je complete
woninginrichting is toch wel de vloer.
Voor iedere situatie, alle smaken en
wisselende voorkeuren hebben wij
dan ook een passende vloer. Als je
op zoek bent naar een duurzame
en onderhoudsvrije vloer, dan is
een pvc- vloer geschikt. Voor in de
slaapkamer heb je misschien liever

vloeren voor
iedere kamer
in je woning
een warmere vloer, zoals tapijt. Met
een marmoleumvloer zet je het milieu
op nummer 1 en bij laminaat heb je
weer ontzettend veel keuze in kleur
en dessins. Een echt authentieke
vloer krijg je met een eiken- of
een keramovloer, maar voor een
strak afgewerkte vloer met eigen
‘handtekening’ is een beton cirévloer
jouw keuze. Bij WoninginrichtingAanhuis.nl kan je terecht voor elke
vloer die je wenst.

Pvc-vloeren
Groot voordeel van onze pvc-vloeren is dat ze
onderhoudsvriendelijk, hard en slijtvast zijn.
Zo heb je nog jarenlang plezier van je vloer.
De dessins en kleuren zijn de laatste tijd niet
meer van echt hout of steen te onderscheiden.
En met de nieuwste technieken, zoals register
embossing, voel je ook nog de structuur. Pvcvloeren zijn zeer geschikt in combinatie met
vloerverwarming.
Laminaat
Met een laminaatvloer kan je een lange tijd
genieten van de natuurlijke uitstraling van
de vloer. Laminaat is goed te onderhouden,
sterk en niet te onderscheiden van echt hout,
tegels, beton of marmer. Wij leveren de merken
Quickstep, Berry Alloc en de Aanhuis collectie.

Marmoleum
Marmoleumvloeren zijn behoorlijk populair
en zeker favoriet bij binnenhuisarchitecten
en stylisten. Het strakke dessin, dat lijkt op
gietvloeren, is stijlvol én zeer gemakkelijk in
onderhoud. Marmoleumvloeren zijn gemaakt
van 100% natuurlijke materialen en creëren
een prettige leefomgeving. Marmoleum is de
merknaam van linoleum vloeren van Forbo.
Vinyl-Novilon
Vinylvloeren, of Novilonvloeren, zijn duurzame, comfortabele vloeren die naast mooi ook
kwalitatief zeer goed zijn. Novilonvloeren
worden omschreven als verend vinyl. Het is
een veerkrachtige, soepele vloer die heel
eenvoudig te onderhouden is. Een duurzame
vloer die verkrijgbaar is in verschillende dessins
en kleuren.

pvc vloeren:
de trend van dit
moment

Pvc-vloeren

Keramo

Laminaat

Tapijt

Marmoleum

Karpetten

Vinyl-Novilon

Beton ciré

Eikenvloeren
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Eiken vloeren
Een mooie, sterke, slijtvaste houten vloer. Wij
leveren deze parketvloeren van de merken
Bruynzeel, Combiwood en onze eigen Aanhuiscollectie. Echte houten vloeren die zeker tegen
een stootje kunnen. Uiteraard kan je ook bij ons
terecht voor het schuren van parket en houten
vloeren, zowel gelakte als geoliede vloeren.

Echt
hout
voor een
sfeervolle
uitstraling

Keramo
Keramo bestaat grotendeels uit natuurlijke materialen. De toplaag is extra hard door een wood powder
behandeling. De planken zijn breed, wat de vloer
een ro uust uiterlijk eeft en eschikt maakt voor
alle soorten gebruik. Met recht een stoere vloer!

Tapijt
Zachte vloeren geven een behaaglijk warm
gevoel aan de voeten, maar zorgen ook voor
een mooie rustige sfeer en een goede akoestiek
in huis. Er is veel keuze in tapijt, karpetten en
traplopers. Zowel qua kleur, maat en uitvoering
(luspool, gesneden pool, materiaal etc.).
Geschikt voor woon- en slaapkamers en trappen.

Karpetten
en vloerkleed eeft e tra sfeer, aankledin
en warmte in je kamer. Een kleed zorgt voor
de nishin touch en hiermee cre er je een
samenhangend geheel met je meubels. Onze
vloerkleden zijn verkrijgbaar in diverse kleuren,
verschillende diktes en in vele dessins.

DEZE MAAND

Op alle visgraat vloeren
(hout, PVC of laminaat)
elke 10e M2 GRATIS!

Laat je vloer
leggen door onze
vakmensen voor
perfect resultaat
WONINGINRICHTING-AANHUIS.NL MIJDRECHT

20 jaar
PARKET PLAZA
Bij Parket Plaza in Mijdrecht is het dit jaar feest! De woninginrichter
viert het 20-jarig bestaan met leuke acties. Zo wordt het wel heel
aantrekkelijk om ‘weer verliefd op je huis’ te worden. Ook wordt
er een spectaculaire prijs verloot: als je in maart of april een
aankoop doet, maak je kans op een gratis verblijf van een week in
Tekst: Eveline Steenaart
een prachtig vakantiehuis in Oostenrijk!

lijven wat vloeren etreft d s ecialist
in de omgeving. We werken de vloeren
zelf af. De klant kiest de houtsoort, de
kleur, de breedte en de dikte van de
planken en kan vervolgens aangeven
hoe de afwerking wordt: geborsteld, met
handgemaakte vellingkanten, met een
verouderde look, in de olie, beits, lak of
was, noem maar op.”

Parket Plaza, het bedrijf van Jacco en
Karin Broere, begon in 1999 als parketzaak maar groeide uit tot een complete
woninginrichter. Ook voor gordijnen,
behang, traprenovatie, deuren, kasten op
maat, zonwering, raamdecoratie en alle
mogelijke vloeren kun je er terecht.

Alles in één hand
“Vroeger kocht een klant een vloer en
dan zag je ‘m 15 jaar niet terug,” vervolgt
Chris. “Nu we een allround woninginrichter zijn, hebben we veel vaste klanten. Als
een klus goed verloopt, komt men terug
voor meer, dat is leuk! We zijn met een
klein team en doen erg veel zelf. Daarbij
werken we met een vaste club zelfstandigen, die we goed kennen, die betrouwbaar zijn en die goed werk leveren. Wij
lijven altijd het aans reek unt, het lijft
in één hand. Steeds meer klanten geven
ons zelfs een complete opdracht. Niet
alleen voor vloeren, behang en gordijnen, maar ook voor het stucwerk en het
schilderwerk. Wij regelen dan álles, dat
doen wij als service. Omdat wij door onze
ervarin heel e ci nt kunnen lannen,
kan dat weken tijd schelen. e klant eeft
ons de sleutel, hij heeft n aans reek
punt en is volledig ontzorgd.”

Parket Plaza is aangesloten bij de landelijke succesformule WoninginrichtingAanhuis.nl, dat onder andere samenwerkt
met het tv-programma vtwonen ‘Weer
Verliefd op je Huis’. Hierin zorgen de
stylisten van vtwonen ervoor dat stellen
met verschillende smaken weer helemaal
gelukkig zijn met hun inrichting. Alles wat
wordt gebruikt bij de metamorfoses is
verkrijgbaar bij Parket Plaza!
Speciale prijzen voor vloeren in visgraat
Jacco en Karin hebben samen met Jacco’s
broer Chris van alles bedacht om het
20-jarig bestaan te vieren: “Zaterdag
16 en 30 maart staan in het teken van
interieurstyling,” vertelt Karin. “Je kunt
een persoonlijk interieuradvies krijgen
van één van onze ontwerpers. Aan de
hand van moodboards kijken we wat de
beste keuzes zijn voor een mooie, harmonieuze inrichting. En op 23 maart is er

een speciale dag voor kasten en industriële deuren met leuke actieprijzen. Er
volgen nog meer speciale dagen met
onder andere shutters en zonwering, dus
het is slim om onze social media in de
gaten te houden. Wat voor veel mensen
interessant is: alle visgraatvloeren, zowel
in parket, pvc als laminaat, worden tegen
speciale prijzen aangeboden.”
Gratis naar Oostenrijk in de
herfstvakantie
Naast de acties is er nog een goede reden om binnenkort naar Parket Plaza te
gaan: onder alle klanten die in maart of
april iets kopen, wordt een gratis verblijf
van een week in een 6-persoons vakantiehuis in Oostenrijk verloot.
Dé vloerenspecialist van de omgeving
Voordat Jacco zelf ging ondernemen,
werkte hij 10 jaar bij Woodpecker. Daar
leerde hij alle facetten van het vloerenvak kennen. Met al deze kennis op zak
opende hij in 1999 zijn eigen zaak. “Toen
ik 20 jaar geleden met Parket Plaza begon was het vanaf dag één een gekkenhuis, er was duidelijk veel ehoefte aan
een vloerenspeciaalzaak. We zijn inmiddels een complete woninginrichter, maar

Houten vloer met vloerverwarming
Jacco en Karin zijn altijd op zoek naar
vernieuwing. Een paar jaar geleden vonden e in ostenrijk het merk ultiflor,
dat een spectaculair nieuw product had.
Jacco: “Veel mensen denken nog steeds
dat een houten vloer en vloerverwarming
niet goed samengaan, maar dat is niet
waar. ultiflor roduceert vloeren met
een reductiewaarde van maar 0,058 m2
K/W. Dat betekent dat de vloerverwarming makkelijk kan fungeren als hoofdverwarming. Storende convectorputten
of lelijke radiatoren zijn niet meer nodig.
e ultiflor vloeren komen in oneindi
veel variaties in houtsoort en kleur, maar
men kan ook een onbehandelde vloer
kopen die we in onze oliestraat afwerken
in de gewenste kleur. En dan met brede
plank, smalle plank, of in visgraat gelegd,
net wat men wil.”
“Wij waren de eersten die op een goede
manier vloerverwarming met houten
vloeren konden combineren. Daar zijn
we uniek in. En we hebben een geweldig
nieuw product: een klassieke visgraat
houten vloer in groot patroon van 14 bij
70, die voldoet aan de laatste richtlijnen
voor CO2-neutrale bouw. De vloer werkt
met de huidige cv-techniek, maar met
een kleine aanpassing is hij ook geschikt
voor warmtepomptechnologie. Een
prachtige en toekomstbestendige vloer,
waar we veel van verwachten!”
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raamdecoratie

VOOR IEDER RAAM DÉ OPLOSSING

Duettes
Plissés
Jaloezieën
Rolgordijnen

In je gehele woning is goede
raamdecoratie of raambekleding een
pré. Of je nu de zon wilt weren, het
donker wilt maken, je huis iets meer
wilt isoleren, meer sfeer in je kamer
wilt toevoegen of meer privacy wil,
raamdecoratie is de oplossing.
n allerlei kleuren, verschillende sto en
met wisselende lichtregulering en
van diverse merken als u afle en
onze eigen Aanhuis-collectie. Zelfs
de bediening van je raamdecoratie
kan je aanpassen naar jouw wens.
Met koord, ketting of elektrisch voor
compleet gemak.

Wij komen bij je thuis om de kozijnen
op te meten, zodat wij je gekozen
raamdecoratie exact op maat bestellen.
Deze komen wij later monteren zodat jij
gegarandeerd bent van echt maatwerk
voor je ramen.

Lamellen
Multishades
Vouwgordijnen
Silhouettes®
Powerview®
Vlinderjaloezieën

DEZE MAAND
25% korting
op rolgordijnen,
vouwgordijnen en
multishades uit de
Aanhuis-collectie!

et ilhouettes van u afle he je altijd
e lterd licht door de twee trans arante anen.
Binnen in de banen zit een verduisterende laag
die je kunt kantelen, zo speel je zelf met het licht.
Vouwgordijnen; voor landelijke, romantische en
moderne interieurs
Bij vouwgordijnen zorgen de baleinen in de stof
ervoor dat het gordijn zich horizontaal ‘opvouwt’.
Een stijlvolle vorm van raamdecoratie, passend in
ieder interieur. Vouwgordijnen geven een warme
sfeer in je huis, door de vaak dikkere stof. Al zijn
vouwgordijnen ook te verkrijgen in transparante
opties, meer geschikt voor moderne interieurs.

Onze adviseurs meten je ramen en deuren
exact op om de goede maat jaloezieën bij je te
monteren. Af te werken met diverse ladderbanden
en bedieningsopties.
Rolgordijnen, multishades en Silhouettes®
Rolgordijnen, multishades en Silhouettes® hebben
één ding gemeen, ze rollen voor je ramen en zijn
te bedienen met een ketting, koord of elektrisch.
Rolgordijnen zijn gemaakt van één stuk stof, met
natuurlijk keuze in vele kleuren en transparanties.
Multishades zijn gemaakt van een dubbele laag
stof, een verduisterende en een transparante, die
over elkaar heen vallen. Zo kies je zelf hoeveel
lichtinval en privacy je in huis wilt.

Spelen met
licht door het
kantelen van je
jaloezieën
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shutters
Waan je in Zuid-Europa met shutters
voor je ramen. De shutters van hoge
kwaliteit van het merk Blend®, zijn
luiken met verstelbare lamellen, die
geplaatst zijn aan de binnenkant van
de ramen of deuren. Verkrijgbaar in
verschillende kleuren, diverse breedtes
hout en in alle formaten op maat te
maken. Met shutters tover je iedere
ruimte in huis om tot een luxe en
bijzonder sfeervolle plek. Met shutters
heb je namelijk niet zomaar zonwering,
je hebt zonwering met klasse.

de shutters aan de kant schuiven? Kies dan
voor shutters met het vouwrail ysteem, of juist
het schuifrailsysteem. Ook hebben wij shutters
geschikt voor dakramen en voor draai-kiepramen.
Zelfs voor ramen in afwijkende vormen hebben
wij eschikte shutters in on e s ecials collectie.
Onze shutters zijn verkrijgbaar in de houtsoorten
Basswood & Ashwood. Ashwood is een prachtige
hardhout soort met zichtbare nerfstructuur.
Verkrijgbaar in 9 verschillende kleuren. Bediening
kan met een tiltstok of met verborgen bediening.

Variaties
Shutters zijn verkrijgbaar in 6 verschillende
opties. Zo hebben wij de standaard shutters
met een pen en gat-verbinding. Wil je graag

Kom op zaterdag

16 of 30 maart

naar onze InterieurAdviesDag!

schrijf je in op de site: https://www.woninginrichting-aanhuis.nl/
interieuradvies/basis-interieuradvies/2019-03-30/1198

interieuradvies
Ben je net verhuisd naar een bestaande
of nieuwbouwwoning? Ga je verbouwen
of ben je veranderd van stijl? Kan je
wel hulp gebruiken als het gaat om het
gehele interieur? Dan kan je zeker bij
Woninginrichting-Aanhuis.nl terecht.
Of het nu een kort basisadvies is óf een
complete metamorfose van je woning,
inclusief uitvoering en afstyling; wij
kunnen het en helpen je graag.

service
Bij ons ben je gegarandeerd van puur
vakmanschap voor woninginrichting.
Het advies in de winkel, de kwaliteit
van de producten en de montage bij jou
thuis zijn allemaal van hoog niveau. Je
kunt met ons je hele woning inrichten,
compleet van boven naar beneden.

Basisadvies

gemaakt plan van aanpak van meer-

Als het gaat om kort advies kan je

dere ruimtes in je woning, waarbij

bij ons terrecht voor basisinteri-

je samen met de stylist stap voor

euradvies. In 45 minuten zal onze

stap steeds dichterbij jouw perfect

stylist je meenemen in een wereld

ingerichte woning komt. Zo maken

vol verschillende stijlen om er op

wij een schets van je woonkamer en

die manier achter te komen wat bij

maken we samen een moodboard

je past. Wil je daarbij ook alles we-

met de kleuren, materialen en pro-

ten over de producten? Dan staat

ducten die het best bij je persoon-

onze interieurcoach voor je klaar.

lijke smaak passen. Alles bepaald?

Zoek je persoonlijk, uitgebreid en

Dan maken we een 3D-tekening om

professioneel interieuradvies?

je een goed beeld van het resultaat

Dat kan ook! Je krijgt een op maat

te geven.

Wij werken met eigen vakbekwame

van professionele en kwalitatieve

de beste merken en de daarbij

experts op het gebied van stof-

afwerking in jouw huis.

horende productgarantie.

feren, monteren, vloeren leggen,

Onze winkels zijn CBW-erkend

schilderen en behangen die uit-

CBW-erkend

en hanteren algemene voorwaar-

gebreide kennis hebben van de

Service staat bij ons hoog in het

den die jou als consument extra

producten. Zo ben jij gegarandeerd

vaandel. Wij werken samen met

goed beschermen.

WONINGINRICHTING-AANHUIS.NL MIJDRECHT

kasten op maat
Voldoende kastruimte zorgt voor een
opgeruimd en sfeervol huis. Of het
nu om de slaapkamer, woonkamer of
hal gaat; voor elk vertrek hebben wij
de juiste kast. En met onze kasten
op maat is het zelfs mogelijk om een
opbergruimte te creëren op een plek
waarvan jij denkt dat het onmogelijk is.

Draaideurkast
Een draaideurkast is in principe gewoon een
kast met deuren die je naar rechts of links kan
opendraaien. Met een draaideurkast krijg je
een praktische ruimte om je kleding of spullen
op te bergen, die er ook nog fraai uitziet.
Kleur, vorm, grootte, frame en handgrepen zijn
volledig naar jouw wens uitgevoerd. Zelfs voor
schuine wanden zijn draaideurkasten geschikt.

Kleding,
speelgoed of tv:
berg ‘t op in een
kast op maat

Kom zaterdag 23 maart
naar onze Kasten-Op-Maat-Dag!
deze dag 20% jubileumkorting!
Inloopkast
De droom van iedere interieurliefhebber:
de inloopkast. Een inloopkast biedt een zee
aan opbergruimte voor bijvoorbeeld kleding,
accessoires en schoenen. Zelf kan je je inrichting bepalen zoals legplanken, ophanggedeeltes, rekken voor je schoenen of schuiflades
en manden.

Schuifdeurkast
De meeste schuifdeurkasten kennen we als
kledingkast. Om ruimte te besparen kan je dan
het beste gaan voor schuifdeuren, dan heb je
in krappe ruimtes geen last van openslaande
deuren. Een mooie schuifdeurkast is de ideale
uitkomst als je naast je kleding je spullen, van
spelletjes tot administratiemappen, netjes wilt
opbergen.

Tv-wandmeubel
De televisie is vaak niet het mooiste object in de
woonkamer, maar vrijwel iedereen heeft er een.
Tel daar alle randapparatuur bij op en je hebt een
mooi rommeltje kabels. Dat kan natuurlijk anders.
Wij maken tv-wandmeubels op maat waarin je tv
perfect is verwerkt. Daarnaast is er voldoende
opbergruimte. Ideaal toch?
Naast de schuifdeur-, inloop- en wandkasten
maken we ook wasmachine- en ensuitekasten
op maat. Met ons 3D-tekenprogramma maak je
samen met Woninginrichting-Aanhuis.nl jouw
droomkast op maat.
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www

Bezoek onze website:
www.woninginrichting-aanhuis.nl
onze Pinterestpagina:
nl.pinterest.com/aanhuis/
kijk op Instagram:
woninginrichting.aanhuis.nl
of ga naar onze Facebookpagina:
www.facebook.com/parketplaza

GRATIS NAAR

gegarandeerd
vakmanschap

OOSTENRIJK IN DE
HERFSTVAKANTIE
Al plannen gemaakt voor de herfstvakantie? Zin in een week wandelen, fietsen,
barbecueën, frisse lucht inademen en helemaal bijkomen in een luxe vakantiehuis?
Doe dan in maart of april een aankoop bij Parket Plaza en wie weet ben jij de gelukkige
die straks met een glas wijn in de hand uitkijkt over de Lienzer Dolomieten!
Parket Plaza verloot een gratis verblijf van een week in een vakantiehuis voor

Constructieweg 96c
3641 SP Mijdrecht
T 0297 254225
www.parketplaza.nl

4 tot 6 personen in Oost-Tirol in Oostenrijk. Het gaat om de herfstvakantie van
19 tot en met 26 oktober. De luxe vakantiewoning is voorzien van 4 slaapkamers,
2 badkamers, een sauna, flatscreen televisie, wifi, een vaatwasser, een balkon en
een tuin met terras en barbecue. Beddengoed, keuken- en handdoeken liggen voor
je klaar, voor de schoonmaak wordt gezorgd en de hond mag ook gezellig mee.

Servus, we zien je gauw bij Parket Plaza!
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een greep uit onze merken

W I N D O W FA S H I O N

AANHUIS LABEL
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De leerlingen van basisschool
Toermalijn lopen voor MS
Uithoorn - Afgelopen vrijdag 8
maart is door obs Toermalijn een
sponsorloop gehouden, waaraan alle leerlingen meededen
om geld op te halen voor onderzoek naar Multiple Sclerose
(MS). In aanloop van dit festijn
zijn de kinderen met hun sponsorkaart langs familie, kennissen
en vrienden gegaan om te vragen hen te sponseren. Vrijdag
1 maart was MS vereniging Nederland, in samenwerking met
Winston Carrilho, al op school geweest om voorlichting te geven
over de ziekte MS. Winston is de
vader van Shane uit groep 2 en
heeft zelf MS. Multiple Sclerose
is een ziekte van het centrale ze-

nuwstelsel. De ziekte MS ‘knaagt’
de beschermlaag van je zenuwen
weg. De oorzaak van MS is niet
bekend; de wetenschap gaat er
van uit dat MS ontstaat door een
combinatie van factoren. Multiple Sclerose is een slopende ziekte. Er is nog maar weinig bekend
om mensen met MS te helpen.
Daarom is onderzoek nodig. En
dat kost geld!

schoolplein en een langere route
om het speelbos voor de groepen
5 tot en met 8. Tegen half twee
kwamen alle leerlingen naar buiten voor een warming up die onder leiding stond van de gymleerkracht juf Sanneke. Na deze warming up werd het startsein gegeven door Winston Carrilho en alle leerlingen schoten uit de startblokken. De stempelposten konden het bijna niet bijhouden, zo
Gemotiveerd
snel volgden de rondjes elkaar
De leerlingen van Toermalijn wa- op. De kinderen begonnen te
ren super gemotiveerd om veel rennen met hun jassen aan, maar
geld op te halen voor onderzoek al gauw was iedereen warmgenaar MS. Er waren twee parcours lopen en ontstond er een grote
uitgezet. Een parcours voor de berg met jassen. Na ongeveer 20
groepen 1 tot en met 4 over het minuten werd het eindsein gege-

ven. Sommige leerlingen van de
onderbouw hadden wel 25 rondjes gelopen!
De komende dagen gaan de kinderen langs hun sponsors om het
geld op te halen. Het is nog spannend wat de totale opbrengst zal
zijn, maar het ziet er naar uit dat
er een mooi bedrag voor MS bijeen is gelopen. Wilt u zelf ook
uw steentje bijdragen aan het
onderzoek naar MS? Op 10 juni
a.s. zal voor de negende keer de
Mont Ventoux worden beklommen in de strijd tegen MS. Sponsor op www.klimmentegenms.
nl en help mee aan een MS-vrije
wereld.
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Prima avond bij BVK!

Ploegenpresentatie UWTC
Uithoorn - Op vrijdag 8 maart is
voor de wielren- en de toerafdeling van UWTC de jaarlijkse ploegenpresentatie weer georganiseerd. Een belangrijk moment
waarop wij ons aan alle sponsors presenteren. Omdat de wielren en toer in dezelfde kleding
rijden zijn ook beide afdelingen
present. Jauko Hartveldt liet aan
de hand van een diapresentatie
zien wat er het afgelopen jaar allemaal is gebeurd op onze nieuwe accommodatie.
De bestrating rondom het clubhuis, de opening van het clubgebouw, de opening van de bmxbaan, jeugdronde van Uithoorn,
interclub jeugdwedstrijd, ronde van Uithoorn, clinic veldrijden voor de jeugd en nog veel
meer. Na deze presentatie was
het weer tijd voor het jaarlijkse
fotomoment en zijn de groepsfoto’s weer gemaakt.
Hierna werd de avond afgesloten
met een drankje en kon er nog
even gezellig worden nagepraat.
Voor iedereen een succesvol seizoen toegewenst.

MTB wedstrijd Oldebroek
UWTC jeugdlid Morgan Hartveldt
heeft zaterdag 9 maart meegedaan aan de eerste wedstrijd van
de Landelijke Jeugdcompetitie
Mountainbike in Oldebroek. Na
zijn succesvolle optreden in de
ACC veldritcompetitie gaat deze 8-jarige bmx-er van UWTC ook
meedoen aan de MTB jeugdcompetitie.
In Oldebroek hadden alle categorieën goed gevulde deelnemersvelden. Bij categorie 2 stonden
maar liefst 31 deelnemers aan de
start. Morgan had aanvankelijk
geen goede start maar wist toch
de top 10 in te rijden. Morgan lag
zelfs een tijdje op de 8-9e plaats
maar werd na oponthoud op een
hindernis weer voorbij gestoken.
Met zijn 12e plaats was hij zelf
verre van tevreden en het duurde even om uit te leggen dat helemaal niet verkeerd was in überhaupt z’n eerste mtb wedstrijd
ooit. En dan te bedenken dat hij
vrijdag koortsig uit school was
gekomen en dus niet geheel fit
van start ging.

Sterke voorhoede KDO
maakt het verschil
De Kwakel - Na de klinkende 5-1
overwinning van vorige week tegen Laakkwartier, mocht KDO afgelopen zondag aantreden tegen
de nummer twee in 2C, ROAC.
Met slechts drie punten achterstand op de ploeg uit Rijpwetering kon KDO in eigen huis zeer
goede zaken doen in de subtop
van het klassement. Met een nagenoeg fitte selectie begon trainer Raymond de Jong de strijd
tegen het elftal van Hein Leliveld. Voor de vierde keer dit jaar
werd het hoofdveld afgekeurd en
speelde KDO een thuiswedstrijd
op het 3e veld, waar sinds afgelopen zomer kunstgras ligt. Onder
regenachtige omstandigheden
had ROAC in de eerste helft voor
de wind. Mede hierdoor hadden
de ‘Rippers’ een licht overwicht in
de wedstrijd. KDO had zichtbaar
moeite om door de hechte en
sterke defensie van ROAC heen te
komen. Het was dan ook niet verwonderlijk dat de gasten dit seizoen gemiddeld maar 0,94 tegendoelpunt (15 in 16 wedstrijden)
per wedstrijd kregen. De beste
kans in de eerste vijfenveertig minuten was voor ROAC-speler Dick

Heemskerk, maar in kansrijke positie raakte hij de bal verkeerd.

heeft afgelopen zaterdag 2 maart
de Omloop van het Nieuwsblad
gereden. Door een val heeft ze
deze niet uit kunnen rijden. Zondag 3 maart stond ze aan de start
St Willebrord en Amsterdam
in Omloop van het Hagenland.
De jeugd van UWTC trof het niet Lorena finishte als 18e en hierop zondag 11 maart. Regen en mee werd ze 1e in het jongeren
veel wind maakte het zware om- klassement.
standigheden. In St Willebrord
viel het nog mee toen Tom De- Kampioenschap van
rogee van start ging bij cat 2. Haarlemmermeer
Hij kon de wedstrijd uitrijden en Een zeer natte koers voor de
werd 15e. Toen even na 12.00 uur jeugd van UWTC bij de Bataaf.
cat 7 van start ging werden de Zondag 3 maart reden er vier van
weersomstandigheden
steeds onze jeugdrenners het regiokamslechter. Op het moment dat de pioenschap bij de Bataaf. Tom Dedranghekken en reclamebor- rogee reed een goede wedstrijd
den om begonnen te waaien be- en hij finishte als 6e. Bij categosloot de jury de wedstrijd te sta- rie 7 starten Lars Hopman, Mike
ken , zodoende geen uitslag voor Derogee en Rens Grommel. Zij
Rens Grömmel en Mike Derogee. moesten 20 ronden koersen en
Alle renners kwamen compleet al snel moesten de eerste renners
doorweekt van het parcours af. lossen van de kopgroep . Lars en
In Amsterdam reed Lars Hopman Rens moesten ook lossen maar
mee om het Kampioenschap van vonden elkaar en reden zo de
Amsterdam. Lars werd 11e bij de wedstrijd uit. Mike kon er redelijk
jeugd cat 7.
bij blijven in de kop maar moest
er 5 ronden voor het eind toch af.
Start seizoen Lorena Wiebes
Maar toen het stilviel in de kopDit seizoen prijkt de naam van groep kon hij toch weer de aanUWTC weer op de licentie van Lo- sluiting vinden en finishte op de
rena Wiebes. Lorena rijdt voor het 12e plek. Lars werd 15e en Rens
2e seizoen voor de damesploeg 16e. Het was voor iedereen een
van Parkhotel Valkenburg. Lorena zware koers!

ten vooral Jesse Stange en Sven
Vlasman zich veelvuldig positief gelden, waardoor de solide
verdediging van ROAC overtredingen nodig had om een grotere achterstand te voorkomen.
Uit een van deze vrije trappen
schoot Jim Klijn in de 65e minuut
de bal op de kruising. Even later
viel alsnog de bevrijdende derde
treffer toen de gebroeders Stange elkaar vonden. Joeri gaf een
perfecte voorzet vanaf de linkerkant, waarna Jesse de bal knap
tegendraads binnenkopte, 3-1. In
de slotfase bekroonde KDO, met
een vloeiende aanval, een uitstekende tweede helft met een vierde doelpunt. De sterk acterende
Mitchel Smits stuurde Sven Vlasman weg, waarna hij Jesse Stange zocht en vond. Stange nam de
bal aan, na een prima van voorzet
van Sven, waarna Jesse op zo’n
tien meter de 4-1 aantekende.
De defensie van ROAC keek met
open mond toe en besefte dat de
strijd op de tweede plaats weer
helemaal open is in de komende
weken.

Rollen omgekeerd
Na rust waren de rollen al snel
omgekeerd, want KDO kwam in
de tweede helft beduidend beter
voor de dag. Binnen twee minuten leidde dit gelijk tot een Kwakels succes, nadat Mitchel Boere
Joeri Stange moedwillig naar de
grond werkte in het zestienmetergebied. De terechte strafschop
werd koelbloedig binnengeschoten door Jim Klijn, 1-0. Drie minuten later breidde Bart Hoving
de voorsprong uit, nadat hij een
afgeslagen voorzet prachtig afrondde, 2-0. Hiermee kwam KDO
in een zetelpositie terecht, terwijl
ROAC gedwongen werd om meer
risico’s te gaan nemen. Uit één
van de spaarzame aanvallen van
de gasten werd het in de 60e minuut wel 2-1 door een doelpunt
van Loek van der Star.
Vierde
Door deze riante driepunter is
Potentie
KDO gestegen naar de vierde
Gelukkig liet KDO zich hierdoor plaats op de ranglijst. Met slechts
niet van de wijs brengen en toon- twee punten achterstand op de
de met name De Kwakelse voor- nieuwe nummer twee Foreholte,
hoede hun potentie. Hierbij lie- kan het voor de Kwakelaars een

De Kwakel - Er waren voor deze avond enkele afzeggingen
vanwege ziekte. Natuurlijk wensen we deze mensen een spoedige beterschap, want we willen
ze niet missen op de club. Helaas
bevond zich ook onze vaste en
niet te overtreffen stukjesschrijver onder hen hetgeen betekende dat naar vervanging diende te
worden gezocht. Via de voorzitter kwam bij mij het verzoek terecht dit over te nemen. Ik kon
dat niet weigeren. Van hem had
ik zojuist een mooi boek mogen
lenen over het leven en werk van
Leonardo Da Vinci. Dan doe je iets
terug dus. Overigens las ik in dat
boek dat Leonardo op sommige plaatsen wel dertig keer een
nieuw laagje aanbracht over het
oude omdat hij toch nog niet tevreden was over zijn Mona Lisa.
Het uiteindelijke resultaat kennen we: het mooiste en bekendste schilderij van de wereld. Helaas zijn de regels bij het bridgespel anders. Je moet het in een
keer goed doen en je krijgt geen
tweede of derde kans.
Dan nu de uitslagen, die hier en
daar best een beetje verrassend
waren. Wim en Adrie hadden de
beste score van het hele veld met

63,54 %. Zij werden op de hielen gevolgd door Christa en Rita met een goede 61,46%. Onderin de A-lijn verging het Ton en
Wim wat minder. Jullie moeten
maar denken de volgende keer
weer beter! Geke en Jaap alsmede Truus en Elly zaten het dichtst
bij de middenscore. In de B-lijn
liepen Ria en Anneke met de eerste plaats weg. Ze scoorden maar
liefst 62,08% en dat is mooi voor
een gelegenheidskoppel. Emmy
en Gerard volgden met 57,92%,
terwijl Huub en Hansje een keurige 57,50% noteerden als derde.
Ik kom er niet onderuit te vermelden dat Nico en Jan dik het onderspit delfden in deze lijn. Net
als Ton en Wim moeten zij maar
denken volgende keer beter. Ze
hebben in ieder geval alvast een
afspraak gemaakt om alles nog
eens door te nemen.
Tenslotte de C-lijn. Hier hadden
Toos samen met Annie de hoogste score: 62,50%. Mayke en Trudy werden keurig tweede met
57,92%. Kathy en Annet behaalden ook een mooie score: 57,50%.
Wan en Atie kwamen precies uit
op 50%. Ook Fons was er gelukkig
weer bij met zijn Ploon en scoorden 47,08%.

Legmeervogels goed van
start in derde periode

Uithoorn - Het begin was aan
beide kanten zeer onnauwkeurig
mede veroorzaakt door de winderige omstandigheden. Beiden
partijen moeten duidelijk wennen aan de weersomstandigheden. Met een aantal goedlopende aanvallen bij Legmeervogels wordt het doel van Hoofddorp opgezocht. Een goed lopende combinatie tussen Dennis Bakker, Yorick v.d. Deijl en Revellino Slijters werd dan door de
laatst genoemde speler keurig
met een droge knal in de korte
hoek afgerond en staan de gasten met 0-1 voor. Na deze treffer is Hoofddorp enigszins aangeslagen en ontstonde er voor
Legmeervogels kansen op de 0-2.
Het is dan Yorick v d Deijl die alleen op de doelman van Hoofddorp Danny de Bruijn kan afgaan
maar werd teruggetrokken aan
zijn shirt. De speler van Hoofddorp had geluk, scheidsrechter Bruggeling beloonde zijn actie met slechts een gele kaart. De
toegekende vrije trap werd door
Dennis bakker ingebracht en via
een kluts verdween de bal over
de doellijn. Voor Legmeervogels
is het dan vervelend dat er buitenspel werd geconstateerd? Op
slag van de rust nog een kans
voor Martijn Tjon-A-Njoek. Zijn
spraakmakend slot van de com- inzet werd door de Hoofddorp
petitie gaan worden. De overwin- doelman fraai gekeerd, hierdoor
ning op ROAC was de eerste wed- was de ruststand 0-1. De tweestrijd in de derde periode, waar- de helft was nog maar net bein er o.a. ook drie uitwedstrijden gonnen of de stand werd 1-1.
in Den Haag gespeeld dienen te Een misverstand, om het zachtgaan worden. Te beginnen aan- jes uit te drukken tussen de doelkomende zondag tegen naaste man van Legmeervogels Cle de
concurrent HVV, die net als KDO, Vos Mooij. Verdediger Revelliook negentwintig punten heeft
weten te bemachtigen. Deze kraker begint om 14.00 uur op Sportpark De Diepput, hopelijk kunnen
we dan ook rekenen op uw steun
en aantrekkelijker weer!

no Slijters zorgde ervoor dat Revelino Vermeer een net te missen kans werd geboden. Lang
heeft deze 1-1 niet op het scorebord gestaan. Slordig balverlies
van Hoofddorp bezorgt de bal
voor de voeten van Martijn TjonA-Njoek en met een droge knal in
de linker bovenhoek brengt hij
Legmeervogels weer op een verdiende voorsprong. Niet veel later werd het zelfs 1-3. Een voorzet
van Puck Postma werd door Yannick Steffens fraai achter zijn eigen doelman gewerkt 1-3. Na deze 1-3 werd het spel er van Legmeervogels niet beter op. Legmeervogels denken dat de buit
al binnen. Mede door dit slordige spel is Hoofddorp spits Sven
Wierda dicht bij de 2-3. Maar
met een fraaie redding wist Cle
de Vos mooi deze aansluitingstreffer te voorkomen. Even later
stomd Hoofddorp met tien man.
Een overtreding van Yannick Steffens op Yorick vd Deijl levertde de
speler van Hoofddorp een directe rode kaart op. Met nog een minuut of acht op de klok weer eens
een fraaie aanval van Legmeervogels. Een voorzet van Puck Postma werd door Martijn Tjon-ANjoek in het doel gewerkt. In de
extra tijd vallen er nog een tweetal treffers eerlijk verdeeld over
beide ploegen. Eerst verdween
een afstandsschot van Sven Wierda. Mede gedragen door de sterke wind zomaar in het doel. Gelijk
na de aftrap is het 2-5. Een voorzet van Puck Postma werd door
Yasin Poyraz in het doel gewerkt
2-5 wat dan tevens de eindstand
werd.

De Kwakel - Afgelopen weekend werd er in het Pieter van den
Hoogenband zwembad in Eindhoven om de nationale schoonspring titels bij de masters gesprongen.
Bij het schoonspringen is het de
kunst om zo gecontroleerd mogelijk acrobatische capriolen uit
te halen en dan zo netjes mogelijk – en liefst zacht - weer in het
water te landen. Bas Blits, woonachtig in De Kwakel was in zijn
leeftijdscategorie met individuele titels op de 1 en 3 meter plank
en op de toren bijzonder goed op
dreef.
Ook op het onderdeel synchro
wist hij met Andy Ostiana een titel in de wacht te slepen. Samen
met Anke Muiyzers was er nog

een 5e(!) titel met bijbehorend
diploma van het kampioenschap
van Nederland in de mixed synchro op het platform. De familie Blits deed het sowieso goed,
want ook zus Kirsten mag zich
een jaar lang Nederlands kampioen noemen op de 1 en 3 meter
plank. Samen pakten zij ook nog
eens het zilver op de mixed synchro, wat voor hen toch ook een
hele speciale en gekoesterde medaille is. De kneep zit hem erin
om samen, ook nog eens tegelijk,
richting water te gaan.
De band tussen broer en zus
maakt het dan wel allemaal net
even makkelijker en vanzelfsprekender om elkaar blind aan te
voelen. Maar bovenal vertrouwen
dat water meestal je vriend is.

Blitse Goudkoorts bij NK
masters schoonspringen
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AKU pupillen succesvol
bij indoorwedstrijd

Wind spelbreker bij KDO
G-voetbal

Uithoorn - Tijdens de nationale indoor pupillen wedstrijd hebben de AKU pupillen succesvol
gepresteerd. In de Omnisporthal
in Apeldoorn, waar ook de Nederlandse Kampioenschappen atletiek werden georganiseerd, stonden 9 AKU toppers aan de start.
Roel Verlaan mocht na een succesvolle meerkamp de 2e prijs
in ontvangst nemen. De Kwakelaar scoorde op alle onderdelen
een persoonlijk record. Bij het
hoogspringen behaalde Roel een
hoogte van 0,80 cm. Op de 600
meter ging Roel er na het startschot razendsnel van door. Zijn
concurrent uit Leiden kwam na
twee rondes erg dichtbij, maar
door een sterke eindsprint kon
Roel zijn positie vasthouden. Hij
finishte in een tijd van 2.25.53
min als 1e. Op de 40 meter sprint
moest de AKU atleet genoegen
nemen met een 2e plaatst en
kwam in 7.88 sec over de finish.
Bij het verspringen kwam Roel na
drie pogingen tot een nieuwe pr
van 2,73 cm.

De Kwakel - Afgelopen zaterdag
was er weer een behoorlijk druk
programma bij KDO voor de Gvoetbal. KDO G1 mocht de spits
afbijten tegen Jong Hercules. Een
hele goede tegenstander die op
kop gaat in de competitie. KDO
speelde de eerste helft voor de
wind en hierdoor kwamen passes niet altijd goed aan. Uiteindelijk werd in de eerste helft weinig
kansen gecreëerd.
De gasten waren door de wind
genoodzaakt om goed vanaf achteruit op te bouwen. Dat lukte
best wel goed en KDO keek hierdoor in de rust tegen een 0-3 achterstand aan.
De 2e helft mocht KDO tegen
wind de opbouw verzorgen dat
ging een stuk beter als in de 1e
helft. KDO verscheen steeds meer
gevaarlijk voor het doel van de
tegenstander. Alleen de goed afronding was er niet. Jong Hercules gebruikte de aanvalsdrift van
KDO om te counteren. Ze hadden
meer succes dan KDO voor de
wind. Uiteindelijk liep Jong Hercules uit naar 0-6 voordat KDO
eindelijk scoorde. Eerst was het
nog Jeffrey die op de lat kopte
maar uiteindelijk wist Daan Mollers er nog 2 voor KDO te maken.

Eerste keer
Evi Schoen deed net als haar
neefje voor het eerst mee met
aan een indoorwedstrijd. Evi
presteerde bij het hoogspringen heel goed en sprong 80 cm,
hiermee behaalde zij een tweede
plaats. Op de 40 meter sprint noteerde Evi een tijd van 8.66 sec en
bij het verspringen kwam de AKU
atlete tot een afstand van 1,89
cm. Op de 600 meter liep Evi een
heel stabiele race met een goede eindsprint. Door een goede
laatste ronde finishte Evi als 5e in
een tijd van 2.48.23 min. In het totaalklassement eindigde Evi heel
knap op de 6e plaats.
Meisjes
Bij de meisjes pupillen A1 stonden drie AKU kanjers aan de start.
Esmee Kriger liet op de 600 meter haar talent zien en liep in haar
serie solo naar de overwinning.
Haar tijd 2.06.47 (3e overall) was
een evenaring van haar outdoor
tijd, dus dat gaat wat beloven komende zomer. Bij het hoogspringen behaalde Esmee met 1.15
meter een mooi persoonlijk record. Bij het kogelstoten kwam Esmee tot een afstand van 5.14 meter en de 60 meter sprint liep ze
in 9.96 seconden. Fleur Hofmeister en Dana Hogenboom, die zich

net als Esmee hebben geplaatst
voor de regionale crossfinale op
16 maart, waren op de 600 meter erg aan elkaar gewaagd. Fleur
begon heel snel aan haar race en
kon dit tempo goed vasthouden,
Dana startte iets behoudender,
maar kon in de laatste ronde nog
dicht naar Fleur toelopen. Fleur finishte in 2.30.12 min, een plaats
voor Dana in 2.33.35 minuten.
Fleur liep de 60 meter in 10.97 sec
en Dana passeerde de finishlijn
in 11.93 sec. Bij het kogelstoten
kwamen de meiden tot een afstand van 4.11 meter en 3.84 meter. Fleur behaalde bij het hoogspringen een hoogte van 90 cm,
Dana sprong 70 cm.
Suus Hogenboom behaalde bij
de meisjes pupillen C een mooie
20e plaats. Op de 40 meter sprintte Suus naar een tijd van 8.24 sec.
Suus, die 16 maart ook in de actie
komt tijdens de regionale crossfinale, liep op de 600 meter een tijd
van 2.36.28 min. Bij het verspringen kwam de Kwakelse tot een
sprong van 2.53 meter en bij het
hoogspringen tot 85 cm.
Meerkamp
Elin van Dijken draaide een goede meerkamp bij de meisjes A.
Op de 60 meter noteerde zij een
snelle tijd van 10.15 sec. Op de
600 meter kwam Elin in 2.12.80
minuten over de finishlijn. Bij het
kogelstoten kwam Elin tot een afstand van 5.38 meter. De AKU atlete kwam bij het verspringen tot
een mooie afstand van 3.53 meter.
Jongens
Bij de jongens pupillen A1 stonden twee AKU toppers aan de
start. Florian Faber behaalde een
mooie 22e plaats in het eindklassement, Mark Westra eindigde als
37e. Het hoogspringen was voor
beide mannen een succes, Florian eindigde als 3e met een hoogte van 115 cm. Mark sprong een
pr van 105 cm en eindigde als 5e.
Mark liep op de 600 meter een
sterke race en noteerde een tijd
van 2.17.73 minuten, Florian finishte in 2.22.31 minuten. Bij het
kogelstoten stootte Florian de kogel naar 7.50 meter, goed voor de
4e plaats, Mark behaalde een afstand van 5.26 meter. Florian en
Mark kwamen op de 60 meter
sprint respectievelijk in 9,97 en
10,64 seconden over de streep.

Boule Union Thamen 1
voorkomt degradatie
Uithoorn - Speeldag 12 stond
voor team 1 van Boule Union Thamen in het teken van het verlaten van de degradatiezone. De
tegenstander was team 2 van De
Spaanse Ruiter uit Nieuw0Vennep.Het team van BUT stond in
de tussenstand een punt voor op
DSR 2, maar met een wedstrijd
minder gespeeld. Winst in deze
ontmoeting zou niet alleen een
voorsprong op DSR van drie punten betekenen, maar ook het inhalen van Sporting Badhoevedorp 2 die hun vrijloting hadden.
De start van BUT was prima, hoewel op sommige momenten
moeizaam. De doublettenronde werd met 2-1 gewonnen (138, 13-4 en 11-13). Beide partijen in de triplettenronde werden
ook gewonnen (13-3 en 13-10).
Daarmee was een gelijkspel al zeker en moest er in de afsluitende
doublettenronde tenminste een
van de drie partijen gewonnen
worden. De equipe Ina Hoekstra/
Henk van Rekum stelde de overwinning al snel veilig met 13-5
winst. Joan van Rekum/Ria van
Beek deden er iets langer over,
maar wonnen ook met 13-11.
In de laatste partij maakten Michiel en Wilma Buchner het nog
even spannend, want na een 126 voorsprong werd het nog 1212. In de werpronde daarna wisten Michiel en Wilma het dertiende punt te verzilveren en werd de
eindstand van de ontmoeting 7-1
voor BUT.
Door deze overwinning is Sporting Badhoevedorp inderdaad
ingehaald en kan DSR ons team
niet meer inhalen.

Het weer
Vanwege de weersvoorspellingen speelde BUT haar thuiswedstrijd in de binnenaccommodatie
van OSB in Bodegraven. Ok het
tweede team van BUT speelde
daar en moest het opnemen tegen koploper Nieuwerkerk 3.
In de eerste speelronde leek het
team tenminste een partij in
winst om te zetten. Helaas verloren Nel Bloemers/Jos de Zwart
deze partij met 11-13. De twee
andere doublettenpartijen werden helaas ook verloren (7-13 en
8-13).
In de triplettenronde liet Nieuwerkerk duidelijk zien waarom zij
koploper zijn, Zij wonnen beide
partijen met respectievelijk 2-13
en 4-13. Met deze 5-0 voorsprong
ging Nieuwerkerk, zeker van de
overwinning de afsluitende doublettenronde in. De vraag was nu
wordt het een 0-8 verlies of pakken we nog een of twee partijen.
Zowel de equipe Angèle Smit/
Hein Bloemers, als de equipe Nel
Bloemers/Jos de Zwart kwamen
wat stoom tekort en eindigden
beide op 9-13. De eer werd uiteindelijk nog gered door de equipe
Marja de Ru/Harry van den Dungen die hun partij met een duidelijke 13-7 wonnen. Door de 7-1
overwinning bleef Nieuwerkerk
aan kop en moeten nog twee
speeldagen hun voorsprong van
een punt vast zien te houden.
Speeldag 13 is op zaterdag 23
maart. BUT 1 speelt dan thuis, bij
goed weer aan de Vuurlijn, tegen
Zoetermeer 1 en BUT2 heet Vlaardingen als tegenstander in een
uitwedstrijd.

F stage voor de Benjamins
van Qui Vive begonnen
Uithoorn - Afgelopen zaterdag is
de F stage van start gegaan voor
de Benjamins van onder andere
Qui Vive. De F stage betreft wedstrijden die bedoeld zijn voor kinderen die momenteel nog Benjamin (groep 3) zijn, nog geen competitie gespeeld hebben maar op
deze manier de komende 9 weken, tijdens de lentecompetitie
van de Jongste Jeugd, alvast kunnen wennen en proeven aan het
spelen van onderlinge wedstrijden voordat ze volgend seizoen
mee gaan doen aan de F competitie. De afgelopen jaren deden
aan de F stage al veel verschillende clubs mee, waaronder Qui Vive en ook dit seizoen is dat weer
het geval. Afgelopen zaterdag

hebben Giulia, Larissa, Elin, Féline,
Mare, Lizz en Lana hun eerste hockeywedstrijd gespeeld. Hiervoor
mochten ze wel even in de auto
want de wedstrijd werd in Heiloo
gespeeld waar zij tegen de Terriers mochten spelen. De meiden
hebben ontzettend genoten, het
klikte direct als team en ze gingen
ook nog met winst naar huis. Hun
eerste wedstrijd wonnen zij met
6-16. Dit maakte het natuurlijk extra leuk. Woensdag gaat er eerst
weer lekker getraind worden en
dan kunnen ze er van het weekend weer tegen aan. De komende
twee weken mogen zij thuis tegen HIC en Purmerend spelen. De
meiden hebben er in ieder geval
al weer heel veel zin in.

Wandelen in het vroege
voorjaar in Uithoorn
Uithoorn - Heb je zin om in het
begin van de lente langs de veel
bezongen rivier de Amstel te
wandelen? Wandel dan mee met
“Uithoorns Mooiste de Wandeling” op zondag 7 april 2019. Je
maakt de ontluikende natuur in
het vroege voorjaar mee, je ziet
het frisse groen aan de bomen,
ziet de lammetjes dartelen in de
wei en je kunt genieten van de
vogels die druk in de weer zijn
met de bouw van hun nesten.
Het AKU Wandelcentrum te Uithoorn heeft vier wandeltochten
uitgezet te weten: 5, 10 en 25 kilometer en 10 Engelse mijlen. Er is
dus voor ieder wat wils. De starttijden liggen tussen de 8.30 (25

kilometer) en 10.00 uur (5 kilometer). De inschrijfkosten bedragen
€6,- voor alle afstanden en de opbrengst komt ten goede aan een
goed doel nl. de Stichting Ikava Labanta. Deze stichting zorgt
voor toegang van Zuid-Afrikaanse kinderen tot bestaande ontwikkelingsprogramma’s.
Voorinschrijven kan t/m 3 april
via www.inschrijven.nl. Inschrijven kan ook op de dag zelf in
het AKU clubgebouw op Sportpark Randhoorn, Randhoorn 100
te Uithoorn. Dit is ook het beginpunt van de wandeling.
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Henk de Vries,
contact@uithoornsmooiste.nl.

Eindstand KDO G1-Jong Hercules
G1 2-8.
KDO G2
KDO G2 speelde tegen Only
Friends ook voor de wind of liever
gezegd storm. Voor de rust waren
er veel kansen maar die werden
allemaal niet benut. Na rust tegen wind een beter combinerend
KDO wat uiteindelijk 10 minuten
voor het eind van de wedstrijd
loon naar werken kreeg door een
doelpunt gemaakt door Luke. Het
goede combineren vergt een behoorlijke aanslag op de conditie want in de laatste minuut liet
KDO zich toch verrassen waardoor de eindstand KDO G2-Only
Friends 1-1 werd.
KDO JG1 speelde gelijk met KDO
G2 op het andere veld tegen kHFC
JG2 KDO kwam tegen wind bijna
niet van de eigen helft en beperkte de schade tot 0-2 in de eerste
helft. Na de pauze ging KDO op
zoek naar de aansluitingstreffer.
Die kwam er ook door Harm. Uit
een corner kwam de afgeslagen
bal voor de voeten van Harm en
hij scoorde beheerst. Daarna wilde KDO meer maar liet zich in de
counters verrassen. Eindstand
KDO JG1-kHFC JG2 1-5.

Klaverjasnomaden
Uithoorn - Woensdag 6 maart
vond weer de wekelijkse klaverjasavond in de Schutse plaats.
Deze keer waren 43 enthousiaste deelnemers die de strijd met
elkaar aangingen. Uiteindelijke
winnaar werd deze avond Gijs
Ambrozius met een totaal van
7346 punten. Als tweede eindigde Gerrit Vink met 7308 punten
en Tinus Smit werd derde met
een totaalscore van 7278 punten. Joke Rietbroek bakte er deze avond niet veel van. Met pijn
en moeite kwam zij dan ook niet
verder dan 4951 punten. Dit was
ruimschoots voldoende voor de
poedelprijs welke haar de eerstvolgende klaverjasavond zal worden overhandigd.
De marsenprijzen bestaande uit

prachtige, door DUO plant verzorgde boeketten bloemen, werden deze avond gewonnen door
Egbert Verkerk, Willem Hogervorst, Gijs Brozius en Dora van der
Steen terwijl de cadeaubonnen in
deze categorie, eveneens te besteden bij DUO plant, in het bezit
kwamen van Jacqueline van den
Bergh,wederom Gijs Brozius, Joke
Rietbroek en Ria Smit. De flessen wijn gingen als marsenprijs
dit keer naar Jan de Kuijer, Tinus
Smit, Jack van der Veer en Marian
van Gestel. Alle prijswinnaars van
harte proficiat.
De eerstvolgende klaverjasavond
wordt weer gespeeld op woensdag 13 maart in de Schutse aan
de Merodelaan 1 te Uithoorn.
Aanvang 20.00 uur.

Eerste Sportquiz Legmeervogels groot succes
Uithoorn - Afgelopen zaterdag
vond ik in de kantine van Legmeervogels de eerste Sportquiz
plaats. Onder leiding van scheidsrechter Betaald Voetbal Richard
Liesveld streden een kleine honderd mensen in 10 verschillende teams uit de regio om de felbegeerde wisseltrofee. In een gezellig setting werden 2 rondes
met een verscheidenheid aan
sportvragen gepresenteerd. Van
sporttermen uit allerlei sporten
tot aan een vraag over de Formule I en van Darts tot en met Wielrennen. Maar ook was er en vraag
over Hockey, Golf, Atletiek en uiteraard ontbrak ook de voetbalvraag niet. Na een spannende,
maar sportieve strijd bleek op
de eindstreep de verschillen nog
kleiner te zijn dan halverwege.
Team All Stars eindigde uiteindelijk op een zeer verdienstelijke 3e
plaats op slechts 4 punten van de
uiteindelijke winnaars uit Vinkeveen, Team Oude Dorp. Het team
van het bestuur van Legmeervo-

gels eindigde op een goede 2e
plaats en zij kwamen slechts 2
punten te kort.
In een uitzinnige Finale streed
Het Oude Dorp als winnende
team tegen elkaar om te komen
tot één echte winnaar. Aan het
eind van het spel bleek Stefan
van den Berg te beschikken over
de meeste sportkennis en mocht
hij de grote wisseltrofee in ontvangst nemen van de voorzitter van Legmeervogels Sjaak van
Beek. Al met al een zeer geslaagde avond en de organisatie kijkt
tevreden terug op deze eerste
Sportquiz. Vanwege het succes
en de positieve terugkoppeling
zal er volgend jaar wederom gestreden kunnen worden bij editie 2 van de sportquiz. Het team
uit Vinkeveen is er dan ook weer
bij en zij zullen de wisseltrofee zeker wéér willen mee terug nemen
naar hun dorp aan de Plassen.
Winnaar Stefan van den Berg met
voorzitter Sjaak van Beek en presentator Richard Liesveld.

