
KORT NIEUWS:

Open dag 
Roeien bij 

Michiel de Ruyter
Uithoorn - De Open Dag wordt 
dit jaar gehouden op zaterdag 
15 april op de allermooiste lo-
catie van Uithoorn aan de Am-
steldijk . Iedereen, jeugd & vol-
wassenen, is van harte welkom 
van 10.00 - 14.00 uur op de ver-
eniging. Kom gerust eens rond 
te kijken of dat roeien nou in-
derdaad echt zo leuk is als ze 
zeggen. Het gevoel als je met 
de boot soepel door het wa-
ter glijdt is niet te beschrijven, 
dat moet je ervaren ! Er zijn 
enthousiaste instructeurs op 
het vlot aanwezig om geïnte-
resseerden van alles over de-
ze super gezellige club te ver-
tellen en ze de eerste beginse-
len van het roeien bij te bren-
gen. Mocht het weer niet echt 
meewerken dan hebben we in 
ons pas vernieuwde kracht-
honk ergometers waarop ook 
geoefend kan worden. We ho-
pen dat we aan het eind van de 
dag weer veel mensen enthou-
siast hebben kunnen maken 
om heerlijk te komen sporten 
in de buitenlucht op de prach-
tige Amstel. www.mdr.nu

Geen krant?
0297-581698
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Gemeente Uithoorn

Uw kostbaarheden 
zijn goud waard!

Inkoop   Verkoop   Veiling
Verpanden   Beleggen

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

Elke zaterdag 10:00 - 16:30 uur

www.goudwisselkantoor.nl

Miele specialist
Eigen technische dienst

HARTELUST B.V.
Oosteinderweg 279, Aalsmeer

Tel. 0297-326454
Fax. 0297-345099
www.hartelust.nl

Wéér geen besluit over Fietsbrug De Kwakel

Vervoersregio dreigt met 
intrekken subsidie
Uithoorn/De Kwakel - De raad 
moest er afgelopen donderdag 30 
maart een besluit over nemen: kan 
het college (lees: wethouder Polak 
RO & Verkeer,) de fi etsbrug aan de 
Linie wel of niet verplaatsen? Een 
korte vergadering met alleen dit on-
derwerp, dat wel. maar een besluit 
is er nog steeds niet genomen. De 
soap krijgt weer een vervolg. Ster-
ker nog, er werd een extra facet 
toegevoegd aan het debat. Tijdens 
zijn betoog, waarin wethouder Po-
lak voor de zoveelste keer uitleg gaf 
aan het feit dat de veiligheid ermee 
is gediend als de fi etsbrug vanaf de 
Linie wordt verplaatst richting Tam-
boer, liet hij staande vergadering 
ineens weten dat de vervoersregio 
Amsterdam de subsidie van 65.000 
euro zal gaan in te trekken mocht 
de fi etsbrug niet verplaatst wor-
den…. Dit riekt naar bestuurlijke 
chantage en het is des te opmerke-

lijker omdat de subsidie voor het to-
tale project geldt en niet alleen voor 
de fi etsbrug. Of de wethouder de 
problematiek die sommige raads-
leden met het verplaatsen van de 
brug ondervinden heeft benut om 
dit bij de Vervoersregio aan te kaar-
ten is niet duidelijk. Duidelijk is ech-
ter wel dat de Vervoersregio kenne-
lijk niet blij is met de huidige stand 
van zaken. Maar het gaat toch om 
een democratisch proces dat door 
politieke partijen in de raad wordt 
gevoerd over dit onderwerp in sa-
menspraak met en namens de be-
woners? Opvallend en wat de wet-
houder wel goed uitkomt is, dat er 
nu ‘zomaar’ een sanctie uit de lucht 
komt vallen wat hij kan gebruiken 
om zijn plan kracht bij te zetten. An-
ders gezegd: de Vervoersregio heeft 
bij dit onderwerp een dikke vinger 
in de besluitpap gekregen. Immers 
wie betaalt, bepaalt. Daar kan de 

wethouder zich achter verschuilen 
en zijn voordeel mee doen door de 
raad het mes op de keel te zetten. 
Inwoonster Marika Kerstens ver-
woordt het als volgt: “Ik heb inmid-
dels de interne argumentatie van 
de vervoersregio en die is duidelijk 
vanachter een bureau geschreven. 
Echt, we beginnen weer van voren 
af aan. Toch bijzonder zo’n regio die 
op afstand zit en vasthoudt aan in-
gezette plannen en zich niet inte-
resseert wat hier aan de hand is.” 
Het zal de wethouder een zorg zijn. 
Hij wil de plannen gewoon doorzet-
ten en hij heeft nu een stok achter 
de deur.

Terug naar de commissie
Sommige raadsfracties lieten zich 
echter niet afschrikken en zagen dit 
als een geheel nieuw aspect. 

Vervolg elders in deze krant.

Niet verplaatsen dan geen subsidie van de Vervoersregio.

Uithoorn - Het college van burge-
meester en wethouders wil mee-
werken aan een initiatief voor wo-
ningbouw op het Connexxionter-
rein in Kootpark-Oost. Het huidi-
ge bedrijventerrein is eerder in de 
structuurvisie aangewezen als wo-
ningbouwlocatie. De gemeente wil 
samen met de buurtbewoners, de 
projectontwikkelaar en overige ei-
genaren de visie voor het totale ge-
bied van Kootpark-Oost verder uit-
werken. Uitgangspunt daarin is ge-
faseerde woningbouw als zich daar-
voor kansen aandienen.

Het gebied
Het gebied tussen het Burgemees-
ter Kootpark, Zijdelweg, de Jacob 
Obrechtweg en de Koningin Máxi-
malaan is op dit moment een bedrij-
venterrein. De gemeenteraad heeft 
in de structuurvisie (2011) vastge-
steld dat het gebied een woonge-
bied (Kootpark-Oost) wordt als die 

kans zich voordoet. Onlangs heeft 
UBA Projectontwikkeling B.V. het 
Connexxionterrein en het gebouw 
van de Rabobank gekocht. Het Con-
nexxionterrein om woningen op te 
bouwen, het kantoorgebouw wordt 
omgevormd tot appartementen. Er 
zijn op dit moment alleen concrete 
plannen voor nieuwbouw voor het 
Connexxionterrein. De woningen 
in en aan de randen van het ge-
bied (Zijdelweg, Sportlaan en Jacob 
Obrechtweg) blijven staan, evenals 
de brandweerkazerne.

Participatie 
Binnenkort ontvangen de buurtbe-
woners een uitnodiging voor een 
eerste bijeenkomst waarin de ge-
meente graag met hen in gesprek 
gaat over hun ideeën voor de uitwer-
king van de visie op het gebied. De 
gemeente geeft dan ook aan wat de 
uitgangspunten zijn waarbinnen de 
plannen ontwikkeld kunnen worden. 

Toekomstige woningbouw 
op Kootpark-Oost

Uithoorn - Loco-burgemeester Ria 
Zijlstra opende op 1 april met bewo-
ners het grondig verbouwde Meer-
wijk. Samen renden zij door het pa-
pier heen dat voor de ingang was 
gespannen en gaven zo het sein 
voor een zeer geslaagd openings-
feest. 
De bewoners van Meerwijk moes-
ten voor de verbouwing hun huis 
uit maar dat was de moeite waard. 
Het resultaat mag er zijn. Grote-
re kamers en eigen sanitair. De be-
woners zijn er erg blij mee. Zij lie-
ten dan ook vol trots de gezamen-
lijke huiskamers en hun eigen zit-
slaapkamer zien. Er waren veel fa-

milieleden maar ook de buurt was 
goed vertegenwoordigd. Eén van de 
buurtbewoners meldde zich gelijk 
als vrijwilliger. Tot vreugde van de 
bewoners en hun begeleiders want 
vrijwilligers zijn altijd welkom. Zijl-
stra was enthousiast over het nieu-
we Meerwijk en nam de tijd om met 
diverse bewoners een praatje te 
maken. Bewoners en medewerkers 
waren zeer tevreden over het feest: 
“Helemaal geweldig, zo’n opening 
heb ik nog nooit meegemaakt”, al-
dus een van de bewoners.
Meerwijk is een woning voor men-
sen met een verstandelijke beper-
king. Het huis is aangepast aan de 

eisen van de tijd. Bewoners doen zo 
veel mogelijk zelfstandig. Zij heb-
ben hun eigen kamer maar er is ook 
de geborgenheid en gezelligheid 
van een groep. Meerwijk valt onder 
Ons Tweede Thuis, organisatie voor 
mensen met een beperking. Roel de 
Bruijn, bestuurder van Ons Tweede 
Thuis, was natuurlijk ook bij de ope-
ning: “Ik ben onder de indruk van de 
saamhorigheid tussen bewoners en 
medewerkers die ik hier voel. Echt 
een sfeer van je thuis voelen. Een 
belangrijke basis voor een goed le-
ven voor de bewoners.” Meer infor-
matie: www.onstweedethuis.nl of 
info@onstweedethuis.nl.

Ria Zijlstra opent 
vernieuwde Meerwijk

Amstelhoek - Om de verkeersvei-
ligheid te verbeteren, legt de pro-
vincie Utrecht een rotonde aan 
in Amstelhoek, bij het kruispunt 
Mijdrechtse Zuwe/Ringdijk Twee-
de Bedijking. Daarnaast wordt een 
gedeelte van de Mijdrechtse Zu-
we ingericht als 30 kilometerweg. 
Het gaat om het gedeelte tussen 
de Ringdijk Eerste Bedijking en de 
brug over de Amstel. De werkzaam-
heden zijn een vervolg op de omleg-
ging van een gedeelte van de N201 
door de provincie Noord-Holland. 
De omlegging heeft gevolgen voor 
de bestaande weg door Amstelhoek 
die nu voor een deel een andere, 
meer lokale functie krijgt. De inrich-

ting van de weg wordt hierop aan-
gepast en er komt een rotonde.
 
Verkeersmaatregelen
De wegwerkzaamheden worden 
uitgevoerd tussen 3 april en 2 ju-
ni 2017. De aannemer werkt in ze-
ven opeenvolgende fasen, op door-
deweekse dagen tussen 06:00 en 
18:00 uur en gedurende vier we-
ken ook ’s avonds, ’s nachts en in 
de weekenden.
Tot 29 april (fase 1 en 2) kan al-
le verkeer passeren waarbij er wel 
sprake kan zijn van enige vertra-
ging. Vanaf 29 april tot 2 juni (fase 
3 t/m 7) zijn er diverse wegafsluitin-
gen en omleidingsroutes.

Verkeershinder door 
aanleg rotonde Amstelhoek



G E M E E N T E N I E U W S

www.uithoorn.nl
www.twitter.com/Gem_Uithoorn
www.facebook.com/gemeenteuithoorn
7 dagen per week, 24 uur per dag

Gemeentehuis
Laan van Meerwijk 16
1423 AJ Uithoorn
0297-513111 

ma., di., wo., do. 08.30-17.00 uur
vrijdag 08.30-12.00 uur

Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
gemeente@uithoorn.nl

Klant Contact Centrum /receptie 
Zonder afspraak:
ma., di., do.  08.30-17.00 uur
woensdag 08.30-20.00 uur
vrijdag 08.30-12.00 uur

Burgerzaken (reisdocumenten, 
rijbewijzen en verklaringen)
Met afspraak:
ma., di., do. 08.30-14.00 uur
woensdag 08.30-13.00 uur 
 17.00-20.00 uur
vrijdag  08.30-12.00 uur
Zonder afspraak:
woensdag 13.00-17.00 uur

Sociaal loket 
(Wmo, jeugd, werk & inkomen en 
schuldhulpverlening)
Telefonisch spreekuur 0297-513111: 
ma. t/m vr.  09.00-10.30 uur
Inloopspreekuur:
woensdag 13.00-17.00 uur

Gemeentewerf en 
scheidingsdepot
ma., wo., vr., za. 09.00-12.30 uur 
 13.00-16.30 uur

Ruimte huren?
Accommodatie van gemeente 
Uithoorn huren? 
Kijk op www.uithoorn.nl/ruimtehuren 
of op www.vindjeruimte.nl

Openbare vergaderingen 
welstandscommissie
Een onafhankelijke welstandscommissie 
adviseert burgemeester en wethouders 
over het uiterlijk en de plaatsing van 
bouwwerken. Wilt u een vergadering wilt 
bijwonen of meer informatie? meld u aan 
via 0297-513231.

Commissievergaderingen
Kijk voor actuele commissievergade-
ringen en informatie over de raad 
op www.uithoorn.nl/gemeenteraad
Via twitter: www.twitter.com/
RaadUithoorn

Burgemeester of wethouder 
spreken?
U kunt een afspraak maken via 0297-
513151 of een e-mail sturen met uw 
vraag of opmerking:
gemeente@uithoorn.nl

Redactie
Team Communicatie, 
bekendmakingen@duoplus.nl

COLOFON

Gemeente Uithoorn

W W W . U I T H O O R N . N L

OFFICIËLE MEDEDELINGEN EN BEKENDMAKINGEN
De offi ciële mededelingen en bekendmakingen zijn een wekelijkse publica-
tie van de gemeente Uithoorn. In deze rubriek staan offi ciële mededelingen 
en bekendmakingen die voor u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van 
bouwplannen of verkeersbesluiten bij u in de buurt. Bovendien wordt ver-
meld waar u de plannen kunt bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt in-
dienen. Helaas is het niet altijd mogelijk om moeilijk leesbaar taalgebruik te 
vermijden. Mocht u vragen hebben over de rubriek, belt u dan gerust met 
Publiekszaken, telefoon 0297 513111, of u kunt mailen naar gemeente@uit-
hoorn.nl. U kunt de offi ciële mededelingen en bekendmakingen ook vinden 
op www.uithoorn.nl.

PROCEDURE 
Ter inzage
Stukken die ter inzage liggen kunnen door iedereen worden ingekeken. De 
stukken liggen ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum (Laan van 
Meerwijk 16) tijdens de openingstijden. Alleen wanneer dat is aangegeven 
liggen de stukken ook ergens anders ter inzage zoals bij de openbare bi-
bliotheek De Hoeksteen of dorpshuis De Quakel. De openingstijden van 
het gemeentelijk informatiecentrum en de openbare bibliotheek kunt u vin-
den in de colofon. 
Zienswijzen
Zienswijzen kunnen door iedereen kenbaar worden gemaakt. Dit moet 
schriftelijk worden gedaan bij burgemeester en wethouders van Uithoorn 
(Laan van Meerwijk 16) tenzij anders vermeld.
Bezwaren
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden be-
zwaar indienen. Bezwaren moeten voorzien zijn van motivatie en schriftelijk 
worden ingediend bij burgemeester en wethouders van Uithoorn (Laan van 
Meerwijk 16) tenzij anders vermeld. Voor het verstrijken van de bezwaarter-
mijn moet het bezwaarschrift zijn ingediend. Een bezwaarschrift heeft geen 
schorsende werking. Dit betekent dat de vergunning voor het verstrijken van 
de termijn al kan zijn uitgevoerd (met het risico dat het eventueel weer onge-
daan moet worden gemaakt).
Voorlopige voorzieningen
Om ervoor te zorgen dat er geen gebruik wordt gemaakt van de vergunning, 
kan een voorlopige voorziening worden aangevraagd. Het aanvragen van 
een voorlopige voorziening kan bij de sector bestuursrecht van de arron-
dissementsrechtbank (voorzieningenrechter) via het adres: Postbus 75850, 
1070 AW in Amsterdam. Een verzoek om een voorlopige voorziening moet 
ook een motivatie bevatten. Voor het aanvragen van een voorlopige voorzie-
ning worden door de rechtbank kosten in rekening gebracht. 
Beroep
Wij maken u erop attent dat u op grond van de Algemene wet bestuursrecht 
binnen zes weken na verzending van onze beslissing in beroep kunt gaan 
bij de sector bestuursrecht van de Rechtbank, Postbus 75850, 1070 AW 
Amsterdam. Voor de behandeling van het beroepsschrift door de rechtbank 
worden u griffi ekosten in rekening gebracht. Een dergelijk beroepsschrift 
heeft geen schorsende werking. Wel bestaat de mogelijkheid om de presi-
dent van de rechtbank in Amsterdam te verzoeken een voorlopige voorzie-
ning te treffen. Een gemotiveerd verzoekschrift kunt u daartoe tot hem rich-
ten. Voor het in behandeling nemen van een dergelijk verzoekschrift worden 
u kosten in rekening gebracht.

DIGITALE BEKENDMAKINGEN
Een aantal bekendmakingen (verordeningen en verkeersbesluiten) worden 
niet meer gepubliceerd in De Nieuwe Meerbode. Per 1 januari 2014 heeft de 
overheid een verplichting gesteld om Algemeen verbindende voorschriften, 
uitsluiten digitaal bekend te maken. U kunt de volledige teksten van veror-
deningen en verkeersbesluiten alleen nog digitaal inzien via  www.offi ciele-
bekendmakingen.nl U kunt zich daar ook inschrijven voor een e-mailservice 
om op besluiten uit de gemeente Uithoorn geattendeerd te worden.
Welke bekendmakingen vind ik op www.offi cielebekendmakingen.nl?
- Verordeningen 
- Verkeersbesluiten
- Ruimtelijke plannen (publicatie ook via de Gemeentepagina).

 TER INZAGE

Tijdelijk: 
- Vaststelling bestemmingsplan Hélène Swarthlaan. Inzageperiode 24 februa-

ri 2016 tot en met 6 april 2016. Inlichtingen bij R. Noorhoff, afdeling grondbe-
drijf en vastgoed (0297) 513 111.

- Verordening Maatschappelijke ondersteuning Uithoorn 2017 en Nadere re-
gels Maatschappelijke ondersteuning Uithoorn 2017. Inzageperiode 8 maart 
tot 19 april 2017. Inlichtingen bij M. Bulthuis, afdeling leven (0297) 513 111. 

 INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING

De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van bezwa-
ren hiertegen is nog niet mogelijk.
De Kwakel
- Graslaan 12, aanvraag omgevingsvergunning voor het wijzigen van de be-

staande garage. Ontvangen 22 maart 2017.
- Achterweg 67, aanvraag omgevingsvergunning voor het oprichten van een 

bedrijfsruimte. Ontvangen 21 maart 2017.
- Vuurlijn 29, aanvraag omgevingsvergunning voor plaatsen tijdelijke woning. 

Ontvangen 3 maart 2017.
- Iepenlaan achter 44, aanvraag omgevingsvergunning voor het oprichten van 

een woning. Ontvangen 30 maart 2017.
- Noorddammerweg nabij 1, kavel 1, aanvraag omgevingsvergunning voor het 

oprichten van een woning. Ontvangen 17 maart 2017. 
- Vuurlijn, aanvraag omgevingsvergunning voor het aanleggen van een bouw-

weg. Ontvangen 22 maart 2017.
Dorpscentrum
- Burgemeester van Meetelenstraat nabij 44 t/m 52, aanvraag omgevingsver-

gunning voor het plaatsen van een palenmatras/keerwandconstructie. Ont-
vangen 24 maart 2017.

De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof, 
Park Krayenhoff, Buitendijks)
- Bosmuis 26, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dak-

kapel. Ontvangen 28 maart 2017.
- Randhoornweg, aanvraag evenement en ontheffi ng artikel 35 Drank- en Hore-

cawet ontvangen van Amstelland Festival VOF voor het organiseren van een 
3-daags evenement van 23 t/m 26 juni 2017 op het evenemententerrein Leg-
meer-West.

Zijdelwaard (Europarei)
- Churchillfl at 1, aanvraag omgevingsvergunning voor het tijdelijk wijzigen van 

1 huishouden naar meerdere huishoudens per woning (alleen voor statushou-
ders). Ontvangen 17 maart 2017.

- Wiegerbruinlaan 49, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van 
een dakkapel. Ontvangen 23 maart 2017.

- Joost van den Vondellaan 33B. Aanvraag ontvangen van Drinkhut B.V. om 
een drank- en horecavergunning voor de slijterij. 

Overige bekendmakingen / Uithoorn - De Kwakel
- Randweg 155, aanvraag omgevingsvergunning voor het wijzigen van het be-

staande bedrijfsgebouw. Ontvangen 14 maart 2017.
- Aanvraag verklaring van geen bezwaar voor de Decathlon Cycle Tour Amster-

dam op zondag 11 juni 2017. Ontvangen 16 maart 2017.

 VERLEENDE (OMGEVINGS-)VERGUNNINGEN

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar/beroep maken. Hoe 
u dat moet doen leest u bovenaan  in deze advertentie in het grijze kader.
Bedrijventerrein Uithoorn
- Anton Philipsweg 12, instemming voor het realiseren van een klantaansluiting 

voor Eurofi ber Nederland B.V. Bezwaar t/m 28 april 2017.
De Kwakel
- Achterweg 45, aansluitvergunning riolering voor Sabra Exotics Beheer B.V. 

voor het enkel afvoeren van huishoudelijk afvalwater. Bezwaar t/m 2 mei 2017.
- Het Korte Eind 5, omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakkapel 

aan de achterzijde van de woning. Bezwaar t/m 3 mei 2017.
- Dwarsweg 2, omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakkapel aan 

de zijkant van de woning. Bezwaar t/m 11 mei 2017.
- Voorling, omgevingsvergunning voor het aanbrengen van een onderheide be-

tonvloer. Bezwaar: t/m 9 mei 2017. 
- Drechtdijk 21, vergunning verleend aan de exploitant van Café Cobus, t.w.: 

Exploitatievergunning horecabedrijf t/m 1 april 2020; Drank- en horecavergun-
ning Aanwezigheidsvergunning voor het plaatsen van 2 kansspelautomaten 
voor het jaar 2017. Bezwaar t/m 11 mei 2017.

De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof, 
Park Krayenhoff, Buitendijks)
- Randhoornweg 90, vergunning kabels en leidingen voor Liander Infra N.V. 

voor het aanleggen van een LS-kabel. Bezwaar t/m 28 april 2017.
- Randhoornweg 100, evenemententerrein Legmeer-West, evenementenver-

gunning voor Circus Sijm voor het geven van circusvoorstellingen van 11 t/m 
15 oktober 2017. Bezwaar t/m 2 mei 2017.

- Noorddammerweg 37, aansluitvergunning riolering voor UWTC voor het enkel 
afvoeren van huishoudelijk en/of bedrijfsafvalwater. Bezwaar t/m 2 mei 2017.

- Randhoornweg 100, evenementenvergunning voor Buurtbeheer De Legmeer 
voor het organiseren van activiteiten op Koningsdag, donderdag 27 april 2017, 
op het terrein van de Legmeervogels, van 08.00 uur tot 17.00 uur. Bezwaar 
t/m 8 mei 2017.

Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Fermoor 10, omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakkapel aan 

de voor- en achterzijde van de woning. Bezwaar: t/m 9 mei 2017.
Thamerdal
- Aalberselaan/Treublaan, evenementenvergunning voor het organiseren van 

een rommelmarkt op het grasveld tussen de woningen op zaterdag 15 april 
van 10.00 uur tot 17.00 uur. Bezwaar t/m 8 mei 2017.

- Admiraal de Ruyterlaan hoek Troelstralaan, vergunning voor het plaatsen van 
een keetwagen door Smits Vastgoedzorg. Bezwaar t/m 12 mei 2017.

Zijdelwaard (Europarei)
- Europarei 11a (Straatsburgfl at), instemmingsbesluit voor Netwerk Exploitatie-

maatschappij B.V. voor het leggen van glasvezelkabel t.b.v. huisaansluitingen. 
Bezwaar t/m 1 mei 2017.

- Karel van Manderhof, vergunning voor Rutges Vernieuwt voor het plaatsen 
van een schaftkeet, eco-toilet en hoogwerker van 27 maart t/m 14 april 2017.
Bezwaar t/m 3 mei 2017.

- Van Eedenlaan 33, omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakka-
pellen aan de voor- en achterzijde van de woning. Bezwaar t/m 3 mei 2017. 

- Koningin Julianalaan 35, omgevingsvergunning voor het plaatsen van een 
dakkapel aan de achterzijde van de woning. Bezwaar t/m 3 mei 2017. 

- Zijdelwaardplein, incidentele standplaatsvergunning voor C. Geeris van 1 t/m 
31 december. Bezwaar t/m 9 mei 2017.

- Zijdelwaardplein 77b, exploitatievergunning horecabedrijf verleend aan de ex-
ploitant van Eethuis Zijdelwaard / Bon Apetit t/m 29 maart 2020. Bezwaar t/m 
11 mei 2017.

Overige bekendmakingen Uithoorn - De Kwakel
- Standplaatsvergunning voor KDO voor het innemen van drie tijdelijke stand-

plaatsen op het Potgieterplein, hoek Dorpsstraat/Prinses Irenelaan en de 
Kerklaan voor de verkoop van tuinplanten op zaterdag 22 april 2017. Bezwaar 
t/m 2 mei 2017.

- Vergunning voor het plaatsen van (tijdelijke) reclameborden voor circus Sijm 
van 2 t/m 13 oktober 2017. Bezwaar t/m 2 mei 2017.

- Vergunning voor het plaatsen van (tijdelijke) reclameborden voor circus Renz 
International van 15 t/m 28 mei 2017. Bezwaar t/m 3 mei 2017.

Bekendmaking openbare vergaderingen welstandscommissie
Een onafhankelijke welstandscommissie adviseert burgemeester en wethouders 
over het uiterlijk en de plaatsing van bouwwerken. Wanneer u als geïnteresseer-
de een vergadering wilt bijwonen, kunt u zich vooraf aanmelden op telefoonnum-
mer (0297) 513231. Hier kunt u ook informatie inwinnen over de plaats, het tijd-
stip, de agenda en het aanvragen van spreektijd.

Toeristisch overstappunt in 
Uithoorn
In opdracht van Groengebied Am-
stelland is er een Toeristische Over-
stappunt, kortweg TOP, geplaatst in 
Uithoorn bij het Fort aan de Drecht. 

U bent deze misschien al tegenge-
komen bij uw bezoek aan het Fort. U 
vindt hier een opvallend groen-blau-
we informatiezuil. De TOP’s staan 

In tegenstelling tot het bericht van 22 
maart in de krant, is het niet verplicht 
de uitwerpselen op te ruimen in de 
hondenuitlaatgebieden met de rode 
paaltjes.

Overlast melden
Heeft u overlast van hondenpoep, dit 
kunt u melden via www.uithoorn.nl/
melding

Vanaf 17 april 2017 plaatsen we 
ondergrondse restafval contai-
ners in de wijk Zijdelwaard. In to-
taal plaatsen we 37 containers. 
We verwachten dat we hier onge-
veer 4 weken mee bezig zijn.

Een paar dagen voor de plaatsing 
van een container in uw straat of 
buurt, zetten we borden neer die de 
werkzaamheden aankondigen. We 
zetten dan één of meer parkeer-
plaatsen af zodat we er goed bij kun-
nen.

Van minicontainer naar 
ondergrondse afvalcontainer
De ondergrondse containers ge-
bruikt u voor de inzameling van gf/
restafval. Als alle ondergrondse con-
tainers in een wijk zijn geplaatst, rui-
len wij het deksel van uw grijze con-
tainer om voor een oranje deksel. U 
gooit uw gf/restafval vanaf dan in de 
ondergrondse container. De contai-
ner met het oranje deksel gebruikt u 
vanaf dit moment voor uw PMD af-
val (plastic, metaal en drinkpakken). 
U ontvangt bericht van ons wanneer 
wij de deksels gaan omwisselen.

Ondergrondse containers in 
Zijdelwaard

Evenementen 
in Uithoorn
Op de pagina www.uithoorn.nl/
evenementen vindt u de eve-
nementenagenda. In deze 
agenda staan activiteiten en 
evenementen op het gebied 
van sport, recreatie, kunst en 
cultuur in Uithoorn. 

Rectifi catie artikel 
Ruim de uitwerpselen van uw 
hond op

Werkzaamheden Amstelhoek
Tussen 3 april en 2 juni 2017 zijn er 
wegwerkzaamheden aan een ge-
deelte van de Mijdrechtse Zuwe 
(N196) in Amstelhoek. Op www.uit-
hoorn.nl/werkinuitvoering leest u wat 

de planning is en in welke fasen de 
werkzaamheden worden uitgevoerd. 
U leest ook wat de gevolgen van de 
werkzaamheden zijn voor het ver-
keer en de omgeving.

altijd in de buurt van parkeerplekken. 
Zo kunt u makkelijk de overstap ma-
ken van de auto naar de fi ets of de 
omgeving te voet verder ontdekken. 
Op deze informatiezuil staat infor-
matie over recreatieve routes en een 
korte beschrijving van de omgeving. 
Ook staan bezienswaardigheden, 
locaties voor bootverhuur en hore-
calocaties op de zuil vermeld. Meer 
informatie via www.natuurwegwijzer.
nl zoek op Amstelland en Meerlan-
den / Natuurgebied Uithoorn.

10 nieuwe Top’s in Amstelland
In de regio Amstelland vindt u meer 
(nieuwe) TOP’s. Ze zijn te vinden bij 
de hoofdingang van het Diemerbos 
in Diemen, bij de sporthal in Drie-
mond, in de recreatiegebieden De 
Hoge Dijk, Ouderkerkerplas, Middel-
polder en Elsenhove, bij het dorps-
huis van Nes aan de Amstel, aan de 
Westeinderplassen (Herenweg, Ku-
delstaart) en bij The Beach, de oude 
bloemenveiling van Aalsmeer.

DUS!-tas voor vrijwilligers 
tuin Bram de Groote
Uithoorn - Regelmatig reikt DUS! 
een DUS!-tas uit aan initiatieven die 
Uithoorn een stukje mooier maken. 
De DUS!-tas is gevuld met duurza-
me producten en is bedoeld om ini-
tiatiefnemers en vrijwilligers voor 
hun bijdrage aan Uithoorn te be-
danken en een hart onder de riem 
te steken. Afgelopen zondag werd 
de tuin van Bram de Groote open-
gesteld voor bezoekers. De actie-
ve groep vrijwilligers die zich iede-

re woensdagochtend inzet voor on-
derhoud van de tuin was op de-
ze stralende lentedag aanwezig om 
bezoekers van informatie te voor-
zien en rondleidingen te geven. Een 
perfecte gelegenheid voor DUS! om 
de tas te overhandigen. DUS! is van 
mening dat de tuin een verrijking is 
voor Uithoorn en raadt iedereen aan 
om de komende maanden eens een 
kijkje te gaan nemen op dit bijzon-
dere, groene plekje aan de Boterdijk.

Zwarte Volkswagen Golf 
gestolen

Uithoorn – Op 3 maart is in Am-
sterdam-West een zwarte Volks-
wagen Golf gestolen. Deze auto is 
op maandag 13 maart weer terug-
gevonden in Uithoorn. In de auto is 
kleding aangetroffen, die gedragen 
wordt door bezorgers van post en 
pakketten. Bij de politie bestaat het 
vermoeden dat met deze kleding is 
geprobeerd om binnen te komen in 
woningen en/of bedrijven.
De politie is nu op zoek naar moge-

lijke getuigen. Herkent u/jij de auto 
op bijgaande foto in combinatie met 
pakketbezorgers? Bent u/jij bena-
derd door pakketbezorgers tussen 
3 en 13 maart met een niet klop-
pend  verhaal? Of werden er pak-
ketjes aangeboden door bezorgers 
waar u/jij niets van af wist?
Neem dan contact op met de politie 
via 0900-8844.

Bron: Politie Aalsmeer Uithoorn
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DOKTERSDIENSTEN
Spoedgevallen overdag via 
eigen huisarts en dan toets 1. 
Spoedgevallen avond/nacht/
weekenden via huisartsenpost 
Ziekenhuis Amstelveen, 
tel. 020-4562000.

APOTHEEK
Apotheek Thamer Zijdelwaard-
plein 81 Uithoorn, tel. 0297-562851
Apotheek Boogaard Amstelplein 
27 Uithoorn, tel. 0297-566886

DIERENHULP
Dierenambulance, 
tel: 06-53315557.

DIERENARTSEN
Dierenarts Annemieke Calis 
Oranjelaan 32A, 1421 AK Uithoorn, 
tel. 0297-565989
Dierenartsenpraktijk Uithoorn-
Aalsmeer, Marijnenlaan 46, 1421 
NH Uithoorn, tel: 0297-560627. 

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

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

PSYCHOLOGISCHE 
HULPVERLENING
Eerstelijnspraktijk voor
Psychologische Zorg
Mw. drs. FMP van Dijk, 
Aanmelding: 088-5808000
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. Behandel-
aanbod o.a. CGT, EMDR, ACT,
mindfulness, muziektherapie 
Pr. Margrietlaan 86c Uithoorn,  
www.psychologen-uithoorn.nl

INFORMATIEF

Kantooradres:
Anselmusstraat 19
3641 AM Mijdrecht
Tel. 0297-581698
Mobiel 06-53847419

Aanleveren van advertentie:
Dinsdag voor 10.00 uur
verkoopuithoorn@meerbode.nl

Advertentieverkoop:
Nel van der Pol
Kees Jan Koedam

Advertentie-tarieven:
op aanvraag

Aanleveren van kopij:
Maandag voor 15.00 uur
redactieuithoorn@meerbode.nl
Maximum aantal woorden: 300

Redactie:
Nel van der Pol

Correspondent:
André Veenstra

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

130e jaargang

OPLAGE: 14.900

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 inge-
stuurd, 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 tekstmate-
riaal niet beschikbaar wordt gesteld 
aan derden. Dus ook niet per e-mail, 
fotokopie of anderszins zonder uitdruk-
kelijke, schriftelijke toestemming van 
de uitgever!

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

WWW.MEERBODE.NL
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Weekagenda Vita Amstelland
Bilderdijkhof 1 Uithoorn, tel. 0297-567209, 

www.vita-amstelland.nl

Bewegingsactiviteiten
In de Bilderdijkhof
Stoelhonkbal: 
maandag, 11.45 – 12.45 uur
Vitaal Bewegen: 
maandag, 13.00 – 15.00 uur 
(2 groepen)
Bewegen op muziek: 
woensdag, 13.30 – 15.00 uur
Gymnastiek: 
donderdag, 09.15 – 11.15 uur 
(2 groepen)
Koersballen: 
vrijdag, 09.30 – 11.30 uur
Stoelyoga: 
vrijdag, 13.15 – 14.15 uur

Dorpshuis `de Quakel’, Kerklaan 
16, De Kwakel
Gymnastiek: 
woensdag, 10.00 – 11.00 uur

Buurthuis Ponderosa, Plesman-
laan 27 Uithoorn
Gymnastiek: 
woensdag, 11.15 – 12. 15 uur

Alzheimer café, Donderdag 6 
april
Aanvang: 19.30 uur, einde 21.00 
uur Zaal open vanaf 19.00 uur.
Thema: Hoe zorg je als mantel-
zorgen goed voor jezelf? Het ro-
de kruis, mantelzorg en meer en 
stichting “allegoeds” vertellen wat 
hun organisatie voor u kan bete-
kenen. De toegang is gratis en de 
koffie staat klaar.

Maatschappelijk werk:
We gaan weer van start met de 
groep “in je kracht”. Soms kom je 
in een relatie terecht waarbij je je-
zelf verliest (of ben verloren.). “hoe 
heb ik het zover laten komen?” Dit 
kan recent, maar ook langer gele-
den. In de training leer bij jezelf te 
blijven in relaties. (partner, vriend-
schappen, familie enz.) Opgeven 
kan bij Ilona en Jasmina. i.van.ton-
geren@vita-amstelland.nl

We gaan ook weer van start met 
“Lichter Leven”. Zit je vast in je le-
ven? Ben je b.v. je werk kwijt?, re-
latie verbroken? Of zit je langer 
in een periode waar je uit wil? 
Je gaat je hier somber over voe-
len? Naast de somberheid kunnen 
ook allerlei klachten ontstaan zo-
als slaap- of eetproblemen, ver-
moeidheid, rugpijn, hoofdpijn of 
schuldgevoelens. Je voelt je vast-
zitten in je situatie. Er is weinig be-
weging meer mogelijk. Lichter le-
ven is een training waarin we zo-
wel mentaal als fysiek in bewe-
ging komen. We hebben een uur 
“theorie” binnen en gaan een uur 
naar buiten bewegen. Opgeven 
kan bij Ilona en Marguerite i.van.
tongeren@vita-amstelland.nl 

Gevraagd:
Wij zoeken voor onze nieuwe 
groentetuin komkommerplanten 
of kruidenplanten.

Cantatedienst met Amicitia
Uithoorn - COV Amicitia verleent 
a.s. zondag 9 april haar medewer-
king aan een cantatedienst in de 
PKN-kerk de Schutse in Uithoorn, 
aanvang 19.30 uur. In afwisseling 
met de lezingen uit het evangelie 
van Johannes zingt Amicitia de ko-
ralen en het slotkoor uit de Johan-

nes Passion van Johann Sebasti-
an Bach onder leiding van Toon de 
Graaf. Piano en orgel: Eric Jan Joos-
se. De meditatie wordt verzorgd 
door Trudy Joosse – Ridder. Een 
mooi, intiem moment op weg naar 
Pasen. U bent van harte uitgeno-
digd.

Opbrengst collecte Reumafonds
Regio - In de collecte week van 
het reumafonds in 2017 hebben de 
collectanten van Uithoorn/Amstel-
hoek 6570,28 euro opgehaald. Het 
reumafonds wil iedere gever hier-

voor hartelijk bedanken. Ook be-
dankt het reumafonds alle vrijwilli-
gers die dit voor elkaar hebben ge-
kregen. Zonder deze vrijwilligers is 
dit niet mogelijk. 

Uithoorn - Herken je dit? Je ben 
moe en uitgeblust. Op papier heb 
je een super leuk leven maar het 
voelt al een tijdje niet meer zo. Je 
hebt soms waanzinnig leuke plan-
nen voor de toekomst maar de puf 
niet om ze uit te voeren. Je weet 
best dat je je voedingspatroon zou 
moeten aanpassen. Maar, jeetje, ge-
zonder eten lijkt wel heel erg moei-
lijk geworden de laatste tijd. 

Superfood, alsjeblieft zeg. En dan 
al die vrouwen die van die boeren-
kool smoothies naar binnen slurpen 
en net doen of dat lekker is, aaaaah. 
Door het dieetgoeroe-bos zie jij al-
lang de bomen niet meer, alle ad-
viezen zijn vaak ook nog tegenstrij-
dig. Maar je houdt van het leven, je 
bent een vrouw die alles eruit wil  
halen dat erin zit. Je wilt weer lek-
ker in je vel zitten. 

Kan het ook anders? Ja dat kan! 
“Ik ben Linda Barens en ik heb een 
prachtig programma gecreëerd.  Jij 
en ik werken samen in een pro-
gramma van maar 12 weken met al-

les (en meer) om je fantastische le-
ven en je fantastische zelf weer op 
de rit te krijgen. Zodat je weer kunt 
gaan genieten. Dat doe ik door al 
mijn grote liefdes te bundelen: voe-
ding, acupunctuur en meditatie.

Wil je eerst een gratis oriëntatie ge-
sprek, dat kan. Vraag dan een gratis 
20 minuten Skype gesprek met mij 
aan. Vul je contact formulier in op 
de website www.acupunctuur-uit-
hoorn.nl of bel mij via 06-24729559

Acupunctuur Uithoorn 
nieuw programma

Volledige line-up Vogelvrij 
Festival 2017 bekend!
Regio - De volledige line-up voor 
het Vogelvrij Festival 2017 is be-
kend! Met de eerste uitverkochte 
editie nog vers in het geheugen kij-
ken we nu al uit naar zaterdag 1 ju-
li! Na een periode van puzzelen, e-
mailen en nog meer puzzelen is de 
organisatie eruit, en niet zonder re-
sultaat! Met trotst wordt een dikke 
vette line-up met de beste live-acts 
en dj’s van dit moment gepresen-
teerd. Van Hardstyle tot Urban, Fu-
ture house en EDM, Vogelvrij Festi-
val 2017 heeft alles! Naast drie vet-
te live-acts treden, zoals je van Vo-
gelvrij gewend bent, ook weer de 
beste dj’s op. Dit jaar is er een zeer 
gevarieerd muziekaanbod, met een 
aantal vogelvrije verrassingen die 
de temperatuur steeds verder zal 
doen stijgen. De totale line-up van 
de mainstage van het Vogelvrij Fes-
tival 2017:Ronnie Flex (live), Boef 
(live), Jebroer (live), Manuel & Geza, 
Justin Mylo, Mesto, Whipcream, Mia 
More, Pyrodox, Jelle Slump & MC 
Dirtykid, Benjamin Thomas, Menno 
Drost en Dion.

Meerdere
Dit jaar zijn er niet één, niet twee, 
maar drie live-acts! Het wordt 
ENERGIE pompen bij Ronnie Flex. 
Ronnie Flex is de populairste live-
act van dit moment. Hij gaat een te 
gekke show weggeven. Ook is dit 
jaar gewoon BOEF op Vogelvrij! Het 
album van Boef is onlangs uitgeko-
men en breekt record naar record. 
De meest gestreamde artiest ooit 
op één dag, het meest gestreamde 
album en ALLE 16 nummers in de 
top 20... Spotify en Youtube ontplof-
fen! Zorg dat je de week voor Vo-
gelvrij geen slaaptekort hebt, want 
het gaat los! Naast twee rappers 
heeft de organisatie dit jaar ook een 
hardstyle live-act weten vast te leg-
gen. Jebroer is de bekendste act 
binnen deze scene. Met hits als 
“Gaan met die banaan”, “Me gab-
ber” en natuurlijk “Kind van de dui-

vel” wordt het één groot gekken-
huis. Jebroer zorgt er 1 juli voor dat 
iedereen z’n shirt uit doet en de he-
likopter zwaait. 

Vet
Voor de vetste urban, house en elec-
tric beats is Whipcream geregeld. 
Whipcream is de perfecte overgang 
tussen de artiesten aan het begin 
van de avond en de dj’s die later 
draaien. In de avond maken Manuel 
& Geza er een echte show van. Hun 
show zit vol energie en is perfect in 
balans door de jarenlange DJ-erva-
ring van Geza en de speelse vrijheid 
van Manuel die zingt, danst en het 
publiek opzweept. Manuel & Geza 
brengen met hun vrouwvriendelijke 
house de dames in de stemming. Bij 
Mesto en Justin Mylo gaat iedereen 
los op de lekkerste future house en 
EDM. Dit jaar gaat Vogelvrij de sa-
menwerking aan met het populaire 
concept Tijdmasjien. Dit concept uit 
Amsterdam, met roots in De Ron-
de Venen, host 1 juli de tweede sta-
ge. Verwacht een muzikale reis door 
de jaren 80/90/00. Alles komt voor-
bij! De hipste hip-hop en r&b glij-
ers, de heetste house en gekke hap-
py hardcore. We starten de Tijdma-
sjien en gaan los op alle hits van nu 
tot vroegah! De organisatie kan te-
rug kijken op een fantastische edi-
tie in 2016. De organisatie: “Uiter-
aard willen wij de uitverkochte edi-
tie van vorig jaar weer overtreffen, 
daarom hebben we dit jaar extra ge-
investeerd in de line-up en beleving 
op het festival.” De reguliere tickets 
vliegen op dit moment voor 20,- eu-
ro de deur uit. Wees er snel bij, voor-
dat Vogelvrij opnieuw uitverkocht is! 
Scoor je ticket via www.vogelvrij-
festival.nl of Primera. Check de web-
site www.vogelvrij-festival.nl en so-
cial media kanalen voor het laatste 
nieuws en de eerste acts! Schrijf je 
in voor de nieuwsbrief om als eerste 
op de hoogte te zijn van de exclusie-
ve ticketacties.

Paasprijsvraag Koop 
Lenstra Makelaars
Uithoorn - Tijdens de succesvol-
le Wooninspiratiedag op 19 maart 
jl. had Koop Lenstra Makelaars een 
Paas Prijsvraag uitgeschreven. Be-
zoekers konden met een VR-bril in 
een woonhuis virtueel zoeken naar 
verstopte Paaseieren met letters. In 
de juiste volgorde vormde dit het 
woord “De Rietkraag”, het woning-
bouwproject in De Kwakel dat rond 
de zomer in de verkoop gaat (www.
woneninderietkraag.nl). Uit de ve-
le deelnemers werd Melissa Kuij-
per gekozen als de gelukkige win-
naar. Maurice Sterk van Koop Lens-
tra makelaars overhandigde de dol-
gelukkige Melissa een cadeaubon 
van 100,- euro. Virtuele toepassin-

gen worden steeds meer gebruikt in 
de woningmakelaardij en vergroten 
de verkoopkansen van uw woning. 
Ook benieuwd geworden naar on-
ze verkoopaanpak en moderne mar-
keting, bel ons gerust voor een vrij-
blijvende en kosteloze afspraak. Ook 
voor een professionele begeleiding 
(no cure no pay) bij het kopen van 
een woning bent u bij ons aan het 
goede adres. Op dit moment heb-
ben we een interessante aanbie-
ding als u zowel gebruik maakt van 
onze aankoopbegeleiding en ook 
de verkoop van uw woning via ons 
loopt. Informeer naar de mogelijkhe-
den: Koop Lenstra Makelaars 0297-
524124

Lachen bij Genesius
De Kwakel - Toneelvereniging Ge-
nesius uit De Kwakel speelt in april 
weer drie voorstellingen. Een ko-
misch stuk van John Patrick, gere-
gisseerd door Sylvia Broos. De terug-
keer van mevrouw Savage. Depres-
sief en moe keert de rijke mevrouw 
Savage terug in het pension. Ze 
zoekt rust en afleiding bij de ande-
re bewoners. Maar het pension staat 
op het punt om gesloten te worden 
door gebrek aan geld. En omdat het 
fortuin van mevrouw Savage niet 
meer onder haar beheer is kan ook 
zij niet helpen het pension financi-
eel te steunen. Totdat ze Al en zijn 
hoogzwangere vriendin tegenkomt 
die haar, en daarmee ook het pen-

sion, wel zou kunnen helpen. Vanaf 
dit moment wisselt het plot voortdu-
rend en dit leidt tot grote hilariteit en 
heerlijke humor.

Kaarten
De uitvoeringen vinden plaats op 
zaterdag 22, vrijdag 28 en zaterdag 
29 april in Dorpshuis De Quakel in 
De Kwakel. Aanvang 20.15 uur, zaal 
open 19.30 uur. Kaarten á 7,50 euro 
verkrijgbaar bij Tonny Voorn, Ringdijk 
8, De Kwakel, 0297-560448 en Mar-
ga Westerbos, Hooilaan 27, De Kwa-
kel, 0297-532970. Daarnaast kunt u 
terecht bij supermarkt Schalkwijk in 
De Kwakel of op de website: www.
genesius-dekwakel.nl/kaartverkoop.

Succesvolle start 
boekenweek bij Bruna
Uithoorn - Een succesvolle dag van 
de start van de boekenweek bij Bru-
na op het Amstelplein afgelopen za-
terdag. Het thema van de boeken-
week is dit jaar “Verboden vruch-
ten” en daarom werden er heerlij-

ke appeltjes uitgedeeld. Ook kon-
den boekenliefhebbers een boe-
kenwens invullen waarvan 3 wen-
sen na de boekenweek worden ver-
vuld door Bruna. Deze actie loopt 
nog de hele week door. 

Donatie voor Voedselbank
Uithoorn - Afgelopen donderdag 
kwamen Tim Lotgerink en Vera Zon-
neveld van het Alkwin Kollege, sym-
bolisch een cheque van vijfhonderd 
euro overhandigen aan de mede-
werkers van de Voedselbank Uit-
hoorn/De Kwakel. De leerlingen 
hadden dit bedrag opgehaald met 

de collecte tijdens de kerstviering 
op het Alkwin Kollege. De vrijwilli-
gers van de Voedselbank waren erg 
blij met dit mooie bedrag. Het geld 
komt ten goede aan de mensen die 
wekelijks een voedselpakket komen 
halen om een moeilijke periode in 
hun leven te overbruggen. 
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Bewoners Zijdelwaard kiezen 
nieuw kunstwerk

Vijf nieuwe auto’s versterken 
samenwerking 

Vervoersregio dreigt intrekken subsidie

Wéér geen besluit over 
Fietsbrug De Kwakel

Uithoorn - Vorige week hebben 
bewoners uit de wijk Zijdelwaard 
een nieuw kunstwerk gekozen voor 
in hun wijk. Drie jaar geleden werd 
het bronzen beeld ‘de Baadster’ ge-
stolen en sindsdien is de plek leeg 
gebleven. Op initiatief van buurt-
beheer Zijdelwaard en in samen-
werking met de gemeente komt 
er nu weer een nieuw kunstwerk. 
Buurtbeheer had twee beeldhouw-
sters voorgesteld, mevrouw Lia van 
Vlugt en mevrouw Jonneke Kodde. 
Beide kregen de gelegenheid om 
een aantal beelden te presenteren 
die zouden passen op de locatie. 
Na de presentaties volgde er een 
stemming waarbij alle aanwezi-
gen één beeld mochten kiezen. De 
meerderheid koos voor het beeld 
‘Samen verder’ van beeldhouwster 
Jonneke Kodde. Om diefstal tegen 
te gaan is gekozen om de locatie 
te verplaatsen naar de vijver tegen-
over het gebouw De Hoeksteen. In 
overleg wordt bekeken wanneer 
het nieuwe kunstwerk wordt ge-
plaatst.

Uithoorn - Duo+, de uitvoerings-
organisatie van Ouder-Amstel, Die-
men en Uithoorn beschikt sinds vrij-
dag 31 maart over nieuw materieel. 
Het gaat om een bus en vier bak-
wagens. De auto’s worden gebruikt 
voor beheer en onderhoud van stra-
ten, riool en groen in Ouder-Am-
stel en Uithoorn. Quinten Foppe, di-
recteur van Duo+ heeft vandaag de 
sleutels in ontvangst genomen. Hij 
is trots: “deze auto’s staan symbool 
voor de verandering die de drie ge-
meentes sinds januari 2016 met hun 
samenwerking na streven. Door sa-
menwerking besparen we geld, is 
de organisatie minder kwetsbaar en 
kan soms zelfs de kwaliteit verbe-
terd worden. Ik vind het fantastisch 
dat we deze aankoop samen heb-
ben gerealiseerd. Dat heeft ons in 
aanschaf écht geld gescheeld. Bo-
vendien kunnen de nieuwe auto’s 
flexibeler worden ingezet in de sa-
menwerkende gemeenten waar-
door we optimaler gebruik maken 
van ons materieel”. De auto’s wor-
den intensief gebruikt en elke vijf 
jaar vervangen.

Vervolg van de voorpagina.

De enige partij die volledig achter 
het plan van haar wethouder bleef 
staan was de VVD, Rebecca Ster-
renberg trok fel van leer tegen de 
andere partijen waarom die het par-
ticipatietraject weer van stal hadden 
gehaald terwijl het dienen van een 
veilige verkeerssituatie met het ver-
plaatsen van de fietsbrug toch voor 
de hand ligt. “Het verplaatsen van 
de fietsbrug zoals het plan nu voor-
ligt, is het best haalbare plan en dus 
het meest gewenst om dit drukste 
punt op de Vuurlijn veiliger te ma-
ken. Een veiliger fietsroute voor veel 

kinderen. Daar is het ons ook om 
te doen,” vertolkte Sterrenberg. Ze 
vond het maar vreemd dat een eer-
tijds gevolgd participatietraject door 
sommige partijen nu aan de kant 
wordt geschoven. Herman Bezuij-
en (GB) vond de kans dat de sub-
sidie wordt ingetrokken een dusda-
nige nieuw licht op de zaak gewor-
pen dat zijn fractie voorstelde het 
dossier weer naar de commissie te-
rug te sturen. Ook andere partijen 
stemden in met het voorstel. Elfriede 
Henraat (DUS!) wil dat de Vervoers-
regio tekst en uitleg komt geven 
waarom de verplaatsing voor de-
ze organisatie een halszaak is ter-

wijl de gemeente er over gaat. “Mis-
schien dat we dan een veel duide-
lijker inzicht krijgen.” Els Gasseling 
(PvdA) zag ook graag weer een her-
nieuwd debat in de commissie om 
tot een goed resultaat te komen 
want zij vond deze gang van zaken 
niet bevredigend. Jaap Baak(CDA) 
zag er geen toegevoegde waarde in 
en voor zijn fractie hoefde het niet 
terug naar de commissie, maar zei 
erbij dat zijn partij een hernieuwd 
overleg niet zou tegenhouden. Da-
niel Wolffensperger (VVD) sloot 
zich aan bij de woorden van CDA-
er Baak dat een nieuw overleg geen 
toegevoegde waarde zal opleveren, 

Foto: Wethouder kunst en cultuur Ria Zijlstra (links) en Jonneke Kodde bij het gekozen beeld ‘Samen verder’.

Foto: Veel schoolkinderen rijden liever over de Vuurlijn achterlangs het gezondheidscentrum

EDITIE APRIL

Beste inwoners en ondernemers van Uithoorn aan de 
Amstel en De Kwakel, deze column is een initiatief 
van Stichting Uithoorn in Bedrijf. 

Voorjaar 2017
Met het ingaan van de zomertijd en de eerste zomerse da-
gen hebben we afscheid genomen van de winter. De kro-
kussen en narcissen staan weer in bloei en de zachtgroe-
ne waas in de bomen verraadt het uitbarsten van het fris-
se groene blad. Terrassen lopen weer vol, de eerste boot-
jes liggen alweer aan de Waterlijn en de zomerkleding ligt 
weer paraat. We zijn er klaar voor.

Laatste column
Dit is mijn laatste column namens de Stichting Uithoorn 
in Bedrijf. Na ruim vier jaar ga ik de voorzittershamer van 
deze koepel van ondernemersbelangenverenigingen over-
gedragen. Met veel plezier heb ik u in de afgelopen jaren 
geïnformeerd over de SUB, waar het Ondernemersfonds 
voor staat en waarom de Stichting Promotie Uithoorn en 
De Kwakel zich inzet voor de positieve uitstraling van de 
Gemeente Uithoorn. Uiteraard heb ik dat door de bril van 
de ondernemers gedaan. Er zijn hier vele mooie en inte-
ressante ondernemingen gevestigd die in tal van verschil-
lende branches actief zijn. Er bestaat een grote variëteit 
aan bedrijven die zich bezighouden met productie, han-
del, dienstverlening en noem maar op. Van éénmansbedrij-
ven tot grote ondernemingen die weer onderdeel zijn van 
multinationale maatschappijen. Het is indrukwekkend hoe 
groot en belangrijk het glastuinbouwgebied in De Kwakel 
is, wat de aantrekkingskracht is van bedrijven concentra-
ties als de Bloemenveiling en Schiphol en hoeveel bedrij-
ven elkaar daarbij ook nodig hebben. Eén aspect hebben 
ze allemaal gemeen: ze bieden gezamenlijk volop werkge-
legenheid aan vele medewerkers. Daar staan we niet al-
tijd bij stil, maar we kunnen daar terecht erg trots op zijn.
In de afgelopen jaren heb ik uitvoerig kennis mogen ma-
ken met de vele ondernemers en de bedrijven waar zij zich 
voor inzetten. De SUB is de spreekbuis voor de gezamenlij-
ke ondernemers en uit dien hoofde heb ik ook veel contac-
ten in het Gemeentehuis gehad. Dat alles heb ik als leer-
zaam ervaren en ik heb er ook veel mensen door leren 
kennen. Ik kijk dus terug op een interessante en plezierige 
periode en daar ben ik dankbaar voor. 

Nieuwe voorzitter van de SUB
Gelukkig hebben wij een kundige en sympathieke persoon 
bereid gevonden om bij de volgende bestuursvergadering 
het stokje over te nemen: Jos Holla heeft lange onderne-
merservaring opgedaan als accountant in Amstelveen en 
heeft daarnaast een indrukwekkende staat van dienst op 
bestuurlijk niveau opgebouwd. Jos is sinds kort ook voor-
zitter van de Winkeliersvereniging Uithoorn aan de Amstel 
Jos heeft geen directe belangen als ondernemer in Uit-
hoorn en is daarmee ook een onafhankelijke voorzitter, wat 
goed is om midden tussen de verschillende belangenver-
enigingen te opereren. Ik wens Jos heel veel succes en 
ook plezier toe in deze nieuwe functie. Ik hoop en wens dat 
de SUB de rol als spreekbuis van ondernemend Uithoorn 
en De Kwakel in toenemende mate zal blijven vervullen. Ik 
ben ervan overtuigd dat Jos de gemeenschappelijke on-
dernemersbelangen op voortreffelijke wijze gaat beharti-
gen. Het kan niet genoeg benadrukt worden dat onder-
nemers- en winkeliersverenigingen meer invloed hebben 
naarmate zich meer leden aansluiten. Samen sta je immers 
sterker, wordt de onderlinge verbondenheid vergroot en 
kun je meer bereiken dan wanneer je als eenling naar bui-
ten treedt. Daarom doe ik nogmaals een dringend beroep 
op de ondernemers die nog geen lid zijn om zich solidair 
aan te sluiten bij een van de belangenorganisaties.

Dank
Tot slot een dankwoord aan de ondernemers van Uithoorn 
en De Kwakel, het College van B&W en de medewerkers in 
het Gemeentehuis, alsmede aan allen die mij in de afgelo-
pen jaren het vertrouwen hebben gegeven om dit interes-
sante voorzitterschap te mogen vervullen. Ook veel dank 
aan de redactie van de Nieuwe Meerbode die de ruim-
te heeft geboden voor deze column en –last but not least- 
aan u voor het lezen ervan en de leuke reacties die ik daar-
op mocht ontvangen. 
Het gaat u allen goed!

Jelle Schmidt
Aftredend voorzitter 
Stichting Uithoorn in Bedrijf 

maar als een meerderheid van de 
raad dat wel wil hij er zich niet te-
gen zal verzetten. Frans Boonman 
(Ons Uithoorn) had weliswaar zijn 
‘novum’ maar zag geen aanleiding 
om in een volgende commissiever-
gadering de inhoudelijke discussie 
nog een keer te voeren. Maar dat 
zal wel gebeuren. Raadsvoorzitter 
Nick Roosendaal (VVD) die de ver-
hinderde burgemeester Oudshoorn 
verving, plaatste het op de agenda 
voor en volgende commissieverga-
dering waarna het op 18 mei weer 
in de raad wordt behandeld.Vervol-
gens werden bij de stemmingen alle 
hamerstukken aangenomen, waar-
onder ook de goedkeuring voor het 
verlenen van het krediet van rond 
een miljoen euro ten behoeve van 
het uitkopen van de eigenaar aan 
de Wilhelminakade in het kader van 
de onteigeningsprocedure. Zie het 
artikel daarover in de NMB van 29 
maart.

Twee fietsstromen
Wellicht is het als achtergrondin-
formatie handig te weten dat het 
bij de Fietsbrug ‘De Kwakel’ in fei-
te om twee fietsstromen gaat. De 
fietsbrug bij de Linie wil het colle-
ge verplaatsen naar de Tamboer. 
Die komt dan in het verlengde te 
liggen van het tweerichtingen fiets-
pad langs de Noorddammerweg 
met een oversteek van de Vuurlijn 
ter plaatse, over de ringvaart achter 
het dijklichaam naar het fietspad en 
zo naar de Ringdijk. Een recht toe 
recht aan route voor fietsers. Ten-
minste als die van dat fietspad ge-
bruik maken. De ervaring leert en 
uit gesprekken met fietsers blijkt 
dat dit voornamelijk veelvuldig in 
het weekend het geval is als men 
vanaf de sportvelden van de Rand-
hoornweg en/of van het sportcen-
trum Amstelhof v.v. naar De Kwakel 
rijdt. Dan is er wel het minste werk-
verkeer. Door de week is het druk-
ker en zijn het veelal schoolkinde-
ren van het Alkwin Kollege en de 
Thamen Scholengemeenschap die 
de huidige route over de Vuurlijn 
achter langs gezondheidscentrum 
De Waterlinie kiezen en daar bij de 
rotonde de N201 oversteken rich-
ting de Legmeer en omgekeerd.

Muzikanten en twirlen bij 
voorspeelmiddag KnA
Uithoorn - Aanstaande zondag, 
9 april, is er weer een voorspeel-
middag bij Muziekvereniging KnA. 
De leerlingen en orkestleden zul-
len een gevarieerd programma ten 
gehore brengen in het Muziekge-
bouw aan het Legmeerplein. De 
voorspeelmiddag is voor de leerlin-
gen en orkestleden een leuke mo-
gelijkheid om hun kunnen te pre-
senteren aan de belangstellenden. 
Voor de orkestleden is het vooral 
een mogelijkheid om ‘projecties’ te 
doen met anderen: duetten, kwar-

tetten. Iets anders als de wekelijk-
se repetities met het orkest. Daar-
naast zullen ook de meiden van 
Twirlteam Starlight een aantal rou-
tines laten zien. Een zeer gevari-
eerde middag dus en een prachti-
ge mogelijkheid om te proeven van 
de verschillende mogelijkheden die 
Muziekvereniging Kna biedt! Komt 
u gerust langs tussen 14 en 16 uur. 
Maak kennis met de verschillende 
instrumenten en kijk en luister joe 
leuk het is om samen met muziek 
bezig te zijn. 
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Uithoorn - Donderdagavond 30 maart 
was een spannende avond voor de kin-
deren, ouders en leerkrachten van de 
Vuurvogel. Wekenlang hebben de kin-
deren met hun juffen en meesters ge-
oefend met zang, dans, toneel en 
meer voor het feest van de podiuma-
vond!! Het thema van deze avond was 
'het grote boekenbal' en het podium be-
vond zich in het Thamen in Uithoorn, 
wat de uitvoering nog officiëler maak-
te. Alle klassen hebben een boek als uit-
gangspunt voor hun theaterstuk ge-
bruikt, de uitvoering werd hierdoor heel 
verschillend! Van een rappende Rood-
kapje, naar Kikker in de kou en een heu-
se berenjacht naar een circusuitvoering 
van groep 3 met een olifant die kunst-
jes doet, een slangenbezweerder, een 
goochelaar en nog veel meer knappe 
dingen! Groep 4B verbaasde ons door 
te rekenen op het podium met de Tan-
gramkat en groep 4A en groep 5 lieten 
ons zien écht gek te zijn op lezen en veel 
van boeken te weten! Groep 6 en 7 na-
men ons mee naar de sprookjeswereld 
van Aladin en Jungleboek, met prachti-
ge zang, dans en levensgrote poppen. 
Groep 8 sloot de avond af met een zelf 
geschreven stuk over hun dagboek en 
lieten vele knappe vaardigheden zien! 
Wat was het een feest!!! Na het Vuurvo-
gellied ging iedereen met een lach op 
zijn gezicht naar huis, voldane kinde-
ren met hun trotse ouders en andere be-
langstellenden. Ook de meesters en juf-
fen en andere helpende handen hebben 
een schouderklop verdiend! Wat was het 

‘Het 
grote 

Boekenbal’
op de Vuurvogel

Mijdrecht - Zaterdag a.s. is 
het goed toeven in en om het 
Mijdrechtse Koopcentrum. Shop-
ping Mijdrecht viert dan het voor-
jaar met een groots evenement. 

Met ruim veertig winkeliers en di-
verse lifestyle specialisten wordt 
het een waar feest. Was er in ok-
tober een geweldig Modeweekend 
nu is het thema: The Green Edition, 
waarin veel aandacht zal zijn voor 
de nieuwste voorjaarsmode trends, 
de juiste ingrediënten om je huis en 
tuin met veel planten of bloemen 
weer gereed te maken voor de zo-
mer. Op en rond het Raadhuisplein 
is een podium, maar op diverse an-

dere plekken in het koopcentrum 
vinden diverse presentaties, shows 
en demonstraties  te bewonderen. 
U als bezoeker wordt meegenomen 
in alles wat maar met het voorjaar 
en of de komende zomer te maken 
heeft, zoals bijvoorbeeld, beauty, 
mode, sport, drinken, gezond eten 
en drinken, auto's ,wonen, kortom 
teveel om allemaal op te noemen. 

Jong en oud
Er zijn diverse activiteiten, voor 
jong en oud, man, vrouw, jongen 
of meisje. Deze worden allen aan-
geboden door lokale ondernemers, 
dealers en andere experts die een 
band of lijntje met Lifestyle heb-

ben. Een paar onderdelen: er ko-
men drie geweldige modeshows, 
er is huidadvies, er zijn work-outs, 
bekijk de prachtige bloemen en 
planten voor in hun woning of tuin 
en laat u daarbij geheel vrijblij-
vend adviseren door de deskundi-
gen. Laat je knippen en/of scheren 
door een echte barbier. Er zijn ve-
le hapjes en drankjes te proeven, 
je kunt proeflopen met de nieuwste 
balansschoenen, of maak een ritje 
met de Hema Express trein. 

Voor de kinderen is er van alles te 
doen bij de creatieve kidstore..  Ge-
noeg te doen dus voor echt ieder-
een. 

Goed doel
Wat zeker geweldig is, is dat deze 
actie ook een goed doel steunt en 
wel: ' Stichting Hoogvliegers'. Deze 
Stichting bezorgt zieke kinderen de 
dag van hun leven, door ze te la-
ten meevliegen met piloten die zich 
hier belangeloos voor inzetten. In 
de deelnemende winkels liggen na-
melijk Ko Piloot en Truckie te koop 
en de opbrengst hiervan gaat naar 
het goede doel. De dag wordt af-
gesloten met de onthulling van de 
make over, die vier verschillende in-
woners van Mijdrecht aangeboden 
krijgen. De festiviteiten starten om 
10 uur en de eerste modeshow zal 
om 11.00 uur plaatsvinden.

Zaterdag 8 april viert Shopping Mijdrecht het voorjaar met:

Fashion, Food, Fun & More Lifestyle Event

Uithoorn - Woensdag 29 maart 
2017 stond de hele dag in het teken 
van rekenen op De Springschans. 
We deden namelijk mee met de lan-
delijke grote rekendag (Thema: me-
ten, bewegen en construeren). Het 
doel van De Grote Rekendag is kin-
deren onderzoekend te laten reke-
nen, want zelf ontdekken levert in-
zicht op. Niet onbelangrijk: Het 
maakt rekenen leuk! 's Ochtend 
moesten alle leerlingen met een ei-
gen getal tussen de 0 en 350 hun 
plek op de getallenlijn zoeken. De 
juffen stonden met herkenbare ge-
tallen op het plein, zodat de kinde-
ren hun positie konden bepalen. De 
jongere leerlingen kregen een brief-
je met een getal. De oudere leer-
lingen kregen een briefje met een 
som, waarvan een de uitkomst een 
getal was dat ze op de getallenlijn 
moesten zoeken. Het zorgde voor 
een plezierige start van De Grote 
Rekendag. 

Rekenkundig
De gehele ochtend werden er in al-
le groepen rekenkundige opdrach-
ten gedaan. Zo hebben de groepen 
1 en 2 met verschillende materialen 

prachtige constructies gemaakt en 
rekenkundige spelletjes gedaan. De 
groepen 3 en 4 waren de ochtend 
gestart met een circuit met allerlei 
rekenkundige activiteiten en later 
op de ochtend hebben ze van Kap-
la een dierentuin gebouwd. Bij de 
groepen 5 en 6 stond het ontwer-
pen van een vakantiehuis centraal. 
Ze hebben plattegronden gemaakt 
van gelijkvloerse vakantiehuizen 
voor 6 personen met een oppervlak-
te van maximaal 100 m2. Net zoals 
een echte architect werd daarbij ui-
teraard rekening gehouden met ge-
noeg loopruimte en hebben de kin-
deren ervoor gezorgd dat de huizen 
volledig waren ingericht. Ze moch-
ten hier als extra opdracht ook nog 
een mooie tuin bij ontwerpen. In 
groep 7 en 8 mochten de kinderen 
hun fantasie de vrije loop laten bij 
het ontwerpen van een plattegrond 
voor een vakantiepark. Daar kwam 
natuurlijk het nodige rekenwerk bij 
kijken. De kinderen van groep 7 en 
8 zijn keien geworden in het reke-
nen met schaal. De leerlingen en 
leraren hebben genoten van deze 
fantastische rekenkundige dag. 

Grote rekendag op de 
springschans

Met de Zonnebloem naar 
Intratuin 
Regio - Op 31 maart hadden twaalf 
gasten van de Zonnebloem afdeling 
Uithoorn-Amstelhoek weer een ge-
zellig uitje naar Intratuin in Ter Aar. 
Met een stralende zon reden ze 
door De Kwakel en langs de Am-
stel. Het was een mooie route met 
veel bloeiende planten en bomen. 
De gasten genoten zichtbaar van de 
route die de chauffeurs hadden uit-
gekozen. Bij Intratuin aangekomen 
werden de gasten in het restaurant 
eerst getrakteerd op koffie/thee met 
natuurlijk iets lekkers. Het mooie 
tuincentrum ziet er om deze tijd 

heel anders uit dan met kerstmis, 
maar ook nu zag het er echt weer 
fantastisch uit. Een grote pracht aan 
bloemen en planten, waar de gas-
ten lekker konden shoppen. Toen de 
karretjes vol waren zijn we voor de 
tweede keer naar het restaurant ge-
gaan voor een heerlijke lunch. Na-
tuurlijk een soepje vooraf en daar-
na patat en kroket, want dat krijgen 
onze gasten thuis niet. Na de lunch 
hebben ze nog de laatste bloemen, 
planten en aardbeien gekocht en 
toen voldaan naar huis. Het was een 
leuke en gezellige dag. 

Uithoorn - Tijdens de raadsverga-
dering van afgelopen donderdag 
heeft de fractie van Gemeentebe-
langen een motie ingediend die het 
college oproept om te onderzoeken 
welke mogelijkheden er zijn voor 
het vervangen van de huidige ver-
kiezingsborden. De huidige houten 
borden met aangeplakte posters 
geven over het algemeen een be-
hoorlijk treurige aanblik en wat Ge-
meentebelangen betreft gaat daar 
verandering in komen! Op bijgaan-
de foto ziet u links wat de huidige 
situatie is en rechts wat er mogelijk 

aan alternatief kan worden gedacht.
De motie is door een ruime meer-
derheid van de raad aangenomen, 
waarbij alleen de drie fractieleden 
van Ons Uithoorn tegen stemden. 
Volgens het college is het mogelijk 
om op korte termijn te komen met 
een plan voor alternatieven inclu-
sief het bijbehorende kostenplaat-
je.llege kunnen zij op redelijk kor-
te termijn met alternatieven komen, 
zodat voor de volgende gemeente-
raadsverkiezingen (maart 2018) er 
wellicht een beter alternatief voor 
de huidige borden is. 

Gemeenteraad wil andere 
verkiezingsborden
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Jaarprogramma Amstel 
Blazers Collectief 
Uithoorn - Misschien dat u denkt 
dat het Amstel Blazers Collectief 
in winterslaap is. Niets is minder 
waar. Na een enerverend jaar 2016 
zijn de muzikanten van het Collec-
tief al weer volop aan het repete-
ren voor zowel de optredens die 
in de komende periode gepland 
staan als voor de langere termijn. 
In de nacht van 4 mei/5 mei a.s. 
zal een groep lopers van de Atle-
tiek Klub Uithoorn (AKU), waaron-
der ook wethouder Zijlstra, het Be-
vrijdingsvuur van Wageningen naar 
Uithoorn brengen. De verwachting 
is dat de lopers tussen 9.30 uur en 
10.00 uur in Uithoorn zullen aanko-
men om het vuur aan de burger-
meester te overhandigen. De muzi-
kanten van het Amstel Blazers Col-
lectief zullen de lopers op muzikale 
wijze verwelkomen bij het gemeen-
tehuis. Omdat het vorig jaar zo goed 
beviel heeft het Amstel Blazers Col-
lectief zich wederom ingeschreven 
voor deelname aan het jaarlijks te-
rugkerende Straattheaterfestival De 
Ronde Venen in het dorpscentrum 
van Mijdrecht. Deze wordt gehou-
den op 17 juni a.s. en zal een fees-
telijk tintje krijgen. Het is dit jaar de 
25e keer dat het festival wordt ge-
organiseerd. De tijd dat het Amstel 
Blazers Collectief speelt is nog niet 
bekend, maar houdt u de bericht-
geving in de gaten, zodat u dit niet 
hoeft te missen. Het Amstel Bla-
zers Collectief zal op zondagmid-
dag 2 juli a.s. een gezellig concert 
verzorgen op de evenementstei-
ger langs de Amstel in Uithoorn. 
Dit in samenwerking met een be-
vriende muziekvereniging: Animato 
uit Hooglanderveen. Beide orkesten 

zullen de bootjes-toeristen en de in-
woners van Uithoorn, die lekker op 
zondagmiddag een terrasje pakken, 
op dit concert trakteren, met de toe-
passelijke naam: het Passantencon-
cert. Houdt u de facebookpagina 
en/of de website in de gaten voor 
de juiste aanvangstijd. Ondanks dat 
het net lente is worden zijn er ook al 
weer plannen voor concerten rond 
de kersttijd. Daarnaast zal er we-
derom een groot concert, zoals af-
gelopen jaar in de Thamerherk, in 
2018 worden gegeven. Zoals u van 
de Amstel Blazers mag verwachten 
zal dit wederom een origineel en 
uniek programma worden. Waar-
om pas in 2018? De dirigent van het 
orkest, Richard Wortel, schrijft voor 
het orkest alle arrangementen en 
een dergelijk concert vergt daarom 
enorm veel tijd, zowel van de diri-
gent als van de muzikanten die het 
ook nog eens allemaal in moeten 
studeren. Kortom genoeg reuring 
bij het Amstel Blazers Collectief. Het 
orkest kan overigens nog best wat 
blazers gebruiken. Speelt u klari-
net, trompet, trombone of bastuba? 
En zoekt u een orkest waar je onge-
dwongen in een gezellige sfeer mu-
ziek kan maken met medemuzikan-
ten? Vanaf HaFaBra A niveau kunt 
u al instappen in het orkest. Maar 
ook voor de gevorderde muzikant 
is het orkest uitdagend, want el-
ke partij kan aan het gewenste ni-
veau aangepast worden. Ook heeft 
het orkest plaats voor een drummer 
en een percussionist. Geïnteres-
seerd? Stuur dan een mail naar ab-
cuithoorn@gmail.com voor het ma-
ken van een afspraak om een keer 
een repetitie bij te wonen.

Uitvoering Maskerade
Uithoorn - Op 7 en 8 april aanstaan-
de, speelt Maskerade na, zoals u van 
hen gewend bent, maanden van ge-
passioneerde voorbereiding: “Het 
laatste contact.” Het is de manier 
waarop verlangen wordt ingevuld, 
die bepalend is voor de keuzes die 
je maakt. Als verlangen omslaat in 
angst kan het verlangen je beknel-
len en komen je keuzes op scherp 
te staan. “U betreed de wachtruim-
te van de luchthaven, thuishaven 
van Mask Air. Vanwege de weers-
omstandigheden kan het zijn dat het 
vliegtuig waar u op wacht met enige 
vertraging aankomt. We verzoeken 
u geduldig te blijven en op aange-
ven van het personeel van de lucht-
haven u te vervoegen in de aange-
wezen wachtruimte.” Met dit bericht 
bent u ontvangen op de luchthaven. 
Er worden veel vliegtuigen verwacht, 
maar we leven mee met de wach-
tenden op vlucht 147 van Mask Air, 
met een verwachte aankomsttijd van 
17.40 uur. We weten niet op wie u 
wacht. Elke vlucht heeft mensen aan 

boord die voor iemand belangrijk 
zijn. We doen er alles aan om ieder 
vliegtuig veilig te laten landen. De 
purser van dienst zal u waar nodig 
informeren, en ons luchthavenper-
soneel kan voor vragen altijd wor-
den benaderd. Ieder mens is anders, 
ieder mens heeft andere hoop en 
verwachtingen, maar in een situa-
tie waar je geen grip op hebt, heb je 
elkaar juist nodig. Leef mee met de 
verwachtingen en oplopende span-
ningen bij de mensen die wachten. 
Kijk en voel mee, wat er met mensen 
gebeurt als ze in onzekerheid raken, 
als irritaties oplopen, als mensen op 
zichzelf en elkaar teruggeworpen 
worden en het enige dat hen rest is 
te wachten. Wilt u in spanning met 
ons wachten en invloed hebben op 
de afloop van dit stuk? De voorstel-
lingen zijn op 7 en 8 april om 20.15 
uur in Het Alkwin Kollege, Weeg-
bree 55 in Uithoorn. De kaartver-
koop is gestart en zijn a 12,50 euro 
te koop op www.toneelgroepmaske-
rade.nl of telefonisch 06-81228111. 

Slimness heeft weer 
nieuwe winnaars!          
Regio -  Afvallen in groepsverband 
bij gewichtsconsulentenpraktijk 
Slimness was weer een succes! Hier 
zijn de winnaars Bianca en Mariska 
weer het levende bewijs van. Bian-
ca verloor 15,7 kilo en Mariska 14,7 
kilo tijdens de cursus van 10 weken. 
De meeste resultaten van de groe-
pen met de voor en na foto staan op 
de website. Woensdag 12 april 2017 

starten er weer nieuwe groepen. 
De 1e groep start om 19:00 en de 
2e om 20:30. Wil je meer informatie 
of wil jij je opgeven? Kom dan za-
terdag 8 april tussen 10:00 en 14:00 
naar de open dag. Opgeven kan ook 
via de website slimness.nl ga naar 
afvallen in groepsverband en vul 
daar het aanvraagformulier in of bel 
0297- 765027      

Italiaanse avond bij de 
Wereldkeuken
Uithoorn - Op woensdag 19 April is 
er weer een Wereldkeuken Europa-
rei, een activiteit om door middel van 
eten verschillende mensen en cultu-
ren te leren kennen. Met deze keer 
gerechten uit de Italiaanse keu-
ken. Wilt U er ook (weer) bij zijn, op 
Woensdag 19 April, 18:00 in t Buurt-
nest. Opgeven kan via e-mail op we-
reldkeukeneuroparei@gmail.com. 
Let op: we zitten met een maximaal 
aantal mensen, dus als u weet dat 

u wilt komen, en met hoeveel, geef 
dit dan z.s.m. door. De kosten zijn vijf 
euro, voor eventuele drankjes wordt 
dan nog een kleine vergoeding ge-
vraagd. Welke gerechten er op het 
menu staan kunnen we nu nog niet 
zeggen, maar als u op de hoogte wil 
blijven kan dit door ons te liken op 
facebook (Wereldkeuken Europa-
rei). Met dank aan Goudreinet Zij-
delwaard voor de verse groenten en 
kruiden!

Kom 8 april naar Smit 
Schoenen 
Regio - U kunt deze dag het award 
winnende schoenconcept van Ne-
derland komen testen! Op deze dag 
mag u zelfs buiten de winkel de 
schoenen een uurtje testen. Xsen-
sible Stretchwalker is ontwikkeld in 
Japan. Het land dat vanouds de tra-

ditiesen kennis in ere houdt voor 
het juiste evenwicht tussenlichaam 
en geest. De schoen zorgt voor 
een natuurlijke houding van het li-
chaam. Stretchwalker is de schoen 
die u blij maakt. Ervaar nu zelf bij 
Smit schoenen in Mijdrecht!

Regio - Op zondag 9 april om 15.30 
uur sluit Crown Theater Aalsmeer 
het vierde seizoen af van Exclusief 
bij Bob & Gon met vrolijke Caribi-
sche muziek. Als de zomer komt, 
gaat je hart open. Gaat de tuin in 
bloei. Dan word je vrolijk en wil je 
naar buiten. Tegelijkertijd komen 
de herinneringen naar boven aan 
die mooie zomers die je al eerder 
hebt beleefd. Wordt het komen-
de zomer weer zo leuk? In ‘Tuintje 
in mijn Hart’ bezingen Jasper Ta-
conis en Nicky van der Kuyp hun 
mooiste herinneringen met dat ty-
pische Caribische gevoel. Je hoort 
de ‘guilty pleasures’ van Jasper, de 
muzikale eerste kus van Nicky en 
misschien komt als gast Humphrey 
Campbell zijn voorstelling van het 
volgende seizoen al aankondigen! 

‘Tuintje in mijn hart’ is een vrolij-
ke, komische, Caribische afsluiter 
met brede Latin muziek. Dus An-
tilliaans, Surinaams, samba soul en 
reggae. Naast de zanger en zange-
res laten Leo Lauffer op drums en 
percussie en Lenny B op de toet-
sen bekende en minder bekende 
hits horen.

Kaarten
Kaarten voor de voorstelling à 21 
euro vijftig zijn online te bestellen 
via www.crowntheateraalsmeer.nl 
en verkrijgbaar bij Espago in de 
Ophelialaan, ’t Boekhuis in de Zijd-
straat, Marskramer te Kudelstaart 
en aan de kassa van het theater 
vanaf een uur voor aanvang van de 
voorstelling in Studio’s Aalsmeer 
aan de Van Cleeffkade.

Zondag ‘Tuintje in mijn hart’
Bob & Gon met 
Caribische muziek

NISSAN QASHQAI

NU € 5.000 
VOORDEEL*
NU € 5.000 
VOORDEEL*

*Vraag naar de exacte voorwaarden. Nissan QASHQAI:  3,8-6,0 l/100km  99 tot 138 gr/km.

Nissan Nieuwendijk                
Zijdelweg 53, 1421 TC Uithoorn, Tel.: (0297) 56 30 44, nissan-nieuwendijk.nl        

De droom van WLC wordt 
werkelijkheid
Regio - Afgelopen week is er ge-
tekend voor een nieuwe stap voor 
WLC. Zij gaan verhuizen naar een 
mooier, groter en beter pand! “We 
hebben hier zo lang naar uitgeke-
ken en enorm hard voor gewerkt, en 
nu is het dan eindelijk zover!” vertelt 
Marjolein. “Op deze nieuwe locatie 
kunnen we eindelijk doen wat we 
al zo lang graag wilden; een mooi-
er, leuker en beter WLC neerzetten. 
We krijgen nu zoveel ruimte dat we 
bijna niet weten wat we ermee aan 
moeten.” Het begint al met de ver-
andering dat we nu een kleedkamer 
én een ontvangstruimte creëren. 
Handig voor ouders die hun kinde-
ren komen ophalen. Zij kunnen nu 
ontspannen wachten met een boek-
je en leuk voor de kinderen zodat 
zij ongestoord de les kunnen doen 
zonder dat hun ouders zitten te kij-
ken en/ of ermee gaan bemoeien.

Echt privé
Bij WLC kun je alleen maar terecht 
voor personal training en/ of small 
group personal training en groeps-
lessen. “We hebben heel bewust 
voor deze opzet gekozen omdat je 
altijd in de reguliere fitness-schools 
vaak moet wachten op apparaten 
die bezet zijn door andere klan-
ten, het druk kan zijn en je je beke-
ken kunt voelen. Bij ons is dat niet 
zo. Je traint, wanneer je aan small 
group personal training doet, maxi-
maal met 3 personen tegelijk. En is 
de gehele fitness ruimte alleen voor 
deze 3 personen bestemd.”  Marjo-

lein legt verder uit dat in de nieu-
we locatie de opzet ruimer zal zijn 
en compleet afgesloten is van de 
groepslessen. Complete privacy 
waarin de klant zich compleet kan 
focussen op zijn of haar training. 
De groepslessen worden ook in 
aparte af te sluiten zalen gegeven 
die ook stukken ruimer zijn dan 
de huidige ruimtes. “Dat alles rui-
mer wordt opgezet wil niet zeggen 
dat de lessen groter worden. Inte-
gendeel. We blijven de groepen zo 
houden zoals ze zijn, maar dan met 
meer ruimte. Want wij willen nog 
steeds geen massalessen maar klei-
ne groepjes zodat we de aandacht 
kunnen geven aan iedereen.” Aldus 
Willem.

Planning
De planning is dat de verhuizing 
rond is per 1 mei a.s. er is dus nog 
veel werk te verrichten. “Maar el-
ke dag zien we onze droom steeds 
meer werkelijkheid worden. Dit 
hadden we niet kunnen doen zon-
der alle trouwe WLC’ers,  wij zijn zo 
blij met hun vertrouwen en support. 
Wij gaan er met elkaar iets moois 
van maken!!” sluiten Willem en Mar-
jolein af. WLC houdt de vorderingen 
bij via een fotoalbum op hun face-
bookpagina en via hun nieuwsbrie-
ven. Zo gunnen ze je een sneakpre-
view want de exacte locatie houden 
ze nog even geheim. 6 mei is de of-
ficiële opening en dan is iedereen 
welkom om de nieuwe locatie te be-
zoeken.  

Regio - Martijn Bos gaat op 21 mei 
in Israël examen doen voor Krav 
Maga Expert level 4. Krav Maga is 
een zelfverdedigingssysteem dat in 
het Israëlisch leger is ontwikkeld 
en wereldwijd in meer dan tachtig 
landen wordt onderwezen. Ieder-
een kan Krav Maga leren en hier-
mee zijn of haar veiligheid en zelf-
vertrouwen vergroten. Krav Maga 
groeit enorm in populariteit in Ne-
derland.
“Als ik voor het examen slaag be-
hoor ik als Nederlander tot één van 
de hoogst gecertificeerde instruc-
teurs in de wereld. Buiten Israël is 
er nog nooit door iemand een ho-
ger level behaald. Een unieke aan-
gelegenheid waar ik hard voor 
moet werken.” Omdat Martijn ge-
looft dat iedereen kan leren om fy-
siek en mentaal sterker te worden, 
heeft hij besloten om zijn voorberei-
ding op het examen met zoveel mo-
gelijk mensen te delen. “Zo kan ik 
laten zien hoe ik dat doe en ik hoop 
hierdoor anderen te inspireren. Ik 
deel mijn ervaringen en kennis als 

Krav Maga expert en als mental 
coach.” Martijn’s bedrijf Trainings-
centrum Helena verzorgt op maan-
dag en woensdag Krav Magales in 
de Proosdijhal Kudelstaart
Om een indruk te geven van wat 
Krav Maga is, heeft Martijn vorig 
jaar met actrice Loes Haverkort een 
reeks video’s opgenomen voor Lin-
da TV waar de video’s nog steeds te 
zien zijn. Onlangs heeft hij de eerste 
video over zijn voorbereiding op het 
examen geplaatst, die binnen een 
dag door ruim 2000 mensen beke-
ken is.
“Ik ben heel blij met de vele reac-
ties, maar zou graag mijn uitdaging 
met nog meer mensen delen en la-
ten zien dat iedereen kan leren zijn 
of haar eigen fysieke en mentale 
kracht te vergroten om een steeds 
betere versie van zichzelf te wor-
den”, besluit Martijn. Interesse? Kijk 
op www.road2e4.nl of www.trai-
ningscentrumhelena.nl of neem te-
lefonisch contact op met Martijn 
Bos van Trainingscentrum Helena 
via 023-8445093.

Vergroot veiligheid en zelfvertrouwen

Krav Maga les van Martijn 
Bos in de Proosdijhal

Zondag Open Golfdag 
bij Golfcentrum Uithoorn
Uithoorn - Zondag 9 april is het 
Open Golfdag bij het vernieuwde 
Golfcentrum Uithoorn.
Op bijgaande foto ziet u de on-
dertekening van het contract met 
Frank Vahle, directeur Amstelhof 
Sport & Health Club (tweede van 
links) met de nieuwe eigenaren 
van Golfcentrum Uithoorn, Ralph 
Schreutelkamp, Jeroen Posthu-
ma en Bart Blom. Hun visie: laag-
drempelig en betaalbaar golf voor 
iedereen. “Wij hebben een over-
dekte driving range met 20 plaat-
sen en op het dak nog 15 extra 
plekken speciaal voor clinic’s en 
cursussen. Ook hebben we een 

grote putting green. 9 korte holes 
par 3 baan (wintergreens) die uit-
stekend geschikt zijn om het kor-
te spel te oefenen of te verbete-
ren.

Op zondag 9 april is de landelijke 
open golf dag . Een prima gele-
genheid om het vernieuwde golf-
centrum Uithoorn een bezoek te 
brengen. U bent van harte wel-
kom tussen 11.00 en 16.00 uur 
voor een korte uitleg, een rondlei-
ding en een gratis introductie les.
U vindt Golfcentrum Uithoorn aan 
de Noorddammerweg 30 in Uit-
hoorn/De Kwakel
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Er op of er onder bij 
Bridgeclub De Legmeer
Regio - De voorlaatste avond van 
de derde ronde parenbridge bracht 
al tekening in de strijd om promo-
tie en degradatie. Dat in de A- lijn 
Joop van Delft & Frans Kaandorp 
hoge ogen gooien om als beste van 
de hele club te finishen lijkt wel dui-
delijk met hun gemiddeld twee en 
een half procent voorsprong op 
nummer twee. Deze keer was het 
echter het dames toppaar Janny 
Streng- Korver & Francis Terra wat 
de boventoon voerde met een winst 
van 60,07%. Lijnie Timmer & Ruud 
Lesmeister werden tweede met 
56,94%, gevolgd door de gedood-
verfde eindwinnaars Joop & Frans, 
die op 55,90% eindigden. Ger Quelle 
& Gijs de Ruiter scoorden als vierde 
paar 55,56% en Ben ten Brink & Jan 
Bronkhorst voegden zich met hun 
52,08% ook bij de bridgetop van de 
club. In de B- lijn lijken Tini Geling 
& Jo Wevers al onbereikbaar voor 
de concurrentie met een gemiddeld 
verschil van drie procent. Daar doet 
de koude douche van het invallen in 
de A- lijn niets aan af. Bij ontstente-
nis van genoemd paar kregen Mari-
anne & Huub Kamp volop de gele-
genheid om te schitteren en dat de-
den ze dan ook met 63,69%. Maria 
Baas & Klaas Verrips doen het de 
laatste tijd verbazend goed en kwa-
men ook nu weer met zelfs 61,31% 
in de top voor, als tweede.

Prima
Anneke Houtkamp & Marianne Jon-
kers hadden een prima avond met 
57,14% als derde en Marja van Holst 
Pellekaan & Sandra Raadschelders 
hielden met 53,87% als vierde de 
promotie kansen vast. Tom de Jon-
ge & Herman Vermunicht beslo-
ten de top vijf met 51,19%. In de C- 
lijn staat er geen maat op Tineke & 
Frans die nu zelfs het hoogste per-
centage van allen binnen haalden 
van 65,28%. Maar snel naar de B- 
lijn, dan blijft er voor ons ook nog 
wat over!
Atie de Jong & Ria Verkerk deden 
deze keer ook goed mee als twee-
de met 61,81%, maar het gaatje met 
de promovendi is voor hen te groot. 
Marjan & Jan Wille nestelden zich 
keurig op drie met 57,99% en Irene 
Hassink & Henriëtte Omtzigt blijven 
hun kansje op “hoger op” behouden 
door nu als vierde paar 55,56% te 
behalen. Rie Bezuyen & Ria Wezen-
berg sloten hier het beste deel van 
de lijn af met 50,35%.
Volgende keer volgt de ontknoping 
en wilt u daar ook van genieten kom 
dan spelen bij Bridgeclub De Leg-
meer. Elke woensdagavond in Dans 
& Partycentrum Colijn aan de Indu-
strieweg 20 te Uithoorn.
Voor inlichtingen het secretariaat:
e-mail: gerdaschavemaker@live.nl,
telefoon 0297-567458.

Legmeervogels onder de 17
Uithoorn - Op woensdagavond 29 
maart mocht LMV aantreden te-
gen Argon Onder 17-2. Vooraf wa-
ren de ambities hoog, de bekerwinst 
was als streven voor dit seizoen be-
stempeld.  LMV reisde dan ook ge-
motiveerd, weliswaar verzwakt door 
enkele blessures maar aangevuld 
met Mike en Mika, vol goede moed 
af naar Mijdrecht. Na een gedegen 
warming-up stonden de jongens om 
19.30 klaar voor de aftrap.  Het fluit-
signaal van de scheidsrechter leek 
echter een verlammende werking 
op LMV te hebben. Argon speelde 
de bal meteen diep, de spits dook 
op achter onze verdediging en lob-
de de bal al na 28 seconden ach-
ter de verbouwereerde Danny.  Ook 
deze snelle treffer bleek helaas niet 
het gewenste schrikeffect te heb-
ben. LMV bleef in een laag tempo 
voetballen en Argon veroverde keer 
op keer de bal. Waar ADO fameus is 
om haar Haags Kwartiertje waarmee 
ze de tegenstander overrompelen, 
bleek de Uithoornse variant hierop 
het tegenovergestelde effect te heb-
ben. Argon wist nogmaals te scoren 
en bereikte met deze comfortabele 
voorsprong de rust. Na een donder-

speech van coach Jeffrey liet LMV 
in de tweede helft zien waartoe ze in 
staat zijn. Argon werd meteen vast-
gezet op eigen helft en LMV bleef 
maar jagen op de Anschlusstreffer. 
In minuut 60 was het eindelijk raak, 
toen David met een geweldige kop-
bal de 2-1 binnenkopte. Met nog 20 
minuten te gaan nam LMV alle risi-
co’s , wat Argon kansen gaf op een 
counter. Bij een van deze spaarzame 
uitvallen kreeg Argon een vrije trap, 
welke  helaas feilloos werd benut. 
Argon bleek vervolgens een “zie-
kenhuisteam”, de ene na de ande-
re speler viel om en had verzorging 
nodig waardoor de klok langzaam 
maar zeker naar het einde tikte.  In 
de laatste minuut van de regulie-
re speeltijd wist Luuk nog te sco-
ren. Helaas te laat, de eerder aan-
gekondigde 5 minuten blessuretijd 
werd spontaan ingekort tot 20 se-
conden. Een onnodig verlies tegen 
een ploeg waar Legmeervogels ze-
ker speltechnisch de meerdere van 
waren. Echter het blijkt maar weer 
dat als je een wedstrijd slap begint, 
je de rekening daarvoor krijgt ge-
presenteerd. Nu dan alles maar op 
de competitie zetten. Dagprijs BVU voor Ludy 

& Anneke
Regio - Maandag 27 maart werd 
de vijfde zitting van de vijfde paren-
competitie van de BVU gespeeld. 
De topscore van de avond (67,61%) 
werd behaald door Ludy Bonhof & 
Anneke Buskermolen in de B-lijn. 
In deze lijn waren de scores sowie-
so deze avond voor 4 paren hoger 
dan de topscore in lijn A: Riki Spook 
& Hans Geels (67,55%), Thea Slot 
& Mirjam Nieuwenhuizen (62,41%) 
en Marjan & Ben (60,59%) haalden 
meer dan alle A-tjes.
In die lijn probeerden Helma Rapp 
& Theo Vermeij met 59,42% degra-
datie af te wenden na hun zwakke 
begin. Hetzelfde geldt voor num-
mer 2 Cees Harte & Jos van Leeu-
wen (54,33%). Met hun 53,67% ste-
gen An & Bert Pronk van plaats 5 
naar 4. Tineke van der Sluijs & An-
ke Reems staan nog steeds der-
de (52,83%), Ans Breggeman & Lia 
tweede (55,77%) en Hans Wagen-
voort & Nico van der Meer leiden 
met 62,6%. Aangezien de slotronde 
volgende week is moeten Nelly Jan-

sen & Jaap Bark, Helma & Theo en 
Cees & Jos zich in die volgorde de 
meeste zorgen maken. Maar er zijn 
zeker 4 andere paren die ook nog 
kans maken op degradatie.
In de B-lijn lijkt een terugkeer naar 
de A-lijn onvermijdelijk voor Marjan 
& Ben (62,21%) gezien hun voor-
sprong van bijna 5% op Riki & Hans 
(57,67%) en Tini Lotgerink & Mar-
ja Baris (56,22%). Volgende week 
wordt alles duidelijk.
De BVU wil een platform blijven bie-
den voor starters. Zo geven wij ook 
bridgelessen.
Bent u een beginnend bridgepaar 
(bijv. thuisbridgers) dat ook het ver-
enigingsleven wil leren kennen, dan 
kunt u zich bij de BVU opgeven om 
bijvoorbeeld vrijblijvend een paar 
keer mee te spelen en de sfeer te 
proeven.    
Voor nadere informatie, opgeven 
en/of lid worden van de BVU kunt 
u contact opnemen met Hans Wa-
genvoort tel. 06 53 368 948 of via de 
mail: wagenvoorthans@gmail.com.

Eerste pupillencompetitie-
wedstrijd bij AKU
Uithoorn - Zaterdag 8 april, organi-
seert AKU de eerste van de drie re-
gionale wedstrijden van de pupillen-
competitie.
Er zijn 5 verenigingen uitgenodigd 
om bij AKU deel te nemen aan deze 
wedstrijd en de verwachting is dat 
er tussen 250 en 300 atleten aan de 
eerste wedstrijd meedoen. Er wordt 
in verschillende leeftijdscategorieën 
gelopen, gesprongen en geworpen.
De 6-jarigen, mini-pupillen, vormen 
de jongste groep, daarnaast zijn er 
C-, B- en A-pupillen vanaf 7 jaar en 
oplopend naar 11 jaar. 
Dat AKU een bloeiende en groei-
ende vereniging is met een grote 
jeugdafdeling blijkt wel uit het feit 
dat 60 AKU-pupillen aan deze wed-
strijd mee zullen doen.

Programma
Alle pupillen doen aan een drie-
kamp mee, d.w.z. een sprint, hoog- 
of verspringen en balwerpen. Het 
programma start met een estafet-
te in de verschillende leeftijdsgroe-
pen. Een estafetteteam bestaat uit 
vier atleten die aan elkaar het es-
tafettestokje overgeven. Een vereni-
ging mag in elke categorie meerde-
re teams inschrijven, afhankelijk van 
het aantal deelnemers dat meedoet 

aan de meerkamp. Voor de jongste 
groep is de afstand 4 x 40 meter, de 
A_pupillen lopen 4 x 80 meter.
Na afloop van de meerkamp wordt 
er voor de liefhebbers nog een lan-
ge afstand gelopen, de jongsten 600 
meter en de oudere groepen 1000 
meter. Dit onderdeel is geen ver-
plicht onderdeel van de meerkamp, 
elke atleet staat het vrij om mee te 
doen.

De wedstrijden beginnen om 11.00 
uut en zullen rond 16.30 uur afge-
sloten worden.

Nieuwe juryleden
AKU is blij en trots dat afgelo-
pen week 14 clubmensen, voor het 
grootste deel ouders, een jurycursus 
met goed resultaat hebben afgeslo-
ten. Dat betekent dat de vereniging 
voortaan op een grote groep jury-
leden kan terugvallen om officië-
le wedstrijden als deze pupillen-
competitiewedstrijd te organiseren. 
Dat zorgt ervoor dat de vereniging 
er gerust op kan zijn dat deze wed-
strijd weer vlekkeloos zal verlopen. 
Dit betekent dat de vereniging de 
komende jaren met een gerust hart 
wedstrijden als deze kan blijven or-
ganiseren.

Boule Union Thamen 1 
kampioen
De Kwakel - De dertiende speel-
dag kon voor het eerste team van 
Boule Union Thamen veiligstelling 
van de koppositie als gevolg heb-
ben. De tegenstander was Ça Roule 
2 uit Heerhugowaard. Een overwin-
ning in deze uitwedstrijd zou bete-
kenen dat de nummer twee eventu-
eel nog gelijk kon komen in de laat-
ste ontmoeting, maar qua saldo in 
gewonnen partijen BU Thamen niet 
voorbij kon gaan. Na de openings-
ronde van drie doublettenpartijen 
zag het er niet naar uit dat het een 
eenvoudige overwinning zou wor-
den. Twee van de drie partijen gin-
gen met ruim verschil verloren. Al-
leen de equipe Tine Siegel/Henk v 
Rekum kwam tot een overwinning 
(13-11). In de triplettenronde werd 
de 1 – 2 achterstand omgebogen in 
een 3 – 2 voorsprong door de twee 
partijen met respectievelijk 13-8 en 
13-2 te winnen.
Het was dus zaak om twee van de 
drie doublettenpartijen te winnen. 
Als eerste kwam de equipe Angè-
le Smit/Wilma Buchner van de baan 
met een 13-11 overwinning. Een 
belangrijke overwinning, want we 
konden nu niet meer verliezen. De-
ze wetenschap verminderde de druk 
bij de andere equipes. Het hielp de 
equipe Ina Hoekstra/Henk v Rekum 
niet. Zij kregen niet goed grip op 
de baan, die ze zelf gekozen had-
den, maar door de teamcaptain van 
Ça Roule als erg moeilijk te bespe-
len bestempeld werd. Hier speelde 
geluk een beetje een rol en schie-
ten moest echt ijzer op ijzer. Ina en 
Henk realiseerden beide niet en ver-
loren met 9-13. Nu lag de druk weer 
op de partij van Joan v Rekum/Niels 
v Diemen. 

Achterstand
Zij kwamen van een 10-3 achter-

stand nog terug naar 7 – 11, maar 
moesten de volgende werpronde 
toch toestaan en daarmee de over-
winning aan de equipe van Ça Rou-
le.
Het gelijkspel betekende wel dat de 
koppositie behouden werd, maar de 
vereniging De Stetters uit Castricum 
heeft ons team enorm geholpen 
door van de vereniging Lijnden met 
5-3 te winnen. Daardoor staat BUT 1 
nu drie punten voor op de nummers 
2 en 3 en is niet meer in te halen. De 
laatste wedstrijd is op 8 april en de 
tegenstander is dan Lijnden. In de-
ze uitwedstrijd gaat het alleen nog 
maar om de eer. 

Het tweede team speelde haar laat-
ste wedstrijd. Zij komen uit in een 
poule van zes en spelen dus in to-
taal tien ontmoetingen ofwel 80 
partijen. Het was voor dit team een 
echt leerjaar. Dit bleek ook tijdens 
de laatste ontmoeting, die aan de 
Vuurlijn in De Kwakel plaats vond. 
De tegenstander was OSB uit Bode-
graven. He team van BUT kwam bij 
verschillende partijen dicht bij een 
overwinning, maar strandde steeds 
in het zicht van de finish. 10-13,11-
13 en 12-13 zijn geen slechte uitsla-
gen en hadden net zo goed over-
winningen kunnen zijn, maar de 
ontmoeting eindigde in een 2-6 ne-
derlaag. Helaas voor de spelers en 
speelster bleef het in deze competi-
tie bij één gelijkspel en werd het de 
zesde plaats in de poule. Een klein 
”lichtpuntje” was dat het geen de-
gradatie inhield en er volgend jaar 
weer in de zesde divisie gespeeld 
wordt.
De overig teams in deze divisie spe-
len op 8 april hun laatste wedstrijd, 
maar Nieuwerkerk 2 is al zeker van 
het kampioenschap en promotie 
naar de vijfde divisie.

70% scoore bij BVK
De Kwakel -Elke keer weer blijkt 
dat er mensen zijn bij de BVK die er 
alles aan doen om toch vooral maar 
genoemd te worden in de schrijf-
seltjes over het wel en wee van de 
BVK, of het nu is vanwege een ho-
ge of een lage score, een bijzonde-
re score op een bepaald spel of wat 
dan ook.
Hans Elias zal zich hierin ongetwij-
feld herkennen en ook deze week 
was het raak, maar nu wel met een 
heel mooie reden: de allereerste 
70% in zijn toch roemrijke bridge-
carriere. Die 70% scoorde hij in de 
C lijn met zijn gelegenheidspartner 
Susanne Ambagtsheer, die blijkbaar 
zeer inspirerend op hem werkte.
De tweede plaats in de C lijn was 
voor Nico Koning en Jan Streng met 
62,08% en de derde voor Tilly en 
Frans Wouda met exact 10% minder
Nico en Jan kan promotie niet meer 
ontgaan en ook de huidige num-
mers 2 en 3 lijkt weinig meer te kun-
nen gebeuren.

B lijn
In de B lijn is het een stuk spannen-
der met 5 kanshebbers voor 3 pro-

motieplaatsen en ook 5 voor 3 de-
gradatieplaatsen.
Atie en Wan Overwater werden de-
ze week eerste met 63,99% en die 
plaats nemen zij ook in de totaal-
stand is. Loes Schijf en Anneke Kar-
las zijn in stijgende lijn, deze keer 
tweede met 57,74%. Helen Conijn 
en Herman Koperdraad werden met 
55,36% derde en Toos en Annie met 
een niet vermeldenswaardige score 
16e en laatste.

A lijn
In de A lijn wilde Margo Zuidema 
niet onderdoen voor levenspart-
ner Hans in zijn C lijn. Zij werd met 
Francis Terra voor de tweede ach-
tereenvolgende keer eerste, nu met 
64,93% en de eindoverwinning in 
deze cyclus kan hen eigenlijk niet 
meer ontgaan.
Tiny en Adriaan Kooyman verrast-
ten met 60,42% en daarmee bleven 
zij Nelly Vork en Andre Verhoef ruim 
voor, die werden met 55,21% derde.
Rina en Gerda sloten hier de rij en 
zij moeten met nog zo’n 5 andere 
paren volgende week vol aan de bak 
om zich te handhaven in deze lijn.

Klaverjasnomaden
Uithoorn - Donderdag 30 
maart werd er weer door 47 en-
thousiaste liefhebbers deelge-
nomen aan de wekelijkse kla-
verjasavond in de Schutse.
De eerste prijs was deze avond 
voor Gerard Compier met een 
score van 7312 punten. Als 
tweede eindigde Gaby Abdes-
selem met 7184 punten en Jaap 
den Butter won met 7098 pun-
ten de derde prijs.
De poedelprijs ging deze avond 
naar Kees de Kuiper met een to-
taal van 4811 punten. De mar-
senprijzen, bestaande uit een 
fles wijn, werden gewonnen 
door Tineke de Munk, Joke 

Veenhof, Riet de Beer, Dora 
v.d Steen, Jo Smit en Maus de 
Vries. De fraaie door DUOplant 
verzorgde boeketten bloemen 
in deze categorie gingen deze 
keer naar Corrie Compier, Bep 
Groeneveld, Herman de Jong en 
Riet de Beer terwijl de cadeau-
bonnen, te besteden bij eerder 
genoemd bedrijf, in het bezit 
kwamen van Piet Luijten en Ti-
neke de Munk.

De eerstvolgende klaverjas-
avond vindt plaats op donder-
dag 6 april in de Schutse aan de 
Merodelaan 1 te Uithoorn. Aan-
vang 20.00 uur.

Legmeervogels onder de 
17 strijdend ten onder
Uithoorn - De koploper in de pro-
motiepoule, ‘s Graveland, kwam op 
bezoek. Met 7 overwinningen in de 
achterzak een geduchte tegenstan-
der, waar LMV nog niet tegen had 
gespeeld.
Na een kwartier bleek al snel waar-
om ‘s Graveland aan kop staat. Twee 
verdedigingsfouten van Legmeervo-
gels werden genadeloos afgestraft. 
Weer moesten ze tegen een onnodi-
ge achterstand knokken.
LMV ging driftig op zoek naar een 
treffer, maar kwam niet verder dan 
een fraaie kopbal van Lucas die he-
laas uit de kruising werd getikt en 
een kopbal van David die de lat tou-
cheerde.
Minuut 36 leverde een fraaie 1-2 je 
tussen Lucas en Stan op, waarbij 
Stan vrij voor de keeper miste. Drie 
minuten later wederom Stan die op 
de bovenkant lat schoot, er wilde 
maar geen treffer vallen.  
Pas even na rust was het einde-

lijk raak, toen Lucas uit een scrim-
mage de 1-2 binnentikte. Met nieu-
we moed toog LMV ten aanval, ech-
ter kreeg precies na een uur spe-
len de deksel op de neus: 1-3. Maar 
nog was de vechtlust niet gebroken, 
er werd weer aangezet en Benjamin 
wist in de 80e minuut nog de 2-3 te 
maken. De blessuretijd leverde he-
laas geen treffer meer op. Moe ge-
streden, maar het de aanstaande 
kampioen wel zwaar gemaakt, ver-
liet LMV met opgeheven hoofd het 
veld. Wel zijn de nuchtere feiten dat 
in een periode van 8 dagen zowel 
het kampioenschap als de beker-
strijd verloren zijn gegaan. Een ver-
gelijking met het Nederlands elftal 
gaat op, mede ook door het ontslag 
van de coach. Boze tongen bewe-
ren dat de oud-coach een voodoo-
spreuk heeft uitgesproken, waarna 
alle wedstrijden zijn verloren. Vol-
gende week kans op revanche te-
gen ’s Graveland.  

Eenvoudige overwinning 
voor KDO 1
De Kwakel - Na de nuttige drie-
punter van vorige week tegen War-
munda, speelde het eerste van 
KDO afgelopen zondag thuis tegen 
Stompwijk.
In de heenwedstrijd op 30 okto-
ber jl. wisten de Kwakelaars dankzij 
een 0-4 overwinning in Stompwijk 
de eerste periode te pakken. Trai-
ner Raymond de Jong kon tegen de 
Stompwijkers beschikken over een 
nagenoeg complete selectie. Alleen 
Jim Klijn zat zijn één na laatste wed-
strijd schorsing uit. Gelukkig kan hij 
tegen Alphen op 23 april a.s. wel 
spelen. Voorafgaand aan het duel 
wist KDO 2 met 2-1 te winnen van 
titelkandidaat ZSGO/WMS, mede 
dankzij een prachtig doelpunt van 
A-junior Thomas Stevens.

Aangename
Onder zeer aangename weersom-
standigheden was het van meet af 
aan duidelijk dat KDO de boven-
liggende partij was voor het eigen 
publiek. Zo kregen de Kwakelaars 
in de beginfase diverse corners en 
was Mathijs van Rijn in de 10e mi-
nuut dichtbij een openingstreffer. 
Uiteindelijk was het
niet verwonderlijk dat het in de 15e 
minuut alsnog 1-0 voor KDO werd. 
Na een spraakmakende voorzet 
van linksback Mitchel Smits aan 
de rechterkant van het veld, werd 
de bal gemist door de Stompwijk-
se verdediging, waarna Mathijs van 
Rijn van dichtbij de 1-0 binnen wist 
te koppen. 

Klasse A
Stompwijk, de nummer acht in de 
derde klasse A, wist in de 20e mi-
nuut het eerste gevaar te stichten. 
De alerte rechtsback Nick Smits 
blokte de bal echter op het juis-
te moment, waardoor het gevaar 
werd geweken. Smits liet zich tien 
minuten later opnieuw positief gel-
den. De bal werd uit een corner van 
Bart van der Tol doorgekopt door 
Mathijs van Rijn naar Nick Smits, 
waarna laatstgenoemde de bal van 
dichtbij kon binnenkoppen, 2-0. 
KDO profiteerde veelvuldig van de 
matige achterhoede van de bezoe-
kers en spaarden de Stompwijkers 
geenszins in de eerste helft. In de 
36e minuut wist Joris Kortenhorst 
met een prachtige pass Mathijs van 
Rijn achter de verdediging te berei-
ken. Van Rijn nam de bal op fantas-
tische wijze mee met zijn borst mee 

en wist de bal langs de keeper te 
spelen, 3-0.
Met deze riante tussenstand werd 
even later de rust bereikt.

Tweede helft
In de tweede helft gingen de Kwake-
laars vrolijk verder en wisten Stomp-
wijk veelvuldig op de pijnbank te 
leggen. In de 50e minuut had Bart 
Hoving een kans om de 4-0 te ma-
ken, maar zijn kopbal van dichtbij 
ging net over. Drie minuten later be-
kroonde Menno Lingeman een per-
fect uitgespeelde Kwakelse aanval 
met het vierde doelpunt van KDO. 
Mathijs van Rijn ontving de bal nabij 
het zestienmetergebied, behield het 
overzicht, zag Joeri Stange vrijstaan, 
die vervolgens Lingeman aanspeel-
de en laatstgenoemde haalde ver-
nietigend uit, 4-0. Het enige wat 
Stompwijk kon doen was tegenhou-
den en gebruikte hier steeds meer 
overtredingen bij. Rick Kruit was het 
slachtoffer van een keiharde tackle 
van een Stompwijkse verdediger, 
die erg blij mocht zijn met zijn ge-
le kaart. In de 73e minuut werd Ma-
thijs van Rijn in de diepte wegge-
stuurd, ging langs de keeper en had 
de 5-0 voor het inschieten. De sluit-
post van Stompwijk besloot ech-
ter om Van Rijn neer te schoppen, 
waarna hij met een terechte rode 
kaart op zak mocht gaan douchen. 
De daaruit volgende strafschop, 
die werd genomen door Rick Kruit, 
werd echter gekeerd door een spe-
ler die het keepersshirt had aange-
trokken. Tegen tien man kreeg KDO 
in het laatste kwartier legio kansen 
om een monsterscore neer te zetten, 
maar slechts eenmaal werd er nog 
gescoord. In de 82e minuut kopte 
Joris Kortenhorst namelijk uit een 
corner van Bart van der Tol de 5-0 
tegen de touwen.

Tegen Stompwijk zijn de Kwakelaars 
geen moment in de problemen ge-
komen en de drie punten waren dan 
ook dik verdiend te noemen. Con-
currenten Alphen (5-1 tegen Nic. 
Boys) en FC Aalsmeer (2-0 tegen 
Kickers’69) wisten beide ook te win-
nen. Hierdoor hebben er in deze 
speelronde geen 
positiewisselingen plaatsgevonden 
in de top drie. Aankomende zon-
dag speelt KDO om 14:00 uur in Lei-
den tegen nummer zes Rijnland. De 
wedstrijd begint om 14.00 uur op 
het sportpark De Morsch 2.
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Legmeervogels speelt 
weer gelijk
Uithoorn - Legmeervogels mogen 
dan nu elf maal op rij niet hebben 
verloren maar ziet de concurren-
tie om lijfsbehoud in de 1ste klas-
se toch stapje voor stapje dichter-
bij komen. En zal dus om er zeker 
van te zijn ook volgend seizoen in de 
1ste klasse uit te komen wat duels 
moeten gaan winnen. Tegen DEM 
heeft de winst er zeker ingezeten. 
als je als speler tot twee maal toe 
een op een komt met de doelman 
van DEM dan mag er toch wel een 
in het doel? Voor de vele aanwezig 
toeschouwers hebben beide partij-
en, Legmeervogels en DEM er een 
leuke en aantrekkelijke wedstrijd 
van gemaakt. Scheidsrechter Jeroen 
Koene droeg daarin een steentje bij 
door niet voor elk wiswasje het spel 
te onderbreken. Al vroeg in dit du-
el is er een goede mogelijkheid 
voor Legmeervogels om de score te 
open. Lulinho Martins de diepte in 
loopt zijn directe tegenstander er uit 
en weet de mee opgekomen Stefan 
tichelaar te bereiken en deze brengt 
met een droge knal Legmeervogels 
op een 1-0 voorsprong. Een 5-tal 
minuten later was Tichelaar dicht bij 
de 2-0 maar Sem Bleeker, de doel-
man van DEM greep goed in.
Ook aan de ander kant ontstaan er 
mogelijkheden. Na 20 minuten spe-
len komt Roel pitstra op aangeven 
van Timo Wolters alleen voor Ra-
him Gök. Die ziet de inzet van Pit-
stra naast het doel vliegen.

Aanval
In de 25ste minuut een fraaie aanval 
van Legmeervogels. Janyro Purper-
hart glipt weer een langs zijn tegen-
stander. Hij bereikt met zijn voor-
zet Jordy de Groot deze probeert 
zich te ontdoen van zijn tegenstan-
der maar ziet dan Stefan Tiche-
laar in een kansrijke positie zijn. De 
doelman van DEM is kansloos op 
diens inzet. Maar dan redt de paal 
en komt niet de 2-0 op het score 
bord voor Legmeervogels. Vlak voor 
de rust is er een uitgespeelde mo-
gelijkheid voor DEM om naast Leg-
meervogels te komen maar weet 
Rahim Gök de gelijkmaker te voor-

komen door de inzet van Timo Wol-
ters te pareren. Het blijft dus tot aan 
de rust 1-0. DEM neemt in het be-
gin van de 2e helft het heft in han-
den en moet Legmeervogels terug. 
Nu heeft Legmeervogels alle geluk 
van de wereld als een fraaie DEM 
aanval eindigt met een schot op de 
paal, buiten bereik van Rahim Gök, 
van Rik Stals. 
Na de eerste aanvalsgolven van 
DEM komt Legmeervogels weer 
beter en beter in de wedstrijd. In 
de 63ste minuut, eigenlijk uit het 
niets komt DEM toch nog op gelijke 
hoogte. Het is Rik Stals die het net 
weet te vinden en de ploegen staan 
weer op gelijke hoogte. 

Voorsprong
In de 70ste minuut krijgt Lulinho 
Martins de kans om Legmeervogels 
weer op voorsprong te brengen. 
Dan is het voor Legmeervogels jam-
mer dat Martins voor het eigen suc-
ces gaat in plaats van af te spelen 
naar Jordy de Groot welke geheel 
vrij voor het doel staat. Nu kan de 
DEM doelman Sem Bleeker met zijn 
uitgestoken voet een treffer voorko-
men. De hoekschop die dan volgt 
wordt bijna alsnog door de Groot 
met een bekeken hakje in het doel 
gewerkt. Een verdediger van DEM 
komt dan zijn geslagen doelman te 
hulp. Een paar minuten later komt 
Lulinho martins met een beetje ge-
luk weer ook in oog met de doel-
man van DEM te staan. En ook deze 
keer is Sem Bleeker die met een uit-
geschoven been een treffer weet te 
voorkomen. Niet sterk van Lulinho 
Martins om tot twee maal toe oog 
in oog te staan tegenover de DEM 
doelman niet tot score te komen. 
DEM is nog eenmaal dicht bij een 
treffer Vlak voor het eindsignaal is 
het Zaid Lamhaj die op de doellijn-
staande een eventueel onverdiende 
treffer van DEM weet te voorkomen. 
Al met al is het een leuke wedstrijd 
geweest en was er maar een elftal 
dat gezien de mogelijkheden recht 
had op de drie punten en dit is dan 
Legmeervogels. Met deze 1-1 krijgt 
DEM eigenlijk te veel.

BMX Trofee West 
Competitie in Langedijk
Uithoorn - Eindelijk was het dan 
weer zover zondag 26 maart, de 
eerste BMX WEST wedstrijd van het 
nieuwe seizoen.
Heel veel hebben daar met smart 
naar uitgekeken.
Dat was ook duidelijk te merken, 
een recordaantal inschrijvingen! 
Vandaag kon je gelijk kijken of je 
de winterstop goed doorgekomen 
bent… Door het grote aantal in-
schrijvingen begon de wedstrijd 
ruim een uur later dan gepland 
maar dat kon de pret niet druk-
ken wat het weer was super van-
daag, de hele dag een heerlijk zon-
netje over de baan. 53 Rijders van 
UWTC aan de start vandaag om 
zich te meten met de andere clubs 
van het Westen. In totaal 57 ritten 
in de eigen klasse en 30 ritten in 
de open klasse. Dit belooft een lan-
ge maar spannende dag te worden. 
In de manches werd er door ieder-
een al een flinke strijd geleverd en 
gelukkig wisten veel UWTC-ers de-
ze manches ook door te komen voor 
een plek in de halve finale en soms 
moest er zelfs nog eerst een kwart 
finale verreden worden.

Kwart 
Om 14.30 uur kon er begonnen wor-
den met de eerste kwartfinales bij 
de boys 11-12: Mika L. en Jur de-
den goeden zaken zij werden 1ste 
en 2e. Ook bij de klasse 15-16 wis-
ten alle vier de mannen: Izar 1ste, 
Flip 4e, Roy 2e en Maarten 1ste een 
plek in de halve finale te bemachti-
gen. Ook bij de sportklasse 17+ veel 
groen geweld aan de start maar de-
ze mannen ( Roberto 1ste, Arjan 4e, 
Pim 1ste, Jordi 2e, Joey 2e en Ivo 4e 
) deden allemaal wat van hun ver-
langd werd een plaats bij de eerste 
4 bemachtigen. Open klasse kwart-
finale 8-9: Brad Jongkind 2e, 10-11: 
Alec 1ste, Jur 3e en de klasse 12-13: 
Jochem 2e en Jessy 4e.

Halve
Tijd voor de halve finales. Bij de boys 
7 reed Gino Soede de hele dag al 
zeer sterk vooraan maar in de hal-

ve finale ging het helaas helemaal 
mis en kwam hij met 2 andere rij-
ders ten val.
Geen A-finale voor hem vandaag 
maar houdt rekening met hem voor 
de volgende wedstrijd dan zal hij la-
ten zien dat hij bij de besten hoort in 
deze klasse. 8-9 reed Mitch van der 
Steegt naar een keurige 4e plaats. 
In de klasse 9-10 reed Brad Jong-
kind zeer sterk naar de 1ste plaats. 
Bij de klasse 11-12 een gevecht tus-
sen Jur en Mika waarbij Jur 3e werd 
en Mika 4e. Boys 12-13: Komt Jes-
sy helaas ten val, Rens wordt 1ste 
en Alec 2e. 13-14 wordt Max Kroon 
4e. 14-15 komen Jochem en Max de 
Beij ten val, Jens wordt 1ste net als 
Tonko in de andere halve finale. 15-
16: Maarten 1ste, Roy 2e en Izar 3e. 
Sportklasse 17 +: Pim 2e, Arjan 3e, 
Roberto 4e en Ivo ook 4e. Halve fi-
nales open klasse: 7- Gino net nog 
zo hard gevallen maar reed nu keu-
rig naar de 2e plaats toch nog een 
mooie finale plek voor hem van-
daag! 8-9: Brad 3e, 10-11 Alec zeer 
sterk 1ste ook Jur was de winter 
zeer goed doorgekomen en werd 3e. 
12-13: Roy Kater werd zeer overtui-
gend 1ste, Jochem 3e; 14-15 Maar-
ten 1ste, Izar 2e en Tonko 4e; 16+ 
Arjan 3e, Pim 3e Joey 2e en Jordi 4e.

Finale 
Finale tijd na een lange dag met 
zeer spannende races was het om 
16.00 uur eindelijk tijd voor de gro-
te finales. Uitslag van de A-finales: 
Cruiser 17-29: Roberto 1ste, Sven 
5e, Bas, 7e en Lars 8ste; boys 8-9: 
Mitch 8ste; Boys 9-10 Brad 2e; Boys 
11-12: Mika 5e en Jur 7e; Boys 12-
13: Alec 4e en Rens 5e; Boys 13-
14: Max K 8ste; 14-15: Tonko 1ste 
en Jens 3e; 15-16: Izar 3e, Maarten 
4e en Roy 6e; 17+: Pim 1ste, Arjan 
4e, Roberto5e en Ivo 7e. In de open 
klasse finale gingen de volgende rij-
ders nog met een mooie beker naar 
huis. 10-11: Alec 1ste en Jur 2e; 12-
13: Roy 1ste; 14-15: Maarten 2e; 
16+: Pim 3e.
Tot over twee weken in Rijswijk voor 
de 2e BMX Trofee west competitie. 

Eindelijk winst voor KDO JG1
De Kwakel - In de voorjaarscompe-
titie is tot nu toe het aantal behaal-
de punten blijven steken, door 2 ge-
lijke spelen, op 2. Afgelopen zater-
dag mocht KDO JG1 aantreden te-
gen de runner-up in de competitie 
Only Friends JG4. Die hebben al 9 
punten verzameld en uitzicht op de 
nummer 1 positie omdat DIOS eer-
der op de dag punten had verspeeld 
tegen Delta Sports. De positie van 
Only Friends JG4 op de ranglijst was 
in het begin van de wedstrijd niet 
merkbaar. KDO was steeds in de 
aanval en Only Friends kon spaar-
zaam counteren. Aangezien KDO 
het overwicht vergat te bekronen 
met doelpunten bleef het spannend 
in deze wedstrijd. Het 2e deel van 
de 1e helft was duidelijk voor Only 
Friends. Ze drukte KDO in de verde-
diging en wisten met 2 afstandscho-
ten een stand van 2-0 op het score-
bord te krijgen.
Gelukkig kon KDO nog voor de rust 
een doelpunt meepikken. Thomas 
rondde een goed aanval beheerst af 
2-1. Na rust was er een ander KDO. 
Er werd gestreden om elke bal en de 
wedstrijd speelde zich voornamelijk 
af op de speelhelft van Only Friends. 
Na een schot op de paal van Luke 
wist Onno de keeper wel te passe-

ren 2-2. KDO kreeg het gevoel dat 
er meer dan een gelijkspel was te 
halen in Amsterdam-Noord. Na 
langdurig aandringen en een he-
leboel gemiste kansen bracht Luke 
KDO op voorsprong. De ploeg kreeg 
vleugels en wilde nog een doelpunt 
maken om de wedstrijd definitief te 
beslissen. Het gevaar van de coun-
ters bleef aanwezig maar Kelly en 
Manisha stonden goed te verdedi-
gen. Mocht er alsnog een aanvaller 
van Only Friends voorbij de dames 
glippen dan was er altijd nog Harm 
die de aanval onschadelijk maakte. 
Zo was Harm ook degene die met 
zijn spelinzicht er persoonlijk voor 
zorgde dat KDO ook met de winst 
naar huis ging door 2 x de door-
gebroken speler naar de zijkant te 
drukken zodat ze niet op doel kon-
den schieten.
Als teamspeler verdiende Harm dan 
ook de titel als man of the match. 
Gelukkig kon KDO de stand naar 
een veilige marge brengen van 2 
doelpunten verschil. Uit een voorzet 
van thomas kopte Dylan buiten be-
reik van de keeper de 2-4 binnen. 
Eindelijk was er weer een winstpar-
tij voor het team en als er gespeeld 
wordt als in deze wedstrijd zullen er 
nog meer volgen.

Drukke zondag op de 
velden van Thamen
Uithoorn - Op zondag 26 maart was 
het de beurt aan het eerste en twee-
de damesteam van Thamen voor het 
jaarlijkse toernooi. Op bezoek kwam 
Quick Amsterdam en The Islanders 
uit Oude-Tonge. Ondertussen kre-
gen de honkballers van Thamen 
DVH op bezoek voor hun oefenwed-
strijd. Het eerste damesteam mocht 
zondagochtend het spits afbijten te-
gen Quick. Het werd een mooie pot 
softbal met weinig foutjes en mooi 
veldwerk. Hoogtepunt van de wed-
strijd was misschien wel de in-the-
park-homerun van Lyndsey. De 
einduitslag werd 5-2 in het voordeel 
van Thamen. Aansluitend mocht het 
verjongde tweede damesteam aan 
de bak tegen The Islanders. The Is-
landers spelen dit jaar in de tweede 
klasse en hadden de nodige moei-
te met de Thamen (2) dames. Na 45 
minuten was de uitslag wel 2-4 voor 
The Islanders, maar dat viel alles 
mee voor een team dat twee klassen 
hoger speelt komend seizoen. Na de 
wedstrijd mochten de Thamen (2) 
dames meteen weer het veld in te-
gen Quick. Aan slag ging het rede-
lijk, maar de Thamen pitchers had-
den de nodige moeite om de ballen 
in de slagzone te krijgen en dan is 
het lastig. 

Dames
Het eerste damesteam mocht toen 

tegen The Islanders het veld in en 
dat werd een mooie pot softbal. Ook 
hier had The Islanders pitcher wat 
moeite om de randjes van de plaat 
te vinden, waardoor zij veel ballen 
nodig had. De Thamen speelsters 
maakten hier gretig gebruik van en 
de echt mooie ballen werden dan 
ook hard het veld in geslagen. In 
het veld werden weinig foutjes ge-
maakt en na 45 minuten was het 2-7 
in het voordeel van Thamen. Quick 
Amsterdam en The Islanders gingen 
daarna het veld in voor hun laatste 
wedstrijd en ook dat werd een ge-
lijk opgaande strijd. Thamen dames 
1 en 2 mochten de dag afsluiten, 
dit werd vooral gezien als een trai-
ningspartij voor beide teams. Waar-
bij de coaches de kans kregen om 
van beide teams de speelsters te 
zien spelen. Al met al een mooie dag 
en ondertussen stond de honkbal-
lers tegen DVH te spelen. De Tha-
men honkballers keken na drie in-
nings tegen een 0-9 achterstand 
aan, waarbij de pitcher een moeilij-
ke start had en er in het veld veel 
fouten werden gemaakt. Thamen 
weet de achterstand gelijk te trek-
ken na de nodige wissels en het be-
tere slagwerk.
Daar het nog oefenen was zijn de 
heren na ruim zeven innings, en drie 
uur spelen, gestopt bij een uitslag 
van 10-10.

AH Jos van de Berg 
jeugdronde van Uithoorn
Uithoorn - Volgende week, zondag 
9 april is de tweede NK selectiewed-
strijd, voor regio Noord-Holland, bij 
UWTC in Uithoorn. Tijdens de AH 
Jos vd Berg jeugdronde van Uit-
hoorn zullen ongeveer 120 jeugd-
wielrenners van start gaan op onze 
baan rondom sportpark Randhoorn. 
Publiek is van harte welkom om al-
le jeugdrenners aan te moedigen. 
De UWTC jeugdleden Siem, Jas-
mijn, Mike, Nees en Lars gaan de-
ze wedstrijd van start en zullen hun 
best doen om NK plaatsingspunten 
te scoren.
Om 10.30 uur starten we met cat 
1, aansluitend zullen de cat. 2 t/m 
7 ook starten. En de verwachting is 
dat de wedstrijden rond 15.30 uur 
weer zijn afgelopen.

Mooie wedstrijden in Hoorn
Zondag 2 april was de eerste van 
de zes NK selectiewedstrijden voor 
jeugdwielrenners, deze werd verre-
den in Hoorn. Jasmijn Wiegmans cat 
4 reed een nette wedstrijd en kwam 
als 10e over de streep en was hier-
mee eerste bij de meisjes.
Mike Derogee cat5 moest hierna 

starten en werd hard aangemoedigd 
door zijn clubgenoot Jasmijn. In de 
laatste ronde had Mike een goede 
positie en reed in de eindsprint naar 
een 4e plaats. Beide hebben hier-
mee de eerste NK plaatsingspunten 
binnen weten te slepen. Maar ook 
Lorena Wiebes reed een prima wed-
strijd in Hoorn. De dames wedstrijd 
eindigde in een massasprint en Lo-
rena wist deze sprint te winnen.

Clubcompetitie
De dinsdagavondcompetitie is ook 
weer van start gegaan. Iedere dins-
dagavond om 19.00 uur wordt er 
een clubkoers gereden bij UWTC.
Deelnemers zijn welkom vanaf de 
leeftijd van 16 jaar en er wordt in 
twee groepen gestreden: 40- en 
40+. Bij de eerste koers op 28 maart 
deden 24 renners mee en de 40- 
werd gewonnen door Bas de Bruin, 
2 Tommy Oude Elferink, 3 Bart de 
Veer, 4 Gerben van de Knaap, 5 
Dennis Moolhuijsen. Bij de 40+ ging 
de winst naar Sjon van de Berg, 2 
Arjan Klerkx, 3 Mark Best, 4 Willard 
Gerritsen, 5 Harry van Pierre Meer 
info op: www.uwtc.nl

Avond4daagse Uithoorn 
weer in zicht
Uithoorn - De Avond4daagse van 
2017 komt eraan! Van 12 t/m 15 juni 
kan er 4 avonden achter elkaar gelo-
pen worden over 3 verschillende af-
standen (5-10 of 15 km per avond). 
De start is zoals altijd in de kantine 
van de Legmeervogels (Randhoorn-
laan) en het inschrijfgeld is onge-
wijzigd: bij voorinschrijving (t/m 22 
mei) 4,00 euro, bij de start 5,00 euro. 

Nieuw dit jaar is een eigen websi-
te voor de avond4daagse Uithoorn.
Op www.avond4daagse-uithoorn.
nl vindt u de voorlopige routes voor 
2017, het inschrijfformulier en overi-
ge informatie.

Uiteraard is de Avond4daagse niet 
alleen voor basisschoolleerlingen, 
maar voor iedereen!

KDO JG1 na pauze op stoom
De Kwakel - Voor de tweede keer 
binnen 1 week had KDO JG1 een 
wedstrijd op het Friendship Sport 
Centre in Amsterdam Noord. Vo-
rige week werd er moeizaam ge-
wonnen van Only Friends JG4. Za-
terdag stond de wedstrijd tegen 
Only Friends JG2 op het program-
ma. Op een vochtig en glad veld 
begon KDO goed aan de wedstrijd 
maar kon het overwicht niet in doel-
punten omzetten. De juiste richting 
meegeven aan de bal is toch moeilij-
ker dan gedacht. Only Friends kwam 
er een aantal keren uit maar de ver-
dediging onder aanvoering van Kel-
ly wist alle ballen goed te neutrali-
seren. KDO ging goed voetballend 
verder maar stuitte vele malen op 
een goede keeper van Only Friends. 
Dat naast het veld ook de bal glad 
was werd voor keeper Daniël pijnlijk 
duidelijk. Hij liet de bal even glippen 
en Only Friends was er als de kippen 
bij om te scoren 1-0. Nog geen mi-
nuut later kopte Dylan de gelijkma-

ker binnen uit een corner. Dat was 
het tweede doelpunt van Dylan bin-
nen 1 week met het hoofd. Hij heeft 
beloofd dit nog beter te gaan uit-
voeren.
Op slag van rust zorgde Feroz voor 
een voorsprong voor KDO door ver-
woestend hard en hoog uit te halen 
1-2. KDO had in de pauze opdracht 
gekregen om de voorsprong uit te 
bouwen en direct bij de opbouw van 
Only Friends te storen. Dat resul-
teerde in de 1-3 van Feroz en de 1-4 
van Thomas. Doordat Only Friends 
alle capaciteit op de aanval gooide 
kon KDO veelvuldig de counter uit-
voeren.
Omdat de verdediging en keeper 
Daniël geen doelpunten meer tegen 
wilde hebben en dit ook goed uit-
voerde kwamen de spitsen van KDO 
regelmatig gevaarlijk voor het doel 
van Only Friends. Uiteindelijk werd 
de einduitslag Only Friends JG2-
KDO JG1 1-6 door doelpunten van 
Luke en aanvoerder Dylan.

Succesvol weekend voor 
de Thamen honkballers
Uithoorn - Zondag stonden de eer-
ste teams al om half negen op het 
complex voor het jaarlijkse honkbal 
aspiranten Vuurlijn toernooi. Er wa-
ren 10 deelnemende teams in twee 
verschillende poules.
In de tweede klasse poule waren 
er zeven deelnemende teams die 
om de beker stonden te spelen. 
Het niveau was zelfs in deze poule 
heel erg wisselend en het werd een 
spannende strijd tussen Almere ’90 
en Amsterdam Pirates. Beide teams 
wisten drie wedstrijden te winnen, 
echter het runsaldo was met 2 punt-
jes verschil in het voordeel van Al-
mere ’90 dat dus deze poule wist te 
winnen. Pirates eindigde als tweede 
en het Japanse Thamen team werd 
derde. 
In de derde klasse ging het tussen 
Terrasvogels (Santpoort-Noord), 

UVV (Vleuten) en Thamen 2. Echter 
na een paar spannende wedstrijden 
ging Terrasvogels hier met de over-
winning naar huis. Thamen 2 wist 
tweede te worden en UVV kreeg de 
beker voor de derde plaats.
Vrijdagavond was het ook al een 
drukte van belang waarbij de Honk-
bal Senioren 1 de laatste oefenwed-
strijd tegen The Bears uit Bergen 
op het programma had staan. Tha-
men keek door wat kleine foutjes in 
het eerste gedeelte van de wedstrijd 
al snel tegen een 2-5 achterstand 
aan. Echter gedurende de wedstrijd 
kwamen de mannen steeds meer op 
dreef en na 8,5 inning was de stand 
13-6 in het voordeel van Thamen. 
Komende vrijdag 7 april om 19.30 
uur beginnen de heren thuis aan 
hun eerste competitiewedstrijd te-
gen Onze Gezellen 2 uit Haarlem.
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Steve Suppan fenomenaal
Regio - Het was zaterdagavond in 
De Boei in Vinkeveen opnieuw een 
sportief spektakel in de 4e editie van 
the Evolution of Boxing. In de volge-
pakte en sfeervol aangeklede sport-
hal stond de boksring centraal in de 
spotlights opgesteld, goed zichtbaar 
voor de gasten aan de ronde tafels, 
op de zit en staplaatsen aan weers-
zijden en vanaf de tribune. De sfeer 
op dit inmiddels landelijk bekende 
boksgala was gemoedelijk en spor-
tief en het programma was gevuld 
met maar liefst 16 bokspartijen, in-
gedeeld in 2 series amateur gevech-
ten en 1 serie profpartijen. Het werd 
een aaneenschakeling van boeien-
de en gevarieerde gevechten maar 
de meeste aandacht ging natuurlijk 
uit naar de 3 lokale boksers Harry 
Willemse, Nick Postma en natuur-
lijk Steve Suppan die als profbokser 
zijn comeback maakte na een pe-
riode van gedwongen rust vanwe-
ge een blessure. Harry Willemse van 
Gym Suppan mocht als eerste zijn 
opwachting maken en hij trad aan 
tegen de 2 jaar oudere Giorgio van 
Thomas Boxing. Harry toonde dui-
delijk gegroeid te zijn na zijn 2 eer-
dere gevechten. Overtuigend pakte 
hij het initiatief en met rechts zag hij 
zijn openingen in de lage linkse ver-
dediging van zijn opponent. In een 
partij over 3 ronden versloeg hij zijn 
tegenstander op punten en toonde 
daarmee aan dat zijn bokscarriere 
in de lift zit. Dolblij was hi met zijn 
overwinning, “Nu eerst feest vieren, 
dan mijn HAVO afmaken en na de 
zomer ga ik weer vol gasgeven bij 
Gym Suppan om me verder te ont-
wikkelen”. Ook de vinkeveense Nick 
Postma van ABC Amsterdam gaf 
zijn tegenstander Mike Horn van 
Choku Gym geen schijn van kans. 
Agressief trok hij het initiatief naar 
zich toe en gaf het publiek de 2e 
thuis overwinning van de avond. In-
middels was het 23.45 uur gewor-
den en de avond kreeg het hoogte-
punt waar het op gewacht had. De 
spanning steeg, de muziek dreunde 
en de 22 jarige Steve Suppan maak-
te zijn gang naar de ring. Met zijn 
broer Mitchel en conditie trainer 
Robert de Leth heeft hij een periode 
van 4 maanden intensieve training 
achter zich en deze partij moest uit-
wijzen of hij weer op niveau geko-
men is, want in het najaar wacht 

voor hem de uitdaging in Londen 
om zijn jeugdwereldtitel te verdedi-
gen tegen de nog ongeslagen Jeff 
Saunders. Maar eerst moest de ge-
duchte hobbel Bakhtiyar Isgandar-
zada afgelopen zaterdag genomen 
worden. Deze sterke 33 jarige Duits 
Turkse bokser was een gevaarlijke 
tegenstander, overgestapt uit het 
kick boxen in de K1 klasse met 110 
gevechten. Het werd een partij over 
4 ronden en vanaf het begin werd 
duidelijk dat hier een partij op het 
scherpst van de snede werd uitge-
vochten. Steve was gefocussed en 
was erop gericht om zijn opponent 
vooruit boksend en agressief te lijf 
te gaan. In de eerste ronde volgde 
er al een reeks felle aanvallen over 
en weer en halverwege die 1e ronde 
liep hij tegen een bloedende hoofd-
wond aan. Even werd voor de par-
tij gevreesd maar na scheidsrech-
terlijke beoordeling mocht de vinke-
veense fighter zijn partij vervolgen. 
Het leek hem direct nog scherper te 
hebben gemaakt. Met afwisselen-
de links rechts combinatie bestook-
te hij Isgandarzada en het publiek 
reageerde enthousiast. Hij had het 
overwicht in elke ronde maar moest 
enorm waakzaam blijven voor te-
genstoten. Maar Steve bewoog bij-
zonder wendbaar door de ring, be-
hendig ontweek hij de tegenaanval-
len en met felle en agressieve uitha-
len op het hoofd en op het lichaam 
was hij superieur. In de 4e en laat-
ste ronde kreeg hij het publiek op 
de banken en beukte met een se-
rie spectaculaire combinaties in op 
zijn tegenstander. Het was bijzonder 
fraai om te zien, de stijlvol boksen-
de Suppan gaf zijn publiek wat hij 
beloofd had en voor de jury was het 
duidelijk. Winst voor Suppan en een 
fenomenale comeback!
Foto: sportinbeeld.com

Moeizame zege voor 
Legmeervogels
Uithoorn - Legmeervogels hebben 
in Utrecht, tegen Nieuw Utrecht een 
zeer benauwde 1-2 overwinning be-
haalt. Dat het een zeer moeizame 
overwinning is geworden is Leg-
meervogels geheel aan zichzelf te 
wijten. Hier in Utrecht had gezien 
de vele, vele mogelijkheden wel-
ke Legmeervogels heeft gecreëerd 
zeker een overwinning moeten zijn 
met 4,5 doelpunten verschil uit de 
bus moeten komen. Zelfs vanaf 11 
meter kreeg Legmeervogels de bal 
niet tegen de touwen. Maar mede 
door deze overwinning, heeft Leg-
meervogels wel een dergelijk grote 
stap voorwaarts gezet in het behou-
den van het 1ste klasse schap vol-
gend seizoen. 

Op en neer
In de eerste 20 minuten golft het 
spel op en neer en krijgen beide elf-
tallen de kans om de score te ope-
nen. Maar beide doelverdedigers 
weten dan treffers te voorkomen. In 
de 25ste minuut een fraaie combi-
natie tussen Jordy de Groot en Ste-
fan Tichelaar waar nog net een ver-
dediger van Nieuw Utrecht een voet 
tussen krijgt waardoor het geen tref-
fer wordt voor Legmeervogels maar 
slechts een corner. De corner wordt 
genomen door Lulinho Martins 
komt op het hoofd van de mee op-
gekomen Noud Schartman en de-
ze weet dan wel te score en staat 
Legmeervogels op een 0-1 voor-
sprong. In het vervolg van dit du-
el krijgt Legmeervogels diverse mo-
gelijkheden om verder uit te lopen 
maar de spelers van Legmeervo-
gels hebben veel te vel tijd nog om 
doeltreffend uit te halen. Toch wordt 
voor de rust de voorsprong verdub-
beld. Op slag voor rust bedient Lu-
linho Martins de mee gelopen Jordy 
de Groot op maat en van dicht bij te-
kent De groot voor de 0-2. Dit is dan 
teven de russtand.

Vele fronten
Dan de 2e helft. Daarin is Nieuw 
Utrecht Legmeervogels op vele 
fronten de baas en Legmeervogels 
moet terug. Nieuw Utrecht is feller 
en daar heeft Legmeervogels dui-
delijk moeite mee. Toch krijgt Leg-
meervogels in de eerste 15 minuten 
van de 2e helft uitgespeelde mo-
gelijkheden om de voorsprong te 
vergroten. Lulinho Martins, Jany-

ro Purperhart en Jordy de Groot ko-
men weten oog in oog met de doel-
man van Nieuw Utrecht niet te sco-
re. Door wel te score had je het je 
het zoveel makkelijker kunnen ma-
ken. In de 60ste minuut komt Nieuw 
Utrecht op 1-2 Omur Arslan weet 
zonder veel moeite een viertal spe-
lers van Legmeervogels eigenlijk 
probleemloos te passeren en ook 
in ook met Rahim Gök faalt hij niet. 
Dan ruikt Nieuw Utrecht de moge-
lijkheid om alsnog langszij te komen 
maar dan heeft Legmeervogels het 
geluk aan zijn zijde. De bal had tot 
twee maal toe zomaar, en niet ten 
onrechte op de strafschopstip ge-
legd kunnen worden. Scheidsrech-
ter Van Loenen zag in een overtre-
ding en mogelijke handsbal geen 
reden om de bal op de stip te leg-
gen. Dit doet hij wel in de 90ste mi-
nuut als Damien de Vegt in het 16 
metergebied tegen de grond wordt 
gewerkt. Het is dan aan Dennis 
Rijnbeek om de wedstrijd definitief 
te beslissen. Maar zijn inzet vanaf 
11 meter is veel en veel te zacht en 
Ho ChunKo, de doelman van Nieuw 
Utrecht kon de bal makkelijk pa-
reren. Dan na 94 minuten spelen 
maakt de scheidsrechter een eind 
aan dit duel en heeft Legmeervogels 
dan eindelijk weer een overwinning 
te pakken. Of het verdiend is gezien 
het vertoonde spel van Legmeervo-
gels in de 2e helft is de vraag? Maar 
daar taalt niemand van Legmeer-
vogels over. 3 punten rijker en bij-
na zeker van het feit dat Legmeervo-
gels ook volgend seizoen in de 1ste 
klasse mag uitkomend is het be-
langrijkste resultaat van deze mid-
dag. aanstaande zondag om 14.00 
uur Legmeervogels - Zeeburgia
Legmeervogels 2 ging op bezoek 
bij de FC Uitgeest en is teruggeko-
men met de volle buit en dit zijn ge-
woon de drie punten. In dit duel een 
hoofdrol voor Jeffrey Riemslag met 
4 voorzetten op maat stelde hij zijn 
ploeggenoten in staat te score. voor 
de rust is het Jasper burgers die er 
voor heeft gezorgd dat de rust in-
gaat met een 0-2 voorsprong voor 
Legmeervogels. na de rust zijn het 
Martijn Guitink en Rinaigel Ogenio 
die er uiteindelijk 0-4 van maken. 
Een verdiende overwinning waar 
niets op valt af te dingen. Zondag 
om 12.00 uur Legmeervogels thuis 
tegen DCG 2.

Atalante blijft aan 
winnende hand
Regio - Nog 3 punten uit de 3 res-
terende wedstrijden heeft Atalante 
heren 1 nodig om de de tweede plek 
in de eerste klasse veilig te stellen 
en daarmee het recht op het spelen 
van p/d-wedstrijden. Atalante pak-
te 7 punten uit de laatste twee wed-
strijden, terwijl de inmiddels op 13 
punten achterstaande ‘concurrentie’ 
ook punten verspeelde. Maar mak-
kelijk gaat het allemaal niet de laat-
ste tijd. Tegen de nummer voorlaatst 
VV Amsterdam nam Atalante vori-
ge week in eigen huis een 3-0 voor-
sprong maar kon het, ondanks een 
19-17 voorspong in de laatste set, 
de volle winst niet binnen halen, 23-
25 en daarmee een 3-1 overwinning, 
of eigenlijk een punt verlies. Afgelo-
pen woensdag was het in Baarn te-
gen de nummer vier van onder Tou-
ché een heel ander scenario. In de 
eerste set nam de thuisploeg een 
voorsprong van twee à drie pun-
ten. Atalante kwam wel steeds te-
rug maar kon nimmer doordrukken. 
Touché pakte dan ook de eerste set 
met 25-21. Ook in de tweede set 
keek Atalante constant tegen een 
achterstand aan. En hoewel de be-
zoekers mede door een ontketende 
Leroy sterk terugkwamen, stapelden 
de irritaties over een matig fluitende 
scheidsrechter zich op en dat komt 
meestal niet ten goede van het ei-
gen spel, 25-22. 

Achterstand
Een 2-0 achterstand was het gevolg 
en dat was wel even schrikken voor 

de Vinkeveense mannen. In de der-
de set een aantal omzettingen en 
daarmee ging het eindelijk weer een 
beetje lopen. Mede door een ster-
ke servicebeurt van Bas liep Ata-
lante snel uit naar een 3-11 voor-
sprong. Maar ook nu weer werden 
hele goede fases afgewisseld met 
te veel slordigheden. Vier eigen fou-
ten op rij gaven de tegen degrada-
tie strijdende thuisclub hoop op een 
stunt, maar die bleef uit, 21-25. In de 
vierde set nam Atalante het heft wel 
in eigen handen en pakte het gelijk 
een voorsprong.
Nadat Sven een bal uit de blokke-
ring nog zo’n vier keer mocht ra-
ken, en dat tot verbijstering van uit- 
en thuisclub door de scheidsrech-
ter over het hoofd werd gezien, brak 
op dat moment even de irritatie over 
de leiding en met enkele fraaie aan-
vallen pakte Atalante nu wel goed 
door, 17-25. In de beslissende vijf-
de nam Atalante al snel een veilige 
voorsprong.

Bij 7-13 leek de wedstrijd beslist, 
maar ook nu wisten de Vinkeveens 
mannen niet door te pakken. Het 
werd zelfs nog spannend bij 14-
14. Maar uiteindelijk pakte Atalan-
te met 14-16 toch de winst (2-3). 
Dat de vermeende touchébal bij het 
laatste punt door de scheidsrechter 
niet werd gezien, maakte het Baarn-
se Touché boos, maar voor Atalante 
was het een beetje een genoegdoe-
ning voor eerder onrecht door de 
scheidsrechter aangedaan.

TTC de Merel fietst de 
Voorjaarstocht
Regio - Op zondag 9 april organi-
seert wielervereniging TTC de Merel 
de eerste groepstoertocht van het 
jaar: de Voorjaarstoht.                               
De route van ongeveer 105 km gaat 
via Woerden en Lopik langs de Lek 
naar Schoonhoven. Na de koffie-
stop aldaar gaat de rit verder, om 
via Haastrecht en Zegveld terug te 
keren naar Eetcafé de Schans in 
Vinkeveen. De tocht kenmerkt zich 
door  prachtige polderland- en ri-
vierenlandschappen. Alle leden van 
TTC de Merel, maar uiteraard ook 
niet-leden zijn welkom om aan deze 

rit deel te nemen. Er wordt gereden 
in twee groepen; één groep met een 
snelheid van 24 tot 28 km op de tel-
ler,  de andere groep met een snel-
heid van 28 tot 34 km op de teller. 
De snelheid wordt aangepast aan 
de weersomstandigheden. De start 
is om 8.30 uur bij Eetcafé De Schans 
in Vinkeveen. Vanaf 8.00 uur is Eet-
café de Schans open. Het meerijden 
van deze rit kost voor niet-Merelle-
den 3,00 euro. NTFU leden krijgen 
1,00 euro korting. Het dragen van 
een valhelm is verplicht. Voor meer 
informatie: www.ttcdemerel.nl

Mijdrechts volleybaltoernooi 
“Summer Edition”
Regio - Unitas organiseert vrij-
dagavond 19 mei het jaarlijks te-
rugkerend  SUMMER EDITION 
toernooi. Dit tropische evenement 
met heel veel Caraibische sferen 
vind plaats in sporthal de Phoe-
nix aan de hoofdweg in Mijdrecht. 
Stel een team samen met je 
vrienden,familie,kennissen collega’s 

of met je straat . Surf naar www.uni-
tas-mijdrecht.nl en schrijf je in.
Het team met de origineelste out-
fits (en het kan niet gek genoeg zijn 
) wint een zomerse prijs. De orga-
nisatie staat garant voor een ge-
weldige happening in zomerse stijl. 
Wacht niet te lang want er kunnen 
maximaal 16 teams meedoen.

Hendrikx en Schuurman 
halve finalisten
Regio - In het driebanden toer-
nooi van D.I.O./Café de Merel 2017 
zijn de alle halve finalisten bekend, 
in het afgelopen weekend speel-
den zaterdag Thijs Hendrikx die fa-
voriet Bert Dijkshoorn uitschakel-
de, Paul Schuurman die zijn goede 
vorm toonde door alle drie zijn par-
tijen te winnen, Carlos van Oostrom 
en de kampioen van verleden jaar 
Frank van Schaik zich naar de hal-
ve finales verder plaatsten zich voor 
de halve finales Ad Wolf, Gijs Rij-
neveld, Mees Brouwer, Richard 

Schreurs, Jan Eijsker, Robert Daal-
huizen, Edwin v.d. Schaft, Eduard 
van Heuven, Martien Heijman, Siep 
Raap, Ray Kramer en Tom Moes-
kops. De halve finales worden op 
zaterdag 8 april en zondag 9 april 
gespeeld, aanvang van de wedstrij-
den op beide dagen 14.00 uur en de 
finale wedstrijden zijn op zaterdag 
22 en zondag 23 april met acht man, 
aanvang is dan 13.00 uur.
Dit alles in Café de Merel, Arken-
park MUR 43 te Vinkeveen, tel. 
0297-263562.

Ruiters Stal Bos geven pas 
de deux show
Regio - Vorige week organiseerde 
Stal Bos uit Mijdrecht voor de twee-
de keer een Pas de deux show voor 
haar ruiters en wederom was het 
een succes.
Pas de deux is een bijzonder en 
moeilijk onderdeel uit de paarden-
sport wat erg leuk is om naar te kij-
ken. Het is een dressuurproef die je 
met zijn tweeën rijdt, waarbij het de 
bedoeling is dat de figuren van de 

proef zo mooi en synchroon moge-
lijk worden gereden. Dit maakt Pas 
de deux extra moeilijk. De deelne-
mende ruiters hebben de afgelopen 
weken hard geoefend op hun proef. 
En dat was te zien tijdens de druk 
bezochte show. Van heel jong de-
den ze al mee. Zo opende Nova en 
Jill als eerste de show, gevolgd door 
Marlee en Charlize. In heuse hallo-
ween jurken kwamen de zusjes Ta-

mara en Marit op, gevolgd door 
Anne en Benthe die ook een he-
le mooie proef lieten zien. Als vijf-
de koppel kwamen Robin en kim 
op, gevolgd door Benthe en Donna. 
Daarna kwamen Tamara en Kim als 
echte cowgirls de bak in en maakte 
het met een snelle galop helemaal 
af. Lotte en Celeste waren het acht-
ste koppel. Daarna volgde er een 
verrassende eindshow van 4 ruiters 
n.l. Tamara, Kim, Robin en Marit. Het 
publiek heeft genoten, net als alle 
ruiters. Na afloop van de show kre-
gen alle deelneemsters een medail-
le en gingen de cowgirls er vandoor 
met de eerste prijs.

Open Dag Hockeyclub HVM
Regio - Op zondag 9 april organi-
seert Hockey Vereniging Mijdrecht 
een Open Dag voor de jeugd tussen 
5 en 16 jaar. Het zou top zijn als zo-
veel mogelijk kinderen op deze dag 
komen ervaren hoe leuk hockey is. 
Daarnaast wil HVM laten zien dat 
hockey zowel voor meisjes als jon-
gens een super stoere sport is! 
Vind je het leuk kennis te maken 
met de hockeysport? Kom dan op 
zondag 9 april 2017 van 10.00-12.00 
uur naar HVM, Proostdijstraat 41 te 
Mijdrecht. Aanmelden voor de HVM 
Open Dag is niet nodig. De inloop 
start om 09.45 uur en het program-
ma start om 10.00 uur. Rond 12.00 

uur wordt de Open Dag afgesloten. 
Deelname is gratis en het enige dat 
je mee moet nemen is sportkle-
ding en sportschoenen (en even-
tueel scheenbeschermers). Na af-
loop krijg je een informatiepak-
ket mee naar huis. Als je enthousi-
ast bent geworden na de Open Dag 
en je wordt binnen een week lid van 
HVM dan hoef je geen inschrijf-
geld (à 30,- euro) te betalen. Sowie-
so mag je altijd 3 x gratis mee ko-
men trainen. Voor meer informatie 
over Hockey Vereniging Mijdrecht 
kun je kijken op www.hvmijdrecht.nl 
of mailen naar vice-voorzitter@hv-
mijdrecht.nl

Paasklaverjassen
Regio – Dinsdag 11 april organi-
seert klaverjasclub Onder Ons een 

Clubkampioenschappen 
Judoschool Blaauw
Regio – Afgelopen weekend zijn bij 
Judoschool Blaauw het begin van 
de clubkampioenschappen gehou-
den. De clubkampioenschappen zijn 
verdeeld over twee weekenden. De 
kinderen waren verdeeld op leef-
tijd, gewicht en kleur band in pou-
les. Ook voor degene die net op ju-
do zitten waren er aparte poules ge-
maakt.
Voor de meeste kinderen was het 
de eerste keer dat ze aan een judo-
wedstrijd meededen. In veel pou-
les waren de kinderen aan elkaar 
gewaagd en dit leverde spannen-
de wedstrijden op met verrassen-

de uitslagen. Na deze leuke en ge-
zellige eerste dag waarbij elke judo-
ka een prijs in ontvangst mocht ne-
men mogen de volgende leden zich 
clubkampioen van 2017 noemen: 
Amy Dekkers, Conrad Hoving, Flo-
ris Streefkerk, Joep Haarman, Justin 
Geerts, Ruben Duijn, Ruben Meijer, 
Tijn Haarman
Op zondag 9 april zijn de meisjes 
aan de beurt en de iets oudere kin-
deren. 
Wilt u meer informatie over judo bij 
judoschool Blaauw kijkt u dan eens 
op de site www.judoschoolblaauw.
nl.

paas prijsklaverjasavond met mooie 
en lekkere paas prijzen. De aanvang 
is 20.00 uur in dorpshuis de Boei 
Kerklaan 32 in Vinkeveen. Iedereen 
is van harte welkom.
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