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Uithoorn – De kennismakingstoer door Uithoorn van burgemees-
ter Heiliegers is in volle gang. Donderdag jl. was hij bezoek bij de 
Uithoornse Reddingsbrigade in zwembad de Otter waar hij ken-
nismaakte met de jongste leden en instructeurs. 
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Gert de Jong Automobielen

OPEN DAG
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10.00  16.00 UUR
Met 25% korting op 2019 contributie
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Wij zijn met SPOED op zoek naar serieuze

MEER WETEN? BEL TIJDENS KANTOORUREN: 0251-674433
EN VRAAG NAAR MARCO OF ROGIER
WWW.VERSPREIDNET.NL INFO@VERSPREIDNET.NL

 DE K
RA

NT
 D

IE JE AL 131 JAAR PAKT!

D

IE JAAR
PAPAPKT!

131SINDS 1888D

!SINDS 1888

BEZORGERS/STERS

ZIE ONZE SITE: MEERBODE.NL

Na zijn aanstelling als burge-
meester liet hij in een brief aan 
de Uithoornaars weten dat hij 
er trots op is dat hij beëdigd is. 
Omdat hij zoveel mogelijk men-
sen wil ontmoeten riep hij inwo-
ners op om hem uit te nodigen 
om kennis te maken. Daar is veel 
respons op gekomen. Heiliegers:,, 
Hier heb ik dan ook -naast mijn 
reguliere werkzaamheden als 
burgemeester- de komende drie 
maanden voor ingepland. Want 
naast kennismaken met bewo-
ners, het verenigingsleven en de 
lokale ondernemers ga ik ook op 
bezoek bij alle raadsleden. Ik kijk 
er enorm naar uit.”

Hartelijk ontvangen
Afgelopen donderdag werd de 
burgemeester hartelijk ontvan-
gen door de Uithoornse Red-
dingsbrigade in zwembad De Ot-
ter aan de Sportlaan. Een vereni-
ging dat al ruim vijftig jaar be-
staat en drijft op vrijwilligers. De 
burgemeester kon -nadat hij de 
‘charmante’ blauwe hoesjes over 
zijn schoenen had gedaan, ken-
nismaken met de instructeurs en 
de ruim 40 leerlingen. De kinde-
ren vonden het in het begin best 

spannend, maar al snel wilden ze 
toch een praatje met hem maken. 
Ze lieten hem enthousiast zien 
hoe je met een touw een dren-
keling uit het water moet halen, 
waarna hij het zelf moest probe-
ren. En dat deed de burgemees-
ter best goed voor zo’n eerste 
keer, zo was de mening van de 
kinderen.

50 jaar
De Uithoornse Reddingsbriga-
de is één van de 180 reddingsbri-

gades die is aangesloten bij Red-
dingsbrigades Nederland, ook 
wel KNBRD: Koninklijke Neder-
landse Bond tot het Redden van 
Drenkelingen genoemd. ,,Mooi 
om te zien dat deze vereniging al 
meer dan 50 jaar bestaat hier in 
Uithoorn en hoe de vrijwilligers 
met zoveel plezier hun kennis op 
de kinderen overbrengen. Ik vind 
het bijzonder dat Uithoorn zo’n 
bloeiend verenigingsleven heeft 
dat vaak gedreven wordt door 
vrijwilligers,” vertelt Heiliegers. De 
kennismakingstoer gaat de ko-
mende drie maanden verder. De-
ze week gaat hij nog onder ande-
re pannenkoeken eten met een 
groep bewoners in Zijdelwaard.

“Ik kijk ernaar uit iedereen te ontmoeten”

Kennismakingstoer 
burgemeester in volle gang

Uniek Verkeersbord voor Knotgroep
Uithoorn - Al 45 jaar knot in en 
rond Uithoorn de knotgroep met 
die naam. En nu hebben ze er ook 
nog een uniek verkeersbord bij. 
Een bord dat het verkeer waar-
schuwt voor de acties van knot-
tende vrouwen en mannen. In 
Nederland bestond dit bord nog 
niet. Nú, in Uithoorn, wél! Vanaf 
nu kan de Knotgroep Uithoorn de 
passanten waarschuwen voor val-
lende takken op de weg. Vanuit 
de Gemeentewerf hebben Mar-
cel en Willem dit cadeau gege-
ven voor ons 45-jarig feestje. Op 
zaterdagochtend was het eerst 
van 9 tot 12 in de druilerige re-
gen echt knotten. En daarna een 
leuk feestje in de Werkschuur en 
een tent. Door de stormachtige 
wind de dag ervóór liep die tent 
nog grote schade op, maar ge-
lukkig kon Gerrit Burggraaf in zijn 
Zeilmakerij deze tent binnen een 
uur weer keurig repareren. Zo liep 
het feestje als een trein met sti-

mulerende praatjes van wethou-
der Hans Bouma en van LNH bos-
wachter Peter Mol, met een nieuw 
knotters-lied, met een eigen fi lm-
pje over wilgen takken en olifan-

ten in Artis en met lekkere hapjes 
waarvoor Slagerij Heemskerk had 
gezorgd. Al met al een mooi feest, 
als afsluiting van het 45e knotsei-
zoen van de Knotgroep Uithoorn.

Kluis weg na 
inbraak woning
Uithoorn – Op vrijdag 22 
maart is ingebroken in een 
woning op het Marktplein. 
Om het appartement binnen 
te gaan hebben de dieven 
de voordeur in tweeën ge-
slagen. Het hele huis is door-
zocht. Onder andere hebben 
de inbrekers een kluis mee-
genomen. De inbraak werd 
rond vier uur in de middag 
ontdekt door buren. De po-
litie doet onderzoek. Moge-
lijke getuigen worden ver-
zocht contact op te nemen 
via 0900-8844. Vermoede-
lijk zijn de daders er via de 
achterzijde van het appar-
tementencomplex (via de 
nooddeur) vandoor gegaan.

Licht gewond 
na val et fi ets
Uithoorn – Op zondag 24 
maart rond half negen in de 
avond kregen de hulpdien-
sten de oproep om te gaan 
naar een reanimatie. Het 
bleek echter te gaan om een 
valpartij. Bij de Zijdelweg, ter 
hoogte van de brandweerka-
zerne, was een fi etsster ten 
val gekomen. De 53-jarige 
vrouw uit De Hoef is ter plaat-
se behandeld door mede-
werkers van de ambulance-
dienst. Ze was licht gewond 
geraakt. Een bezoek aan het 
ziekenhuis bleek niet nodig. 
Agenten hebben de vrouw 
en haar echtgenoot thuis 
gebracht. De fi etsen van de 
twee zijn veilig binnen bij de 
brandweer neergezet.

Brandje op 
balkon

Uithoorn – Op maandag 
25 maart rond kwart over 
vijf in de middag werden de 
brandweer en de politie ge-
alarmeerd voor een brand in 
de Prinses Christinalaan. Op 
het balkon van een woning 
bleek de meterkast vlam te 
hebben gevat. De brand-
weer had het vuur snel onder 
controle. De woning heeft 
waterschade opgelopen. Er 
is niemand gewond geraakt.
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INFORMATIEF
DOKTERSDIENSTEN
Spoedgevallen overdag via 
eigen huisarts en dan toets 1. 
Spoedgevallen avond/nacht/
weekenden via huisartsenpost 
Ziekenhuis Amstelveen, 
tel. 020-4562000.

APOTHEEK
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

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
Correspondent
André Veenstra

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

Druk
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

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

Uitgave van
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht
132e jaargang

Oplage: 15.100

Ingezonden brieven
Eenieder staat het vrij te reage-
ren op artikelen of zijn mening 
te geven op ontwikkelingen die 
spelen binnen de gemeente. Uw 
ingezonden brief dient echter on-
dertekend te worden ingestuurd, 
dus voorzien van naam, adres, te-
lefoonnummer en/of e-mailadres. 
Deze gegevens worden niet volle-
dig in de krant gepubliceerd; wél 
naam en woonplaats. Anoniem 
ingezonden brieven worden niet 
in behandeling genomen. De 
redactie behoudt zich het recht 
voor brieven te weigeren dan wel 
te redigeren of in te korten. Houd 
maximaal 300 woorden aan.

Let op
Nadrukkelijk maken wij u er op 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

WWW.MEERBODE.NL

Nieuwe Meerbode

Regio - Regelmatig ontvangt 
Stichting Ceres nieuwe artikelen. 
Vaak nog in de originele verpak-
king. Ceres wil deze artikelen ui-
teraard ook graag verkopen. En 
dat doet Ceres tegen Kringloop-
prijzen. Daarom wordt op zater-
dag 30 maart 2019 van 10.00-
16.00 uur een Voorjaarsmarkt ge-
organiseerd. Op een aparte afde-
ling worden dan alleen nieuwe ar-
tikelen aangeboden. Uiteraard is 
de winkel ook gewoon open om 
artikelen te kopen die zo goed 
als nieuw zijn. De nieuwe artike-
len worden niet alleen ingebracht 
bij het magazijn van Stichting Ce-
res aan de Industrieweg 33 in Uit-
hoorn, maar ook bij inboedel rui-
mingen worden vaak nieuwe arti-
kelen aangetroffen.

Markt
Via deze Voorjaarsmarkt probeert 
Stichting Ceres extra geld te gene-
reren voor de goede doelen die zij 
ondersteunt. Dit jaar heeft Stich-
ting Ceres alweer diverse goede 
doelen kunnen ondersteunen. In 
februari was dat KiKa met een gel-
delijke bijdrage via de moorkop-
pen actie. Tevens werden via de-
ze actie alle ouderen in het Hoge 
Heem getrakteerd op een heer-
lijke moorkop. Ook heeft Stich-
ting Ceres 300 euro geschonken 
aan De Zonnebloem, afdeling Uit-
hoorn/De Kwakel. Zij geven men-
sen met een lichamelijke beper-
king een onvergetelijke tijd, on-
der andere door middel van reis-
jes. Zoals men van Stichting Ce-
res onderhand gewend is, maakt 
Ceres een gezellige dag van de-
ze 30e maart. Voor iedereen staat 
een kop koffie of thee klaar. En ui-
teraard voor de kinderen een glas 
limonade. Stichting Ceres nodigt 
u van harte uit om op zaterdag 
30 maart 2019 tussen 10.00-16.00 
uur de gezellige winkel te bezoe-
ken. De bovenverdieping van Ce-
res is geheel vernieuwd en voor-
zien van prachtige LED verlich-
ting. Een genot om te winkelen! 
Welkom bij Stichting Ceres!

Regio - Op 2 april 2019 is er in het 
NME-centrum De Woudreus, Pie-

ter Joostenlaan 28a in Wilnis een 
lezing over de slangen van Ne-
derland. De ringslang, adder en 
gladde slang komen uitgebreid 
aan bod en ook wat andere Euro-
pese soorten passeren de revue. 
Zeker de ringslang is geen on-
bekende in De Ronde Venen en 
omgeving! Deze tot de verbeel-
ding sprekende dieren zijn voor 
sommige mensen maar een on-
begrepen diersoort en worden 
soms ten onrechte als eng erva-
ren, door hun likkende gesple-
ten tong, hun gele ogen, hun ge-
sis en hun kronkelende manier 
van voortbewegen en hun koe-

IVN-Lezing over de 
Slangen van Nederland

Regio - Verras jezelf eens met een 
wandeling langs de boorden van 
de Amstel en met de weidsheid 
van de Uithoornse polder. Wande-
len is een van de natuurlijkste ac-
tiviteiten die je kunt doen. Stimu-
lerend voor het lichaam maar ook 
voor de geest. Zoals je spieren af 
en toe rust moeten hebben, moet 
de geest ook rust krijgen. Die rust 
kun je vinden bij het genieten van 
het moment en van de omrin-

gende natuur. Na zo’n wandeling 
keer je verfrist en helder terug. 
Het wandelcentrum van de Atle-
tiek Klub Uithoorn heeft op zon-
dag 7 april a.s. 4 wandelingen uit-
gezet van respectievelijk 5, 10 en 
25 kilometer en 10 Engelse mijlen 
(16 km). De starttijden liggen tus-
sen de 8.30 uur (25 km) en 10.00 
uur (5 km). Tijdens deze wande-
ling kun je bijvoorbeeld je sluime-
rende vragen onder ogen zien zo-

Verras jezelf met een 
heerlijke wandeling 

Regio - Van 7 t/m 13 april 2019 
vindt de jaarlijkse collecteweek 
van de Hartstichting plaats. Om 
deze week tot een succes te ma-
ken, is de Hartstichting op zoek 
naar zoveel mogelijk collectan-
ten. Met het collectegeld werkt 
de Hartstichting aan concrete op-
lossingen om ieders hart zo ge-
zond mogelijk te houden. Ze heb-
ben in 55 jaar al veel bereikt, maar 
we zijn er nog niet. Met het oog 

De Hartstichting zoekt 
collectanten in Wilnis

op het groeiend aantal hart- en 
vaatpatiënten is het noodzakelijk 
dat wij hart- en vaatziekten vroe-
ger kunnen herkennen en opspo-
ren én beter kunnen behandelen. 
Want iedereen heeft recht op een 
gezond hart. Een hart waarmee 
je alles uit het leven haalt, dat je 
kracht geeft om te groeien, te le-
ven en lief te hebben. Geïnteres-
seerden kunnen zich aanmelden 
via Marrie den Braber, tel. 0297-
281304. Of via www.hartstich-
ting.nl/wordcollectant of bel met 
070-3155695. Voor meer infor-
matie over de landelijke collec-
teweek, ervaringsverhalen en/of 
beeldmateriaal neemt u contact 
op met de afdeling persvoorlich-
ting van de Hartstichting: 070-
315 55 96 / 06-462 826 89 of via 
pers@hartstichting.nl.

Voorjaarsmarkt 
bij Ceres

Johannes Passion in de 
Johannes de Doperkerk
Regio - Op vrijdag 12 april wordt 
in de R.K. Kerk Johannes de Doper, 
Driehuisplein 1, Mijdrecht/Wilnis 
door c.o.v. Amicitia Uithoorn de 
Johannes Passion van Johann Se-
bastian Bach uitgevoerd. Het koor 
wordt begeleid door het Prome-
nade Orkest. De solisten zijn: Le-
onie van Veen – sopraan, Marti-
ne Straesser – alt/mezzo, Gerben 
Houba – evangelist en tenoraria’s, 
Ronald Dijkstra – bas en chris-
tuspartij, Willem de Vries – basa-
ria’s, Eric Jan Joosse – orgel. Alge-
hele leiding heeft dirigent Toon 
de Graaf. Het concert begint om 
20.00 uur, de kerk is vanaf 19.15 
uur geopend. Het concert wordt 
mogelijk gemaakt door de stich-
ting Vrienden van Amicitia, het 
Ronde Venen Fonds en enige 
sponsors.

Meeslepend
Amicitia zingt dit meeslepende 
lijdensverhaal voor de 8ste maal 
in Mijdrecht/Wilnis. De Johannes 
Passion is een oratorium met het 
lijden en sterven van Jezus vol-
gens het evangelie van Johannes. 

Het wordt als een van de meester-
werken van Bach beschouwd. De 
toegangsprijs, inclusief consump-
tie en programmatekstboekje 
met de Luthers-Duitse tekst en de 
Nederlandse vertaling bedraagt 
27 euro voor jongeren t/m 17 jaar 
10 euro. Kaarten zijn verkrijgbaar 
via de website: www.amicitia-uit-
hoorn.nl, bij boekhandel Mond-
ria, de Lindeboom in Mijdrecht, 
drogisterij De Bree in Vinkeveen, 
boekhandel Bruna, Amstelplein 
in Uithoorn en The Read Shop, Zij-
delwaardplein in Uithoorn, indien 
voorradig in de kerk vanaf 19.15 
uur. Verdere informatie is op de 
website te vinden en via tel. 0297 
567257 / 566377. De laatste keer 
dat de Johannes Passion uitge-
voerd werd, was in 2016. De uit-
voering kreeg een zeer lovende 
pers. Amicitia repeteert geruime 
tijd onder de bezielende leiding 
van Toon de Graaf om ook dit jaar 
een perfecte uitvoering te reali-
seren. De Johannes Passion, in de 
R.K.Johannes de Doperkerk, een 
prachtige locatie voor Bachs ma-
gistrale werk in de tijd van Pasen! 

Regio - Al geruime tijd wordt De 
Bandbrouwerij naar ieders tevre-
denheid gehouden bij het Ou-
de Parochiehuis in Mijdrecht. 
Maar omdat deze locatie niet al-
tijd volledig beschikbaar is door 
het drukke eigen verhuurpro-
gramma is de organisatie van De 
Bandbrouwerij op zoek gegaan 
naar alternatieven om zeker te 
zijn dat deze gezellige en leerza-
me activiteit ook voor de lange 
termijn door kan blijven gaan. Er 
is een nieuwe locatie gevonden 
bij Muziekvereniging VIOS waar 
er in twee ruimtes volop gejamd 
kan worden vrijdagavond. Al-
le muzikanten zijn welkom van-
af 20.00 uur om te komen jam-
men en samen nieuwe gelegen-
heidsbandjes te vormen. Er zijn 
twee complete backlines aanwe-

zig dus je hoeft alleen je eigen in-
strument of je drumstokjes mee 
te nemen; meer is niet nodig. Er is 
OOK Bandbrouwerij in de barzaal 
van het Oude Parochiehuis dus 
er is volop gelegenheid om aan 
te haken als muzikant. De Band-
coaching bij het Parochiehuis is in 
handen van zangdocente Gree-
tje de Haan en bij VIOS gaat een 
nieuwe bandcoach aan de slag, 
namelijk Lars Veenhof. Veel mu-
zikanten kennen deze muzika-
le duizendpoot wel van de vele 
bands waarin hij heeft gespeeld 
en is al jaren een graag geziene 
gast bij de Bandbrouwerij. Het 
adres van muziekvereniging VI-
OS is Windmolen 77 in Mijdrecht. 
Meer info, foto’s en de agenda 
kun je vinden op de Facebookpa-
gina van De Bandbrouwerij.

De Bandbrouwerij op 
twee locaties

le gladde huid. Maar niets is min-
der waar. Slangen zijn zeer inte-
ressant en zeker intrigerend ge-
noeg om er een avond enthousi-
ast over te vertellen, dit met fraaie 
foto’s en een heus slangenpracti-
cum met echte slangen! 
De lezing wordt gegeven door 
Joris Drubbel, IVN natuurgids en 
hoofd van de werkgroep Amfi-
bieën, Reptielen & Vissen van IVN 
De Ronde Venen & Uithoorn. Dus 

heeft u interesse in herpetofau-
na, vragen over slangen of kin-
deren die helemaal wild zijn van 
slangen: kom naar deze avond en 
vergeet uw camera niet! De zaal 
is open vanaf 19.45 uur. Er wordt 
een ‘vrijwillige’ bijdrage gevraagd 
van 2,50 euro. Voor meer infor-
matie: Gerda Veth, 0297-263656 
/ 06-13205061. Zie ook de web-
site: www.ivn.nl/afdeling/de-ron-
de-venen-uithoorn

als: Wie ben ik, waar kom ik van-
daan en waar ga ik naar toe. Of 
je kunt tijdens het wandelen met 
je wandelmaatjes van gedachten 
wisselen over de zaken waar je 
blij van wordt of waar je ongerust 
over bent. Ook kun je heel stil ge-
nieten van de mooie natuur om je 
heen. De ritmische beweging stelt 
ons in staat om rustig te kunnen 
nadenken en je gedachten onder 
woorden te brengen. Bovendien 
kun je je aandacht volledig naar 
buiten richten, de vogelgeluiden, 
het kabbelende water, je mede-
wandelaars. Kun je bewust adem-
halen en voelen hoe de zuurstof 
je lichaam vult met energie. De in-
schrijfkosten bedragen 6 euro per 
afstand. De opbrengst is bestemd 
voor het fonds van onze plaatsge-
noot Jan Zut. Dit fonds wordt aan-
gewend om kinderen in Zuid-Afri-
ka toegang te bieden tot diverse 
opleidingsprogramma’s. Voorin-
schrijven kan tot en met 3 april via 
www.inschrijven.nl. Inschrijven 
kan ook op de dag zelf in het AKU 
clubgebouw op Sportpark Rand-
hoorn, Randhoorn 100 te Uit-
hoorn. Dit is ook het beginpunt 
van de wandeling. Voor meer in-
formatie kun je contact opne-
men met Henk de Vries, contact@
uithoornsmooiste.nl. Foto’s: Chr 
Woerden.
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Informatiebijeenkomst 
Herinrichting Aan de Zoom
Uithoorn - De Vervoerregio Am-
sterdam legt komende jaren sa-
men met de gemeente Uithoorn, 
de gemeente Amstelveen en 
de Provincie Noord-Holland het 
nieuwe tracé voor de Amstel-
tram aan (eerder Uithoornlijn ge-
noemd). De huidige metrolijn 51 

tussen Amsterdam Zuid en Am-
stelveen Westwijk wordt inmid-
dels omgebouwd tot een hoog-
waardige tramlijn en daarna door-
getrokken naar Uithoorn Cen-
trum. Hiermee wil men een veili-
ge en betrouwbare tramverbin-
ding tussen Uithoorn en Amster-

dam tot stand brengen. In Uit-
hoorn komen daarvoor halte-
plaatsen bij Aan de Zoom, het 
busstation en Uithoorn Centrum. 
Vanwege de halte Aan de Zoom 
zal de straat Aan de Zoom tus-
sen Wederik en de spoordijk her-
ingericht worden. De Vervoerre-

Locatie Aan de Zoom met links de spoorbaan waar de toekomstige tramhalte komt en de oversteek van de 
straat. Een deel van de sloot zal worden gedempt

Uithoorn - We kunnen van de 
gemeente Uithoorn een Fair-
trade Gemeente maken! Hoe? 
Kom op donderdag 28 maart in 
De Schutse, De Merodelaan 1, 
1422 GB Uithoorn. De avond be-
gint om 20.00 uur.  Doel is een 
Fairtrade werkgroep op te rich-
ten om voor de gemeente Uit-
hoorn de titel Fairtrade Gemeen-
te te verkrijgen. Er is informatie-
materiaal aanwezig. Iedereen is 
welkom. Voor inlichtingen kunt 
u bellen of mailen met de initia-
tiefnemer Betty Kooij, telefoon 
0297-321509, e-mail: jbkooij@
kabelfoon.nl. Meer informatie 
is ook te vinden op de website:  
www.fairtradegemeenten.nl

Fairtrade informatie avondgio wil dit tijdens een informatie-
bijeenkomst onder de aandacht 
brengen en nodigt omwonen-
den en andere belangstellenden 
hiervoor uit op woensdag 3 april 
in de kantine van de Brede School 
aan de Randhoornweg 31 in Uit-
hoorn. Belangstellenden zijn daar 
van harte welkom van 19.00 tot 
20.30 uur. Men wordt vriendelijk 
verzocht om vanaf 18.45 uur aan-
wezig te zijn.

Tramlijn
Eén van de drie haltes van de 
nieuw aan te leggen tramlijn komt 
te liggen tussen Aan de Zoom en 
de Faunalaan. In 2017 heeft de 
gemeente Uithoorn op basis van 
uitgebreid veiligheidsonderzoek 
besloten dat de huidige ontslui-
ting van Buitendijks vanaf Aan de 
Zoom wordt afgesloten voor au-
toverkeer. De ontsluiting van Bui-
tendijks gaat dan plaatsvinden 
via de Faunalaan. Aldus wordt de 
veiligheid voor het langzaam ver-
keer verbeterd. Bij de oversteek 
met de trambaan worden slagbo-
men aangebracht om de veilig-
heid voor het langzaam verkeer te 
borgen. Deze nieuwe situatie be-
tekent dat Aan de Zoom ter hoog-
te van het tramtracé doodlopend 
wordt voor autoverkeer. De pro-
jectleider heeft een ontwerp la-
ten maken voor de herinrichting 
van Aan de Zoom tussen Wede-
rik en de spoordijk, waarbij reke-
ning wordt gehouden met deze 
nieuwe situatie. Vertegenwoordi-
gers van de Vervoerregio zullen 
het onderwerp graag met betrok-
ken bewoners bespreken, waar-
bij aanvullende ideeën van harte 
welkom zijn.

Uithoorn - Wonen in een woon-
groep, dat kan in Uithoorn. Al 31 
jaar bestaat de woongroep Cen-
traal Wonen Uithoorn, gelegen op 
een prachtige plek in Meerwijk-
Oost. Het project bestaat uit 15 in 
grootte variërende (sociale huur) 
woningen die verhuurd worden 
door Eigen Haard maar waarvan de 
huidige bewoners zelf de nieuwe 
bewoners kiezen. De woongroep 
is bedoeld voor jong en oud, al-
leenstaanden, stellen en gezinnen. 
Naast de eigen woning beschik-
ken de bewoners ook over een ge-
meenschappelijke huiskamer, keu-
ken, tuin, hobbyruimte, etc. Dat 
biedt de mogelijkheid tot het ge-

zamenlijk ondernemen van aller-
lei activiteiten en om meer voor el-
kaar te betekenen dan alleen maar 
een goede buur. Om het project 
draaiende te houden wordt wel 
een bepaalde inzet en betrokken-
heid van de bewoners verwacht. 
Als u geïnteresseerd bent in de-
ze vorm van wonen en u wilt het 
project bezichtigen, dan bent u 
van harte uitgenodigd op de info-
middag op zaterdag 30 maart om 
13.00 uur. Adres: Flevomeer 110, 
1423 ER Uithoorn. Alvast meer in-
fo? Kijk op www.centraalwonen-
uithoorn.nl of neem contact op 
met Marja (06 12460459) of Anne-
ke (06 57369241).

Wonen in een woongroep

Uithoorn - Aankomende zater-
dag 30 maart gaat Voedselbank 
Uithoorn-De Kwakel weer van 
start met de volgende inzame-
lingsactie voor levensmiddelen, 
ditmaal in samenwerking met Al-
bert Heijn Zijdelwaard.. De he-
le dag van 09.00-17.00 uur staan 
zij met een team enthousiaste 
vrijwilligers levensmiddelen in te 
zamelen voor de cliënten van de 
Voedselbank. In de supermarkt 
is een speciale locatie waar deze 
producten aanwezig zijn. Vrijwil-
ligers reiken boodschappenlijst-
jes uit waaruit klanten van Albert 
Heijn producten kunnen kiezen 
om te doneren die op het pro-
ductenplein opgesteld staan en 

die zij in de goederenkraam bui-
ten de winkel kunnen inleveren. 
Deze locatie is duidelijk aangege-
ven met een groot spandoek. Het 
concept van deze supermarktac-
ties is inmiddels bij vele inwoners 
van Uithoorn en De Kwakel be-
kend en wordt door veel klanten 
zeer positief gewaardeerd. Met 
de ingezamelde producten kan 
de voedselbank de huishoudens 
in Uithoorn en de Kwakel onder-
steunen die dit tijdelijk nodig 
hebben.Tevens kunnen weer DE 
punten ingeleverd worden bij de 
goederenkraam buiten de winkel. 
Er staat ook een collectebus. Het 
geld zal volledig ten goede ko-
men aan de Voedselbank.

Inzamelactie Voedselbank 
bij AH Zijdelwaard

Uithoorn - Regelmatig genieten 
we van een roeitochtje op het o 
zo schone Zijdelmeer. De zon op 
het water, knoppen in de bomen 
langs de kant. En als je geluk hebt 
een ijsvogel. Maar als je een beet-

je langs de kant vaart, dan blijkt 
het toch niet zo schoon meer. 
Blikjes, flesjes, emmers, tennis-
ballen, visgerei. Verzin het en je 
vindt het in het Zijdelmeer. Piep-
schuim? Jazeker, dat ook. En dat 
valt zo lekker in kleine stukjes uit 
elkaar. Dit vlot van een enorm 
stuk piepschuim lag al een tijd-
je in de vuilverzamelhoek tegen-
over Thamerhorn (zou de eige-
naar het nog niet gemist heb-
ben?) Met Nederland Schoon 
nog vers in het geheugen, was 
het nu de tijd om er wat aan te 
doen. Met vereende krachten 
losgewrikt en achter de roeiboot 
meegesleept naar de vissteiger 
aan de Boterdijk, waar de buiten-
dienst van de gemeente het wel 
uit het water kan halen. Natuur-
lijk haalde Sytse (8 jaar) ook nog 
even ‘gewoon’ vuil uit het water. 
Opgeruimd staat netjes. Helpt u 
ook om ons mooie meer netjes te 
houden?

Opgeruimd staat netjes

Uithoorn - Drie keer, elke maand 
op woensdag middag , behalve 
juli en augustus, houdt het Repair 
Cafe Uithoorn zitting. Van 13.00 
tot 16.00 uur zitten 8 tot 12 me-
dewerkers  klaar. Aan de ‘beach’-
vlag kunt U zien, dat ze er zijn. 
De 1e en 3e woensdag van de 
maand in Buurtnest, Arthur van 
Schendellaan 59 en de 2e woens-
dag in Oude Raadhuis, Marktplein 
2a. Ga langs met spullen, appara-
tuur, kleding of wat dan ook,  sa-
men met één of meer vrijwilli-
gers onderzoeken ze met U of het 

toch nog niet weggegooid hoeft 
te worden. Ook kunnen ze vaak 
handige info geven over: hoe doe 
je dit, hoe vind ik een onderdeel/
hulp bij... Zij gaan met U aan de 
slag onder het motto: “Wat is het 
U waard“. Met behulp van uw vrij-
willige bijdrage betalen ze o.a. 
onze huur in Buurtnest. Per maart 
2019 zijn ze 5 jaar, actief met als 
motto: “Weggooien, Mooi Niet!” 
Resultaat: bijna 1500 reparatie 
pogingen per heden, waarvan 
ongeveer 65% met succes.

Repair Café Uithoorn 
bezig met het 5e seizoen

Uithoorn – De (bijna) 18-jarige 
Robin Bakker heeft maandag uit 
handen van de Uithoornse wet-
houder Ria Zijlstra (Werk en Inko-
men) het Nibud boekje ‘Voor bo-
ven de 18’ gekregen. Dit boek-
je staat boordevol informatie en 
tips over alles wat een 18-jarige 
moet weten op het gebied van 
geld. De wethouder deed de-
ze persoonlijke overhandiging in 
het kader van de Week van het 
Geld. In de Week van het Geld 
(25-29 maart) worden er in heel 
Nederland activiteiten georgani-
seerd om kinderen en jongeren 
te leren omgaan met geld. ,,Het 
lijkt me super handig dit boek-
je. Ik weet dat als je 18 jaar wordt 
je veel meer mag, zoals naar de 
kroeg gaan. Maar dat je ook veel 
meer rekeningen moet betalen,” 
vertelt Robin op de Praktijkschool 
in Uithoorn waar hij zijn opleiding 
volgt. Zijlstra: ,,”Robin heeft gelijk. 
Als 18-jarige mag je ineens wat je 
eerst niet mocht. Zelfstandig au-
torijden, stemmen, een telefoon-
abonnement afsluiten op je ei-
gen naam, alcohol kopen en stu-
diefinanciering aanvragen. Maar 
je krijgt er ook behoorlijk wat ver-
antwoordelijkheden bij. Je bent 
nu bijvoorbeeld zelf verantwoor-
delijk om je boetes en je leningen 
te betalen. Je moet ook een zorg-
verzekering aanvragen. En wil je 
dan een basisverzekering of aan-
vullend en hoe zit het met je ei-
gen risico? Kortom er komt veel 
op je af als je 18 jaar wordt. Het 
Nibud boekje ‘Voor boven de 18’ 
helpt de jongeren op weg.”

Gratis
De gemeente stuurt alle jonge-

Wethouder Zijlstra reikt Nibud 
boekje uit aan Robin Bakker

ren in Uithoorn die dit jaar 18 jaar 
worden het Nibud boekje ‘Voor 
boven de 18’ gratis toe. ,,We heb-
ben nieuw beleid om armoe-
de en schulden tegen te gaan. 
Het voorkomen van armoede en 
schulden is een belangrijk on-
derdeel. Niet alleen bij volwas-
senen maar ook bij jongeren. Uit 
onderzoek blijkt dat bijna 40 pro-
cent van de mbo’ers van 18 jaar 
en ouder momenteel een schuld 
heeft. Eén op de vier heeft beta-
lingsachterstanden. Met dit boek-
je wil de gemeente de nieuwbak-
ken 18-jarigen helpen bij het ma-
ken van een goede start in hun 
volwassen leven door hen infor-
matie aan te reiken op wat er op 
financieel gebied allemaal speelt,” 
legt Zijlstra uit. 

Openslaan
Robin, die in juni 18 jaar wordt, 
verwacht dat hij geregeld het Ni-
budboekje zal openslaan. ,,Op 
de Praktijkschool wordt er al 
aandacht besteed aan geldza-
ken. Maar in dit boekje staan vol-
gens mij veel handige tips waar 
je zelf niet altijd aan denkt,” ver-
telt Robin. Toch lijkt hij al rede-
lijk goed voorbereid te zijn op 
zijn toekomst als volwassene. Hij 
werkt momenteel vier dagen in 
de week op de groenteafdeling 
bij supermarkt Hoogvliet en legt, 
als de mogelijkheid er is, geld 
opzij. Bijvoorbeeld als zijn scoo-
ter een onderhoudsbeurt nodig 
heeft. Bovendien is hij zich er-
van bewust dat straks elke maand 
de zorgverzekering betaald moet 
worden. ,,En dat is geen klein be-
drag. Ik ben daarom van plan ex-
tra uren te gaan werken.”
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Inmiddels is het officieel len-
te, maar vogels wachten niet 
tot wij dat hebben bepaald, die  
hebben het voorjaar allang in 
de kop als schaatsfanaten nog 
over  Elfstedentochten fantase-
ren. Zodra de dagen lengen zit-
ten ze al wat te lispelen, in ja-
nuari klinken  de eerste serieu-
ze zangoefeningen en in febru-
ari  komt het ochtendconcert  
op gang. Een echte vroege vo-
gel is de zanglijster, die  begint 
soms al in januari met het echte 
zangwerk en ook  ‘s ochtends 
is hij als één van de eerste uit 
de veren. Ruim voor zonsop-
gang, als andere vogels  nog 
dutten,  laten zanglijsters van-
af een hoge post hun uitbundi-
ge zang al horen. Mensen   zin-
gen  vaak omdat ze dat leuk 
vinden, maar voor vogels is het  
van levensbelang. Een beet-
je volume is dan mooi mee-
genomen. Zanglijsters hebben 
een luide stem en door al vroeg 
te beginnen vallen ze nóg be-
ter op. Hun zang is eenvoudig 
te herkennen, niet zo melodi-
eus als die van neef merel,  de 
zanglijster is meer een roep-
toeter, die alles wat hij roept 
ook nog eens herhaalt, meest-
al drie keer. Vrij vertaald roept 
hij: “Ik ben een mooi  manne-
tje!  Ik ben een mooi manne-
tje! Ik ben een mooi manne-
tje! Ik zoek een leuk vrouwtje! 
Ik zoek een leuk vrouwtje! Ik 
zoek een leuk vrouwtje! Ik ben 
er klaar voor! jij ook!? Ik ben 
er klaar voor... jij ook!? Ik ben 
er klaar voor... jij ook!?” Dat is 
trouwens zo’n beetje de bood-
schap van alle vogelmannetjes. 
En onderschat   ze niet, ze be-
roeren  met hun fluiten, roepen, 

schreeuwen, krassen en pie-
pen rechtstreeks de hormoon-
huishouding van hun vrou-
welijke soortgenoten. Die ho-
ren een serenade waar ze be-
hoorlijk opgewonden van kun-
nen raken. Maar bij rivaliseren-
de zanglijstermannen komen 
dezelfde  tonen  totaal  anders 
binnen. Voor hen klinkt het als:  
“Optiefen! Optiefen! Optiefen!  
Pleur op! Pleur op! Pleur op!” 
Als ze niet zingen kun je zang-
lijsters zien springen en ren-
nen op het gras, op jacht naar 
regenwormen, insecten, dui-
zendpoten, pissebedden en 
slakken. Die slakken helpen ze 
hun huis uit door ermee op een 
steen te rammen, vaak op een 
vaste plek, de ‘smidse’, te her-
kennen  aan  de scherven er-
omheen.  Rond deze tijd zijn 
ze druk in de weer rond hun 
diep in de struiken verborgen 
komvormige nest. Maar ’s och-
tends vroeg en ’s avonds laat 
kun je ze hun dubbele bood-
schap  horen roeptoeteren.  Let 
er maar eens op. Wat hoor jij?  
Welluidende klanken? Drie-
maal “Ik ben er klaar voor... Jij 
ook!?” Of een herhaald “Pleur 
op!”

Jaap Kranenborg

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

Roeptoeters

Regio - Kunstenaars uit heel Ne-
derland kunnen zich voor bei-
de competities vanaf nu inschrij-
ven via de inschrijfformulieren op 
website www.groenehartkunst.nl. 
Ook de Themaomschrijving 2019 
en de Deelnamevoorwaarden 
2019 kunnen daar worden ge-
download. In de Deelnamevoor-
waarden vindt de kunstenaar ook 
alle voor hem belangrijke data. De 
sluitingsdatum voor inschrijving 
is zondag 18 augustus 2019. 

Water: Vriend en Vijand
Dàt is het thema van de 11e Groe-
ne Hart Kunstprijs-competitie, 
maar óók van de door de Stich-
ting Oude Hollandse Waterli-
nie uitgeschreven ontwerpwed-
strijd ‘Verbeelding van de Waterli-
nie’ (zie hieronder). Nederlanders 
staan al eeuwenlang bekend als 
beheersers van water. Het Groe-
ne Hart is er het spreekwoorde-
lijk voorbeeld van! Eeuwenlange 
vervening leidde tot uitgestrek-
te veenplassen, waardoor water 
en wind vrij spel kregen en hele 
stukken grond - en zelfs dorpen 
- verdwenen. Er werden windmo-
lens, dijken en sluizen gebouwd, 
en meren en plassen droogge-
malen en ingepolderd. De vij-
and werd zo weer tot vriend ge-
maakt. Water kan echter ook on-
ze vijand zijn: stijgende water-
spiegels en overstromingen ener-
zijds, lage waterstanden en uitge-
droogde dijken anderzijds. Het 
thema ‘Water: Vriend en Vijand’ is 

zonder meer ook van toepassing 
op de Oude Hollandse Waterli-
nie. Ons land werd in 1672 over-
vallen door legers van onder an-
dere de Franse Zonnekoning. Het 
oosten viel al heel snel in handen 
van de vijand en het volk was re-
deloos, het land reddeloos en de 
regering radeloos. Door stadhou-
der prins Willem III werd in aller-
ijl een verdedigingslinie aange-
legd, de Oude Hollandse Water-
linie, die het land - door inunda-
tie - zou behoeden voor de totale 
ondergang. Met succes! De vijan-
delijke legers werden erdoor tot 
staan gebracht en tot een roem-
loze aftocht gedwongen. Water: 
een vijand voor de verdreven le-
gers maar een grote vriend voor 
de Nederlanden! 

Groene Hart Kunstprijs 2019
Met ingang van de 11e editie van 
de Groene Hart Kunstprijs wordt 
er voor de toekenning van de ju-
ryprijzen geen onderscheid meer 
gemaakt tussen professionele en 
amateur-kunstenaars. Er bestaan 
in de kunstwereld geen vastom-
lijnde criteria voor, de scheids-
lijn tussen deze twee categorie-
en is vaag, en in de praktijk blijken 
de werken qua kwaliteit vaak in-
wisselbaar. Er zal door de profes-
sionele jury nu een 1e, 2e en 3e 
prijs worden toegekend, waaraan 
een geldbedrag is verbonden van 
2.000 euro, 1.000 euro en 500 eu-
ro. Ook zijn er 2 eervolle vermel-
dingen (zonder geldbedrag). De 

prijsuitreiking én opening van de 
expositie vindt plaats op vrijdag-
avond 18 oktober 2019.

Groene Hart Kunst 
Publieksprijzen
Ook dit jaar worden er weer twee 
Publieksprijzen uitgereikt, elk met 
een geldbedrag van € 500, en wel 
op zondag 10 november: de GHK 
Bezoekers Publieksprijs - waar-
voor de bezoekers aan de exposi-
tie hun stem kunnen uitbrengen 
- en de GHK Online Publieksprijs; 
daarvoor kan iedereen zijn digita-
le stem op de website van Groene 
Hart Kunst uitbrengen. Deze prij-
zen worden uitgereikt op zondag-
middag 10 november 2019.

GHK Jeugdproject
Het Jeugdproject 2017 was een 
groot succes: leerlingen, scholen, 
meewerkende kunstenaars én pu-
bliek waren zeer enthousiast over 
het gepresenteerde resultaat. Al-
le reden dus om dit project weer 
te herhalen. Alle 12 basisscholen 
in de gemeente Nieuwkoop wor-
den weer uitgenodigd om hun 
groepen 6/7 een klassikaal kunst-
werk te laten vervaardigen, nu 
naar het thema van 2019: Water: 
Vriend en Vijand. Elke groep krijgt 
een “eigen” kunstenaar, afkomstig 
uit verschillende kunstdisciplines, 
toebedeeld, die in de periode me-
dio oktober/medio november 
met de groep aan de slag gaat. 
De kunstwerken (1 per groep/
school) worden beoordeeld door 

Ontwerpwedstrijd Oude 
Hollandse Waterlinie is geopend

een professionele jury. Het GHK 
Jeugdproject kent - op verzoek 
van de scholen - geen prijswin-
naars: alle leerlingen worden mét 
de door hen gemaakte kunstwer-
ken op zondagmiddag 17 novem-
ber 2019 in het zonnetje gezet! 

Ontwerpwedstrijd vanwege 
350 jarig bestaan Oude 
Hollandse Waterlinie in 2022
In 2022 wordt het 350 jarig be-
staan gevierd van de Oude Hol-
landse Waterlinie, in het ramp-
jaar 1672 aangelegd door prins 
Willem III. De Stichting Oude 
Hollandse Waterlinie (Stichting 
OHW), waarbij vele van de (16) 
vestingsteden, versterkte steden, 
inundatiegemeenten en water-
schappen zijn aangesloten, orga-
niseert in verband met deze vie-
ring vele festiviteiten. Een van 
de projecten van de Stichting is 
het project ‘De Verbeelding van 
de Waterlinie’. Doel hiervan is om 
voor de Oude Hollandse Waterli-
nie een beeldentaal met een re-
peterend element te ontwerpen: 
een kunstzinnig object dat in di-
verse OHW vestingsteden en op 
plekken langs de Oude Holland-
se Waterlinie zou moeten terug-
keren. Buitenkunst voor opstel-
ling in de openbare ruimte, dus. 
Hiervoor is door de Stichting 
OHW een speciale ontwerpprijs-
vraag uitgeschreven. Gezien haar 
jarenlange ervaring met de or-
ganisatie van kunstcompetities, 
heeft de Stichting OHW de Stich-
ting Kunstpromotie Groene H/
Art, organisator van de tweejaar-
lijkse Groene Hart Kunstprijs ver-
zocht deze OHW ontwerpwed-
strijd ‘Verbeelding van de Waterli-
nie’ te organiseren en te begelei-
den. Het gekozen GHKPrijs thema 
voor 2019 ‘Water: Vriend en Vij-
and’ sluit naadloos aan op festivi-
teiten rond de viering van 350 jaar 
Oude Hollandse Waterlinie. Nade-
re informatie over de OHW Ont-
werpwedstrijd, alsmede deelna-
mevoorwaarden en inschrijffor-
mulier, kunt u vinden op www.
groenehartkunst.nl.

Expositie kunstwerken
Van 19 oktober tot en met 29 no-
vember 2019 is in het Koetshuis 
van Galerie & Beeldenpark Hoeve 
Rijlaarsdam in Nieuwkoop de ex-
positie te zien van de kunstwer-
ken die meedingen naar de Groe-
ne Hart Kunstprijs 2019. Ook de 
voor de OHW ontwerpwedstrijd 
ingediende (ontwerp)kunstwer-
ken worden in die periode geëx-
poseerd, in De Stal van Hoeve Rij-
laarsdam. Vanaf 17 november tot 
en met 1 december 2019 kunt u in 
Het Koetshuis tevens de door de 
basisscholen gemaakte klassikale 
kunstwerken bewonderen.

Inschrijving en Inleverdatum 
voor GHKPrijs en OHW 
Ontwerpwedstrijd
Beroeps- en amateurkunstenaars 
uit heel Nederland kunnen zich 
zowel voor de Groene Hart Kunst-
prijs 2019 als de OHW Ontwerp-
wedstrijd ‘Verbeelding van de Wa-
terlinie’ (echter wél voor elk met 
een apart kunstwerk) inschrij-
ven door middel van de digita-
le inschrijfformulieren op websi-
te www.groenehartkunst.nl.De 
kunstwerken moeten worden in-
geleverd op zaterdag 28 septem-
ber 2019, bij Hoeve Rijlaarsdam

Regio - Op zaterdag 6 april is het 
alweer de zevende editie van ‘De 

Can Can’ zoals het evenement in 
de volksmond wordt genoemd. 

6 April weer Can Can United bij Colijn
Can Can United is in eerste in-
stantie opgezet als reunie van 
de voormalige discotheek in Uit-
hoorn maar inmiddels is het een 
jaarlijks terugkerend evenement 
uitgegroeid tot een heerlijk dans-
feest voor iedereen boven de 30 
jaar zich lekker kan uitleven op de 
muziek van twee top DJ’s: Frank 
Deibert en William Reitsma. Peter 
Dol van Fireball verzorgt weder-
om het licht, geluid en verlichte 
dansvloer. Tijdens de avond zul-
len ook 4 sportpakketten van Plux 
Uithoorn worden verloot onder 
de aanwezigen. Zij bieden de win-
naars 1 maand onbeperkt spor-
ten. Leuk meegenomen toch?

Kaartverkoop
De kaartverkoop is inmiddels ge-
start en volgens de laatste berich-

ten loopt deze al lekker. Kaarten 
zijn in de voorverkoop 12,50 euro 
en aan de deur 17,50 euro. Kaar-
ten zijn te koop op de volgende 
locaties: The Readshop (Zijdel-
waard), Kaas en Zo (Amstelplein), 
Cafe Bonaire, Plux, Boekhandel de 
Twister (Amstelveen Westwijk) en 
bij Rendez Vous (Mijdrecht). Wan-
neer dit allemaal niet mocht luk-
ken kunnen de kaarten tot en met 
5 april online besteld worden via 
info@dansenpartycentrumcolijn.
nl. Axel, Heleen, Frank en William 
hopen jullie allemaal weer te mo-
gen begroeten op 6 april. Voor ie-
dereen die voor 23.00 uur binnen-
komt staat een flute met Prosec-
co klaar. Aanvang 21.30 uur, einde 
2.00 uur. Meer info: www.dansen-
partycentrumcolijn.nl of Club Can 
Can op Facebook. 

Zie ook advertentie elders 
in deze krant.

Winnaars afvallen in 
groepsverband
Regio - 3 april starten er weer 
nieuwe groepen. Wie voor de zo-
mer nog een paar kilo wil afvallen 
is bij Slimness op het goede adres. 
Hier zijn de winnaars Karin en Ans 
die in januari gestart waren weer 
het levende bewijs van. Karin ver-
loor 13,3 kilo en Ans 10,7 kilo tij-
dens de cursus van 10 weken. De 
meeste resultaten van de groepen 
met de voor en na foto staan op de 
website. Wil je meer informatie of 
wil jij je opgeven? Bezoek dan de 
website slimness.nl of kom zater-
dag 30 maart tussen 10.00-14.00 
uur naar de open dag. Wil je ze-
ker zijn van een plekje? Wacht dan 
niet te lang, want vol=vol. Slim-
ness, Bozenhoven 19a Mijdrecht, 
tel. 0297 765027, info@slimness.nl
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Bilderdijkhof 1 
Uithoorn

Tel. 0297-567209

WEEKAGENDA PARTICIPE
VRIJWILLIGERS GEZOCHT 
VOOR… DE EETCLUB
Vrijwilligers koken elke dins-
dag voor De Eetclub een heer-
lijke maaltijd. Wij zoeken nog 
een vrijwilliger die het leuk 
vindt om te helpen met de 
voorbereiding en het koken. 
We zoeken dus geen kok, er 
worden geen culinaire hoog-
standjes op tafel gezet, maar 
een lekkere “ouderwetse” war-
me maaltijd. We eten van 
12.00-13.00 uur. Er zitten ge-
middeld 12 gasten aan tafel. 

GEHEUGENFITNESS
Elke 2e en 4e dinsdag van de 
maand van 10.30-11.30 uur 
komt een groepje bezoekers 
bij elkaar in wijkcentrum Bil-
derdijkhof om deel te nemen 
aan de geheugen�tness. Hier-
bij kunnen de deelnemers in 
groepsverband het geheugen 
op peil houden en zelf trai-
nen door te puzzelen, door 
mee te doen aan quizzen en 
diverse spelletjes op het ge-

bied van geheugentraining. 
Deze training wordt begeleid 
door een vrijwilliger. Wij zoe-
ken een tweede vrijwilliger die 
het leuk vindt om deze groep 
en de huidige vrijwilliger te on-
dersteunen.

LENTE BINGO
Vrijdag 29 maart is er een len-
te bingo in wijkcentrum Bilder-
dijkhof. De zaal gaat open om 
half 2, de bingo start om 2 uur. 
Bingokaartjes zijn verkrijgbaar 
voor 50 eurocent per stuk. We 
spelen 4 rondes met een pau-
ze. Er zijn weer leuke prijzen te 
winnen. U komt toch ook?

KOFFIEOCHTENDEN 
IN DE WIJK
4 april van 10.00-12.00 uur in 
Buurthuis Ponderosa, voor alle 
bewoners van Thamerdal. Ples-
manlaan 27, Uithoorn
Elke donderdagochtend van 
10.00-12.00 uur in buurtkamer 
Meerwijk. Locatie: KDV Borus, 
Eendracht 17, Uithoorn

Ik wilde even de Bouwvakkers 
een hart onder de riem steken 
voor het werk wat ze verrich-
ten op de plek tussen de 2 fl ats. 
Door weer een wind gaan de 
heren door met hun werk, cha-
peau. Het geeft wel de nodige 

troep en stof maar dat hoort bij 
slopen en opbouwen. Ik wens 
ze veel succes en wacht af wat 
het resultaat gaan brengen.

Jetske Prins, 
Coudenhovefl at

LEZERSPOST

Fantastische bouwvakkers

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.

De Kwakel - Genesius De Kwa-
kel bestaat dit jaar 90 jaar. Van-
wege dit lustrum pakt de vereni-
ging groots uit. Vijf jaar geleden 
speelde zij het stuk De Nood-

zaak geschreven door hun ei-
gen regisseuse. Dit jaar spelen zij 
een vervolg op dat stuk weder-
om door haar geschreven maar 
dit keer met hulp van Hans van 

Putten. Er is lang en hard aan het 
stuk gewerkt met dans, zang en 
een combo dat dit alles muzi-
kaal ondersteund. De kaartver-
koop voor het jubileumstuk gaat 

Toneelvereniging Genesius de 
Kwakel speelt jubileumstuk

erg hard. Alle avonden zijn al uit-
verkocht. Er zijn alleen nog kaar-
ten verkrijgbaar voor de zondag 
matinee. 

Musical
Een musical over “Café de Nood-
zaak” en de naastgelegen “well-
ness”. Wouter, de eigenaar van 
beide bedrijven staat tussen zijn 
vrouw Svetlana, die de uitba-
ter is van De Noodzaak en zijn 
moeder Mariska, die de bedrijfs-
leider is van de Wellness. Een ja-
renlange opgelopen ruzie zorgt 
ervoor dat beide zaken in fi nan-
ciële nood verkeren. Samen-
werking is de oplossing. Wou-
ter probeert weer rust en vrede 
te krijgen door een naastgele-
gen stukje niemandsland (Dixi-
land) te betrekken bij zowel De 
Noodzaak als De Wellness. Klaar-
tje Koekoek leeft in de Dixi op dit 
neutrale gebied. Zij is de spil tus-
sen de twee zaken. En een door 
wouter ingeschakeld adviesbu-
reau moet kijken hoe de twee 
bedrijven samen kunnen over-
leven en de ruzie tussen Moeder 
Mariska en Svetlana bijgelegd 
kan worden. Omdat Genesius 
90 jaar bestaat gaan we dit vier 
keer spelen. Zaterdag 6, 12 en 13 
april zijn reeds uitverkocht. Al-
leen zondagmiddag 7 april heeft 
nog enkele plaatsen vrij. De zaal 
gaat drie kwartier voor aanvang 
open.

De Kwakel - Op zaterdag 23 
maart was het een drukte van be-
lang in de Kwakel. Bezoekers van 
de jubileum uitvoering moes-

ten zoeken om hun auto ergens 
geparkeerd te krijgen. Al van-
af 13.30 uur waren 90 zangers 
en muzikanten van de Bridges 

Geslaagd 50 jarig jubileum Zangkoor 
The Bridges

KerkCafé 5 april: 
Reisgids voor Woelige Tijden
Uithoorn - Het hedendaagse le-
ven door de ogen van Beeldend 
kunstenaar Jenneke van Wijn-
gaarden. Anno 2019: kijk naar 
onze planeet Aarde. Aardbewo-
ners lijken in een onontwarbare 
knoop van problemen terechtge-
komen te zijn. Oceanen vol plas-
tic, enorme machtsverschuivin-
gen en mensen die massaal over-
prikkeld zijn. Er is een enorme 
kloof tussen arm en rijk, mensen 
staan steeds meer tegenover el-
kaar. Op deze avond van KerkCafé 
gaan we samen op zoek naar mo-
gelijke reisrichtingen in deze ver-
warrende tijd. Niet vanuit een fi -
losofi sch perspectief, niet vanuit 
een sociaal economische optiek, 

maar vanuit de blik van beeldend 
kunstenaar Jenneke van Wijn-
gaarden. Zij gaat met ons op reis, 
op zoek naar onze reisrichtingen. 
Aan de hand van de begrippen 
Introspectie, Identiteit, Inlevings-
vermogen en Integriteit worden 
huidige tendensen onthuld, die 
tevens als bronnen van inspiratie 
kunnen dienen. 
 
Reisgids
De Reisgids voor Woelige Tijden 
neemt vanuit vogelperspectief 
het hedendaagse leven onder 
de loep en zal een uitkomst blij-
ken bij het bepalen van de eigen 
koers. 
De Reisgids voor Woelige Tijden 

en hun gasten Het koor Elkerlyc 
uit Ouderkerk aan de Amstel en 
het Amstel Blazers Collectief be-
zig met de laatste repetitie zodat 
het in de avond echt een spette-
rend optreden zou worden. Meer 
dan 4000 bezoekers kregen een 
zeer een gevarieerd program-
ma voorgeschoteld, van kerkelij-
ke liederen, liederen uit musicals, 
top 40 songs en fi lmmuziek. Het 
jubilerende koor bracht o.a. een 
door hun dirigent, Leo van Rijt, 
gecomponeerde medley van de 
door het koor gezongen liede-
ren door de 50 jaren heen! De di-
rigent werd gedurende het pro-
gramma verrast met een konink-
lijke onderscheiding voor o.a. zijn 
tomeloze inzet in diverse gedu-
rende meer dan 30 jaar. 

Aalsmeer - Aalsmeerrondvaart 
heeft een duurzame elektrische  
Fluisterrondvaartboot. Om deze 
nieuwe aanschaf met u te vieren 
worden op woensdag 3 en vrij-

dag 5 april bingorondvaarten ge-
organiseerd in combinatie met 
een heerlijke appelpunt met kof-
fi e voor 12,50 euro per persoon. 
Er worden aan boord per rond-

In duurzame elektrische fl uisterboot
Nieuw: Bingorondvaart 
bij Aalsmeerrondvaart

vaart twee bingorondes gespeeld 
voor mooie prijzen. Volgens eige-
naar Jan Koster is bingo op het 
water nog leuker en daarom wil 
hij zoveel mogelijk liefhebbers 
van spelletjes kennis laten maken 
met deze hilarische bingo. Tijdens 
de bingo wordt in de nieuwe over-
dekte elektrische rondvaartboot 
een tocht over de Oosteinderplas-
sen van Aalsmeer gemaakt. Een 
prachtig gebied, probeer de aan-
dacht maar bij de bingo te hou-

den... De prijzen voor de bingo-
kaarten zijn 3 euro per kaart, twee 
voor 5 euro en 3 kaarten voor 6 
euro. Het programma voor zowel 
3 als 5 april ziet er als volgt uit: 
Van 13.00 tot 13.30 uur inloop res-
taurant Centennial. Van 13.30 tot 
14.45 uur bingorondvaart (capaci-
teit 40 personen) en van 14.45 tot 
16.00 uur afsluiting met koffi  e met 
appelpunt en slagroom in restau-
rant Centennial. Bij grote belang-
stelling wordt er ook van 15.00 tot 
16.15 uur afgevaren. Bent u slecht 
ter been of heeft u geen vervoer? 
De Centennial shuttle brengt u 
voor 3 euro heen en weer naar 
huis. Aanmelden kan per email 
via aaslmeerrondvaart.nl of tele-
fonisch via 0297-388144. Gelie-
ve duidelijk te vermelden wat uw 
voorkeur heeft voor tijd en dag 
(woensdag of vrijdag).

is rijkelijk geïllustreerd met tref-
fende illustraties en inspireren-
de fi lmpjes. “Verrassend, onthul-
lend en heel inspirerend” waren 
de reacties van mensen die al een 
keer met haar zijn meegereisd. 

Kom, kijk, luister en verwonder je 
op deze laatste KerkCafé avond 
van dit seizoen! De bijeenkomst 
is in De Schutse, De Mérodelaan 
1, Uithoorn. Vanaf 19.45 uur is er 
koffi  e en thee. De toegang is vrij.
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De Kwakel - Promotie en zicht-
baarheid van de tuinbouw is van 
groot belang. Door middel van de 
jaarlijks terugkerende activiteit 
‘Kom in de Kas’ komen de diver-
se facetten van de land- en tuin-
bouw aan bod. Op zaterdag 6 en 
zondag 7 april a.s. vindt alweer 
de 42e editie plaats van ’Kom in 
de Kas’ (deze keer op de Achter-
weg in De Kwakel). Het vormt het 
grootste publieksevenement van 
de Nederlandse Glastuinbouw. 
Ook nu weer zullen vele kwekers 
dat weekend in april hun deuren 
van de kas voor het publiek ope-
nen en kunnen belangstellenden 
bekijken wat er allemaal gebeurt 
in die glazen kassen. Deze activi-
teit is voor Gemeentebelangen 
Uithoorn - De Kwakel aanleiding 
om een bezoek te brengen aan 
het bestuur van de LTO Noord Afd. 
Aalsmeer De Kwakel. Fractieleden 
Rolf Polak en Sjaak Verhaar spre-
ken met de bestuursleden Bart 
Oostveen (voorzitter) en Wout 
van Tol (secretaris/penningmees-
ter) van de afdeling Aalsmeer De 
Kwakel. Hierin zijn de gemeenten 
Aalsmeer, Amstelveen, Haarlem-
mermeer en Uithoorn vertegen-
woordigt. Deze actieve afdeling 
van de LTO is de belangenbehar-
tiger voor de agrarische sector en 
vormt de schakel tussen haar le-
den, de overheid, de maatschap-
pij, het waterschap en het bedrijfs-
leven.

Toekomst
In de toekomstgerichte visie van 
de LTO komt duidelijk naar voren, 
dat veel actuele aspecten belang-
rijk zijn voor de omgeving. Onder-
werpen zoals: de aanleg van CO2 
leidingen en warmtenet-aanslui-
tingen, alternatieve brandstof-
soorten en gewasbeschermings-
middelen, arbeidsmigranten-huis-
vesting, de regeling ‘Ruimte voor 
Ruimte’ en de ruilverkaveling in 
De Kwakel e.o. kwamen allemaal 
in dit gesprek naar voren. Het on-
dernemersfonds van Uithoorn is 

door de LTO gevraagd een bijdra-
ge te leveren om de aanleg van 
glasvezel in het Kernglastuinbouw 
gebied De Kwakel mogelijk te ma-
ken. Benadrukt wordt dat de re-
gelmatige contacten met de ver-
tegenwoordigers van de gemeen-
te Uithoorn als plezierig en con-
structief ervaren worden.

Krimp
Ondanks de krimp in de tota-
le Nederlandse agrarische sec-
tor, blijkt dat de organisatiegraad 
en de productiewaarde bij de LTO 
aangesloten leden al jaren stabiel 
te noemen is. Hiermee blijft de-
ze landbouwkundige organisatie 
ook de grootste en belangrijkste 
vertegenwoordiger van de agra-
rische sector in haar werkgebied. 
Nu de economie aan het aan-
trekken is, denken diverse bedrij-
ven weer aan uitbreiding. Wout 
en Bart benadrukken dat onder-
wijs en scholing van personeel in 
de tuinbouwsector van enorm be-
lang is. Via groen onderwijs (aan-
wezig in Aalsmeer) kan er gezorgd 
worden voor de noodzakelijke in-
stroom van goed opgeleide me-
dewerkers en mogelijk ook van 
bedrijfsopvolgers.
 
Werkbezoek
Tijdens dit werkbezoek aan LTO 
constateerden de raadsleden Rolf 
Polak en Sjaak Verhaar van de lo-
kale politieke partij Gemeentebe-
langen, dat het bestuur van LTO 
een positieve boodschap te ver-
tellen had. Bart Oostveen en Wout 
van Tol waren het duidelijk met el-
kaar eens dat Uithoorn best trots 
mag zijn op de tuinbouwsector 
in onze gemeente. De wens werd 
door beide bestuurders uitge-
sproken om dit soort overleg met 
de lokale politiek jaarlijks te gaan 
herhalen. Met een duidelijk beeld 
over de organisatie en de posi-
tieve toekomstvisie van de LTO 
Noord Afd. Aalsmeer De Kwakel 
werd dit plezierige werkbezoek af-
gesloten.

Ook Kom in de Kas in 
De Kwakel

V.l.n.r. Bart Oostveen, Rolf Polak, Wout van Tol, Sjaak Verhaar

Uithoorn - 1 april 2019 is het 
feest bij Oorwerk. Het is dan 10 
jaar geleden dat de deuren zijn 
geopend aan de Schans 2 in Uit-
hoorn. Al 10 jaar is Oorwerk Uit-
hoorn niet meer weg te denken. 
Hun service, kennis en vertrou-
wen zijn in Uithoorn en wijde om-
geving bekend. 10 jaar lang mo-
gen zij als vaste kern u met veel 
plezier en passie tot dienst zijn. 
Gehoor is iets specialistisch en 
zij van Oorwerk Uithoorn vinden 
het belangrijk om eerst een luis-
terend oor te bieden, zodat er een 
juist advies gegeven kan worden 
voor de beste hoor-oplossingen 
voor u. Kwaliteit van horen gaat 
hand in hand met kwaliteit van le-
ven. In deze feestelijke week ope-
nen ze de deur om u als bestaan-
de of nieuwe klant te informe-
ren met verschillende diensten. 
Heeft u vragen over uw gehoor 
of wilt u graag meer informatie, 

dan bent u in de week van 1 t/m 
5 april, vanaf 13.30 uur, van har-
te welkom. De maandagmiddag 
staat in het teken van onderhoud 
en verzorging van hoortoestel-
len. Op dinsdagmiddag zal Mul-
ti-Care Systems informatie geven 
over veiligheid in en om het huis. 
Op woensdag zijn er demonstra-
ties van de nieuwste Signia hoor-
toestellen. Op donderdag pre-
senteert Phonak hun toptoestel 
en op vrijdag is het de beurt aan 
ReSound en Beltone die hoorbaar 
het verschil demonstreren tus-
sen zorg toestellen en hoog kwa-
litatieve hooroplossingen. Elke 
middag staan zij vanaf 13.30 uur 
voor u klaar. Voor vragen mag u 
altijd met hen bellen. Wanneer u 
een afspraak wil maken voor een 
hoortest of een op maat gemaakt 
persoonlijk hoor-advies, plannen 
ze die graag voor u in. U kunt ze 
bereiken op 0297-520100.

Oorwerk Uithoorn 
bestaat 10 jaar

Regio - Op zaterdag 30 maart 
tussen 09.00-14.00 uur is het 
weer tijd voor een open dag bij 
Nzuri Plaza. Wat hebben zij te 
bieden: Bij Nzuri schoonheids-
salon kun je op deze dag koste-
loos jouw wenkbrauwen laten 
verven. Nog nooit gedaan? Dan 
is dit je kans! Daarnaast kun je 
deze dag terecht bij een speci-
aliste van hannah. Altijd al be-
nieuwd geweest naar de conditie 
van jouw huid? Te droog, te vet, 
last van pukkeltjes of acne? Kom 
dan langs! Wie weet kun je straks 
met kleine aanpassingen jouw 
huid verbeteren. Dat is nog niet 
alles, Nzuri schoonheidssalon 
heeft een nieuw IPL apparaat. De 
Adena®. De Adena is meer dan al-
leen een apparaat waar je mee 
kunt ontharen. Dit apparaat kan 
ook pigmentvlekken, rimpels, ac-
né littekens, couperose en ader-
tjes reduceren! Op deze dag heb-
ben wij een speciale aanbieding: 
2 onderdelen voor de prijs van 1. 
Je betaalt elke keer zelf het duur-
ste onderdeel en van ons krijg je 

het 2e onderdeel er gratis bij. Je 
kunt bijvoorbeeld 2x voor ontha-
ren kiezen of 1x voor het verwij-
deren van adertjes en 1x het ver-
wijderen van ouderdomsvlek-
ken. Alle combinaties zijn moge-
lijk! Ben je nieuwsgierig gewor-
den. Kom dan naar de open dag 
en laat je informeren! Deze super 
deal is alleen geldig op deze dag.

Slimness
Bij zonnestudio SunCare kan ie-
dereen op deze dag (tussen 
09.00 en 14.00 uur) weer héérlijk 
zonnen voor 5 euro (max. 20 mi-
nuten) op elke bank + een gratis 
crème. Bij Slimness kan iedereen 
zich gratis komen wegen en me-
ten. Ook de mogelijkheid om je 
op te geven: afvallen in groeps-
verband start 3 april. Alleen in-
formatie opvragen over afvallen 
bij Slimness kan natuurlijk ook. 
Tot 30 maart aanstaande. De zon-
nestudio is op deze dag gewoon 
tot 20.00 uur geopend. Nzuri Pla-
za, Bozenhoven 19a Mijdrecht, 
www.nzuriplaza.nl

Open dag Nzuri Plaza

Uithoorn - Basisscholen in Uit-
hoorn gaan binnenkort een spor-
tieve strijd met elkaar aan voor 
het goede doel. Op woensdag 10 
april organiseert Kano- en Roei-
vereniging Michiel de Ruyter een 
speciale roeicompetitie voor de 
groepen 7 en 8. Door middel van 
sponsoring kunnen deelnemers 
bijdragen aan onderzoek naar 
kanker bij kinderen. Het is niet de 
eerste keer dat MDR een dergelijk 
evenement organiseert. Met de 
grote nieuwjaarsduik in het cen-
trum van Uithoorn, haalden be-
woners samen ruim 9.000 euro 
op voor KiKaRow. Sportieve kin-
deren uit Uithoorn kunnen daar 
nu verder aan bijdragen door zo-
veel mogelijk sponsors te vinden 
voordat ze plaatsnemen op de er-
gometers.

Kika
Bij KiKaRow, een stichting met 
ANBI-status, staat het Rond-

je Nederland centraal. Vanaf 13 
april doorkruist roeiboot The Vin 
in veertien weekenden het he-
le land. Het streefbedrag voor 
die tocht van 1.500 kilometer is 
maar liefst 500.000 euro. Net als 
alle andere deelnemende clubs 
in Nederland, organiseert Michiel 
de Ruyter uiteenlopende evene-
menten in aanloop naar de grote 
start van volgende maand. Extra 
activiteiten vinden daarbij plaats 
op vrijdag 12 april. Om 19.00 
uur vertrekt een grote vloot van 
roeiers en kanoërs vanaf het Uit-
hoornse centrum, samen met The 
Vin, richting het startpunt bij Mi-
chiel de Ruyter. ‘s Middags kan ie-
dereen bij de evenementenstei-
ger kennismaken met roeien en 
kanoën. Dat laatste kan zelfs ko-
mend weekend ook al. Dan is de 
jaarlijkse open dag van MDR, tus-
sen 10.00-15.00 uur. Een speciaal 
jeugdgedeelte vindt daar plaats 
tussen 11.00-13.00 uur.

Roeistrijd tussen 
basisscholen 
Voor onderzoek naar kinderkanker

Uithoorn - Elke vrijdagmid-
dag (behalve in de schoolva-
kanties) organiseren wij van-
uit Videt een sportinstuif. Dit 
vindt plaats in de gymzaal aan 
de Christinalaan 82 in Uithoorn. 

Hier kunnen kinderen van 3 t/m 
6 jaar bij ons sporten en bewe-
gen. De sportinstuif is van 14.30 
tot 15.15 uur en is geheel gratis, 
ook van te voren aanmelden is 
niet nodig. 

Elke vrijdag sportinstuif

Open Dag bij Tennisclub Qui Vive
Uithoorn - Op zondag 31 maart 
a.s. organiseert Tennisclub Qui Vi-
ve een Open Dag op het prach-
tige complex aan de Vuurlijn 30, 
1424 NR De Kwakel. Tennisclub 
Qui Vive beschikt over 7 prachti-
ge kunstgras banen met verlich-
ting, 2 minitennisbanen en een 
oefenwand.
Kijk ook eens op onze site www.
quivivetennis.nl of ga naar info@
quivivetennis.nl. De Open Dag 
begint om 10.00 uur en eindigt 
om 14.00 uur. Ook aan de inwen-
dige mens wordt deze dag ge-
dacht in de vorm van een hapje 
en een drankje. Voor de kinderen 
worden er de gehele dag door 
poffertjes gebakken.

Veel te doen
Van 10.00-11.30 uur wordt er een 
Familietoernooitje georganiseerd 
onder leiding van een van onze 

trainers Ferry Dogger. Vanaf 12.00 
uur is het mogelijk om op baan 5 
de snelheid van uw service te me-
ten. Op baan 6 en 7 zullen clinics 
georganiseerd worden onder lei-
ding van onze trainers. Op de ba-
nen 1 tot en met 4 zal er een rac-
ket-toss georganiseerd worden. 
Bent u verhinderd op deze dag, 
dan bent u ook van harte welkom 
op 2 en op 4 april a.s. van 19.00-
20.00 uur! 

Aanmelden als lid
Een ieder die zich op de Open 
Dag aanmeldt als lid krijgt 25% 
korting op het lidmaatschap en 
levert men bovendien nog de uit-
gegeven flyer of dit krantenarti-
kel in, dan volgt ook nog kwijt-
schelding van het inschrijfgeld! 
N.B. een foto op uw smartphone 
van dit krantenartikel is ook vol-
doende.

Stijn Melenhorst Kaas en Zo
Sponsor Jeu de Boules Toernooi
Regio - Vorige week donderdag 
organiseerde de plaatselijke Jeu 
de Boules club ‘Het Wilgenho�e’ uit 
De Kwakel het derde Jeu de Bou-
les toernooi. Deze keer werd het 
gesponsord door Stijn Melenhorst 
van Kaas en Zo uit Uithoorn. Hij 
schonk  waardebonnen die bij zijn 
bedrijf ingewisseld kunnen wor-
den. Er waren deze middag 20 le-
den om met elkaar de krachten te 
meten. Er werden drie ronden op 
tijd gespeeld, met in elke ronde 
een andere maat en tegenstander. 
De eindstand wordt dan bepaald 
door het aantal gewonnen par-
tijen en het saldo van gescoorde 
punten en tegen punten. Uiteinde-
lijk bleef er één over die drie partij-
en wisten te winnen. Tien deelne-
mers wisten twee maal te winnen. 
De hoofdprijs was deze middag 

voor Jan Bartels de overige negen 
waardebonnen werden gewon-
nen door Maarten Plasmeijer, koos 
van Leeuwen, Annie de Jong, Mien 
Breuren, Wout Verlaan, Ben Koele-
man, Thera Winter, Riet Hogerwerf, 
Andre de Jong. Het volgende Jeu 
de Boules toernooi is 11 april 2019.

Bridgeclub Hartenvrouw/Hartenheer
Regio - Op dinsdagmiddag 19 
maart speelden we de tweede zit-
ting van alweer de laatste paren-
ronde van dit seizoen. Het seizoen 
duurt, anders dan bij de meeste 
verenigingen die ’s avonds spelen 
tot en met april en dan begint van-
af mei ons zomerreces. Ook een 

leuk vooruitzicht! De hoogste sco-
re viel deze week in de A-lijn en het 
was wat je noemt een megascore: 
67,36%. De verantwoordelijken 
waren Cobie Bruine de Bruin & Ada 
van Maarseveen. Goed gedaan da-
mes! Op twee An van Schaik & 
Ria Verkerk met 59,38%, de der-

Start nieuwe salsalessen
Regio - Begin het voorjaar goed 
en beweeg! Vanaf 29 maart star-
ten er weer salsalessen voor be-
ginners en licht gevorderden bij 
Danscentrum Colijn. Er waren al 
lessen op de zondagavond maar 
vanaf 29 maart om 20.00 uur 
starten er ook beginnerslessen 
op de vrijdagavond. Niet alleen 
les en heerlijk dansen maar ook 
een avondje uit en quality time 
met je partner, een drankje en 
(nieuwe) vrienden. Wist u dat op 

17 en 18 mei a.s. de Nederlandse 
Kampioenschappen Salsa en Ba-
chata plaatsvinden in Uithoorn? 
Ook bij Danscentrum Colijn na-
tuurlijk. Axel en Heleen zijn trots 
dat deze afdeling zo lekker groeit 
en dat de organisatoren van de 
Nederlandse Kampioenschap-
pen het pand van Colijn heeft 
uitgekozen voor dit mooie eve-
nement. Meer informatie en in-
schrijven: www.dansenpartycen-
trumcolijn.nl

de plaats was voor Annet Roo-
sendaal & Rini Tromp met 53,47% 
en net daaronder met 53,13% op 
vier Marja van Holst Pellekaan & 
Sandra Raadschelders. De top vijf 
werd afgesloten door Tini Geling 
& Paula Kniep met 51,04%. In de 
B-lijn op één ook een 60-plusser 
voor Ina Melkman & Jetty Weening 
met 60,94%. Twee Tina Wagenaar 
& Cora de Vor met 57,29%, op drie 

Tiny Rijpkema & Rineke van Pesch 
met 54,69% en de vierde plaats 
werd ingenomen door Arna Kroon 
& Fien Leeftink met 53,13%. De 
vijfde moest gedeeld worden door 
Ploon Roelofsma & Marja Slinger 
en Marianne Jonkers & Anneke de 
Weerdt. Beide paren behaalden 
51,56%. Volgende week de derde 
ronde paren en de week daarna is 
het alweer tijd voor de paasdrive.
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Bridgeclub ABC
Regio - Donderdag 21 maart 
2019 was de zesde en tevens laat-
ste zitting van de vierde ronde 
van onze bridgeclub. De degra-
danten en promovenda zijn be-
kend, voor de één een teleurstel-
ling en voor de ander een blijde 
boodschap. Er werd op tien tafels 
gebridged, gelukkig geen stilzit 
deze keer, maar het blijkt dat een 
ieder nog zijn uiterste beste wilde 
doen om de degradatie te voor-
komen of juist voor zijn laatste 
kans om te promoveren te gaan. 
Dit blijkt wel uit de uitslag, voor-
al in de A-lijn, die toch wel heel 
verrassend was. De A-lijn: Hier is 
er de eerste plaats voor Jany en 
Marja met 67,50%, voor dit paar 
kwam de eindsprint te laat, de 
prachtige score heeft niet mogen 
baten. De tweede plaats is voor 
het paar Madelon en Arnold met 
54,86%, dit paar noemde ik eens 
jong en talentvol, maar ik denk 
dat dit hun naar het hoofd is ge-
stegen, want ook dit paar heeft 
het niet gered. De derde plaats 
was voor het paar Els en Alice met 
54,17%, dit paar heeft het op het 
nippertje gered. De B-lijn: Hier 
was de eerste plaats voor Leny en 
Willy met 62,50%, Leny heeft het 
enkele weken zonder Willy moe-
ten doen, maar nu zij weer her-
enigd zijn kan je zien waartoe zij 
in staat zijn. Ook zal hier de wij-
ze lessen op de maandag avond 
wel aan ten grondslag liggen. 
De tweede plaats is voor Addie 
en Jeannet met 58,85%, dit paar 
blijkt de goede weg naar boven 
weer te hebben gevonden, zij 
waren de weg een beetje kwijt. 
De derde plaats was voor Ada en 

Roelie met 54,17%, ook dit paar 
hoort in de A-lijn te spelen, maar 
is nog wat wisselvallig, is het con-
centratie of toch de flair waarmee 
gespeeld wordt. De competitie-
standen: Het moet er maar van 
komen, de namen komen boven 
tafel.

A-lijn
De degradanten zijn: 7. Ciny en 
Herman met 49,64%; 8. Made-
lon en Arnold met 47,19%; 9. Ja-
ny en Marja met 44,32%, ondanks 
de eerste plaats; 10. Leny en Phini 
met 43,78%.

B-lijn
Hier promoveren de volgende pa-
ren: 1. Leny en Willy met 55,28%; 
2+3. Ada en Roelie en Addie met 
53,99%. Het zal niet vaak voorko-
men dat na zes rondes gespeeld 
te hebben, twee paren op precies 
hetzelfde gemiddelde uitkomen. 
4. Corry en Greet met 53,35%. Al-
le vier de paren zijn een verrij-
king van de A-lijn. Dit keer is er 4x 
klein slem geboden, twee maal 
in de A-lijn, in spel 4 en spel ne-
gen door Greet en Ria en Made-
lon en Arnold, en twee keer in de 
B-lijn beide op spel 2 door Addie 
en Jeannet en Leny en Willy. Alle 4 
keren gehaald zelfs drie maal met 
een overslag. De volgende week 
is een vrije bridge ronde, als U in-
teresse heeft in bridge, is dit een 
mooie gelegenheid om dan eens 
langs te komen in de Scheg om 
kennis te maken met het zo edele 
maar moeilijke spel. Wij spelen el-
ke donderdag van 9.00 tot 12,30 
uur, dus U heeft de hele middag 
nog om zelf in te vullen.

oo fietsent ainin  i  
Regio - Afgelopen zaterdag was 
er voor de tweede keer de loop-
fietsentraining voor kinderen 
van 2 tot 4 jaar bij UWTC. Na de 
proefles van vorige week waren 
de echte doorzettertjes overge-
bleven en waren en maar liefst 17 
jongens en meisjes die hun bes-
te beentje voor zetten. Vol goe-
de moed, met hun coole loopfiet-
sen, snelle schoenen aan, hand-
schoenen aan en helm op ston-
den de toppertjes aan de start. 
Blije gezichtjes en twinkelende 
oogjes gaven aan dat ze er zin 
in hadden. Spannend natuurlijk, 
want er was eerst een leuk par-
cours uitgezet waar je over een 
soort wip moest rijden, dan nog 
een schans en dan slalommen te-
rug. Eerst nog voorzichtig maar 
na enige ronden al steeds sneller. 
En een kleine val in de bocht mag 
de pret niet deren, want de B in 
BMX staat voor Bikkel! Maar dan 
de echte BMX baan op. Eerst even 
lopend verkennen, want die heu-
vels zijn best hoog voor de klein-
sten en dan met de loopfiets het 
derde en vierde stuk van de bmx 
baan rijden. Dat gaat pas snel en 
is hartstikke cool. Er is zelfs een 
apart starthek voor deze rijder-
tjes gemaakt. En moe en voldaan 
gaan ze na afloop weer naar huis.

Echte kleintjes
De training is bedoeld voor de 
echte kleintjes waarbij ze spelen-

derwijs leren sturen, balans hou-
den, snelheid maken, heuvel op 
en af rijden, kortom een prima 
voorbereiding op het fietsen, en 
vooral erg leuk om te doen en 
ook om te zien.
Vaak slaan ze dan als ze wat gro-
ter zijn de zijwieltjes over en rij-
den zo weg op een echte fiets, 
en ook is het een mooie opstap 
naar de stoere BMX afdeling van 
UWTC. De training wordt geleid 
door Sabrina Stam, die vorig jaar 
geheel belangeloos deze training 
voor UWTC heeft opgezet en ge-
regeld, top natuurlijk! Zelf heeft 
ze genoeg BMX-ervaring, want 
als meisje behoorde ze zelf tot de 
wereldtop van de BMX en reed 
verschillende WK finales, en vind 
het leuk deze ervaring nu over te 
kunnen brengen op haar doch-
tertjes en de andere kleintjes. Ko-
mend uit een echte BMX-familie 
werkt ze bij het bedrijf van haar 
vader (voormalig wereldkampi-
oen BMX Teun Stam) Schijf Sloop-
werken en Schijf BMX Tracks, die 
met Sabrina’s broer Ewoud (ook 
voormalig wereldtopper BMX) 
de uitstekende baan van UWTC 
heeft aangelegd. Vorig jaar was 
UWTC nog het podium van de 
landelijk BMX toptijdens het Ne-
derlands Kampioenschap maar 
nu dus ook voor de allerkleinsten! 
Aaah, jammer dat t al voorbij is… 
Maar gelukkig: de volgende keer 
is alweer op 6 april.

 os van en e  
e on e van ithoo n

Regio - Een delegatie van de 
UWTC jeugd heeft woensdag 20 
maart Jos van den Berg, van Al-
bert Heijn Jos van den Berg in het 
zonnetje gezet. Ook dit jaar is hij 
weer sponsor van onze jeugdron-
de. De jeugdronde wordt verre-
den op zondag 28 april en we ho-
pen op een mooie opkomst van 
jeugdwielrenners. Lorena Wiebes 
heeft de eerste editie van Nokere 
Koerse voor vrouwen  op woens-
dag 20 maart op haar naam ge-
schreven. De 20-jarige Mijdrecht-
se, lid van UWTC, en uitkomend 
voor de ploeg van Parkhotel Val-
kenburg won op de Nokereberg 
voor Lisa Klein en Lotte Kopec-
ky. Meerdere rensters probeer-
den een machtssprint op de No-
kereberg te ontlopen. Niemand 
wist echter een definitief gaatje 
te slaan, waardoor we toch een 
sprint kregen om de overwin-
ning. Het was uiteindelijk Wie-
bes die overtuigend naar de zege 
wist te spurten.  De jeugdrenners 
van UWTC doen het goed bij de 
voorjaarskampioenschappen. Op 
zaterdag reden zij om het kam-
pioenschap van Wheelerplanet 
bij HSV de Kampioens en Rens 
Grömmel reed naar een nette 8e 
plek. Mike Derogee probeerde 
nog weg te komen wat erg lastig 
is op dit parcours en hij werd na 
1,5 rond weer teruggehaald.  In 
de laatste rondes zat Mike al goed 
voor in en met een mooie sprint 
behaalde hij een 2e plaats. Lars 
Hopman reed zondag 24 maart 
het regiokampioenschap van de 
Zaanstreek bij DTS. Het peloton 

reed in straf tempo,  maar bleef 
de hele wedstrijd bij elkaar. Soms 
wel speldenprikken, maar nie-
mand kwam echt weg. Lars reed 
attent voorin en bemoeide zich 
goed met het koersverloop. In 
een hele lange eindsprint werd 
hij op gepaste afstand heel netjes 
4e. Drie jeugdrenners van UWTC 
stonden zondag 24 maart aan 
de start bij een nationale jeugd-
wedstrijd in Nieuwkuijk. Tom De-
rogee ging van start bij categorie 
2, maar kon het hoge tempo nog 
niet bij houden. Hij reed daardoor 
bijna de hele koers alleen maar hij 
reed de wedstrijd wel keurig uit.
Mike Derogee en Rens Grömmel 
starten pas laat in de middag bij 
de oudste jeugdklasse. Diverse 
renners probeerde te ontsnap-
pen, maar uiteindelijk kwam een 
compleet peloton richting de fi-
nish en zowel Mike als Rens za-
ten er goed bij. Mike sprintte naar 
een 9e plek wat goed was voor 
een eindprijs en Rens eindigde 
als 15e. Ook de veteranen van 
UWTC zijn weer aan de wedstrij-
den begonnen. In Tiel werd John 
Tromp 4e bij de veteranen 60+. Er 
vertrokken 27 renners in een at-
tractieve koers waarin vele malen 
gedemarreerd werd en uit einde-
lijk reed de Nederlands kampioen 
Ron Pfaffen halverwege de koers 
weg samen met Martin Pruijsser, 
die 1 en 2 werden. De spurt van 
het peloton werd nipt gewon-
nen door Benno Pauw voor John 
Tromp. Een nette 4e plaats voor 
UWTC lid Tromp. Bij de 70+ werd 
Leen Blom 16e.

i t ve lies voo  o le 
nion ha en

Regio - Team 1 moest in de op 
een na laatste speeldag thuis 
aantreden tegen Zoetermeer 1. 
Door de acceptabele weersom-
standigheden kon deze ontmoe-
ting plaatsvinden op het eigen 
terrein aan de Vuurlijn in De Kwa-
kel. Voor het team van BUT stond 
er alleen de eer op spel. De kam-
pioen was al bekend en de de-
gradant ook. Het enige dat het 
team nog kon bereiken was een 
derde plaats, maar dan moest er 
van Zoetermeer gewonnen wor-
den. Voor Zoetermeer zat er nog 
een kans op de tweede plaats in, 
maar dan moest deze ontmoe-
ting en de laatste gewonnen wor-
den en de huidige nummer twee 
beide speeldagen verleien, De 
tweede plaats kan nog tot pro-
motie leiden.
De start van Zoetermeer was 
sterk. In de eerste doubletten-
ronde wonnen ze twee van de 
drie partijen. Alleen Ina Hoekstra/
Henk v Rekum wisten hun partij 
te winnen. In de triplettenronde 
werd de winst gedeeld. De equi-
pe Michiel Buchner, Ina Hoek-
sta, Joan vvan Rekum wonnen 
met groot verschil. Daarentegen 
verloor de equipe Jelle Pekelha-
ring, Wilma Buchner, Henk van 
Rekum met grote cijfers. De 3-2 
achterstand na de tweede speel-
ronde betkende dat BUT in de af-
sluitende doublettenronde drie-
maal moest winnen. De equipe 
Michiel Buchner, Joan van Rekum 
pakten de eerst partij. De equipe 
Ina Hoekstra, Wilma Buchner na-
men in hun partij een 11-2 voor-
sprong, maar toen de tegenstan-
der het spel verlegde naar een 
war gladder speelterrein scoor-

den ze niet meer. Nu was alleen 
nog een gelijkspel mogelijk en 
dat hing af van de partij van Jel-
le Pekelharing, Henk van Rekum. 
Op een stand van 10-12 lag de 
equipe op punt met de laatste 
twee boules nog in de hand. De 
opzet was nu om met een hoog 
gespeelde boule het butje zo’n 
10 cm naar achteren te plaatsen 
om zo de benodigde drie punten 
voor de  overwinning te scoren. 
But De eerste boule miste het 
butje. Ge laatste boule raakte het 
BUT wel, maar aan de achterkant, 
waardoor het butje naar een bou-
le van de tegenstander verplaatst 
werd en de overwinning niet al-
leen in deze partij, maar in de he-
le ontmoeting naar Zoetermeer 
ging (3-5). Ondanks deze over-
winning kan Zoetermeer geen 
tweede meer worden daar De 
Gooiers 2 met 7-1 van Sporting 
Badhoevedorp 2 gewonnen. Het 
tweede team speelde in Vlaardin-
gen tegen team 3 van de gelijk-
namige vereniging. De start was 
gelijk aan die van het eerste team. 
Eenmaal winst in de doubletten-
ronde. De equipe Hans v/d Wal, 
Jannie van Kooten won, maar dat 
was ook de enige winst van de 
dag in deze ontmoeting. Vlaar-
dingen won de overige vijf par-
tijen met overmacht, mede door 
het moeilijk speelterrein waar de 
spelers van BUT voor het eerst 
kennis mee maakten. Op zater-
dag 8 april vindt de laatste speel-
dag van de Nationale Petanquw 
Competitie 2018-19 plaats. Bei-
de teams van BUT spel dan in Lis-
se tegen respectievelijk het derde 
en het vierde team van Les Bou-
les Fleuries.

B.V.U
i   a e t 

e eiken ie te nt
Regio - Maandag 25 Maart 2019 
werd met 33 paren de 6e ron-
de van de 5e parencompetitie 
van Bridgevereniging Uithoorn 
(B.V.U) gespeeld in de barzaal 
van sporthal De Scheg. In deze 
6e ronde pakten in de A lijn Wies 
Gloudemans & Marcel Dekker  de 
1e plaats met 64,08% op de 2e 
plaats werd beslag gelegd door 
het zeer constant spelende paar 
Greet & Henk Stolwijk met 62,17% 
en op de 3e plaats het combi paar 
Kees Visser & Rob Vasten met 
61,33%.  In de B lijn werd beslag 
gelegd op de 1e plaats door het  
nieuwe paar Bep de Jong & Her-
man v Beek met 64,00%  op de 2e 
plaats eindigde Cees Harte & Jos 
v Leeuwen met 63,00% en op de 
3e plaats Ludy Bonhof & Anne-
ke Buskermolen met 62,17%  In 
de C lijn pakte Dieny Verhoef & 
Mart v/d Voort  de 1e plaats met 
60,00% gevolgd door combi paar 
Joop de Haas & Jan v Beurden 
met 55.00% en op de 3e plaats 
eindigde Anja Baars & Marja Ca-
lis met 54,17%.  De eindstand 
van deze ronde is in de A lijn op 
de 1e plaats Wies & Marcel met 

57,49% op de 2e plaats Greet & 
Henk met 56,41% gedegradeerd 
zijn Greet & Ria en Marjan & Ben  
in de B lijn eindigde Cees & Jos 
op de 1e plaats met 60,14% op de 
2e plaats Riki & Hans met 54,71% 
beide zijn gepromoveerd naar de 
A lijn de degradanten zijn Co & 
An en Marieke & Rineke   uit de C 
lijn promoveren Dieny & Mart en 
Joop & Jeanet  
 
Leden
Het is de BVU er veel aan gele-
gen om zoveel mogelijk instroom 
te krijgen van nieuwe bridgers. 
Zo geven we regelmatig bridge-
lessen. Bent u een beginnend 
bridgepaar (of thuisbridgers) dat 
ook het verenigingsleven wil le-
ren kennen, dan kunt u zich bij de 
BVU opgeven om geheel vrijblij-
vend een paar keer mee te spelen 
op de maandagavond en de sfeer 
te proeven. 
Voor nadere informatie en/of lid 
worden van de BVU kunt u con-
tact opnemen met onze secreta-
ris, Mevrouw Wies Gloudemans 
tel. 02975-21190 of via de mail: w.
gloudemans@caiway.nl

BMX Nederlands Kampioenschap
 oekt ooie 

es ltaten
Regio - Dit jaar was het NK-
clubs in Kampen, de eerste offi-
ciële wedstrijd van het landelij-
ke BMX seizoen waarvoor zich 39 
rijders van UWTC hadden aange-
meld. Zondagmorgen vroeg uit 
de veren en in de koude en misti-
ge ochtend de auto in om op tijd 
in Kampen te zijn, want om 8:30 
kan er nog even getraind worden 
om de baan te verkennen. Marc 
Schaefers had gelukkig de fraaie 
groene UWTC-clubtent meege-
nomen waar de bmx-ers met 
trouwe supporters in en rondom 
konden plaats nemen. Met bij-
na 900 rijders totaal was het een 
drukte van belang. Ook in de or-
ganisatie van dit soort landelijke 
wedstrijden doet UWTC van zich 
spreken door inzet van daarvoor 
opgeleide vrijwilligers in de wed-
strijdleiding, jurering, baancom-
misarissen, parc fermee en om-
roeper, die zich belangeloos ook 
bij andere clubs inzetten om de-
ze wedstrijden mogelijk te ma-
ken, want zonder vrijwilligers 
zijn wedstrijden niet mogelijk! 
Na de training was het om 11.00 
uur tijd voor de parade, een op-
tocht waarin alle 53 deelnemen-
de clubs zich kunnen presenteren 
door een stuk over het parcours 
te lopen met een vlag of banner. 
Voor UWTC deden Max, Jochem, 
Jur en Mika dat met verve.

Volkslied
Na het horen van het volkslied, 

zoals dat hoort bij een Neder-
lands Kampioenschap, gingen de 
rijders zich klaarmaken voor de 
wedstrijd. ‘T was best koud nog, 
maar het zonnetje hielp, en de 
sfeer was uitstekend. De jongste 
rijder Jason was pas vier jaar en 
deed al mee aan dit NKC en was 
daarmee ook de jongste van alle-
maal en moest rijden bij de klasse 
6-, maar durfde toch al van de he-
le hoge startheuvel af, stoer ge-
daan! En Benjamin is pas net lid 
van UWTC, heeft nog maar een 
paar trainingen gehad maar had 
zich toch aangemeld en ging in 
de drie manches steeds beter rij-
den, net als Marijn die ook net be-
gint met bmxen. Arjan had vroe-
ger al gebmxt en heeft de draad 
weer opgepakt, maar nu sa-
men met zijn 7-jarig zoontje Jo-
rian, ook leuk zo vader en zoon. 
De andere wat ervarener bmx rij-
ders stonden hun mannetje, of in 
t geval van Sophie -vrouwtje- en 
maakten er een spannende wed-
strijd van. Met 13 rijders tot in de 
halve finale, haalde er 7 de finale 
en streden Thijs Pronk, Maddox 
van Deene, Max de Beij, Rober-
to Blom, Arjan van Bodegraven, 
Michiel Jansen en Arjan van der 
Weele om de prijzen waarvan Mi-
chiel en Maddox zelfs op het po-
dium kwamen. Overall eindigde 
UWTC als 9e van Nederland (van 
de 53 clubs), net 1 plek buiten 
de prijzen, en dat mag een prima 
prestatie genoemd worden.





De Kwakel - Na het 1-1 gelijk-
spel van vorige week tegen naas-
te concurrent HVV, mocht KDO 
afgelopen zondag opnieuw af-
reizen naar Den Haag. Ditmaal 
was sportpark Laakkwartier de 
eindbestemming van de Kwa-
kelse touringcar. Op 3 maart jl.  
stonden beide teams ook al te-
genover elkaar (5-1 winst voor 
KDO), destijds onder erbarmelij-
ke weersomstandigheden, ge-
lukkig scheen deze middag de 
zon volop. Ondanks de midweek-
se enkeloperatie van trainer Ray-
mond de Jong, was de 51-jari-
ge fanatieke Kwakelaar ‘gewoon’ 
op krukken present langs de lijn. 
Raymond kon in Den Haag echter 
geen basisplaats inruimen voor 
Jesse Stange (half fit) en Mitchel 
Smits (ziek).

Heft in handen
In de beginfase van de wedstrijd 
nam het jonge en goed voetbal-
lende Laakkwartier het heft in 
handen. Na tien minuten spelen 
ontsnapte KDO tot twee keer toe 
aan een vroege achterstand. On-
danks een gevaarlijke kopbal en 
een schot op de binnenkant van 
de kruising van de Hagenezen, 
wist doelman Tobias Ravelli zijn 
doel schoon te houden. Naarma-
te de eerste helft vorderde, kro-
pen de Kwakelaars uit hun schulp. 
In de het fysieke, maar faire duel 
kwam KDO in de 27e minuut zeer 
gelukkig op voorsprong. Thomas 
Stevens strafte een grote blun-
der van de keeper van Laakkwar-
tier af en wist de 0-1 op het sco-
rebord te zetten. Vlak voor rust 
hielp de Haagse thuisploeg KDO 
opnieuw in het zadel. Na een 
voorzet van Jim Klijn raakte de 
verdediger Laakkwartier pardoes 
de bal, waarna deze achter zijn ei-
gen doelman terechtkwam, 0-2. 
Met deze stand werd even later 
ook de rust bereikt.

Treffer
In de tweede helft deed Laak-

kwartier er alles aan om een aan-
sluitingstreffer te forceren. De 
Kwakelaars, die in Den Haag echt 
als collectief presteerden, hiel-
den stand en behielden de con-
trole in de wedstrijd. Vlak voor 
tijd besliste Menno Lingeman de 
wedstrijd definitief, nadat hij een 
strakke voorzet van invaller Jesse 
Stange, hard onderkant lat bin-
nenschoot, 0-3. Even later floot 
de goed leidende scheidsrech-
ter Kenneth van Dijk af en was de 
negende overwinning in de com-
petitie dit seizoen een feit. Door-
dat o.a. Foreholte en DOSR in de-
ze speelronde verloren, is KDO 
gestegen naar de derde plaats in 
de 2e klasse C. Daarnaast zijn de 
Kwakelaars gedeelde koploper in 
de 3e periode (met zeven pun-
ten uit drie wedstrijden) gewor-
den. Kortom, de laatste zes wed-
strijden in 2C kunnen nog zeer 
boeiend gaan worden voor KDO. 
Aankomende zondag is KDO vrij, 
waarna op 7 april de competitie 
wordt hervat met een thuiswed-
strijd tegen koploper TAC’90. Eind 
februari werden de Kwakelaars 
in de eerste helft weggespeeld, 
maar hopelijk kunnen we voor 
ons eigen publiek voor een stunt 
gaan zorgen!
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BVK-Kroniek
Wat ‘bewegen’ is voor de leest, 
is ‘bridgen’ voor de geest
De Kwakel - Het is een goed ge-
bruik dat na afloop van elke club-
avond een pen even de teu-
gels krijgt. Zo ook deze keer. De 
5e zitting van de 4e parenron-
de. In de A-lijn is een diepe bui-
ging op z’n plaats voor het echt-
paar Kooyman, dat met 62,80 
voor de tweede achtereenvol-
gende maal als eerste uit de bus 
kwam. Ook de dames Kniep en 
v.d.Poel deden van zich spre-
ken met een zeer fraaie runner-
upscore van 61,31. Hoewel eni-
ge toppers in deze A-arena zich 
met listige wapens hadden om-
gord om de opmars van het paar 
Roeling/Voorn te stuiten, is dat 
niet gelukt, getuige de 3e plaats 
van beide heren (60,12). In de B-
lijn zien we dat veelvuldig reizen 
beloond kan worden met een 
score van 62,08 voor Nel Bakker 
en Hans Wagenvoort. De dames 
Backers en Kamp haalden uit met 
58,33 en met 2,5 minder was de 
3e plek voor het paar Verkerk/de 
Kuijer. Zeer vermeldenswaardig is 
de hoogste score van de avond - 
68,45 -, waarvoor de dames Am-
bagtsheer en Wesselingh verant-
woordelijk waren en zij in de C 
uiteraard op de hoogste troon 
mochten plaatsnemen. (Heeft 
de Spaanse zon als stimulus ge-
werkt?). De dames Boerlage en 
Lauwers, alsmede het echtpaar 
Overwater zijn het in deze lijn 
voortreffelijk blijven doen met 
scores van 63,69 c.q. 58,04. Rond 
22.45 uur startte het voor deze 
avond beoogde uitwisselingspro-
gramma met het bekendmaken 
door wl Joop den Blanken van de 
promoties en degradaties.

Uit de parencompetiestand
In de A-lijn prijkt bovenaan het 

gerenommeerde paar Leuven/
Ritzen, welke dames op het club-
kampioenschap lijken af te ste-
venen. Op de 3e plaats treffen 
we de tevreden dames Terra en 
Zuidema aan. De heren Roeling 
en Voorn hebben hun debuut 
glans gegeven door zich tus-
sen de fair sex te wringen en al-
dus eerder geuite prognoses be-
vestigd. Drie paren hebben de A-
arena met opgeheven hoofd ver-
laten en de strijdbijl overgedra-
gen aan de hoogst-geklasseer-
de B-paren ds. van Vliet-Bosboom 
(1), Verkerk-de Kuijer (2) en echtp. 
van Beek (3), die nu op een voor 
hen niet geheel onbekend terrein 
slag mogen gaan leveren. Vanuit 
de C vertrekken het echtp. Beijer 
(1), de dames Boerlage-Lauwers 
(2) en het echtp.
Overwater naar de hen vertrouw-
de B-afdeling, terwijl een 3-tal pa-
ren uit diezelfde B de luwte van 
de knusse C(osy)-lijn gaat opzoe-
ken. Die B-lijn neemt overigens 
wel een Bijzondere positie in, fun-
geert als een soort Brug tussen de 
A en de C. Geen lijn kent na elke 
cyclus zoveel mutaties, wanneer 
telkens 12 personen hun heil in 
een van de beide andere lijnen 
gaan zoeken.
En toch is die B geliefd. De win-
naars op deze avond en de pro-
movendi mogen best supertrots 
zijn op hun prestaties en erover 
graag naar huis willen schrijven. 
Men hoeft beslist niet bang te zijn 
dat zij naast hun schoeisel zullen 
treden, omdat ook zij maar al te 
goed beseffen dat ijdelheid een 
miskende vorm van domheid is. 
Nu op naar de 5e en tevens laat-
ste parenronde, welke aanvangt 
op donderdag 28 maart. Het sei-
zoen spoedt ten einde.

Legmeervogels handbal eert twee 
kampioenen en nodigt uit
Uithoorn - Afgelopen zondag 
was er een top handbalfeestje in 
de Scheg! Het publiek was mas-
saal aanwezig en er werd goed 
aangemoedigd! Na elk doelpunt 
werd er een muziekje gedraaid 
en ook tussen de wedstrijden 
door. Dit zorgde voor een super 
sfeer. De wedstrijden waren heel 
leuk om te zien en soms ook heel 
erg spannend. Twee teams zijn dit 

jaar zaalkampioen geworden; De 
E1 en de B1. De teams werden tij-
dens de wedstrijd van de senio-
ren gehuldigd. Voor iedere speler 
een bos bloemen en een medail-
le. Ook de coaches/trainers Ria en 
Danielle van de E1 en Ria en Anita 
van de B1 werden gehuldigd. De 
senioren dames maakten daarna 
het tot een spannend einde door 
gelijk te spelen met 18-18. Daar-

mee werd het team derde in de 
poule. Volgend weekend houdt 
Legmeervogels Handbal een in-
stuif voor alle geïnteresseer-
den. Wil jij ook een keertje mee 
handballen? Kom ook. Zondag 
31 maart naar sporthal de Scheg 
in Uithoorn. Om 9.30 voor 5 t/m 
13 jaar en om 12.30 voor 12 t/m 
18 jaar. Opgave vooraf wordt op 
prijs gesteld via legmeervogels@

handbal.nl. Handbal is een uit-
dagende teamsport. Tot oktober 
wordt de sport buiten gespeeld, 
thuis is dat sportpark Randhoorn, 
daarna is het een binnensport, 
thuis in sporthal De Scheg in Uit-
hoorn. Voor iedere leeftijd is er 
een geschikt team. Daarom zoekt 
het bestuur van de handbalaf-
deling van Legmeervogels men-
sen die wel eens willen komen 
kennismaken met de handbal-
sport. Meetrainen en spelen kost 
de eerste maand niks. Zo kan je 
rustig proberen of de sport iets 
voor jou is.Opgave kan via mail 
naar legmeervogels@handbal.nl 
of bel/app Luuk op 06-54236291

KDO dendert top drie 
binnen door overwinning

Thamen honkballers beginnen aan 
oefenprogramma
De Kwakel - Afgelopen zondag 
24 maart stonden de honkbal-

lers van Thamen 1 weer op het 
honkbalveld voor hun eerste oe-

fenwedstrijd. Op het prachti-
ge nieuwe complex van Cromti-
gers werd de wedstrijd gespeeld 
met een lekker voorjaarszonne-
tje. Thamen begint goed en komt 
in de eerste inning al tot scoren. 
Farley Nurse loopt binnen op de 
tweehonkslag van Rick Groen. In 
de derde inning doet Cromtigers 
iets terug.
Door twee honkslagen, een vier 
wijd, een driehonkslag van Randy 
wordt Thamen op afstand gezet: 
4-1. In de 4einning krijgt Thamen 
een tegenslag te voortduren: cat-
cher Mike van Rekum moet met 
een knieblessure naar de kant. 
Cromtigers is los, want zij scoren 
in de 4e inning wederom 2 pun-
ten. Thamen loopt weer iets in 
door 3 punten te scoren op honk-
slagen van Lieuwe Hoekstra en 

Djeraldo Soerka, alsook de twee-
honkslag van Nurse.  Mede door 
veldfouten in de Thamen verde-
diging blijft Cromtigers doorgaan 
met scoren en is de stand na 5 in-
nings: 8-4.
In de 7e inning komt Menno 
Schouten op het honk door een 
tweehonkslag en wordt hij ver-
volgens binnengeslagen door de 
nieuwe aanwinst van Thamen: 
Maurice de Castro. In de 7e en 
8e inning scoort Cromtigers nog 
eens 3 punten.
In de 9e slaat Schouten een 
prachtige driehonkslag en loopt 
hij door de tweehonkslag van 
Groen over de thuisplaat. Ook 
Groen komt binnen door de 4 
wijd van Hoekstra, waardoor de 
eindstand bepaald wordt op 11-
7 voor Cromtigers.
Op zondag 31 maart staat de vol-
gende oefenwedstrijd op het pro-
gramma: tegen Alphians  uit Al-
phen a/d Rijn op het eigen veld in 
Uithoorn (Vuurlijn 24). Aanvang: 
14.30 uur.

Onnodig verlies voor 
Legmeervogels
Uithoorn - Het duel begon zo 
goed voor de thuisclub want bin-
nen 7 minuten komt Legmeervo-
gels aan de leiding. Een voorzet 
van Yorick v/d Deijl wordt door 
Martijn Tjon-A-Njoek tegen het 
nylon gewerkt en staat Legmeer-
vogels op de zo gehoopte snel-
le voorsprong. Even hiervoor was 
Martijn Tjon-A-Njoek als dit bij de 
openingstreffer. Een voorzet van 
Rodney Smorenberg wordt fraai 
ingekopt door Tjon-A-Njoek maar 
met een fraaie reddingweet Gre-
gory Martin zijn doel schoon te 
houden.Na deze treffer golft het 
spel in de aantrekkelijke wed-
strijd op en neer maar de verde-
digers zijn dan de aanvallers de 
baas. Maar dan in de 22ste mi-
nuut geheel onverwacht de ge-
lijkmaker van Zeeburgia. De ver-
dediging van Legmeervogels 
staat even te slapen als een lan-
ge bal van achter uit terecht komt 
bij Denzel Plettenburg oog in oog 
met de doelman van Legmeervo-
gels Ce de Vos mooij faalt hij niet 
en is de stand weer gelijk 1-1. Het 
had zomaar og voor de rust 2-1 
kunnen staan als een voorzet van 
Puck Postma terecht komt bij Yo-
rick v/d Deijl maar het een alles of 
niets poging van doelman Gre-
gory Martin weet hij de inzet van 
Yorick v d Deijl via zijn uitgesto-
ken been en de paal uit het doel 
te houden. Aan de andere kant 
moet Faouzi Ben Yerrou zijn doel-
man te hulp schieten om een in-
zet van Gilermo Pengel uit het 
doel te werken. De rust gaat dan 
ook in met een 1-1 stand op het 
score bord. 
Dan is de tweede helft nog maar 

niet begonnen of de gasten ko-
men geheel uit het niets op een 
1-2 voorsprong. Voor een ieder 
onverwachts speelt Revelinnio 
Slijters terug op zijn doelman Cle 
de Vos Mooij. Deze kon door de-
ze ondoordachte actie niet meer 
bij de bal en via de binnenkant 
van de bal rolt de inzet van Slij-
ters het verlaten doel in en de 1-2 
is een feit. Even is Legmeervogels 
van slag  maar Zeeburgia maakt 
geen gebruik van de geboden 
kansen. Aan de andere kant zit 
het ook even niet mee. Net als in 
de eerste helft weet Martijn Tjon-
A-Njoek in vrije positie het alu-
minium te raken boven de doel-
man van Zeeburgia maar niet het 
doel. Dan is er een afstand schot 
van Martijn Tjon-A-Njoek via de 
onderkant van de lat beland de 
bal als dan niet over de doellijn. 
De assistent scheidsrechter (Zee-
burgia) geeft natuurlijk niet aan 
dat de bal achter de doellijn is ge-
weest. Na deze situatie wordt het 
wat onrustig in het veld en langs 
het veld. Voor scheidsrechter Ju-
roen Koene reden om even een 
korte afkoelingsperiode in te las-
sen. Na deze korte periode wordt 
de wedstrijd zonder verdere ver-
velende voorvallen uitgespeeld. 
In deze periode is er nog een gro-
te mogelijkheid voor Legmeervo-
gels om verdiende gelijkmaker 
te score. Maar een overwicht in 
aanvallers ten opzichte van ver-
dedigers wordt dor Legmeervo-
gels onvoldoende uitgespeeld en 
gaat deze mogelijkheid verloren. 
Zeeburgia stapt dan met hulp 
van Legmeervogels als overwin-
naar van het veld.

Uithoorn - Op zaterdag 6 april 
kan iedereen (vanaf 10 jaar) ken-
nis komen maken met de roei-, 
kano- en kanopolosport tijdens 
de open dag van Michiel de Ruy-
ter. We hopen op een lekker zon-
netje. De open dag duurt van 
10.00-14.00 uur. Het clubgebouw 
van de vereniging is te vinden 
op Amsteldijk-Zuid 253 in Uit-
hoorn. Diverse leden zullen aan-
wezig zijn om te vertellen over 
de verschillende mogelijkheden. 
We hebben roeiboten en kano’s 

klaarliggen om zelf uit te probe-
ren of deze watersporten bij je 
passen. Zowel bij roeien als bij 
kano is er veel aandacht voor in-
structie, in het bijzonder voor 
techniek, materiaal en veiligheid. 
Dus ervaring is geen vereiste om 
eens bij ons in een boot te stap-
pen.
Wil je op de open dag het kano-
en proberen neem dan droge 
kleding en een handdoek mee, 
er is een kans dan je kleding nat 
wordt. www.mdr.nu

Roei- en Kanovereniging Michiel de Ruyter
Open Dag
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Uithoorn - Het stond al een paar 
jaar op de rol dat Eigen Haard 
sloop- en nieuwbouwplannen 
had in de Beatrixlaan en aan de 
Prins Bernhardlaan. In de Beatrix-
laan wo(o)n(d)en mensen in pan-
den die rijp zijn voor de sloop. 
Alle onderhoud en verbetering 
kon je zien als weggegooid geld. 
Maar nu is het eindelijk zover dat 
de betreffende woningen tegen 
de grond gaan en dat er nieuw-
bouw voor in de plaats komt. Dat 
geldt evenzo voor een rijtje hui-
zen aan de Prins Bernhardlaan. 
Maar er is meer, want aan de Wil-
helminakade gaat projectontwik-
kelaar Van Wijnen nu ook einde-
lijk van start met het presenteren 
van het nieuwbouwplan dat een 
vervolg is op wat eerder Confuci-
us zou worden. Dit project werd 
om verschillende redenen afge-
blazen. Het heeft even geduurd 
maar nu komt er iets anders, 
maar wel net zo groot, voor in de 
plaats, te weten het appartemen-
tencomplex ‘De Rede’. Een en an-
der werd dinsdag 19 maart jl. aan 
belangstellenden gepresenteerd 
tijdens een informatie(inloop)
avond in het gemeentehuis. Ruim 
tachtig geïnteresseerden namen 
de moeite om zich er een beeld 
van te vormen. Daarbij waren de 
reacties overwegend positief, ze-
ker van bewoners uit de Beatrix-
laan die nu eindelijk worden ver-
lost van het wonen in een sloop-
woning. Bewoners rond de Wil-
helminakade vonden het nieuwe 
project De Rede weliswaar mooi, 
maar wel erg kolossaal tussen de 
huidige bebouwing. Aan de an-
dere kant was er ook lof voor het 

feit dat er nu eindelijk iets gaat 
gebeuren aan de opvulling van 
het al een paar jaar braakliggen-
de stuk grond aan de Waterlijn 
naast café De Gevel. Geïnteres-
seerde inwoners en ondernemers 
konden zich tijdens de inloop-
avond op de hoogte stellen van 
alle plannen met de bijbehoren-
de afbeeldingen. Medewerkers 
van de ontwikkelaars en gemeen-
te waren aanwezig om vragen te 
beantwoorden.

Nieuwbouw Prinses 
Beatrixlaan
Het heeft even geduurd, maar de 
(sloop)woningen aan de Prinses 
Beatrixlaan worden door Eigen 
Haard vervangen door nieuw-
bouw. Aan de zuidkant van de 
straat komen 10 sociale huur een-
gezinswoningen (zie de impres-
sie) en aan de noordkant 24 so-
ciale huur beneden- en boven-
woningen. Aan de zuidkant van 
de Beatrixlaan (10 t/m 28) wor-
den 10 sociale huur eengezins-
woningen van twee lagen met 
een kap gebouwd. Op de bega-
ne grond zijn de hal, het toilet en 
de woonkamer met open keuken 
gepland. De eerste verdieping 
heeft drie slaapkamers en badka-
mer met toilet. De tweede verdie-
ping is bedoeld als zolderruimte. 
De woningen passen qua uitstra-
ling in het tijdsbeeld van de wijk. 
Ze zijn van alle moderne gemak-
ken voorzien, gasloos en voldoen 
aan de voorwaarden van nul-op-
de-meter! De 24 sociale huur be-
neden-/bovenwoningen aan de 
noordkant die er moeten komen 
zijn geschikt voor zowel starters 

als ouderen. De woningen op de 
begane grond hebben een woon-
kamer met open keuken, een- of 
twee slaapkamers en een badka-
mer met apart toilet. Deze wo-
ningen zijn 10 meter diep en 7,20 
meter breed. De bovenwonin-
gen hebben een woonkamer met 
open keuken, toilet, badkamer en 
slaapkamer. De tweede slaapka-
mer ligt op de tweede verdieping 
direct onder de kap. Deze wonin-
gen zijn 8,50 meter diep en liggen 
aan een galerij die bereikbaar is 
via een lift of trap. De bergingen 
voor alle woningen liggen tus-
sen en op de kop van de bouw-
blokken.

Datumplanning
Het sociaal plan is getekend en 
de herhuisvesting is in volle gang. 
In overleg met de gemeente Uit-
hoorn is de herhuisvesting ver-
lengd tot 30 april 2019. Op dit 
moment wordt onderzocht of be-
schermde diersoorten als vleer-
muizen, gierzwaluwen en huis-
mussen zich nestelen of overwin-
teren in de woningen (…). Van-
wege dit onderzoek is de sloop 
en nieuwbouw van de woningen 
aan de zuidkant van de Beatrix-
laan verschoven naar het derde 
kwartaal van 2019. Vervolgens 
wordt gestart met de sloop en 
nieuwbouw aan de noordkant. 
Zo is het voor de bewoners van 
de noordkant van de Beatrixlaan 
mogelijk, als zij daarvoor in aan-
merking komen, direct te verhui-
zen naar de nieuwbouwwonin-
gen aan de zuidkant. De planning 
voor fase 1 is als volgt en betreft 
Prinses Beatrixlaan 10 t/m 28: 

Nieuwbouwplannen Oude Dorp 
in beeld gebracht

Herhuisvesting: 29 januari 2018 
tot 30 april 2019; slopen: 19 mei 
2019 t/m september 2019; bou-
wen: oktober 2019 t/m mei 2020; 
opleveren: mei/juni 2020. Fase 2 
betreft de Prinses Beatrixlaan 1 
t/m 31. Herhuisvesting: 29 janua-
ri 2018 tot mei/juni 2020; slopen: 
juni 2020 t/m oktober 2020; bou-
wen: november 2020 t/m sep-
tember 2021; opleveren: oktober 
2021.

Nieuwbouw Prins 
Bernhardlaan
De woningen aan de Prins Bern-
hardlaan, nr. 2 t/m 14, zullen 
eveneens door Eigen Haard wor-
den vervangen door nieuwbouw. 
Op deze plek komen acht sociale 
huurwoningen van twee bouw-
lagen met een kap. Op de bega-
ne grond zijn de hal, het toilet en 
de woonkamer met open keuken 
gesitueerd. De eerste verdieping 
biedt ruimte aan drie slaapka-
mers en een badkamer met toilet. 
De tweede verdieping is bedoeld 
als zolder. Ook deze woningen 
passen qua uitstraling in het tijds-
beeld van de wijk. Ze zijn van al-
le moderne gemakken voorzien, 
gasloos en voldoen aan de voor-
waarden van nul-op-de-meter.

Datumplanning
Ook hier is het sociaal plan gete-
kend en is de herhuisvesting in 
volle gang. In overleg met de ge-
meente Uithoorn is die verlengd 
tot 30 april 2019. Op dit moment 
wordt eerst onderzocht of be-
schermde diersoorten als vleer-
muizen, gierzwaluwen en huis-
mussen zich nestelen of overwin-
teren in de woningen. De plan-
ning is als volgt: herhuisvesting: 
29 januari 2018 tot 30 april 2019; 
diverse onderzoeken en slopen: 
mei 2019 t/m september 2019; 
bouwen: oktober 2019 t/m mei 
2020; opleveren: mei/juni 2020.

De Rede (voorheen 
Cultuurcluster)
Op deze locatie aan de Wilhelmi-
nakade en Prins Clausstraat zijn 
door Van Wijnen Projectontwik-
keling West B.V. in een eerdere fa-
se al een aantal panden gesloopt. 
Het plan was om hier een cultuur-
cluster neer te zetten, met niet al-
leen een bibliotheek en wonin-
gen maar ook een theater- en 
filmzaal en andere culturele ruim-
tes. Dit plan ging om financiële 
redenen niet door. Inmiddels ligt 

Nieuwbouw aan de Prins Bernhardlaan
Locatie van de eengezinswoningen aan de Beatrixlaan.

Plaats van de nieuwbouw aan de Prins Bernhardlaan

Impressie van de 10 huur eengezinswoningen aan de zuidkant in de Beatrixlaan

Achterkant van de eengezinswoningen Impressie van ‘De Rede’ aan de Prins Clausstraat

Project ‘De Rede’ aan de Wilhelminakade

er een nieuw plan. De opzet hier-
van is kleiner zegt men en voor-
ziet in een frisse en moderne uit-
straling. Volgens de ontwikkelaar 
past het goed bij de bestaande 
bebouwing en de ligging aan de 
Amstel. Het voorlopige ontwerp 
bestaat aan de kant van de Wil-
helminakade uit een bibliotheek 
van 600 m2, een havenkantoor, 
de toegang voor 19 appartemen-
ten op de 3 tot 4 woonlagen er-
boven en een stroomkast voor 
evenementen. Aan de kant van 
de Prins Clausstraat komen 2 mai-
sonnette woningen met eigen 
garage, een ingang van het afge-

sloten parkeerterrein voor alle ap-
partementen en de toegang voor 
9 appartementen op de 3 boven-
liggende woonlagen. Het nieuwe 
ontwerp past in het bestaande 
bestemmingsplan en is eind 2018 
ook door de welstandscommissie 
goedgekeurd. De bouw zal eind 
2019 starten. Verwacht wordt dat 
het nieuwbouwproject in maart 
2021 klaar is. Omdat nu nog niet 
duidelijk is hoe de routes voor 
het bouwverkeer zullen gaan lo-
pen en de bouwplaats nog wordt 
ingericht, zal voor dit project bin-
nenkort een tweede bijeenkomst 
worden georganiseerd.
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Avond4daagse Uithoorn 
komt er weer aan
Uithoorn - De Avond4daagse 
van 2019 is alweer in het zicht. 
Van 20 t/m 23 mei kan er 4 avon-
den achter elkaar gelopen wor-
den, met de keuze uit twee ver-
schillende afstanden: de 5 km of 
de 10 km.
De start is 3 van de 4 avonden 
vanuit de kantine van de Leg-

meervogels (Randhoornlaan) en 
de 1 avond vanuit de kantine van 
KDO (de Kwakel). Het inschrijf-
geld is ongewijzigd: bij voor-
inschrijving (t/m 1 mei) 4 euro, 
bij de start 5 euro. Het inschrijf-
formulier zowel voor scholen 
als voor individuele inschrijvin-
gen is te vinden op www.avond-

Jos Harte schittert, brons 
voor damclub K&G
Uithoorn - Zonder topscoorders 
Wim Konst en Wim Keessen,  ver-
trok het  team van K&G zeer geha-
vend naar Zaanstad om haar laat-
ste bondswedstrijd in de hoofd-
klasse te spelen. Halverwege de 
wedstrijd zag het er slecht voor 
de Kwakelaars uit, invaller Leo 
Hoogervorst liet zich verrassen 
door een damcombinatie waar-
na hij meteen opgaf. Ook ging 
het niet goed met Jos Harte die 
ter elfder uur werd opgeroepen 
om mee te dammen, Jos kwam 
een schijf achter. Een zware taak 
wachtte René de Jong en Adrie 
Voorn die nu moesten winnen. 
René kwam hier het dichtste bij, 
had een schijf kunnen veroveren 
maar wachtte hier een zet te lang  
mee waardoor zijn tegenstander 
nog kon ontsnappen. Ook kop-
man Adrie kon geen potten bre-
ken, een licht voordeel was niet 
voldoende voor de winst, tussen-

stand 4-2 achter. Maar Jos kwam 
sterk terug, zijn opponent moest 
eerst zijn veroverde schijf  terug-
geven waarna een enerveren-
de strijd met wisselende kansen 
volgde. Vervolgens ging Jos lang-
zaam maar zeker schijven oppeu-
zelen zodat een overmachtseind-
spel op het bord verscheen. Uit-
eindelijk volgde er overgave van 
de Zaandammer en trok Jos de 
beide partijen recht, 4-4 eind-
stand. Door dit resultaat zijn de 
dammers van Kunst en Genoe-
gen op een zeer verdienstelijke 
gedeelde derde plaats geëindigd 
in de hoofdklasse van Noord-Hol-
land. Purmerend en Enkhuizen 
zullen een beslissingswedstrijd 
moeten spelen om de titel. De ko-
mende afsluitende weken strij-
den de K&G-ers  om hun onder-
linge titel, van een roerig seizoen 
dat hopelijk nog een vervolg mag 
krijgen.

Legmeervogels 2
Uithoorn - Legmeervogels 2 
speelde thuis tegen Zeeburgia 
zo.2. Bij het ingaan van de rust 
kijkt Legmeervogels tegen een 
achterstand aan. In de tweede 
helft weet Legmeervogels deze 
achterstand binnen 15 minuten 
om te bouwen tot een 3-2 voor-
sprong.
Toch slaagt Zeeburgia er in om 
op gelijke hoogte te komen maar 

in de slotfase van het duel scoort 
Legmeervogels toch ook nog een 
keer en weet dan dit duel win-
nend af te sluiten met 4-3. Aan-
staande weekend zijn Legmeer-
vogels zondag 1 en zondag 2 vrij. 
Op zondag 7 april wordt de com-
petitie vervolgd met DSOV zo.1 - 
Legmeervogels zondag 1 en Ab-
coude zo.2 tegen Legmeervogels 
zo.2

Klaverjasnomaden
Uithoorn - Donderdag 21 maart 
vond alweer de 27e klaverjas-
avond van dit seizoen in de 
Schutse plaats. Ondanks de voet-
balinterland op de tv kwamen 
toch nog 41 enthousiaste kaart-
liefhebbers opdraven om een ge-
zellig avondje te klaverjassen.
De winnaar van deze avond werd 
de laatste tijd in bloedvorm ver-
kerende Tinus Smit. Met een to-
taal van 7502 punten bleef hij 

ruimschoots de rest van de deel-
nemers voor. Marian van Gestel 
wist met 7235 punten beslag te 
leggen op de tweede plaats ter-
wijl Gijs Brozius met 7145 pun-
ten deze avond als derde eindig-
de. Ada van Maarseveen bakte er 
deze keer weinig van. Met een 
schamel totaal van 4630 punten 
werd de poedelprijs haar deel. Dit 
was echter ruimschoots voldoen-
de voor de poedelprijs zodat zij 

Dans- en Partycentrum Colijn nieuwe hoofdsponsor
Regio - Uithoorn - Het tennis-
toernooi ‘Open 35+ Grastoernooi 
TC Qui Vive’,  dat elk jaar door Qui 
Vive georganiseerd wordt, heeft 
een nieuwe hoofdsponsor. Axel 
Colijn van het bekende Dans- en 
Partycentrum Colijn heeft afge-
lopen week samen met de pen-
ningmeester van Tennis Club Qui 
Vive Henk de Ruiter de overeen-
komst geformaliseerd. De ver-
eniging is geen onbekende voor 
Axel, want hij is al weer enige ja-
ren een betrokken lid. De organi-
satie van het Colijn Open is dan 
ook erg blij dat de samenwer-

king op deze professionele ma-
nier voortgezet kan worden. Ook 
dit jaar zal het Colijn Open 35+ 
Grastoernooi TC Qui Vive in week 
35 gehouden worden. Vanaf 24 
augustus wordt het dus weer ge-
zellig en spannend op de tennis-
banen aan de Vuurlijn. Maar zelfs 
komende zondag wordt het al 
gezellig als tijdens de open dag 
iedereen welkom is om een bal-
letje mee te komen slaan. Meer 
informatie over het Colijn Open 
35+ grastoernooi TC Qui Vive 
en de open dag is te vinden op 
www.quivivetennis.nl

Handbal Legmeervogels 
E1 Zaalkampioen
Uithoorn - Het handbalteam van 
de Legmeervogels E1 is zaalkam-
pioen worden na een reeks prach-
tige wedstrijden. Uiteindelijk is er 
maar 1 keer verloren en 1 keer ge-
lijk gespeeld wat ze met afstand 
kampioen maakten. Dank aan 
beide trainer/coaches Danielle 
en Ria, die dit team met enthou-
siasme steeds naar een hoger ni-

veau konden tillen. Verder dank 
aan de keepster van Dames 1, Ja-
mie, die een aantal teamleden 
keeperstraining geeft. Het team 
is na hun laatste gewonnen uit-
wedstrijd gehuldigd in de Scheg 
voordat Dames 1 moest spelen. 
Ze kregen allemaal een medaille 
en voor het team was er ook nog 
een grote trofee.

Spannende week voor Qui Vive MD3
De Kwakel - Afgelopen week 
mochten de meiden van de D3 
aantreden voor 2 wedstrijden. 
Na inmiddels 2 gewonnen wed-
strijden stonden ze op scherp; 
overwinningen smaken naar 
meer! Donderdagavond werd 
eerst de inhaalwedstrijd uit te-
gen Mijdrecht MD2 gespeeld. 
Wat was het spannend, zeg! Na 
een half uur spelen werd er ge-
scoord door Qui Vive: 0-1. Maar 
het was nog geen gespeelde 

wedstrijd; Mijdrecht kwam goed 
terug naar 1-1. Het meegereisde 
publiek moest tot ver in de twee-
de helft van de wedstrijd wach-
ten op de winnende treffer, eind-
stand 1-2. Met goede moed ver-
trokken de meiden zaterdagmid-
dag naar Castricum voor weder-
om een uitwedstrijd. Ook de mei-
den van Castricum MD3 waren 
tot dan toe ongeslagen, dus het 
beloofde een mooie wedstrijd 
te worden. De ruststand was 2-0 

Tennis Club Uithoorn 
organiseert Open Dag
Uithoorn - Op zaterdag 30 maart 
organiseert Tennis Club Uithoorn 
(TCU) weer een Open dag. Het 
vind plaats op ons mooie park in 
het Libellebos (Hollandsedijk 3 te 
Uithoorn) en we hopen op mooi 
weer. De vrijwilligers zijn al ge-
start met het opknappen van het 
park en clubhuis. De tennisclub 
Uithoorn is op zoek naar nieu-
we enthousiaste leden en orga-
niseert daarom een open dag, en 
we verwelkomen zowel senioren 
als junioren. Er is een kortingsac-
tie van voor nieuwe leden 30% 
die tot 1 mei loopt. De open dag 
start op zaterdag 30 maart van 
12.00 en eindigt om 16.00 uur. Er 
kan op de open dag vrij worden 
getennist en er worden rackets 
getrokken, zodat de nieuwe le-
den elkaar kunnen leren kennen. 
Onze trainers Bas en Marco gaan 
ook een tennis clinic (een proef-
les) geven voor wie dat wil. Op 
de TCU worden er vele activitei-

ten georganiseerd voor de (jong-
ste) jeugd, waaronder Tennis-
kids, clubkampioenschappen en 
andere competitievormen. Het 
park gaat vervolgens open op 
31 maart en dan kan je het hele 
seizoen tennissen! Voor senioren 
zijn er rackettrek avonden, en ook 
het altijd leuke mixed clubkampi-
oenschap is vermeldenswaardig. 
Verder wordt er in juni het Ute 
Hoirne Open tennis toernooi ge-
organiseerd, gesteund door onze 
hoofdsponsor, Registeraccoun-
tants- Belastingadviseur Stolwijk. 
Voor meer informatie zie onze 
website of mail de ledenadmini-
stratie (ledenadministratie@tcuit-
hoorn.nl) Meer informatie over 
de vereniging (zoals contactge-
gevens) op onze site, ook vind je 
daar het uitgebreide programma 
voor jeugd en senioren, zie www.
tcuithoorn.nl  Zie ook Facebook: 
TCU Tennisclub Uithoorn. We zien 
jullie graag op ons park!

Thamen Toernooi voor 
Honkbal Pupillen succes
De Kwakel - Afgelopen zon-
dag was het jaarlijkse Vuurlijn 
Toernooi voor Honkbal Pupil-
len. Twaalf deelnemende teams, 
waaronder twee Thamen teams, 
gingen samen de strijd aan in 
de 2e en 3e klasse pupillen. Tha-
men was deze dag ook in ‘Ac-
tie voor Sem’. De chocoladetaar-
ten werden verkocht, waarbij de 
opbrengst weer gedoneerd gaat 
worden aan deze actie.
Daarbij kregen alle deelnemende 
teams een taart in plaats van een 
beker. Er waren hele spannende 
wedstrijden, maar ook wedstrij-
den waarbij het verschil in niveau 
iets groter was. Voor veel teams 
waren dit de eerste wedstrijden 

na weken zaaltraining, dus nog 
niet iedereen was helemaal ge-
wend aan de buitentemperatu-
ren.
Gelukkig was het zonnetje re-
gelmatig aanwezig waardoor de 
temperatuur lekker opliep. Al-
le teams speelden drie wedstrij-
den waarbij er twee poules waren 
met tweede klasse teams. In de 
derde klasse ging UVV uit Vleuten 
er met de beker voor de 1e plaats.
In de tweede klasse - poule A 
ging Amsterdam Pirates er met 
de overwinning vandoor en in 
poule B was dat Almere ‘90. Ko-
mende zaterdag, 30 maart, is het 
de beurt aan de honkbal en soft-
bal aspiranten van Thamen.

door technisch sterk spel van Cas-
tricum. Qui Vive startte de 2e helft 
heel sterk, er werd goed druk ge-
zet en de aansluitingstreffer volg-
de: 2-1. Het publiek zag mooi uit-
gespeelde aanvallen, schot op de 
paal, een bal net naast. De straf-
corners werden goed genomen, 
maar helaas niet trefzeker. Het 
lukte de MD3 maar niet om de 
gelijkmaker te scoren. Helaas was 
Castricum nog wel een keer tref-
zeker, eindstand 3-1.

Onder de goedkeurende blikken van Henk de Ruiter, Humphrey Stuyver 
en Ceciel Sanders tekent Axel Colijn de overeenkomst

4daagse-uithoorn.nl. Ook zullen 
daar uiteindelijk de routes op te-
rug te vinden zijn. Uiteraard is de 
Avond4daagse niet alleen voor 
basisschoolleerlingen, maar voor 
iedereen! Dus trek vooral je wan-
delschoenen aan en kom genie-
ten van mooi wandelingen door 
Uithoorn en De Kwakel.

de eerstvolgende klaverjasavond 
dan ook de hieraan verbonden 
troostprijs in ontvangst mag ne-
men. De marsenprijzen bestaan-
de uit prachtige, door DUO plant 
verzorgde boeketten bloemen, 
werden deze avond gewonnen 
door Betty Verhaegh, Richard van 
den Bergh, Ria Smit en Louis Fran-
ken terwijl de cadeaubonnen in 
deze categorie, eveneens te be-

steden bij DUO plant, in het bezit 
kwamen van Dora van der Steen 
(2x) en Egbert Verkerk (2x). Fles-
sen wijn gingen als marsenprijs 
deze keer  naar Els Luijten en Bep 
Groeneveld. 
De eerstvolgende klaverjasavond 
wordt weer gespeeld op donder-
dag 28 maart in de Schutse aan 
de Merodelaan 1 te Uithoorn. 
Aanvang 20.00 uur.
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HVM HA wint van 
Zandvoort HA
Mijdrecht - Wat een verschil met 
de afgelopen 2 zondagen. Ein-
delijk geen wind en regen meer. 
De eerste 2 wedstrijden heb-
ben we ruim gewonnen. (Rood 
Wit uit: 3-0 winst en Hisalis thuis: 
5-0 winst). Deze keer dus heer-
lijk weer bij Zandvoort. Deze club 
ligt tegen het circuit aan. De  te-
genstander begon erg sterk aan 
het begin van de wedstrijd en 
HVM  had veel moeite met het ve-
le zand dat op het veld lag. Maar 
langzaam kantelde de wedstrijd 
en kregen ze wat meer grip op 
de wedstrijd. Gelukkig werd een 
doelpunt van Zandvoort (terecht) 
afgekeurd, maar niet veel later lag 
de bal wel in het Mijdrechtse doel. 
Om de koppositie in de poule te 
verdedigen, moesten ze echt een 
tandje beter en sneller spelen. 
En dat deden ze ook. Niet lang 

daarna kon Gilbert Winkel na een 
mooie combinatie in de cirkel de 
stand gelijk trekken. Vlak voor het 
einde van de eerste helft werd na 
opnieuw een mooie aanval, Niek 
Pieters gevonden, die helemaal 
vrij stond  op de kop van de cirkel, 
2-1. In de tweede helft gebeurde 
er nog veel. HVM kreeg een straf-
bal, maar helaas ging die er niet 
in. Niet veel later kreeg Zand-
voort een strafbal. Maar die werd 
fantastisch, gered door onze kee-
per Bart Peereboom, en nog wel 
op zijn verjaardag. Het bleef dus 
nog even spannend, maar veel 
echte kansen heeft Zandvoort 
niet gehad. Uiteindelijk zorgde 
Adri Lambregts met de 3-1 er-
voor dat we niet meer in de pro-
blemen zijn gekomen. Volgende 
week weer een uitwedstrijd, dan 
naar VVV HA.

De Kangoeroe Klup van 
Atlantis blijft groeien!
Mijdrecht - De Kangoeroe Klup 
is het jongste team binnen korf-
balvereniging Atlantis. De kinde-
ren zijn 3 tot 6 jaar. Op een speel-
se manier leren ze de beginselen 
van het korfbal. Vorig jaar sep-
tember startte er acht kinderen in 
de Kangoeroes. Toen het zaalsei-
zoen begon, zijn de oudste Kan-
goeroes die bijna zes of zes jaar 
waren, over gegaan naar de nieu-
we F2. Er bleven nog vier Kangoe-
roes over. Het team bestond nog 
uit: Jaidy, Fenna, Evy en Julian. 
Vier Kangoeroes is niet veel, dus 
Jaidy nam haar broertje Jop mee. 
Precies op zijn derde verjaardag 
is hij lid geworden. Het Kerst-
korfbaltoernooi kwam eraan, al-
tijd een mooie gelegenheid om 
nieuwe leden te werven. Naar 
aanleiding van dit toernooi kwa-
men een aantal kinderen mee-
doen om te kijken of ze het leuk 
genoeg vinden om lid te worden. 
De eerste week in het nieuwe jaar 
kwamen Liene en Veerle meetrai-
nen. Deze twee meiden vonden 
het weer net zo leuk als op het 
Kerstkorfbaltoernooi. Die week 
erop hadden Sven en Coen zich 
aangemeld voor de proeftrainin-
gen. Ondertussen deden er vier 
nieuwe kinderen mee, waar de 
trainsters al blij mee waren. De 
groep bleef zich uitbreiden, So-
fie kwam ook meetrainen nadat 
ze een flyer op school had mee-

gekregen en nam haar broertje 
Jens mee die net een week drie 
jaar oud was. De kinderen waren 
enthousiast en alle zes zijn lid ge-
worden. Al elf kinderen, wat een 
geweldig resultaat. Daar bleef het 
niet bij. Jaidy, Evy en Jop vroegen 
of hun nichtje Mila het een keer-
tje mocht proberen bij de Kan-
goeroes. Na vier keer meetrainen, 
is zij ook lid geworden. Op dit mo-
ment bestaat de groep uit 12 kan-
goeroes. De groep is in jaren niet 
zo groot geweest, een resultaat 
waar de trainsters en de vereni-
ging heel trots op zijn. Het is elke 
week een feestje om deze groep 
trainen te mogen geven. Het is 
een hele enthousiaste groep die 
elke zaterdagochtend met ple-
zier komt trainen onder begelei-
ding van de trainsters: Joy, De-
mi, Nathanja, Femke en Melissa. 
Zij zorgen dat de kinderen weer 
met een lach naar huis gaan. Mis-
schien gaat het niet bij twaalf kin-
deren blijven, er trainen nog twee 
meisjes mee om te kijken of ze 
het leuk vinden om lid te worden. 
Ook benieuwd geworden naar de 
Kangoeroe Klup van korfbalver-
eniging Atlantis? Kinderen van 3 
tot 6 jaar mogen gratis vier proef-
trainingen meedoen op de zater-
dagochtend van 10.00-11.00 uur. 
Aanmelden voor de proeftrainin-
gen kan via aanmelden@kvatlan-
tis.nl

Bridgevereniging Mijdrecht
Regio - Mijdrecht - Donderdag 14 
maart werd de vijfde ronde van 
de Lentecompetitie gespeeld. In 
de A-lijn haalde team Jan Bunnik 
de beste score met 56,77% ge-
volgd door team Henk Buijs met 
54,17% en team Kiki Lutz met 
53,65%. De sfeer was weer prima 
en zeer strijdvaardig wat bleek uit 
de vele doublets in de biedingen. 
Team Hoogendijk was ook weer 
in vorm en speelde een mooi 
4schoppen bod met 3 up slagen.
Team Kiki Lutz maakt een prach-
tige score met een bieding van 
7harten (groot slem) dat ook 
werd gemaakt. Ook vermeldens-
waard is de score van team Henk 
Buijs 3san met 4 up slagen, waar-
mee de concurrentie werd versla-
gen die in 4schoppen met 3 ups 
terecht kwam. In de B-lijn had 
team Borburg de beste oplos-
singen met 56,23% op de voet 

gevolgd door team Tiny Tijssen 
met55,83% en team Greet Lod-
der met 55,33%. Team Wim Ver-
steeg maakte een mooi 2schop-
pen contract gedoubleerd. Team 
Bram van Klaveren perste er een 
solide 5 ruiten. Team Tiny Tijs-
sen bood  in een ander spel 6 rui-
ten en dat werd ook gemaakt. In 
de C-lijn deed team Marian Ver-
degaal goede zaken met 55,83% 
met daarachter team Inge Geer-
lings met 54,17% en team Wil 
Bunnik met 53,47%. Team Wil 
Bunnik maakte een mooi 3 sans 
contract met 2 up slagen. Team 
Julia meijering haalde een prima 
score met een 3 ruiten contract 
door 1 up slag te maken.
Al met al een middag met veel 
gevarieerde uitslagen. Speel 
eens mee. Zie voor informatie 
de website van Bridgevereniging 
Mijdrecht.

Sensationele slotfase 
brengt Argon overwinning
De Ronde Venen – Na de regu-
liere speeltijd stond er 0-0 op 
het scorebord, en daar leken bei-
de ploegen wel tevreden mee te 
zijn. FC Breukelen coach Frans 
Schuitemaker had zijn ploeg na 
twee nederlagen weer goed op 
de rails gekregen en maakte het 
Argon knap moeilijk. Maar toen in 
minuut 83 een doelpunt voor FC 
Breukelen door het arbitrale trio 
onder leiding van scheidsrech-
ter Akkaya vanwege een duw-
fout op Argondoelman Romero 
Antonioli werd afgekeurd kantel-
de de wedstrijd. In de toegevoeg-
de tijd sloeg Argon met twee zeer 
fraaie doelpunten toe en sleepte 
zo op de valreep de overwinning 
binnen. Het is de derde overwin-
ning op rij voor de Argonauten, 
de eerste onder leiding van Ge-
rard Aa�es bij Zuidvogels en de 
laatste twee (Victoria en FC Breu-
kelen) thuis onder coach Aart Jan 
van Boksel.

Wel kansen, geen doelpunten
Beide ploegen hadden de moge-
lijkheden om tot scoren te komen 
maar het net kon maar niet ge-
vonden worden.
In de beginfase zat Argon toch 
wel enigszins in de verdrukking, 
Rachid Maamri leverde een voor-
zet af waar Argon maar net met 
schrik vrij kwam en ook met een 
vrije trap van dezelfde speler ging 
het maar net goed in de Argon-
defensie. Daarna zagen we po-
gingen van Dylan Bergkamp, zijn 
schot werd geblokt en een schot 
van Rachad Madi werd een prooi 
voor keeper Turksma. In dezelfde 
minuut verscheen Kengo Ishika-
wa alleen voor Argondoelman 
Romero Antonioli maar schoot 
over. Daarna weer een paar mo-
gelijkheden voor Argon. Een vrije 
trap van Rachad Madi werd door 
Patrick Lokken over gekopt. Dat 
zagen we ook in de laatste mi-
nuut voor rust toen een voor-
zet van Bergkamp door Madi 
net naast werd gekopt. Daarvoor 
rammelde FC Breukelen flink aan 
de deur, een overtreding op Roy 
Turksma leverde een vrije trap op, 
Turksma posteerde zich achter de 
bal en schoot vervolgens hard en 
onhoudbaar op de kruising. En-
kele minuten daarna scheerde 

een kansrijke kopbal van Nick van 
Nieuwkerk over de doellat van Ar-
gon.

Slotfase boeiend
De tweede helft had Argon wel 
wat meer balbezit maar kon dat 
niet echt uitdrukken in doelpun-
ten, Ook FC Breukelen merkte dat 
er wel punten te halen waren in 
Mijdrecht en bleef gevaarlijk. Ar-
gon deelde wel speldenprikjes 
uit, Rachad Madi was ongeluk-
kig in de afwerking, bij zijn eer-
ste poging stond doelman Nick 
Turksma in de weg en twee minu-
ten later kreeg Turksma hulp van 
de paal. Bergkamp schoot over 
bij een poging en Jasper Werk-
hoven stuitte ook op Turksma, 
ook bij een fraaie combinatie tus-
sen Patrick Lokken en Dylan Berg-
kamp greep de sluitpost goed 
in. Na een poging van Eser Oz-
kilit namens FC Breukelen (over) 
werd Ilias Latif door coach Aart 
Jan van Boksel ingezet, hij ver-
ving Ian Refos. In minuut 83 werd 
een doelpunt van FC Breukelen 
afgekeurd, scheidsrechter Ak-
kaya had na een hoekschop ge-
zien daar er een duwfout was ge-
maakt op Argondoelman Romero 
Antonioli. Het doelpunt werd al 
gevierd maar de tegenstoot van 
Argon werd gevaarlijk, meerdere 
mogelijkheden voor Argon maar 
de mooiste de poging van Bas 
Boelhouwer ging over het doel. 
Daarna testte Ozkilit Antonio-
li nog even en leken beide ploe-
gen met een puntendeling tevre-
den te zijn. Maar in minuut 93 be-
reikte een pass Dylan Bergkamp 
op eigen helft en met lange rush 
scoorde hij een formidabel doel-
punt. 1-0. In deze fase moest Jas-
per Werkhoven geblesseerd af-
haken, hij werd vervangen door 
Jocelino de Sa en liep een speler 
van FC Breukelen tegen zijn twee-
de gele kaart op vanwege com-
mentaar.
De koek was nog niet op voor Ar-
gon, Bas Boelhouwer op rechts 
doorgebroken zette zijn tegen-
stander in de wind en plaatste de 
bal op Ilias Latif die met een sub-
tiel hakje voor de 2-0 zorgde. Za-
terdag is Argon vrijaf, de week 
daarop is AFC in Amsterdam de 
tegenstander.

Kampioenschap dichter-
bij voor Atalante MA1
De Ronde Venen - Zaterdag 23 
maart toog de Vinkeveense mei-
den A equipe naar Hooglander-
veen voor een treffen met hek-
kensluiter switch. In de twee-
de helft van het seizoen komt 
de jonge talentvolle selectie van 
Frans Roos - na een 1e plek in de 
1e klasse - uit in de hoofdklasse.
Na verlies van de eerste wedstrijd 
in januari herpakte het team zich 
mooi en verloor slechts 5 sets in 
verschillende opvolgende wed-
strijden en klom op tot de huidi-
ge koppositie. Ondanks dat in de 
thuiswedstrijd 1 setje werd verlo-
ren van Switch had de Vinkeveen-
se formatie zaterdag aanvankelijk 
weinig moeite met deze oppo-
nent: de eerste set werd zeer vlot 
met 25-13 gewonnen.

Tweede set
In de tweede set werd het wat 
nonchalanter en slordiger aan 
Atalante zijde, te veel foutjes 
zorgden voor een achterstand, 
met name op de korte zachte 
aanvallen had de Vinkeveense 
gastploeg meerdere malen geen 
antwoord. Na time-outs en wis-
sels kwam de goede spirit weer 
terug, een van de topcombinaties 
was wel de perfecte pass, mooie 

sprong set-up en supersnelle har-
de aanval door het midden. Seri-
eus precisiewerk op alle fronten, 
erg mooi om te zien. Het resul-
teerde in een 25-23 winst.

Derde set
Het derde en vierde bedrijf waren 
beter onder controle en werden 
met 25-17 en 25-16 gewonnen. 
Het team blijft een aantrekkelij-
ke ontwikkeling ondergaan, met 
veel fraaie en krachtige 3-meter 
aanvallen, steeds beter blokkeer-
werk, een zeer actieve alerte ver-
dediging en bovenal een attrac-
tief samenspel van een prachtig 
op elkaar ingespeeld hecht team. 
Met nog slechts 2 wedstrijden te 
gaan en een voorsprong van 7 
punten op de nr 2 is er komen-
de wedstrijd kans op het kampi-
oenschap bij winst van minimaal 
3 sets.
Tegenstander is middenmoter 
Keistad uit Amersfoort dat in de 
uitwedstrijd 1 set won, wel heel 
riant met 25-11, dus de meiden 
zijn gewaarschuwd. Vrijdag 29 
maart om 19.30 uur speelt Ata-
lante MA1 waarschijnlijk voor het 
laatst in deze samenstelling in de 
A-jeugd, komt dat zien in de Boei 
in Vinkeveen.

Atalante wint verras-
send van koploper
De Ronde Venen - Afgelopen 
woensdagavond vertrok Atalan-
te H3 naar Noordwijkerhout om 
aan te treden tegen Van Nispen. 
De koploper had ruim 30 punten 
meer dan het team dat tegen de-
gradatie vecht. Atalante had niets 
te verliezen, gezien de koploper 
met regelmaat zijn wedstrijden 
met 4-0 wint. De eerste set werd 
gestart met de ‘oude basis’. Ata-
lante startte vanaf het begin aan-
vallend en agressief. Het motto 
was ‘geen bal op de grond’. Dat 
gebeurde ook. Adrie Heinsbroek 
speelde beter dan ooit tevoren. 
Han Feddema werd de 1e set de 
Hulk van Atalante. Schooldirec-
teur Martijn de Vries gaf de ene 
pass nog nauwkeuriger en netter 
dan de andere. De aanvallers wa-
ren op post en zodoende zorgde 
Ramon Eikelboom en Rein Kroon 
voor het binnenhalen van de 1e 
set met 25-23. Van Nispen was 
van slag. De tweede set werd met 
onder andere van grote service 
druk van Arjan Bakker gewonnen 
met 25-18. De derde set wordt 

de bewuste bonus set genoemd. 
Dit geldt omdat drie gewonnen 
sets, 4 punten opleveren. Atalan-
te was gemotiveerd om deze bin-
nen te slepen. In deze set waren 
Coen Feddema en Bas Ruizendaal 
in het team gekomen. Hiermee 
werd het nog mooier, dan het al 
was. Atalante was scherp, speels 
en sterk en grepen de set met 25-
19. De mannen uit Vinkeveen za-
gen kans om een mogelijke 4-0 te 
realiseren. Dat zou natuurlijk ge-
weldig zijn en die kans grepen 
de mannen. Het werd in de vier-
de set geen moment spannend 
en wonnen met 25-22. Hiermee 
klommen de mannen drie plaat-
sen in de stand en kunt u ze ko-
men aanmoedigen op 12 april 
om 21.00 uur in de Boei. Voor het 
nieuwe seizoen is dit gezellige 
team opzoek naar nieuwe team-
spelers. Kan jij een beetje volley-
ballen, ben je fanatiek, gezellig 
en gemotiveerd. Stuur dan email 
naar heren3@vvatalante.nl en 
kom een paar keer trainen om te 
kijken of je het gezellig vindt!

Actie Dylan Bergkamp waarna hij de 1-0 scoort.
Foto Hans van Gelderen.
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Wekelijks Wandelen ook 
in Vinkeveen?
Regio - Vinkeveen – Dat dage-
lijks bewegen goed is voor je ge-
zondheid zal niemand ontken-
nen. Maar om dan ook elke dag 
een flink blokje om te gaan, dat 
komt er niet altijd van. Het helpt 
als je daarvoor een vaste afspraak 
maakt, dan denk je minder snel: 
“Nu even niet, ik ga morgen wel 
een stukje lopen.” Spel en Sport 
verzorgt twee avond wandel-
groepen in de zomer, een in Wilnis 
en - als er voldoende deelnemers 
zijn - ook een in Vinkeveen.  Het 
accent ligt op wandelen maar er 
wordt ook gewerkt aan looptech-
niek, kracht, uithoudingsvermo-
gen en een goede loophouding. 
Dit noemen we ‘Sportief Wande-
len’.  De les begint met een war-

ming up. Daarna volgt een geva-
rieerde wandeltraining en tot slot 
een cooling-down  Maar er is ook 
ruimte voor ‘n gezellig praatje of 
genieten van de omgeving. Ge-
noeg redenen om je aan te mel-
den voor een proefles! De groep 
in Wilnis start op dinsdag 2 april 
om 19 uur vanaf de Willisstee. In 
Vinkeveen wordt de eerste les ge-
geven op woensdag 3 april, om 
19.30 uur en deze begint bij De 
Boei. Deze groepen wandelen 
van april tot en met september 
onder leiding van een deskundig 
docent. Uw bijdrage bedraagt € 
105. Wilt u zich aanmelden, bel 
dan met 06-21918353. We zien u 
graag op dinsdag 2 of woensdag 
3 april voor een flinke wandeling!

Klaverjassen de Merel
Vinkeveen - Prijsklaverjassen op 
vrijdag 29 maart 2019 om fraaie 
prijzen in Café de Merel. Er wor-
den vier ronden van zestien gif-
fies gespeeld en dan worden  de 
punten bij elkaar opgeteld en 
is de winnaar of winnares be-
kend. Aanvang 20.00 uur, aan-
wezig zijn voor de inschrijving 
19.45 uur. Ook zal er een tombo-
la gehouden worden  met schit-
terende prijzen. Tel. van Caféde 
Merel is 0297-263562, Arkenpark 
Mur 43, Vinkeveen, e-mail thcw@

xs4all.nl. Hier volgen de datums 
voor de prijsklaverjas competitie 
2018/2019. Voor 2019: 29 maart, 
12 en 26 april, 10 en 24 mei, 7 en 
21 juni en 5 juli. Alle datums zijn 
onder voorbehoud. De totale uit-
slag van afgelopen vrijdag was 
als volgt: 1. Egbert Verkerk 7576 
pnt; 2. Gerry Ruimschoot 6964 
pnt; 3. Sonja v.d.Waa 6858 pnt; 4. 
Dora v.d.Steen 6678 pnt; 5. Jan v. 
Kouwen 6677 pnt. En de poedel-
prijs was deze avond voor Corrie 
van Bemmelen met 4677 pnt.

Open training HVM druk 
bezocht
Mijdrecht - Op vrijdag 22 maart 
was de open training op HVM 
(Hockey Vereniging Mijdrecht). 
In het zonnetje genoten vele kin-
deren vanaf 5 jaar van de hockey-
sport.
Er waren ook vriendjes en vrien-
dinnetjes van HVM-leden. De op-
komst was fantastisch: bijna 90 
kinderen waarvan ca 35 HVM-le-
den. Met uitdagende oefenin-
gen, knotshockey en een echte 
hockeywedstrijd was de middag 
compleet. Onder de uitstekende 
leiding van de HVM-trainers werd 

er fanatiek gehockeyd, dus was 
de limonade na afloop meer dan 
verdiend! Ouders, oma’s en opa’s 
en andere bekenden van de kin-
deren konden vanaf de zijlijn en 
op de tribune van het clubhuis, 
de hockeyervaringen van de kin-
deren bewonderen. Mocht je de 
Open Training hebben gemist en 
wil je ook een keer hockeyen, dan 
ben je van harte welkom!!
Voor meer informatie ga naar: 
www.hvmijdrecht.nl of stuur 
een mail naar hoofdtrainer@hv-
mijdrecht.nl

Kampioen tweede divisie 
biljartcompetitie bekend
De Ronde Venen - Het leek onge-
meen spannend te worden, maar 
De Kromme Mijdrecht 1 stak daar 
een stokje voor. Door de maxima-
le score van 48 punten zijn ze niet 
meer in te halen en promoveren 
zij rechtstreeks naar de 1e divisie. 
In de 1e divisie zijn twee teams al 
uitgespeeld, namelijk De Spring-
bok 1 en De Merel/Heerenlux 1. 
Zij zullen moeten afwachten wat 
het resultaat is van andere teams 
tijdens hun laatste wedstrijd. Als 
Stieva/De Kuiper 1 tegen Lutis 
minimaal 29 punten haalt zijn ze 
de algemeen kampioen.
Lutis zelf wil echter zoveel mo-
gelijk punten behalen om de de-
gradatiewedstrijden te ontlopen. 
Net als DIO en De Biljartmakers. 
DIO en De Springbok 1 beide 44 
punten
De uitschieters van afgelopen 
week waren DIO en De Spring-
bok 1. Beide behaalden ze 44 
punten tegen gerespecteerde te-
genstanders, namelijk respectie-
velijk Lutis Ventilatietechniek en 
De Merel/Heerenlux 3. Cees de 
Jong, Jan Koridon en Koos Zwer-
ver van DIO wonnen hun par-
tij, Ray Kramer moest zijn meer-
dere erkennen in John Beets, die 
met 17 beurten de kortste partij 
van deze week speelde. Namens 
De Springbok 1 wonnen Nico de 
Boer, Robert Daalhuizen en Mi-
chel Bak. Jim van Zwieten kon het 
niet afmaken tegen Dorus van 
der Meer. Zoals aangegeven is De 
Merel/Heerenlux 1 uitgespeeld. 
In hun laatste partij haalde ze 
nog wel 41 punten tegen De Bil-
jartmakers, maar of dat genoeg is 
om degradatiewedstrijden te on-
lopen is afwachten.

Uitslagen 1e divisie
Lutis Ventilatietechniek-
DIO 29-44
De Merel/Heerenlux 1-
De Biljartmakers 41-37
De Merel/Heerenlux 3-
De Springbok 1 34-44

Stand 1e divisie
De Springbok 1  14, 543

Stieva/De Kuiper 1 13, 536
Bar Adelhof 1 13, 516
De Merel/Heerenlux 3 13, 506
De Merel/Heerenlux 14, 503
Lutis Ventilatietechniek 13, 488
DIO 13, 475
De Biljartmakers 13, 470

Promotie De Kromme Mijdrecht 1
Zoals in de inleiding aangegeven 
is de promovendus bekend. Pro-
ficiat Chris Esser, Kees Westkamp, 
Willem en Laura v/d Graaf, Toon 
de Kwant, Ab Augustin, Eduard 
Vreedenburgh en Jan Stege. De 
Springbok 2, ASM en CenS ma-
ken nog aanspraak op de promo-
tiewedstrijden. Vanwege de voor-
sprong van De Springbok 2 op 
ASM en CenS is minimaal 36 pun-
ten voldoende voor hun om zich 
te plaatsen voor die promotie-
wedstrijden. Opmerkelijke resul-
taten van afgelopen week waren 
de overwinning van Willem Holla 
van De Springbok 2 in 20 beurten 
tegen Gerard Roling van De Me-
rel/Heerenlux 2 en de prestatie 
van Lucia Burger van Stieva/De 
Kuiper 2 tegen David Schild van 
De Kromme Mijdrecht 2. Niet zo 
zeer haar overwinning in 25 beur-
ten was opmerkelijk, maar voor-
namelijk de serie van 13 die Lucia 
wist te verwezenlijken, procentu-
eel de hoogste serie van de week 
(41,94%).

Uitslagen 2e divisie
De Kromme Mijdrecht 1-
Bar Adelhof 2 48-27
De Kromme Mijdrecht 2-
Stieva/De Kuiper 2 43-32
De Springbok 2-
De Merel/Heerenlux 2 43-35
CenS-The Peanut Bar 1 39-37

Stand 2e divisie
De Kromme Mijdrecht 1 16, 650
De Springbok 2 15, 594
ASM 15, 581
CenS: 15, 578
De Merel/Heerenlux 2 15, 561
De Kromme Mijdrecht 2 15, 558
Bar Adelhof 2 15, 555
Stieva/De Kuiper 2 15, 553
The Peanut Bar 1 15, 530

De Ronde Venen Cup 
Jeugd bij TV Wilnis
Wilnis -Tot op het laatste mo-
ment was het onzeker of dit toer-
nooi door kon gaan i.v.m. het 
weer. De knoop werd zondag-
morgen vroeg doorgehakt en wat 
was het een goede beslissing. Het 
was fris, maar het is op een buitje 
na de rest van de dag droog ge-
bleven. Vijftien teams speelden 
bij Tennisvereniging Wilnis en ge-

lukkig konden 8 overige teams 
bij VLTV in Vinkeveen spelen. Tij-
dens de prijsuitreiking, waarbij al-
le teams weer bij elkaar kwamen 
in Wilnis, bleek dat de Teams van 
TV De Ronde Vener het beste re-
sultaat behaald hebben. Zij heb-
ben de beker gewonnen dit jaar 
en zullen volgend jaar DRV Cup 
Jeugd mogen organiseren.

Joop Luthart en Richard 
v. Kolck halve finalisten
Vinkeveen - In het driebanden 
toernooi van D.I.O./Café de Me-
rel 2019 zijn de eerste halve fina-
listen bekend. In het afgelopen 
weekend speelden zaterdag Joop 
Luthart, Gijs Rijneveld, Peter Drie-
huis en Thijs Hendrikx zich naar 
de halve finales. En de verrassing 
van de zondag Edwin v.d. Schaft, 
die toch maar mooi favoriet Erik 
Spiering achter zich liet, Richard 
van Kolck, Richard Schreurs met 
een partij van 1 gemiddeld en 
Maarten Dulmus. De volgende 
kwartfinale wedstrijden worden 
gespeeld op zaterdag 30 en zon-
dag 31 maart er zal gestart wor-
den om 14.00 uur. De halve fina-
les worden op zaterdag 6 april en 

zondag 7 april gespeeld, aanvang 
14.00 uur.  De finale wedstrij-
den zijn op zaterdag 13 en zon-
dag 14 april met acht man aan-
vang is dan 13.00 uur. Ook kun-
nen wij nog enkele spelers en/of 
speelsters plaatsen voor het nieu-
we seizoen voor zowel de inter-
ne competitie als De Ronde Ve-
nen competitie, komt het u op de 
dinsdagavond (biljartclub De Me-
rel) niet uit dan bent u van harte 
welkom op de donderdag avond 
(biljartclub D.I.O.). Aanmelden 
kan op onderstaand adres. Dit al-
les  in Café de Merel, Arkenpark  
Mur 43 te Vinkeveen, tel. 0297-
263562/0297-264159 of e-mail 
thcw@xs4all.nl.

Atlantis tikt de 30 aan!
Mijdrecht - Afgelopen zaterdag 
speelde, het door van Walraven 
gesponsorde, Atlantis 1 uit tegen 
GKV in Den Haag. Beide ploegen 
speelden erg scherp, het was een 
leuke wedstrijd om te kijken! Al-
le Atlantis 1 spelers en speelsters 
haalden een goed niveau. On-
danks dat het er soms fel aan toe 
ging, kwam de ploeg niet in de 
problemen en kon tot het einde 
haar niveau vasthouden. De wed-
strijd eindigde in een 22-30 in het 
voordeel van Atlantis. Eenmaal 
afgereisd naar Sporthal Over-
bosch vroegen de spelers zich 
eerst af of ze wel goed zaten. Het 
complex was uitgestorven. Wordt 
er hier gespeeld?
Er was nog niemand van GKV te 
bekennen, maar al gauw zagen 
we onze scheidsrechter, die bes-
te man was er al wel! Na een tijdje 
kwamen ook de spelers van GKV 
binnendruppelen.
Er speelde geen wedstrijd voor 
GKV 1 en de sfeer was ook ver te 
zoeken. In de voorbespreking gaf 
coach Arjan Baerveldt aan dat de 
ploeg hierdoor juist extra gemoti-
veerd zouden moeten zijn!

Aanval
In de aanval startte Jeroen, San-
der, Lynn en Joyce. De verdedi-
ging bestond uit captain Maar-
ten, Lars, Amy en Janneke.
De aanval van Atlantis kon met-
een haar tanden laten zien en 
zorgden voor een 0-2 voorsprong 
door doelpunten van Jeroen en 
Sander. Na de vakwissel schoot 
GKV gelijk haar eerste doelpunt 
erin, maar het andere vak van At-
lantis had niet lang nodig, want 

Janneke schoot de ploeg naar de 
1-3. Na wat aanvallen zonder sco-
re, was het de ploeg uit Den Haag 
wat de 2-3 maakte, maar Lynn 
antwoordde direct er schoot de 
2-4 erin. Hierna brak er een score-
loze periode aan. De schoten van 
Atlantis ketste net verkeerd op de 
korf, draaide er net uit, de huidi-
ge aanval had moeite met de re-
bound.
De verdediging hield het knap 
dicht! Na 7 minuten kreeg GKV 
een strafworp mee en rondde de-
ze natuurlijk af. De aanval van At-
lantis kon de korf opeens weer 
vinden want Amy knalde er een 
schot in. Atlantis kon lekker uit-
lopen door scores van Jeroen 
(3x) Lars (2x) Maarten en Sander. 
De ploeg uit Mijdrecht ging rus-
ten met een comfortabele stand 
van 7-12.

Tevreden
De coach was tevreden en er wer-
den nog wat puntjes op de i ge-
zet, voordat Atlantis ging starten 
aan de tweede helft. Ondanks 
dat GKV echt knap bleef door-
strijden en een behoorlijk knap-
pe score neerzette, wisten ze de 
aanvallen van Atlantis in de twee-
de helft niet meer te stoppen. Via 
Lars (5x), Janneke (3x) Jeroen (3x) 
Sharon (2x), Sander (2x) en Joy-
ce kwam de ploeg op een tussen-
stand van 21-29. Wie o wie ging 
de 30e maken? Sommige spelers 
probeerde dit toch maar even te 
vermijden, want tja… Wie de 30e 
maakt moet natuurlijk een rondje 
halen. Amy scheen dit even ver-
geten te zijn en knalde ook de 
nummer 30 er koelbloedig in!

LCSW JO10-1 door Kinder-
modehuis.nl in het nieuw
De Ronde Venen - Na een paar 
maanden wachten was het za-
terdagmorgen zover. Kindermo-
dehuis.nl uit Mijdrecht vlakbij de 
roltrap in winkelcentrum de Lin-
deboom, reikte de nieuwe tenues 
aan de CSW JO10-1 uit.
De fotograaf stond klaar om het 
een en ander vast te leggen. Om 
08.45 uur klonk het eerste fluit-
signaal van de scheidsrechter. 
De groen-witte tegenstanders 
Heemraad uit Amstelveen lieten 
het er niet bij zitten en waren niet 
onder de indruk van de mooie te-
nues van CSW.
De rust ging in met een achter-
stand in dubbele cijfers. Maar na 
rust werden de bakens verzet. De 

rood-blauwe CSW’ers onder lei-
ding van Hidde, Leon, Peer, Ben, 
Levi, Dex, Daan, Robin en goalie 
Cis werden de Amstelveners ver-
rast en scoorden de Wilnissers er 
vijf op rij. Cis pakte nog menig af-
standsschot van Amstelveen uit 
de bovenhoek. De uitslag doet 
vermoeden dat het eenrichtings-
verkeer was, maar na rust kwam 
de CSW motor op gang.
CSW herstelde zich en kwam 
steeds dichterbij. Helaas duurde 
de wedstrijd te kort en trokken 
de Wilnissers uiteindelijk aan het 
kortste eind. Al met al een hele 
sportieve wedstrijd met Amstel-
veen als uiteindelijk verdiende 
winnaar(5-16).

Lucia Burger maakt hoogste serie van de week






