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De 4 mei herdenking

KORT NIEUWS:

Buschauffeur
neergestoken

Uithoorn – Dinsdagavond
omstreeks half tien is aan het
Cort van der Lindenplein in
Uithoorn vermoedelijk een
buschauffeur neergestoken.
Hij is naar het ziekenhuis gebracht in stabiele toestand.
De politie laat via burgernet weten dat ze een man
van 1,80 meter zoeken, licht
getint met een grijze trui en
een donkere broek. Ter plekke word onderzoek gedaan
om de situatie in kaart te
brengen.
Foto: VTF / Laurens Niezen

Impressie van de geplande rotonde bij de kruising van de Koningin Máximalaan en de Admiraal Van Ghentlaan.
Met tevens een ontsluiting naar het Zijdelveld

Gemeente breidt
(groene) verkeersplan uit

Uithoorn - In de gemeente Uithoorn heeft de 4 mei herdenking niet alleen betrekking op de
slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Zij staan ook stil bij de
slachtoffers die gevallen zijn bij
andere oorlogen, geweld of vredesmissies (bijvoorbeeld de Balkanoorlog, de vluchtelingen uit
Iran, Irak en Syrië, terroristische
aanslagen, e.d.). Vrijheid, verdraagzaamheid en vrede is niet
vanzelfsprekend, zeker in 2019 en
belangrijker thema dan ooit. De 4
mei herdenking is daar een goed
moment voor. De leerlingen van
alle scholen in Uithoorn hebben zich goed kunnen voorbereiden op de 4 mei herdenking aan
de hand van de onderwijsreader
“Uithoorn, het gaat goed...”, inclusief beelden van de gelijknamige
film uit 1945. Op 4 mei vertrekken
de deelnemers aan de Stille Tocht
om 19.35 uur vanuit het Oranjepark (Emmalaan). Slagwerkers
van KnA gaan voorop met omfloerste trom. Onderweg wordt
bij het Station de plaquette met
de namen van de slachtoffers uit
de Tweede Wereldoorlog aangedaan. Bij het Stiltemonument tegenover de Thamerkerk wordt de

Last Post gespeeld en is het om
20.00 uur twee minuten stil, afgesloten door het zingen van twee
coupletten van het Wilhelmus.
Daarna volgt een toespraak door
de burgemeester. Hij zal namens
de gemeente een krans leggen,
gevolgd door de bloemenhulde van inwoners en organisaties
uit de gemeente Uithoorn. Iedereen wordt nadrukkelijk verzocht
om bloemen mee te nemen. Aansluitend is er binnen in de Thamerkerk een korte herdenkingsbijeenkomst. Iedereen is welkom
om deel te nemen aan deze herdenking. Voor actuele informatie
verwijzen wij u graag naar www.
facebook.com/4meiuithoorn.nl

Uithoorn - In februari dit jaar presenteerde de gemeente haar
groene verkeersplan voor het dorpscentrum waarbij het verkeer
via de Prinses Irenebrug over twee rijrichtingen door het centrum
van het oude dorp over de Koningin Máximalaan vice versa kan
blijven rijden.
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Stapje verder
Intussen gaat de gemeente weer
een stapje verder door op de Koningin Máximalaan ter hoogte van
de eenzijdige kruising met de Ad-
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Zij het gelimiteerd vanwege een
30 km zone. Uitgangspunt daarbij is dat het voor doorgaand verkeer niet aantrekkelijk moet zijn.
Dat dient via de N201 zijn weg
te vervolgen en niet door dorpscentra als Uithoorn en Aalsmeer.
Maar er is meer want de gemeente wil een uitgebreide verkeersstructuur met groene middenbermen waarin, bomen, vloeiende struiken en planten de dienst
zullen uitmaken. Een en ander is
uitgebreid met illustraties in deze krant toegelicht (zie NMB 20
febr.). Kortom, een plan waarbij straten en lanen anders worden ingericht met voorrang voor
voetgangers en waar de auto eigenlijk ‘te gast’ is. Het plan wordt
inmiddels verder uitgewerkt.
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Bijgaand ziet u enkele impressies
van zowel de rotonde bij de Admiraal van Ghentlaan als de vergroening van de Prinses Irenelaan. In
oktober dit jaar zal het voorlopig
ontwerp van het verkeersplan aan
miraal van Ghentlaan eveneens de gemeenteraad worden voorgeeen rotonde in te plannen. Voor- legd. Vervolgens wordt een definidelen daarvan zijn een beter over- tief ontwerp gemaakt. Daarna volzicht van de verkeersbewegin- gen verdere stappen als aanbestegen en een ontsluiting van het Zij- ding e.d.
delveld. Bewoners aldaar zullen
dan verkeerstechnisch (eindelijk) Inloopavond
toegang krijgen tot de Koningin Tijdens de inloopavond op donMáximalaan zonder daarvoor met derdag 18 april konden bewohun vervoermiddel helemaal het ners en verdere belangstellenden
Zijdelveld te moeten afrijden naar zich tussen 17.00 en 19.00 uur in
het gemeentehuis om via de Laan het gemeentehuis op de hoogvan Meerwijk naar de kruising te te stellen van de plannen. Daarkomen. Sterker nog, er is ook nog bij kon men de tekeningen van
een extra toegang gepland pal de rotonde bij de Admiraal van
voor de nieuw aan te leggen ro- Ghentlaan en die van de Prinses
tonde op de kruising met de Laan Irenelaan bekijken, vragen stelvan Meerwijk/Koningin Máxima- len en zijn/haar mening geven.
laan. Niet in de laatste plaats zorgt De gemeente was met verkeersde nieuwe rotonde bij de Admiraal kundigen aanwezig voor toelichvan Ghentlaan ook nog eens voor ting. Degenen die niet in staat
een snelheid afremmende wer- waren om de inloopavond te beking. Al doende zal ook de Prinses zoeken, kunnen de tekeningen
Irenelaan een groenere uitstraling ook op www.uithoorndenktmee.
krijgen. Voor alle plannen zijn in- nl onder het kopje ‘projecten’ vinmiddels schetsen gemaakt die den. Daar kunt u ook lezen hoe u
verder zullen worden uitgewerkt, op deze plannen kunt reageren.

Wij zijn met SPOED op zoek naar serieuze

BEZORGERS/STERS
Uithoorn: Omg. Marsmanlaan/Elsschotlaan
(250 kranten)

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

Leerlingen ’t Startnest
bezoeken ambulancedienst
Uithoorn - Ook dit schooljaar
konden leerlingen van basisschool ’t Startnest deelnemen
aan het atelier “Kennismaken
met EHBO”. Dit atelier is een van
de keuzeworkshops die de basisschool op vrijdagmiddagen aanbiedt aan leerlingen van de groepen zeven en acht. De acht deelnemers aan het EHBO-atelier
brachten als afsluiting van de serie lessen Jeugd EHBO op 15 april
een bezoek aan de ambulancedienst van regio AmsterdamAmstelland. In de garage aan de
Spinnerij te Amstelveen, waar
vijf ambulances staan, kregen
ze van verpleegkundige Michiel
van Hoek uitleg over de inventaris van een ambulance en over
het functioneren van de dienst.
Proefondervindelijk konden ze in
de ambulance zelf op de monitor
bekijken hoe het stond met hun
bloeddruk, hartslag en het zuurstofgehalte in het bloed. En welke

hulpmiddelen de chauffeur voorin tot zijn beschikking heeft om
veilig en zonder omwegen op de
juiste plek te arriveren.
Verbandtasje
De leerlingen kregen van hun
EHBO-docent Bob Berkemeier ieder een eigen verbandtasje
mee naar huis. Er zit materiaal in
dat plaatselijke apotheken gratis
ook als oefenmateriaal beschikbaar hadden gesteld. Wel was er
ook informatie voor hun ouders
bij, met de aanbeveling bij de Afdeling Uithoorn van de Koninklijke Nederlandse Vereniging EHBO
ook zelf een EHBO- of Reanimatiecursus te volgen. Immers het
zou raar zijn als ouders in paniek
met twee linker handen staan terwijl zoon of dochter de EHBO- en
reanimatielessen van hun jeugdcursus kordaat in de praktijk
brengt.
Foto Bob Berkemeijer.
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INFORMATIEF
DOKTERSDIENSTEN
Spoedgevallen overdag via
eigen huisarts en dan toets 1.
Spoedgevallen avond/nacht/
weekenden via huisartsenpost
Ziekenhuis Amstelveen,
tel. 020-4562000.

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

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

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

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

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

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

men. Ans Heikens en Ebba Hoogenraad zijn beiden 25 jaar lid. Wil
van de Water 42 jaar lid waarvan
25 jaar in het bestuur. Allen een
mooi bos bloemen. Greet Bijlsma
nam ook afscheid als geweldige
secretaris. Samen met voorzitter
Peter Lucas.

WEEKAGENDA PARTICIPE
Yoga op de stoel is voor iedereen toegankelijk die niet op de
mat kan liggen maar wel graag
de positieve effecten van Yoga wil ervaren. We doen yogahoudingen, ademhalingsoefeningen en ontspanningsoefeningen of meditaties. De lessen zijn geschikt voor mensen
die niet lang kunnen staan, lichamelijke beperkingen hebben, chronisch ziek zijn of herstellend zijn van een operatie.
Tijdens de les bekijken we wat
voor jouw lichaam mogelijk is
en ervaar je de grenzen van
je eigen lichaam. Zodat je deze beter kan herkennen en er
anders mee leert omgaan. Vrijdagmiddag van 13.00 tot 14.00
uur in Wijkcentrum Bilderdijkhof. Kom eens langs voor een
gratis proefles!
CREATIEVE
MAANDAGMIDDAG

Iedere maandagmiddag kunt u
tussen 13.30 en 15.30 uur in de
Bilderdijkhof terecht om lekker creatief bezig te zijn in ons
knip- en kleurcafé. Vanzelfsprekend wordt er ook gezellig en
gezamenlijk een kopje thee
gedronken.

normaal gesloten is, van dichterbij te bekijken.

Uitstekend bewaard gebleven
Onder begeleiding van een ervaren fortengids kunt u Fort WaverAmstel ontdekken. U zult zien dat
alle elementen van vroeger uit-

IN SAMENWERKING MET
ZENDING OVER GRENZEN:
KLEDING INZAMELINGSACTIE

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 wijkcentrum
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 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!
KOFFIEOCHTENDEN IN DE
WIJK

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

stekend bewaard zijn gebleven.
In het gebouw ziet u oude wasruimten, elektrakasten en een oude keuken. Ook het waterreservoir, waterpomp en de sanitaire voorzieningen liggen er nog
precies zo bij als vroeger. Buiten
heeft u een weids uitzicht over
het vlakke polderlandschap. Als u
goed kijkt, ziet u zelfs de skyline
van Amsterdam.
Vleermuizen en zilverreigers
Fort Waver-Amstel ligt tegen
de natuurgebieden Botshol en
Waverhoek aan. Vanwege deze mooie ligging zijn er, met een
beetje geluk, ook verschillende
dieren te zien. In de gracht langs
het fort zoeken de ijsvogel en zilverreiger vaak hun eten. In de
winter wordt een deel van het
fort door vleermuizen gebruikt
als slaapplek. Je ziet ze niet, maar
ze zijn er wel.

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

Bilderdijkhof 1
Uithoorn
Tel. 0297-567209

YOGA OP DE STOEL

Regio - Een bijzondere combinatie van natuur en cultuurhistorie
op steenworp afstand van Amsterdam.
Zo zou je Fort Waver-Amstel kunnen omschrijven. Op zondag
28 april om 14.00 uur krijgt u de
kans om dit imposante fort, dat

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

Zes jubilarissen bij Amicitia
Regio - Afgelopen maandag werden er 6 jubilarissen in het zonnetje gezet. C.O.V.Amicitia bestaat
63 jaar, waar van Nel van der Neut
al 60 jaar lid is. Ina Ruppert 50 jaar
en Edda de Boer 40 jaar. Ze kregen gouden speld, sculpturen,
oorkonde van de KCZB en bloe-

Op ontdekkingstocht op
Fort Waver-Amstel

Eik of linde, wilg of iep?
Regio - Vraag je je dat ook wel
eens af, als je een fraaie boom
of bomenrij ziet? Misschien vind
je, dat alle bomen in de winter en het vroege voorjaar op elkaar lijken. Maar als je goed kijkt,
zijn veel soorten bomen goed te
herkennen aan hun knoppen of
bloeiwijze. Want ja, bloeien doen
bomen ook, en veel soorten doen
dat voordat ze in blad komen. In
de dorpskernen van De Ronde
Venen staan vele duizenden bomen, maar het aantal soorten is
uiteraard veel kleiner. Wie het interessant vindt om meer te weten over bomen en boomsoorten is op 28 april welkom in Wilnis. Dan vindt van 10.30-12.00
uur een bomenwandeling plaats
door de dorpskern van Wilnis onder leiding van een IVN natuurgids. Verzamelen onder de grote
plataan voor het oude raadhuis
van Wilnis op de hoek van Raadhuislaan en Dorpsstraat om 10:30
uur. Wil je daarnaast ook op eigen
gelegenheid rondwandelen door
de Rondeveense kernen en daar-

bij bomen leren herkennen, schaf
dan het IVN Bomenboekje aan,
dat beschrijvingen van 32 boomsoorten bevat, met allerlei kenmerken, gebruik door de mens,
volksverhalen en nog veel meer.

Het boekje is op 28 april voor EUR
7,50 verkrijgbaar bij de IVN gids.
De bomenwandeling zelf is gratis; aanmelden is niet nodig. Informatie bij Chiel Bakkeren, tel.
241509.

Ga mee op ontdekkingstocht!
Op zondag 28 april om 14.00 uur
kun je dit bijzondere fort ontdekken. Bestel toegangskaarten via
www.natuurmonumenten.nl/
fortwaveramstel.
Lid van Natuurmonumenten?
Dan betalen volwassenen €5,- en
kinderen (ook OERRR-leden) €4,-.
Niet-leden betalen €8,- en kinderen €7,-.
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Nachtegalen in concert in de duinen!
Regio - Op Koningsdag, zaterdag 27 april, organiseert de vogelwerkgroep van IVN De Ronde
Venen en Uithoorn een nachtegalenexcursie in de Amsterdamse Waterleidingduinen
Halverwege april arriveert de
nachtegaal uit Afrika en laat zijn
zang uitbundig horen. De mannetjes komen als eerste, om zich
van het broedgebied van vorig
jaar te verzekeren.
Daarna zingen zij de vrouwtjes,
die later komen, zogezegd uit de
lucht. Ze gaan ook andere zangvogels zoeken en op zang proberen te localiseren.
De Gekraagde Roodstaart bijvoorbeeld, mooi gekleurd, omdat
hij als holenbroeder geen schutkleur nodig heeft. Hij komt juist

Stelling van Amsterdam
Fort Waver-Amstel is onderdeel
van de Stelling van Amsterdam;
de 135 kilometer lange verdedigingslinie rond de hoofdstad. Dat
deze waterlinie uniek in de wereld is, blijkt wel uit het feit dat
de Stelling van Amsterdam Unesco Werelderfgoed is. Tussen 1886
en 1911 is Fort Waver-Amstel gebouwd. Het fort was de enige verhoging in het open, vlakke polderlandschap. En wanneer u vanuit de polder naar het fort kijkt,
ziet u dat er in 100 jaar niets is
veranderd.

in de duinen veel voor. Andere te verwachten waarnemingen
zijn: Boomleeuwerik, Tuinfluiter,
Braamsluiper, Bonte Specht, en
niet te vergeten de Sprinkhaanzanger. Deze laatste vogel, met
zijn mysterieuze krekelachtige
zang wordt jaarlijks gehoord.
De balts van de Boompieper, die
als een parapluutje uit een hoge
boomtop naar beneden zeilt, is
ieder jaar een belevenis. In de waterzuiverings-kanalen zijn allerlei
watervogels aanwezig, waaronder vele eendensoorten. Ook de
kleinste fuut, de Dodaars, komt
er voor.
Tijdens de wandeling kan ook de
zandhagedis zich laten zien. Natuurlijk krijgen we damherten,
reeën of mogelijk een vos in de

kijker. Vertrek: gezamenlijk met
eigen auto’s om 06.30 uur vanaf de parkeerplaats bij de Nieuwe Begraafplaats aan de Ir. Enschedeweg in Wilnis. Meerijders zijn welkom. Tussen 13.00
en 14.00 uur zijn we terug. De excursie start om 07.15 uur bij de
ingang van de Waterleidingduinen, bij Pannenkoekhuis ’t Panneland, Vogelenzangseduinweg
4, in Vogelenzang. Parkeren Euro 2,00 per auto. Toegangskaart
Euro 1,50 (alleeen pinnen mogelijk) Vergoeding benzinekosten in
overleg met de bestuurder.
Neem kijker, brood en iets te drinken mee. Kleed je zo nodig warm
aan. Excursieleider: Roy de dood,
06-23559528 Zie ook: ivn.nl/afdeling/de-ronde-venen-uithoorn

Druk
Janssen/Pers Rotatiedruk
Verspreiding en
bezorgklachten
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433
Centrale administratie
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900
Uitgave van
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht
132e jaargang
Oplage: 15.100
Ingezonden brieven
Eenieder staat het vrij te 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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Mila wint
eiertikwedstrijd
Uithoorn - Op donderdag 18
april hebben de leerlingen en
leerkrachten van OBS Toermalijn een gezellige paasfeest met
elkaar gevierd. Deze dag begon
met de eiertikwedstrijd in de klassen. Uit alle lokalen klonk het traditionele versje, wat het eiertikken extra kracht bijgeeft. Na al
dat getik kwam er uit iedere klas
een winnaar. Liz uit groep 1, Yara
uit groep 2, Mila uit groep 3, Vera

NATUUR
DICHT
BIJ HUIS

uit groep 4, Hamza uit groep 5,
Sanne uit groep 6, Jack uit groep
7 en Danique uit groep 8 gingen
de strijd met elkaar aan tijdens de
schoolfinale. Alle kinderen van de
school hadden zich buiten verzameld voor deze grote finale. Uiteindelijk waren het Yara en Mila die tot het allerlaatst overbleven. Na de grote finale mocht Mila zich laten kronen tot eierkoningin. Gefeliciteerd Mila!

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

Zijdelwaard in lentestemming
Uithoorn – Wie zaterdag jl een
bezoekje bracht aan winkelcentrum Zijdelwaard werd ieder uur
twintig minuten verrast door
de Lenteparade Uniqcycles. Een
groep niet te missen jongens en
meiden die op hun fietsen en
goede muziek het winkelcentrum

AmstelProms 2019
voor War Child
Zaterdag 22 juni is het weer zo
ver. Het jaarlijks terugkerende
AmstelProms muziekspektakel
gaat weer een prachtige avond
verzorgen waar bekende klassieke muziek en popmuziek
door een groot orkest en koor
ten gehore worden gebracht.
Het concert is ieder jaar weer
een fantastisch feest der herkenning waarbij heerlijk wordt
meegedeind of voluit wordt
meegezongen met de muziek.

op het evenemententerrein.
De enorme drukte op de kade
bij de Amstel verhinderde het
afgelopen jaar een goed zicht
op het podium voor te veel
mensen en dus moest de organisatie besluiten uit te wijken
naar het evenemententerrein.
Hierdoor ontstaat er echter wel
veel meer ruimte om de bezoekers allemaal een goed zicht
te geven op het evenement
en nog ruimte over te houden om een dansje te maken
Sponsoring voor War Child
op de heerlijke muziek. VoorDit jaar gaan de opbrengs- gaande concerten hebben duiten van AmstelProms volledig delijk gemaakt dat op de dinaar War Child. Een extra re- verse walsjes, bekende Nederden dus om sponsor te wor- landstalige muziek en de heerden van dit prachtige concert. lijke popmuziek veel mensen
Zonder voldoende sponsoren de benen niet meer stil kunnen
kan dit prachtige concert niet houden en de voetjes van de
plaatsvinden. Wilt u informatie vloer gaan.
over de mogelijkheid om met
uw bedrijf sponsor te worden De orkesten van KnA Uithoorn
en zichtbaar aanwezig te zijn en Sursum Corda uit Aalsmeer
voor de duizenden bezoekers? zijn al druk bezig met de repeNeem dan contact op via in- tities voor de muziek van Amfo@amstelproms.nl of kijk op stelProms. Wat dacht u van de
de website www.amstelproms. meeslepende en herkenbare
nl. U kunt ook een VIP arran- muziek uit de musicals van Angement nemen direct aan het drew Lloyd Webber, de zwoepodium, waarbij u een diner le nummers in een medley
voor 6 personen krijgt vooraf- van Frank Sinatra of de heergaand aan het concert waar- lijke meezinger Leef! Van Andna u onder het genot van een re Hazes jr. Natuurlijk worden
drankje het concert kunt bij- er weer enkele bekende walswonen. U kunt echter ook als jes gespeeld en zal het pubezoeker van dit gratis concert bliek worden getrakteerd op
een bijdrage leveren door een swingende muziek van Mazitplaats te kopen voor €25,- donna, The Pussycat Dolls en
, waarmee u tevens sponsor The Beatles. Kortom: een conbent van dit concert voor War cert om niet te mogen misChild. Kaarten zijn te koop via sen. Meer informatie over het
de AmstelProms website.
concert en de mogelijkheden om het concert en War
Meezingen en dansen
Child te sponsoren vindt u op
Het concert vind dit keer plaats www.amstelproms.nl

door toerde. Al snel zag je mensen mee swingen en vooral de
jeugd kon de shows wel waarderen. Bij Kwalitaria Zijdelwaard kon
men tussen 14.00 en 15.00 uur
ook nog eens een gratis softijsje halen en dat maakte het feest
compleet.

Rolstoelfietsers gezocht
Uithoorn - Rode Kruis Uithoorn
/De Kwakel heeft voor het komende seizoen nog plaats voor
een aantal goede fietsers in hun
rolstoelfiets team. De twee speciaal voor rolstoelen ontwikkelde
fietsen worden gebruikt om rolstoel-afhankelijke mensen een
leuke fietstocht middag te bezorgen. De meeste van onze gasten
worden bij Het Hoge Heem opgehaald maar ook aangemelde
gasten die nog zelfstandig wo-

nen maar moeilijk ter been zijn
en ook wel eens een stukje verder dan rond hun eigen woning
willen, kunnen door ons opgehaald worden en ruim 2 uur door
het poldergebied of langs de
Amstel of de KrommeMijdrecht
worden rondgereden. Onderweg op een terrasje een drankje
of ijsje hoort daar natuurlijk ook
bij. Interesse ? rolstoelfietsen@
icloud.com voor aanmelding of
meer informatie.

Gekwetter en getjilp
in de struiken
Huismussen en wij mensen hebben een warme relatie. Wij zorgen voor voedsel en beschutting. Zij maken ons blij met hun gekwetter en hun grappige hippen.
Met hun vertederende wat gedrongen voorkomen is het alsof ze op hun hurken zitten. Nu
het volop lente is kwebbelen
en tsjilpen ze dat het een lieve lust is. Ook de vrouwtjes
tsjilpen zachtjes hun partijtje mee. Dat kan ontaarden in
een soort ‘koorzang’. De echte
sexueel getinte zang is echter
voorbehouden aan de mannetjes. Die zang is niet veel anders dan een meer gestructureerde vorm van getsjilp, waarbij de performance minstens
zo belangrijk is, een mooie pose met opgezette borst en veel
aanstellerij.
Het tjilpen gaat natuurlijk over
de “liefde”. De vrouwtjes willen allemaal een man die zorgt
voor een sterk nageslacht, een
man met de beste genen. Zij
weten instinctief allang welke
mannen dat zijn. De man met
de grootste zwarte bef en de
dikste zwarte snavel; die is dominant. Immers, hoe groter de
bef, hoe groter ook de testikels en hoe beter het sperma.
Garantie voor een sterk nageslacht, want daar gaat het in de
vogelwereld tenslotte om. De
dominante mannen weten dat
ook; pompen hun borst nog
eens extra op en verleiden stiekem nog andere vrouwtjes. Alhoewel een mussenrelatie er
een voor het leven is, maken ze
allebei uitstapjes. Maar merkt
een mussenman dat zijn vrouw
in het broedseizoen wat vaak

afwezig is, dan beschouwt hij
dat als overspel; hij zal dan
minder voedsel zoeken voor de
jongen. Een trouwe vrouw kan
rekenen op zijn onvoorwaardelijke zorg. In een gemiddeld
mussennest tref je, door haar
uitstapjes, jongen van diverse
pluimage aan.
Aan hun kegelvormige snavel
kun je aflezen dat het zaadeters
zijn. Ze voelen zich thuis in een
rommelige tuin met schuurtjes
en struiken. Ook hun nesten
zijn vaak een rommeltje. Het
zijn echte gezelschapsdieren,
die graag in groepjes leven.
Helaas gaan ze sterk in aantal achteruit door gebrek aan
voedsel voor de jongen.
Jongen worden gevoerd met
insecten. Pincetsnaveltjes hebben de huismussen niet. Meer
ze zijn wel vindingrijk en behendig. Ze schudden insecten
van klimopbladeren, stelen ze
van andere vogels en pikken
ze uit de lucht. Een ware kunst
is het plunderen van spinnenwebben. De insecten worden
eruit gepulkt en tenslotte grijpen ze ook de spin nog.
Laten wij ervoor zorgen dat
onze gevederde vriendjes niet
uitsterven, door ze een bloemrijke tuin aan te bieden met
daarin veel insecten.
Gerda Veth, IVN-natuurgids

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

Spetterend jubileum
concert United
Regio - Interkerkelijk koor United o.l.v. dirigent/ pianist Rob van
Dijk heeft .voor een spetterend 35
jarig Jubileum concert verzorgd
m.m.v. The Young Cracow Philharmonic Jeugdorkest uit Polen en
gast sopraan Greetje de Haan uit
Mijdrecht. Het uitverkochte concert vond plaats in Kerkgebouw
De Schutse te Uithoorn. Het koor
opende de avond met het indrukwekkende nummer “ Music was
my first love “ begeleid door dirigent Rob van Dijk en het getalenteerde jeugdorkest uit Cracow. Dit
werd beloond met een daverend
applaus van het publiek! Het koor
liet ook andere prachtige nummers
horen zoals “ Conquest of Paradise”
van Vangelis en swingende gospels.
Opzwepend
Het orkest o.l.v. dirigent Tomasz

Tavenu trots op solisten
De Kwakel - Kim Burggraaf en Timo Vercammen van muziekvereniging Tavenu hebben op 20
april meegedaan met het solistenconcours in Aarlanderveen.
Kim speelde op trompet “The Cavalier” van V. Shelukov en behaalde 80 punten in de 5e divisie. Timo

speelde op bugel “Mira” van VanderCook en behaalde 82 punten
in de 4e divisie. Zij werden op piano begeleid door Jaco Kruijswijk.
Kim heeft iets meer dan 1 jaar les
bij Tavenu en Timo ongeveer 2,5
jaar. Zij spelen beide mee in het
opleidingsorkest van Tavenu.

Chmiel op zijn beurt speelde
prachtige en opzwepende filmmuziek zoals “ Orawa” van de
Poolse componist Wojciech Kilar
en “ Pirates of the Caribbean” bij
Klaus Badelt en een daverend applaus en staande ovatie van het
enthousiaste publiek was het gevolgd. Na de pauze, werd het koor
verrast met een kado cheque van
€350,- van Burgermeester Pieter
Heiliegers. Ook werd het orkest
in het Pools toegesproken door
de vertegenwoordigster van de
Poolse Ambassade uit Den Haag.
Nederland en Polen vieren samen
100 jaar Cultuur! Het koor samen
met Greetje de Haan, het orkest
o.l.v. Tomasz Chmiel en Rob van
Dijk aan de vleugel, eindigde dit
geweldige concert met het nummer “Finale” van St. Francis van
Assisi.
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Programma Koningsdag 2019
in De Kwakel
Ook dit jaar heeft het Oranje Comité De Kwakel, in samenwerking met Café Cobus, Het Dorpshuis en Cafetaria ‘t Trefpunt
weer een gevarieerd programma samengesteld voor Koningsdag. Voor jong en oud is er weer van alles te doen en te beleven in De Kwakel. Het Oranje Comité nodigt iedereen van harte uit om naar het Dorpscentrum van De Kwakel te komen
om deze Koningsdag te komen vieren.
FIETSEN VERSIEREN
Vanaf 9.30 uur zijn alle kinderen uit de kleuterklassen welkom
om met hun fiets, step of skelter mee te doen met de fietstoer
door het dorp. Het Oranje Comité zorgt voor vrolijke gekleurde
spulletjes om de fiets te versieren. Om 10 uur rijdt de stoet een
rondje door het dorp onder muzikale begeleiding van Steelband Tavenu.

DE VRIJMARKT
De vrijmarkt in De Kwakel is een mooie gelegenheid voor kinderen om spulletjes te verkopen. Van 13.00 tot 15.00 uur kun je
vanachter je kraam of vanaf je kleedje proberen een zakcentje
bij te verdienen. Vooraf een kraampje of plekje reserveren is verplicht, en kan bij Joke Meijer, Rozenlaan 84 te De Kwakel tussen
18.00 en 19.00 uur tot en met 23 april.

OPENING
KONINGSKAARTEN
Om 10.45 uur zal deze Koningsdag officieel worden geopend ’s Middags is er een klaverjaswedstrijd in het Dorpshuis De Quadoor burgemeester Pieter Heiliegers met een muzikale omlijs- kel onder leiding van Kaartclub Gezelligheid is Troef. Inschrijting door Steelband Tavenu.
ven kan vanaf 12.15 uur en de aanvang van het Klaverjassen is
om 12.45 uur. De inschrijving bedraagt 3,50 euro per persoon.
PRINSEN- EN PRINSESSENSPELLETJES (Groep 0, 1 en 2)
Van 11.00 tot 12.00 uur kunnen de kinderen uit de kleuterklas- WHATSAPP SPEURTOCHT EN KAMPVUUR
sen meedoen met de spelletjeskermis. In de bovenzaal van het Vanaf 14.00 uur is er een speurtocht uitgezet in de directe omDorpshuis kun je allerlei spelletjes doen. Natuurlijk ontbreekt geving van het Dorpshuis. Voor de jongere kinderen is dit een
daarbij niet het kroontje knutselen en het chips-ketting rijgen speurtocht met pijlen en foto’s, voor de oudere kinderen is er
en nog vele andere leuke spelletjes.
een whatsapp speurtocht. Je kunt met een groepje van maximaal 5 kinderen meedoen aan de speurtocht Voor de WhatKONINGSSPELEN (Groep 3 t/m 5)
sapp-speurtocht heb je per groepje een mobieltje nodig met
Na de officiële opening staat voor de kinderen uit groep 3 t/m 5 een 3G/4G internet verbinding en natuurlijk whatsapp. Ondervanaf 11.00 uur weer een circuit met spelletjes klaar. De bouw- weg krijg je de aanwijzingen en opdrachten door via de whatploeg van het Oranje Comité gaat weer een leuk aanbod van sapp. Er is ook een kampvuur waar je heerlijke marshmallows
spelletjes neer zetten in het thema van Koningsdag. Voor elke kunt verwarmen boven het vuur!
leeftijdsgroep zijn er prijsjes te winnen.
ATTRACTIES BUITEN
KONINGS ZESKAMP (Groep 6,7 en 8 en Klas 1 en 2)
Voor de kinderen staan er de hele middag diverse attracties,
Na het succes van afgelopen jaar staat ook dit jaar weer de Ko- waaronder natuurlijk ook de 17 meter lange stormbaan van de
nings Zeskamp op het programma. Al jarenlang is de zeskamp zeskamp, maar ook een springkussen voor de kleinere kindeop het Polderfeest een enorm succes, maar deze is helaas niet ren.
voor kinderen van de basisschool. De Konings Zeskamp is voor
kinderen uit groep 6, 7 en 8 van de basisschool en klas 1 en 2 KOP VAN JUT EN SCHIETTENT
van de middelbare school. Net als bij de Polderfeest zeskamp Ook dit jaar wordt er weer gedacht aan de oudere jeugd (vanzijn er niet alleen prijzen te winnen voor het beste teams, maar af 16 jaar) en volwassenen. De Kop van Jut komt terug in De
er is ook een originaliteitsprijs voor het team met de leukste Kwakel. De aloude attractie is altijd een succes bij diegenen die
outfit. Je kunt een team maken van 4 personen en de strijd aan- spierballen hebben of denken te hebben. Wie heeft de meesgaan met de andere teams. Er staan 6 spellen op het program- te power van De Kwakel en weet de Kop van Jut het hardste te
ma met onder andere een stormbaan van maar liefst 17 meter! raken?
Het is niet nodig om je van tevoren al op te geven, maar het kan
natuurlijk wel. Als je een mailtje stuurt naar info@polderfeest.nl OPTREDEN CHANNEL 5
met de naam van je team, namen en leeftijden, dan sta je alvast Vanaf 15.30 staat de band Channel 5 op het podium te spelen.
op de lijst. Heb je nog geen team? Ook geen probleem, dan ma- Deze band speelt stevige rocknummers en popsongs van de
ken we ter plekke een team. De Konings Zeskamp begint ook na 90’s tot nu en zal Koningsdag in De Kwakel met een feestje afde officiële opening om 11.00 uur.
sluiten.
ORANJE IJSJE
Cafetaria ’t Trefpunt biedt alle kinderen die meedoen met de
spelletjes en de zeskamp een koningsijsje aan. Alle kinderen
ontvangen na afloop van de spelen een bonnetje waarmee ze
direct na afloop van de spelen een heerlijk oranje ijsje kunnen
afhalen.
TAART WINNEN
Degenen die op Koningsdag in De Kwakel de vlag uithangen,
maken kans om een taart te winnen. Het Oranje Comité trekt
vijftig adressen in De Kwakel en gaat daarna controleren of daar
een vlag uithangt met een minimale afmeting van 1 meter bij
75 centimeter. De vlag moet al om 10 uur uithangen en goed
zichtbaar zijn vanaf de openbare weg. De winnaars ontvangen
een overheerlijke taart van Bakkerij Jan Westerbos.

PANNAVOETBAL
Vanaf 15.30 uur is het genieten geblazen bij de pannavelden,
waar jongens en meiden van 10 t/m 16 jaar hun kunsten kunnen vertonen in de panna-arena. Je kunt je aanmelden via een
mail naar info@polderfeest.nl, maar je kunt ook op Koningsdag
zelf aanmelden voor het pannatoernooi. Inschrijven start om
15.00 uur.
MUZIEK EN SLUITING
De gehele dag draait DJ Dennis gezellige muziek op het
dorpsplein en hij geeft de gehele dag commentaar bij de diverse onderdelen. Om 17.30 uur sluiten de attracties en om
18.30 uur eindigt het buitenprogramma. Voor meer info:
www.polderfeest.nl
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HSV pupillentrainers
weer bijgeschoold

Argon overvleugeld
Zwaluwen’30
Mijdrecht - Op bezoek in Hoorn
werkte Argon een snelle achterstand in de eerste helft weg.
Na rust zette Argon het laatste
half uur de puntjes op i en zorgde voor een regelmatige overwinning met 1-4 als eindstand.
Coach Aart Jan van Boksel was
met een gemotiveerde groep uit
Mijdrecht vertrokken met als resultaat dat door deze winstpartij
Argon zich definitief veilig heeft
gespeeld, het heeft tien punten
voorsprong op de clubs die op de
nacompetitie plaatsen staan.
Nog niet wakker
Eén van de teammanagers had
blijkbaar vergeten de wekker op
half drie te zetten want binnen
drie minuten hadden de gastheren een riante voorsprong kunnen hebben. Al in de eerste minuut kreeg Jan Jaap Schaper een
pracht kans maar de bal ging
dankzij storend werk van Chris
Daal via de lat over. Maar een minuut later was het wel raak, na
een vrije trap ging de bal via Gani
Meholi over de doellijn. 1-0. Nog
geen minuut later kreeg dezelfde speler weer een mogelijkheid
maar nu greep Romero Antonioli tijdig in. Daarna werd Argon wel
wakker en ging het op jacht naar
de gelijkmaker, maar dat duurde
nog twintig minuten. We zagen
een combinatie tussen Jasper
Werkhoven en Ilias Latif waaruit
wel werd gescoord maar buitenspel geconstateerd, schoot Bas
Boelhouwer te zacht in en mikte
Latif in kansrijke positie te hoog
en even later greep de doelman
in ook bij een inzet van Latif. Nadat Thomas Schaap van Zwaluwen van dichtbij de voorsprong
kon uitbreiden greep Antonioli in.
Een vrije trap van Jasper Werkhoven (van 28 meter) bracht Argon
de gelijkmaker, de bal verdween
laag en hard via handen en benen van keeper Tim Elmers over
de doellijn 1-1. Daarna nog mogelijkheden voor beide teams, bij
een uitbraak van handenbindertje Mukthar Suleiman schoot deze speler voorlangs en Joep Rive
schrok zodanig dat hij opeens al-

leen voor Antonioli stond dat hij
over het doel schoot. Argon probeerde het nog met een afstandsschot van Ilias Latif, een vrije trap
van Dylan Bergkamp en een kopbal van Dennis Filippo maar het
was allemaal net niet.
Nog drie doelpunten
Argon begon ongewijzigd aan
de tweede helft maar de gastheren gaven zich nog niet gewonnen, zo begonnen met een poging van de snelle Suleiman die
Antonioli tot hoekschop kon verwerken en een vrije trap die ook
door de Argondoelman gepareerd werd.
Met nog een half uur te gaan
moest Chris Daal zich laten vervangen door Wouter Winters
en bij het eerste balcontact zette Winters Ilias Latif alleen voor
doelman Elmers die de goalie
vervolgens in de korte hoek kansloos liet 1-2. Vier minuten later
scoorde Dylan Bergkamp de 1-3,
hij profiteerde van het voorbereidend werk van Epi Kraemer die
op de keeper stuitte waarbij de
bal voor de voeten van Bergkamp
terecht kwam en vervolgens zuiver uithaalde. Met nog een kwartier te gaan kwam Rachad Madi in het veld voor Ian Refos en in
de slotfase mocht jeugdspeler Elgreenio Dorade nog minuten maken op de plaats van Bergkamp.
Zwaluwen schoof een mannetje meer naar voren om nog een
doelpunt te forceren, Ivo Rottine vond Antonioli op zijn weg,
datzelfde lot onderging ook een
poging van Suleiman. Vijf minuten voor tijd viel het laatste doelpunt voor Argon, op aangeven
van Bergkamp schoot Epi Kraemer van dichtbij zo hard in dat
de doelman blij mocht zijn dat
hij niet in de baan van het schot
stond 1-4. Zwaluwen scoorde
daarna nog wel echter scheidsrechter Westland had buitenspel
geconstateerd.

Regio - De tien pupillen trainers
van HSV’69 uit De Hoef zijn op 4
maandagavonden in maart en
april weer helemaal bijgeschoold.
Marcel Wagenhuis van VoetbalTotaal heeft op deze avonden alle
belangrijkste punten van het trainer- en leiderschap van een pupillen team goed onder de aandacht
gebracht. Heel veel verschillende
oefenvarianten zijn de revue gepasseerd, waarbij iedere leeftijdscategorie zijn eigen specifieke
aandachtspunten heeft. Voor alle
oefeningen geldt dat ze altijd ondersteunend zijn aan situaties zowoning te kunnen komen en had als deze ook in wedstrijdvormen
het vuur snel onder controle. Bui- naar voren komen. Voor de jongten was de lucht van verbrand vet ste categorie is met name het been vlees goed te ruiken.
heersen van de bal en de afwisseling heel belangrijk. Voor JO9 gaat
Foto JW Uithol
het vooral om doelgericht te spelen. Bij JO11 gaat het accent meer
naar het samenspelen, en bij
JO13 wordt het spelen vanuit een
basistaak ontwikkeld. Alle trainers en leiders hebben hier veel
van opgestoken. De lessen pas-

Kleine woningbrand
Uithoorn - Vanmiddag kleine woningbrand aan het Zijdelwaardplein omdat er een pannetje op
het vuur was blijven staan. De
brandweer forceerde de onderste ruit van de voordeur om in de

Verdachte straatroof in
bewaring gesteld
Uithoorn – Een 15-jarige jongen
uit Uithoorn is op 19 april door de
Rechter Commissaris in bewaring
gesteld. Hij is verdachte in een gewelddadige straatroof in Uithoorn

die plaatsvond op 16 april op het
Cort van der Lindenplein tussen
21.00 en 22.00 uur. De minderjarige verdachte is op 17 april aangehouden in zijn woning.

Argon is twee weken vrij en krijgt
op 11 mei de mogelijke toekomstige kampioen DHSC uit Utrecht
op bezoek.

sum met 57,64%. Donderdag 18
april werd ook de Paasdrive gespeeld met alle spelers in een
lijn. Het top-team van de dag was
team Julia Mijering/van Onna
met 64,75% en met miniem verschil op de tweede plaats team
Anita Berrevoets/de Vries 64,07%
en team Rene de Jong/Schreurs
op de derde plaats met 61,99%.
De wedstrijdcommissies hadden
mooie prijzen voor de winnaars
en ander gelukkigen die met hun
scores op een “geprikte” plaatsing
waren terecht gekomen. Speel
eens mee. Zie voor informatie
de website van Bridgevereniging
Mijdrecht.

Bridgevereniging Vinkeveen
Vinkeveen - Niet alleen de spellen waren boeiend op deze 16e
april ook de Paas-versnaperingen
waren van een hoog niveau. De
24 spellen leken complexer dan
gemiddeld. Het dagklassement
kende wellicht daarom geen uitschieters. De verschuivingen in
het (eind)klassement dienten-

gevolge gering. Team Anneke
en Ties won de paastrofee met
56,77%. Bep en Clemens zaten daar vlak achter met 53,65%.
Vrijwel alle teams konden tevreden zijn met het behaalde resultaat. Met nog 2 speelmiddagen
te gaan wordt op 30 april het seizoen ’18-’19 afgesloten.

Gemêleerde spellen bij
Sans Rancune
Regio - Anders dan afgelopen
weken zien we een prettige mix
van groot en klein. Op vier tafels
klein, op twee wat meer aanzienlijk, zonder dat dat trouwens tot
slembiedingen leidt. Pech voor
degenen die juist op een spannende tafel moeten stilzitten.
Bij beiden zijn Corrie en Jos betrokken. Op de eerste halen ze
de grootste overwinning van de
middag. Met 95% tegen 5 verpletteren ze er hun tegenstanders. Op de ander halen ze tegen de ongenaakbare winnaars
gedoubleerd een overslag op
een vijf schoppencontract. Het
blijkt een Pyrrusoverwinning.
Op de andere drie spellen laten
die zien wie de baas is. Ook de
andere paren zijn daar niet tegen bestand. Zo halen Lijnie en
Greet een monsteroverwinning
van 69,17%, op afstand gevolgd
door gedeeld tweede Ad en Ge-

Bridgevereniging Mijdrecht
Mijdrecht - Maandag 15 april wat
het weer zover. De traditionele
Paasdrive stond op het programma. Alle lijnen speelden dezelfde
spellen. De wedstrijdleiding besloot de uitslag op te splitsen in
noord-zuid spelers en oost-west
spelers.
In de noord-zuid lij was team
Marja Hartman het beste met
57,50% gevolgd door team Paul
Kenter 56,94% en team Dick Elenbaas met 55,14%.
De oost-west lijn werd gedomineerd door team Henny van
Nieuwkerk met 60,56%, met vlak
daar achter team Rene de Jong
met 58,47% en team Ina van Ros-

sen heel goed in de filosofie van
HSV’69. Het gaat niet direct om de
prestatie, maar door iedereen individueel beter te maken en meer
plezier en vertrouwen in het voetbal te laten krijgen, wordt vanzelf
de teamprestatie ook beter. Met
de nieuw opgedane kennis zal dit
zeker een extra stimulans krijgen.

Qui Vive Heren 1 boekt
3-1 overwinning op Push

JuudsDanceCentre

Scoort hoog op NK
DanceCompetitions
Mijdrecht - Afgelopen zondag,
eerste Paasdag, werden de Nederlandse Kampioenschappen
van Dance Competitions gehouden in de studio’s van Aalsmeer.
De teams X-Treme Spicey en Definition van JuudsDanceCentre
hadden zich na verschillende zeer
geslaagde voorrondes geplaatst
voor dit NK. De beste teams
mochten zich nog een keer meten met elkaar in de verschillende leeftijdscategorieën om te laten zien wie er daadwerkelijk het
beste is van Nederland in deze
competitie. X-Treme Spicey kon
niet wachten tot ze aan de beurt

waren, zij gebruikten het podium heel goed, dansten vol overgave en met de juiste uitstraling
en dat heeft de jury beloond met
een beker voor de derde plaats.
Definition moest in hun categorie
als eerste aantreden, dat is altijd
spannend. Vastberaden om hun
nummer van dat podium af te laten knallen gingen zij het podium op, met een superstrak mysterieus begin overgaand in een
vrolijk gezellige maar goed afgewerkte choreo dansten zij hun
mix met de juiste energie. Dit
heeft de jury beloond met een
beker voor de tweede plaats.

Tweede plaats meisjes
groep 4 Willespoort!
Wilnis – Eindelijk was het dan eindelijk zo ver, meiden van groep 4a
van de Willespoort mochten eindelijk schoolvoetballen.
Wat hadden ze er zin in! Na een
mooie 1e wedstrijd die met 2-0
gewonnen werd kregen ze de
smaak snel te pakken. De tweede
wedstrijd was een flinke overwinning met 5-0. Door alle goede resultaten in de poulefase mochten
ze door naar de halve finale. Ook

rard, en Jan en Marcel met elk
61%. In de B-lijn flinke verschillen in soms hetzelfde contract.
Twee paren spelen een 4 Schoppen -2 en +2 en even later een 2
Ruiten +4 en +1. De vonken vliegen eraf. Op andere spellen blijkt
het moeilijk de beste spelsoort te
vinden. Laat het een troost zijn
dat dit ook A-spelers lang niet altijd lukt, maar soms maskeren ze
dat meer bedreven. En dan zijn
er ook nog notoir lastige situaties, zoals de vraag wanneer je
een manche in Harten of Schoppen moet bieden in een drievierfit. Bij voldoende manchepunten, een kleur lek, drie vaste verliezers en geen gevaar troefkort
te worden, zou je kunnen zeggen, maar zie dat in de praktijk
maar toe te passen. Anneke en
Hans winnen nipt met de mooie
score van 61,98%, vóór To en Wim
met 59,38%.

hier werden ze aangemoedigd
door veel enthousiaste ouders,
opa’s/oma’s en leerkrachten. Na
een spannend spel werd er met
2-0 gewonnen. In de zinderende finale tegen Vlinderbos wisten beide teams niet te scoren,
dus moesten er drie penalty’s genomen worden. De penalty’s werden verloren, maar dat mocht de
pret niet drukken. Wat een prestatie meiden!

De Kwakel - De mannen van Qui
Vive boekte afgelopen zondag
hun 6e overwinning van het seizoen. In een stroeve eerste helft
had Push het meeste balbezit,
maar kon dit niet omzetten naar
uitgespeelde kansen. Vanuit de
counter kwam Qui Vive er een paar
keer gevaarlijk uit. Eén van die uitbraken werd halverwege de eerste helft omgezet naar de 1-0 van
Jelle Westendorp. De tweede helft
had hetzelfde spelbeeld. Push
met het meeste balbezit probeerde met lange ballen voor het doel
van Qui Vive de gelijkmaker te for-

ceren. Dit lukte tien minuten na
rust. Push mocht aanleggen voor
een strafcorner die na een stop
fout leek afgeslagen, maar alsnog van dichtbij met een geschoten bal kon worden benut. Qui Vive werd door de gelijkmaker wakker geschud en kwam vijf minuten
later weer op voorsprong. Martijn
Bots was alert tijdens een strafcorner en verwerkte de rebound achter de keeper van Push (2-1). In de
laatste vijf minuten besliste Dylan
Vermeij de wedstrijd met 3-1, toen
kort daarvoor Push met vliegende
keep was gaan spelen.

10

24 april 2019

Stappen tellen met loopgroep SamenFit!
Uithoorn - Ruim 30 cliënten en
hun begeleiders zijn, onder bezielende leiding van trainer René Noorbergen, al bijna 3 jaar aan
het trainen op de atletiekbaan
van Atletiek Klub Uithoorn (AKU).
Ooit, in 2016, begonnen met zes
G-lopers is deze groep vorig jaar

zomer uitgebreid met een groep
fanatieke racerunners. Samen
werken zij aan een goede conditie en een gezonde leefstijl.Vanaf 17:00 uur wordt er op de dinsdagavonden getraind in 3 groepen, een jongeren groep, een racerunners groep en een senio-

ren groep. In de groepen is ruimte voor nieuwe lopers maar vooral de racerunnersgroep is op zoek
naar rollers (jong en oud) die het
racerunnen willen ervaren (voor
meer informatie kijk op www.
aku-uithoorn.nl of mail naar loopgroep@onstweedethuis.nl.

Voor een impressie van racerunning verwijzen we je graag
naar www.racerunning.nl
Belangeloos
Stichting Dag van je Leven (info
www.dagvanjeleven.org) zet zich
al tientallen jaren geheel belangeloos in voor mensen met een
beperking in de regio Amstelland
en kwam met het geweldige initiatief om Stappentellers beschikbaar te stellen aan alle lopers van
de Loopgroep. De verrassing voor
de lopers was dan ook groot toen
ze dinsdagavond 9 april na een
korte toespraak van De heer Dirk
Box (Penningmeester Stichting
Dag van je Leven) een stappenteller ontvingen in het bijzijn van
Wethouders Hazen en Zijlstra en
Regiomanager Gert-Jan de Haas.
Met deze teller wordt het nóg
leuker om aan een gezonde leefstijl te werken.
De stappenteller komt ook zeker
van pas wanneer de langste stappentellerpolonaise wordt gelopen tijdens het grote ‘Dag van
je Leven feest’ in de feesttent op
het Praamplein tijdens de feestweek van Aalsmeer! Loopgroep
SamenFit! is ontzettend blij met
dit kado en bedankt Stichting
Dag van je Leven voor dit mooie
gebaar. Iedereen die eens wil kijken hoe de trainingen verlopen,
of zelf mee willen doen (als loper of als begeleider) is van harte welkom!

Vermakelijke streekderby
tussen KDO en DOSR

Gezellige start van 1e
paasdag op Qui Vive
De Kwakel - 1e paasdag was het
weer feest op Qui Vive. In alle
vroegte was de paashaas ook dit
jaar voor alle stokstaartjes weer
langs geweest om overal rondom veld 1 eitjes te verstoppen.
De training begon dan ook na
een gezamenlijke warming up
met het zoeken van de eitjes. Er
was 1 speciaal ei: een “gouden” ei.
Degene die dit ei vond kreeg een
heerlijke paashaas.
Er werd door iedereen overal
druk gezocht. Marijn was uiteindelijk de gelukkige die dit speci-

ale ei in het oefendoel vond. Na
het zoeken werd er in verschillende groepjes lekker getraind.
Knotshockey, op doel slaan en
verschillende parcourtjes zorgden voor ontzettend veel gezelligheid.
De training werd afgesloten met
het gezamenlijk drinken van limonade en het eten van de lekkere eitjes die overal gevonden
waren.
De stokstaartjes gaan nu even genieten van de vakantie en we zien
iedereen weer op zondag 12 mei.

De Kwakel - Na de nipte 1-2
overwinning van vorige week in
Gouda tegen ONA, trad KDO op
Tweede Paasdag thuis aan tegen DOSR. De gasten uit Roelofarendsveen waren op voorhand
koploper in de derde periode,
terwijl KDO slechts op één punt
van DOSR volgde. De belangen
in De Kwakel waren deze middag
dus groot en de winnaar kon uitstekende zaken doen in de strijd
om een nacompetitieplaats. Trainer Raymond de Jong kon in deze streekderby slechts beperkt
beschikken over Jesse Stange en
Jim Klijn, terwijl Bart Hoving als
verkapte rechtsbuiten werd opgesteld.
Onder grote publieke belangstelling startte om 14:00 uur de veelbesproken en beladen wedstrijd
tussen de twee clubs uit De Kwakel en Roelofarensveen. In de 9e
minuut reageerde KDO zeer alert
op een fout achterin bij DOSR.
Thijs Plasmeijer onderschepte de
bal namelijk en speelde Mathijs
van Rijn in, die één op één met
DOSR-doelman Van der Poel, op
koelbloedige wijze de 1-0 aantekende voor KDO.
Gelijk raak
Vijf minuten later was de eerste
kans voor DOSR eveneens gelijk raak. Na een voorzet vanaf de
rechterkant, reageerde de Kwakelse defensie niet adequaat genoeg, waarna DOSR-middenvelder Guido van der Meer van
dichtbij de 1-1 wist te maken. Na
deze gelijkmaker werd het vooral
een fysiek duel, waarbij veelal de
lange bal werd gehanteerd door
beide ploegen. In de 37e minuut
dacht KDO op voorsprong te komen, maar redde de sluitpost van
de gasten zeer fraai op een schot
van onze aanvoerder Sven Vlasman (na een slimme steekbal van
Mathijs van Rijn). Vlak voor rust
leidde een corner van Joris Kortenhorst tot veel tumult in het
zestienmetergebied. Allereerst
werd een kopbal van Sven Vlasman ternauwernood van de lijn
gehaald. In de nastoot werd vervolgens een schot van Roy Verkaik door een verdediger van DOSR
net voor de doellijn weggewerkt.
Met een 1-1 stand werd even later
de rust bereikt.
Niet verliezen
In de tweede helft wilde zowel
KDO als DOSR vooral niet verlie-

zen. Het duurde dan ook tot de
75e minuut totdat het tweede gedeelte tot leven kwam. Eerst anticipeerde doelman Tobias Ravelli goed op een kopbal van DOSR,
na een strakke corner vanaf de
rechterkant. Vlak hierna mochten
de Kwakelaars van geluk spreken,
toen een volgende kopbal van
de gasten op de bovenkant van
de lat uiteenspatte. Gelukkig liet
KDO zich hierna ook gelden en
claimde invaller Jesse Stange een
strafschop. Toen het duidelijk was
dat de scheidsrechter hier niet
aan toegaf, speelde Jesse Thomas
Stevens in, zijn inzet werd helaas
geblokt. In de slotfase stichtten
de Kwakelaars het meeste gevaar,
maar o.a. Roy Verkaik en Sven
Vlasman hadden geen geluk in
hun afronding. Na ruim negentig minuten vond scheidsrechter
Dogterom het genoeg en was de
puntendeling een feit.
Uitgebleven
Kortom, de felbegeerde driepunter tegen DOSR is uitgebleven, terwijl KDO toch wel de betere kansen kreeg. Gelukkig zijn
er nog volop kansen in de laatste
drie wedstrijden om een nacompetitieplaats te bewerkstelligen.
Op zondag 12 mei hervat KDO de
competitie met een uitwedstrijd
tegen nummer zeven Foreholte. In de laatste twee wedstrijden
spelen we zowel tegen de nummer 13 Stompwijk’92 als nummer
14 en tevens degradant GDA.

Thamen en WSB delen de punten
De Kwakel - Thamen begint verdedigend en aanvallend sterk.
Pitcher Benner weet WSB goed
tegen te houden met 2 strikeouts in de eerste inning. Pitcher
M. Bosman van WSB heeft moeite met z’n controle: maar liefst
4 Thamen spelers komen op de
honken door 4-wijd en geraakt
werpen. Het is dan ook Thamen
dat de eerste punten op het bord
zet: Koole en Benner komen over
de thuisplaat. Van de 2e t/m 4e
inning houden beide ploegen elkaar in bedwang door sterk verdedigend optreden. Thamen
pakt meerdere vangballen weg
in het buitenveld. Rechtsvelder
Jelle Vogelaar maakt een geweldige vangbal boven z’n hoofd
én z’n broer Lars Vogelaar debuteert in Thamen Heren 1 met een
mooie sliding catch diep achter
het eerste honk. Aan de kant van
WSB maakt vooral pitcher M. Bosman indruk door 5 outs voor z’n
rekening te nemen, waaronder 4
strike-outs. In de 5e inning is het
Thamen dat de voorsprong vergroot. Benner slaat zichzelf binnen met een geweldige homerun bij het linksveld. Derde honkman Groen komt op de honken
door 4-wijd. Nurse wordt uitgegooid op het eerste honk, maar
stelt Groen in staat om met een
sliding over de thuisplaat te ko-

men. Dit gaat niet zonder slag
of stoot. Groen komt in botsing
met de WSB catcher, die daarop zeer onsportief reageert. De
aangeslagenheid door deze actie gecombineerd met het sterke optreden van Pitcher Bosman,
maakt dat Thamen niet tot scoren komt in de 6e, 7e én 8e inning. WSB scoort het eerste punt
in de 6e inning: het is Werleman
die een hit slaat en over de thuisplaat komt. Met een spectaculaire sliding catch van Schouten
weet Thamen de schade te beperken: 4-1. WSB drukt door. In de
8e inning slaan notabene Jansen,
Sturre én Sterling honkslagen én
weten zij ook te scoren. De messcherpe aangooi van J. Vogelaar vanuit het buitenveld op de
thuisplaat stelt catcher De Castro
in staat om Rhohendly uit te tikken op thuis, waardoor WSB verzuimt om op voorsprong te komen: 4-4. In de 9e inning staat
L. Vogelaar voor het eerst op de
heuvel voor Thamen en houdt hij
de score dicht. Net als pitcher Dyron die inmiddels op de heuvel
gekomen is voor Bosman.
Deze spannende, maar vooral vreemde wedstrijd, is hiermee
tot z’n einde gekomen. Op bevrijdingsdag staat de volgende
wedstrijd op de planning: Pirates
3-Thamen te Amsterdam.

KDO JG1 en JG2 spelen
sfeervolle wedstrijden
De Kwakel - Voor de junioren van
het G-voetbal zijn de wedstrijden
op het WA Verlaantoernooi afgelopen maandag 2e paasdag gespeeld. Het is altijd lastig om de
wedstrijden te organiseren aangezien er rond Pasen meerdere toernooien worden gehouden. De kHFC uit Haarlem en NVC
uit Naarden waren van de partij.
KDO deed zelf mee met 2 jeugdteams, KDO JG1 en KDO JG2. Om
het toernooi voor de beide teams
van KDO eerlijk te laten verlopen waren de speler en speelsters gemixt zodat je gelijkwaardige teams kreeg. KDO JG1 speelde de 1e wedstrijd tegen NVC en
moest het voornamelijk hebben
van snelle uitvallen. NVC stelde
daar meer verzorgd spel tegenover en wist de partij dan ook
met 0-3 te winnen. De wedstrijd
van KDO JG2 verliep eigenlijk bijna hetzelfde tegen kHFC alleen
gaf KDO JG2 meer partij. De uitslag werd daar ook een 0-3 overwinning voor kHFC. De volgende wedstrijd voor KDO JG1 was
tegen kHFC. Al vroeg in de wedstrijd kwam KDO op 1-0 en pas in

de laatste minuut kon kHFC de
gelijkmaker scoren. Dit nadat een
eerder doelpunt van kHFC door
de VAR werd afgekeurd. KDO JG2
kon niet achter blijven en behaalde een gelijkspel 3-3 tegen NVC.
Stijn was hier de grote “kleine“
man met 3 doelpunten. Na deze
wedstrijden was het duidelijk dat
NVC en kHFC moesten aantreden
voor de winst van het toernooi en
KDO JG1 en KDO JG2 om de 3e en
4e plaats onderling gingen strijden. De toernooiwinst ging uiteindelijk naar NVC dat kHFC met
1-0 versloeg. De leukste wedstrijd
van het toernooi was de kraker
tussen de beide KDO-teams. Kansen over en weer waar en beide
keepers speelde een hoofdrol.
Jack hield kansen van KDO JG1
tegen en Tim hield lang de doelpunten van KDO JG2 tegen. Uiteindelijk kwam KDO JG2 na een
achterstand van 3-1 terug op een
gelijkspel 3-3. Doordat KDO JG2
meer doelpunten had gemaakt
kwamen ze uiteindelijk op de 3e
plaats uit.
Eindstand: 1e NVC, 2e kHFC, 3e
KDO JG2 en 4e KDO JG1.

April klaverjassen bij
Legmeervogels
Uithoorn - Vrijdagavond 27 april
is er dan de een na laatste maandelijkse klaverjasavond bij Legmeervogels. De laatste klaverjasavond is immers in mei 2019.
Maar goed alvorens het zover is er
dan eerst de op een na laatste klaverjasavond. Ook op deze avond
worden er 4 rondes gespeeld. Direct na de 4e ronde is er de prijsuitreiking. Het is geen competitie
klaverjassen. Elke avond is er een.
Ook niet onbelangrijk is dat u met
uw vervoermiddel mag doorrijden tot aan het clubhuis. Nu mak-

kelijker kunnen wij het u niet maken. Of u nu beginnend klaverjasser is of u bent een zogenaamde
uitstekende klaverjasser u bent
allemaal van harte welkom bij
Legmeervogels. Er is zoals gebruikelijk geen tombola. Mogen wij u
verwelkomen op vrijdagavond
27 april? Het klaverjassen, begint
om 20.00 uur en bij binnenkomst
staat er voor u een kopje koffie
of thee gereed. Het clubhuis van
Legmeervogels kunt u vinden
op sportpark Randhoorn, Randhoornweg 100 te Uithoorn.
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Heerlijk Paasontbijt bij
winkelcentrum Amstelplein

Uithoorn - Wat een gezelligheid,
wat een sfeer, de zaterdagochtend voor Pasen. Winkeliersvereniging Amstelplein organiseerde een Paasontbijt voor iedereen.Schuif maar gezellig aan. Van
0.9.00 tot 11.00 uur. Door het hele winkelcentrum heen stonden
lange tafel, met een zeer uitgebreid paasontbijt. Allerlei soorten boordjes, toast, gekookte ei-

eren, gebakken eieren, scrambled ei, hartig en zoet beleg, koffie, thee, melk, karnemelk, champagne met en zonder alcohol, het
was een waar feest. En het was
druk. De tafels waren steeds gevuld en de reactie fantastisch: ‘
Wat een geweldig idee’, ‘ wat een
luxe, dank jullie wel’, ‘dit brengt de
mensen bij elkaar’. De organisatie
kan tevreden terug kijken.
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Paastoernooi petangue
Regio - Traditioneel organiseert
Boule Union Thamen voor haar
leden op Tweede Paasdag een
clubtoernooi. De clubtoernooien
worden bijna allemaal gespeeld
als mêleetoernooi.
Dat betekent dat je elke speelronde met en tegen andere clubgenoten speelt. In principe wordt er
doubletten, twee tegen twee, gespeeld, maar bij een aantal deelnemers, dat niet een veelvoud
van vier is, kunnen tot drie tripletten (drietallen) meespelen. Dat
gebeurde deze Tweede Paasdag
ook, want er waren “slechts” vijftien deelnemers, hoewel dat toch
nog een kwart van het ledental
is. Met vijftien deelnemers zijn
er drie tripletten, Twee spelen tegen elkaar en de derde speelt tegen een doublette. Dat kan zonder problemen, want in een doublette speelt elke speler met drie
boule en bij een triplette hebben
de drie spelers elk twee boules.
Dus is het altijd zes boules tegen
zes boules.
Onder welhaast Mediterrane
weersomstandigheden werd het
toernooi in drie speelronden gespeelt.
Na de derde speelronde werd de
individuele eindstand berekent
op basis van het aantal gewonnen partijen en eventueel het
puntensaldo. De kersverse clubkampioen enkelspel, Henk van
Rekum, was de enige met drie gewonnen partijen. Op de tweede

Bridgeclub Hartenvrouw/
Hartenheer

plaats kwamen Joan van Rekum
en Ina Hoekstra, die beide tweemaal wonnen en een gelijk saldo hadden. De organisator had
negen prijzen beschikbaar en de
negende prijs ging naar de laatste speler met tweemaal winst.
De prijswinnaars waren:
1 Henk van Rekum
2 Joan van Rekum
Ina Hoekstra
4 Günther Jacobs
5 Hans van der Wal
6 Paul Hamstra
7 Nel Bloemers
8 Els Gasseling
9 Jannie van Kooten

3 - 24
2 - 10
2 - 10
2-9
2-6
2-4
2-2
2 - -2
2--4

De volgende activiteit is het Moederdagtoernooi op zondag 12
mei. Op de zaterdag voor Pasen
nam een team van Boule Union
Thamen deel aan de tweede editie van de ZaterdagMiddagcompetitie. Deze competitie wordt
gespeeld door teams van vier
spelers.
Er worden drie ronden gespeeld.
In de eerste en de derde speelronde wordt een triplettenpartij
en een tête-à-tête gespeeld. In de
tweede speelronde zijn het twee
doublettenpartijen. Het team van
BUT speelde in Gouda tegen De
Goede Worp uit Den Haag.
Helaas werd de ontmoeting met
4-2 verloren. De volgende speeldag is op 4 mei in Lekkerkerk met
Nieuwerkerk als tegenstander.

De nationale zwem4daagse in DRV
Regio - Op maandag 13 mei aanstaande gaat de inmiddels traditionele zwem4daagse georganiseerd door zwem- en polovereniging De Amstel van start, de
7e editie alweer. De nationale
zwem4daagse bestaat dit jaar 50
en viert daarmee een gouden jubileum. De 7e versie zal dan ook,
evenals voorgaande jaren, weer
een “spetterend” succes worden.
Groot of klein, dik of dun, jong of
oud iedereen die meedoet aan
de zwem4daagse, is in de gelegenheid een zwemprestatie neer
te zetten die je bij je past. Je kunt
kiezen welke afstand het beste bij
je past: 250, 500 of 1000 meter
(cq 10, 20 of 40 banen in het wedstrijdbad van zwembad Het Veenweidebad te Mijdrecht) en wel op
4 (van de 5) avonden.
Waarom je dat gaat doen? Gewoon, omdat het superleuk, supergezellig en supergezond is.

nen zich weer met heel veel randactiviteiten in en om het bad vermaken, terwijl je zelf je afstand
zwemt.
Er zal zijn: cupcakes versieren,
“lotuswonden” maken, schaken,
kleurwedstrijd, grabbelton, limo,
snoepkraam, schminken, poffertjes eten, onderwaterhockey, supergroot springkussen, steltlopen, springstokken, skippyballen,
1 wielerfietsen, paardrijden, kanovaren, waterpoloclinic, zwemclinic en natuurlijk weer de oergezellige afsluitende zwemdisco
en niet te vergeten de uitreiking
van de medailles.

Verloting
Ook zal er op vrijdag weer een
verloting van prachtige prijzen
plaatsvinden. De opening op
maandag 29 mei zal worden gedaan door niemand minder dan
de Ronde Veense kinderburgemeesters. De hele week tot en
Baantjes
met vrijdag 17 mei is er gelegenZwem- en polovereniging De heid om te zwemmen en met alAmstel organiseert de zwem- le activiteiten mee te doen en
4daagse met het doel mensen dat voor het super lage tarief van
sportief aan het zwemmen te krij- maar 7.50 euro. Dankzij de spongen. Gewoon ondervinden hoe soring van inmiddels tientallen
leuk het kan zijn van tijd tot tijd ondernemers uit de regio kan de
je baantjes te trekken of gewoon organisatie zoveel voor zo weinig
ontspannen in het water rond te bieden. Let wel de inschrijving
spartelen. Dat kan op je eigen tegen het gereduceerde tarief
niveau, je hoeft dan ook beslist sluit op zondag ervoor te voren.
geen geoefend zwemmer te zijn. Daarna kan alleen nog tegen het
Meedoen aan de zwem4daag- duurdere tarief van 12 euro worse is bovendien een unieke kans den ingeschreven aan de speciamet het gezin sportief op pad te le inschrijfbalie in het zwembad.
gaan. Als je als vader en/of moe- Kortom, wil je het niet missen????
der wat langer wilt zwemmen Schrijf je dan nu al direct in. Dat
dan je kroost, hoef je je geen zor- kan op onze speciale website
gen te maken. De kinderen kun- www.deamstel.zwem4daagse.nl

Paasdrive bij Bridgeclub
De Legmeer
Regio - De wedstrijd commissie
had voor dit traditionele gebeuren een bijzondere variant bedacht. Met als onderliggende gedachte dat men elkaar eens beter
moest leren kennen, werden de
vier lijnen door elkaar gehusseld.
Het werd echter niet top integraal
gespeeld maar per lijn, met als resultaat een enigszins elitaire uitslag. In alle lijnen gingen zo de A
– lijn spelers dubbel met de winst
aan de haal, het geen met deze opzet natuurlijk voor de hand
lag. In de A- lijn waren dat Joop
van Delft & Frans Kaandorp met
67,08% en Jaap Kenter & Gerda
Schavemaker met 55,42%, welk
percentage ze deelden met Renske & Kees Visser. In de B- lijn schitterden Lijnie Timmer & Marcel
Dekker met 67,50% en volgden
Arnold Heuzen & Theo Klijn met
58,75%. Ook de C- lijn liet dit patroon zien met als nummer één

Johan Le Febre & Wim Slijkoord
met 68,23% en op twee André
van Herel & Cora de Vroom die
op 59,9% uitkwamen. De D- lijn
tenslotte werd een prooi voor
Geke Ludwig & Margo Zuidema
met maar liefst 72,92% met daar
achter Marika Romeijn & Gijs de
Ruiter die 58,33% scoorden. Dat
werd dus een leuke Pasen voor de
A met een dominantie van negen
paren. Volgende keer wellicht wat
meer compassie met de mindere
goden commissie?
Op 24 april start de laatste ronde parenbridge van dit seizoen.
Wilt u hier wat meer over aan de
weet komen, steek dan uw licht
op bij het secretariaat. Telefoon
06-83371540, e-mail gerdaschavemaker@live.nl. Bridgeclub De
Legmeer speelt elke woensdagavond vanaf 19.45 uur in Dans &
Partycentrum Colijn aan de Industrieweg 20 te Uithoorn.

Regio - Op de dinsdagmiddag
voor Pasen wordt traditiegetrouw
de paasdrive gespeeld. De wedstrijdleiding had weer haar uiterste best gedaan om er een leuke
en gezellige middag van te maken. Wat doen al die vrijwilligers
in een club toch belangrijk werk!
Zonder hen zouden we geen bestaansrecht hebben.
Maar zonder al deze vrijwilligers te kort te doen is een groot
compliment op zijn plaats voor
de drijvende kracht in onze club:
voorzitter Marja van Holst Pellekaan. Dat mag ook wel eens een
keer in de krant! Voor deze keer
speelden we een top-integraal
drive. Dezelfde spellen in A- en in
de B-lijn met voor iedereen evenveel kans om goed te scoren. Dat
betekent echter niet alleen dat
het organisatieteam 24 spellen
moest schudden en delen, maar
dat deze spellen ook gedupliceerd moesten worden. Best wel
een klusje!

Geschud
Als een soortdisclaimer begon
Marja met te zeggen dat de spellen goed geschud doch niet gestoken waren, maar dat er desondanks wel een paar verrassende
kaartverdelingen bij zaten, juist
leuk toch? Beter dan al die vlakke handen. Voor paar nummer
één en voor het paar dat als laatste eindigde was er een prijsje en
voor iedereen was er een zakje
paaseitjes. Cisca, Ina, Jetty en Trudy vielen in de prijzen en gingen
met een leuke plant naar huis.
Omdat geel de traditionele paaskleur is werd er namens de club
naar wens een advocaatje, desgewenst met slagroom of een verse
jus geserveerd. En jegens die enkeling die vond dat witte wijn eigenlijk ook lichtgeel is werd coulance betracht. Al met al een prima start van de paasweek! Volgende week weer business as
usual: het vervolg van de parencompetitie.

Even een foutje rechttrekken

Stieva-de Kuiper 1
algemeen kampioen
Regio - Hoewel wij vorige week,
onder de kop ‘Eindstand biljartcompetitie bekend’, een fraaie foto van niet minder fraaie groep
jonge turnsters stond.
Dekte die kop toch de lading niet.

Daarom bijgaande de foto van
het team van Stieva-de Kuiper 1,
dat dit jaar echt algemeen kampioen van Biljartfederatie DRV werd
en daarmee de eindstand bepaalde.

Op de foto van links naar rechts: Martien Heijman, Michael de Kuiper, Toine Doezé, Nico Koster en Kees de Zwart. Het zesde teamlid, Lenette Engel,
ontbreekt helaas op de foto.

Bridgeclub ABC

Dijkenlopers op de bres
voor de bij
Regio - In het kader van het nudgeproject, de voedselbank voor
bijen, deelde kunstenares Femke Kempkes in het atelier op
haar Beeldeneiland bloemenzaden uit aan de passerende wandelaars. Het betrof hier de deelnemers aan de Kwakelse Dijkentocht die ook over haar erf liep.
De opdracht die de verraste wandelaars meekregen was om het
wilde bloemenmengsel, beschikbaar gesteld door de gemeente
Uithoorn, te verspreiden over de
route. Met dit initiatief wil men de
diversiteit van (wilde) bloemensoorten stimuleren en daarmee
de teloorgang van de bijenpopulatie in ons land een halt toeroepen. De tweede Dijkentocht van
Tweede Paasdag vond, in schril
contrast met de editie van vorig
jaar, plaats in zonovergoten omstandigheden.

Regio - Donderdag jl was de
Paasdrive bij bridgeclub Amstel
Bridge Club. Maar nu de paasdrive zelf, dat is een moeilijk onderwerp voor uw literaire
De wedstrijdleiding had weer
voor een verrassing gezorgd. Alle paren werden door elkaar geschud, dus geen A- of B-lijn, maar
gezellig met en tegen elkaar. Er
werd op negen tafels gebridged,
helaas was er een stilzit paar. Er
was op elke tafel een blad aanwezig waarop met kon zien hoeveel punten men had, bijvoorbeeld als de uitslag 1 klaver was,
70 punten, was voor het spelende paar 52 punten en het ander
paar 48 punten. Ook moest na elke ronde opnieuw geschud worden, ik heb nog nooit zo veel geschud, ik bedoel natuurlijk de
kaarten. Ook waren er mooie prij-

zen, waar vooral Madelon voor
gezorgd had, twee prachtig bewerkte schorten een voor Addie die altijd veel werk verzet en
een voor de winnaar. Ook waren er nog 4 prachtige bewerkte
playmates voor bij het bridgen,
met noord oost zuid en west erop geborduurd, voor de tweede
plaats. Het bestuur had ook nog
voor een fles geestrijk vocht gezorgd en ook voor een ieder een
prachtige plant en natuurlijk voldoende paaseitjes en krentenbrood. Al met al een zeer geslaagde paasdrive. Als u interesse heeft
in bridge, kom dan eens langs in
de Scheg om kennis te maken
met het zo edele maar moeilijke
spel. Zij spelen elke donderdag
van 9.00 tot 12.30 uur, dus u heeft
de hele middag nog om voor u
zelf in te vullen.

340 deelnemers
De 340 deelnemers kregen ondermeer toegang tot normaliter
afgesloten dijken met een prachtig uitzicht over De Banken.
Zeer verrassend was het slot: een
(particuliere) doorsteek tussen de
Vuurlijn en de Boterdijk.

‘Een heerlijke wandeltocht langs
plekken waarvan ik geen weet
had dat ze bestonden,’ aldus
Brenda, een van de verraste wandelaars.
Theetuin Bamboelabyrint Het
Nirwana, dat nog tot half juli gesloten is, had voor deze dag zijn
(bamboe) poorten geopend en
kreeg veel lof toegezwaaid.
Terug bij Poldersport werden de
vrijwilligers in het zonnetje gezet
en de dag gezellig afgesloten.

Het natuurterrein van VBCVerde
(zie op de website http://vbcverde.blogspot.com) lijkt een landschap weggewandeld uit een ver
verleden, met als parel een van
de laatste stukken moerasbos in
de gemeente.

Volgend jaar Tweede Paasdag
staat de derde editie gepland!
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AKU pupillen succesvol
tijdens 1e competitie

Veel pr’s bij CD
Competitie AKU
Uithoorn - Op zaterdag 6 april
was de 1e CD competitie wedstrijd voor atletiek in Hoofddorp.
Alle junioren kunnen op deze dag
in actie komen op looponderdelen ( sprint, horden 800 of 1000
meter) werponderdelen ( kogel,
discus en speer ) of springonderdelen . ( ver en hoog ).. Bij de jongens junioren D waren er veel
eerstejaars. Dit betekent voor hen
dat ze voor het eerst gaan speerwerpen of hordenlopen. Ook is
het gewicht van de kogel bijv.
zwaarder dan ze gewend zijn bij
de pupillen, ook de afstanden op
sprint en horden zijn verder.

een 5e plaats uit. Daarna moest
ze lang wachten op de 60 meter
sprint. De tijd van 9,62 viel wat
tegen, want Maud heeft al veel
sneller gelopen. Naomi moest
ook lang wachten tussen de onderdelen, maar dat maakte voor
haar niet veel uit. Zowel op horden ( 12,86 ) als op sprint liep ze
een prachtig p.r. Lotte deed ook
mee op horden en daarnaast op
de 1000 meter. Ze liep hier een
mooie race ruim onder de 4 minuten. Een goed begin van het
nieuwe seizoen. Filia zette maar
liefst 3 nieuwe pr’s neer. Met discus kwam ze met 14,01 op een
3e plaats. Bij hoog ging ze ruim
Jongens D junioren
over de 1.25. De sprint verliep geDe dag werd gestart met een es- weldig met een tijd van 9,17 is ze
tafette: Robin , Ralph, Morris en hard op weg naar de 8 seconden.
Peter gingen goed van start. Ze Esmee kwam op haar favoriete
eindigde in een mooie tijd van onderdeel speerwerpen uit. Met
48,68. Iver ging van start op de maar liefst 27,37 verbeterde ze
1000 meter en de 80 meter sprint. haar pr met ruim 2 meter en werd
Waarbij Iver met 3.45 een snelle ze 1e, ook met kogelstoten werd
race liet zien, wat meteen een pr ze 1e met een afstand van 9,32
opleverde. Morris liep de 80 meter horden. Deze winter had hij Jongens junioren C
binnen al vaak laten zien dat hij Bij de junioren C kwamen Jens,
snel was op de 60 meter horden. Kik , Sjoerd en Wouter in actie.
Morris combineerde zijn snelheid Jens sprong 4,27 ver. Kik worp
met een goede sprong over de 18,86 meter. Dit was bijna een
horden. Een 6e plek als 1e jaars evenaring van zijn p.r. terwijl die
is een prachtig resultaat tussen speer vorig jaar 200 gram lichter
de vele 2e jaars lopers. Bij hoog was. En voor het eerst op de 100
verliep het niet zoals hij wilde en meter liep Kik een mooie tijd van
kwam hij tot 1.25. Ralph ging ge- 15,78. Sjoerd was ook goed beweldig met hoogspringen, hij be- zig. Met kogel een p.r. van 8,85,
haalde zijn pr met 1.40 en werd maar liefst 1,50 meter verder. En
1e op dit onderdeel. Met kogel- ook met discus was het raak . Hij
stoten stootte hij voor het eerst gooide ruim 8 meter verder naar
met 3 kilo en kwam tot 6,79. Peter 25,07. Wouter liep de 100 meliep een mooie 1000 meter in 3.59 ter horden in 18,99 ,waardoor hij
. Met speerwerpen wist hij zich ruim 1,5 seconde van zijn p.r. afgoed te verbeteren. Hij wierp 3 liep. Bij ver sprong hij voor het
meter verder naar 20,23. Lars liep eerst over de 4 meter. Met een
ook de 1000 meter, hij bouwde nieuw p.r. van 4,19. En ook op de
zijn race goed op en hij wist zijn 800 meter liep hij ruim 14 seconp.r. met 3 seconden aan te scher- den sneller dan hij ooit had gepen. De kogel is bij de D junioren daan.
1 kilo zwaarder, toch stootte Lars
bijna zijn p.r. Ook voor hem dus Meisjes junioren C
vandaag prachtige prestaties. Ju- Bij de meisjes gingen bij de C julius deed mee aan de 80 meter, nioren Lois en Jade van start. Lois
kogelstoten en verspringen. Juli- haalde met hoogspringen net
us stootte 4 keer een prachtige af- geen nieuw pr en bleef op 1.25
stand, waarbij de laatste de verste steken. Ze liep voor het eerst op
was met 6,38 meter
de 80 meter een snelle tijd van
12,22 . En met verspringen ging
Meisjes junioren D
ze voor het eerst over de 4 meter
Bij de meisjes D junioren werd de heen, met een afstand van 4, 06.
dag gestart met een nieuw es- Jade stootte voor het eerst met
tafette team. Maud, Naomi, Lot- een kogel van 3 kg een mooie afte en Esmee liepen een prachti- stand van 7,67. Met de begeleige race. Ze werden 1e in hun se- ding van de trainers en de aanrie met 35,18 en hadden nog moedigingen van vele ouders
niet eerder zo’n snelle tijd gelo- hebben de AKU atleten gewelpen. Maud ging meteen verder dig veel pr’s en mooie prestaties
met verspringen. Met een mooie neergezet op deze 1e CD compesprong van 3.78 kwam ze op titie.

Uithoorn - Afgelopen zaterdag op 13 april namen de pupillen van AKU het op tegen andere clubs tijdens de eerste wedstrijd van de pupillencompetitie. Naast de estafette kwamen
tijdens de meerkamp sprinten,
werpen en hoog- of verspringen aan bod. De meeste atleten sloten hun wedstrijd af met
600 of 1000 meter hardlopen. Bij
de jongsten behaalden Roel Verlaan en Jip Hofmijster knap de 2e
en 3e plek bij de 600 meter. Minipupil Evi Schoen werd 3e bij de
meerkamp. Bij het balwerpen had
ze met 10,03 meter de op-één-na
verste worp. Bij de C-pupillen
behaalde Luuk van Manen door
een geweldige eindsprint de 3e
plaats op de 600 meter.
100 meter
Ook op de 1000 meter was er succes. B-pupil Sem Rossing werd 2e
in een tijd van 3 minuten en 50
seconden. Een andere B-pupil, Ja-

ney Nienhuis, leverde een bijzondere prestatie tijdens haar eerste
wedstrijd. Zij behaalde een zilveren medaille op de 1000 meter en werd 5e bij de meerkamp.
Ook ploeggenoot Naomi Keteku mocht een medaille ophalen
vanwege haar 7e plaats bij de
meerkamp. Esmee Kriger en Fleur
Hofmijster van de A1-pupillen
haalden het podium door een
goede 1000 meter te lopen. Esmee werd 1e en Fleur 3e. Ook de
meerkamp ging Esmee goed af.
Onder andere door bij de sprint
een tijd te noteren van precies
10,00 seconden en bij het verspringen een sprong van 3 meter 57 te maken, werd ze 2e bij de
meerkamp.
Jongens
Bij de jongens werd Akira Kerr 3e
bij de 1000 meter in een tijd van 3
minuut 40. Ook behaalde hij de 6e
plaats bij de meerkamp. Florian
Faber mocht een medaille opha-

Legmeervogels bijna uit
de zorgen
Uithoorn - Door de winst van 4-1
op NVC, met een hattrick van martijn Tjon-A-Njoek en een treffer
van Faouzi Ben Yerrou is Legmeervogels zo goed als zeker verzekerd van nog een jaartje in de 1ste
klasse. Helemaal zeker is dit nog
niet want het is nog steeds wachten op de uitspraak ( 24 april) in
hoger beroep dat AGB heeft ingesteld in verband met de uitspraak
van de tuchtcommissie dat het 5
punten in mindering heeft gekregen en totaal 8 wedstrijden moet
overspelen. Dit zijn wedstrijden
waarin een ongerechtigde speler
zou hebben meegespeeld. Als in
hoger beroep de sanctie gehandhaafd blijft wordt de competitie
wel even op zijn kop gezet. Bij de
wedstrijden die mogelijk moeten
worden overgespeeld zit geen
duel tegen Legmeervogels. In het
eerste duel 2-2 heeft de bewuste speler niet meegespeel en het
tweede duel, waarin de speler wel
mee heeft gespeeld is gewonnen
door Legmeervogels. Dan doet de
KNVB er verder niets mee.

Drie punten
Legmeervogels hebben aan het
duel thuis tegen NVC de broodnodige drie punten overgehouden. Op sportpark Randhoorn is
het voor het vele publieke een
aantrekkelijke wedstrijd geworden om naar te kijken. En dan
vooral de eerste 45 minuten. Het
begin van dit duel is voor Legmeervogels met al in het vroege
begin kansen voor Dennis Bakker
en Martijn Tjon-A-Njoek. Vooral
de vleugels spelers van Legmeervogels Yasin Poyraz en Puck Postma zorgen voor veel verwarring
in de verdediging van NVC maar
dit leidde niet direct tot een treffer. NVC moet het voornamelijk
hebben van de bal vanuit de verdediging direct naar voren te spelen om p deze manier te hopen
dat de bal goed valt voor Soufyan Azzahi of Servanio Martina.
Dit gebeurde niet, mede door het
goede ingrijpen van Noud Schartman en Mitchell Verschut blijft
de verdediging met als goede
sluitpost Halil Suzulmus uitein-

KiKaRow

len vanwege zijn 4e plaats bij de
meerkamp. Hij blonk onder andere uit in het verspringen, waarbij
hij maar liefst 3 meter 70 sprong.
Ook bij de MPA2 werd er goed
gepresteerd met veel persoonlijke records, twee podiumplaatsen
voor Elin van Dijken en een overall 2e plaats voor de Meisjes Pupil
A2 in het verenigingsklassement
tot gevolg. Zara Velten stootte een knappe 5,83 meter, hetgeen een persoonlijk record was
en leidde tot een 7e plaats op dit
onderdeel. Elin van Dijken presteerde sterk op de overige onderdelen. Op de 60 meter sprint liep
zij ondanks de tegenwind in een
nieuw persoonlijk record van 9,78
seconden naar de 3e plaats.
de 1.00 meter heen ging. Op de
60 meter sprint liep hij in10,13 seHoogspringen
conden naar de 8e plaats en bij
Bij het hoogspringen vloog ze het kogelstoten stootte hij 5,76
over 1,20 meter, hetgeen leidde meter (14e plaats). Sterke prestot de 4e plaats en wederom een taties van deze AKU-atleet die
persoonlijk record. Bij de optione- een knappe 13e plaats tot gevolg
le 1000 meter direct na het hoog- hadden in het eindklassement Al
springen liep zij in een knappe met al een mooie sportieve dag
03:54,17 naar de 3e plaats. Kyan met prima prestaties. Wij kijken
Valentijn vertegenwoordigde de dan ook uit naar de 2e meerkamp
club bij de categorie Jongens Pu- wedstrijd op zaterdag 18 mei a.s.
pil A2. Hij mocht beginnen met op en rond onze eigen baan van
hoogspringen waar hij goed over Atletiek Klub Uithoorn!
delijk eenvoudig overeind. Dan in
de 34ste minuut een fraaie aanval
van Legmeervogels. Via Dennis
Bakker , Yasin Poyraz komt de bal
voor de voeten van Rodney Smorenberg. Hij ziet dan zijn inzet
met de voeten gestopt worden
door de doelman van NVC. De terugspringende bal komt dan voor
de voeten van martijn Tjon-ANjoek en deze weet in twee keer
de bal alsnog in het doel te werken en staat de thuisclub op een
1-0 voorsprong. Niet veel later
scoort Martijn Tjon-A-Njoek zijn
en Legmeervogels tweede treffer.
Deze keer op aangeven van Yasin
Poyraz. Even voor de tweede treffer van Legmeervogels een klein
opstootje met als gevolg een gele kaart voor Dennis Bakker en
een directe rode kaart voor NVC
speler Mittchel Kogeldans. Met
10 man voor NVC en een 2-0 score in het voordeel van Legmeervogels wordt dan alsnog de rust
gehaald.

en even later een vrije kopkans
voor Martijn Tjon-A-Njoek. Maar
beide keren levert het geen treffer op voor Legmeervogels. Even
later is het wel raak. Goed doorgaan van Dennis bakker op het
middenveld levert balbezit op
voor de thuisclub. Zijn voorzet
bereik Puck Postma die vervolgens een pas op maat aflevert bij
Martin Tjon-A-Njoek en dan zijn
en Legmeervogels derde treffer
weet te score. Een fraaie hattrick
dus voor Martijn Tjon-A-Njoek.
Even later krijgt Dennis Bakker in
dit duel zijn tweede gele kaart is
het zomaar 10 tegen 10. Na het
wegzenden van Bakker zakt Legmeervogels onnodig terug waardoor en zowaar een paar kleine mogelijkheden ontstaan voor
NVC. Met nog 20 minuten te spelen kom NVC door toedoen van
Gilliam Hind op 3-1. Dan wordt
het heel even spannend Maar als
Faouzi Ben Yerrou na een fraaie
steekpas van Othman Lechkar er
4-1 van weet te maken is de strijd
Afstand
gestreden en hobbelt het duel
De tweede helft is nog maar net naar het eind. 4-1 is dan de uitslag
begonnen of er zijn al twee mo- et een fraaie hattrick van martijn
gelijkheden te noteren voor Leg- Tjon-A-Njoek. Op 2e paasdag
meervogels om verder afstand te speel Legmeervogels een uitdunemen van NVC. Eerst is er een el in Zuid Scharwoude tegen LSmogelijkheid voor Yasin Poyraz VV. Dit duel begint om 14.00 uur.

Tocht van 1.400 km om
5 ton op te halen

Uithoorn - De kop is eraf voor
de grote landelijke roeitocht tegen kinderkanker. Afgelopen zaterdag werd bij de Uithoornse roei- en kanovereniging Michiel de Ruyter het startschot gegeven voor de KiKaRow, een traject van maar liefst 1.400 kilometer. De route naar Den Haag was
de eerste van veertien etappes
die de komende weekenden afgelegd gaan worden. Vanwege
die lange afstand begon het festijn al in de vroege ochtend, met
een ontbijt waarbij honderden

watersporters motiverend werden toegesproken door de Uithoornse cabaretier Cindy Pieterse. “Er is inmiddels €29.465 opgehaald voor KiKaRow, mede dankzij de Nieuwjaarsduik in het centrum van Uithoorn”, vertelde de
comédienne. “Volgens mij was
het toen trouwens wel warmer
dan nu.”
Lente
De lentetemperaturen waren inderdaad even verdwenen afgelopen weekend, hoewel de zon

Eervol
Burgemeester Pieter Heiliegers
was aanwezig om bemoedigende woorden te geven bij het vertrek. “Wat een prachtige dag”, begon hij zijn speech. “En wat ontzettend eervol om hier te mogen
zijn.” Heiliegers gaf daarnaast aan
dat hij zich realiseerde dat het
project ook een grote emotionele
lading had, en zette daarom een
groot applaus in voor organisatoren Albert Vuil en Chris Gispen.
KiKaRow werd in 2004 opgericht
nadat Vuils kleinzoon Vinnie op
9-jarige leeftijd overleed aan leukemie. Een grote roeitocht op en
neer naar Engeland, leverde een
jaar later €285.000 op. Het streefbedrag voor het nieuwe project is nog hoger. In totaal moet
er €500.000 worden opgehaald,
voor onderzoek naar de langetermijngevolgen van kankerbehandeling bij kinderen.

Weekenden
Die Later-studie wordt uitgevoerd
in het Utrechtse Prinses Máxima
Centrum. Wat ook meteen het
eindpunt zal worden van de grote roeitocht die zaterdag van start
prachtig door begon te breken is gegaan. De komende weektoen The Vin om 8:00 uur een- enden komt The Vin onder meer
maal te water werd gelaten. Om- langs Middelburg, Den Bosch,
dat de brandweer speciaal naar Venlo, Groningen en Alkmaar, om
Michiel de Ruyter was gekomen uiteindelijk op 14 juli aan te meom voor een erewater te zorgen, ren in de Domstad. Daar zal een
kon het toegestroomde publiek sponsorbedrag worden overhanzien hoe de roeiboot bij vertrek digd waar tientallen roeiverenidoor een grote regenboog voer. gingen in Nederland aan hebben
Tientallen andere roeiboten en meegeholpen. De roeiers, sponkano’s volgden The Vin richting sors en organisatoren hebben er
de eerste stop in Alphen aan den daarom het volste vertrouwen in
Rijn. Later trok de boot nog langs dat er over drie maanden inderroeiverenigingen in Nieuwkoop daad een half miljoen gedoneerd
zal kunnen worden.
en Leiden.

