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Springschans overhandigt 
cheque Biezenwaard
Uithoorn - Jaarlijks doet de 
Springschans mee aan de lande-
lijke Kinderpostzegelactie. Leerlin-
gen van de groepen 7 en 8 verko-
pen kinderpostzegels en zij halen 
hiermee geld op voor een landelijk 

goed doel. Een deel van dit geld 
mag besteed worden aan een lo-
kaal doel. Net als vorig jaar hebben 
wij gekozen voor de Biezenwaard 
in Uithoorn. Woensdag 4 maart 
gingen een aantal leerlingen naar 

de Biezenwaard om de cheque 
te overhandigen. Zij kregen een 
rondleiding en ze konden zien wat 
er met het geld is gerealiseerd. Een 
prachtige speelplek voor de kinde-
ren van Biezenwaard!

Uithoorn – Ilham Zaqzouq uit Syrie en Rozina Kifl e Welday uit Eri-
trea zijn de eerste twee ‘sleutelfi guren’ in de gemeente Uithoorn.

11 maart 2020
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KORT NIEUWS:

norfi ets 
gestolen

Uithoorn – In de avond 
of nacht van dinsdag 3 op 
woensdag 4 maart is vanuit de 
Prinses Christinalaan een snor-
� ets gestolen. Het kenteken 
van de Piaggio is F-236-PZ. Van 
de snor� ets is de spiegel links 
gebroken en de voorkap is aan 
de linkerzijde beschadigd. De 
diefstal heeft tussen elf uur ’s 
avonds en acht uur in de mor-
gen plaatsgevonden. Meer in-
formatie? De politie hoort het 
graag via 0900-8844.

Bewakingscamera’s op 
busstation Uithoorn
Uithoorn – Afgelopen week 
heeft de eigenaar van Cafetaria 
Eethuis Family, gevestigd bij het 
busstation Uithoorn, op eigen 
initiatief camera’s laten plaatsen, 
die gericht zijn op het busstati-
on in Uithoorn. Dit deed hij na al-
le gebeurtenissen van de afgelo-
pen maanden. Tijdens de jaarwis-
seling werden er tientallen rui-
ten vernield van bushokjes. Niet 
veel later vond er een vechtpar-
tij plaats tussen jongeren en een 
buschau� eur, waarbij de chauf-
feur meerdermalen, liggend op 
de grond werd getrapt. En het 
blijft rommelig bij het busstati-
on. Voor de eigenaar van het Ca-
fetaria Eethuis Family, is de maat 
vol en hebben ze zelf maar bewa-
kingscamera’s geplaatst. ‘’Wij wil-

len Uithoorn weer een stukje vei-
liger maken en mensen met een 
� jn gevoel op het busstation la-
ten komen.’’ zegt het cafetaria, 
en wees gewaarschuwd, bij nieu-
we ongeregeldheden hebben we 
geen moeite deze beelden op in-
ternet te plaatsen”, zo lieten zij op 
facebook weten. 
Buiten veel reacties van gewel-
dig goed gedaan enz op face-
book waren er ook opmerkingen 
die heel serieus moeten worden 
genomen. Het is namelijk wette-
lijk niet toegestaan, om perma-
nent cameratoezicht te plaatsen 
in openbare ruimte. Daar moet je 
wel degelijk een vergunning voor 
hebben. Zeker is het strafbaar als 
je de beelden opslaat en ze ver-
spreid. 

leutelfi guren helpen 
nieuwkomers hun weg te vinden
Deze vrouwen helpen migranten 
en vluchtelingen bonder ande-
re om cultuurverschillen te over-
bruggen. Na een meerdaagse 
training tot sleutel� guur, onder-
tekenden de twee vrouwen on-
langs een vrijwilligerscontract 
voor een jaar bij Vluchtelingen-
werk Uithoorn. Elke op ’t Root 
van Vluchtelingenwerk en wet-
houder Ria Zijlstra waren bij de 
ondertekening aanwezig om de 
dames te feliciteren. Wethou-
der Zijlstra: ,,Het kan als migrant 
of vluchteling moeilijk zijn om 
je plekje te vinden in een land 
waar je de cultuur niet kent en 
de taal nog niet goed spreekt. En 
als je zorg nodig hebt, waar kan 
je dan naar toe? Onze ‘verbin-
dingsvrouwen’ kunnen daar bij 
helpen. Wie weet er immers be-
ter hoe je als nieuwkomer je weg 
moet vinden in een land, dan de-

gene die je voorging? De sleutel-
� guren vervullen een brugfunc-
tie tussen de doelgroep, (zorg)
organisaties en (zorg)professio-
nals.” Elke op ’t Root vult aan: ,,Zij 
kunnen echt het verschil maken 
in het bereiken, betrekken en in-
formeren van nieuwkomers in de 
gemeente Uithoorn. Zij hebben 
in Utrecht bij Pharos een training 
gevolgd en we hebben veel ver-
trouwen in Ilham en Rozina.”

 Bruggen bouwen
Een sleutelpersoon is zelf mi-
grant of vluchteling, heeft het 
vertrouwen binnen de eigen ge-
meenschap en weet hoe het in 
Nederland werkt. Samen met 
een professional van de GGD, 
een welzijnsorganisatie, een 
wijkteam, een migrantenorgani-
satie of van de gemeente, kun-
nen getrainde sleutelpersonen 

bijvoorbeeld gezondheidsvoor-
lichting geven, adviseren en hun 
achterban vertegenwoordigen, 
bemiddelen en ‘bruggen bou-
wen’ tussen gemeenten, zorgin-
stanties en de doelgroep, be-
hoeften en signalen ophalen, de 
doelgroepen bereiken en mobi-
liseren. Mensen die contact wil-
len met de sleutel� guren in Uit-
hoorn kunnen contact opnemen 
met Vluchtelingenwerk via het 
e-mailadres: uithoorn@vluch-
telingenwerk.nl of bel met 06-
13613440. Contactpersoon is El-
ke Op ´t Root.

Winkeldief betrapt!
Uithoorn – Op donderdag 5 
maart even over zes uur in de 
avond is een winkeldief op heter-
daad betrapt bij een super op het 
Amstelplein. Door medewerkers 

werd gezien dat een man een � es 
port in zijn tas stopte. Bij de kas-
sa werd de man gecontroleerd. In 
zijn tas werd ook nog een pak vis 
gevonden. De 38-jarige man zon-

der vaste woon- of verblijfplaats 
is overgedragen aan de politie. 
Uit onderzoek bleek de man ge-
signaleerd te staan voor een an-
der incident. Hij is overgebracht 
naar justitie. Hem wacht een cel-
straf of een geldboete. In ieder 
geval heeft de man een winkel-
verbod van een jaar gekregen.

aangenaam persoonlijk
!

Tel. 0297-59 11 22 www.h2makelaars.nl

OPEN DAG
ZONDAG 22 MAART

10.00  14.00 UUR
Met 25% korting op 2020 contributie

Voor jong en oud leuke tennis-
activiteiten. Hapje/drankje

www.quivivetennis.nl
Tennispark Vuurlijn 30
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Bekijk advertentie 
verderop in deze krant     

Prinses Irenelaan, Uithoorn  
(t.h.v. Coop supermarkt)

GRATIS TAXATIE

GOUD, ZILVER 
EN MUNTEN

GEZOCHT:
WERKVOORBEREIDER/

PROJECTLEIDER
Voor meer info

bel: 0297-322374 
of mail: info@hulsbosbouw.nl

Nieuwe Meerbode

MEER WETEN? BEL TIJDENS KANTOORUREN: 0251-674433
EN VRAAG NAAR MARCO OF ROGIER
WWW.VERSPREIDNET.NL INFO@VERSPREIDNET.NL
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Uithoorn: omg. Eems, Ebro (200 kranten)

Wij zijn met SPOED op zoek naar serieuze

BEZORGERS/STERS
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COLOFON

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

Postadres
Midrethstraat 9
3641 CB Mijdrecht
Tel. 0297-581698

Aanleveren van advertentie
Dinsdag voor 10.00 uur
verkoopuithoorn@meerbode.nl
Advertentieverkoop
Nel van der Pol
Mobiel 06-53847419
Advertentie-tarieven
op aanvraag

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

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

Druk
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

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

Uitgave van
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht
Onderdeel van Regio Media 
Groep B.V.
133e jaargang

Oplage: 15.100

Ingezonden brieven
Uw brief van max. 300 woorden, 
dient ondertekend te zijn en 
voorzien van naam, adres, tele-
foonnummer en/of e-mailadres. 
Anoniem ingezonden brieven 
worden niet in behandeling ge-
nomen. De redactie behoudt zich 
het recht te weigeren dan wel te 
redigeren.

Let op
Nadrukkelijk maken wij u er op at-
tent, dat door ons in deze krant ge-
produceerd advertentie-, foto-, en/
of tekstmateriaal niet beschikbaar 
wordt gesteld aan derden. Dus 
ook niet per e-mail, fotokopie of 
anderszins zonder uitdrukkelijke, 
schriftelijke toestemming van de 
uitgever!

Privacy
Zie onze privacyverklaring op 
www.meerbode.nl/privacy

Milieu
Onze krant wordt vol-
ledig gedrukt op FSC-
Mix papier van verant-
woorde herkomst.

WWW.MEERBODE.NL

Nieuwe Meerbode

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

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.

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

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

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

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

Bruisende 2e editie van Beroepenfeest 
Veen en Amstelland On Stage

Regio - Wat doet een advocaat? 
Hoe ontdek je of je liever de 
zorg in wil of iets met dieren wilt 
doen? Bijna achthonderd leerlin-
gen van het VeenLanden College, 
Wellant College Westplas mavo, 
Praktijkschool Uithoorn en Vak-
college Thamen gingen tijdens 
de tweede editie van Beroepen-
feest Veen en Amstelland On Sta-
ge op 3 maart enthousiast in ge-
sprek met bijna tweehonderd be-

roepsbeoefenaren om op zoek te 
gaan naar de antwoorden op hun 
vragen. 
In de hoek van sporthal De Phoe-
nix in Mijdrecht staan de keursla-
gers van Keurslagerij Ron Steen 
uit Aalsmeer. Ze zijn in gesprek 
met twee enthousiaste leerlin-
gen. “Ik begin om 7 uur’’, vertelt de 
slager. “Dan moet ik al het vlees 
gaan voorbereiden wat overdag 
in de toonbank ligt.’’ De leerlingen 

kijken geïnteresseerd. “Wat veel 
mensen van ons denken, is dat 
je de hele dag bloed aan je han-
den hebt. Dat is echt allang niet 
meer zo. Wij worden steeds meer 
traiteur, bereiden mooie maaltij-
den en verrassend genoeg ver-
kopen wij ook heel veel vleesver-
vangers.’’ De twee leerlingen van 
Wellant College Westplas mavo 
zijn benieuwd naar de invulling 
van de Doe Dag bij de Keurslage-
rij. “We gaan een worstje maken’’, 
legt de slager uit. “Daarvoor moe-
ten we eerst de varkensschou-
der uitbenen…’’ Voordat hij uit-
gesproken is, weet de leerling het 
zeker. “Super leuk meneer, heeft u 
misschien nog een plekje vrij op 
de Doe Dag?’’ 

Kennisgemaakt
Even verderop staat Kim, leer-
ling van het VeenLanden College. 
Zij heeft zojuist kennisgemaakt 
met medewerkers van Zorgboer-
derij aan de Amstelkade en daar 
een afspraak voor de Doe Dag ge-
maakt. Nu is ze op zoek naar ie-
mand die haar meer kan vertellen 
over het beroep van dierenarts. 
“Ik vind de zorg heel leuk, maar 
ook de zorg voor dieren’’, vertelt 
Kim. “Bij de zorgboerderij heb 
ik het allebei, maar ik denk toch 
dat ik het allerliefst dierenarts wil 
worden. Of anders dierenartsas-
sistente.’’ Ze raakt in gesprek met 
Dierenartsenpraktijk Proosdijlan-
den uit Abcoude. Daar hoort ze 
dat er nog een plekje voor de Doe 
Dag voor haar is. “Op de Doe Dag 

gaan ze waarschijnlijk een cas-
tratie of een sterilisatie uitvoe-
ren’’, vertelt Kim dolblij. “Ik heb al 
eens eerder een snu�elstage bij 
een dierenarts gedaan en mocht 
toen ook een operatie bijwonen. 
Dat was echt een van de meest 
bijzondere dagen uit mijn leven. 
Hoe leuk zou het zijn als ik zoiets 
nog eens mag meemaken? Ik kan 
echt niet wachten!’’ 
De Doe Dag van Veen en Am-
stelland On Stage vindt plaats 
op dinsdag 17 maart. De leerlin-
gen brengen dan een bezoek aan 
het bedrijf, krijgen daar een rond-
leiding en gaan zelf actief aan de 
slag om te ervaren wat het be-
roep inhoudt. www.veenenam-
stellandonstage.nl 

Open repetitieavond de 
Turfschippers
Regio - Shanty & zeemanskoor 
de Turfschippers uit Vinkeveen 
wil uitbreiden en maakt daarom 
een repetitietournee langs diver-
se dorpen uit De Ronde Venen. 
Zij nodigt daarbij belangstellen-
de uit om een van de repetitie-
avonden bij te wonen.
Ben je een beginnende of ervaren 
zanger zet je schroom opzij en 
stap naar binnen ditmaal op don-
derdag 26 maart om 19.30 uur in 

de Willesstee in Wilnis. Shanty & 
zeemanskoor de Turfschippers is 
een gezellig en ervaren koor van 
31 zangers begeleid door 5 muzi-
kanten die oude maar vooral ‘mo-
derne’ zeemansliedjes ten geho-
re brengt die door de luisteraars 
zeer gewaardeerd worden.

Ook zijn belangstellende van bui-
ten De Ronde Venen van harte 
welkom.

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

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.

Haat en liefde in de polder
De ganzen bejagen elkaar nog even 
maar ze kunnen beter opschieten…

Ik kijk naar buiten en verbaas 
mij over de ganzen. Waarom?
In mijn tuin staan voorjaar-
sanemoontjes. Gepland voor 
april. Maar in februari begon-
nen ze al volop te bloeien. 
Sommige planten passen zich 
snel aan aan de opwarmende 
aarde. Voor de meeste dieren 
is dat een stuk moeilijker. Zo-
dat vogels soms te laat zijn om 
hun jongen het juiste voer te 
laten vinden. Maar de ganzen 
om mij heen lijken iets te leren. 
De meeste zijn grauwe ganzen. 
Vroeger zeldzaam in Neder-
land maar nu onze algemeen-
ste gans. Het zijn er zoveel dat 
ik ze niet kan tellen. Normaal 
gesproken paren ze eind maart 
en  broeden ze  in april. Maar  
opeens zie ik ze allerlei voor-
bereidende bewegingen doen. 
Ze zitten in paartjes bij el-
kaar. Op zich is dat niet zo raar, 
grauwe ganzen zijn als veel 
ganzen paartrouw, maar in de 
herfst en winter is het vrijheid 
blijheid. Nu hebben ze elkaar 
weer gevonden en zitten sa-
men. Behalve als er een ande-
re gans te dichtbij komt. Dan is 
het rennen en jagen: die moet 
weg en uit de buurt. Een paar-
tje wil ruimte om zich heen. 
Lastig natuurlijk als je met 500 
exemplaren op een weiland zit. 

Maar wat jagen lucht ze op. 
Daarna gaan ze weer vredig 
zitten. Ik hoop elke dag voor 
ze dat ze al snel gaan paren en 
nestelen. Hoe eerder hoe beter 
voor hun  jongen: die kunnen 
dan makkelijker het voedsel 
nog vinden dat ze nodig heb-
ben. Als ze nu doen als de ane-
monen en gewoon wat eer-
der beginnen, dan hebben ze 
het makkelijker. Waar ganzen 
broeden zien wij niet. Ze doen 
dat op een plek waar niemand 
ze ontdekt. Het zou me niet 
verbazen als heel binnenkort 
al de eerste ganzen met heel 
kleine donzige pulletjes te-
voorschijn komen. Maar voor-
lopig hebben ze nog vooral 
een hekel aan hun soortgeno-
ten en wordt er gejaagd. Over 
twee maanden hebben  ze el-
kaar weer nodig. Dan brengen 
ze al hun jongen bij elkaar in 
een crèche: tientallen jongen 
samen, twee ouders bij de jon-
gen, de andere ouders op de 
wacht. Maar daarvoor is het nu 
te vroeg: nu is nog de tijd van 
jagen en verjagen. Laten ze 
gauw eieren leggen! Hoe het 
afloopt, of ze echt eerder zijn: 
let op de volgende column, 
dan weet ik het.

Elza Vis, IVNnatuurgids

Regio - Op zaterdag 21 maart  
van 10.00 tot 15.00 uur zal voor 
de 7e keer de jaarlijkse boeken-
markt worden gehouden in ge-
bouw De Schakel achter de Ont-
moetingskerk aan de Dorpsstraat 
in Wilnis. Er is een zeer grote col-
lectie boeken ingebracht.
Alle boeken zijn gesorteerd naar 
onderwerp: Streekromans, histo-
rische romans, (literaire) thrillers, 
gedichtenbundels, boeken over 
religie, bloemen en planten,  ko-
ken, geschiedenis, diverse hob-
by’s, sport, beeldende kunst,  na-
slagwerken, heel veel kinderboe-
ken, stripboeken en series zo-
als bv. Arendsoog, De Kamele-
on. Ze bieden ook legpuzzels, ge-
zelschapsspellen, dvd’s, cd’s aan.
Van het koningshuis hebben ze 
vanuit een verzameling een gro-
te collectie boeken en maand/
jaar bladen waaronder het blad 
Juliana Regina 1950 t/m 1978, 
het blad Vorsten uit de 70er ja-
ren en vanaf 1996-2009, Konink-
lijk Album nr. 1 - 11 en nog veel 
meer.   De opbrengst is  Het Jo-
hannes Hospitium De Ronde Ve-
nen en de  Ontmoetingskerk.

Boekenmarkt

Hoe welkom waren terugkerende Duitse 
Joden in Nederland na mei 1945?
Uithoorn - In 2020 viert Neder-
land 75 jaar bevrijding. Overal in 
het land vinden herdenkingen 
en evenementen plaats, opdat 
wij niet vergeten. Nu het aantal 
mensen dat de oorlog heeft mee-
gemaakt en nog kan na vertel-
len in rap tempo afneemt, is het 
vormgeven van de herinnering 
aan het verleden een zeer actue-
le kwestie. 
Ook komt er steeds meer aan-
dacht voor schaduwzijden van 
deze gruwelijke oorlog die jaren-
lang onderbelicht zijn geweest. 
Een goed voorbeeld is de behan-
deling van Duitse Joden in Ne-
derland. Weinig mensen weten 
dat de Nederlandse regering in 
ballingschap in Londen in 1944 
een wet uitvaardigde waarmee 
alle Duitsers tot vijandelijk on-
derdaan werden verklaard. Na de 
Duitse capitulatie werd ongeacht 
hun politieke voorkeur of ver-

blijfsplaats hun bezit onteigend. 
Sommige van hen werden gear-
resteerd of uitgezet, anderen ver-
trokken op eigen initiatief. Onder 
hen bevonden zich vele uit Duits-
land gevluchte Joden, die vlak 
voor het uitbreken van de oorlog 
hun heil in Nederland hadden ge-
zocht. Ook zij werden tot vijand 
verklaard. Bij terugkeer uit con-
centratiekampen wachtte hen 
lange, prijzige en zeer bureaucra-
tische procedures van ‘ontvijan-
ding’. Wie waren deze zogenaam-
de “vijanden” en welk lot wachtte 
hen in naoorlogs Nederland? De 

discussies van toen, zijn actueler 
dan ooit: wie worden buitenge-
sloten op grond van hun nationa-
liteit en wie horen er bij?
Marieke Oprel zal op dinsdag 17 
maart over dit onderwerp een le-
zing houden. Marieke is als pro-
movendus verbonden aan de 
Vrije Universiteit (VU) en het 
Duitsland Instituut (DIA) en zal op 
24 juni promoveren op de behan-
deling na mei 1945, van Duitsers 
die al voor de oorlog in Neder-
land woonden.  De lezing wordt 
gehouden in De Schutse, Mero-
delaan 1, en begint om 20.00 uur.
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Griekse avond bij de 
Wereldkeuken
Uithoorn - Op woensdag 18 
maart is er weer een Wereldkeu-
ken. Het thema is deze keer Grie-
kenland. De avond wordt gehou-
den in Sporthal De Scheg, inloop 
vanaf 18.00 uur, bu� et open om 
18.30 uur.
Voor de maaltijd wordt € 5,50 ge-
rekend, exclusief drankjes. Deze 
zijn aan de bar te krijgen.

Wij kunnen alleen contante beta-
lingen aannemen, er is geen pin 
van de Wereldkeuken aanwezig.
Vanwege grote belangstelling 
en een maximum aantal zitplaat-
sen vragen wij om je van tevoren 
aan te melden. Dit kan vanaf nu 
en uiterlijk tot en met zondag 15 
maart (of tot wij vol zitten). Houd 
er s.v.p. rekening mee dat je zon-

“Een lange nacht in het Rechthuis” ook op

 De oude kerk van De Kwa-
kel kwam al eerder voor in een kin-
derboek. Meester Kraanen schreef  
het boek “Op Hooger Pad”. Het boek 
gaat over het jongetje Bart Wildebras. 
Een boefje met een hart van goud. 
Bart bestond echt! Hij heette Bart 
Wahlen. Ook andere figuren uit het 
boek bestonden echt. Het boek geeft 
een mooi beeld van hoe het leven was 
in De Kwakel rond 1920.

In een van die verhalen komt Bart 
naar de kerk. Bart moest een kistje si-
garen halen en koster Bleekers (echte 
naam: G.P. Maas) verkoopt die. Bart 
vraagt de koster of  hij even naar bo-
ven mag. Dat mag wel even, als hij 
maar voorzichtig is.
Hij gaat de trappen op steeds hoger 
en hoger. Hij komt onderweg steeds 
meer takjes tegen van de nesten die er 
gemaakt worden, hij komt langs een 
kraaiennest, een uil en uiteindelijk bij 
het dak. Als hij de haan op het dak ziet 
en het door de wind wat hoort piepen 
dan klinkt dat “Alsof  ’t  Bart uitnoodigde 
tot hem te komen”. En zo zit hij dus uit-
eindelijk helemaal bovenop de haan. 
Zodra de mensen beneden doorheb-
ben dat hij daar zit, is er natuurlijk de 
angst dat dat niet goed af  gaat lopen. 
Maar Bart klimt er zonder enige angst 
weer vanaf. Hij kan beneden wel een 
“ongezouten pak voor z’n broek” verwach-
ten, maar ook dat lijkt niet veel indruk 
op hem te maken.

Boven: Illustratie Willem Wiegmans 

Rechts: Illustratie van Rénal 
Boerlage bij de opnieuw uitgetikte 
versie in 2008.

Bart heeft vroeger echt in de toren geklommen! Dit soort verhalen leer ik van Dirk Plasmeijer en andere 
mensen van Stichting De Kwakel Toen&Nu. Kijk maar eens op hun website: www.de-kwakel.com

De Ronde Venen Pa

Afgelopen nieuwjaarsavond 
ben ik lastiggevallen door een 
groep jongen mannen in capu-
chons. Ik � etste naar huis on-
der de Irenebrug en werd te-
gengehouden door een groep 
van 10-12 jonge mannen.
Ze probeerden mijn � ets af te 
pakken en trokken en schop-
ten dusdanig hard dat ik er 
vanaf viel tegen de leuning 
van de brug. Uiteindelijk na 
een paar minuten  ge-heen en 
weer en trekken en duwen luk-
te het me te ‘ontsnappen’ - met 
� ets. Deze was beschadigd en 
mijn schouder werd de volgen-
de dag bont en blauw. Op ad-
vies van 112 heb ik aangifte 
gedaan en een gedetailleerde 
omschrijving van drie van de 
heren doorgegeven. 
Vanmiddag (woensdag 4 
maart, red) zag ik, weer op de 
trap, onder de Irenebrug een 
aantal van deze knapen rond-
hangen en mensen lastig val-
len. Ik herkende er zeker één 
van ‘mijn’ incident. Ik ben direct 
naar het politiebureau gegaan 

om het te melden maar ben 
heengezonden met de bood-
schap ‘Dat was vorig jaar me-
neer, daar doen we niks mee.’ 
Ze namen niet eens de moeite 
mijn naam op te schrijven. Tot 
zover de feiten.

Mijn conclusie is dat  de poli-
tie haar taak niet adequaat uit-
voert in Uithoorn.  Het kan lig-
gen aan capaciteit, het kan lig-

LEZERSPOST

‘Daar doen we niks mee’

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

Tweede editie Sportquiz 
Legmeervogels groot succes
Uithoorn - Afgelopen zaterdag 
vond ik in de kantine van Leg-
meervogels de tweede editie van 
de Sportquiz plaats. Onder lei-
ding van voormalig  scheidsrech-
ter Betaald Voetbal Richard Lies-
veld streden een kleine honderd 
mensen in 12 verschillende teams 
uit de regio om de felbegeerde 
wisseltrofee. In een gezellig set-
ting werden 2 rondes met een 
verscheidenheid aan sportvragen 
gepresenteerd.  Van sporttermen 
uit allerlei sporten tot aan een 
vraag over Tennis en van Darts tot 
en met de Elfstedentocht. Maar 
ook was er en vraag over Basket-
bal, Studio Sport, Korfbal en ui-
teraard ontbrak ook de voetbal-
vraag niet.
Na een spannende, maar sportie-
ve  strijd bleek op de eindstreep 
de verschillen nog kleiner te zijn 
dan halverwege. Team Nieuw De-
co eindigde uiteindelijk op een 

zeer verdienstelijke 3e plaats op 
slechts 5 punten van de uiteinde-
lijke winnaars uit De Kwakel, Team 
Dauwpop. Het team All Stars ein-
digde op een goede 2e plaats 
en zij kwamen slechts 3 punten 
te kort. In de � nale streed Team 
Dauwpop als winnende team te-
gen elkaar om te komen tot één 
echte winnaar. Aan het eind van 

Bridgen op zondagmiddag
Regio - Na een zeer geslaagde 
bridgedrive in februari kan u op 
zondag 22 maart om 14.00 weer 
gezellig komen bridgen in “De 
Willisstee” in Wilnis.  Het is een 
open bridgedrive dus iedereen 
is van harte welkom. U kunt zich 
aanmelden door een email te stu-
ren naar: bridge.drv@mail.com 
onder vermelding van uw naam, 

de naam van uw partner en of u 
een ervaren/minder ervaren of 
niet ervaren bridger bent. U ont-
vangt een bevestiging.
De deelnamekosten zijn 5 euro 
per persoon te voldoen bij bin-
nenkomst. Zij spelen 6 rondes 
van 4 spellen.
Aanmelden kan tot uiterlijk 16 
maart.

Met een zeker gevoel op 
je racefi ets
Regio - De sportieve � ets is po-
pulair. Veel mensen kopen vol en-
thousiasme een race� ets maar 
komen er al gauw achter dat rem-
men, schakelen en in balans blij-
ven op zo’n � ets wel wat anders is 
dan � etsen op een gewone � ets. 
Om te voorkomen dat je enthou-
siasme wegebt en je � ets werke-
loos in de schuur komt te staan, 
kun je nu deelnemen in de Ronde 
Venen aan Start2Bike. Een laag-
drempelig trainingsprogramma 
waarbij je in 4 trainingen meer 
controle over je � ets krijgt. 

Op 4 april 2020 start Tour Trim 
Club De Merel in samenwerking 
met de wielersportbond NTFU 
met Start2Bike, een trainingspro-
gramma waarbij startende � et-
sers onder begeleiding van een 
ervaren instructeur werken aan 
hun basistechniek op de race� ets. 
Veilig � etsen 
Jaarlijks starten circa 60.000 Ne-
derlanders met mountainbiken 
of race� etsen. Om veilig op pad 
te gaan, is echter wel een aan-
tal basistechnieken nodig. Tech-
nieken als remmen, schakelen en 

Lef Loont bij Sans Rancune
Regio - Het opvallendste ken-
merk van de spellen van vandaag 
is wel, dat de moed om het hoofd 
in de strop van een hoog con-
tract te steken uitstekend uitbe-
taalt.  Gek genoeg blijkt dat me-
de door een relatief groot aantal 
spellen waarop (bijna) iedereen 
down gaat.  Tegelijk staat een an-
der type speler op.  Durf te pas-
sen, is hun motto.  In deze weken 
waarin boekenlezers de rebellie 
vieren, zijn er bridgeparen, die 
de meeste punten verzamelen 
door verzorgd tegenspel.   De Te-
genspelers zou je ze kunnen noe-
men.  Zo veel mogelijk tegensla-
gen sprokkelen dus, en dat levert 
in het bridge als de kruitdampen 
zijn opgetrokken een meeval-
ler op!  Ook als het contract niet 
down kan, is het nog pro� jtelijk.  
Op het spel waarop iedereen 4 

Schoppen met twee overslagen 
maakt, haal je als je twee slagen 
voor de verdediging weet veilig 
te stellen de top.  Wat we verder 
zien is dat degenen die als speler 
naar een veilige spelsoort durven 
te vluchten, hoewel ze weten dat 
de andere meer opbrengt als ze 
hun contract maken, een streep-
je voor hebben op  wie vasthoudt 
aan de hogekleurenmanche met 
vijandelijke aftroevers op de loer, 
of het Sanscontract met een kleur 
slechts eenmaal gedekt.  U be-
grijpt dat daar interessante con-
frontaties uit voortkwamen.  

Winnaars
Winnaars worden Greet en Lij-
nie, die op het bovengenoemd 
spel als enige 6 Schoppen dur-
ven te bieden.  Ook het tegenspe-
len is hen wel toevertrouwd.  Nie-

Anneke & Wim Braam 
stelen de show bij B.V.U.
Regio - Maandag 9 maart 2020  
werd met 37 paren de 4e zitting 
van de 5e ronde door Bridge ver-
eniging Uithoorn gespeeld in de 
barzaal van sporthal de Scheg.

In de A-lijn was de 1e plaats voor  
Carla Dijkman & Gerard v/d Meer 
met 56,25% de 2e plaats werd     
gedeeld door Bep de Jong & Her-
man v. Beek en Nel Bakker & Ellen 
Hengeveld met 55,42%. Vrezen 
voor degradatie zijn Ans Bregge-

man & Henk v. Dijke en Ludy Bon-
hof & Anneke Buskermolen.
In de B-lijn was de 1e plaats met 
een fraaie score voor Marieke 
Schakenbos & Rob Dollekens met 
66,15% die zich meteen op een 
promotie plaats nestelde even-
als Cees Harte & Jos v. Leeuwen 
die op de 2e plaats eindigde met 
61,06% op de 3e plaats eindig-
de Tonny Godefroy & Harry Ru-
bens met 57,25% vermeldens 
waardig is het klein slem die Die-

mand komt boven hun 63,89%.  
Tweede zijn Mayke en Corry met 
een nog altijd zeer respectabele 
61,81%.  Op een ander spel wordt 
nog twee maal klein slem Schop-
pen geboden, waarvan één ge-
maakt.  Opmerkelijk is verder een 
spel waarop een rondpas het ene 
paar een volle top oplevert en het 
andere dus de lege dop.  Ook hier 
ging verder iedereen down.
De B-lijn biedt een geheel ander 
beeld.  Een teveel aan durf wordt 
hier juist afgestraft.  Een kansloze 
manche te midden van deelsco-
res die soms al niet gehaald  wor-
den en een moedig slem in Sans, 
dat drie down in schoonheid 
sterft,  terwijl anderen alle sla-
gen oprapen zijn daarvan expo-
nenten.  Tafels waarop iedereen 
down gaat zul je tevergeefs zoe-
ken.  Tom en Nel spelen zich hier 
gedegen naar de top met 62½%.  
Anneke en Co zijn knap tweede 
nog net boven de 60 met 60,42%.  

gen aan prioriteit of het kan 
liggen aan kwaliteit en ik hoor 
graag welke het is want dan 
kunnen we een inhoudelijke 
discussie voeren om dit te ver-
beteren.
De capuchonnetjes zitten er 
gewoon nog - ongestoord en 
steeds vrijpostiger - dus graag 
snel!

Rob Labordus

der aanmelding niet kunt deel-
nemen aan de maaltijd i.v.m. een 
maximum aantal plaatsen en ge-
dane inkopen! Indien de aanmel-
ding goed ontvangen is, krijgt u 
van ons een bevestiging.
Dus; heeft al zin gekregen om 
(weer) eens bij ons aan te schui-
ven, geef u dan op via de mail: 
hallo@wereldkeukenuithoorn.nl
Voor meer informatie of vragen 
kunt u naar Facebook (Wereld-
keuken Uithoorn) of de website, 
www.wereldkeukenuithoorn.nl. 
Ook vindt u hier een knop om u 
via deze weg aan te melden.

het spel bleek Petra van Leeuwen 
te beschikken over de meeste 
sportkennis en mocht zij de grote 
wisseltrofee in ontvangst nemen.
Al met al een zeer geslaagde 
avond en de organisatie kijkt te-
vreden terug op deze tweede 
editie van de Sportquiz. Vanwe-
ge het succes en de positieve te-
rugkoppeling zal er volgend jaar 
wederom gestreden kunnen wor-
den bij editie 3 van de sportquiz. 
Het team uit De Kwakel is er dan 
ook weer bij en zij zullen de wis-
seltrofee zeker wéér mee terug 
willen nemen.

bochtentechniek. Start2Bike is 
een trainingsconcept ontwikkeld 
door wielersportbond NTFU en 
heeft in de afgelopen jaren ruim 
11.000 sportieve � etsers op weg 
geholpen. 
Ook geschikt voor meer ervaren 
� etsers 
Start2Bike is ook geschikt voor 
mensen die al enkele jaren op 
de � ets zitten maar nog niet eer-
der een training volgden. De trai-
ners hebben naast aandacht voor 
remmen en schakelen ook aan-
dacht voor klimmen, dalen, boch-
tentechniek en het nemen van 
obstakels.  De inschrijving voor 
Start2Bike is geopend sinds be-
gin februari. Op de website www.
start2bike.nl vind je meer infor-
matie.

ny Verhoe�  maakte, de degrada-
tie plaatsen worden bezet door 
Joke v/d Berg & Yvonne de Mare 
en Fons Roelofsma & Ton Ter Lin-
den maar beide paren hebben 
nog zeker de kans de degradatie 
te ontlopen.
In de C-lijn was de 1e plaats met 
de hoogste score van de avond 
voor Anneke & Wim Braam met 
67,19% zij kunnen zich opmaken 
voor promotie op de 2e plaats 
eindigde met een mooie score 
Corry v. Tol & Kees Geerlings met 
58,08% op de 3e plaats werd be-
slag gelegd door Ria Berk & Kitty 
Rijnders met 57,12% die zich ook 
nog mengden met Cor de Bok & 
Tom v. Meijgaarden om de pro-
motie plaatsen.

Deze krant is gedrukt 
op gerecycled papier.



Uithoorn - Zo vlak voor het vo-
gelbroedseizoen, staat het wei-
devogelbeheer volop in de be-
langstelling. 
Via de Agrarische natuurvereni-
ging De Amstel nemen agrariërs 
deel aan deze belangrijke activi-
teit. 
De vereniging brengt een nieu-
we methode van agrarisch na-
tuurbeheer in praktijk via ‘lerend 
beheren’. En met succes, want 
sinds 2005 zijn de aantallen, grut-
to’s, scholeksters, kieviten, ture-
luurs, krak-, slob- en bergeenden 
in stand gebleven op boerenland, 
en dat tegen de landelijke trend 
in.
‘Gewapend’ met kaplaarzen, von-
den de raadsleden Rolf Polak en 
Sjaak Verhaar, het een mooi mo-
ment om een werkbezoek af te 
leggen bij Ton Rewijk (bestuurs-
lid natuurvereniging De Amstel)  

in het vrijwel onbebouwde veen-
weidegebied van Uithoorn.
Plaatsgenomen en voorzien van 
een dampende bak ko�e in de 
gezellige keuken van Ton’s woon-
huis, werd uiteengezet dat onge-
veer 80 aangesloten agrariërs op 
dit moment 1400 hectare weide-
gebied in Amstelland in beheer 
hebben. 
De locaties liggen aan weerzij-
den van de rivier De Amstel, tus-
sen Ouderkerk aan de Amstel en 
Uithoorn, in onder andere de pol-
der De Ronde Hoep en in de Bo-
venkerkerpolder. Deze streek is 
aangewezen tot een van de kern-
gebieden voor weidevogels en 
de Agrarische Natuurvereniging 
De Amstel draagt zorg voor af-
stemming tussen de deelnemers 
en met beheerders van natuurge-
bieden in de streek.
Voordien was het tot 2010 ge-

bruikelijk dat individuele boeren 
aan weidevogelbeheer deden, 
met nestbescherming (door vrij-
willigers) en/of een beheersover-
eenkomst afsloten. Deze over-
eenkomsten houden o.a. uitge-
steld maaien in om zodoende 
jonge vogels de kans te bieden 
om op te kunnen groeien. 
Sinds een aantal jaren zijn provin-
cies verantwoordelijk voor natuur 
en dus ook voor de boerennatuur. 
Zij bepalen dan ook waar de kern-
gebieden komen te liggen en dus 
waar agrarische natuurverenigin-
gen vergoedingen kunnen ont-
vangen voor beheer door hun 
deelnemende leden.
Dit is tegenwoordig onderge-
bracht in het collectief Noord Hol-
land Zuid.

Toepassing van Plas – Dras:
Om het systeem van periodiek 
onder water zetten van gedeel-
ten van agrarische percelen aan-
schouwelijk te maken, nam Ton 
Rewijk beide raadsleden mee het 
land op. 
Balancerend over smalle planken-
oeververbindingen en lopend 
over uitermate sompige weilan-
den, kwamen zij bij een door mid-
del van een zonnepaneel aange-
dreven pompinstallatie, die water 
uit een sloot naar hoger gelegen 
land pompte. De combinatie van 
kruidenrijk en nat grasland biedt 
zo een ideale leefomgeving voor 
diverse weidevogels met goede 
foerageermogelijkheden.

Sinds het begin van de jaren’80 
van de vorige eeuw ontvangen 
agrariërs hiervoor een vergoe-
ding, want uitgesteld maaien le-
vert minder opbrengst op, maar 
daartegenover wordt steeds suc-
cesvoller weidevogelbeheer be-
reikt.

Enthiousiast
Ton Rewijk is dan ook erg enthou-
siast over de geboekte resultaten, 
maar daar blijft het niet bij. 
De activiteiten van de vereniging 
breiden zich regelmatig uit. Sinds 
2018 heeft de Agrarische Natuur-
vereniging De Amstel ook 18 hec-
tare grond, ditmaal in erfpacht-
vorm, in beheer in de Bovenker-
kerpolder Elk jaar vinden er 2 tel-
lingen plaats van de diverse vo-
gelsoorten, namelijk in april en 
eind mei.
Tijdens dit werkbezoek aan de 
Natuurvereniging De Amstel con-
stateerden de raadsleden Rolf Po-
lak en Sjaak Verhaar, staande mid-
den in de natuur dat Natuurver-
eniging De Amstel een erg po-
sitieve boodschap te vertellen 
heeft en dat er steeds succesvolle 
resultaten met natuurbeheer ge-
boekt worden.
Uithoorn mag best trots zijn op 
deze natuurvriendelijke vereni-
ging. Met een duidelijk beeld 
over de organisatie en de toe-
komstvisie van de Agrarische Na-
tuurvereniging De Amstel werd 
dit plezierige werkbezoek bij Ton 
Rewijk afgesloten.
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Gemeente Uithoorn

Vraag het de 
burgemeester

Trots op onze raadsleden
Wat mij opvalt is dat inwoners 
steeds vaker op de tribune zit-
ten tijdens raadsvergaderin-
gen. Ook maken inwoners ge-
bruik van hun spreekrecht tij-
dens de vergaderingen. Dat 
vind ik mooi om te zien. Het is 
namelijk zeer waardevol als in-
woners hun input geven aan 
de gemeenteraad en ons als 
college van burgemeester en 
wethouders. Inwoners hebben 
immers veel kennis in huis. 
Taak voor ons om daar goed 
naar te luisteren. 
Dat politiek best wel leeft zien 
we ook aan de grote interes-
se in de cursus Politiek Actief, 
onder leiding van onze grif-
fier Hans van Leeuwen, die 
we als gemeente ook dit jaar 
weer gratis aanbieden. Deze 
cursus, die nu in volle gang is, 
was wederom heel snel volge-
boekt met 25 deelnemers. Po-
litiek doet er dus toe.
De gemeenteraad is nu halver-
wege zijn termijn van vier jaar. 
Ik ben ontzettend trots op de 
raadsleden. Hoeveel werk zij 

verzetten, dat weten volgens 
mij niet veel mensen. En voor 
een beperkte vergoeding. Ik 
ben hen dankbaar dat zij stad 
en land afreizen om de ge-
meente Uithoorn te vertegen-
woordigen. Denk aan overleg-
gen bij de Metropoolregio en 
bij de Amsterdam-Amstelland-
vergaderingen. Wij zijn als ge-
meente Uithoorn daar altijd 
sterk vertegenwoordigd. 
Maar ook doen leden van de 
raad bedrijfsbezoeken in onze 
dorpen of afstemmingsover-
leggen met inwoners. En dit 
alles in samenspraak met ons 
griffie-team.
Zelf ben ik met veel plezier 
raadslid geweest in Haarlem. 
Ik weet dus dat de hoeveelheid 
werk niet altijd strookt met de 
vergoeding die je krijgt. Maar 
raadsleden doen dit werk van-
uit passie. Ze voelen zich be-
trokken met u, hun buurt, deze 
gemeente. Laten we trots zijn 
op hen!

Pieter Heiliegers,
burgemeester

Bilderdijkhof 1 
Uithoorn

Tel. 0297-567209

WEEKAGENDA PARTICIPE
ROLLATORWANDELCLUB 
UITHOORN
Elke dinsdagochtend van 
10.30-11.30 gaan we samen 
op pad tijdens de les rollator-
wandelen. Tijdens dit uurtje zal 
er in de buitenlucht een wan-
deling gemaakt worden, het 
wandelen wordt afgewisseld 
met verschillende oefeningen 
welke begeleid worden door 
Uithoorn voor Elkaar. Het ver-
zamel- en eindpunt is bij Wijk-
centrum Bilderdijkhof. In prin-
cipe lopen we altijd buiten, 
tenzij het hard regent of glad 
is, dan hebben we een andere 
beweegactiviteit in de Bilder-
dijkhof. Na afloop staat er voor 
ieder een kopje koffie of thee 
klaar. Voor het deelnemen aan 
het rollatorwandelen vragen 
we een eigen bijdrage van € 
2,- per keer, dit is inclusief het 
kopje koffie of thee na afloop. 
Is het vervoer van en naar het 
rollatorwandelen een pro-
bleem? Misschien is ANWB 
AutoMaatje Uithoorn dan wel 
de oplossing! Benieuwd naar 
wat zij kunnen beteken voor 
u? Neem dan contact met ze 
op door te bellen naar 0297 
303 103 of te mailen naar au-
tomaatje@uithoornvoorelkaar.
nu.

VOORJAARSBINGO
Vrijdag 27 maart organiseren 
wij weer een lente-bingo in 
wijkcentrum Bilderdijkhof. De 
zaal gaat open om half 2, de 
bingo start om 2 uur. Bingo-
kaartjes zijn verkrijgbaar voor 
€ 0,50 per stuk. We spelen 4 
rondes met een pauze. Er zijn 
weer leuke prijzen te winnen. 
We sluiten de middag af rond 
16:30 uur. Kom gezellig langs 
en neem je buurvrouw, vrien-
din of zus mee!

KOFFIE SPECIAAL
Heeft u zin in een gezellige 
donderdagochtend (van 10.15 
tot 12.00 uur) bij de Bilderdijk-
hof, dan is de koffie speciaal 
iets voor u.
Dit is een laagdrempelige, klei-
ne groepsactiviteit (maximaal 
12 deelnemers) zodat er voor 
iedereen aandacht is tijdens 
deze ochtend.
De groep wordt ondersteund 
door 3 enthousiaste vrijwilli-
gers. Deze donderdagochten-
den staan vooral in het teken 
van gezelligheid met elkaar. Er 
worden verschillende activitei-
ten georganiseerd. Denk hier-
bij aan spelletjes, uitjes en 1x 
per maand wordt er met de he-
le groep gegeten, bereid door 
de vrijwilligers. Uiteraard is de 
activiteit niet compleet zonder 
een bakje koffie of kopje thee 
en een praatje. Heeft u interes-
se kom dan gerust een keer kij-
ken.

KOFFIEOCHTENDEN IN 
DE WIJK
Je voelt je meer betrokken in 
de wijk wanneer je buurtge-
noten  kent. Zo komen Meer-
wikkers op donderdagoch-
tend (van 10.00-12.00 uur) naar 
de buurtkamer voor een kopje 
koffie, koken en eten ze samen 
op de laatste donderdag van 
de maand. 
Van het een komt het ander en 
zo leer je je buurtgenoten ken-
nen.
Locatie: KDV Borus, Eendracht 
17, Uithoorn (buurtkamer-
meerwijk@gmail.com).

Elke dinsdag (m.u.v. vakanties 
en feestdagen) van 10:00 tot 
12:00 uur een gezellige buurt-
koffie bij de Bovenboog, Johan 
de Wittlaan 83, Uithoorn.

Gemeentebelangen bezoekt de Agra-
rische Natuurvereniging De Amstel

Op de foto v.l.n.r. Ton Rewijk en Rolf Polak. 

Autisme aan de Amstel
Uithoorn - Op maandagavond, 2 
maart jl., heeft de eerste bijeen-
komst van “Autisme aan de Am-
stel” plaatsgevonden in lunch-
room Waterlinie in Uithoorn. Au-
tisme aan de Amstel is opge-
richt i.s.m. de NVA (Nederland-
se Vereniging van Autisme) met 
als doel om ouders die een kind 
met autisme hebben de gelegen-
heid te geven met elkaar van ge-
dachten te wisselen en kennis op 
te doen over autisme. 
De avond was zeer geslaagd. Er 
was een onverwacht grote op-
komst van betrokken ouders en 
ook Mw. Eijkenduin, klantmana-
ger jeugd van de gemeente Uit-
hoorn en Ouder Amstel was aan-
wezig om te horen over wat de 
ouders zoal bezig houdt. De bij-
eenkomst stond vooral in het te-
ken van kennismaking met “Au-

tisme aan de Amstel” en met el-
kaar. Onder het genot van een 
kop ko�e en wat lekkers, ge-
maakt door de mensen van de 
Morgenster had een ieder de ge-
legenheid te vertellen over zijn/
haar kind(eren), de zorgen, uitda-
gingen en ook het plezier dat ze 
hebben. Na de voorstelronde zijn 
ouders uiteen gegaan in groep-
jes, om te brainstormen over on-
derwerpen waar meer informa-
tie over gewenst is. Deze onder-
werpen zijn inmiddels op een rij-
tje gezet en elke volgende bij-
eenkomst zal zo’n onderwerp 
aan bod komen. De volgende bij-
eenkomst is een feit en zal plaats 
hebben op 20 april 2020, van 
19.30 tot 21.00 uur. 
Voor meer informatie kunt u te-
recht bij www.autismeaandeam-
stel.nl

Groep 8 van De Zwaluw 
vist plastic in Amsterdam
Regio - Op 3 maart was groep 8 
van basisschool De Zwaluw naar 
Amsterdam geweest om plas-
tic uit de grachten te vissen. De 
groep had meegedaan aan een 
wedstrijd rondom het milieu om 
echte ‘milieuhelden’ te worden. 
De leerlingen werden hierbij uit-
gedaagd oplossingen te verzin-
nen om zwerfafval te verminde-
ren. De ideeën van deze ‘Zwaluw-
kids’ waren goed en origineel ge-

noeg om als prijs de grachten van 
Amsterdam op te mogen ruimen! 
Groep 8 kreeg hierbij uitleg over 
de plastic soep en het ontstaan 
van Plastic Whale. Daarna stapten 
ze in een boot die gemaakt is van 
Amsterdams grachtenplastic en 
werd er anderhalf uur gevist, met 
als doel: het meeste plastic opvis-
sen uit de grachten en daarbij het 
meest unieke item vinden! Goed 
bezig groep 8!

TV opnamen TLC bij 
Stichting Ceres
Uithoorn - Op dinsdag 3 maart 
j.l. werden bij Stichting Ceres 
Kringloopcentrum opnamen ge-
maakt voor een nieuw televisie-
programma van TLC. In dit pro-
gramma zal het bekende duo Ro-
wan & Louisa mensen gaan hel-
pen met hun huishouden. Het 
programma heet dan ook ‘Eerste 
Hulp bij Poetsen’. Voor dit televi-
sieprogramma moesten Rowan & 
Louisa diverse meubelen kopen. 
Hiervoor had men Stichting Ceres 
uitgekozen. Als kringloop biedt 
Stichting Ceres veel mooie meu-
belen aan tegen hele lage prijzen. 
Ook Rowan & Louisa waren onder 

de indruk van Stichting Ceres. 
Op 7 mei 2020 om 20.30 uur is de 
eerste uitzending van ‘Eerste hulp 
bij Poesten’ met Rowan & Louisa. 
Vermoedelijk in de tweede a�e-
vering van dit nieuwe program-
ma, zal te zien zijn wat Rowan & 
Louisa allemaal bij Stichting Ce-
res Kringloopcentrum aan de In-
dustrieweg 33 in Uithoorn heb-
ben gekocht. Dat Rowan & Louisa 
een gezellig stel is, dat is wel ze-
ker. En altijd in voor een hilarische 
opmerking. We raden u écht aan 
vanaf 7 mei aanstaande naar ‘Eer-
ste Hulp bij Poetsen’ met Rowan & 
Louisa te kijken op TLC.

Deze krant is gedrukt 
op gerecycled papier.
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Vakcollege Thamen on stage
Regio - Kraanmachinist, tand-
artsassistente, kraamverzorger of 
politieagent: het Beroepenfeest 
van VMBO On Stage liet leerlin-
gen zien welke mogelijkheden er 
aan beroepen voor hen zijn. Vori-
ge week zijn leerlingen van klas 
3 van Vakcollege Thamen naar 
VMBO On Stage in Mijdrecht ge-
weest, een evenement waar leer-
lingen in zogeheten ‘speed-dates’ 
kennismaken met bedrijven uit 
de regio. In de persoonlijke ont-
moetingen met beroepsbeoefe-
naren leert de leerling meer over 
het vak of beroep van een profes-

sional. Ter voorbereiding hebben 
de leerlingen op school onder an-
dere een training over netwer-
ken en het onderhouden ervan 
gekregen. Tijdens de gesprekken 
‘voor het echie’ konden ze zo het 
geoefende in praktijk brengen en 
voor zichzelf een podium creë-
ren. Menig leerling heeft er een 
uitnodiging voor de Doe Dag la-
ter deze maand aan overgehou-
den. Met VMBO On Stage bereidt 
Vakcollege Thamen, naast alle an-
dere vakken en activiteiten, de 
leerlingen goed voor op hun ver-
volgcarrière.

Marleen van Arendonk:
‘Zaai zorgt voor een 
mooie samensmelting’
Aalsmeer - Als er nu toch iemand 
is die het ‘sto�ge’ imago dat rond 
de (glas)tuinbouw hangt een an-
der aanzien denkt te kunnen ge-
ven, dan is het Marleen van Aren-
donk! “Het is zo’n dynamische en 
interessante wereld die leeft en 
overal vertakkingen heeft.” Van 
origine afkomstig uit de Noord-
Oostpolder en van jongs-af-aan 
betrokken bij de tuinbouw. Zij 
heeft de wereld van bloemen en 
planten  en alles wat daar verder 
bij komt kijken leren kennen, zo-
als logistiek, vraag- en aanbod, 
�uctuatie van trends en bloemen 
en plantensoorten. 
Marleen houdt van haar vak en 
was altijd al marketeer- en on-
dersteunde kwekers en onder-
nemers in de sierteelt. Maar in de 
loop der tijd is daar de overtui-
ging  bijgekomen dat zij een nog 
veel grotere en verbindende rol 
kan spelen. Want het gaat allang 
niet meer alleen om de promo-
tie van het product, maar steeds 
meer om de vraag: ‘hoe houd ik 
mijn personeel enthousiast en 
hoe krijg ik nieuwe   jonge talen-
ten binnen? ‘
 
Digitaal Podium
“Het imago van; saai, vroeg op, 
lange dagen, smerig werk is on-
terecht en achterhaald. Maar 
ook de moderne sierteelt bedrij-
ven zijn soms nog te behoudend, 
vertellen te weinig. Vroeger was 
je afhankelijk van het weer, nu 
steeds meer van data. De tech-
niek heeft voor een innovatie in 
veredeling, verzorging en voor-
raadbeheer gezorgd. Mijn niche-
vacature platform is gericht op 
het inspireren van scholieren en 
studenten op MBO en HBO ni-
veau om na hun studie de bloe-
men- en plantenwereld binnen 
te stappen. Via Social Mediacam-
pagnes weet ik deze groep te be-
reiken. Daarnaast zijn er de kan-
didaten nu nog werkzaam buiten 
de branche die een nieuwe uitda-
ging zoeken en geen weet heb-
ben van de uiteenlopende func-
ties en toekomstgerichte moge-
lijkheden. Mijn bedrijf Sierteelt 
vacatures is een verzamelplaats 
voor jobs in de sierteeltsector, 
onderverdeeld in vakgebieden 
Wat ik doe is de ondernemer een 
podium bieden - het bedrijf in de 
spotlights zetten voor naamsbe-

kendheid en invulling te geven 
aan de openstaande vacatures. 
Ik bied Sierteelt gerelateerde be-
drijven een marketing verleng-
stuk en ruimte aan die zij zelf on-
line kunnen invullen en bijhou-
den. Uiteraard kan ik hen daarbij 
ook ondersteunen. Ik help graag 
bij hun vragen.” 
Het contact dat Marleen heeft 
met de diverse Horti-opleidin-
gen (groen onderwijs) geeft aan 
dat zij een nieuwe jonge genera-
tie weet warm te maken voor een 
toekomst in de wereld waar inno-
vatie, duurzaamheid, e�ciency 
een steeds grotere rol spelen.  
 
Coaching en masterclasses
“Wat het Zaai-traject mij leert is: 
een deadline stellen bij de zake-
lijke- en persoonlijke aandachts-
punten die je als ondernemer 
goed in het vizier moet hou-
den. De samenwerking met mijn 
buddy Jeroen Mäkel werkt heel 
goed, je maakt samen afspraken 
en houdt elkaar een spiegel voor. 
Ook binnen de intervisiegroepen 
worden de bijkomende facetten 
van het ondernemerschap ge-
deeld. Verder heb ik veel geleerd 
van de coaching en masterclas-
ses, een mooie samensmelting 
van ervaring, theorie en aanmoe-
diging om lef te tonen. In juni 
2018 ben ik als zelfstandig onder-
nemer begonnen. In 2019 sloot ik 
mij aan bij Zaai. Dat heeft mij ze-
ker geholpen bij het uitbouwen 
van mijn nieuwe online initiatief.”
Neem voor meer informatie con-
tact op met Kirsten Verhoef (pro-
ject organisator) via 0297-366182 
of via mail: kirsten@syltsupport.nl
Janna van Zon  

Fit en slank voor de zomer?
Doe mee aan cursus AquaLine 
in Zwembad De Waterlelie
Aalsmeer - Aan de slag met 
uw conditie en gezondheid? 
Doe mee aan de cursus Aqua-
Line van Zwembad De Waterle-
lie, in samenwerking met Dietis-
tenpraktiek VDB. Een 12-week-
se cursus die voedingsadvies 
en sporten combineert. De cur-
sus start donderdag 2 april. Tij-
dens de cursus wordt u bege-
leid door een diëtiste van Dietis-
tenpraktijk VDB. U krijgt een in-
takegesprek, 2 keer een persoon-
lijk consult en 3 workshops voe-
ding en wegen. Op donderdag-
avond doet u mee met Aqua-
Joggen van 19.30-20.15. Daar-
naast mag u onbeperkt banen-
zwemmen en meedoen met de 
andere sportgroepen. AquaJog-
gen is een ideale manier om in-
tensief te sporten, waarbij de be-
lasting op uw gewrichten nihil is. 
U kunt hardlopen in het water 

en blijft prima boven water, om-
dat u een wetbelt draagt. Naast 
het joggen wordt er in de les di-
verse spierversterkende oefenin-
gen gedaan. De kosten voor de 
cursus bedragen € 285,- per per-
soon. Informeer of uw zorgverze-
kering hier een vergoeding voor 
geeft. Opgeven kan bij de recep-
tie van Zwembad De Waterlelie of 
via 0297-322022. De cursus gaat 
door bij minimaal 10 deelnemers. 
Meer informatie: www.zwembad-
dewaterlelie.nl

Steun een gezin in je buurt
Uithoorn – Jeugdzorg is een gro-
te uitdaging, ook in Uithoorn. Vol-
gens Ria Zijlstra, wethouder so-
ciaal domein en onderwijs, is 
een aantal problemen te voor-
komen als mensen in een buurt 
meer naar elkaar omkijken. “Met 
de stichting Buurtgezinnen wil-
len we aandacht en begrip kwe-
ken voor gezinnen met proble-
men. En we willen laten zien dat 
buurtgenoten actief kunnen hel-
pen. Stichting Buurtgezinnen  
brengt zogenaamde vraaggezin-
nen in contact met steungezin-
nen in dezelfde wijk. De stich-
ting is sinds oktober actief in Uit-
hoorn. Hanna ter Welle van Buurt-
gezinnen heeft goede ervaring. 
“We zijn al langer actief, onder 
meer in De Ronde Venen. Daar 
zien we dat steun uit de buurt 
een gezin veel goed doet; dat het 
helpt om te kunnen sparren over 
opvoeding en af en toe elkaars 
kinderen op te vangen. Het is �jn 
als je, de soms pittige klus van het 
draaiend houden van een gezin, 
mag delen.”

Oplopende spanning
Buurtgezinnen richt zich vooral 
op gezinnen, vaak met één ou-
der, die geen grootouders of be-
kenden in de buurt hebben om 
de kinderen af en toe op te van-
gen. Juist in die gezinnen kan de 
spanning hoog oplopen, zeker 
als er overbelasting in het spel is 
bijvoorbeeld door een ziekte van 
een ouder of kind, echtscheiding, 
�nanciële problemen of werke-
loosheid.”

Hanna vervolgt: “Spanning is niet 
altijd te voorkomen. Maar gezin-
nen houden het langer vol als ze 
af en toe los van elkaar kunnen 
opladen. Vaak zien we gezinnen 
met kinderen die het op school 
niet redden vanwege proble-
men thuis. Vaak moeten zij zor-
gen voor hun ouders, of voor jon-
gere broertjes en zusjes. Voor die 
kinderen kan het heel belangrijk 
zijn om een plek te hebben om 
op adem te komen, waar ze on-
bezorgd kind kunnen zijn of ze 
in rust hun huiswerk kunnen ma-
ken.”

Match
Een steungezin is geen pleeg-
gezin, maar ook geen kinderop-
vang, benadrukt Hanna. “Voor-
af bespreken we met het vraag-
gezin de gezinssamenstelling, �-
nanciën, huisvesting, hoe de kin-
deren het op school doen en der-
gelijke. En natuurlijk: staan alle 
gezinsleden, inclusief eventuele 
exen, achter het inschakelen van 
een steungezin? Daarna zoeken 
we een matchend steungezin.
We beginnen met een proefpe-
riode van twee maanden; bevalt 
het goed, dan maken we afspra-
ken met de gezinnen voor vas-
te momenten per week of per 
maand, en over het contact tus-
sen de gezinnen. In principe doen 
we dat voor 2 jaar; besluiten de 
gezinnen daarna dat ze met el-
kaar verder willen, dan verdwij-
nen wij van Buurtgezinnen uit 
beeld. Mocht het nodig zijn, dan 
blijven we beschikbaar.

Uithoorn is van start!
Uithoorn - Op 3 maart 2020 is de 
eerste wandeling geweest van 
de Rollatorwandelclub Uithoorn. 
Om 10:30 werd er verzameld in 
wijkcentrum de Bilderdijkhof 
waarna de club naar buiten ging 
om in het heerlijke zonnige weer 
wandeling te maken.
Onder begeleiding van een be-
geleider van Uithoorn voor Elkaar 
en fysiotherapeuten Martine Mul-
der en Irith Rotteveel is er rond-
om de Bilderdijkhof een rond-
je gelopen in de zon, afgewis-
seld met verschillende spiervers-
terkende en -versoepelende oe-
feningen. Na a�oop van de wan-
deling stond er voor ieder een 
wel verdiend kopje ko�e of thee 
klaar. Wilt u ook mee komen wan-
delen met de Rollatorwandel-

club? Dan bent u natuurlijk van 
harte welkom! Iedere dinsdag 
wordt er gewandeld, het start- en 
eindpunt is de Bilderdijkhof (Bil-
derdijkhof 1, Uithoorn). Er wordt 
een eigen bijdrage van €2,- ge-
vraagd per deelnemer, per keer. 
Dit is inclusief een kopje ko�e of 
thee achteraf. Voor meer informa-
tie kan contact opgenomen wor-
den met 06-52770494 of via e-
mail info@videt-uithoorn.nl.
Mocht vervoer naar en van de 
Bilderdijkhof een probleem zijn 
kunt u contact opnemen met 
ANWB Automaatje, om te kijken 
wat zij voor u kunnen betekenen. 
Dit kunt u doen door te mailen 
naar automaatje@uithoornvoor-
elkaar.nu of te bellen met 0297-
303103.

NK masters schoonspringen:
Weer (5x) goud voor Blits
De Kwakel - Afgelopen week-
end werden de nationale master 
titels verdeeld in Eindhoven tij-
dens de sterk bezette internatio-
nale masterwedstrijden schoon-
springen. Kwakelaar Bas Blits wist 
in zijn leeftijdscategorie beslag te 
leggen op de individuele titels op 
de 1 en 3 meter plank en het plat-
form (de toren). Bij het schoon-
springen is er ook nog het syn-
chroonspringen. Hierbij ben je 

ook nog eens afhankelijk van el-
kaar, wat het ingewikkelder -en 
dus leuker- maakt. Hierbij wist hij 
samen met Andy Ostiana Neder-
lands kampioen synchro 3 me-
ter te worden. Samen met Anke 
Muijzers wist hij bij het onderdeel 
mixed synchro van het platform 
de titel op te eisen. Vooral hun 
contrasalto van de 10 meter to-
ren werd door de jury en publiek 
bijzonder gewaardeerd.

Klaverjasnomaden
Uithoorn - Donderdag 5 maart 
werd in de Schutse de wekelijkse 
kaartavond van de “Klaverjasno-
maden” gehouden. Ondanks het 
slechte weer werd hieraan toch 
nog door 39 enthousiaste lief-
hebbers deelgenomen. Glorieuze 
winnares werd deze keer Ploon 
Slof. Met een prachtige score van 
7761 punten bleef ze namelijk 
de rest van het deelnemersveld 
ruimschoots voor. Met een to-
taal van 7265 punten wist Gerrit 
Vink beslag te leggen op de twee-
de plaats terwijl Jozef Lebesque 
met 7107 punten deze week als 
derde eindigde. Het minst aantal 
punten wist Hans Heere te sco-
ren. Hij was er deze avond totaal 
niet mets zijn gedachte bij en had 
meer aandacht voor de voetbal-
wedstrijd in Rotterdam dan voor 
het kaartspel. Uiteindelijk wist 
hij niet meer dan 4654 punten 
te scoren en werd de poedelprijs 

zijn deel. De hieraan verbonden 
troostprijs , een heerlijke �es wijn, 
zal hem de eerstvolgende klaver-
jasavond worden uitgereikt.
De door DUOplant prachtig ver-
zorgde �eurige boeketten bloe-
men gingen deze week naar Ri-
chard van den Bergh (2x),Egbert 
Verkerk, en Jan de Kuijer terwijl 
de cadeaubonnen, eveneens te 
besteden bij DUOplant, gewon-
nen werden door Piet van Klave-
ren, Betty Verhaegh, Anneke Le-
besque en Fred Witsel. De �essen 
wijn gingen deze avond als mar-
senprijs naar Dora van der Steen, 
Krijn Voorn, To van der Meer en 
Gerard Compier. Alle winnaars 
van harte gefeliciteerd.  
De eerstvolgende klaverjasavond 
wordt weer gespeeld op donder-
dag 12 maart 2020  in de Schutse 
aan de Merodelaan 1 te Uithoorn. 
Aanvang 20.00 uur. U bent hier-
voor van harte uitgenodigd.

Belangrijke zege V.D.O. 
Tafeltennis
Uithoorn - Vrijdag j.l. speelde het 
eerste team van tafeltennisver-
eniging V.D.O. Uithoorn een be-
langrijke uitwedstrijd tegen con-
current Patrios. Het 4e van 10 
competitieduels werd met 4-6 
gewonnen
Martijn van Dijk, goed voor het 
leeuwendeel van de punten dit 
seizoen, was afwezig en werd 
vervangen door jeugdtrainer 
Asam Mian, die voor het eerst aan 
de start verscheen. Leon Braacx 
en Victor van der Most waren de 
teamgenoten tegen de concur-
rent in het gevecht voor hand-
having in de eerste klasse. De 
start van de ploeg was overtui-
gend met knappe overwinnin-
gen voor Leon (1-3) en Victor (2-

3). Asam verloor zijn enkelspel (3-
1) maar wist het dubbelspel  sa-
men met Victor over de streep te 
trekken. Nadat Leon zijn tweede 
enkelspel nipt verloor stond het 
halverwege de avond 2-3 voor 
V.D.O. De ploeg was in de reste-
rende potten nipt sterker dan de 
tegenstanders en wist de avond 
af te sluiten met een 4-6 overwin-
ning. Asam en Leon wonnen bei-
de 1 van de 3 enkelspelen, Victor 
wist ze alle 3 te winnen. 
VDO bezet momenteel de veilige 
4e plek en heeft een voorsprong 
van 4 punten op Amsterdam’78 
en Patrios die momenteel in de 
gevarenzone staan. VDO speelt 
vrijdag a.s. in en tegen Amster-
dam.
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Kunst op het menu van Openbare 
basisschool De Eendracht!

De Ronde Venen - OBS De Eendracht is graag ac-

tief op het gebied van handvaardigheid, muziek en 

dans. Kunst staat dus met regelmaat op het menu! Er 

wordt gebruik gemaakt van externe kunstdocenten 

om het kunstvak extra dimensie te geven.

Dit schooljaar is er een driedaags kunstproject en 

wil de school door middel van het aanbieden van di-

verse kunstdisciplines de creatieve en muzikale ont-

wikkeling van de kinderen stimuleren en vergro-

ten. Vanuit het KRDV-Netwerk (kunst De Ronde Ve-

nen) komen een aantal kunstenaars op bezoek die 

de leerlingen in allerlei verschillende kunstdiscipli-

nes zullen begeleiden naar een prachtige kunstzin-

nige ervaring. Op drie verschillende woensdagen in 

maart, april en mei 2020 zijn de kunstenaars op De 

Eendracht te vinden om met de leerlingen samen te 

werken aan diverse muziekvormen, mime, dans en 

andere beeldende kunsten. Ook de leerkrachten dra-

gen bij aan deze ‘kunst-happening’ en zullen zelf ook 

voor workshops zorgen.
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PERINE

Klopt jouw hart ook sneller van de naderende 
lente? Voel je je fitter en heb je meer ener-
gie? Een veel voorkomend verschijnsel dat 
het voorjaar met zich meebrengt. De stij-
gende temperatuur, de op springen staande 
knoppen van de bladeren aan de bomen, het 
zonnetje dat steeds krachtig wordt; de lucht 
zindert van hoopvolle verwachting op mooier, 
beter en kleurrijker. Als vanzelf krijgen we 
meer energie en zin om (weer) meer te gaan 
bewegen of sporten. De troostende warmte 
van zoete en zwaardere gerechten maakt 
plaats voor lichtere, groenterijke maaltijden. 
Alleen die huid….

Winters grauw
We voelen ons fitter, maar zien er soms nog 
steeds zo futloos en winters grauw uit. Hoe 
kan dat? Dat hee� alles te maken met het 
proces dat onze lichaamscellen door moeten 
voordat de verandering die van binnen uit zo 
mooi door het voorjaar is ingezet ook aan de 
buitenkant zichtbaar wordt. Huid, haren en 

nagels tonen daarom jouw verbeterde ener-
gie pas enkele weken later. Als je spiegelbeeld 
niet klopt met hoe jij je voelt hee� dat soms 
ook invloed op je blijde, energieke gevoel. Dat 
heerlijke, voorjaarsgevoel kan dan zelfs een 
beetje verdwijnen met als gevolg dat je weer 
terugzakt in je winterdip gevoel. En dat wil je 
natuurlijk niet! Wat kun je er aan doen? Boost 
your energy en neem je huid onderhanden 
met behandelingen die je wilt ervaren! 

Skin Experience
Instituut Périne is bekend om de e�ectieve 
Skin Intensive huidbehandelingen: behande-
ling voor zowel lichaam als gezicht, vaak met 
apparatuur, die op een intensieve manier het 
natuurlijk herstelproces van de huid zodanig 
beïnvloeden dat binnen korte tijd duidelijke 
verbetering zichtbaar is. Dit is een onderdeel 
van Instituut Périne dat ook wel in beleving 
de ‘snelweg’ wordt genoemd: de snelle weg 
om van A naar B te komen. Een ander onder-
deel van het instituut houdt zich echter ook 
bezig met de ‘binnendoor’-route: behandelin-
gen die ook van A naar B komen en dus zicht-
bare verbetering in de huid geven, maar waar 
ondertussen genoten wordt van de weldaad 
waarmee deze behandelingen gepaard gaan: 
ontspannende massages, heerlijke geuren 
zoals etherische oliën, verwarmde stoelen, 
zachte muziek naar eigen keuze en een inspi-
rerende verwennerij in de vorm van een hapje 
en drankje na de behandeling. Een ware ‘ 
Skin Experience treat’ dus voor de skin én de 
mind! Om jouw winterse spiegelbeeld aan te 
pakken hee� Périne dit voorjaar een speciale 
Meet & Treat op de kaart gezet: een heerlijk, 
ontspannende, huidverbeterende behande-
ling inclusief een travelset verzorgingspro-
ducten voor thuis, voor maar € 97,50. Deze 
Meet & Treat start met een huidanalyse waar-

Boost your energy - be kind to your skin & mind
Klopt jouw hart ook sneller van de naderende lente? Voel je je fitter 
en heb je meer energie? Een veel voorkomend verschijnsel dat het 
voorjaar met zich meebrengt. De stijgende temperatuur, de op sprin-
gen staande knoppen van de bladeren aan de bomen, het zonnetje 
dat steeds krachtig wordt; de lucht zindert van hoopvolle verwach-
ting op mooier, beter en kleurrijker. Als vanzelf krijgen we meer ener-
gie en zin om (weer) meer te gaan bewegen of sporten. De troostende 
warmte van zoete en zwaardere gerechten maakt plaats voor lich-
tere, groenterijke maaltijden. Alleen die huid….

bij met de computer twee verschillende huid-
metingen worden gedaan. A�ankelijk van de 
huid en van de wensen worden hiermee het 
vochtgehalte, het pigmentniveau, de elasti-
citeit of de talgproductie bepaald. Met deze 
gegevens stelt de huidspecialiste vervolgens 
de behandeling samen. Is er bijvoorbeeld een 
tekort aan vocht in de huid en is de talgpro-
ductie best actief dan wordt er gekozen om 
de huid na de oppervlaktereiniging een gron-
dige dieptereiniging te geven om verstop-
ping van de poriën te helpen voorkomen. 
Deze intensieve reiniging wordt voorafgegaan 
door een ademhalingsritueel om het lichaam 
te helpen ontspannen. Via de armen en de 
handen gaat de aandacht en het bewust-
zijn naar het lichaam en komt er ruimte in het 
hoofd. Een heerlijk ontspannen start dus! De 
reiniging wordt gevolgd door hydraterende 
werksto�en die de huid niet alleen van vocht 
voorzien, maar vooral het vermogen om dat 
vocht langer in de huid vast te houden verbe-
teren. Deze werksto�en bevinden zich veelal 
in hoge concentraties in het masker of serum 
en terwijl deze op de huid hun werk doen 
masseert de specialiste de spanning in jouw 
nek en schouders weg. In complete ontspan-
ning ervaar je een heerlijke frisse sensatie op 
de huid die tot slot beschermd wordt met de 
bij jouw huidwensen passende verzorging. 
De specialiste legt je alle stappen zorgvul-

dig uit tijdens de hele behandeling en advi-
seert je in het thuisgebruik van de producten 
die je mee naar huis krijgt. Met deze produc-
ten heb je langer plezier van het resultaat van 
de behandeling en ervaar je bij elke keer dat 
je de producten gebruikt opnieuw dat stukje 
ontspanning en beleving die zo kenmerkend 
zijn voor Instituut Périne; een ware Skin Expe-
rience. 

Wil je ook je skin & mind trakteren op deze 
voorjaars Meet & Treat? Kijk dan op de 
website van perine.nl of bel 0292-273121 voor 
een afspraak.

Inloopmiddag waxen, verven en epileren
Nieuw bij Instituut Périne: Voor het epile-
ren, verven en harsen hee� Instituut Périne 
voortaan op de woensdagmiddag een inloop-
middag: elke woensdagmiddag kun je zonder 
afspraak binnenlopen om je wenkbrau-
wen te laten epileren, lichaam of gezicht te 
waxen en/of je wimpers en/of wenkbrauwen 
te laten verven. Het kan natuurlijk zijn dat 
je heel eventjes moet wachten, maar neem 
dan even de tijd om lekker tot rust te komen 
met een magazine en kopje thee of rustig 
even rond te kijken in de Skin Concept Store. 
Toch liever een afspraak? Dat kan natuurlijk 
ook nog steeds! Instituut Périne; Genieweg 8 
Mijdrecht. www.perine.nl



Genieweg 8
3641 RH Mijdrecht
tel. (0297) 273121
www.perine.nl

SKIN 
EXPERIENCE
BEHANDELINGEN 
DIE JE WILT 
ERVAREN!

SMIT SCHOENEN

Ervaar het zelf!
De Stretchwalker is een schoen die u blij 
maakt. Geen stijve , pijnlijke of vermoeide 
voeten meer, dankzij de ultieme combina-
tie van balans en demping. Ook geschikt 
voor reumatische klachten en mensen met 
diabetes en voor iedereen die van prach-
tige schoenen houdt die heerlijk lopen. Naad-
loos gevoerd en in verschillende modellen 
verkrijgbaar.

Vrijdag 3 april en zaterdag 4 april kunt u ze 
zelf komen uit testen door op de testparen 
een uurtje buiten te lopen en zelf te ervaren 
hoe fantastisch deze schoenen zitten. Ze zijn 
er zowel voor de dames als voor de heren. 

Waar? 
Natuurlijk bij Smit Schoen in Mijdrecht. De 
schoenzaak waar service en klantvriendelijk-
heid nog steeds hoog in het vaandel staat.

Xsensible Stretchwalker bij 
Smit Schoenen in Mijdrecht

De Japanse uitvinder Tetsuya Nosaka zag als eerste dat het oeroude 
Japanse sandaalconcept vertaald kon worden naar een moderne schoen 
samen met hem ontwikkelden het Nederlandse bedrijf Nimco de Xsensi-
ble Stretchwalker. Een stijlvolle schoen met een uniek balanspunt in het 
midden van de zool. Dit balanspunt zorgt voor optimale balans en een 
evenwichtige, gezonde lichaamshouding.

Xsensible gaat over balans, energie  
en je goed voelen.De oorsprong ligt  
in Japan. Onze balanszool zorgt  
voor een gezonde en natuurlijke 
lichaamshouding.

Balans 
Technologie

W W W. S M I T S C H O E N E N M I J D R E C H T. N L



OORWERK UITHOORN

Het nieuwste paradepaardje van de Uithoornse 
specialist is de Signia Pure X Charge & Go; een 
hoortoestel dat met kop en schouders boven 
de concurrentie uitsteekt. Hajo Carmiggelt 
van Oorwerk Uithoorn vertelt: “De Signia Pure 
Charge & Go is het nieuwste van het nieuw-
ste. De akoestische en bewegingssensortech-
nologie is revolutionair. Met Signia Xperience, 
zoals de nieuwe technologie heet, begrijpt je 
hoortoestel wat belangrijk voor je is, zodat 

je altijd kunt horen wat er voor jou toe doet.” 
Zijn collega Annika Fangmann vult aan: “Als 
je bijvoorbeeld uit eten bent dan maakt Signia 
Xperience het gesprek met je tafelgenoten en 
de livemuziek kristalhelder, terwijl het stemge-
luid van andere gasten zacht op de achtergrond 
blij�. Dat scheelt veel verwarring en frustratie.”

Streamen
Het toestel combineert high-tech hoor-

‘Signia Pure Charge & Go 
begrijpt wat u nodig hee�’

De tijd dat hoortoestellen lelijk of onhandig waren ligt al decennia achter 
ons. Hoortoestellen van tegenwoordig zijn stijlvol, prettig in gebruik en 
vooral heel erg slim. Oorwerk Uithoorn bewijst dat keer op keer. Wilt u dit 
zelf ontdekken, kom dan op woensdag 18 maart vanaf 13.30 uur naar onze 
demo middag.

info@slimness.nl | 0297-765027
Bozenhoven 19 | Mijdrecht

AFVALLEN
ZONDER POESPAS

Slimness is aangesloten bij de BGN.
Dit houdt in dat de kosten van deze cursus door meerdere zorgverzekeraars vergoed worden!

 INDIVIDUEEL  SAMEN  GROEPSVERBAND

www.slimness.nl

SLIMNESS

Dit is een van de onderwerpen tijdens 
het onder begeleiding afvallen bij SLIM-
NESS. Alleen al om jezelf te motiveren door 
je begrip van afvallen te vergroten is het 
makkelijker vol te houden; zeker als je even 
geen zin hebt om minder te eten en meer 
te bewegen.

Bij SLIMNESS stellen we kleine doelen
Wanneer je veel kilo’s wilt verliezen, is het 
belangrijk om niet alleen naar het einddoel 
te kijken, maar ook tussentijdse doelen te 
stellen. Doelen halen motiveert namelijk 
om verder te gaan en vol te houden. Het 
is daarom beter om verschillende kleinere 

Afvallen voor de zomer óf 
gezondheid?

De voordelen van afvallen zijn veel talrijker dan de meeste mensen 
denken. Wanneer zij zich de vraag stellen: ‘waarom moet ik afvallen?’ 
denken zij vooral aan de voordelen voor het uiterlijk. Maar afvallen hee� 
ook vele voordelen voor de gezondheid! En een gezond gewicht hee� ook 
een positief e�ect op hoe je je voelt. Inzicht in de verschillende voordelen 
van afvallen kan helpen om de motivatie te vergroten. 

technologie met heel veel vrijheid. De 
Signia Pure X Charge & Go hee� een accu 
die de hele dag meegaat en beschikt ook 
over een snellaadoptie voor als het toestel 
even snel opgeladen moet worden. Ook 
kun je de hoortoestellen koppelen aan 
andere apparaten met bluetooth om het 
geluid van je telefoon of je televisie direct 
naar je gehoorapparaat te streamen en 
zijn er opties om het leven met tinnitus 
aangenamer te maken. Wat misschien nog 
het meest in het oog springt is het uiter-
lijk van de Signa Pure Charge & Go. Het 
is een slank, gedurfd en verfijnd ontwerp 
en is verkrijgbaar in verschillende kleu-
ren. “Hiermee kun je echt een statement 
maken.”
 

Aandacht
Oorwerk Uithoorn werkt uitsluitend met gedi-
plomeerde audiciens en audiciens in opleiding 
met veel ervaring. Professionaliteit staat voorop 
bij het bedrijf. Oorwerk is goed op de hoogte 
van de laatste ontwikkelingen en werkt met de 
meest moderne meetapparatuur. Daarnaast is 
persoonlijke aandacht voor klanten erg belang-
rijk. Hajo en Annika worden terzijde gestaan 
door Nicole Meijer. Zij zorgt voor een warme 
ontvangst in de winkel, neemt de telefoon 
aan zorgt dat mensen met kleine problemen 
direct worden geholpen. Bij Oorwerk zijn er dus 
geen lange wachttijden voor afspraken of een 
‘service-uurtje’. Mensen met een probleem 
kunnen gelijk langskomen.
 
Hooroplossingen
Iedere situatie vraagt om een andere hoor-
oplossing en dat maatwerk is het sterke punt 
van Oorwerk. De audicien beschikt over een 
ruim assortiment met daarin de hypermo-
derne hoortoestellen van diverse merken en 
tevens hooroplossingen voor een kleinere 
beurs. Oorwerk is te vinden aan de Schans 2 in 
Uithoorn. Zie www.oorwerk.nl voor openings-
tijden. Hier vindt u tevens onze andere locaties, 
zo zitten wij onder andere in Aalsmeer bij Ed 
Kriek Optiek aan de Stationsweg 2. De demo-
middag zal alleen in Uithoorn georganiseerd 
worden.

Demo-middag
Bent u enthousiast geworden naar deze revo-
lutionaire hoortoestellen, dan nodigen wij u 
woensdagmiddag 18 maart vanaf 13.30 uur uit. 
U kunt dan zelf ervaren hoe deze hoortoestel-
len klinken en hier vragen over stellen. Wij staan 
u graag te woord en heten u van harte welkom. 

Oorwerk Uithoorn
Schans 2, 1421 BB Uithoorn
Tel. 0297-520 100
uithoorn@oorwerk.nl

doelen na te streven, dan één lange termijn 
doel. 

Afvallen bij SLIMNESS is geen straf! 
Wees positief en denk eens aan het enorme 
aanbod van gezonde producten die nog 
niet bij jou in de koelkast of de voorraad-
kast liggen. Je kunt gewicht verliezen 
zonder honger te leiden en ondertussen 
lekker, nieuw eten ontdekken. Zo wordt het 
gemakkelijker om de kilo’s blijvend kwijt te 
raken.

Dus begin je volgende afslankpoging niet 
(weer) met minder eten of het gebruiken 
van pakjes of zakjes, maar bij SLIMNESS en 
met meer eten! Door lekker veel gezonde 
producten te kiezen, kun je ongezonde 
gewoontes blijvend veranderen. Zo voor-
kom je het jojo-e¨ect. Met elke week tips 

en recepten lukt het om gezonder te eten, 
zonder trek te krijgen.
Of je nu individueel wil afvallen, samen of 
in een groep het kan bij SLIMNESS alle-
maal! De groepen beginnen 15 april weer. 
Meer informatie en opgeven kan via de 
website. Je kunt ook eerst een gratis intake 
inplannen mocht je nog twijfelen of vragen 
hebben. 

Doordat SLIMNESS is aangesloten bij de 
BGN worden de kosten door meerdere 
zorgverzekeraars vergoed in de aanvul-
lende pakketten. Het verplicht eigen risico 
geldt alleen voor de basisverzekering, niet 
voor de aanvullende pakketten.

SLIMNESS 
Bozenhoven 19a Mijdrecht, www.slimness.
nl, info@slimness.nl, 06-10903050



volg ons op:

www.designbril.nl

Sijbrants & van Olst Optiek Dorpsstraat 32, Uithoorn | telefoon 0297 540777 & Sluisplein 1, Ouderkerk a/d Amstel | telefoon 020 4966082 

LINDBERG 
+

MULTIFOCALE 
 GLAZEN*

VAN 651,00

VOOR

590,00

LINDBERG 
+

ENKELVOUDIGE     
GLAZEN*

 VAN 551,00

VOOR

499,00

Sijbrants & van Olst Optiek heeft de grootste collectie Lindberg-brillen van 
de regio. Van 13 tot en met 28 maart vinden er de Lindberg-kortings-
weken plaats. Tijdens deze periode heeft u al een Lindberg-bril met enkel-
voudige brillenglazen voor *€ 499,-  en een multifocale bril voor *€ 590,-.
Bij andere combinaties met Hoya-glazen krijgt u 10% korting op de 
glazen, tot een maximum van € 150,-.

www.designbril.nl

*vraag naar de voorwaarden

Kortingsweken Lindberg bij 
Sijbrants & van Olst Optiek

SIJBRANTS & VAN OLST

De monturen van Lindberg zijn gemaakt 
van hoogwaardige materialen als titanium, 
acetaat, goud, platina, diamant en bu�el-
hoorn. De frames zijn uitzonderlijk licht en 
comfortabel, en tegelijkertijd ongelooflijk 
sterk en stabiel. Dat komt door de toepas-
sing van gepatenteerde technologieën, waar-
bij de stelling less is more van toepassing is: 
alle schroeven, klinknageltjes en lassen die 
niet essentieel zijn, worden weggelaten. Elk 
montuur wordt met de hand afgewerkt en 
genummerd. Lindberg is bij uitstek een merk 
voor lie�ebbers. Voor kenners die uitzonder-
lijk design, technische innovaties en het ware 
vakmanschap weten te waarderen. 

Sijbrants & van Olst is al ruim 30 jaar hét adres 

voor optimale oogzorg en voor een breed 
aanbod in monturen in alle stijlen en prijsklas-
sen. Naast de bekende, populaire merken vindt u 
er exclusieve designmerken als Theo, Paul Smith, 
Anne & Valentin, Oliver Peoples en natuurlijk 
Lindberg. Als u houdt van stijlvol Deens design, 
mooie materialen en technische hoogstand-
jes, breng dan in de periode van 13 tot en met 28 
maart een bezoek aan Sijbrants & van Olst Optiek 
in Uithoorn en Ouderkerk. U bent er van harte 
welkom! 

Sijbrants & van Olst Optiek 
Dorpsstraat 32 Uithoorn 
telefoon 0297 540777
Sluisplein 1 Ouderkerk a/d Amstel 
telefoon 020 4966082 

Bij Sijbrants & van Olst Optiek in Uithoorn en Ouderkerk vindt u de 
grootste collectie Lindberg-brillen van de regio. Lindberg is een 
Deens brillenmerk dat veel prestigieuze ontwerpprijzen hee� gewon-
nen. Het merk onderscheidt zich door de combinatie van elegant 
Scandinavisch design en vooruitstrevende techniek.

Oorwerk Uithoorn

Oorwerk Hoogkarspel
Raadhuisplein 26
1616 AV Hoogkarspel
T
E

Oorwerk Hoorn
Veemarkt 35
1621 JB Hoorn
T
E

dot

Oorwerk Hoogkarspel
Raadhuisplein 26
1616 AV Hoogkarspel
T
E

Oorwerk Hoorn
Veemarkt 35
1621 JB Hoorn
T
E

dot

Schans 2
1421 BB Uithoorn
T 0297 520 100
E uithoorn@oorwerk.nl

Openingstijden; zie www.oorwerk.nl

Stationsweg 2
1431 EG Aalsmeer
T 0297 320478
E aalsmeer@oorwerk.nl

Oorwerk Aalsmeer
(Bij Ed Kriek Optiek)

Testpersonen gezocht
voor het allernieuwste 
hoortoestel
Oorwerk zal ook dit jaar de laatste hoortechniek in de praktijk gaan 
testen. Wij zijn dan ook op zoek naar mensen die al een hoortoestel dragen 
of mensen die het gevoel hebben dat ze wel eens geluiden missen.

Wilt u testen of uw gehoor beter wordt?
Onderzoek wijst uit dat het nieuwste hoortoestel ervoor zorgt dat u een gesprek 
en zelfs een groepsgesprek makkelijker kunt volgen. En dat u zich daarvoor 
minder hoeft in te spannen zodat u minder moe bent aan het einde van de dag. 
Niet alleen gesprekken, maar ook muziek en buitengeluiden zijn helder en 
natuurlijker. U kunt uw toestel koppelen aan uw smartphone of uw toestel door 
de audicien op afstand laten stellen.

U bent als testpersoon belangrijk. 
De nieuwste techniek is er voor u. Maar dat gaat niet vanzelf. Dat is maatwerk. 
Dat is Oorwerk. Dat is waar wij voor staan. Daarom bent u als testpersoon 
belangrijk. Uw audicien zal u dan ook vragen het nieuwste toestel te beoordelen 
in veel voorkomende situaties.   

Neem nu contact op met onze gecertifi ceerde audiciens voor meer informatie.



MEDISCH

Zo voorkom je 
overtollige eelt

VOEDING

Eieren wel of niet  
in de koelkast?

De reden dat supermarkten ervoor kiezen om 
de eieren daar niet te koelen, is om ervoor te 
zorgen dat ze uiteindelijk bij je thuis langer 
vers blijven. Het is echter wel verstandig om 
ze direct na aankoop in de koelkast te zetten. 
Je kunt gewoon de hele doos zo in de koelkast 
schuiven. De lage temperatuur hee� als e�ect 
dat bacteriën minder kans hebben om zich te 
ontwikkelen, terwijl de doos ervoor zorgt dat 
de eieren minder snel kunnen uitdrogen.

Maar waarom wordt dit dan niet al in de 
supermarkt gedaan? Dat hee� te maken met 
de situatie die zou optreden wanneer ze daar-
uit worden gehaald. Op het moment dat je 
een gekoeld ei mee naar huis zou nemen, 
treedt onderweg condensvorming op en door 
dat vocht ontstaat een atmosfeer waarin 

bacteriën beter gedijen. De houdbaarheids-
duur van het ei vermindert daardoor aanzien-
lijk. Om die reden wordt de temperatuur van 
de eieren in het hete transportproces zo 
constant mogelijk gehouden.
Vaak zijn koelkasten uitgerust met een apart 
rekje voor eieren. Dat is er natuurlijk niet 
voor niets. Alleen dat al is een indicatie dat 
je eieren dus wel in de koelkast moet bewa-
ren. Overigens past het eten van twee tot 
drie eieren per week prima in een gezond 
voedingspatroon. Het antwoord op de vraag 
of elke dag een ei nu wel of niet gezond is, 
hangt vooral af van wat je verder zoal eet. 
Het Voedingscentrum adviseert om vis, peul-
vruchten, vlees en eieren goed af te wisselen. 
Eet je vegetarisch, dan kun je gerust drie tot 
vier eieren per week eten. 

In supermarkten worden eieren niet in de koeling geplaatst. Ze staan 
gewoon ergens in een schap of soms op een losse kar ergens in de winkel. 
Voor sommige mensen is dat een signaal om de eieren thuis ook op die 
manier te bewaren en ze dus niet in de koelkast te zetten. Is dat verstan-
dig of niet? Wij zochten het uit.

Eelt wordt vaak veroorzaakt wanneer er 
sprake is van te veel wrijving of druk. Het 
spreekt dus voor zich dat mensen met over-
gewicht een hoger risico lopen op het ontwik-
kelen van eelt. Dat is logisch, want je voeten 
moeten een steeds zwaarder lichaam dragen. 
Ook mensen die de hele dag veel moeten 
staan, hebben vaker last van eelt op de voeten. 
Hetzelfde geldt voor mensen met een zeer 
droge huid. Maar iets simpels als het gebruikte 
schoeisel is ook al van groot belang. Zijn je 
schoenen bijvoorbeeld te ruim, dan kun je 
gemakkelijk meer eelt krijgen. Ook wanneer 
je te kleine sokken draagt of regelmatig in je 
schoenen stapt zonder sokken aan, loop je 
dit risico. Er ontstaat dan namelijk wrijving op 
plekken waar dat niet hoort. Zelfs de stand van 
de voeten is van belang. Als die niet correct 
is, kan corrigerend schoeisel uitkomst bieden. 
Een pedicure kan hardnekkige eelt verwijde-

ren en weet vaak ook precies te duiden waar-
door die overtollige eelt is veroorzaakt. Maar 
je kunt ook zelf al het nodige doen om eelt te 
voorkomen. Vertroetel je voeten bijvoorbeeld 
door ze dagelijks in te smeren met een vette 
crème. Je bereikt hiermee dat de huid van 
de voeten zacht blij� en daarmee verkom je 
zogenoemde kloven in de voeten.

Als je lichaam onderhuids meer nieuwe huidcellen aanmaakt dan er aan de 
oppervlakte afsterven, verdikt de bovenste huidlaag zich. We noemen dit 
eelt en in principe dient deze laag als bescherming van ons lichaam. Het 
kan echter gebeuren dat die laag te dik wordt, waardoor hinder ontstaat. 
Hieraan kunnen diverse oorzaken ten grondslag liggen.

De Amerikaanse fabrikant Biogen hee� 
bij toezichthouder FDA een nieuw medi-
cijn aangemeld; Aducanumab. Al langere tijd 
was de fabrikant met de ontwikkeling van dit 
medicijn bezig, maar aanvankelijk de test-
resultaten zo teleurstellend dat stopzetting 
van de ontwikkeling werd aangekondigd. Het 
lijkt erop dat alsnog het gewenste resultaat is 
bereikt en daarom is uiteindelijk besloten om 
het medicijn toch aan te melden voor goed-
keuring. Of die goedkeuring er uiteindelijk 
ook komt, is nog maar de vraag. Het medi-
cijn zou naar verluidt pas werken wanneer 
er een hoge dosis van wordt toegediend 
en dit zou kunnen inhouden dat er aanvul-
lend onderzoek naar de e�ecten en risico’s 

nodig is. Wanneer dat het geval is, kan het 
nog jaren duren vorodat patiënten daadwer-
kelijk gebruik kunnen maken van het medi-
cijn. Sowieso moeten we ons niet rijk reke-
nen, het middel is niet in staat de ziekte van 
Alzheimer te genezen, het kan hooguit de 
ziekte afremmen. Ook werkt Aducanumab 
uitsluitend bij de ziekte van Alzheimer en niet 
bij andere vormen van dementie. Dit komt 
omdat het zich richt op een specifiek eiwit 
dat alleen bij de ziekte van Alzheimer voor-
komt. De ziekte van Alzheimer is echter wel 
de meest voorkomende vorm van demen-
tie in ons land. Ongeveer twee derde van alle 
dementerende Nederlanders hee� te maken 
met deze ziekte.

Nieuwe stap in strijd 
tegen Alzheimer

Er wordt voortdurend gewerkt aan onderzoek naar de ziekte van Alzhei-
mer en naar het ontwikkelen van een medicijn tegen deze ziekte. Onlangs 
is daarin een grote stap voortwaarts gezet. 

MEDISCH

Doe mee met de mail & win actie 
En maak kans op één van de drie blue®m Oral Foam verpakkingen.
Ga naar https://www.lijfengezondheid.nl/mail-en-win en vul hier je gegevens in.

In onze mond leven maar liefst 80 miljoen bacteriën
Foam It met de award winnende blue®mOral Foam. Innovatieve mond-
verzorgende schuim op basis van zuurstof en honing voor gezond 
tandvlees en mondslijmvlies.

TIP! Handig voor onderweg, 
de nieuwe meeneemverpakking van 50 ml.
De nieuwe kleine en compacte 50 ml verpakking 
van blue®mOral Foam is perfect om in de tas mee 
te nemen. Door het compacte formaat en 
gebruiksgemak is deze mini fl acon ideaal 
onderweg, naar kantoor of in de sport-
tas, om de mond gedurende 
de dag aangenaam 
mee te verfrissen en 
te verzorgen.



• Corsetterie • Lingerie • Badmode • BorstprothesesSpeciaalzaak

Mirande lingerie
Schans 1 - 1421 BA Uithoorn
Tel. 0297-564106 E-mail mircors@xs4all.nl
      Mirande Lingerie

maandag gesloten
dinsdag t/m vrijdag 9.30-17.30 uur
zaterdag 9.30-17.00 uur
Voldoende gratis parkeerplaatsen

MIRANDE

Als u bij aankoop van een nieuwe BH een 
oude BH inlevert, ontvangt u tien euro 
korting op uw nieuwe aankoop. (Geldt niet 
op bestellingen en andere acties) Deze actie 
is tot en met 31 maart a.s. Als uw BH nog 
bruikbaar is, gaat deze naar een goed doel, 
waar ze ervoor zorgen dat deze BH nog 
gedragen kunnen worden door mensen die 
geen BH kunnen betalen. Dus dubbel goed, 
u ontvangt korting en uw oude BH wordt 
hergebruikt. Bij Mirande kun je altijd terecht. 
Als een klant iets speciaals wil gaan we er 
natuurlijk wel aan werken om het in huis 
te krijgen. We hebben mensen met kennis 
van zaken in de winkel, helemaal als het om 
protheses gaat. Daarvoor hebben we gedi-
plomeerd personeel. Dat doen we ook niet 
zomaar tussendoor, maar dat gaat uitslui-

tend op afspraak. De reden is dat dit spe 
cifi eke aandacht vergt voor de klant en 
natuurlijk om de privacy te waarborgen,” 
aldus Mieke. 

Al met al is en blij�  Mirande Lingerie voor 
Uithoorn en de (verre) omtrek het walhal-
la voor dames in alle lee� ijden die op zoek 
zijn naar lingerie, nacht- en badkleding, 
maar tevens corsetterie en kleding waar-
aan een prothese ten grondslag ligt. Kortom, 
bij uitstek een speciaalzaak die ook bekend-
heid in het buitenland geniet. Maar ook 
mannen kunnen hier terecht voor badkle-
ding en nachtgoed. Mieke: “We hebben geen 
web- site, maar staan wel op Facebook, ons 
e-mail adres is mircors@xs4all.nl en het 
telefoonnummer is 0297-564106. 

Tien euro voor uw oude BH 
en u steunt een goed doel

Bij Lingerie speciaal zaak Mirande in Uithoorn wordt er deze maand een 
superleuke actie gehouden. 



Waarom is er zoveel te doen om 
het coronavirus en COVID-19? 

MEDISCH

Ontstaan en klachten
In de regio Wuhan in China werd in decem-
ber 2019 een uitbraak van een nieuw corona-
virus vastgesteld, ook wel SARS severe acute 
respiratory syndrome -CoV coronavirus -2 
genoemd. Het virus kan de ziekte COVID-19 
veroorzaken. De meeste patiënten met het 
nieuwe coronavirus hebben koorts en lucht-
wegklachten, zoals hoesten of kortademig-
heid. Dit nieuwe coronavirus wijkt af van de 
bekende coronavirussen die bij mensen voor-
komen. De ziekte is van mens op mens over-
draagbaar. Op dit moment wordt ervan uitge-
gaan dat één ziek persoon gemiddeld 2 
andere personen kan besmetten. Hoe zieker 
iemand is, hoe meer hij het virus verspreidt. 

Wat is er nu bekend?
Het is nog niet bekend of het nieuwe corona-
virus ernstiger is dan een gebruikelijke griep. 
Het RIVM stelt op zijn website dat de o�ciële 
cijfers van dit moment niet heel verontrus-
tend lijken. Het gaat wel om een nieuw virus. 
Het is dan belangrijk om heel gedetailleerde 
informatie boven tafel te krijgen om precies 
te kunnen bepalen hoe gevaarlijk het virus is. 
Er is meer informatie nodig over de versprei-

ding van het virus, ook bij mensen die maar 
een beetje of helemaal niet ziek worden. “En 
van alle mensen die ziek worden, wil je eigen-
lijk precies weten wat ze hebben gedaan”, 
aldus het RIVM. Omdat nog niet alles over dit 
virus bekend is, worden daarom voorzorgs-
maatregelen genomen om verdere versprei-
ding te voorkomen. Er is echter niet bekend 
hoeveel vertraging er in de gegevens zit en of 
er sprake is van een onderrapportage en hoe 
groot die is.

Situatie Nederland
Op 27 februari werd het eerste ziektege-
val in Nederland bevestigd. In Nederland is 
het coronavirus inmiddels bij ruim 300 perso-
nen aangetoond. Bij patiënten in Neder-
land wordt nauwkeurig in kaart gebracht met 
wie de patiënt contact hee� gehad. De GGD 
Gemeentelijke Gezondheidsdienst monitort 
alle contacten om de kans op verspreiding 
van de ziekte zo klein mogelijk te houden.

Protocol bij ziekteverschijnselen 
en incubatietijd
Als iemand met ziekteverschijnselen van 
COVID-19 zich (telefonisch) bij een arts meldt 

Er is op dit moment veel te doen over het coronavirus dat COVID-19 
veroorzaakt. Wereldwijd worden nu veel maatregelen getro�en om 
verdere verspreiding te voorkomen. De Italiaanse regering kondigde 
zelfs afgelopen maandagavond 9 maart de drastische maatregel af om 
het hele land op slot te doen om hiermee de uitbraak in te dammen. 
In Nederland kondigde premier Mark Rutte diezelfde dag af om geen 
handen meer te schudden, om zo de besmettingskans te verkleinen. 
Op dat moment staat de teller op 321 gevallen in Nederland. Wat is nu 
eigenlijk COVID-19, waarom is hier zoveel over te doen en wat kun je 
zelf doen om de kans op besmetting te verkleinen?

en de arts denkt dat de patiënt mogelijk het 
nieuwe coronavirus hee�, gaat er een proto-
col in werking. De arts vraagt een test aan. 
Ondertussen wordt de verdachte patiënt in 
isolatie gehouden. Dat kan in thuisisolatie of 
door opname in het ziekenhuis. Dat is a�an-
kelijk van de situatie. Als de test positief is, 
dus als de persoon besmet is, blij� de patiënt 
in isolatie. De GGD Gemeentelijke Gezond-
heidsdienst doet dan zogenoemd contact-
onderzoek. Alle mensen waarmee de patiënt 
tijdens de besmettelijke periode contact 
hee� gehad, moeten gedurende de incuba-
tietijd hun gezondheid in de gaten houden. 
Als zij ziekteverschijnselen krijgen, moeten zij 
dat aan de GGD melden en begint het verhaal 
van vooraf aan. De incubatietijd is de peri-
ode tussen het moment dat je besmet raakt 
en dat je ziek wordt. Bij het nieuwe corona-
virus varieert de incubatietijd van 2 tot 12 
dagen. Voor de zekerheid hanteert het RIVM 
14 dagen. 

Genezing van COVID-19
De genezing van COVID-19 is a�ankelijk van 
de ernst van de klachten. Mensen met milde 
klachten genezen sneller (na een paar dagen). 
Mensen die in het ziekenhuis zijn opgenomen, 
hebben over het algemeen meer tijd nodig 
om herstellen (soms weken). Als je je beter 
voelt en 24 uur geen gezondheidsklachten 
meer hebt gehad, ben je genezen.

Wat kun je zelf doen om verspreiding 
te voorkomen?
De belangrijkste maatregelen die je kunt 
nemen om verspreiding van het coronavirus 
te voorkomen:
•	 Was	je	handen	regelmatig	
 (minstens 20 seconden)

•	 Hoest	en	nies	in	de	binnenkant	
 van je elleboog
•	 Gebruik	papieren	zakdoekjes
•		 Geen	handen	schudden
Deze maatregelen gelden voor alle virussen 
die griep en verkoudheid kunnen veroorza-
ken. Het is dus altijd belangrijk om deze op te 
volgen. 

Ook aantal genezingen in stijgende lijn
Toch is er enige geruststelling. Naast het 
aantal geïnfecteerde personen, is er tevens 
wereldwijd een stijgende lijn waarneem-
baar in het aantal personen dat geneest. De 
John Hopkins University for Medicine in de 
Verenigde Staten houdt nauwkeurig een 
dashboard bij van de bevestigde gevallen 
wereldwijd en per land. Dit dashboard wordt 
voortdurend geüpdatet. De stand van zaken 
op dinsdag 10 maart om 9.35 uur: wereldwijd 
114.536 ziektegevallen versus 64.026 gene-
zen personen. Dit dashboard is te benade-
ren via deze link: https://gisanddata.maps.
arcgis.com/apps/opsdashboard/index.
html?¥clid=IwAR1kyJn8WSH¨Pk5_E3CuI7c-
dYV3ckVcxpRVSVZuEI9dzmFcm45BALR-
LunE#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6

Voor meer informatie:
Kijk voor meer vragen en antwoorden op de 
website van het RIVM: https://www.rivm.nl/
coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden of 
bel het landelijke GGD-nummer 0800-1351, 
om het vastlopen van de telefoonlijnen bij 
huisartsen en gemeente te voorkomen.
Bart Jonker

Bronnen: RIVM, 
John Hopkins 
University U.S.A.

BEWEGEN

Sporten op vakantie gee� een voldaan gevoel

Hét landschap voor tal van sporten
Ben je op zoek naar de ideale bestemming 

voor een sportieve vakantie? De Zuidwest-
kust van Frankrijk is altijd een goed idee. Het 

Op vakantie gaan betekent heerlijk doen waar je zelf zin in hebt: 
genieten van een mooie omgeving, schitterend weer en lekker eten 
en drinken. Maar ook sport is een fijne bezigheid op je vakantiebe-
stemming. Sporten biedt je de perfecte manier om de omgeving te 
verkennen. Op vakantie heb je daar tijd genoeg voor. Een andere 
goede reden om te sporten is dat je je conditie onderhoudt en werkt 
aan een strak lijf. Nadat je een sportieve activiteit hebt ondernomen, 
kun je daarna bovendien met een voldaan gevoel relaxen.

landschap met haar bergen, meren, rivie-
ren en uitgestrekte stranden spreekt tot de 
verbeelding. Deze omstandigheden bieden 
de perfecte uitdaging voor tientallen spor-
tieve activiteiten voor jong en oud. Aan de 
westkust ligt de streek Aquitaine-Gironde. 
Deze omgeving leent zich bij uitstek voor 
wandelen, fietsen, zwemmen en golfen. 
Ook als je een lie�ebber bent van bergbe-
klimmen, ra�en en kanoën, vind je er volop 
mogelijkheden. Je verbrandt door flink te 
sporten ook nog eens bergen calorieën.

Actieve strandvakantie
Houd je van een actieve strandvakantie en 
ben je een geoefende windsurfer? De golven 
van de Atlantische Oceaan langs de kust 
van Aquitaine-Gironde zijn vaak immens. 
Surfen aan deze kustlijn is dus gegaran-
deerd spectaculair. Wil je gaan zwemmen? 
Ook dan kom je hier volop aan je trekken. 
In de meeste badplaatsen zijn de stran-
den bewaakt en dat maakt het voor zowel 
volwassenen als kinderen veilig om een duik 
te nemen. In de departementen Les Landes 
en Gironde liggen vlak achter de kustlijn 
en de duinen mooie meren. Ook hier is het 
veilig zwemmen en windsurfen.

Fietsen en golfen
Aquitaine-Gironde leent zich ook perfect 
voor een mooie fietsvakantie. De schaduw-
rijke fietspaden in de bossen en vlak achter 
de kust, zijn een genot om te ontdekken. Je 
kunt er rustig opuit gaan met het hele gezin 
over goed begaanbare paden of per moun-
tainbike de meer uitdagende routes verken-
nen. Heb je ook zin om tijdens je actieve 
vakantie een potje golf te spelen? Je kunt 
kiezen uit diverse mooi aangelegde gol¥a-
nen in de regio Aquitaine-Gironde geschikt 
voor verschillende spelniveaus. De banen 
bevinden zich op prachtige plekken met 
indrukwekkend natuurschoon. Tijdens het 
spel geniet je van de glooiende hellingen in 
het zonovergoten landschap vol kleurrijke 
beplanting. Door op deze manier je benen 
te strekken, werk je aan zowel je fysieke 
als mentale conditie. Thuiskomen met 
hernieuwde energie is dus gegarandeerd.
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NEO VITA

Neo Vita zit op de A. Philipsweg in Uithoorn, 
een goed bereikbare locatie met een oprit (en 
aparte afrit) naar de achterzijde van het pand 
waar zich de entree bevind aan het eigen 
parkeerterrein. Iedereen voelt zich er thuis, 
jong, oud, dun, dik, man of vrouw. Geen spie-
gelwanden of harde muziek.

Spieren verwennen in 30 minuten met het 
FAME-circuit
Het Fame-circuit met 10 apparaten is snel en 
zeer e�ectief, omdat je het onder- en boven-
lichaam tegelijk traint. De intensiteit van de 
training bepaal je door je eigen krachtsin-
spanning. Zelfs mensen die niet sportief zijn, 
ontdekken de voordelen en komen steeds 
vaker per week. Ben je wel sportief dan is het 
een zeer goede aanvulling op datgene wat je 
al doet aan sport, omdat met Fame meer dan 
600 spieren aan bod komen.

“Had ik Neo Vita maar eerder ontdekt”

Wat is de kracht van Neo Vita? In de 16 jaar dat Neo Vita bestaat is de 
laagdrempeligheid, kleinschaligheid en de ontspannen (huiskamer)sfeer 
essentieel gebleken als aanvulling op het serieuze sporten. “Had ik Neo 
Vita maar eerder ontdekt, want ik voel mij zo veel beter!” is een veelge-
hoorde uitspraak.

S H I AT S U  M A S S A G E  T H E R A P I E
SAN BAO PRAKTIJK

  Wordt (deels) door de meeste 
zorgverzekeraars vergoed.

Shiatsu therapie is een effectieve behandeling voor 
hoofdpijn, overgangsklachten, vermoeidheid, stress, 

burn-out, menstruatieproblemen, pijnklachten in rug, 
schouder, nek of heup, slapeloosheid, darmklachten, 

ademhalingsproblemen, emotionele klachten. 
Shiatsu versterkt uw weerstand, is ontspannend 

en geeft uw lichaam een echte oppepper!

Kijk voor meer informatie: 
www.sanbaopraktijk.nl  

of bel 06-15280701
Lid van beroepsvereniging

NVTCG Zhong

SAN BAO PRAKTIJK

‘Mijn halve gezicht, van mijn achterhoofd 
tot aan mijn neus, voelde net of ik een 
verdoving bij de tandarts had gehad. Mijn 
mondhoek hing een beetje en ik had een 
raar gevoel in mijn hoofd. Uiteraard heb 
ik allerlei onderzoeken gehad, maar daar 

kwam niets uit. In het reguliere circuit kon ik 
alleen nog medicijnen krijgen, verder wisten 
ze het niet meer. Toen las ik het stukje van 
Petra in de krant en hoopte dat zij mij zou 
kunnen helpen.’ 
Paula oogt fit, haar bijna 70 jaar is haar 

Kwalitatief beter 
leven door Shiatsu

Paula Andersen vertelt mij graag waarom zij iedereen Shiatsu thera-
pie bij Petra van der Knaap gunt, maar eerst wil ik weten: Waarom ben 
jij naar Petra gegaan?

niet aan te zien en van verlammingach-
tige verschijnselen is helemaal niets meer te 
vinden. Nu, na een jaar, hee� ze nergens last 
meer van. Enthousiast gaat ze verder: ‘De 
behandeling bestaat uit drukpuntmassage 
waarbij Petra lichte druk uitoefent op ener-
giepunten. Geen gekneed of pijnlijke oefe-
ningen, dus in principe geschikt voor ieder-
een, en je hebt gewoon je kleren aan.’
 
Wat is Shiatsu eigenlijk?
Shiatsu is een traditionele Chinese behan-
delwijze waarbij met lichte druk op het 
lichaam blokkades of stagnaties in energie-
banen worden opgelost. Drukpunten zitten 
niet altijd op de pijnlijke plek zelf. Het kan 
zijn, bijvoorbeeld bij hoofdpijn, dat alleen de 
benen worden behandeld.
Maar ook op het mentale vlak kan Petra 
helpen, want emoties kunnen ook stagna-
ties in het lichaam veroorzaken. Door het 
ophe�en van de blokkades kunnen angs-
ten, boosheid en verdriet bijvoorbeeld een 
stuk minder worden, waardoor er een signi-
ficante verbetering is in de kwaliteit van het 
leven. De energiebanen stromen dan beter 
door waardoor het niet blij� ‘hangen.’
 
Voor iedereen geschikt
Voor wie zouden deze behandelingen het 
beste zijn, vraag ik aan Paula: ‘Voor ieder-
een. Echt waar… Mensen hebben tegen-
woordig bijna allemaal stress, of zijn zwaar 
vermoeid. Dan is Shiatsu ideaal omdat het 
naast ontspannend ook preventief werkt. 
Bovendien kan Shiatsu helpen bij zware 
hormonale klachten, of onverklaarbare 
pijnen.
Vaak kunnen deze, deels, of soms hele-
maal verholpen worden, dit verschilt wel per 
persoon. Mijn overtuiging is dat iedereen 
aan de Shiatsu zou moeten omdat het de 
maatschappij enorm veel medische kosten 
bespaart.’
 

Frequentie van de behandelingen
Paula legt uit wat er in eerst instantie gebeurt: 
‘Petra begint met een uitgebreid intakege-
sprek en brengt alle klachten in kaart. De 
eerste paar weken kom je elke week voor een 
behandeling, daarna zit er meer tijd tussen 
de behandelingen. Men kan, als de klach-
ten verminderd zijn of helemaal weg zijn voor 
onderhoud blijven komen.’

Op de website van Petra, 
www.sanbaopraktijk.nl staat veel meer infor-
matie. Ook uitgebreidere beschrijvingen van 
de behandelingen of wat u kunt verwachten. 
De kosten worden grotendeels vergoed door 
de meeste zorgverzekeraars omdat zij aange-
sloten is bij beroepsvereniging Zhong. 

Buikvet verbranden met Better Belly
Op afspraak kun je je conditie trainen op een 
loopband, crosstrainer of hometrainer. Tijdens 
deze training draag je een infraroodband om 
de buik, om het buikvet te doen verminde-
ren. Deze band stimuleert de bloedcircula-
tie waardoor vetcellen los komen. Bovendien 
stimuleert het de afvoer van afvalsto�en. 

Bikiniproof met Power Slim
Voordat de terrassen weer openen is het tijd 
om met Power Slim te starten. Met Power 
Slim ga je niet minder eten, maar leer je 
anders eten onder persoonlijke begeleiding. 
Met 6 eetmomenten op een dag heb je geen 
honger en eet je koolhydraatarm en eiwitrijke 
produkten. (Geen shakes) Het is eenvoudig in 
te passen in je dagelijks leven, zelfs met werk 
en/of een gezin. In drie fasen werken we naar 
het streefgewicht en leer je hoe je dit gewicht 
vast kunt houden. Krijg het lichaam dat jij 
verdient! Bel of mail voor gratis persoonlijk 
advies, rondleiding of meting.

NEO VITA
Anton Philipsweg 11a, 1422 AL Uithoorn
Tel. 0297 581 342, info@neo-vita.nl
www.neo-vita.nl
gratis parkeren aan de achterzijde



 Seks, fertiliteit en heldha�ige vrouwen
PSYCHE

Veel vrouwen doorstaan al deze narig-
heid omdat ze een helder doel voor ogen 
hebben, het krijgen van een kindje. En als 
dat lukt, was het het natuurlijk allemaal 
waard. Maar door de nare ervaringen, kan 
er een negatieve associatie met aanraking 
van het bekkengebied ontstaan. Wanneer 
het fertiliteitstraject eenmaal achter hen 
ligt, hebben deze vrouwen als gevolg hier-
van vaak geen zin meer in seks. Uit angst 
voor een volgende pijnlijk ervaring gaan ze 
seks vermijden of spannen ze hun bekken-
bodem aan, waardoor penetratie juist pijn-
lijk wordt of soms zelfs niet meer lukt. 
Ook hoor ik vaak dat vrouwen hun gevoel 
als het ware uitschakelen tijdens de nare 
onderzoeken of aan totaal iets anders 
denken, waardoor ze er eigenlijk niet echt 
bij zijn. Na afloop van het fertiliteitstraject 
kan het hierdoor moeilijk zijn om tijdens 
intimiteit en seks het gevoel weer toe te 
laten en te genieten van het moment.

Helaas reageert de omgeving niet altijd 
begripvol, wanneer er na een fertiliteits-
traject klachten ontstaan. ‘Maar je hebt nu 
toch een prachtig kindje!’ (bij een succes-
vol traject), ‘Ach, dat ligt nu gelukkig alle-
maal achter je’ (bij een onsuccesvol traject) 
of ‘Wees blij dat je überhaupt de mogelijk-
heid had om dit traject in te gaan’, zijn veel 
gehoorde opmerkingen. De boodschap die 
tussen de regels door gegeven wordt, is 
dan eigenlijk dat jouw gevoel er niet mag 
zijn, ‘Niet zeuren, gewoon doorgaan en blij 
zijn!’. Geen steunende boodschap, als je 
echt klachten ervaart.

Gelukkig doorlopen veel vrouwen een ferti-
liteitstraject zonder daarna klachten te 
ontwikkelen. Maar mocht je tegen proble-
men aanlopen, weet dan dat je niet de 
enige bent. En, dat er wat aan te doen is! 
Gesprekken met een seksuoloog kunnen 

helpen om angsten te verminderen en nare 
ervaringen te verwerken, een bekken-
fysiotherapeut kan je leren om beter te 
ontspannen en een haptonoom kan helpen 
om weer in contact te komen met je gevoel.

Maar laten we als omgeving vooral ook 
steunend reageren en erkennen dat het 
doorlopen van een fertiliteitstraject ingrij-
pend kan zijn. Je bent dapper als je er 
niet voor kiest, als je er wel aan begint, 
als je besluit ermee te stoppen of er toch 

mee door te gaan, wanneer je er eerlijk 
over bent, problemen onder ogen dur� te 
komen en hulp zoekt als het nodig is. Jij 
daar, ja jij…je bent een held!
 

Drs. Jolien Spoelstra 
• GZ-psycholoog/seksuoloog 
NVVS
 Move for Motion, praktijk voor 
psychotherapie
www.moveformotion.nl

over de auteur

Jolien Spoelstra

Praktijk
Petra: ”In mijn praktijk in Wilnis merk ik dat 
veel mensen eigenlijk helemaal niet op de 
hoogte zijn wat voeding met hun lichaam 
doet. Bij het ouder worden, is het niet alleen 
de lee�ijd die verandert maar ook het hele 
lichaam verandert mee. Zo wordt de huid 
slapper, haren verliezen soms pigment, spie-
ren nemen af en ook de organen veroude-
ren. De ene persoon krijgt meer klachten bij 
het ouder worden dan de andere maar door 

voeding en beweging aan te passen, kan men 
al heel veel klachten voorkomen.“
Petra  gee� na de wandeling een presentatie 
over welke punten in  voeding extra aandacht 
verdienen en geef simpele tips om direct in 
de praktijk te kunnen toepassen. De kosten 
voor deze ochtend bedragen  €7,50 dat is incl. 
materiaal en natuurlijk ontbreekt een kopje 
ko�e of thee niet met... een gezond hapje!  
Geef je snel op bij: Petra Vink: 06-15370604 
of www.petra-vink.nl. 

Lekker in je Vel-training, voor 
mensen met een druk leven

Sportief eten

Heb je het gevoel dat je veel ballen tegelijk in de lucht 
moet houden? Werk, vriendschappen, je relatie, zorgen 
voor kinderen, zorgen om ouders, sporten en ook nog 
een beetje tijd voor jezelf? GGZ-praktijkondersteuner 
Lien van der Lugt en psychosomatisch fysiotherapeut 
Marjolein Marcus organiseren samen een training 
Lekker in je Vel, voor mensen vanaf dertig tot zestig 
jaar met een druk leven. De training vindt plaats op 
maandagavond 9, 16 en 30 maart van 19.00 tot 22.00 
uur in gezondheidscentrum GezondWilnis in Wilnis.

Op donderdag 9 april 2020 organi-
seren ‘Senior Sportief Actief DRV 
en ‘Petra Vink Gewichtsconsulent’ 
een ochtend in de Willisstee met als 
doel: GEZOND, SPORTIEF EN ACTIEF 
ouder worden.

GEZOND

GEZOND

Geregeld melden vrouwen zich bij mij aan vanwege seksuele proble-
matiek, nadat zij enige tijd daarvoor een fertiliteitstraject hebben 
doorlopen. In de gesprekken die volgen, blijkt vaak dat de klachten de 
overblijfselen zijn van alle teleurstellingen, de pijnlijke onderzoeken, 
het steeds weer door een andere dokter onderzocht worden en het op 
gezette tijden seks moeten hebben.

Voor veel mensen zijn bovenstaande klach-
ten herkenbaar. Er is stress. Er moet veel. 
Niet alleen vanuit de sociale druk van de 
maatschappij, maar ook van jezelf. De lat 
ligt hoog. En dat gee� druk. Die druk kan 
zich uiten in zowel psychische als licha-
melijke klachten; piekeren, hoofdpijn, pijn 
in nek en schouders of een minder goed 
humeur. 

Zowel Lien als Marjolein ontmoeten in hun 
praktijk veel mensen met stress- klachten. 
Dat bracht hen op het idee voor een trai-
ning: Lekker in je Vel. Deze training bestaat 
uit drie avonden waarop de deelnemers 
praktisch aan de slag gaan om de stress de 
baas te worden. Het doel van de training is 
het herkennen en verminderen van (licha-
melijke) stresssignalen-en klachten. “De 
training kent een heel praktische en posi-

tieve insteek’’, legt Lien van der Lugt uit. 
“Wat gaat al goed? En op welke manier kun 
je deze goede eigenschappen inzetten om 
in het vervolg eventueel andere keuzes te 
maken om grenzen aan te geven en daar-
mee beter voor jezelf te zorgen? Die vragen 
staan centraal. De training bestaat onder 
andere uit ademsbewustwording, mindful-
ness en we gaan met elkaar het gesprek aan 
over het tijdig aangeven van grenzen.”
De training Lekker in je Vel vindt plaats in 
gezondheidscentrum GezondWilnis aan 
de Wagenmaker 99a. De eerste avond is 
maandag 9 maart. De andere avonden zijn 
maandag 16 en 30 maart. De training duurt 
van 19.00 tot 22.00 uur. Deelnemers beta-
len vij�ig euro. Aanmelden kan via 
pohggz@huisartswilnis.nl of via het tele-
foonnummer van Marjolein Marcus: 
06-24717369. www.gezondwilnis.nl 

Iedereen wil zich vitaal voelen, maar dat gaat 
niet vanzelf. Daar moet bewust aan gewerkt 
worden , door bijvoorbeeld voldoende te 
bewegen en gezond te eten. Deze twee items 
zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. 
Wanneer je voldoende beweegt maar niet de 
benodigde voedingsmiddelen binnen krijgt 
dan is alle moeite voor niets geweest. Jos: 
“Mijn ervaring als sportdocent  is dat samen 
bewegen stimuleert. Maar ook een beetje 

uitdaging is belangrijk om op niveau te blij-
ven en plezier te houden in bewegen. Dat 
is precies waar Senior Sportief Actief voor 
staat.” De ochtend start om 9.30 uur met een 
wandeling van ongeveer een uur. Bewegen 
in de buitenlucht is niet alleen gezond voor 
het lichaam, maar ook de hersenen worden 
door zuurstof en beweging goed geprikkeld. 
Onderweg zal Jos nog een oefening doen die 
betrekking hee� op de cognitie.
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Klaverjasmarathon in 
het dorpshuis
De Kwakel - Zaterdag was het 
weer druk in het dorpshuis van 
de Kwakel. Maar liefst 76 klaver-
jassers zijn die dag de strijd met 
elkaar aangegaan tijdens de ma-
rathon. Na 8 potjes, en het tellen 
van de punten, kwam uiteindelijk 
Gijs Brozius als beste kaarter uit 
de bus. In de middag kwam zelfs 
nog een aanstaande bruidegom 
en zijn vrienden even langs om 
nog een partijtje mee te kaarten. 
Gezelligheid was uiteraard troef.
De Activiteiten Commissie orga-
niseert de komende maanden 
nog een aantal (kaart)activiteiten.
•	 Vrijdag	3	april	gaan	de	bingo-

ballen weer rollen. Aanvang 
20:00	 uur	 maar	 vanaf	 19:30	
uur staat de ko�e klaar. Uiter-
aard zijn er leuke (Paas)prijzen 
te winnen.

•	 Dinsdag	5	mei	wordt	er	weer	
gekaart. Zowel pandoerders 
als klaverjassers zijn welkom. 

Het	inschrijven	start	om	13:00	
uur	en	om	13:30	uur	start	het	
kaarten. De inschrijfkosten 
zijn	€2,50.

•	 Op	donderdag	21	mei	(Hemel-
vaartsdag) staat de welbeken-
de Elizabeth �etstocht op het 
programma. Er kan gestart 
worden tussen 10:00 en 12:00 
uur. De inschrijfkosten zijn 
€3,00.	De	route	is	±40	km	lang.

Adres: Dorpshuis De Kwakel, 
Kerklaan 16, De Kwakel.

Prachtige opbrengst voor 
de KWF Kankerbestrijding
De Kwakel - Afgelopen zon-
dag	 heeft	 de	 selectie	 van	 KDO	
zich van haar allerbeste kant la-
ten zien door maar liefst 1.000 
loten van €1,- per stuk te verko-
pen voor de loterij. De opbrengst 
per lot wordt één op één over-
gemaakt naar de KWF Kanker-
bestrijding. Dit kon worden ge-
realiseerd doordat de volgen-
de bedrijven gehoor hadden ge-
geven aan de oproep om prijzen 
te doneren voor de loterij: A&M 
Producties, De Loogman Groep 
Aalsmeer, Kwekerij De Noord-
poel, Peterra, Kwekerij De Amstel, 
Marian’s HomeHairStyling, Soli-
doe Kinderopvang, Semp Rozen-
kwekerij	 BV,	 Takii	 Europe,	 Fysio-
therapie De Kwakel, Bosman van 
Zaal,	Tiny	Vork	en	Vormrijk.

Lotnummers
Na a�oop van de streekderby 
KDO	 –	 Theole	 (eindstand	 3-0)	
werden de winnende lotnum-
mers bekend gemaakt in de kan-
tine, waarna diverse trotse prijs-
winnaars met een grote glim-
lach huiswaarts keerden. Daar-
naast zijn er diverse geldbedra-
gen ontvangen door de organisa-
tie.	Onze	dank	gaat	dan	ook	o.a.	
uit	naar:	Kienclub	KDO,	Molenaar	

& van Groeningen, De Beij Elektra, 
Blackstock Co�ee en de selectie 
van	KDO.	Alles	bij	elkaar	opgeteld	
kunnen we jullie met gepaste 
trots mededelen dat er in totaal 
een bedrag van € 2.000,- is opge-
haald. Het allerbelangrijkste van 
deze loterij is echter geweest dat 
u per lot een bijdrage heeft gele-
verd aan KWF Kankerbestrijding. 
KWF Kankerbestrijding is een Ne-
derlandse stichting die zich inzet 
voor bestrijding van kanker door 
middel van wetenschappelijk on-
derzoek, voorlichting, patiënten 
ondersteuning en fondsenwer-
ving. Dat gebeurt samen met vrij-
willigers, donateurs, patiënten, 
artsen en onderzoekers.

Dank
Een	 speciale	 dank	 vanuit	 KDO	
gaat uit naar de hoofdsponsor 
Polpharma (voorheen Genefar 
B.V.),	gevestigd	in	Uithoorn.	Naast	
de eigen sponsornaam, hebben 
zij KWF Kankerbestrijding de mo-
gelijkheid gegeven om de slogan 
‘in actie voor KWF’ op de shirts te 
zetten.	Via	deze	weg	wil	KDO		alle	
bedrijven en/of particulieren be-
danken die een prijs hebben ge-
doneerd aan de loterij en alle per-
sonen die loten hebben gekocht!

Debuut van nieuw 
Wecolid bij BVK geslaagd
De Kwakel - Bij afwezigheid van 
wedstrijdleider Joop stond de 
wekelijkse bridgeavond van de 
BVK	deze	week	onder	leiding	van	
ons kersverse nieuwe Wecolid 
Fred Wegman. We mogen conclu-
deren dat Joop niet bang hoeft te 
zijn dat bij een onverhoopte af-
wezigheid van hem de zaak in het 
honderd loopt, want de avond 
verliep probleemloos.
Na	4	van	de	6	speelavonden	in	de-
ze parencyclus komt er langzaam 
wat tekening in de strijd waar het 
de promotie-en degradatieplaat-
sen betreft. Met name in de B lijn, 
de ‘duiventil’ van de club ziet het 
scoreverloop in de totaalstand 
er	wat	bizar	uit.	Van	de	15	paren	
in	die	 lijn	scoren	er	slechts	5	bo-
ven	de	50%	gemiddeld	en	zijn	er	
4	onder	de	45%	gemiddeld.	In	de	
andere lijnen in het verloop wat 
regelmatiger.

Sterkste
In	de	A-lijn	waren	Tiny	en	Adriaan	
Kooyman deze week de sterksten 
met	 een	 score	 van	 58,5%.	 Rina	
van	Vliet	en	Gerda	Bosboom	wer-
den met toch wel ruime achter-
stand	2e	(54,67%)	en	Wim	Röling	
en	 Adie	 Voorn	 met	 52,42%	 3e.	
Sonja en Hans boekten een zeld-
zame laatste plaats deze avond.
In de totaalstand gaan Adri-
aan	 Koeleman	 en	 Jaap	 Verhoef	
met	 55%	 gemiddeld	 aan	 kop.	
Hun voorsprong op nummer 2 

is	 1,75%	gemiddeld,	 het	 verschil	
tussen nummer 2 en nummer 7 is 
2%. 	Onderin	moeten	3	paren	zich	
langzaam zorgen gaan maken.

Ongenaakbaar
Inde B-lijn waren Ria Broers en 
Anneke	 Karlas	 met	 59,27%	 on-
genaakbaar. Nico Koning en Jan 
Streng bleven niettemin aardig in 
de	buurt	met	58,65%	en	met	een	
score	 van	57,6%	deden	Bep	Ver-
leun en Ria van Zuylen ook nog 
goed	mee.	Deze	3	paren	zien	we	
ook, zij het in iets andere volg-
orde,	 terug	 in	de	 top	3	 in	de	 to-
taalstand, waarbij Nico en Jan wel 
een �inke voorsprong hebben.
Joke en Jan zakten deze avond 
door het spreekwoordelijke ijs 
en zij sloten dan ook de rij. Hoe 
het inde totaalstand onderin zit is 
hierboven al aangegeven.
Fred Wegman liet zich in de C lijn 
niet a�eiden door het feit dat hij 
deze avond de touwtjes in han-
den had. Met wederhelft Gada 
vermorzelde hij de concurrentie 
met de topscore van de avond: 
68,75%.	 In	 de	 totaalstand	 staan	
zij ook mijlenver voor op de rest 
van het veld.
Emmy en Gerard van Beek kun-
nen	 met	 een	 score	 van	 63,33%	
ook terugzien op een zeer ge-
slaagde avond. Mayke Dekker en 
Trudy	Fernhout	werden	3e	en	wa-
ren daarmee ‘best of the rest’ met 
54,58%.

Kom óók roeien of kanoën
bij Michiel de Ruyter!

Uithoorn	-	URKV	Michiel	de	Ruy-
ter in Uithoorn is een gezellige 
vereniging waar jonge en wat ou-
dere mensen in een mooie omge-
ving op de Amstel kunnen roeien, 
kanovaren of kanopoloën.
Midden in de natuur, met uitzicht 
op weilanden en koeien kun je 
hier in een kano of een roeiboot  
varen over de Amstel, Krom-

me Mijdrecht en Drecht. We zijn 
een leuke, enthousiaste vereni-
ging met een goedgevulde bo-
tenloods en een aktief vereni-
gingsleven met als middelpunt 
de “Kampanje” van ons clubhuis.

Ledenwerfacties
Op	 21	maart	 houden	 zij	 een	 le-
denwerfactie op het Praamplein 

in Aalsmeer (locatie schuin te-
genover AH) en op 28 maart op 
het Stadshart in Amstelveen (lo-
catie tegenover de ingang van de 
bibliotheek). Hier zullen behal-
ve een drietal roeiboten ook een 
aantal leden van onze vereniging 
de hele dag aanwezig zijn om be-
langstellenden van informatie te 
voorzien. 

Open Dag en gratis proeflessen
Wil je zelf bij onze vereniging ko-
men kijken of roeien iets voor je 
is?	 Dat	 kan,	 de	 jaarlijkse	 Open	
Dag	is	op	4	april	van	10.00	–	14.00	
uur. Je kunt dan meteen je eer-
ste slagen maken en ook nog ge-
bruikmaken van 2 gratis proe�es-
sen.	 Adres:	 Amsteldijk	 Zuid	 253,	
Uithoorn.

Roeien
Roeien is een sport voor al-
le leeftijden die alle spieren aan 
het werk zet en waarmee je een 
goede conditie krijgt of in stand 
houdt. Roeien is weinig blessure-
gevoelig. Roeien kun je al vanaf 
12 jaar en de oudste leden zijn in-
middels ouder dan 80 jaar! Roei-
en is het hele jaar mogelijk, ten-
zij er ijs ligt, mist het zicht teveel 
beperkt of er te harde wind staat. 
Elk jaar organiseren we een Basis 
Roei Cursus (BRC) voor beginners. 
Deze cursus wordt gegeven door 
ervaren instructeurs. 
Je leert dan samen met een groep 
nieuwe leerlingen de beginselen 
van het roeien en het sturen van 
de boot. Deze cursus begint elke 
zaterdagmorgen vanaf 18 april 
en dinsdagavond vanaf 21 april. 
De lessen duren anderhalf uur. 
Na het behalen van de proef mag 

je zelfstandig roeien en kun je je 
opgeven voor verdere (gratis) in-
structie binnen de vereniging.
Er worden regelmatig toertoch-
ten georganiseerd en onze roei-
ers nemen ook deel aan wedstrij-
den of marathontochten. 
Heb je belangstelling? Neem dan 
contact op met: roeien@mdr.nu
Er is ook een aparte jeugdgroep. 
Voor	meer	info:	jc@mdr.nu	

Kano
Sinds	 1984	 biedt	 de	 URKV	 Mi-
chiel de Ruyter naast roeien ook 
de mogelijkheid om te kanoën. 
Gediplomeerde instructeurs ge-
ven les in kanovaardigheden en 
veiligheid. Regelmatig worden er 
toertochten georganiseerd op de 
Nederlandse rivieren en plassen. 
Elk jaar gaan leden een week-
end wildwatervaren in de Belgi-
sche Ardennen. In de zomerva-
kantie reizen leden af naar Frank-
rijk,	 Oostenrijk	 of	 Slovenië	 voor	
een bezoek aan bekende wildwa-
ter rivieren met uitdagingen voor 
beginners en ervaren kanoërs.
Voor	 een	 proefles	 of	meer	 infor-
matie: kanocommissie@mdr.nu

Kanopolo
Kanopolo is een spannende, 
spectaculaire en intensieve sport 
met een toenemende populari-
teit in Nederland en vele andere 
landen wereldwijd. De teams van 
onze vereniging spelen op hoog 
niveau in de nederlandse com-
petitie, op nationale en interna-
tionale toernooien. De vereni-
ging levert spelers voor de diver-
se nationale teams. Ieder voorjaar 
wordt er door onze vereniging 
een internationaal kanopolotoer-
nooi georganiseerd, genaamd 
“Amsterdam	Open”.	
Voor	 een	 proefles	 of	meer	 infor-
matie: kanopolo@mdr.nu

Bezoek onze website www.mdr.
nu voor meer informatie of stuur 
een email naar: info@mdr.nu

Vogels huilen. Vogels lachen
Uithoorn	 -	Vorige	week	was	het	
huilen	 voor	 de	Vogels	 na	 afloop	
van de competitie De Zouaven 
tegen Legmeervogels. Na 90 mi-
nuten stapte de bezoekers met 
een	 3-1	 nederlaag	 van	 het	 veld.	
Zoveel minder dan De Zoua-
ven was Legmeervogels zeer ze-
ker niet. Bij het ingaan van de 
rust kijkt Legmeervogels tegen 
een volkomen onnodige 1-0 ach-
terstand aan. De 1-0 verandert 
na een kwartier in de 2e helft in 
2-0. Maar toch is Legmeervogels 
niet	 de	 mindere.	 Verschil	 is	 dat	
de gastheren wel gelijk de trek-
ker overhalen bij een geboden 
mogelijkheid.	 Ver	 in	 de	 tweede	
helft scoort Quint Piris , op aange-
ven	van	Olhman	Lechkar,	op	een	
fraaie manier de 2-1. In het res-
tant van dit duel gaat Legmeer-
vogels, mede op aandringen van 
de vele supporters die massaal 
gaan zingen’’ Alles of niets, alles 
of niets.’’ Inderdaad alles of niets 
spelen. De Zouaven staat dan on-
der grote druk maar Legmeervo-
gels slaagt er niet in de 2-2 te sco-
re. In de blessure tijd scoort De 
Zouaven	wel	de	3-1	en	is	de	strijd	
gestreden. Door deze nederlaag 
en de andere uitslagen in de 1ste 
klasse zakt Legmeervogels naar 
plaats 12. 

Afdalen
Afgelopen zondag was het een 
echt nacompetitie duel. De ver-
liezer zou mogelijk afdalen naar 
de zo gevaarlijke 12e plaats. 

Een plaats die je niet wilt heb-
ben. Nummer 12 moet namelijk 
aan het eind van dit seizoen na-
competitie spelen tegen periode 
kampioenen van de 2e klasse. In 
het prille begin van dit duel, For-
tuna	Wormerveer	 –	 Legmeervo-
gels wordt er al in de 2e minuut 
een tre�er van FW afgekeurd we-
gens buitenspel. Legmeervogels 
wakker geschud door deze vroe-
ge afgekeurde tre�er neemt het 
initiatief. Een uitstekende diep-
te pas van   Kenneth v d Nolk van 
Gogh op Revellinio Slijters  wordt 
helaas gemist door Slijters. Het 
zou een prachtige mogelijkheid 
zijn geweest om op 0-1 te ko-
men. Even daarvoor was Mitchell 
Verschut	 dicht	 bij	 de	 openings-
tre�er. Zijn kopbal kwam terecht 
recht in de handen van Halil Su-
zulmus. Aan de andere kant wor-
den er door de verdediging van 
Legmeervogels weinig kansen 
weggegeven.
FW gaat het dan maar proberen, 
misschien wel uit armoede, met 
afstandschoten die dan hoog 
over of ver naast het door Folke 
Maenhout verdedigde doel. Dan 
met nog 10 minuten te gaan is 
het Quint Piris die ver de verde-
diging van FW kan binnendrin-
gen maar alsnog wordt gestuit 
door een van de verdedigers van 
FW maar dan springt de bal uit de 
kluts zomaar voor de voeten van 
Elroy	Tuur	die	dan	met	een	heer-
lijke schuiver de doelman van FW 
Halil Suzulmus , vorig seizoen 

nog onder de lat bij Legmeervo-
gels, kansloos laat en staat Leg-
meervogels op een toch wel ver-
diende 0-1 voorsprong. Met deze 
stand wordt dan ook de rust ge-
haald. 

Pilletje
Legmeervogels begint de tweede 
helft met dezelfde elf man waar-
mee men de 1ste helft is geëin-
digd.  Mogelijk heeft er iets in de 
thee gezeten of het moet een ver-
keerd pilletje zijn geweest maar 
Legmeervogels is in de twee-
de helft geen schim meer van 
de ploeg die in de eerste helft 
zo oppermachtig was.  Er lukt in 
de tweede helft bijna niets meer. 
Men weet elkaar niet te vinden 
en alle zogenaamde tweed bal is 
bijna elke keer voor FW.  Nu het 
voetballen niet meer zo goed 
gaat wordt het heel hardt werken 
voor de ploeg.  En dit diet men 
dan ook. dar waar de ene een 
steekje laat vallen wordt het door 
de ander opgepakt. Mede hier-
door lukt het FW maar niet om 
echt	 gevaarlijk	 te	 worden.	 Ook	
nu gaat FW weer over op schoten 
van afstand en net als in de eer-
ste helft gaan deze hoor over of 
ver naast. Die keren dat het FW 
wel lukt om op doel te schieten 
staat daar altijd voor Legmeervo-
gels Folke Maenhout die toch een 
enkele kaar daadwerkelijk moet 
optreden.  Folke Maenhout was 
kansloos op een inzet van Emre 
Bilgin	die	van	zeker	25	meter	zijn	
inzet uiteen ziet spatten op de lat 
boven de kansloos geweeste  Fol-
ke Maenhout. Dit was eigenlijk 

een van de twee mogelijkheden 
van  FW in de tweede helft. De 
andere mogelijkheid was het mo-
ment	 dat	 Olhman	 Lechkar,	 met	
nog	een	kleine	5	minuten	op	de	
klok en nog steeds de 0-1 voor-
sprong , dacht dat hij wel even 
kon gaan lopen met de bal en de-
ze dan geheel onnodig verspeelt 
net over de middenlijn. 

Vechtlust
De bal komt dan voor de voeten 
van Bas de Groot en die ziet dat 
Folke Maenhout een beetje ver 
voor zijn doelstaat. Met een schot 
van	 zeker	 30	meter	 probeert	 hij	
dan Maenhout te verrassen.  De-
ze op zijn beurt haast hij zich te-
rug naar het doel en weet vervol-
gens  met een uiterste krachtsin-
spanning de bal over het doel te 
tikken.   Dan na ruim 90 minuten 
komt er een eind aan dit duel en 
stapt Legmeervogels als winnaar 
van het veld 0-1.  Deze overwin-
ning is mede tot stand gekomen 
door de enorme vechtlust van de 
gehele ploeg.  
Deze winst op FW leverde dan 
ook de zo nodige drie punten op. 
En, Legmeervogels is de koploper 
in de strijd om de 2e periodetitel.  
Het kan raar lopen in deze com-
petitie. Aanstaande zondag komt 
SDZ naar Uithoorn. Eerder is Leg-
meervogels tegen SDZ geëindigd 
in 0-0.  De strijdlust van afgelopen 
zondag geeft hele goede hoop 
op een goed resultaat aanstaan-
de zondag voor Legmeervogels.  
Legmeervogels tegen SDZ begint 
zondag	 om	 14.00	 uur	 op	 sport-
park Randhoorn
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AKU-atleten laten zich zien bij de 
finale van de crosscompetitie
Regio - Afgelopen zaterdag 7 
maart werden in Castricum de �-
nales van de jeugdcrosscompeti-
tie gehouden. De �nalisten van 
deze dag hadden zich na 3 wed-
strijden eerder in deze winter ge-
plaatst voor de �nale. Het berei-
ken van deze �nale is al een pres-
tatie op zich omdat alleen de 

sterkste atleten van de drie dis-
trichten in Noordholland en Fle-
voland zich hadden geplaatst.
Atletiekvereniging Castricum 
had een mooi, glooiend parcours 
door de bossen uitgezet, met 
daarin een zware heuvel die door 
de oudere atleten wel 2x moest 
worden genomen.
Onze AKU-atleten hadden zich 
op de baan bij AKU goed voor-
bereid en werden door hun trai-
ners goed begeleid tijdens de 
wedstrijden. Bij de start was het 
een heel gedrang omdat sommi-
ge groepen wel uit 70 à 80 lopers 
bestonden, dus het was zaak snel 
te starten om uit het gedrang te 
komen.

Uitslagen
Junioren C meisjes
Leslie Romme:  29e
  van 61 deelnemers
Junioren D2 jongens
Iver van Strijven: 21e 
  van 66 deelnemers
Koen Kaijen: 45e
Junioren D1 meisjes
Elin van Dijken: 43e

Bridgeclub ABC
Regio - Na twee weken vrij brid-
gen, waarvan geen verslag ge-
schreven is, noem het maar een 
winterstop, begon het serieuze 
werk weer. Ondanks de wereld-
problemen met het Corona virus 
was de opkomst alsof er niets aan 
de hand is, het bridgen gaat voor. 
Er werd op tien tafels gebridged, 
geen stilzit ronde deze week.

A-lijn.
Hier was de eerste plaats voor het 
paar Lenie en Tina met 56,77%, 
net gepromoveerd en dan maar 
gelijk de hoogste score van de 
dag, je moet het maar durven, 
iedereen let dan wel op je. De 
tweede plaats was voor het paar 
Ada en Roelie met 55,73%, dit 
paar blijft maar hoge scores ha-
len, maar hebben deze ronde de 
sterkste paren ontlopen. De der-
de plaats was voor het paar Greet 
en Ria met 51,56%, ook zo’n de-
gelijk paar, dat drukt gelijk maar 
even een stempel op hun ver-
wachtingen deze zitting.

B-lijn
De eerste plaats was voor het 
paar Ciny en Herman met 60,94%, 
dit paar wil waarschijnlijk weer zo 
snel mogelijk terug op het hoog-
ste platform van de club.
De tweede plaats was voor het 
paar Co en Gerard met 55,73%, 
dit gelegenheids-paar wilde de 
viering van de tachtigste verjaar-
dag van Gerard een extra feeste-
lijk tintje geven.
De derde plaats was voor het paar 
Leny en Willy met 55,21%, van dit 
paar wil blijkbaar ook zo snel mo-
gelijk terug keren in de A-lijn.

Klein Slem
In deze ronde werd er zes SA ge-
speeld, alle keren in de A-lijn.
Vijf keer in spel 3, allen gehaald, 
maar zes SA was beter dan zes 
schoppen, omdat zes SA zelfs met 
een plus werd gehaald.

De zesde keer in spel 23 werd 
zes harten gespeeld, helaas twee 
down.

Klaverjasmarathon
Regio - Op zaterdag 21 maart or-
ganiseert de Buurtvereniging van 
Amstelhoek weer een Klaverjas-
Marathon.
De kosten voor deelname is €8,-.
Ze kaarten van 10.00 tot 22.00 
uur. De zaal gaat open om 9.15 

uur. In verband met de organisa-
tie is vóóraf aanmelden noodza-
kelijk. Dit is mogelijk tot 14 maart 
bij Leny Jansen (06-50282282 
of  jansenleny@hotmail.com) Tot 
ziens in het Buurthuis, Engellaan 
3a, Amstelhoek.

Brons voor damclub 
Kunst en Genoegen
Regio - Met mooie overwin-
ning op de dammers van Zaan-
streek is K&G op de derde plaats 
geëindigd in de hoofdklasse van 
de provincie Noord-Holland. Al-
leen van de titelkandidaten Haar-
lem en Enkhuizen werd er verlo-
ren, juist de wedstrijden die K&G 
niet op volle oorlogssterkte kon 
spelen.
Maandagavond bezorgde Adrie 
Voorn zijn team het eerste punt 
na een bloedeloze remise. Ver-
volgens kreeg Wim Keessen de 
punten in de schoot geworpen 
na een vermeende damcombina-
tie die halverwege stokte, 3-1. Re-
né de Jong was alweer een schijf 
voor gekomen en ronde dat in-
middels professioneel af 5-1. 
Kopman Wim Konst voegde ten 

slotte nog een puntje toe, daar-
mee handhaafde de debuteren-
de kopman zich dit seizoen goed 
tussen de kopstukken van de an-
dere teams, eindstand 6-2. De 
naar de eerste voorzitter van K&G 
vernoemde Th. Voorn-prijs ging 
naar Adrie Voorn, hij scoorde de 
meeste punten in de bondswed-
strijden. Met 10 uit 7 bleef hij Re-
né die 9 uit 6 scoorde nipt voor, 
beide spelers bleven dit seizoen 
ongeslagen. De komende maand 
wordt het 93e seizoen afgesloten, 
op de maandagavonden in ’t Fort 
De Kwakel strijden de leden om 
de clubtitel. Hier voor heeft Wim 
Keessen op dit moment de bes-
te papieren in hand. Damliefheb-
bers blijven van harte welkom, 
aanvang 19.00 uur.

Presentatie Lorena 
Wiebes en Peter Zijerveld
Regio - Op uitnodiging van TTC 
de Merel, geven succesvol prof 
wielrenster Lorena Wiebes en Pe-
ter Zijerveld (KNWU, oud wieler-
prof/ triathleet) een presenta-
tie. Het bijwonen hiervan is open 
voor eenieder die geïnteresseerd 
is in hun verhaal. Deze presenta-
tie vindt plaatst op woensdag-
avond 25 maart in de Sporthal 
De Willestee in Wilnis.  De zaal 
is open vanaf 19.30 uur. De pre-
sentatie begint om 20.00 uur 
en duurt tot uiterlijk 21.30 uur.                                                                                                  
Entree kosten voor niet Merel le-
den 5 euro (inclusief 1 consump-
tie).   

Prijs klaverjassen
Regio - Aanstaande zaterdag 14 
maart is er weer prijs klaverjas-
sen van Biljartclub “De Hoef” in 
Dorpshuis De Springbok in De 
Hoef.
De kaartavonden zijn dit seizoen 
nog 14 maart en 11 april. Gezelli-
ge kaartavonden zijn het met leu-

ke prijzen. Iedereen is van harte 
welkom op deze gezellige avon-
den.
Het kaarten begint om 20.00 uur. 
Zaal is open om 19.30 uur. Wij 
zien u graag voor een gezellige 
kaartavond in de Springbok aan 
de Oostzijde 61a in De Hoef.

Wandel mee langs de rijke historie van
“200 jaar Uithoorn”
Regio - Op zondag 5 april orga-
niseert de wandelafdeling van de 
AKU, in het kader van het 200-ja-
rig bestaan van de gemeente, 
drie mooie wandelingen langs 
historisch interessante plekken. 
Om deze historie van Uithoorn/
De Kwakel te verbeelden heeft 
de wandelafdeling twee kenners 
bereid gevonden hun medewer-
king aan deze wandelingen te 
verlenen.  Jan Maarten Pekelha-
ring (tekst) en Peter Schat van de 
Stichting Oud Uithoorn/De Kwa-
kel (illustraties) hebben een boek-
je samengesteld waarin wandel-
routes beschreven staan langs 
historische plekken in Uithoorn 
en De Kwakel. Dit zijn twee kor-
tere routes van 6 en 11 kilome-
ter en een stevige wandeling van 
25 kilometer door de gemeen-
te van noord tot zuid. Voor ieder 
wat wils dus. De ouderen onder 
ons zullen zich de historisch in-
teressante plekken wellicht her-
inneren, voor de jongeren is het 
ongetwijfeld een ontdekking.  Al-
le deelnemers aan de routes krij-
gen een fraai bewaarboekje met 
o.a. antwoorden op de vraag: wat 
deed Admiraal de Ruyter in Het 
Rechthuis? Of waar is het Raad-
huis in de Raadhuisstraat? Waar-
om staat er een beeldje van een 

vos aan de Schans? Al deze vra-
gen en meer worden beantwoord 
in het bewaarboekje. In tegen-
stelling tot wat er in andere me-
dia wordt vermeld is de start van 
de wandelroutes bij Bierbrouwe-
rij de Schans, Schans 17. De start-
tijd voor de 25 kilometer is tus-
sen 9.00 en 10.00 uur, voor de 
11 kilometer is de starttijd tus-
sen 9.45 en 11.15 uur en de 6 ki-
lometer start tussen de 10.00 en 
12.00 uur. De kosten zijn per vol-
wassen deelnemer  € 6.00  inclu-
sief het bewaarboekje,  een rou-
tekaart en een herinneringsme-
daille. De routes zijn bewegwij-
zerd. Tijdens de wandeling komt 
u stempelposten tegen waar u 
ook iets kunt drinken.  De wan-
delaars die de 11 kilometer lopen 
richting De Kwakel komen langs 
de historische boerderij Leeu-
warden waar een foto overzicht 
is van De Kwakel toen en nu. Ook 
daar is een stempelpost en kunt 
u iets gebruiken. Voorinschrijving 
kan via www.inschrijven.nl en op 
de dag zelf bij de start. Al met al 
een (ont)spannende belevenis 
in onze gemeente Uithoorn/De 
Kwakel. De organisatie is in han-
den van Atletiek Klub Uithoorn/
wandelen. Voor meer informatie: 
telefoon: 06-30 85 18 65.

Wie worden de 
bekerfinalisten?
Regio - De biljart bekercompe-
titie nadert zijn climax. Van de 9 
speelronden is afgelopen week 
nummer 8 gespeeld. Het best ge-
plaatste eerste divisie team speelt 
tot slot een �nale tegen het best 
geplaatste tweede divisie team. 
Welke teams maken nog kans op 
die �naleplek? Stieva/De Kuiper 1 
stond het hele seizoen erg goed 
geklasseerd, maar deze speelron-
de lieten ze veel punten liggen 
tegen Cens.
Ze wonnen wel twee partijen, 
maar scoorden bij de andere 2 
partijen gezamenlijk slechts 7 
wedstrijdpunten.
Dit kwam mede doordat Dewi 
Faas van Cens haar partij tegen 
Toine Doeze binnen 16 beurten 
uitspeelde, de kortste partij van 
deze week. Grootste concurrent 
De Springbok 1 pro�teerde uit-
stekend door 44 punten binnen 
te halen tegen Bar Adelhof 2. Ze 
zijn nu tot op 1 punt genaderd, 
dus dat belooft een spannende 
strijd tijdens de laatste speelron-
de. Zijn er nog andere concurren-
ten? Theoretisch wel. De Merel/
Heerenlux 3 haalde de maxima-
le score van 48 wedstrijdpunten 
en staat thans op 12 punten, De 
Merel/Heerenlux 1 op 16 punten 
en Bar Adelhof 1 op 18 punten. 
Maar dan zullen zowel Stieva/De 
Kuiper 1 als De Springbok 1 met 
de achterkant van hun keu moe-
ten spelen.

ASM zo goed als zeker
De tegenstander in de beker�na-
le is zo goed als zeker ASM. On-
danks dat ze wisselvallig pres-

teerden in de loop van het sei-
zoen lijkt het gat van 16 punten 
naar The Peanut Bar 2, de num-
mer 2 op de ranglijst vanuit de 2e 
divisie, groot genoeg om de �na-
leplek zeker te stellen. De 45 pun-
ten tegen De Kromme Mijdrecht 
1 hielp daar zeker bij, aangezien 
The Peanut Bar 2 met 38-41 ver-
loor van DIO. De Merel/Heeren-
lux 2 staat maar één punt achter 
The Peanut Bar 2, mede door een 
mooie 40-38 overwinning tegen 
Lutis. Twee partijen tussen Stieva/
De Kuiper 2 en Bar Adelhof 1 wa-
ren spannend tot het eind. Edwin 
v/d Schaft kwam net als zijn team-
genoot Richard van Kolck slechts 
1 carambole tekort voor een ge-
lijkspel. Ze verloren respectieve-
lijk van Ad Swartjes en D.B. 
De hoogste serie van de week 
kwam op naam van John Beets, 
namelijk 37 van 110, wat goed is 
voor 33,64%.

Uitslagen Bekerronde 8
Stieva/De Kuiper 1 - Cens 31-35
Bar Adelhof 2 -
De Springbok 1 26-44
The Peanut Bar 1 -
De Merel/Heerenlux 3 31-48
De Kromme Mijdrecht 1 -
ASM 30-45
DIO - The Peanut Bar 2 41-38
De Merel/Heerenlux 2 -
Lutis Ventilatietechniek/
Springbok 40-38
De Springbok 2 -
De Merel/Heerenlux 1 30-43
Stieva/De Kuiper 2 - 
Bar Adelhof 1 42-37
De Kromme Mijdrecht 2 -
De Biljartmakers 37-45

Maria en Klaas doen het weer
Regio - De B-lijn is deze keer the 
place to be. Voor de tweede maal 
in successie schitterden Maria 
Baas & Klaas Verrips door alweer 
met een zestiger de winst te grij-
pen. Het was zelfs met 63,89 nog 
twee procent meer, hoe doen 
ze dat toch? Ook Tom de Jon-
ge & Herman Vermunicht beleef-
den een gouden avond door met 
57,99% tweede te worden. Van 
Hannie & Hein van der Aat ligt 
de derde plek met 56,60% meer 
in de lijn der verwachting, maar 
je moet het toch maar doen. Op 
vier kwamen An Greven & Gijs 
de Ruiter met 54,17% door en 
Bep de Jong & Cora de Vor slo-
ten met 51,74% de rij der ster-
ken af. In de C-lijn ook toch wel 
een verrassing, geleverd door An-
neke & Bram van der Zeeuw. Met 
maar liefst 67,50% waren ze het 
paar met de hoogste score van al-
le vier en veertig paren van deze 
avond.

Twee finalisten
 Op twee �nishten hier Annemie-
ke & Floor Hesselink met even-
eens een zestiger van 60,42% en 
toen waren er dus al heel wat 
procenten verbruikt. Van de ach-
tervolgers waren Erika Groenink 
& Loes Reinders het beste met 
54,75% als derde, waarna Adrie 

& Ko Bijlsma en de twee Antons 
Berkelaar & van Senten, met res-
pectievelijk 53,75 en 52,50%, 
als vierde en vijfde de deur voor 
plaatselijke roem sloten. In de 
A-lijn trokken Stenny & Her-
man Limburg weer eens positie-
ve aandacht door met 59,73% 
eerste te worden. Dit overkwam 
ook Ben ten Brink & Jan Bronk-
horst die, onlangs gesjeesd, zich 
toch weer mochten meten met 
de top en dat zo goed deden dat 
ze tweede werden met 58,75%. 
Ankie Bots & Agnes Kroes wis-
ten zich met 57,98% net te ont-
doen van belagers Joop van Delft 
& Ruud Lesmeister, die met hun 
57,86% de derde plaats net on-
bereikbaar zagen worden. Mar-
ja Hartmann & Ger Quelle schaar-
den zich met 54,01% nog net bij 
de best of �ve van deze lijn. Vol-
gende keer wordt het weer twee 
avonden viertallen, zodat de fo-
cus even verlegd kan worden. 
Wilt u zich ook eens leren bekwa-
men met bridgen, kom dan spe-
len bij Bridgeclub De Legmeer. El-
ke woensdagavond vanaf 19.45 
uur in Dans & Partycentrum Co-
lijn aan de Industrieweg 20 te Uit-
hoorn. Voor alle inlichtingen het 
secretariaat: e-mail gerdascha-
vemaker@live.nl, telefoon 06-
83371540.

  van 68 deelnemers
Pupillen A2 jongens
Mark Westra: 29e
van 86 deelnemers
Nick Wahlen:  33e 

Pupillen A2 meisjes
Emmanuelle Armanai: 39e
  van 73 deelnemers
Janey Nienhuis 41e
Pupillen A1 jongens
Thijs Schoen: 32e
  van 84 deelnemers
Jay van Kempen: 71e
Pupillen A1 meisjes
Esmee Krieger 2e
  van 71 deelnemers
Dana Hogenboom: 46e
Fleur Hofmeister: 56e
Marlous Smorenburg 57e
Pupillen B meisjes
Joy van Dijk 43e
  van 75 deelnemers
Suus Hogenboom 65e
Pupillen B jongens
Luuk van Maanen 20e 
  van 73 deelnemers
Pupillen C meisjes
Evi Schoen 32e
  van 50 deelnemers

Pupillen C jongens
Roel Verlaan 14e
  van 68 deelnemers
Minipupillen meisjes
Rowan van Kempen 12e 
  van 20 deelnemers
Minipupillen jongens
Jip Hofmeister: 1e
  van 35 deelnemers
Siem Verlaan 11e 
Mats van Mannen 30e

De minipupillen jongens had-
den als team zo geweldig ge-
presterrd dat ze in het teamklas-
sement, waarbij de eerste 3 aan-
komenden worden meegeteld, 
een prachtige 2e plaats hebben 
gehaald. Een mooie beker als be-
loning.
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De Kwakel - Afgelopen zondag 
was het weer zover. Ondanks dat 
het voorjaar zich qua weer nog niet 
helemaal liet zien, startte wel het 
voorjaarsblok van de stokstaartjes 
op hockeyclub Qui Vive. 42 kinde-
ren in de leeftijd van 4, 5 en 6 jaar 
oud stonden om half 10 op het veld 
om lekker te mogen hockeyen. Voor 
sommige kinderen was het nieuw 
maar ook waren er meerdere kin-
deren die al eerder 1 of meerdere 
blokken mee gedaan hadden. Som-
migen liepen in het begin een beet-
je zenuwachtig richting het veld 
terwijl dit voor anderen iets min-
der spannend was maar al snel wa-

ren alle kinderen, met of zonder er-
varing, lekker in de weer.

Spelenderwijs
Het voorjaarsblok bestaat net als 
voorgaande blokken uit 8 trainin-
gen waarbij de kinderen spelender-
wijs leren hockeyen. De laatste trai-
ning wordt afgesloten met het spe-
len van wedstrijdjes zodat de kin-
deren ook leren hoe dat in zijn werk 
gaat. Onder leiding van een hoofd-
trainer en meerdere jeugdtrainers 
gaan de kinderen in groepjes al-
lerlei oefeningen langs. De training 
duurt een uur en wordt iedere week 
gezamenlijk afgesloten door gezel-

lig met elkaar wat te gaan drinken. 
Sommige kinderen konden er al na 
de eerste training geen genoeg van 
krijgen en gingen op het oefenveld, 
na wat gedronken te hebben, nog 
even verder hockeyen. De zondag-
ochtend wordt met deze trainingen 
dus op een gezellige, sportieve ma-
nier begonnen. Als je ook graag een 
keer kennis wil maken met hockey, 
kun je altijd even een mailtje sturen 
naar proe�es@quivive.nl om meer 
informatie hierover te krijgen. Van-
af 4 jaar kun je bij Qui Vive terecht 
en vervolgens hebben we voor alle 
leeftijden, jong en oud, allerlei mo-
gelijkheden.

Het voorjaarsblok van 
de stokstaartjes 

is op hockeyclub Qui Vive weer 
van start gegaan

Te koop:
Rapoo wireless multimedia touch 
keyboard met connectortje. Kleur 
wit €12,-. 
Tel. 0297-880255
Te koop:
Partij brandblussers i.g.st. €10,-. Per 
stuk. Centrifuge €25,-. Tel. 0297-
329180
Gevraagd:
Gouden tanden, heeft u tanden terug 
gekregen bij de tandarts en u doet er 
verder niets mee, ik koop ze graag. Tel. 
06-10770891
Te koop:
Nette sparta amazone mama�ets 
zw mt 50 met achter en yepp v zitje 
en windscherm 7v alles werkt goed 
€295,-. Tel. 06-27363677
Te koop:
In een koop 20 dvd nieuw over histori-
sche oorlogen  €15,-. Tel. 020-6454665
Te koop:
Ledikantje met matras,lakentje en 
dekentje houtkleur voor €25,-. Tel. 
06-47972936
Gratis afhalen:
Restant schuttingdeel geboogd 
108cm breed. Overgehouden na het 
plaatsen van een nieuwe schutting . 
Tel. 0297-546646

Te koop:
Terhi sunny bootje met nieuw dekzeil 
evt. met bbm €500,-. Tel. 0297-286517
Gezocht:
Bestuursleden van de voormalige 
ijsclub e.m.m. Uit vinkeveen. Ben op 
zoek naar gegevens van deze ijsclub. 
Tel. 0346-241819
Aangeboden:
Boekenmarkt op zaterdag 21 maart 
van 10-15 uur in de ontmoetingskerk 
in Wilnis. Tel. 06-52135945
*Aangeboden:
Kleding- & speelgoedbeurs voor groot 
en klein, 21 maart van 10.30 - 15.00 
uur, Doopgezinde Kerk, 
Zijdstraat 55 Aalsmeer. Info: www.
dgaalsmeer.nl of  Tel. 06-53912921
Te koop:
Mooie stevige buggy wandelwagen 
zwart €50,-. Tel. 0297-560984
Gevraagd:
Hobbyist is op zoek naar langspeel-
platen vanaf eind jaren 60. Tevens op 
zoek naar een draaitafel/pick-up. Tel. 
06-53721652
Te koop:
Voor mijn dochter haar studenten-
kamer gevraagd stereo versterker met 
kleine boxen en evt. Een leuke pick up. 
Tel. 06-53721652

Gevraagd:
Ik ben op zoek naar een Humax irhd-
5100c (Caiway)ontvanger uiteraard 
tegen betaling. Tel. 06-51451047
Te koop:
Tv muurbeugel draaibaar afst. van 
min 8 t/m 42 cm v.D. Muur voor 17 / 
42 inch. Max. 15 kg gewicht  €10,-. Tel. 
0297-562111
Te koop:
Hoge druk reiniger zo goed als nieuw 
merk park €30,-. Tel. 0297-560984
Te koop:
Campingbedje i.z.g.st. (in hoes ) 
met extra opvouwbaar matrasje, + 
beddengoed, beschermhoes matras 
€25,-. Tel. 0297-562111
Te koop:
Vierseizoenen dekbedje voor kinder-
ledikantje €7.50. Campingbedje 
€7,50. 
Tel. 0297-287715
Gevraagd:
Wie heeft nog pannen zegels van de 
Vomar over kom ze graag halen. Tel. 
0297-560984
Gevraagd:
Help. Ik zoek nog 3 voetbalplaatjes 
van AH nr176 -180-191.Heb nog heel 
veel plaatjes over. Alvast bedankt. Tel. 
06-12709925

Te koop:
Wandelwagen voor kleine hond met 
ruimte voor boodschappen. Inklap-
baar. Is nieuw €45,- afhalen in Mijd-
recht . Tel. 0297-548305
Te koop:
Ik heb 3 kasten vol met dames kleding 
te koop mt. 32 tot 44 voor €5,- tot€20,- 
alles merk en 1ste klas kleding. Tel. 
06-53228574
Te koop:
Krups keukenweegschaal met 
afneembare schaal weegt tot maxi-
maal 3 kilogram wandmontage €10,-. 
Tel. 0297-283036
Gevraagd:
Gratis terrastegels om paden voor 
moestuin bij dagbesteding “buurderij 
van dam” in Wilnis te realiseren. Tel. 
06-31289114
Gevraagd:
Broeikasje voor moestuin van dagbe-
steding  “buurderij van dam”  in Wilnis. 
Tel. 06-31289114
Gevraagd:
Mobiele telefoon. Tel. 06-50939383
Te koop:
De 8 mooiste boeken over WOII + bij 
elk boek ook 2 dvd’s alles in aparte 
kartonhoezen €150,- voor €35,-. Tel. 
023-5328585

Te koop:
Zeer goed hhouten voordeur + 
dubbeldik mooi �guurglas, duur 
nieuw cilinderslot + 4 sleutels ev. 
bezorgd €125,-. Tel. 06-22834077
Gevraagd:
Ik zoek van het AH winterdorp 3 x de 
Pepsi Cola truck. Wie kan mij helpen? 
Tel. 0297-560058
Te koop:
Industrie naaimachine €250,-. Tel. 
0297-520180
Gevraagd:
Jumbo Vinkeveen plaatjes 167 en 104, 
kan eventueel ruilen. Tel. 0297-282179
Te koop:
Ikea ledikantje 60 x 120 incl. matras 
molton, 2 hoeslakens + deken €35,-. 
Tel. 0297-283917
Te koop:
Dames�ets Giant Cabriolet, 7 versnel-
lingen €75,-. Tel. 0297-285424
Te koop:
Damesfauteuil + voetbankje, kleur 
groen leer i.g.st. €75,-. 2 pers. bankje, 
kleur lever i.z.g.st. €50,-. Tel. 0297-
582654
Te koop:
3-delige ko�erset van het merk TVR 
Travel (nieuw) €70,-. Graag bellen na 
12 uur. Tel. 0297-534900

Te koop:
1 Proline vrieskastje + 3 laden €35,-. 1 Multi-
tafegrill €10,-. 1 kattenmand (vervoer) €15,-. 
Tel. 0297-348181/06-53507473
*Aangeboden:
Kleding- & speelgoedbeurs voor groot 
en klein, 21 maart van 10.30 - 15.00 
uur, Doopgezinde Kerk, 
Zijdstraat 55 Aalsmeer. Info: www.
dgaalsmeer.nl of  Tel. 06-53912921
Gezocht:
Oude versterkers platenspeler bandre-
corder geluidsboxen voor verzamelaar 
enz gooi het niet weg. Tel. 06-48344508
Gevraagd:
Wie heeft er nog grammofoonplaten 
jaren 50-60 en 70 staan verzamelaar 
neemt ze tegen betaling van u over. 
Tel. 06-12946730
Gezocht:
Oud omega horloge of ander mooi 
oud merk horloge te koop gevraagd. 
Tel. 06-53346064
Gezocht:
Oude ansichtkaarten van Nederland. 
Tel. 0297-560920
Gevraagd:
Verzamel medailles vaantjes stempel-
kaarten ijskaarten routekaarten etc. 
Van toertochten op de schaats. Tel. 
0346-241819






