Start projectkoor
AmstelProms 2019
Uithoorn - Op zaterdag 22 juni a.s. zal al weer de derde editie van
AmstelProms plaats vinden in Uithoorn. Voor deze bijzondere muzikale samenwerking tussen de Uithoornse muziekvereniging KnA,
muziekvereniging Sursum Corda uit Aalsmeer en de Vocal Company worden weer zangers gezocht voor een groot projectkoor.

en André Hazes met ‘Leef’. Deelname aan het koor staat open
voor iedereen die van zingen
houdt. Je hoeft geen noten te
kunnen lezen. Alle deelnemers
ontvangen een CD met daarop
Onder leiding van dirigent Ferdi- de film Grease en the Blues Bro- per stemgroep de ingezongen
nand Beuse zullen vanaf dinsdag thers, uit de musical the Sound liedjes, zodat je je thuis goed
23 april gedurende negen weken of music, een medley met mu- kunt voorbereiden. Zingen was
een aantal stukken ingestudeerd ziek van Frank Sinatra, een Beat- eigenlijk nog nooit zo makkelijk
worden, die tijdens het Amstel- les medley en highlights uit het en leuk! Op www.vocalcompaPromsconcert worden uitge- repertoire van musicalcompo- ny.nl/amstelproms is meer inforvoerd met de twee orkesten. nist Andrew Lloyd Webber. Ver- matie te lezen en te beluisteren.
Het repertoire bevat dit jaar een der zijn de Pussicat Dolls verte- Aanmelden kan eveneens via de
aantal medleys met muziek uit genwoordigd met het lied ‘Sway’ website.

OOK VOOR UW

GEEN KRANT?
0251-674433

Uithoorn - In de afgelopen weken is er op verschillende manieren aandacht gegeven aan het
initiatief van deze fotowand van
maar liefst 45 meter breed. Het
resultaat tot op heden is dat er
al 6.000 foto’s zijn geüpload naar
www.uithoornaandeamstel.nl.
Natuurlijk hopen de initiatiefnemers van dit project dat dit aan-

tal in de komende weken nog
zal toenemen. Maar ook met dit
aantal foto’s kan de wand gemaakt worden. Eén foto komt
dan meerdere keren voor en dat
zal nog best zoeken worden naar
je eigen foto. Verder kunnen we
onthullen dat naast de Thamerkerk ook het voormalig gemeentehuis van Uithoorn, waar nu o.a.

restaurant Geniet aan de Amstel
in gevestigd is, één van de karakteristieke gebouwen van Uithoorn en De Kwakel op de wand
zal zijn. Het uit 1937 stammende pand aan het marktplein is
optrokken in de traditionele stijl
van de Delftse School naar een
ontwerp van Marinus Jan Granpré Molière.

Werelddansen in Wijkcentrum Het Buurtnest
Uithoorn - Woensdag 24 april a.s.
is de laatste dansles van dit seizoen en deze wordt afgesloten
met een gezellige dansmiddag
en een korte dansdemonstratie.
Van 14.30 tot 15.30 uur kan iedereen, die interesse heeft, komen
luisteren en kijken. De entree is
gratis. In september start de nieuwe cursus weer en, bij voldoende
deelnemers, wordt er een groep
voor beginners opgezet. Het is nl.
soms best lastig om als nieuwe
danser in een bestaande groep
mee te dansen. Gezelligheid staat
voorop en dansen is goed voor li-

chaam en geest. Ook het sociale
aspect wordt tijdens de danslessen niet vergeten: er is een korte
pauze voor een kopje thee, koffie en/of een praatje. Dus wilt u
in september gezellig bij ons komen dansen dan bent u van harte welkom om op woensdagmiddag 24 april een kijkje te komen
nemen in het wijkcentrum aan
de Arthur van Schendellaan 59 te
Uithoorn. U vindt de ingang aan
de achterzijde. Wilt u meer informatie: anjabos@quicknet.nl of
bezoek de Facebook pagina van
het Buurtnest.

!
aangenaam persoonlijk
www.h2makelaars.nl

Tel. 0297-59 11 22
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Hoe is het nu met...

geraakt. Vermoedelijk trapte de
bestuurder op het gas in plaats
van de rem. Niemand raakte gewond. De woning raakte voor zover bekend niet beschadigd. Een
berger heeft de auto afgesleept.

KRANT D
I

IN DE

chiel de Ruyter The Vin begeleiden van het Oude Dorp in Uithoorn naar de vereniging aan
de Amsteldijk-Zuid 253. Hier zal
de vloot welkom worden geheten door prof.dr. Marry van den
Heuvel (hoofd van het LATERresearch project in het Prinses
Máxima Centrum) en Albert Vuil
(initiatiefnemer van het Rondje NL). De Steelband Tavenu De
Kwakel zal voor een vrolijke noot
zorgen bij de aankomst van de
vloot. Om 20.30 uur wordt iedereen welkom geheten in de
Kampanje van Michiel de Ruyter, waarna Albert Vuil een korte presentatie zal geven over het
KiKaRoW-project en prof.dr. Marry van den Heuvel het LATERproject zal toelichten. Daarna is
er gelegenheid om onder het genot van een hapje en een drankje door te praten. Op zaterdag 13
april zal om 7.15 uur Cindy Pietersen een motiverende komische speech houden en daarna gaan de deelnemers aan de
tocht zich inschepen. De Burgemeester van Uithoorn, Pieter Heiliegers zal om 8.00 uur stipt het
Proloog
startschot voor The Vin en haar
Op vrijdagavond 12 april om gevolg geven waarbij de Brand19.00 uur is de proloog. Dan zul- weer van Uithoorn het erewater
len heel veel boten van URKV Mi- zal verzorgen.

DE

ADVERTEREN?

Uithoorn - Onder het motto ‘kinderkanker de wereld uitroeien’
gaat morgenavond (donderdag
12 april 0het ‘KiKaRoW Rondje NL’
van start in Uithoorn. Tijdens de
roeitocht van 1500 km door heel
Nederland passeren we alle provinciehoofdsteden en meer dan
60 verenigingen in 14 opeenvolgende weekenden tot de finish
op 14 juli in Utrecht. Het doel is
om een half miljoen euro bijeen
te brengen voor de LATER-studie
van het Prinses Máxima Centrum.
In dit centrum worden de langetermijneffecten onderzocht van
de behandelingen die kinderen
met kanker hebben/nog moeten
ondergaan. Er wordt gevaren met
The Vin, een zeeroeiboot. Deze
wordt bemand door 2 ervaren en
2 ‘KiKa-roeiers’ en een stuurman/vrouw. The Vin wordt de hele route begeleid door de Tjerck Hiddes (een reddingboot van het
Reddingmuseum) en diverse boten van de deelnemende verenigingen. Veel van deze verenigingen hebben voorafgaand al allerlei sponsoracties georganiseerd.

Uithoorn – Rond half twee
woensdagmiddag is aan de Johan
de Wittlaan ter hoogte van de Admiraal de Ruyterlaan een auto tegen de gevel van een woning gereden. Ook een elektrakast werd

Gert de Jong Automobielen

Lakenblekerstraat 33
Tel. 0297 369 369
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Auto tegen gevel

Technisch
identiek!

ZIT U GOED BIJ
CITROËN AALSMEER

888

KIKaRoW Rondje NL
start in Uithoorn

Gratis knippen
voor bezoekers
voedselbank

PEUGEOT
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Uithoorn, De Kwakel

KORT NIEUWS:

Uithoorn - Even lekker je
haar laten knippen, in de
spiegel kijken en denken zo
dat zit weer heerlijk dat is
toch een fijn gevoel. Maar
regelmatig naar de kapper
gaan is niet voor iedereen
normaal. Als je het financieel
zwaar hebt schiet de kapper
er al helemaal bij in. En juist
die mensen wilde Iris en Ramona helpen.: “Wij kwamen
op het idee om 1x in de 7 à 8
weken te gaan knippen voor
de voedselbank Uithoorn.
We hebben een flyer laten
maken die drukkerij Noordhoek gratis voor ons heeft
afgedrukt. En deze ging mee
in de voedselpakketten. Deze mensen konden hun inschrijven om zich gratis te laten knippen. En dat was een
succes. Iris en Ramona zijn
zussen en allebei zelfstandige ondernemers met zeker 20 jaar kappers ervaring
zijn afgelopen zaterdag begonnen. “Wat was het leuk
en dankbaar om te doen. Die
blije gezichten in de spiegel dat is zo veel waard. Iets
doen voor een ander geeft
je zelf een goed gevoel. Wij
gaan hier zeker mee door.”
aldus Iris en Ramona.
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Wij zijn met SPOED op zoek naar serieuze

BEZORGERS/STERS
Uithoorn: Omg. Marsmanlaan/Slauerhofflaan
(220 kranten)

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

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

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

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

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

Lezing ‘Na de Bevrijding’
Regio - Na de algemene vergadering van historische vereniging
De Proosdijlanden op 16 april a.s.
verzorgt journalist en auteur Ad

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

Regio - Zaterdagmiddag 13 april
wordt een interessante middag
georganiseerd bij PK Sport op
de Voorbancken 26 in Vinkeveen.
De fysiotherapeuten van VB Fysio
houden een informatieve middag over artrose en hoe je leefstijl
daar van invloed op kan zijn.
“We hebben interessante sprekers uitgenodigd”, zegt fysiotherapeut Charissa van Bruggen enthousiast. “Huisartsen van de
Heuvelink en de Beuk komen aan
ge vogels hebben wij een extra het woord over hun behandeling
korting die geldt tot 12.00 uur. van artrose. Een orthopedisch
U kunt de kunst meteen meene- chirurg vertelt over de laatste inmen als u heeft betaald. Op on- zichten en medische ontwikkelinze site www.atelier54.eu staat gen, met name over knie- en heueen voorproef van de schilderij- partrose”.
en en een prijzenoverzicht. Niet Vragen als: moet ik rusten of bealle schilderijen staan daar, maar wegen met artrose kunnen nahet geeft een goed beeld. Gedu- tuurlijk uitstekend onderbouwd
rende de open dag vullen we de worden door de aanwezige fysioschilderijen steeds aan, zodat er therapeuten. Heeft voeding inkeuze genoeg blijft. Kom kijken vloed op mijn botten en spieren?
op 13 april.
Zeker! Laat u informeren hierover
door alle verschillende zorgverleners die aanwezig zijn deze middag. “De reden om deze middag
te organiseren”, vertelt Charissa
verder, “is ook om het belang van
optimale samenwerking tussen
verschillende zorgverleners te benadrukken.
De kwaliteit van zorg verbetert
hierdoor. Het nieuwe Medisch
Centrum Vinkeveen, dat eind
2019 haar deuren opent, is een
goed voorbeeld hiervan. Huisartsen vertellen u graag die middag over de ontwikkeling van de
bouw!”
Marktje
Behalve deze interessante presentaties is er ook tijd voor gezelligheid. Er is een marktje en
natuurlijk ontbreken de hapjes
en drankjes niet. Na afloop krijgt
u een goed gevulde goodiebag

Johannes Passion door Amicitia
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 Sebastian Bach uitgevoerd. Het koor wordt begeleid
door het Promenade Orkest. De
solisten zijn: Leonie van Veen
-sopraan, Martine Straesser -alt/

mezzo, Gerben Houba -evangelist en tenoraria’s, Ronald Dijkstra
-bas en christuspartij, Willem de
Vries -basaria’s, Eric Jan Joosse
-orgel. Algehele leiding: dirigent
Toon de Graaf. Het concert begint om 20.00 uur, de kerk is vanaf 19.15 uur geopend. Dit meesterwerk van J.S. Bach wordt door
Amicitia voor de achtste maal uit-

gevoerd. De toegangsprijs, inclusief consumptie en programmatekstboekje bedraagt € 27,- voor
jongeren t/m 17 jaar € 10,-. Kaarten zijn verkrijgbaar via de website: www.amicitia-uithoorn.nl , bij
boekhandel Mondria, de Lindeboom in Mijdrecht, drogisterij De
Bree in Vinkeveen, indien voorradig in de kerk vanaf 19.15 uur.

Uithoorn - Op zaterdagavond
13 april organiseert stichting Serviam weer een gezellige bingoavond in het KNA gebouw Legmeerplein.
De zaal is open vanaf 19.00 uur
en we beginnen om 20.00 uur
Op deze avond kunt u weer vele mooie prijzen winnen, of als
hoofdprijs een van onze bekende
enveloppen.
Of in elke ronde een tas met
boodschappen, ons groente winkeltje en nog veel meer leuke prijzen.
De opbrengst van deze avond is
bestemd voor kleinschalig ontwikkelingswerk in Kameroun en
Pakistan.

Nieuwe Meerbode
Verschijnt woensdag
EDITIE 3
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mee naar huis!! Kortom, een middag om in uw agenda te zetten.
U bent van harte welkom op 13
april om 13.00 uur bij PK Sport,
maar wel graag van tevoren even
aanmelden.
Dat kan via de mail info@vbfysio.nl, of info@pksport.nl. Telefonisch: 0297-267112/264666.

Postadres
Midrethstraat 9
3641 CB Mijdrecht
Tel. 0297-581698

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

Haat en liefde in de polder

Weet de fuut het wel?
Futen hebben een prachtig
balstsritueel. Nog nooit gezien?
Het is de moeite van de fiets te
stappen en er een uurtje naar
te kijken. Als futen elkaar het
hof maken werken ze vijf verschillende ceremonies af. Altijd dezelfde, altijd in dezelfde
volgorde. Alle futen doen dat
op dezelfde manier.
Futen zijn voorzichtig. Bij de
eerste drie ceremonies kunnen
ze nog steeds besluiten dat ze
niet voor elkaar gemaakt zijn.
Ze willen het zeker weten.
Ze beginnen met een kennismakingsritueel. Ze zetten hun
kraagje op, duiken tegelijk onder, komen boven, gaan ‘staan’
in het water en kijken elkaar
aan. Dat doen ze natuurlijk niet
één keer maar een paar uur.
Als dat goed is gegaan gaan
ze ‘kopschudden’. Met hun witte borst trots vooruit zwemmen
ze naar elkaar toe. Ze gaan tegenover elkaar in het water liggen en schudden hun kop. De
ene de ene kant op, de ander
de andere. Ook een paar uur.
Als dat goed gaat is de kans
al weer groter dat ze bij elkaar
blijven. Dan komt het ‘rugpoetsen’. Gezellig naast elkaar
zwemmen. En allebei tegelijk
heel even een veertje op de rug
beetpakken en loslaten.
Gelukt? Dan volgt weer ‘kopschudden’. Als dat allemaal gedaan is vormen ze een paar. Ze
willen bij elkaar blijven en samen een nest bouwen.
Maar eerst vieren ze hun band
met de ‘pinguinsdans’. Beide

Kienen bij
Serviam

COLOFON

Artrose en Lifestyle Event,
informatief en gezellig!

Open dag bij Atelier54
Regio - Schilderijen, aquarellen
en tekeningen staan overal. Het
atelier van Henk en Annie Overbeeke puilt een beetje uit. Atelier54 heeft ruimtegebrek. Maar
u kunt helpen. Eenmalig kunt
u tijdens de open dag schilderijen kopen tegen een bijzonder lage prijs. Zo helpen wij elkaar; Atelier54 krijgt ruimte en u
een mooi schilderij aan de muur.
De open dag op 13 april is van
10 uur tot 16.00 uur. Voor vroe-

van Liempt een lezing met als titel “Na de Bevrijding”. Onder deze
titel maakte de NTR in 2014 een
tv-serie, waarbij Van Liempt, onder meer bekend van de tv-programma’s Andere Tijden en NOVA, ook het bijbehorende boek
schreef. De lezing ‘Na de bevrijding’ vindt plaats in de Oudheidkamer van de historische vereniging De Proosdijlanden aan de
Croonstadtlaan 4a te Mijdrecht,
aanvang 14.30 uur.
Nederland explodeerde zo ongeveer toen het bevrijd werd van
de Duitse bezetter. Dagen, weken, hier en daar zelfs maanden
duurde het feest van de vrijheid.
Maar daarna volgde voor bijna iedereen de ontnuchtering: het immense verdriet in de uitgedunde joodse gemeenschap toen
die zich realiseerde dat bijna niemand van de gedeporteerde familieleden en vrien

den zou terugkeren. De machteloosheid van grote delen van de
bevolking over dat het allemaal
zo langzaam ging, de wederopbouw, de mogelijkheid om zelfstandig te wonen, het verdwijnen
van de schaarste en de armoede.
De ongerustheid over die bandeloze jeugd, die nergens meer
naar luisterde, geen idealen leek
te hebben, en de ondergang tegemoet leek te gaan.
En boven alles uit, de toenemende dreiging van een naderende
oorlog met Indonesië. Weer oorlog? Ja, weer oorlog, nu door onze eigen regering begonnen, en
opnieuw gepaard gaande met
geweld, eindeloos durende onderhandelingen en veel slachtoffers, heel veel slachtoffers.
Het waren loodzware jaren, waar
geen einde aan leek te komen.
Dinsdag 16 april, lezing na de algemene ledenvergadering van
HV De Proosdijlanden, Croonstadtlaan 4a te Mijdrecht. Aanvang vergadering 14.00 uur; lezing start om 14.30 uur.

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

futen proppen hun bek vol met
dode waterplanen, zwemmen
naar elkaar toe. Ze watertrappelen en komen rechtop uit het
water, borsten tegen elkaar.
En dan is het paren en nest
bouwen. De meeste futen doen
een paar dagen over al deze ceremonies. Maar mijn fuut
niet. In het water om mijn huis
woont een fuut-mannetje. Vorig jaar groot geworden.
Eind februari vond hij een
vrouw-fuut. Ze begonnen
met kennismaken. Een uurtje. Maar daarna zag ik ze niet
meer samen. Na een week was
ze er weer. Samen kopschudden, een uurtje. En weg was ze
weer. Toch maar niet?
Zo ging het elke week verder.
Heel af en toe een stukje ceremonie en dan was de vrouw
weer weg.
Na 5 weken kwam de man aan
met een bek vol dode waterplanten voor de ‘pinguinsdans’.
Maar de vrouw niet.
Weten ze nog niet hoe het
moet of willen ze niet?
Catherine

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

Uitgave van
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht
132e jaargang
Oplage: 15.100
Ingezonden brieven
Eenieder staat het vrij te reageren op artikelen of zijn mening
te geven op ontwikkelingen die
spelen binnen de gemeente. Uw
ingezonden brief dient echter ondertekend te worden ingestuurd,
dus voorzien van naam, adres, telefoonnummer en/of e-mailadres.
Deze gegevens worden niet volledig in de krant gepubliceerd; wél
naam en woonplaats. Anoniem
ingezonden brieven worden niet
in behandeling genomen. De
redactie behoudt zich het recht
voor brieven te weigeren dan wel
te redigeren of in te korten. Houd
maximaal 300 woorden aan.
Let op
Nadrukkelijk maken wij u er op attent, dat door ons in deze krant geproduceerd advertentie-, foto-, en/
of tekstmateriaal niet beschikbaar
wordt gesteld aan derden. Dus
ook niet per e-mail, fotokopie of
anderszins zonder uitdrukkelijke,
schriftelijke toestemming van de
uitgever!
Privacy
Zie onze privacyverklaring op
www.meerbode.nl/privacy

WWW.MEERBODE.NL
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The Passion in De Kwakel
De Kwakel - Zondag 14 april
wordt er om 15.00 uur The Passion uitgevoerd door het Koor Revival uit Zevenhoven. Niet met
een groot kruis lopend door het
dorp naar een groot podium,
maar in de R. K. Parochiekerk St.
Jans Geboorte, aan het Kwakelse
pad in De Kwakel. De laatste dagen van Jezus’ leven wordt verteld in eigentijdse woorden, met
lichtbeelden die de woorden ondersteunen en toepasselijke hedendaagse liederen. Een uitvoering zoals in de landelijke Passion. Entreekaartjes kosten €5,- incl. na afloop een kopje koffie of
thee. De opbrengst zal aan een
goed doel geschonken worden.
De goede doelen zijn doelen
waaraan Kwakelse jonge mensen zich voor inzetten. Het eerste doel: Thinka Lek fietst in augustus/september a.s., samen
met haar vriend Hans, naar Santiago de la Compostella. 2400 km
in 21 dagen. Het geld wat zij hiermee willen ophalen, is voor het
Lourdesfonds, zodat ook mensen
met een smalle beurs naar Lour-

des kunnen gaan. Wij willen haar
graag steunen met een donatie.
Het 2e goede doel is Stichting Corantijn. Marion van Berkum wil de
donatie graag gebruiken voor het
onderwijsproject in Suriname,
waarmee zij het schoolgebouw
willen opknappen, voor schoolmeubilair kan zorgen en alle kinderen in de klassen een rugzak
met schoolmateriaal kan geven.
Het derde goede doel is Stichting Ketaaketiger Nepaalmaal.
Erik Rewijk en Sarah Hoving gaan
in september, met deze stichting
4 dagen fietsen en 4 dagen Hiken in Nepal. De donatie die wij
hen willen geven is een bijdrage voor scholing, onderdak, kleding en watervoorziening van
een kindertehuis in Nepal. Er zijn
nog kaartjes verkrijgbaar bij Slagerij van Eijk en Veldt in De Kwakel en via Passiondekwakel@outlook.com, of aan de deur vd. kerk,
maar op is op. Wij hopen velen
van u te mogen ontvangen om,
als voorbereiding op Pasen, te
genieten van deze uitvoering van
The Passion.

Bilderdijkhof 1
Uithoorn
Tel. 0297-567209

WEEKAGENDA PARTICIPE

Woning twee keer beschoten
Uithoorn - De woning aan de Rode Klaver in Uithoorn, waar eerder
vandaag kogelgaten werden ontdekt in de voordeur, is vanavond
opnieuw beschoten. Op foto’s is
te zien dat er een gat in de ruit
zit. De verdachte is na een achtervolging aangehouden door
de politie. De bestuurder van het
voertuig is aangehouden. De bijrijder sloeg op de vlucht en is nog
niet gevonden. Eerder vandaag

werd bekend dat buurtbewoners
gisteravond ook al knallen hadden gehoord. De eigenaar van de
woning zou kogelgaten hebben
ontdekt in zijn voordeur.De kogels van gisteravond zijn door de
voordeur en door de tussendeur
naar de rest van de woning gevlogen. Er is voor zover bekend niemand gewond geraakt.
Foto’s: VTF - Laurens Niezen

Start nieuwe salsalessen
vanaf 29 maart
Uithoorn - Begin het voorjaar
goed en beweeg! Vanaf 29 maart
starten er weer salsalessen voor
beginners 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 Bachata plaatsvinden in
Uithoorn? Ook bij Danscentrum
Colijn natuurlijk. Axel en Heleen
zijn trots dat deze afdeling zo lekker groeit en dat de organisatoren van de Nederlandse Kampioenschappen het pand van Colijn
heeft uitgekozen voor dit mooie
evenement. Meer informatie en
inschrijven: www.dansenpartyRegio - Afgelopen weekend was
centrumcolijn.nl
er een allesbeslissende wedstrijd
voor 2 teams van Dansstudio
Sietske. Als het goed zou gaan
dan mochten zij naar de landelijke finale op zondag 26 mei. Het
eerste team dat het podium op
mocht was de DSS Ladies (16 jaar
en ouder). Na een nette uitvoering van hun dans werden zij 4e
en was het wachten op de uiteindelijke ranking voor de wedstrijd.
Daarna waren de DSS Beats (1113 jaar) aan de beurt, deze groep
heeft te weinig wedstrijden mee
gedaan om kans te maken op de
finale maar wilde natuurlijk wel
hun allerbeste optreden ooit geven. En dat hebben ze gedaan
want zij wonnen de 3e prijs! Vervolgens was het de beurt aan de
DSS Army (14-16 jaar). Zij kregen lovende kritieken over hun
optreden en eindigden op een
prachtige 5e plaats. Ook deze

Uithoorn - Op 17 april is er weer
een Wereldkeuken, met deze keer
gerechten uit de Mexicaanse keuken op de kaart. De avond wordt
opnieuw gehouden in De Scheg,
inloop vanaf 18.00 uur, buffet
open 18.30 uur. De kosten voor de
maaltijd zijn €5,50. Vanwege een
beperkt aantal plaatsen werken
we met aanmeldingen, dit kan tot
maandag 15 april of tot we vol zitten. Aanmelden kan via de mail
(wereldkeukeneuroparei@gmail.
com) of via Facebook (Wereldkeu-

groep had een wedstrijd minder
mee gedaan dus maakte geen
kans op de finale, de wedstrijden
vielen vlak voor de proefwerkweek en uiteraard vinden wij
school veel belangrijker dan een
finaleplaats. Als laatste waren onze kleine dames aan de beurt. De
DSS Girls (t/m 10 jaar) maakte
nog wèl kans op een finale plaats.
Maar zij hadden hele goede concurrentie, dus de meiden waren
super zenuwachtig voor de uitslag. Toen ze hoorden dat ze 2e
waren geworden, toen ging het
dak eraf. Ook zij hebben hiermee
een plekje weten te bemachtigen
in de finale op 26 mei. Dus deze
wedstrijd leverde de dansstudio 2 bekers en 2 finaleplaatsen
op! Het was een geweldige dag
en de docenten zijn trots op alle
dansers. De finale vind plaats op
26 mei in het Kennemer Theater
in Beverwijk.

ken Europarei). Hier kunt u ook
meer informatie vinden over de
Wereldkeuken. Dus wilt u graag
genieten van heerlijke gerechten,
of heeft u gewoon zin in een gezellige avond, meld u dan aan. We
hopen weer veel mensen te zien
de 18de! Hier kunt u ook meer informatie vinden over de Wereldkeuken. Dus, wilt u graag genieten van heerlijke gerechten en
een gezellige avond, meld u dan
aan. Wij hopen weer veel mensen
te zien de 17de!

schreeuwd dat ze weg moesten
gaan. Hier gaven de mannen, vermoedelijk van Poolse afkomst, gehoor aan. Een van de mannen is
kalend en heeft een dik postuur.
De ander was een mager persoon
en droeg een witte jas. De bewoners hebben alarm geslagen bij
de politie. Agenten zijn nog een
zoektocht gestart, maar de twee
zijn niet meer aangetroffen.

IN SAMENWERKING MET
ZENDING OVER GRENZEN:
OPHAAL ACTIE VOOR
ROEMENIË

PAASWORKSHOP
BLOEMSCHIKKEN

Iedere maandagmiddag kunt u
tussen 13.30 en 15.30 uur in de
Bilderdijkhof terecht om met
elkaar kaarten te maken of om
te kleuren. Vanzelfsprekend
wordt er ook gezellig en gezamenlijk een kopje thee gedronken.

Op maandag 29 april gaat er
weer een vrachtwagen vol
met mooie gebreide spullen
van onze Bilderdijkhof- handwerkgroep naar arme mensen in Bosnië, Roemenië, Oekraïne & Bulgarije. Heeft u nog
overbodige kleding in de kast,
breng dit naar ons gezellige
wijksteunpunt voor het goede doel. Ook beddengoed en
schoeisel kunnen we goed gebruiken. Op vrijdag 26 april
tussen 9.00 en 17.00 uur kunt
u uw schone, in goede staat

Dinsdag 16 april is er een Paasworkshop bloemschikken in
de Bilderdijkhof. Aanvang
13.30 uur. De kosten zijn €15,p.p. incl. koffie/thee met iets
lekkers. Voor informatie of aanmelding kunt u bellen met Irma tel. 0624 264 047. Neemt
u uw eigen snoeischaartje en
mesje mee?
KOFFIEOCHTENDEN
IN DE WIJK

Elke donderdagochtend van
10.00 tot 12.00 uur in buurtkamer Meerwijk. Locatie: KDV Borus, Eendracht 17, Uithoorn.

Uithoorn - Maskerade bestaat 55
jaar en dat gaat niet ongemerkt
voorbij. Op 12 en 13 april brengen zij de meeslepende tragedie ‘Branden’. Branden volgt het
verhaal van Nawal Marwan. Zij
overlijdt en vraagt haar kinderen
in haar nalatenschap op zoek te
gaan naar hun dood gewaande
vader en hun broer, van wiens bestaan ze eerder niet wisten. Met
tegenzin begint de tweeling aan
deze reis, die hen voert naar hun
eigen wortels, naar een land in
oorlog. De spelers worden opge-

nomen en op vier schermen geprojecteerd. Zo kunnen we op
cruciale momenten bijna in het
hoofd van de personages naar
binnen kijken. De live-opnamen
worden doorsneden met van tevoren opgenomen beelden. Branden laat oorlog zien als een cyclus
van wraak en vergelding, die echter ook doorbroken kan worden.
Op 12 en 13 april om 20.15 uur Alkwin Kollege, Weegbree 55 in
Uithoorn. De kaarten (€12,50) zijn
te koop op www.toneelgroepmaskerade.nl of 06-81228111.

Twee straatroven gepleegd

Poging inbraak in woning
De Kwakel – Rond half drie in de
nacht van maandag 1 op dinsdag
2 april is geprobeerd in te breken in een woning aan de Hoofdweg. De bewoners werden wakker van een blaffende hond. Toen
er poolshoogte genomen werd,
hoorden de bewoners dat er aan
de voordeur gemorreld werd.
De bewoners hebben open gedaan en naar de inbrekers ge-

verkerende, kleding weer inleveren in de hal van de Bilderdijkhof. Onze gastvrouwen
staan klaar om de kleding in
ontvangst te nemen en verzendklaar te maken. Uw spullen komen terecht bij gezinnen die dit hard nodig hebben.
Bij voorbaat dank voor uw inbreng!

Toneelgroep Maskerade
brengt een moderne tragedie

Dansstudio Sietske naar
landelijke finale

Mexicaanse avond bij de
Wereldkeuken

CREATIEVE
MAANDAGMIDDAG

‘Ik wil de natuur aan
Kijk op
mijn kinderen
toegift.nl en ontdek
hoe uw idealen
doorgeven.’
kunnen voortleven.

Uithoorn – Op donderdag 28
maart is tussen tien over half negen en tien over negen in de
avond een straatroof gepleegd
in de Boerlagelaan. Een echtpaar
liet hier de hond uit en werd aangesproken door twee jongens.
Ze wilden geld van het echtpaar.
Hierbij toonde één van hen een
mes. Omdat het echtpaar geen
geld bij zich had, werd richting
hun woning gelopen. Eenmaal
bij het huis aangekomen sommeerde de man de twee straatrovers te vertrekken. Ze waren goed
in beeld gekomen van de camera bij de woning aan Thamerhorn. De man heeft geprobeerd
één van de jongens te schoppen,
waarop hij een klap in zijn gezicht
kreeg. Daarna zijn de twee er vandoor gegaan. De jongens zijn volgens de verklaring van het echtpaar 17 tot 20 jaar oud. Een van
hen is 1.80 tot 1.90 meter lang,
heeft een licht getinte huids-

kleur en droeg donkere kleding
en donkere sneakers. De ander
is heel licht getint, 1.65 tot 1.75
meter lang en hij droeg een grijs
vest met een capuchon en eveneens donkere sneakers. De twee
hadden maskers op. Er werd door
hen algemeen beschaafd Nederlands gesproken. Mogelijk zijn er
getuigen of zijn beelden beschikbaar. De politie hoort het graag
via 0900-8844 of anoniem via
0800-7000. Op vrijdag 28 maart
rond kwart over acht in de avond
is nog een roofoverval gepleegd.
Een pizza-koerier is bij de tunnel
aan de Admiraal de Ruyterlaan
overvallen door twee jongens. De
twee schopten tegen de fiets van
de koerier, waardoor hij ten val
kwam. Onder bedreiging van een
mes moest hij zijn geld afgeven.
Het signalement dat de politie
kreeg van de koerier, komt overeen met die van de overval op het
echtpaar. Er loopt een onderzoek.
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Bever-weekend spannend,
leuk en leerzaam

Uithoorn - De bevers van Scouting Admiralengroep uit Uithoorn hebben sinds de oprichting afgelopen november een
hoop plezier met elkaar, en nieuwe vriendjes gemaakt. Tijd voor
een nieuwe uitdaging! En deze
pakte de Bevers met 2 handen
aan, want leren is leuk als je kan
ontdekken in een veilige omgeving waar je fouten kan en mag
maken, en je je eigen grenzen in
je eigen tempo mag verleggen.
Een van de bewoners uit Hotsjitonia, Rebbel, had de bevers uitgedaagd om een aantal opdrachUithoorn - Ook in april zal er het maximum bereikt hebben. ten te doen waar ze aan het einde
weer een Wereldkeuken gehou- Dat houdt in dat aanmelden kan van de 4 weken haar badge voor
den worden, met deze keer de tot we vol zitten, of uiterlijk tot op hun blouse mee konden verMexicaanse keuken als thema. maandag 15 april. Aanmelden dienen. Met nog 2 opdrachten te
Bij de Wereldkeuken is het de be- kan door middel van een bericht gaan had Rebbel de bevers uitgedoeling om mensen te laten ken- via Facebook (wereldkeukeneu- nodigd om op haar logeerpartijnismaken met of genieten van roparei) of via de mail (wereld- tje te komen. Gezellig met z’n algerechten uit een bepaald land of keukeneuroparei@gmail.com). le spelletjes doen, een gezellistreek en met andere bezoekers. Meer informatie of vragen over ge avond rond het vuurtje met
De avond wordt gehouden op 17 de Wereldkeuken kunt u ook via marshmallows kon niet uitblijven,
april in De Scheg, inloop vanaf deze weg verkrijgen.
gezellig met z’n alle slapen in het
18:00, buffet open om 18:30. De Dus, wilt u eens kijken hoe het is huis van Rebbel en de laatste opkosten voor een maaltijd bedra- bij hen, heeft u zin in een gezel- dracht voor het insigne doen.
gen 5,50, drankjes kunnen los af- lige avond onder het genot van
gerekend worden.
een lekkere maaltijd of bent u Slapen
Vanwege de grote belangstel- een vaste gast en wilt u ook deze Zaterdag was het dan zover. De
ling vragen werken wij alleen met keer weer komen: de aanmeldin- Bevers brachten hun slaapspulaanmeldingen vooraf, totdat we gen zijn geopend.
len mee en na het openen gingen
we verder met spelletjes in het teken van de laatste opdracht voor
de Rebbel badge. Er lagen een
heleboel voorwerpen onder een
doek waar de Bevers 1 minuut
naar mochten kijken, waarna de
Bevers hun ogen dicht moesten
doen. Daarna haalde de leiding
3 voorwerpen weg en moesten
de Bevers erachter zien te komen
wat er weg was. De vervolgstap
was om in een kring te staan en
dingen tussen de bevers en leiding in de kring te verwisselen.
Ook hierbij moesten de Bevers
eerst hun ogen sluiten en daarna
goed rondkijken in de kring wat
er veranderd was.

Wereldkeuken april schotelt
Mexicaanse gerechten voor

Pauze
Na de limonade pauze was het
tijd voor de laatste opdracht van
de badge. De Bevers moesten namelijk iets te weten komen over
dieren en hun positie in de maatschappij. Hiervoor had de leiding
een ambassadeur van KNGF geleiden honden bereid gevonden
om bij ons te komen. Susan vertelde dat ze eerst net zo goed
kon zien als wij, maar toen ze ouder werd steeds slechter kon zien
en nu nog maar heel wazig zien.
Daarvoor heeft ze hulphond Zenga die haar bij bijna alles kan helpen.
De Bevers konden vragen stellen, hoe het is om blind te zijn
bijvoorbeeld of mag je de hulphond aaien, en we gezien en gehoord hoe een hulphond wordt
opgeleid. Dat is best hard werken in een puppie pleeggezin of
zoals de Bevers bedachten; naar

de hondenschool en thuis huiswerk om te oefenen. Na al het
luisteren en vragen was het tijd
voor actie. Alle Bevers kregen een
blinddoek om en moesten proberen in 1 polonaise rij naar buiten
te komen vanuit het lokaal. Daar
stond een postenspel met 3 kim
spelen klaar. De bevers werden
in 3 groepjes verdeeld en Susan
en Zanga sloten bij een van de
groepjes aan.
Spel
De kim spelen bestonden uit een
voel, geur en smaak spel. Bij de
voel kim moesten de Bevers in
een doos voelen welke voorwerpen ze herkende en deze werden
dan opgeschreven door de leiding. Bij de geur kim was het de
bedoeling door in gemaakte potjes te ruiken erachter te komen
wat erin zat. En bij de smaak kim
mochten de Bevers proberen te

proeven wat er in de potjes zat.
Natuurlijk allemaal geblinddoekt,
want zo konden de Bevers beleven hoe het is om blind te zijn.
Na deze leerzame namen we afscheid van Susan en Zenga en
was het tijd om even lekker zelf
te spelen voor het eten. Daarna
werden de bedden klaargelegd
en mochten we gezellig rond het
kampvuur. Na een hele lekkere
nacht te hebben geslapen werden de slaapspullen weer opgeruimd en hebben we lekker met
elkaar van het ontbijt genoten.
Gevolgd door een lekkere wandeling naar het libellebos waar
we nog wat spelletjes speelden.
Om 12 uur was het gezellige logeerpartijtje van Rebbel alweer
ten einde en kregen de Bevers
hun verdiende Rebbel badge.
Ben je (bijna) 5 en lijkt het je ook
leuk om nieuwe vriendjes en
vriendinnetjes te maken, en samen met hun nieuwe dingen te
ontdekken en avonturen te beleven? Kom dan gerust eens 4 keer
meekijken op de zaterdag middag van 14-16.00 uur. Stuur even
een berichtje naar bevers@admiralengroep.nl en we zien elkaar
snel!

Van droom en werkelijkheid

Preek van de Leek:
Jan-Willem Dienske

Podiumvonden op de
Kwikstaart
Uithoorn - Vorige week was het
weer zover: de jaarlijkse podiumavonden van de Kwikstaart in het
Alkwin Kollege! Wat hebben de
kinderen weer hun best gedaan!
Dit jaar was het thema: iets uit de
taalmethode. Dat is een ruim begrip, dus er werd veel fantasie gebruikt… Hieronder ziet u een impressie van de spetterende optredens van de kinderen. Er waren kinderen als groenten en
fruit verkleed, als koks, als Pip-

pie Langkous, als piraat, James
Bond, boeven, Mega Mindy, sporters, Disneyfiguren en wat al niet
meer.
Er werd veel gedanst door de hogere groepen van rap tot disco, er
werd gezongen en geplaybackt,
maar ook voorgelezen en toneelgespeeld.
Aan het einde van elke avond
werd het beroemde vlaggetjeslied luidkeels meegezongen door
alle kinderen en veel ouders.

Uithoorn - Een prachtige maar
ook riskante opdracht, die hij
met liefde en optimisme vervult.
Zo spreekt Jan-Willem Dienske
het liefst over zijn werk als rector
van een kleinschalige havo-vwoschool. Jan-Willem Dienske is de
derde en laatste die dit voorjaar
een zogeheten Preek-van-deLeek dienst verzorgt in kerkgebouw De Schutse aan de Merodelaan 1, hier in Uithoorn. De Bijbel is tenslotte niet alleen van de
kerk, maar van iedereen. Je hoeft
voor zo’n dienst dus geen dominee te zijn om een inspirerend
verhaal te houden. In de Preek
van de Leek probeert een Bekende Plaatsgenoot een verband te
leggen met wat hem of haar in leven of werk inspireert en dat dan
in het kader van een dienst, waarvan de onderdelen ook door de
leek helemaal vrij worden gekozen en vormgegeven.
Geboren en getogen
Jan-Willem Dienske is in 1969 in
Uithoorn geboren en getogen,
studeerde schoolmuziek aan het
Sweelinck Conservatorium in
Amsterdam en woont momenteel weer in Uithoorn.
Na zijn opleiding tot schoolmusicus heeft hij 22 jaar op het Alkwin
Kollege gewerkt. Daar begon hij
als muziekdocent en ontwikkelde zich in de loop der jaren tot
schoolleider. Sinds augustus 2016
is hij rector van het Gerrit van der
Veen College in Amsterdam, een
school waarmee hij al een persoonlijke band had een school
ook met een uitgesproken cultureel en kunstzinnig profiel. JanWillem heeft in zijn hele loopbaan als muziekdocent èn als uitvoerend musicus steeds de combinatie gezocht van school en

muziek. Ook in zijn huidige werk
doet hij dat.
Onderwijs
Het onderwijs draagt een grote maatschappelijke verantwoordelijkheid en bevindt zich in een
spannende tijd. Als rector dirigeer je een groot orkest èn koor
met steeds wisselende composities en klanken. In meer dan
een opzicht zal deze Preek van
de Leek daarom een interessante
vervlechting worden van school
en muziek, waarvoor iedereen
uit de regio van harte is uitgenodigd om dat eens mee te maken. Er zijn twee vrijwillige collectes de eerste voor het goede doel
EDUKANS - dé ontwikkelingsorganisatie voor onderwijs gekozen door Jan Willem Dienske en
de tweede als ondersteuning van
de Preek van de Leek. U bent welkom op zondagmiddag 14 april
as. aanvang 16.00 u. de toegang
is vrij, na afloop is er gelegenheid
bij een hapje en drankje na te praten.

Onderdelenmarkt
Midden-Nederland
Regio - Zondag 14 april a.s. wordt
de jaarlijkse onderdelenmarkt
van Midden-Nederland weer gehouden. De markt vind plaats bij
het landbouw meganisatiebedrijf Roeleveld & Bos aan de Tienboerenweg 15a te Mijdrecht. De
stichting “De Historie Herleeft in
de Vechtstreek” heeft de organisatie van de onderdelenmarkt
in handen. Deze stichting organiseert ook het Historisch Festival in Vreeland. Op de onderdelenmarkt worden er voorwerpen
verhandeld die iets met de historie te maken hebben. Dit varieert
van oldtimer tractor onderdelen
tot kleding. Maar ook antieke gebruiksvoorwerpen, documentatie van uw voertuig en gereedschappen enzovoort.
Standhouders vanuit heel Nederland en particulieren uit de omgeving komen met een karren
vol handel naar Mijdrecht. Ze komen snel van hun spulletjes af.
Dit geeft deze onderdelenmarkt
iets extra’s. Door de diversiteit

van de handelaren en particulieren wordt er over het algemeen
goed zaken gedaan.
Tevens is er gelegenheid om met
mede hobbyisten of oude bekenden die u tegen het lijf loopt,
een praatje te maken in de koffiehoek. Een deel van de baromzet
doneren wij dit jaar aan de Nierstichting Nederland. Deze onderdelenmarkt is voor bezoekers geheel gratis en er is volop gratis
parkeergelegenheid.De organisatie wil erop wijzen dat de vroege vogels onder ons de meeste en beste handel doen, want
op=op en weg=weg! Als u interesse heeft om op deze onderdelenmarkt uw overtollige onderdelen of voorwerpen te verhandelen, dan dient zich uiterlijk
voor 12 april a.s. op te geven bij,
Roel Zeldenrijk tel: 0653 683625
of roelzeldenrijk@outlook.com
Openingstijden: Zondag van
07.00 tot ca.14.00 uur.
Alle informatie vind u ook op
www.historie-herleeft.nl
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Recreatieschap en vijf gemeenten tekenen overeenkomst

Aanleg Wandelroutenetwerk
Kromme Rijnstreek van start
Regio - Recreatieschap Stichtse Groenlanden heeft afgelopen maand het startsein gegeven voor de aanleg van Wandelroutenetwerk Kromme Rijnstreek. Voorzitter Herman Geerdes tekende daarvoor de overeenkomst met de gemeenten
Bunnik, De Bilt, Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij Duurstede en Zeist.
Naast deze gemeenten loopt het
nieuwe netwerk ook door de gemeenten Houten, Nieuwegein en
Utrecht, allen deelnemer in het
recreatieschap.
Recreatie Midden-Nederland, uitvoeringsorganisatie voor het recreatieschap, begint deze zomer met de aanleg van Wandelnetwerk Kromme Rijnstreek.
Het nieuwe netwerk beslaat ongeveer 530 kilometer aan wandelpaden en 200 knooppunten.
In maart 2020 is het werk klaar,
waarna het onderhoud en beheer

worden opgedragen aan Routebureau Utrecht.
Wandelen langs knooppunten
Een wandelroutenetwerk bestaat
uit knooppunten, die met elkaar
zijn verbonden; een beproefd systeem dat in het hele land wordt
gebruikt.
De knooppunten zijn met palen en markeringsbordjes aangegeven en op informatiepanelen staat een kaart van de omgeving. Het netwerk is te raadplegen via een digitale routeplanner,
een app voor iPhone en Android
en gedrukte kaarten, die verkrijgbaar zijn bij de lokale VVV’s en de
webshop van Recreatie MiddenNederland. Korte wandelroutes
samengevoegd tot één netwerk
Recreatieschap Stichtse Groenlanden is sinds 2015 in gesprek
met de andere gemeenten over
de aanleg van een wandelrou-

De ondertekening

Wandelen in Utrecht
Het Utrechtse wandelroutenetwerk is het resultaat van een samenwerking sinds 2013, tussen provincie Utrecht, recreatieschappen, gemeenten, grondeigenaren,
terreinbeheerders,
Wandelnet, Landschap Erfgoed
Utrecht en vele vrijwilligers. Recreatie Midden-Nederland heeft
inmiddels het wandelroutenetwerk gerealiseerd in het westelijk deel van de provincie (Groene Hart Utrecht-west en Utrechtmidden). Dit netwerk wordt nu
uitgebreid met de Kromme Rijnstreek. De ambitie is om dit netwerk met nog eens 1400 kilometer verder uit te breiden in de regio Amersfoort, Nationaal Park
Utrechtse Heuvelrug en Binnenveld; Renswoude, Veenendaal en
Rhenen. Hierdoor ontstaat een
volledig wandelroutenetwerk in
de hele provincie Utrecht. Dit versterkt het recreatief hoofdnetwerk en biedt kansen voor meer
route-gebonden buitenrecreatie.

Het Kromme Rijnpad

Beslissing nadert bij
Bridgeclub De Legmeer
Regio - Met nog één avond te
gaan is het knopentellen in de
parencompetitie weer begonnen.
Opvallend is deze keer dat de
voorlopige nummers 1 in alle lijnen een duidelijke voorsprong
hebben opgebouwd ten opzichte van de achtervolgers en dat bij
laatst genoemden de strijd om
promotie nog helemaal niet beslist is.
Dat belooft dus weer een zinderend avondje kaarten. In de A-lijn
moesten de koplopers Johan Le
Febre & Wim Slijkoord deze keer
de eer laten aan Lijnie Timmer &
Marcel Dekker, die met 59,17%
het applaus oogsten.
Als tweede paar volgden Geke
Ludwig & Margo Zuidema met
57,50% met op de hielen Cora
de Vroom & André van Herel die
57,08% lieten noteren. Johan en

tenetwerk in de regio Kromme
Rijnstreek. In de nu getekende
overeenkomst staat vastgelegd
dat alle partijen gezamenlijk de
kosten dragen voor aanleg, beheer en onderhoud van het netwerk. Provincie Utrecht draagt
een aanzienlijk deel bij, vanuit de
subsidieregeling Agenda Vitaal
Platteland. Op dit moment liggen er verschillende korte wandelroutes in de regio, die nu samengevoegd gaan worden tot
één netwerk. Zo kunnen wandelaars op een makkelijke manier
wandelen door het mooie landschap van de provincie. Met deze
±530 kilometer aan wandelroutes
in het Kromme Rijnstreekgebied,
wordt een wandelroutenetwerk
van in totaal ruim 1.600 kilometer in de provincie Utrecht gerealiseerd. Het Utrechtse wandelroutenetwerk sluit aan op wandelroutenetwerken in aangrenzen-

de provincies. Straks kun je via de
knooppunten van Wijk bij Duurstede naar zee lopen, helemaal
via de knooppunten.

Wim lieten het deze keer bij een
vierde plek met 54,58% en op vijf
eindigden met 53,33% Jan Egbers & Ben Remmers.
B-lijn
In de B-lijn toonden Janny Streng
& Francis Terra met 63,80% aan
dat ze niet zo maar ruim bovenaan staan. An Greven & Joyce
Udema bereikten met eveneens
een prima 61,96% plaats twee en
Stenny & Herman Limburgkwamen met 58,59% keurig op de virtuele derde trede.
Tonny & Otto Steegstra werden
vierde met 53,07% en Gijs de Ruiter & Marieka Romeijn sloten hier
de beste vijf met 50,54% af. In de
C-lijn ging de eer van het beste
paar naar Marijke & Ger van Praag
die met 65% precies de koplopers in de tussenstand, Elisabeth
van den Berg & Maarten Bregge-

man die op 64,17% uitkwamen,
net aftroefden. Maria Baas & Klaas
Verrips deden het goed met een
mooie 58,33% als derde en Froukje Kraaij & Rini Tromp waren met
52,50% het laatste paar dat boven de vijftigprocentstreep bleef.
In de D-lijn kwamen Tini Geling &
Jo Wevers met 66,15% duidelijk
voor hun ambitie uit om als eerste een stapje hoger te gaan zetten. Ludy Bonhof & Anneke Buskermolen deden het ook uitstekend met 62,50% als tweede paar
en dat was tijdens de zevende tafel duidelijk waarneembaar.
Joke v/d Hoven & Greetje van
den Bovenkamp gaven goed partij met 56,25% als derde, gevolgd
door Ria Wezenberg & Wim Röling die op 54,17% kwamen.
Erika Groenink & Loes Reinders
waren hier de laatsten die met
53,13% aan de goede kant van de
waterscheiding bleven.
Volgende keer dus de finale en
dan kan men zich opmaken voor
de laatste ronde van dit seizoen.
Wilt u ook eens kijken of u een
deuk in een pakje bridgeboter

kunt maken, kom dan kaarten
bij Bridgeclub De Legmeer. Elke woensdagavond vanaf 19.45
uur in Dans & Partycentrum Colijn aan de Industrieweg 20 te Uithoorn.
Voor inlichtingen het secretariaat:
e-mail gerdaschavemaker@live.
nl, telefoon 06-83371540.

Klaverjassen in
De Hoef

Bridgeclub Hartenvrouw/
Hartenheer

Regio - Toen we ons op dinsdagmiddag 2 april hadden verzameld
in de speelzaal van Sporthal De
Scheg hielden we eerst een korte herdenking in verband met het
overlijden van Ria Bulters. Zij was
erelid van de club, lid sinds de oprichting en bij allen geliefd. Zoals
Ria ook gewild zou hebben gingen we daarna over tot de orde
van de dag: de vierde zitting van
de laatste parenronde van het
seizoen.
De uitslag van deze middag leverde de hoogste score op in de
B-lijn. 64,58% voor Ploon Roelofsma & Marja Slinger die daarmee ruim eerste werden want
op de tweede plaats met zowat
10 procent minder eindigden
Matty Overwater & Loes Wijland:
54,69%. Op drie Ina Melkman &

De tweede editie

‘De Kwakelse Dijkentocht’
Regio - Ook dit jaar krijgt u weer
de gelegenheid om de omgeving
van De Kwakel te zien vanuit een
heel ander perspectief.
Theetuin- Bamboelabyrint Het
Nirwana en Poldersport De Kwakel organiseren op Tweede Paasdag 22 april voor de liefhebbers
van wandelen een tocht met drie
afstanden, die u voor een groot
deel over de dijken van De Kwakel voert: deels verhard maar
voor een flink deel onverhard,
grasland. Let op: De dijken zijn
particulier eigendom en derhalve niet vrij toegankelijk, alleen
voor deze speciale gelegenheid
maken de eigenaren een uitzondering.
Let op: honden zijn niet welkom
wegens de rondlopende schapen en lammeren. Er zit dit keer
een heel verrassende in het parcours, een wonderlijke plek waar
je waarschijnlijk nog nooit geweest bent. Daarnaast gaat de
wandeling door het weiland
langs de sportieve onderdelen
van Poldersport en er is er zelfs
een die je mag uitproberen als je
dat wilt! Ook voert de tocht weer
door Theetuin Het Nirwana, waar
je kunt zien hoe de tuin en het
Bamboelabyrint aan het groeien
zijn. Je mag zelfs het doolhof in
en het centrum zien te bereiken
nu de bamboe nog niet helemaal
volgroeid is. Het Bamboelabyrint
blijft helaas dan ook nog tot juli
2020 gesloten, maar de theetuin
opent echter al deze zomer, en
wel op vrijdag 12 juli, het begin
van de zomervakantie!

Regio - Aanstaande zaterdag 13
april is al weer de laatste avond
van dit seizoen klaverjassen van
de Biljartclub “De Hoef”.
Kampioen van het seizoen wordt
deze avond bekend gemaakt en
is kaarter die over 5 van de avonden van dit seizoen de meeste
punten heeft verzameld.
U betaald €3,- om mee te spelen.
Het kaarten begint om 20.00 uur.
Zaal is open om 19.30 uur.
Wij zien u graag voor een gezellige kaartavond in de Springbok, Regio - Donderdag 4 april 2019
aan de oostzijde 61 a in De Hoef. was de eerste zitting van ronde 5.
Je zag het al bij binnenkomst,
strakke gezichten, het gaat weer
daarbij ook nog eens bijzonder de kinderen vertrouwd met de om het eggie. Vrij bridgen is leuk,
goed. Onder een stralende zon, ‘dunne bandjes’, een ander soort maar er moet ook wat spanning
met een prettige temperatuur stuur en het feit dat de voeten bij komen kijken, dat maakt het
en zonder al te veel wind heb- vast zitten aan de pedalen. Hier- nog leuker.
ben tien kinderen en hun bege- door neemt de stuurvastheid toe Er werd op negen tafels geleiders de eerste kilometers afge- en wordt het ook steeds prettiger bridged, helaas een stilzit paar in
Regio - Het schaatsseizoen is leden in de leeftijd van 12 tot 16 legd. Een aantal van hen had af- om in een groep te kunnen fiet- de A-lijn.
twee weken geleden ten einde jaar is alweer op de racefiets te gelopen jaar al ervaring opge- sen. De meer ervaren jeugd heeft
gekomen, de ijzers zijn nog maar vinden. Het fietsen is een goe- daan op een racefiets, maar voor deze ochtend ook nog een aantal A-lijn
net in het vet gezet, maar nu al de training in de zomer voor sommigen was het ook de eer- rondjes op tempo kunnen rijden. Hier is er de eerste plaats voor
zijn de leden van ijsclub Nooit Ge- schaatsers en daarmee is het ook ste keer. Er werd daarom rustig Hopelijk is het de komende maan- Els en Alice met 56,67%, hoe het
dacht gestart met de voorberei- een prettige afwisseling met het koers gezet richting de Bosdijk in den nog vaak heel mooi weer op komt weet ik niet, dit paar speelt
dingen voor het nieuwe schaats- schaatsen.
Vinkeveen, alwaar een aantal be- de zondag, zodat we deze Nooit soms de sterren van de hemel en
seizoen.
Afgelopen zondagochtend wa- hendigheidsoefeningen gedaan Gedacht jongeren nog veel op de soms beduidend minder goed,
Een enthousiaste groep jeugd- ren de weersomstandigheden werden. Op deze manier raken fiets zullen tegen komen.
wie het weet mag het zeggen.
De tweede plaats is voor het paar
Greet en Ria met 56,25%, dit paar
heeft bewezen zeer succesvol te
zijn en ook constant te spelen.
De derde plaats was voor het gelegenheidspaar Lenie en Addie
met 55,00%, eigenlijk ongelofelijk dat een paar dat voor het eerst
met elkaar speelt zo’n mooie score haalt.

Jeugd IJsclub Nooit
eda ht op de fiets

Jetty Weening met 53,65%, vierde werden Corrie Bleekemolen
& Erny Brandsen met 51,56% en
tenslotte op vijf Fien Leeftink &
Arna Kroon met 47,92%.
In de A-lijn gingen Janny Streng
& Sonja Reeders deze keer aan
de leiding door een score van
62,50% neer te zetten. Op twee
Mieneke Jongsma & invalster Anneke Wijmans met een mooie
60% rond. Refina van Meijgaarden & Cathy Troost eindigden op
drie met 58,75% en op vier en vijf
waren dat respectievelijk Tini Geling & Paula Kniep met 54,50% en
Cobie Bruine de Bruin & Ada van
Maarseveen met 53,33%.
Volgende week de voorlaatste zitting van deze ronde, dan gaan we
er weer met frisse moed tegenaan!

Start
Start en finish is bij boerderij
Leeuwarden, Poldersport,
Boterdijk 91 De Kwakel. Daar is na
afloop uiteraard de gelegenheid
om deze Kwakelse Dijkentocht
gezellig na te beschouwen.
Honden zijn (ook aangelijnd) wegens de schapen en lammeren
op de dijken niet welkom. Starten
kan tussen 9.00 en 11.00 uur, afstanden 13, 17 en 21 km
Inschrijving €5,- p.p., waarvoor
u ook twee consumptiebonnen
krijgt die gebruikt kunnen worden bij de versnaperingpost, in
de Theetuin en bij Poldersport.
Graag via e-mail voorinschrijven,
dat voorkomt voor ons verrassingen en voor u mogelijk een teleurstelling: ruud@theetuinnirwana.nl EMBED AcroExch.Document.DC

Bridgeclub ABC
laas verhinderd, dus Marja moest
het steeds met een invalster
doen, wat haar goed afging.
De derde plaats was voor Grace
en Lotte met 56,25%, dit paar
speelt zeer gedegen en laat zich
niet zo snel van de wijs brengen,
zeer goed.
Uw literair medewerker is twee
dingen op gevallen,
Ten eerste: de paren die vorige
week nog zo goed bridgte, komen deze week niet in de top van
de rangschikking voor. Heeft dat
toch te maken met het feit dat vrij
bridgen toch anders is als dat het
om de punten gaat.
Ten tweede, zowel in de A-lijn als
in de B-lijn liggen de uitslagen
dicht bij elkaar.
Hoe dat komt is mij niet bekend,
voer voor psychologen.
Er zijn uiteraard nog geen competitiestanden.
Er is twee keer klein slem geboden, beide in de B-lijn op spel 24
door Lyda en Jan en Jany en Marja, beide keren zelfs met een overslag.
Als U interesse heeft in bridge,
B-lijn
kom dan eens langs in de Scheg
Hier was de eerste plaats voor Ly- om kennis te maken met het zo
da en Jan met 57,81%, dit paar edele maar moeilijke spel.
staat te dringen om in de A-lijn Wij spelen elke donderdag van
hun kunsten te laten zien.
9.00 tot 12,30 uur, dus U heeft
De tweede plaatst is voor Jany en de hele middag nog om zelf in te
Marja met 57,29%, Jany was he- vullen.
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“Groeten & Ontmoeten”
Koffiemiddag bij Ons Tweede Thuis
Uithoorn - Tijdens de 2de editie van de Lichtjesloop Uithoorn
op vrijdag 15 februari maakten
deelnemers kans op een “Groet
& Ontmoet” in de vorm van een
High Tea, Lunch of Koffiemiddag. In samenwerking met “Uithoorn voor Elkaar” organiseerde
Ons Tweede Thuis dit jaar de koffiemiddag.
Winnaars konden op zondag 31
maart bij Woonvoorziening Zijdelveld genieten van allerlei lekkernijen met een bakje koffie (of
thee) erbij. Er waren onder andere heerlijke taarten gebakken
door leerwerkcentrum Gewoon-

DOEN! in Aalsmeer. En de bewoners van Woonvoorziening Zijdelveld hebben ook flink hun best
gedaan om lekkere hapjes te maken voor deze middag. Er is druk
gebakken en hard gewerkt in de
keuken en ons restaurant om alles voor te bereiden. Maar de beloning was groot want de gasten hadden het naar hun zin en
deelden veel complimenten uit
over al het lekkers. En ook de bewoners zelf hebben genoten van
de hapjes en de gezelligheid. Bij
deze een hele grote “dank je wel”
voor alle bewoners die zo fantastisch hebben meegeholpen!!!

Spoorzoeken langs het Bellopad
op 2e Paasdag
Regio - Het Bellopad in de Ronde Venen is in korte tijd uitgegroeid tot een populaire route
waar wandelaars genieten van
fraaie natuur en prachtige cultuur lang de oude Spoorbaan.

Ing. Enschedeweg. Adres parkeerplaats: Ringdijk 4, 3648 EB
Wilnis. 13.00 uur: Vertrek over
het Bellopad richting de NAP
meter bij Vinkeveen (20 minuten wandelen). Bij de NAP meter
vertellen we meer over leven en
Maandag 22 april, Tweede Paas- werken diep onder zee-niveau.
dag, organiseert Waterschap Daarna doorwandelen naar het
Amstel Gooi en Vecht, in samen- Spoorhuis Vinkeveen. Aankomst
werking met het Spoorhuis Vin- 13.45/14.00 uur. Voor de volwaskeveen, twee verfrissende wan- senen: koffie/thee en wat lekdelingen van twee uur voor het kers in de wachtkamer, incl. fohele gezin, langs de mooiste tolezing over de geschiedenis
plekjes van het Bellopad. En kin- van het Spoorhuis door Gert Tetderen tot 12 jaar kunnen paas- teroo.
eieren zoeken in het Spoorhuis
Vinkeveen! (wel even aanmel- Kinderen
den – zie hieronder). Waterwan- Voor kinderen tot 12 jaar: paasdeling van Wilnis naar Spoorhuis eieren zoeken in het oude BaVinkeveen en terug, via de NAP gage-depot. 14.30 uur: Terugmeter bij de op een-na-diepste wandelen naar Wilnis op eiplek van NL. 12.45 uur: Verzame- gen gelegenheid (of als u wilt
len bij parkeerplaats N212 – de kunt u ook eerst doorwande-

len naar de ruïne van Vinkeveen
– op 30 minuten van het Spoorhuis). 15.00 uur: Retour Wilnis.
Er zijn geen kosten verbonden
aan deze wandeling en het programma in het Spoorhuis Vinkeveen. Het aantal deelnemers per
wandeling is echter beperkt dus
meldt u hiervoor aan via info@
hetspoorhuis.nl

keveen geeft Klaas Pater uitleg
voor de drie groepen over de
geschiedenis van dit bijzondere, onlangs opgegraven spoorhuisje. 14.15 uur: TerugwandePolderwandeling
len naar het Spoorhuis op eiDit is van Spoorhuis naar Ru- gen gelegenheid. 15.00 uur: Reine van Vinkeveen VV, inclu- tour Spoorhuis. Einde van een
sief toelichting over geschiede- heerlijke wandel-middag. Er zijn
nis, water, en vogels/landschap. geen kosten verbonden aan de12.45 uur: Verzamelen in Spoor- ze wandeling. Het aantal deelnehuis Vinkeveen, Demmerik 68 mers per wandeling is echter beVinkeveen Voor de volwasse- perkt dus meldt u hiervoor aan
nen: koffie/thee en wat lekkers via info@hetspoorhuis.nl
in de wachtkamer, incl. fotolezing over de geschiedenis van Bijzonderheden voor
het Spoorhuis door Gert Tet- beide wandelingen
teroo. Voor de kinderen: paas- Voor de waterwandeling kuneieren zoeken in het oude Ba- nen wij maximaal 40 wandelaars
gage-depot. 13.30 uur: Vertrek meenemen (2 groepen van 20),
over het Bellopad richting de voor de polderwandeling maxionlangs geopende ruïne van maal 60 (3 groepen van 20).
Vinkeveen. Onderweg worden Meldt u aan via info@hetspoordoor experts drie thema’s aan- huis.nl, dan is uw plaats verzegesneden: - de watergeschiede- kerd voor de wandeling met
nis van de Demmerikse polder gids en de lezing in het Spoorincl. de waterschappen, -weide- huis incl. een kopje koffie/thee
vogels in de Demmerikse pol- en wat lekkers. Geef s.v.p. ook
der en de ontstaansgeschiede- aan hoeveel kinderen willen
nis van de Demmerikse polder. meedoen met het paaseieren
14.00 uur: Bij de ruïne van Vin- zoeken in het bagagedepot.

U kunt beide wandelingen ook
op eigen gelegenheid lopen.
Het Spoorhuis is Tweede Paasdag van 12.00 tot 16.00 geopend voor bezichtiging – u
bent van harte welkom. Koffie/
thee is voor u beschikbaar tegen een kleine bijdrage. Voor de
wandeling met gids en de fotolezing s.v.p. opgeven via info@
hetspoorhuis.nl
De wandeling is over een onre-

gelmatig verhard pad, de oude spoorbaan. Hou daar svp rekening mee met schoeisel. Voor
rolstoelen en kinderwagens is
de route helaas niet geschikt.
In verband met het broedseizoen van de weidevogels: wijk
niet van het pad af, hou het lekker natuurlijk rustig en honden
aan de lijn.
Vuur uw vragen af op
info@hetspoorhuis.nl
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Derde editie De Hafkamp
Groenewegen Ronde Venen Marathon
Regio - In de gemeente De Ronde Venen bruist het van sportieve
activiteiten in de maand november. Op de eerste zondag staat de
Zilveren Turfloop op de agenda.
De derde zondag is gereserveerd
voor de “De Hafkamp Groenewegen Ronde Venen Marathon ”.
Na een uitvoerige evaluatie van
de 2e editie door het bestuur en
belanghebbenden werd het duidelijk dat dit evenement niet
meer is weg te denken in de ge-

meente De Ronde Venen. Deelnemers genoten 42 km van het
prachtige parcours en stimuleerden het bestuur om door te gaan.
Versterking van het bestuur was
nodig om de continuïteit te waarborgen. Nieuwe bestuursleden
en vrijwilligers stapten in en committeerden zich om de 3e editie
op de hardloopkalender te plaatsen.
Wanneer? Zondag 17 november
2019 slingert een lint van ruim

800 lopers zich door de 8 kernen
van onze gemeente met start en
finish in Abcoude. Aangemoedigd door een enthousiast publiek zorgt ervoor dat de deelnemers zich welkom voelen in De
Ronde Venen. Noteer de datum
alvast in de agenda en ga genieten van het voorbijtrekkend lint
en stimuleer de deelnemers.
Ook dit jaar een mix van lopers
die een complete marathon lopen en lopers die een duo-mara-

thon lopen. Bij de duo-marathon
wisselen lopers elkaar af en beiden volbrengen tesamen het gehele traject.
Nu u dit leest kunnen wij ons
voorstellen dat 42 km te ver is om
mee te beginnen. Geen nood in
het programma is ook een 10 km
loop opgenomen. AV De Veenlopers organiseert ook dit jaar weer
een aantal clinics waarbij de aspirant loper zich kan voorbereiden
op een van de afstanden.

Contra-intuïtief bieden
bij Sans Rancune

UWTC bij Hel van Groesbeek
Regio - De 4e wedstrijd van
de landelijke jeugdcompetitie
mountainbike (LJC) was op zaterdag 6 april in Groesbeek. De
hel van Groesbeek! Morgan Hartveldt (jeugd cat 2) had een slechte loting en moest nagenoeg
achteraan starten. Gelukkig ging
het eerste deel van het technische parcours over een motorcrossbaan en kon hij van de 25ste
naar de circa 15e plaats opschuiven. Na een ronde kwam hij door
in groepje dat voor de 5e plaats
reed en uiteindelijk finishte hij als
7e.
Een gedeelte van het UWTCX
team reed in Groesbeek de marathon van 70 km op de mtb, een
echte Hel... Bas de Bruin reed hier
erg sterk maar kreeg te maken
met materiaalpech, een shifterbout was losgetrild. Na de montage van een nieuwe bout kon Bas
weer door en hij werd alsnog 7e
bij de 30+. Tommy reed de wedstrijd niet uit. Bij de dames (30+)
werd Elleke 11e en Rebecca 17e.
Judith werd 2e bij de dames 40+.

zich als 4e te klasseren en Leen
Blom als 8e. De wedstrijd van de
60+ had een rustig verloop en er
was niemand die een ontsnapping kon opzetten en een massa sprint moest de winnaar brengen. De wedstrijd werd overtuigend gewonnen door Ron Paffen
uit Milsbeek voor Arie Blomberg
uit Keldichem. John Tromp spurtte zich naar een 4e plaats.
Jeugdfestijn Hoorn
Voor de jeugdwielrenners uit
Noord-Holland stond zondag 7
april de eerste NK selectiewedstrijd op het programma. Bij de
jeugd cat 4 werd Emilie Fransen
13e, zij komt nog wat wedstrijdritme en ervaring tekort. Maar
knap dat ze heeft meegedaan.
Bij de jeugd cat 7 waren er geen
succesvolle ontsnappingen en in
de eindsprint werd Mike Derogee 6e en Lars 7e. Beide mochten
bij de prijsuitreiking een beker in
ontvangst nemen. Rens Grömmel
finishte als 14e.

Veteranen
Zaterdag 6 april waren de UWTCers Leen Blom, John Tromp en
Guus Zantingh naar het oosten
van Nederland gereisd om daar
te starten in veteranen wedstrijden in Eibergen. Bij de 70+ Veteranen werd er vanaf de start hard
gekoerst en even voor de helft
van de wedstrijd ontstond er
een kopgroep van 8 renners met
daarbij Leen Blom en Guus Zantingh. De groep werkte goed samen. Op drie kwart van de koers
ontstond er een nieuwe kopgroep van drie renners. De wedstrijd werd gewonnen door de regionale favoriet Fred de Kinkelder
uit Groenlo. Guus Zantingh wist

UWTC bij Topcompetitie
BMX in Venlo
Regio - Na de successen in de
BMX West competitie van vorige
week was er dit weekend de eerste Top Competitie BMX van 2019
in het Limburgse Venlo.
Voor de meesten vanuit de omgeving Uithoorn bijna 2 uur rijden om zaterdag eerst te kunnen trainen en in de buurt overnachten dus ook van de begeleidende ouders het nodige wordt
gevergd, maar dat hoort bij deze topsport! In bijna elke klasse
was de top van Nederland vertegenwoordigd, dus het zou er hard
aan toe gaan. Een zonovergoten
Venlo waarbij de temperaturen
aardig opliepen, maar dat kwam
ook door de spannende races
waar op t scherpst van de snede
gestreden werd. 28 UWTC-ers deden mee. Mooi om te zien dat er
van de jongste rijders een aantal
het al aandurfden om met deze
landelijke wedstrijd mee te doen,
want het is wel een heel stuk groter dan een Noord Holland Cup
of een BMX West, maar door deze grote wedstrijden ook te rijden
leer je veel en zo wordt je beter!
Dus Jorian vd Weele streed dapper en wist toch nog een mannetje achter zich te houden 7-6-7 in
de manches. En ook Bouke Trienes stampte goed door en werd
7-6-6. Sem Kroon deed ook voor
t eerst mee aan een TC en kwam
zelf meteen door naar de volgende ronde, de halve finale waar hij
netje 6e werd. Een mooie start!
Bijzonder en heel speciaal was
het ook dat UWTC voor t eerst
in jaren weer een elite-men rijder aan de start had : Joey Nap!
De eerste rijder die op onze thuisbaan de uitdaging aandurfde om
de berm-jump te springen maakt
nu na 2 jaar junior-men de stap
naar de eliterijders. Klasse! Tussen

de landelijke toprijders was het
nog even wennen, en met zelfs
een Rus erbij in deze C1 wedstrijd werd hij 7-5-5. Mooie Finale
plekken waren er voor Thijs Pronk
(7e boys 10) , Maddox v Deen(2e
boys 12), Jessy Soede(5e boys 14),
Max de Beij ( 3e Cruiser 13-16),
Roy Kater (1e! boys 16-spektaculair -op de streep!) Michiel Jansen
(4e Cruiser 35-44), Arjan vd Weele 8e Cruisers 35-44). Top gedaan
allemaal! Ook Roberto Blom
ging van start als grote kanshebber voor de eindzege in de cruiser 17-14 klasse, maar kwam lelijk
ten val in de eerste bocht en werd
helaas per ambulance afgevoerd.
Wij wensen hem sterkte met zijn
herstel!.
Andere uitslagen:
Gino Soede 5e in 1/2 finale boys 9
Jens Lang 6-5-7 boys 9, Mitch v.d .
Steegt 5e in ¼ finale boys 10, Ruben de Kuiper 8-6-6 boys 10, Sophie Mastenbroek 5-5-5
Girls 11-12, Jur de Beij 8e in ½ finale boys 13, Mika Lang 5e in ½
finale.
Boys 13, een zinderend eind maar
de baan bleek net 10 m te lang,
Alec v.d. Mast 6e in ½ finale boys
14, Daan Corts 8e in ½ finale boys
14, pechvogel met 2 valpartijen,
Dario v. Dijk 6e in ½ finale boys15,
Max de Beij 7e in ½ finale boys 16,
Jochem v.d. Wijngaard 4-5-5 boys
16, Sven Wiebes 5-5-6 cruiser 1724, Roberto Blom 8e in ½ finale sportklasse, Maarten v.d. Mast
6-7-6 sportklasse, Arjan v. Bodegraven 5e in ¼ finale sportklasse, Kevin Boomkens 5e in ¼ finale sportklasse, Thomas v.d. wijngaard 7e in ¼ finale sportklasse.
Volgende week is de 2e TC in
Baarn.

Tweede Paas Bridge

Bingo

fie/thee zijn gratis. Ze beginnen
om 20.00 uur en de zaal gaat om
Regio - Zaterdag 13 april is er 19.00 uur open. Tot dan in Buurtin Amstelhoek weer een bingo- huis ‘Ons Streven’, Engellaan 3a
avond. Ze spelen 10 rondes en er Amstelhoek. Dit is alweer de laatzijn mooie prijzen te winnen. De ste bingoavond van het seizoen
toegang en het eerste kopje kof- 2018-2019.

Regio - Geen zin om naar de
meubels te kijken? En wil je liever je hersens gebruiken dan
urenlang te lopen? Bij ons kan je
ook elk half uur een andere tafel
en stoel uitzoeken en kom je ook
nog andere gezellige bridgers tegen. Doe dus mee met de Tweede Paas Bridge Drive op maandag
22 april om 13:30 in het dorpshuis De Quakel Kerklaan 16 in De
Kwakel voor gezelligheidsbridgers. Aan de “bridgedrive” meedoen kost 7 euro per paar voor
NBB-leden. Geen NBB-LID? Dan
betaal je 0,50 eurocent meer!
En wil je na afloop blijven eten?
Laat dat dan bij inschrijving even
weten (a 12 Euro per persoon).
Geef bij je eerste inschrijving zelf

even aan welke letter bij je past!
A=”Gevorderde Bridger”, B=”Club
Bridger” , C=”Thuis Bridger zonder club ervaring” en jullie NBBnummers. Meld je aan bij Hans
via e-mail naar leerkomgabridgen@gmail.com of via 0654 108
456. Blijf je eten dan willen we
dat al weten op donderdagmiddag en opgeven om te komen
bridgen kan tot uiterlijk zaterdag
12:00 ’s middags. Kan je nog niet
bridgen maar wil je het wel leren?
Direct meespelen zal dan niet
gaan maar informeer dan eens
naar een gratis proefles.. en krijg
je de smaak dan te pakken dan
kan je meedoen met een bridgecursus om de beginselen van het
bridgen te leren.

Regio - Zoals eerder krijgen we
vandaag vooral kleine spellen
voor de kiezen. Maar wel met allerlei haken en ogen, die te maken hebben met de vraag of het
kleine contractje van de tegenpartij er in zit, of dat er misschien
voor de eigen partij een net iets
hoger contractje mogelijk is.
Vaak zijn de verschillen minimaal,
en lastig in te schatten. Ook enig
geluk bij de uitkomst wil wel eens
helpen. Daarbij zijn spelers die al
te wetenschappelijk uitbieden in
het nadeel, omdat de tegenpartij daardoor meer van hun kaart
te weten komt, wat de kans op
een goede uitkomst verhoogt.
Als dan ook nog de verdeling
een statistisch gezien kleine kans
heeft, kunnen ze wel inpakken.
Dit vraagt om goede bridgers die
vooral recht voor zijn raap spelen,
met zo min mogelijk theoretische

overwegingen. We zien dan ook
andere paren komen bovendrijven, maar zeker niet minder overtuigend. Gedeeld eerste worden Mayke en Riet, en Ad en Gerard met de geweldige score van
61,25%, ruim voor promovendae
Yolanda en Thea met 52,08%. Ga
vooral zo door. Geen slems.
In de B-lijn een veel meer normaal patroon, met enkele opmerkelijke verstoringen, ongeveer
vergelijkbaar met vorige week.
De spellen nodigen uit tot strijd:
het is vaak gunstiger zelf te spelen. Ook hier geen slems. Wel
een afgetekende winnaar: To en
Wim blijven met 63,01% iedereen de baas. Leny en Ria zijn beste van de rest met 57,81%.
Wie de krachten met deze matadoren wil meten kan informatie inwinnen bij Lijnie Timmer,
(0297)561126.

Bridgevereniging Uithoorn
Regio - Maandag 8 april 2019
werd met 34 paren de 2e ronde
van de 6e parencompetitie van
Bridgevereniging Uithoorn gespeeld in de barzaal van sporthal
De Scheg. In deze 2e ronde ging
in de A-lijn de 1e plaats met de
hoogste score van de avond naar
Tineke v/d Sluis & Henk v/d Schinkel met 65,10% op de 2e plaats
werd beslag gelegd door Riet &
Wim Beijer met 55,73% en op de
3e plaats eindigde Nel Bakker &
Lia Guijt met 53,75%
In de B-lijn ging de 1e plaats
naar Marjan & Ben v/d Broek met
58.33% op de 2e plaats eindigde
Ans Breggeman & Henk v. Dijke
met 56,25% op de 3e plaats werd
beslag gelegd door Doina v Ettikhoven & Ans Voogel met 55,42%
In de C-lijn ging de 1e plaats naar
Corry v Tol & Kees Geerlings met

59,40% op de 2e plaats eindigde
Jacqueline Beukers & An Volkers
met 56,77% en op de 3e plaats
eindigde Anja Baars & Marja Calis
met 56,04%
Het is de BVU er veel aan gelegen om zoveel mogelijk instroom
te krijgen van nieuwe bridgers.
Zo geven we regelmatig bridgelessen. Bent u een beginnend
bridgepaar (of thuisbridgers) dat
ook het verenigingsleven wil leren kennen, dan kunt u zich bij de
BVU opgeven om geheel vrijblijvend een paar keer mee te spelen
op de maandagavond en de sfeer
te proeven.
Voor nadere informatie en/of lid
worden van de BVU kunt u contact opnemen met onze secretaris, Mevrouw Wies Gloudemans
tel. 02975-21190 of via de mail:
w.gloudemans@caiway.nl

Epische roeitocht van
start komend weekend
Regio - Na twee jaar voorbereiding gaat het komend weekend
eindelijk gebeuren. Honderden
sporters en sponsors in Nederland slaan voor KiKaRoW de handen ineen om kinderkanker de
wereld uit te roeien. Startend bij
het Uithoornse Michiel de Ruyter,
zal er een totaal van 1.400 kilometer worden afgelegd. En dat gaat
gepaard met verschillende festiviteiten. Nog voordat roeiboot
The Vin zaterdagochtend zijn eerste etappe richting Den Haag aflegt, belooft de speciale proloog
op de avond ervoor al een spektakel te worden. De KiKaRoWboot wordt op vrijdagavond vanaf de Wilhelminakade richting
het startpunt begeleid door een
vloot van maar liefst 30 roeiboten, 70 kano’s en de volgboot van
het Reddingsmuseum. De Kwakelse steelband Tavenu zorgt
daarbij voor muzikaal vermaak.
Daarnaast wordt bekendgemaakt
hoeveel sponsorgeld MdR in aanloop naar de aftrap heeft opgehaald. Dankzij het enthousiasme van bewoners uit Uithoorn

en omstreken, leverde de grote
nieuwjaarsduik begin januari al
bijna €10.000 op. Door uiteenlopende acties is dat bedrag inmiddels zelfs al hoger opgelopen,
kon een ingewijde vast verklappen. Het sponsorgeld zal worden
overhandigd aan professor Marry van den Heuvel-Eibrink, hoofd
van de Late effecten-poli bij het
Utrechtse Prinses Máxima Centrum.
Op zaterdagochtend worden alle deelnemers onthaald met een
speciaal ontbijt, waarbij bekende
Uithoornaar Cindy Pieterse (Comedytrain, Dit was het nieuws)
een motiverende speech zal houden. Iedereen is van harte welkom om The Vin uit te zwaaien
om 8:00 uur. Na het startschot
van burgemeester Pieter Heiliegers, begint er een ongekend
grote roeitocht door het hele
land. Als het eindpunt op 14 juli
in Utrecht is bereikt, moet er een
totaal van €500.000 zijn opgehaald. Voor meer informatie over
het roeitraject en sponsormogelijkheden: www.kikarow.nl
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AKU-jeugd bij Cross
Competitie Finale

Bizar einde van een prachtig
handbalzaalseizoen

Uithoorn - Op zaterdag 30 maart
had de crème-de-la-crème van
de Nederlandse crossjeugd (of
het Noordwestelijke deel daarvan dan toch) zich verzameld bij
Atletiekvereniging Nova in de
Kop van Noord-Holland. Voorafgegaan door een hele natte week
beloofde het een modderige boel
te worden (volgens de echte puristen hoort dat!), maar op de dag
zelf was het gelukkig droog. Wel
een keiharde wind, die samen
met de drassige ondergrond de
omstandigheden
zondermeer
erg zwaar maakten. Atleten van
de AKU hadden het goed gedaan
in de voorafgaande competitie,
waardoor er maar liefst 19 AKUleden aan de start verschenen bij
de junioren en met name de pupillen. Dat alleen is al iets om trots
op te zijn.

De Kwakel - De KDO meiden van
de C1 hebben gewoon het zaalkampioenschap binnen gesleept
ondanks vals spel van een ander
team.
Dit vals spelende team dacht bij
de laatste wedstrijd waarbij hun
tegenspeler niet kwam opdagen gewoon een bizarre stand in
te kunnen vullen. Hierdoor kwamen zij in de strijd om het doelsaldo net 1 punt boven ons uit.
Zuur voor de meiden van KDO die
daarmee op de 2e plek kwamen.
Echter duurt eerlijkheid altijd het
langst!! De bond liet de stand corrigeren en zo werden de meiden
toch ´gewoon´ 1ste! Met 13 gewonnen wedstrijden van de 17
en 391 gemaakte goals met 240
tegendoelpunten eindigde zij op
een saldo van 151. Dit kampioenschap was een echte teampresta-

Jongens junioren
De eerste atleet die zaterdag namens de AKU aan de start verscheen was Sven Muurling, in het
Jongens Junioren C veld. Voor
Sven is dit het eerste seizoen dat
hij voor de AKU uitkomt, en daarmee was dit dus zijn eerste finale
in AKU-tenue. Sven liep een hele
degelijke race en eindigde bij de
snelste helft (29e) van dit grote
en competitieve veld. Bij de jongens junioren D1 mochten Koen
Kaijen en Iver van Strijen de kastanjes voor de AKU uit het vuur
halen. Voor Koen is dit zijn eerste
jaar dat hij aan atletiek doet. Een
knappe prestatie dus dat hij zich
direct weet te plaatsen voor de
finale. Koen en Iver voerden een
verbeten onderlinge strijd uit, die
Koen uiteindelijk in zijn voordeel
wist te beslechten. Koen en Iver
finishten respectievelijk op een
48e en 53e plek.
Meisjes junioren
Lexie Romme en Lotte Kess startten namens de AKU in het meisjes
junioren D2 veld. Net als Koen en
Iver maken zij sinds kort deel uit
van de loopgroep van Bert Bouwmeester, en dat lijkt zijn vruchten
af te werpen, getuige de plaatsing voor deze finale. Met name

Lexie liep met lichte tred door de
zware omstandigheden. Zij wist
de race als 21e te eindigen. Een
iets minder lichte tred was te ontwaren bij Lotte, maar daarvan lag
de oorzaak bij een valpartij tijdens een schaatstraining eerder
die week, waar ze nog veel pijn
van had. Desondanks wist ze zich
stoer te verbijten, en finishte toch
nog knap als 49e.
Jongens pupillen
Bij de jongens pupillen mini verschenen Roel Verlaan en Jip Hofmijster aan de start. Roel leek eindelijk zijn angst voor het startschot (dat ook best een harde
knal is tenslotte!) overwonnen te
hebben, waardoor beide AKU-atleten rap uit de start wegschoten.
Ongeveer halverwege liep Jip iets
weg van Roel, en met nog 150
meter te gaan zette Jip een vlammende eindsprint in om de twee
atleten voor hem in te halen. Helaas voor hem deden die precies
hetzelfde, waardoor een 9e plek
het eindresultaat was. Een knappe prestatie voor Jip, die vanwege zijn jonge leeftijd volgend jaar
nogmaals bij de mini’s mag starten. Dat belooft wat voor de toekomst! Ondertussen wist Roel
zich goed hand te haven in het
middenveld (18e) en liep zodoende een hele evenwichtige race
waar hij terecht trots op was.
Drie AKU-atleten stonden aan de
start bij de jongens pupillen C.
Luuk van Manen en Liam Röling
maakten er een onderlinge strijd
van die uiteindelijk in het voordeel van Luuk werd beslist (31e),
die 6 secondes voor Liam (39e)
wist te eindigen. Ruben Zijerveld
liep zijn race heel ontspannen en
eindigde daarmee op een 56e
plek. Met 84 deelnemers was het
jongens pupillen B veld één van
de grootste startvelden van de
toch al goed bezette regiofinale.
Namens de AKU stond Sem Rossing hier aan de start. Sem liep
een ijzersterke race en wist deze uiteindelijk heel knap als 15e
te finishen Veel deelnemers waren er ook in het jongens pupillen
A1 veld. Namens AKU stond hier

KDO presteert ook
tegen TAC’90
De Kwakel - Na het vrije weekend
van vorige week, hervatte KDO
afgelopen zondag de competitie met een thuiswedstrijd tegen
TAC’90. De gasten uit Den Haag
gaan soeverein aan kop in 2C en
zullen naar verwachting op 12
mei a.s. kampioen gaan worden.
KDO wil zich nadrukkelijk gaan
mengen in de strijd om een nacompetitieplaats en hiervoor zou
elke punt tegen TAC’90 als bonus voelen. Trainer Raymond de
Jong kon tegen de koploper niet
beschikken over Mitchel Smits
en slechts gedeeltelijk over Bart
Hoving. Hierdoor keerde o.a. de
langdurig geblesseerde Mathijs
van Rijn, voor het eerst sinds een
half jaar, in de basis.
KDO had geleerd van haar fouten
in februari in Den Haag (4-0 verlies) en startte in een 4-3-3 formatie in plaats van het defensievere
4-4-2 systeem. Deze aanpassing
betekende vooral dat er meer fysieke duels kwamen, iets waar het
technisch vaardige TAC’90 zichtbaar moeite mee had. Na vier minuten spelen resulteerde deze
tactiek al tot een Kwakels openingsdoelpunt. Na een diepe bal
van achteruit werd Jesse Stange
aan de linkerkant weggestuurd.
Stange nam de bal goed aan, behield het overzicht en wist vervolgens de bal knap in de rechterbenedenhoek te schieten, 1-0. Zou
de ongeslagen lijstaanvoerder
dan ook kunnen verliezen? In De
Kwakel werd dit gevoel door deze
snelle treffer verstevigd en het in
grote getale opgekomen publiek
liet zich nog meer positief gelden.
Het lukte KDO in de beginfase
om het heft in handen te houden,

maar de Kwakelaars moesten wel
waakzaam zijn voor de snelle en
behendige Haagse voorhoede.
Vooral voor de handige nummers
tien en elf van TAC’90 was continue alertheid van KDO noodzakelijk. Naarmate de rust naderde nam de druk op het Kwakelse doel toe en kwam het een paar
keer goed weg. Vlak voor rust
werd Thomas Stevens omver geduwd in het Haagse zestienmetergebied, maar de prima leidende scheidsrechter Van Sprang
vond dit voorval te licht om een
strafschop te geven. Even later
werd met een 1-0 stand de rust
bereikt in het zonnige De Kwakel.
Met sachrik vrij
Vlak na rust, in de 49e minuut,
kwamen de Kwakelaars met de
schrik vrij, toen de gelijkmaker van TAC’90 vanwege buitenspel werd afgekeurd. KDO, spelend naar de kantine toe en luidkeels aangemoedigd door het eigen publiek, was aan de andere kant ook twee keer dichtbij de
2-0. Eerst belandde de bal, na een
vrije trap van Jim Klijn aan linkerkant van het veld, net naast de
rechterpaal. En in de 55e minuut
had een schitterende individuele actie van Jesse Stange, waarbij hij drie Haagse verdedigers
in de luren lag, een beter lot verdiend. In plaats van zelf te schieten gaf Jesse een strakke voorzet, die rakelings voorlangs ging,
helaas zonder dat er een Kwakels been tegenaan kwam. In de
59e minuut stapte Erik Verbruggen rond de middenlijn pardoes
verkeerd in, waarna de Hagenezen volop aanvallende ruimte

alleen Mark Westra aan de start.
Mark kon gelukkig gezellig warmlopen met de pupillen A1 meiden
en liep (mede daardoor?) vervolgens een hele degelijke race die
hij op plek 37 wist te beëindigen.
Meisjes pupillen
Evi Schoen mocht voor de pupillen meisjes het spits afbijten in
het meisje pupillen mini veld. Onder enthousiaste aanmoedigingen van onder andere haar opa,
AKU-voorzitter Wim Verlaan, liep
Evi een heel mooi cross-finale debuut, waar ze als 15e finishte
In het meisjes pupillen C veld was
Suus Hoogenboom de AKU-atlete van dienst die aan de start
stond. Suus had die ochtend ook
al op het hockeyveld gestaan
en daar haar enkel licht geblesseerd. De combinatie van het
zware parkoers, de opgebouwde vermoeidheid en de zere enkel maakte de finale tot een ware beproeving voor Suus, die desalniettemin veel karakter toonde door de race aan te gaan én
uit te lopen op plek 49. De meisjes pupillen A1 hadden heel goed
gepresteerd in de voorrondes en
waren daardoor met het maximale aantal van vier meiden vertegenwoordigd in de finale. Veel
ogen waren gericht op Esmee Kriger, die twee van de drie voorrondes wist te winnen. Esmee had
dan ook een goede start, maar
halverwege leek ze wat in de problemen te komen. Een haarband
die door de harde wind half van
haar hoofd gewaaid was bleek de
boosdoener. Uiteindelijk besloot
ze de weerbarstige haarband
naar een toeschouwer aan de
kant te gooien, waarna ze alsnog

een eindsprint inzette en naar
een hele fraaie 5e plek spurtte.
Achter Esmee streden Fleur Hofmijster en Dana Hoogenboom.
Fleur en Dana hadden hun geheime wapen ingezet, namelijk spiksplinternieuwe spikes, waardoor
zij in ieder geval verzekerd waren
van voldoende grip in de gladde modder. Misschien dat ze een
beetje teleurgesteld waren dat ze
ondanks dit geheime wapen toch
de race niet wisten te winnen,
maar uiteindelijk kunnen ze vooral trots terugkijken op hele degelijke races die ze op een 36e respectievelijk 57e plek wisten te finishen. Voor Isa Bouwman tenslotte was het helemaal niet zeker of ze überhaupt wel zou starten. De avond voor de race was ze
namelijk nog ziek. Maar omdat ze
haar team niet in de steek wilde
laten stond ze toch aan de start,
en toonde uit welk hout ze gesneden is door de race gewoon
te finishen (72e). Bij de meisjes
pupillen A2 was Elin van Dijken
de enige AKU-atlete die zich in
een veld van bijna 80 deelneemsters staande diende te houden.
Dat ging aanvankelijk heel goed,
maar al na 300 meter eiste de
zuigende modder haar tol doordat één van Elin’s schoenen erin bleef plakken. Hierdoor moest
ze noodgedwongen de resterende 1200 meter op één schoen en
één sok verder rennen. Zij was
hierdoor zonder twijfel de snelste
atleet van de dag op slechts één
schoen! Wat echter veel knapper was, was dat zij zich niet uit
het veld liet slaan door deze tegenslag en desondanks nog in de
eerste helft van de uitslag, op een
37e plek was terug te vinden.

kregen. TAC’90 strafte dit genadeloos af en de 1-1 was een feit.
In het laatste half uur golfde de
wedstrijd op en neer, zonder dat
beide ploegen echte kansen kregen om op voorsprong te komen.
Kortom, na ruim negentig minuten spelen floot de arbiter af en
was het zwaarbevochten punt in
de wacht gesleept.
Door dit knappe gelijkspel is KDO
wel gezakt naar de vierde plaats.
Met nog vijf wedstrijden te gaan
is er nog van alles mogelijk, zeker
gezien de enorme wilskracht die
tegen TAC’90 werd getoond. Aankomende zondag gaan de Kwakelaars naar Gouda toe voor de
uitwedstrijd tegen de nummer
12 ONA. Ontspanning Na Arbeid
bestaat dit in 2019 100 jaar en zal
er alles aan willen doen om in dit

jubileumjaar degradatie te voorkomen. De wedstrijd begint om
14.00 uur aan de Gerard Leeustraat 2 en wij hopen dan ook op
uw steun en komst!

tie. Dit team speelt goed samen,
niemand gaat voor zichzelf. Melissa is een super keeper en dit
team heeft 3 linkshandige speelsters, namelijk Bo, Senna en Kailey. De meiden zijn erg snel op
de break-out, meestal rennen
er 3 of soms 4 meiden mee, zo
staat er altijd iemand vrij. De bal
wordt dan net zo lang langs Eva,
Jill, Mya, Sacha, Marijne en Isa gespeeld tot de vrije speelster is gevonden, hier kan het publiek altijd erg van genieten. De meiden
van de C1 zijn naast het kampioenschap ook erg blij met Henk
v.d. Greft als trainer, die werd dan
ookmeerdere keren door de meiden bedankt met de spreekkoren: ‘Henkie Bedankt…’ maar ook
zonder de coaches Rianne Lek
en Jack Baak zouden ze hier niet
hebben gestaan.

Klaverjasnomaden
Uithoorn - Donderdag 4 april
werd dit seizoen alweer voor de
27e keer de wekelijkse klaverjasavond in de Schutse gehouden. Ditmaal gingen maar liefst
47 enthousiaste kaartliefhebbers de strijd met elkaar aan. Deze week stak Els Luijten met kop
en schouders boven iedereen
uit. Met een fantastische score van 7794 punten werd zij met
groot verschil op de rest van het
veld dan ook ruimschoots eerste. Op de tweede plaats eindigde Bettie Verhaegh met een nog
altijd verdienstelijk puntenaantal
van 7315 terwijl Douwe Douwstra uiteindelijk met 7247 punten beslag wist te leggen op de
derde plaats. Joke Rietbroek bakte er deze keer wel heel erg weinig van. Met pijn en moeite wist
zij niet meer dan 4666 punten bij
elkaar te sprokkelen. Deze score
betekende dan ook voor haar de
poedelprijs waardoor zij de hier-

aan verbonden troostprijs, zijnde een fles overheerlijke wijn, de
eerstvolgende klaverjasavond in
ontvangst mag nemen.
De marsenprijzen bestaande uit
prachtige, door DUO plant verzorgde boeketten bloemen, werden deze avond gewonnen door
Gerard van Eekhout, Louis Franken, Jan de Kuijer en Piet Luijten
terwijl de cadeaubonnen in deze
categorie, eveneens te besteden
bij DUO plant, in het bezit kwamen van Douwe Douwstra, Piet
van der Weijden, Joke Veenhof en
Thijs van der Jagt. De flessen wijn
gingen deze keer als marsenprijs
naar Herman de Jong, Corrie van
Bemmelen, Corrie Compier en
Piet van Klaveren. Alle prijswinnaars van harte gefeliciteerd.
De eerstvolgende klaverjasavond
wordt weer gespeeld op donderdag 11 april in de Schutse aan de
Merodelaan 1 te Uithoorn. Aanvang 20.00 uur.

Bridgeverening Uithoorn
Uithoorn - Maandag 1 april 2019
werd met 30 paren de 1e ronde
van de 6e parencompetitie van
Bridgevereniging Uithoorn gespeeld in de barzaal van sporthal
De Scheg. In deze 1e ronde pakten in de A-lijn Nel Bakker & Lia
Guijt de 1e plaats met de hoogste score van de dag 63,02% op
de 2e plaats werd beslag gelegd
door Bep & John de Voijs met
57,29% en op de 3e plaats Ineke v/d Sluijs & Henk v/d Schinkel
met 56,77% in de onderste regionen deelde Cees & Jos en Greet
& Henk de laatste plaats. In de Blijn pakte Marijke & Ger v. Praag
de 1e plaats met 57,29% op de 2e
plaats eindigde Marjan & Ben v/d
Broek met 55,73% en de 3e plaats
werd gedeeld door Joke v/d Berg
& Yvonne de Mare- Ludy Bonhof & Anneke Buskermolen en
Fons Roelofsma & Ton ter Linde
met 54,17% Greet & Ria hadden

hun avond niet en werden laatste. In de C-lijn pakte met hulp
van Marcel Dekker Joop de Haas
de 1e plaats met 61,14% op de 2e
plaats eindigde Corry v. Tol & Kees
Geerlings met 57,35% en op de
3e plaats eindigde Anja Baars &
Marja Calis met 56,01%. Het is de
BVU er veel aan gelegen om zoveel mogelijk instroom te krijgen
van nieuwe bridgers. Zo geven
we regelmatig bridgelessen. Bent
u een beginnend bridgepaar (of
thuisbridgers) dat ook het verenigingsleven wil leren kennen, dan
kunt u zich bij de BVU opgeven
om geheel vrijblijvend een paar
keer mee te spelen op de maandagavond en de sfeer te proeven.
Voor nadere informatie en/of lid
worden van de BVU kunt u contact opnemen met onze secretaris, Mevrouw Wies Gloudemans
tel. 02975-21190 of via de mail:
w.gloudemans@caiway.nl

Urban Hockey Challenge
op Qui Vive
De Kwakel - Zondag 14 april houden we op Qui Vive van 12.3014.00 uur voor alle jongens van
groep 3 tot en met 8 een gave
hockeyclinic. Ben jij een sportieve jongen, dan hopen wij jou deze dag op Qui Vive te zien. Dit is
namelijk een goed moment om
kennis te komen maken met hockey. Je zult gave demo’s zien,
coole oefeningen en spannende trucjes doen en natuurlijk partijtjes spelen.Direct na de Chal-

lenge kun je ook gezellig blijven
kijken naar de wedstrijd van Heren 1! Als je al lid bent van Qui Vive kun je uiteraard ook komen.
Neem gezellig een vriendje mee
die nog niet weet hoe leuk hockey is en dan kun jij het hem laten
ervaren. Het wordt een super toffe clinic. Als je mee wil doen aan
deze clinic, stuur dan even een
mailtje naar: evenementen@quivive.nl en dan hopen we je te zien
op zondag 14 april.
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Legmeervogels nog niet
in veilige haven

Afscheid van een ‘kleine’ kanjer
De Kwakel - Op zaterdag 30
maart overleed Ria Bulters op
de gezegende leeftijd van 95
jaar. Een groot aantal leden van
de BVK was aanwezig op de afscheidsplechtigheid op donderdag 4 april, waar zij door haar
dochter en kleindochters werd
getypeerd als een stoere moeder en oma die graag haar eigen
gang ging, maar altijd zeer sociaal
bewogen was en oprecht geïnteresseerd was in het wel en wee
van anderen. Ondanks haar hoge leeftijd stond zij nog midden
in de samenleving en wist zij heel
goed was er speelde in de snel
veranderende maatschappij. Ria
was ons oudste lid en wij kennen
haar als de graag geziene vriendelijkheid zelve, die na afloop van
de speelavond veelal nog een
uurtje nableef met een portje in
haar hand. Het woord ‘stoer’ zou
dan ook niet als eerste bij ons opkomen als wij aan haar terug denken, maar duidelijk is dat in haar
fragiele lichaam een sterke persoonlijkheid schuil ging, die wij
ontzettend zullen missen.
Na een mooi woordje van voorzitter Nico was het toch tijd op
de strijd aan de tafel aan te vangen. In de A lijn een eerste plaats
voor Rita Ritzen met invalster Ariette Tromp met 65%. Agnes de
Kuijer en Ans Nieuwendijk deden

met 60,42% goed mee en Marion en Wim Noom scoorden met
58,33% bijna 15% meer dan vorige week en dat leverde hen de 3e
plaats op. Paula en An konden alleen maar dromen van dergelijke
scores, want zij moesten alle andere paren boven zich dulden.
In de B-lijn een opvallende score voor de nummer 2 van de daguitslag. Niet zo opvallend natuurlijk als de 66,88% score van Elisabeth en Nan v.d. Berg, maar Nico Koning en Jan Streng scoorden 57,29% na een desastreuze
start aan hun eerste tafel tegen
Elisabeth en Nan, waar zij 5%(!!!)
scoorden. Dat betekent dat hun
gemiddelde score op de resterende 5 tafels bijna 70% was. De
3e plaats was met 56,94% voor
Jan v.d. Knaap en de weer terug
gekeerde vaste reporter Jaap Verhoef. In deze lijn sloten Addie en
Hetty de rij.
In de C-lijn spanden Marjan en
Ben v.d. Broek de kroon met
62,5%. Greet Rahn en Janny Snabel werden met 56,25% 2e en er
was een gedeelde 3e plaats voor
Anneke Bicknese en Ditte Broeder en Susanne Ambagtsheer en
Riet Wesselingh met 55,83%.
Traditiegetrouw laat ik de namen
van de nummer laatst in de C-lijn,
mede op hun eigen verzoek, achterwege.

Thamen Heren 1 wint
openingswedstrijd
De Kwakel - Het is een mooie lente avond, de barbecue staat aan,
muziek komt uit de speakers en
het is gezellig druk wanneer Thamen op vrijdag 5 april de eerste
wedstrijd van het seizoen speelt
tegen Schiedam. De ballen worden geleverd door NK Event Support NL en de burgemeester van
Uithoorn, de heer P.J. Heiliegers,
gooit de eerste bal. Honkbalseizoen 2019 is geopend!
Thamen begint goed in de 1einning. Benner slaat een honkslag én schuift door naar 3 op de
tweehonkslag van Groen. Door
een fout van Schiedam komen
beiden over de thuisplaat. In de
3e inning doet Schiedam iets terug. G. Spruit Bleeker slaat een
honkslag en weet na goed honklopen en een wilde worp van pitcher Benner te scoren: 2-1. Nog
diezelfde inning vergroot Thamen de afstand. Benner en Groen
komen door honkslagen op de
honken en op de opofferingsslag
van De Castro scoort Benner de
3-1. In de 4e inning is Schiedam
dichtbij een punt. Met de aangooi van korte stop Nurse op catcher De Castro wordt voorkomen
dat Offermans scoort, hij wordt
uitgetikt op thuis. Wederom is het
G. Spruit Bleeker die op de honken komt in de 5e inning. Door

de honkslagen van Hernandes en
D. Spruit Bleeker weet hij te scoren: 3-2. Door het dubbel spel
van tweede honkman Hoekstra,
gaat Thamen naar haar slagbeurt.
Schouten weet hierin te scoren
op de slagbeurt van Groen: 4-2.
In de 6e inning houdt het publiek
haar adem in, als de hard geslagen bal van G. Spruit Bleeker op
de borst van pitcher Benner belandt. Tijdens z’n val weet hij de
uit te maken op het eerste honk
en krabbelt hij gelukkig weer op.
Thamen weet ook nu te scoren.
Vogelaar slaat een tweehonkslag
en komt thuis door de honkslag
van Schouten: 5-2.
In de 7e komt Hernandes door
geraakt werpen op het honk en
Offermans stelt hem in staat te
scoren. Van Thamen slaat Nurse
een honkslag en weet thuis te
bereiken door de honkslag van
Cornelissen: 6-3. Pitcher Benner, die nog altijd op de heuvel
staat, houdt Schiedam goed in
bedwang en noteert 4 (!) strikeouts in de 8e en 9e inning. Derde
honkman Groen laat in de 9e wederom z’n klasse zien, door een
bal weg te pakken op fout gebied
en met een onderhandse aangooi D. Spruit Bleeker uit te gooien op het eerste honk. Thamen
wint met 6-3.

Honkballers Thamen verwelkomen burgemeester
De Kwakel - In het kader van zijn
kennismakingstour was burgemeester Pieter Heiliegers vrijdagavond terug bij zijn oude liefde:
het honkbalveld. Hij maakte kennis met het bestuur van honkbalvereniging Thamen uit De Kwakel
en gooide de eerste bal tijdens de
openingswedstrijd van het eerste herenteam dat vrijdag tegen
Schiedam speelde.
Toen burgemeester Heiliegers
de uitnodiging ontving van de
honkbalvereniging om kennis te
maken en de eerste bal te gooien, twijfelde hij geen moment.
Want wat niet iedereen weet, is
dat hij veel liefde heeft voor deze sport. Op zijn vijftiende speelde hij bij honkbalvereniging Harlem Nicols. ,,Ik vind het een stoere
sport,” vertelt Heiliegers net voordat hij het veld oploopt om de
eerste bal te gooien. Om zijn support te tonen aan de honkballers
tijdens hun openingswedstrijd
zet hij eerst nog een Thamen pet
op. Dit tot groot genoegen van
de spelers. ,,Welkom in ons team!’
grappen ze en geven hem allemaal een high five.
Met een glimlach op zijn gezicht
en onder het toeziend oog van
onder andere zijn vrouw José
loopt hij vervolgens naar de plek
waar hij de bal zal gooien. En dat
deed hij met verve. Nadat de bal
gegooid was nam de burgemeester samen met zijn vrouw en de
voorzitter van de vereniging Linda van Rekum plaats op de tribune om van de wedstrijd te genieten die gewonnen werd door de
thuisploeg met 6-3. Van Rekum:
,,Wij lazen de oproep van de burgemeester aan inwoners om hem
uit te nodigen om kennis te maken. Dat vonden wij een heel leuk

idee. Wij zijn blij dat hij onze uitnodiging geaccepteerd heeft en
de tijd neemt om met ons kennis
te maken. Hij toont veel interesse
in onze club en dat vind ik mooi
om te zien.”
In volle gang
De kennismakingstour van Heiliegers, die op 24 januari is geïnstalleerd als burgemeester van
Uithoorn, is in volle gang. Zo
heeft hij reeds kennisgemaakt
met onder andere de Reddingsbrigade, is hij bij verschillende
bewoners op de koffie geweest,
heeft hij pannenkoeken gegeten
met een groep inwoners in Zijdelwaard en is hij op bezoek geweest bij raadsleden. Ook zijn diverse religieuze gemeenschappen -waaronder de moslim en
protestants christelijke- bezocht
en staat er nog een aantal op stapel. Aanstaande zaterdag gaat
hij naar roei- en kanovereniging
Michiel de Ruyter. ,,Ik word overal met open armen ontvangen.
Hartverwarmend. De komende maanden ga ik nog veel meer
mensen ontmoeten. Daar kijk ik
enorm naar uit.”

Qui Vive Dames 1
verliest wedstrijd
Uithoorn - Na de eerste vier wedstrijden van de tweede seizoenshelft bevindt Qui Vive Dames 1
zich in een zenuwslopende poule op een gedeelde tweede plaats
met twee andere teams en met
één punt achterstand op de nummer 1. Daarom is elke wedstrijd
weer erg belangrijk. Het doel van
de Dames van Qui Vive is om een
plek in de top vier te behalen, wat
dus tot nu toe prima verloopt.
Afgelopen zondag kwam Alkmaar op bezoek in de Kwakel. Alkmaar bungelt na de winterstop
onderaan in de middenmoot en
heeft dus niks te verliezen. De vorige wedstrijd tegen Alkmaar eindigde in 1-2, in het voordeel van
Qui Vive. De wedstrijd begon erg
sterk vanuit de thuisploeg waarbij er al gelijk een grote kans was
om te scoren. Een 2 tegen 2 in de
cirkel werd helaas net naast de
goal gepusht. Na enkele minuten werd de wedstrijd wat stroef
en na een snelle counter kwam er
een speelster van Alkmaar de cir-

kel binnen en haalde een strafcorner. Alkmaar sleepte deze corner mooi binnen achter de eerste
uitloper langs in de rechterhoek.
Na dit tegendoelpunt waren er
vele kansen voor Qui Vive, maar
deze werden helaas niet benut.
Ondanks dat de dames goed aan
het hockeyen waren en er ontzettend veel energie werd geleverd
was de stand in de rust 0-1. De
tweede helft speelden de dames
wederom een sterke helft. Er werden een aantal corners behaald
en kwamen veel gevaarlijk de cirkel binnen. Helaas wilde het maar
niet lukken om de bal binnen de
palen te krijgen. De wedstrijd eindigde in 0-1, maar Qui Vive Dames 1 liep wel met een goed gevoel het veld af.
Met nog zes wedstrijden te gaan
blijft Qui Vive op een mooie vierde plaats in de eerste klasse
staan. Wordt het een kampioenschap, play-offs of sluiten we het
seizoen af met een hele mooie
plaats in de top 4.

Klaverjasseizoen bij
Legmeervogels
Uithoorn - Net als het voetbalseizoen ten einde loopt, loopt
ook het klaverjasseizoen bij Legmeervogels langzaam maar zeker
neer het eind. Er zijn nog 2 klaverjasavonden te gaan. De eerste is
op vrijdag 26 april en het seizoen
wordt afgesloten op vrijdag 24
mei 2019. Dis is dan niet de laatste vrijdag van de maand mei
maar ivm de KNVB beerfinales op
vrijdag 31 mei is dan de kantine
niet te gebruiken voor het klaverjassen. Dan is er wel geklaverjast

op vrijden 29 maart 2019. In de
prijzen zijn gevallen Ineke Ykema
met 4907 punten de poedelprijs
is toch ook een prijs. Herman de
Jong is deze avond 3e geworden
met 7190 punten.
Fred Witsel is de winnaar geworden van de 2e prijs met 7399 punten. De eerste plaats is gegaan
naar Hans Heere met het mooie
aantal van 7862 punten. De volgende klaverjasavond bij Legmeervogels is dan op vrijdag 26
april 2019.

Uithoorn - Legmeervogels zou
zich bij winst op DSOV zo goed
als zeer hebben verzekerd van
nog een jaartje in de 1ste klasse.
Maar door in Vijfhuizen tegen een
2-0 nederlaag aan te lopen, na
enkele dramatische eerste 45 minuten, is het nog steeds niet zeer
dat Legmeervogels ook volgend
seizoen mag uitkomen in de 1ste
klasse.
Legmeervogels beginnen met
Halil Suzulmus in het doel en trainer Florian Wolf vervangt op het
laatste moment ook links achter
Revellino Slijters voor Xavier Milan die wel tijdig aanwezig is. In
de eerste 15 minuten golft het
spel heen en weer waarbij het
wel opvalt dat een aantal spelers van Legmeervogels moeite hebben met om de juiste pas
naar de juiste persoon. Hierdoor
komt DSOV veelvuldig maar geheel onnodig in balbezit. In deze
fase kruipt Legmeervogels al een
keer door het oog van de naald
als een schot van zeker 25 meter
van Vince Kwant uiteenspat op de
lat. Na 15 minuten spelen komt
Legmeervogels er nog maar zelden aan te pas. Mede door het
al gememoreerde matige, slechte veldspel van Legmeervogels.
Na 30 minuten spelen valt er dan
toch een treffer te noteren. Spiros Lomis en Vince de Kwant van
DSOV kunnen wel heel makkelijk door de verdediging van Legmeervogels lopen en het is dan
Sprios Lomis die de geheel vrij
staande Vince de Kwant weet te
bereiken. Tegen diens inzet heet
Halil Suzulmus, de doelman van
Legmeervogels geen verweer en
staat de thuisploeg op een verdiende 1-0 voorsprong. Even later heeft Legmeervogels alle geluk van de wereld als een kopbal
van Spiros Lomis via de onderkant van de lat terug stuitert in
het veld. Volgens vele een treffer
van niet in de ogen van scheidsrechter en ass scheidsrechter
door de KNVB aangesteld. Vlak

voor het ingaan van de rust is er
een hele kleine opleving bij Legmeervogels. Yorick v d Deijl is nog
het dichts bij de gelijkmaker maar
zijn inzet beland niet in het doel
maar op het doel. Bij het ingaan
van de rust staat de 1-0 voor DSOV dan nog steeds op het score
bord.
Na de rust een met wat meer inzet
en vertrouwen spelend Legmeervogels wat nu dan ook het initiatief neemt. Gelijk al in de eerste
minuut is er kans op de gelijkmaker. Een voorzet van Puck Postma wordt op een haar naar gemist door Martijn Tjon-A-Njoek.
Dan heeft Legmeervogels het geluk niet aan zijn zijde. Als er een
speler van Legmeervogels in een
doelrijpe positie komt te staan er
is altijd wel een uitstoken been
van een DSOV speler die de inzet blokkeert. Aan de andere kant
zijn de counters van DSOV zeer
gevaarlijk. Het is dan aan de doelman van Legmeervogels, Halil Suzulmus te danken dat DSOV niet
verder wegloopt bij Legmeervogels. Hij is het die Legmeervogels op het been weet te houden.
Toch is hij bij de 2e treffer van DSOV kansloos. Met nog een kleine 10 minuten te spelen komt de
bal bij het uitverdedigen van Legmeervogels tegen de benen van
de scheidsrechter. De scheidsrechter van dienst dhr Loenen
rijgt deze bal niet voldoende onder controle en spring dan via zijn
benen springt de bal voor de voeten van DSOV speler Joey Carolina. Op dit moment zijn er veel
spelers van Legmeervogels bezig met de opbouw van een aanval. Carolina ziet dan Spiros Lomis
staan en tegen diens inzet heeft
Halil Suzulmus geen verweer.
Met deze treffer is het laatste verzet van Legmeervogels gebroken
en hobbelt de wedstrijd naar het
einde. Legmeervogels hebben dit
duel verloren door een dramatische eerste 45 minuten te spelen.
Legmeervogels onwaardig.

Boule Union Thamen
sluit competitie af
Uithoorn - De laatste speeldag
van de Nationale Petanque Competitie was voor beide teams van
Boule Union Thamen een uitwedstrijd. Beide teams moesten tegen Les Boules Fleuries
(LBF) in Lisse. Ondanks de gunstige weersverwachtingen besloot de thuisspelende teams in
in de hal te spelen. Het tweede
team had een moeilijke dag, De
eerste speelronde werd met 1-2
verloren. Alleen de equipe Nel
Bloemers/Jannie v Kooten wisten nipt de te winnen. De triplettenronde ging geheel verloren,
waardoor alleen nog een gelijkspel mogelijk was. Maar de afsluitende doublettenronde werd een
kopie van de eerste speelronde.
Het was weer de equipe Nel Bloemers/Jannie v Kooten die voor de
winstpartij (13-6) zorgen. De ontmoeting werd dus met 6-2 verloren, waardoor het team met in totaal eenmaal winst, viermaal gelijkspel en negenmaal verlies op
de zevende plaats in hun poule van de zesde divisie eindigden
door een beter puntensaldo;
Het eerste team moest tegen het
derde team van LBF spelen. De
thuiswedstrijd was een gelijkspel
en LBF stond in de tussenstand
een punt voor op BUT. Er moest
dus gewonnen worden om nog
een plaatsje te stijgen in de eindrangschikking.
De tart was goed met tweemaal
winst, De triplettenronde werd
gedeeld en dus ging BUT 1 mrt
een 3-2 voorsprong de afsluitende doublettenronde in. Daarin
werd sterk gespeeld en dat resulteerde in driemaal winst en een
vierde plaats in de eindstand van
poule 5 van de vierde divisie.
Kampioen in deze poule werd jbv
Bulderbaan 1 uit Amstelveen.
Nationaal kampioen werd de
equipe van Les Cailloux uit Zeist,

die in jull uit zullen komen in de
voorronde van de Europa Cup.
Voor Boule Union Thamen begint
nu echt het zomerseizoen met als
eerste activiteit het clubkampioenschap tête-à-tête op zondag
14 april, aanvang 10.30 uur aan
de Vuurlijn.

