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Knutselmiddag AH Jos van 
den Berg viel in de smaak
Uithoorn - Tientallen kinderen heb-
ben zich woensdagmiddag 21 april 
voor de ingang van AH Jos van den 
Berg op het Amstelplein vermaakt 
tijdens de knutselmiddag. Die was 
door de super georganiseerd in sa-
menwerking met de Efteling. Kinde-
ren tot 12 jaar konden na uitleg van 
begeleidster Birgit een sprookjes-
boom-theater in elkaar zetten waar-
bij Efteling figuren een rol speelden. 
Aan de daarvoor opgezette markt-

kraam was het een komen en gaan 
van kinderen. Het bleek een gezel-
lig gebeuren. Op tafel was voldoen-
de ruimte om je eigen sprookjes-
boom-theater een kleurtje te geven 
en in elkaar te zetten. De kinderen 
mochten hun theater na afloop mee 
naar huis nemen, maar ook bij de in-
formatiebalie van AH Jos van den 
Berg inleveren. In dat geval konden 
zij meedingen naar het winnen van 
twee toegangskaartjes voor de Efte-

ling. Degene die het mooiste sprook-
jesboom-theater heeft gemaakt wint 
de prijs. Alle deelnemende kinderen 
kregen verder een Efteling button 
en wie dat wilde kon zijn hoofd door 
een gat in een naast de kraam op-
gezette Sprookjesboomplaat steken. 
Dat leverde niet zelden de nodige hi-
lariteit op. Afgelopen maandag is de 
prijswinnaar bekend geworden. Die 
zal ongetwijfeld blij zijn met de ge-
wonnen tickets voor het themapark!

Uithoorn - Begin maart dit jaar 
kreeg Addy Vork, initiatiefnemer 
en docent Montessori onderwijs in 
Hoofddorp, de definitieve toestem-
ming van het Ministerie van On-
derwijs, Cultuur en Wetenschap-
pen om in de gemeente Uithoorn 
een vorm van Montessori onderwijs 
op te starten. Als het allemaal vol-
gens plan verloopt zal met ingang 
van het schooljaar 2011 deze vorm 
van (basis)onderwijs in Uithoorn 
aan kinderen gegeven kunnen wor-
den. Een nieuwe loot aan de onder-
wijstak dus. De in De Kwakel gebo-
ren, maar in Uithoorn met zijn gezin 
woonachtige Addy is al meer dan 
11 jaar als leraar verbonden aan de 
basis Montessorischool in Hoofd-
dorp. Addy: “We zijn momenteel in 
gesprek met de gemeente om huis-
vesting voor de nieuwe school te 
zoeken. Nu hebben wij al iets op 
het oog en dat is het fraaie gebouw 
aan de Johan de Wittlaan waar tot 
voor kort de school voor speciaal 
basisonderwijs De Dolfijn onderdak 
vond. Die is verhuisd naar de Brede 
School in de Legmeer. Het gebouw 
staat op dit moment leeg en zou 

met enige aanpassingen aan de in-
richting bijzonder geschikt zijn. Het 
is een heel aantrekkelijk en prach-
tig gebouw. We hebben een nieuw 
college met nieuwe wethouders. 
Eén daarvan heeft onderwijs in zijn 
of haar portefeuille. Daarmee gaan 
we natuurlijk op korte termijn pra-
ten en onze plannen voorleggen. De 
gemeente is overigens wettelijk ver-
plicht ons te helpen bij de opstart 
van de school. Subsidie krijgen we 
van het ministerie.”

Montessori onderwijs
Montessori onderwijs ligt ten grond-
slag aan de onderwijsmethoden van 
Maria Montessori (1870-1952), arts 
en pedagoge. De eerste Montesso-
rischool in Nederland werd gesticht 
in 1914. De kern van haar metho-
de wordt meestal samengevat in de 
uitspraak: ‘Help mij het zelf te doen’; 
alle opvoeding is in principe ook 
zelfopvoeding. Uitgangspunt is dat 
een kind een natuurlijke, noodzake-
lijke drang tot zelfontplooiing heeft. 
Opvoeding en onderwijs moeten 
onderkennen wat de behoeften van 
een kind op een gegeven moment 

zijn en daarop inspelen door de juis-
te omgeving en materialen te bie-
den. Een gegeven waar Addy Vork 
en zijn gezin helemaal achter staan. 
Wie meer wil weten over Montessori 
onderwijs kan dat doen via de web-
site: www.montessori.nl waar u alle 
informatie vindt.

Drukke tijden
Er breken drukke tijden aan voor Ad-
dy Vork, ook al lijkt de datum dat de 
eerste lessen worden gegeven nog 
ver in het verschiet. Men heeft nog 
even de tijd, maar een jaar is zomaar 
om. “Augustus 2011 verwachten we 
te kunnen beginnen met lesgeven,” 
hoopt Vork. “Vóór die tijd moet alles 
op de rails staan en dat is geen si-
necure. Er moet natuurlijk van alles 
geregeld worden. Daarnaast is goed 
overleg met de gemeente van groot 
belang. We gaan leraren benade-
ren en er moet voor de nodige leer-
middelen worden gezorgd, even-
als briefpapier, een logo, inschrijf-
formulieren en dergelijke, kortom: 
een hele administratie. Verder moe-
ten de lokalen ingericht en aange-
kleed worden en een naam voor de 

school bedacht. Vervolgens dienen 
we bekendheid aan deze vorm van 
onderwijs te geven bij de inwoners. 
We gaan door middel van lezingen 
en bijeenkomsten de mensen onze 
visie presenteren wat we beogen 
met het geven van Montessori on-
derwijs. De verwachting is dat men-
sen veel vragen gaan stellen en dat 
is ook de bedoeling. Voor de goe-
de orde, het wordt géén Montesso-
ri school, maar geven een vorm van 
Montessori onderwijs.”

Natuurlijk leerproces
Addy: “In het reguliere onderwijs 
krijgen veel kinderen vanwege het 
systeem nauwelijks de kans nieuws-
gierig te zijn. Het moet allemaal vol-
gens de voorgeschreven leermetho-
den. In veertig weken moet je alle 
leerstof gehad hebben of je daar nu 
aan toe bent of niet. Niet alle leerlin-
gen hebben daar wat aan. Als je kin-
deren meer vrije ruimte geeft gaat 
het veel beter. Het moment dat een 
kind in het onderwijs ergens aan toe 
is verschilt nogal. Dat kun je niet 
afdwingen. Het moet een natuur-
lijk leerproces zijn. Kinderen dienen 
zich in vrijheid te kunnen ontwikke-
len om later creatief en flexibel te 
zijn en probleemoplossend te kun-
nen denken. Die moeten langs een 
natuurlijke weg kennis kunnen op-

Montessori onderwijs 
mogelijk vanaf 2011 
in Uithoorn

doen zonder dat ze tussen kaders 
opgesloten zitten. Natuurlijk moet 
je ze wel begeleiden in een omge-
ving die uitdagend is en prikkelend. 
Er moet aanbod zijn van mogelijk-
heden waaruit kinderen kunnen 
kiezen en wachten op het moment 
dat ze eraan toe zijn. Daarbij past 
een vorm van onderwijs die aan-
sluit bij een veranderende samen-
leving zoals die nu is.” Aldus Addy 
die verwacht dat er zich voldoende 
mensen met kennis van zaken zul-
len melden om samen met hem de 
school te realiseren. Als het zover is 
wil hij het liefst zelf ook de kinderen 
in hun ontplooiing begeleiden. An-
ders gezegd: ‘voor de klas staan.’

Haalbaarheidsonderzoek
Met het doel deze vorm van on-
derwijs in Uithoorn te presenteren, 
heeft Addy de stichting Zelfontwik-
kelingsonderwijs Uithoorn opgericht 
en ingeschreven bij de KvK. Naar 
Addy’s mening is Uithoorn voor wat 
betreft grootte en samenstelling er 
aan toe om meer gedifferentieerd 
onderwijs te kunnen aanbieden. Hij 
is daarin begeleid door de Verenig-
de Bijzondere Scholen, een landelij-
ke organisatie. Voordat het plan be-
gin vorig jaar werd ingediend is er 
eerst een haalbaarheidsonderzoek 
uitgevoerd. Dat heeft een rapport 

opgeleverd waarbij Uithoorn wordt 
vergeleken met een gelijksoortige 
gemeente die wel algemeen bijzon-
der onderwijs aanbiedt. Dat bleek 
de gemeente Diemen te zijn. Daar 
gaat ruim 14 procent van de kin-
deren naar het algemeen bijzonder 
onderwijs. Toegepast op Uithoorn 
komt men boven de stichtingsnorm 
voor een school uit. Dat houdt een 
instroom van minstens 200 leerlin-
gen in, uitlopend naar 277 na vijf 
jaar. “Dat is een snelle groei. Daar-
voor is huisvesting van minimaal 
acht klaslokalen nodig. Een en an-
der is gerelateerd aan de leerling-
dichtheid in Uithoorn. 
Of de voormalige school van De 
Dolfijn daarvoor groot genoeg is, 
is nog de vraag. Bij het ministerie 
gaan stemmen op om de termijn op 
acht jaar te stellen om een wat ge-
leidelijker groei mogelijk te maken 
in plaats van een hele snelle,” voegt 
Addy tot slot toe.

Een samenvatting van wat de stich-
ting Zelfontwikkelingsonderwijs Uit-
hoorn beoogt, is verwoord in een 
folder die belangstellenden op ver-
zoek gratis kunnen krijgen. Raad-
plegen op de website kan ook: 
www.zelfontwikkelingsonderwijs.nl. 
Daar vindt u ook de contactgege-
vens voor nadere informatie.

Het voormalige pand van de basisschool De Dolfijn past prachtig in de plannen om er een vorm van Montessori on-
derwijs aan te bieden

Rijden onder invloed
Uithoorn - De politie heeft in de 
nacht van woensdag 21 april op 
donderdag 22 april omstreeks drie 
uur op de Laan van Meerwijk een 
42-jarige automobilist uit Vinkeveen 
aangehouden. Op de Zijdelweg za-
gen agenten de bestuurder slinge-
rend over de weg rijden. Op de Laan 

van Meerwijk controleerde de politie 
de man. Hij moest een blaastest af-
leggen waaruit bleek dat hij te veel 
alcohol had gedronken. Op het bu-
reau werd een promillage van ruim 
1.9 vastgesteld. Het rijbewijs van de 
man is ingevorderd en er is proces-
verbaal opgemaakt.  

Dodenherdenking 4 mei
De Kwakel - Het 4 mei comité De 
Kwakel, scoutinggroep St. Joannes, 
organiseert dit jaar voor de tweede 
keer een 4 mei herdenking bij het 
grasveld van basisschool De Zon in 
De Kwakel. 

Het thema dit jaar is “Vrijheid Wereld-
wijd”. Vanuit dit thema wordt er deze 
avond gewerkt. Om 19.15 uur zal er 
verzameld worden op het grasveld 
bij basisschool De Zon, waarna de 

herdenking voor half acht zal aan-
vangen. Er zal op deze avond een 
aantal gedichten worden voorge-
dragen. Tijdens het voordragen van 
de gedichten zal er met puzzelstuk-
ken symbolisch een wereldkaart in 
elkaar gepuzzeld worden. Tevens zal 
er een kleine voordracht plaatsvin-
den, welke betrekking heeft op het 
landelijke thema “Vrijheid wereld-
wijd”. Even voor 20.00 uur blaast een 
trompettist de Last Post. Om 20.00 

uur volgen er 2 minuten stilte. Na de 
2 minuten stilte zal het 1e en het 6e 
couplet van het Wilhelmus ingezet 
worden, waarna er kransen gelegd 
zullen worden door de scouting-
groep. Als de kransen gelegd zijn 
is er voor de aanwezigen een mo-
gelijkheid om rozen, die ter plaatse 
aanwezig zijn, neer te leggen bij het 
tijdelijke stiltemonument.
Hierna zal de herdenking ten einde 
zijn.
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a l G e m e n e  i n F O r m a t i e
Gemeente uithoorn 
postadres:
Postbus 8
1420 AA Uithoorn

Bezoekadres:
Laan van Meerwijk 16
1423 AJ Uithoorn
telefoon: 0297 513111
e-mail: gemeente@uithoorn.nl
website: www.uithoorn.nl

receptie
De receptiebalie bij de ingang van 
het gemeentehuis is geopend van:
ma. t/m do. 8.30-17.00 uur
vrijdag 8.30-12.30 uur

publiekszaken
Openingstijden
Vrije openstelling
maandag 8.30-12.00 uur
dinsdag 8.30-12.00 uur
woensdag 8.30-12.00 uur
  12.30-16.30 uur
donderdag 8.30-12.00 uur
  18.00-19.30 uur
vrijdag 8.30-12.00 uur
Op afspraak
dinsdag 12.30-16.30 uur
donderdag 12.30-16.30 uur
Voor alle gemeentelijke dienst-
verlening kunt u ook bellen met 
Publiekszaken: 0297-513111

loket wonen welzijn 
en Zorg (wwZ)
Openingstijden
ma. t/m vr. 08.30-12.30 uur
telefoon: 0297-513131
e-mail: loketwwz@uithoorn.nl

Cluster werk en inkomen
Openingstijden balie 
ma. en vr. 9.00-11.00 uur 
wo.  13.30-15.30 uur
telefonisch spreekuur 
ma. t/m vr. 9.00-11.00 uur
Tel. is 0297 - 513255.

wilt u de burgemeester of één 
van de wethouders spreken? 
U kunt dan een afspraak maken 
met hun secretaresse te bereiken 
op 0297 513 151. Maar u kunt ze 
ook direct een e-mail sturen met uw 
vraag of opmerking. 
Hierbij de verschillende adressen: 
burgemeester.spruit@uithoorn.nl 
wethouder.verheijen@uithoorn.nl 
wethouder.oudshoorn@uithoorn.nl 
wethouder.levenbach@uithoorn.nl

Vreemdelingenzaken
Voor vreemdelingenzaken kunt 
u alleen nog op afspraak terecht. 
Voor een afspraak kunt u bellen 
met Publiekszaken: 0297-513111 

Openingstijden Bibliotheek
ma. + vr. 14.00-20.00 uur 
di. + do. 14.00-18.00 uur
wo. 11.00-18.00 uur
za.  11.00-15.00 uur

Openingstijden 
Dorpshuis De Quakel
ma. t/m vr.  9.00-12.00 uur 
  19.00-00.00 uur

alarm
Centrale tel.s 
van diverse hulpdiensten: 
- Ambulancevervoer, 
 brandweer, politie: 112 
- Politie niet-spoedeisend: 
 0900 8844 
- Storingsnummer brandweer 
 (centrale): 0297 565656 
- Huisartsen spoedgevallen 
 overdag: 0297 531111
- Huisartsen spoedgevallen 
 ’s avonds en in het weekend: 
 020 4562000 

in het geval van een ramp
Zet uw radio aan en stem af op: 
-  Radio Noord-Holland: 88.9 
 MHz ether en 93.1 MHz kabel
-  Radio 1: elk heel uur 
 ANP Nieuws 98.9 Mhz ether 
 en 96.1 MHz kabel 
 -  Rick FM: 106.3 MHz ether 
 en 99.00 MHz kabel

Klacht
- Over gemeentelijke zaken?
 Bel Publiekszaken, 
 0297-513111
- Over vliegtuiglawaai? 
 Bel de commissie Regionaal 
 Overleg Schiphol, 
 020-6015555
 Of neem contact op met 
 Platform Overlast Schiphol, 
 www.platformuithoorn.nl, 
 Postbus 131, 
 1420 AC Uithoorn
- Over het milieu? 
 Bel Publiekszaken, 
 0297-513111 of het 
 provinciale milieuklachtennr. 
 023-5310200
- Over het functioneren 
 van de sirenes? 
 Bel de regionale brandweer 
 Amsterdam, 020 5556014

afvalservicelijn 
0800-0221 768 (gratis)

steunpunt huiselijk geweld
Als u behoefte heeft aan hulp of 
advies kunt u bellen met nummer 
020-6116022. Dit nummer is 24 uur 
per dag bereikbaar, buiten kantoor-
uren alleen voor acute gevallen.

actueel gemeentenieuws 
op internet 
Actuele en spoedeisende medede-
lingen van het gemeentebestuur 
kunt u dagelijks lezen op de inter-
netpagina www.uithoorn.nl. Voor in-
formatie over de omlegging van de 
N201 gaat u naar www.n201.info

redactie
Cluster Communicatie
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
gemeentepagina@uithoorn.nl
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Groengroep Uithoorn bestaat dit jaar 
40 jaar. De Groengroep is een ver-
eniging met ongeveer 200 leden die 
zich sinds 1970 inzet voor het bevor-
deren van een verantwoord milieu- 
en natuurbeheer in en om Uithoorn 
en De Kwakel. De Groengroep houdt 
zich onder ander bezig met het sig-
naleren van dreigende aantasting 
van natuur en milieu,  deelname aan 
inspraakprocedures van gemeen-
te en andere overheden en het zo 
nodig indienen van bezwaarschrif-

ten. Ook onderhoudt de Groengroep 
contact met gelijkgezinde organisa-
ties en brengt regelmatig verslag uit 
inventarisaties en onderzoek.

Om het 40-jarig bestaan feestelijk te 
vieren biedt de Groengroep de ge-
meente 23 bomen aan. Deze zijn op 
24 april geplant in het Egeltjesbos. 
Wethouder Ria Zijlstra heeft hierbij 
het startschot gegeven en heeft de 
bomen samen met vertegenwoordi-
gers van de Groengroep geplant. 

Gemeente ontvangt 
23 bomen van 
Groengroep uithoorn

Kersverse wethouder Ria Zijlstra (links op de foto) mocht zaterdag meteen 
aan de slag. In het Egeltjesbos plaatste zij 23 bomen.

Op 22 april is het nieuwe college van Uithoorn geïnstalleerd. De nieuwe wet-
houders zijn: J.A.J. (Jeroen) Verheijen (VVD), mw. D.J. (Ria) Zijlstra (DUS!) 
en M.O. (Maarten) Levenbach (PvdA). 
Waarnemend burgemeester mw. A.W.M. (Lies) Spruit heeft tijdens de raads-
vergadering op 22 april de nieuwe wethouders voor de periode 2010- 2014 
beëdigd . De heren Verheijen en Levenbach legden de eed af en mevrouw 
Zijlstra sprak de belofte uit. Op 20 mei wordt burgemeester mw. D.H. (Dag-
mar) Oudshoorn geïnstalleerd. Het nieuwe college is dan compleet. 

De portefeuilleverdeling ziet er als volgt uit:

nieuw college 
geïnstalleerd

Burgemeester 
Dagmar Oudshoorn 

(tot 20 mei 2010 wordt het ambt van 
burgemeester waargenomen door 
mw. A.W.M. Spruit)

Openbare orde en integrale 
veiligheid 
Communicatie, participatie en 
integratie 
Personeel en Organisatie
Burgerzaken 
Dienstverlening en E-gemeente 
Integrale vergunningverlening en 
handhaving 
Regionale Zaken en 
Intergemeentelijke Samenwerking 
Coördinatie van beleid 

wethouder Jeroen 
Verheijen (VVD)

1e locoburgemeester en wethouder 
voor ruimtelijke, economische en 
maatschappelijke ontwikkeling
ruimtelijke ontwikkeling

Structuur- en 
bestemmingsplannen 
Dorpscentrum 
Monumenten 
Wonen 
Ontwikkeling en herstructurering 
woningbouwlocaties 

economische ontwikkeling
Economische zaken 
Toerisme en recreatie 
Herstructurering bedrijventerrein 
Greenport Aalsmeer 
Schiphol 

maatschappelijke ontwikkeling
Buurtbeheer 
Vrijwilligersbeleid 
Opbouwwerk 
Kunst en cultuur 
Sport- en accommodatiebeleid 
Subsidiebeleid 

wethouder ria 
Zijlstra (Dus!)

2e locoburgemeester en wethouder 
voor milieu, jeugd en onderwijs
milieu

Milieubeleid 
Duurzaamheid 
Kwaliteit leefomgeving 
Riolering 
Afvalstoffeninzameling 
Openbaar groen 
Water 

Jeugd
Integraal jeugdbeleid 
Jeugd-en jongerenwerk 
Speelbeleid 
Jeugdzorg 

Onderwijs
Voor- en vroegschoolse educatie 
Onderwijsbeleid 
Huisvesting onderwijs 
Ontwikkeling brede scholen 

wethouder maarten 
levenbach (pvda)

3e locoburgemeester en wethouder   
voor financiën,verkeer en vervoer, 
sociale zaken en maatschappelijke   
ondersteuning
Financiën

Financieel beleid 
Planning en controlecyclus 
Grondbedrijf 

Verkeer en Vervoer
Beleid verkeer en vervoer 
Uitvoering UVVP 
Omlegging N201 
sociale Zaken
Sociale zaken 
Werkgelegenheid 
Armoedebeleid 

maatschappelijke Ondersteuning
Gezondheidszorg 
Maatschappelijke Opvang 
Welzijn 
Ouderenbeleid 
Gehandicaptenbeleid 
WMO

Gemeentehuis en 
scheidingsdepot rond 
feestdagen gesloten 
Op de volgende dagen zijn het  gemeentehuis en het scheidings-
depot gesloten:
- Vrijdag 30 april (Koninginnedag)
- woensdag 5 mei (Bevrijdingsdag)
- Donderdag 13 mei (Hemelvaartsdag)
- maandag 24 mei (2e pinksterdag)
Op vrijdag 14 mei (inklemdag) is het gemeentehuis gesloten, 
maar het scheidingsdepot is gewoon open.

uw aanslag gemeentelijke 
belastingen 2010 al betaald?
Met dagtekening 28 februari  2010. 
zijn de aanslagbiljetten gemeentelij-
ke belastingen 2010 verzonden. De 
eerste betaaltermijn is op 31 maart 
2010 vervallen. Vóór deze datum 
had de helft van de verschuldigde 
belasting betaald moeten zijn. Op 30 
april 2010 vervalt de laatste termijn 
van deze aanslagen. Spoedig daar-
na worden aanmaningen verzonden, 

waarbij aanmaningskosten in reke-
ning gebracht worden. Wilt u geen ri-
sico lopen om een aanmaning te krij-
gen, maak dan gebruik van de mo-
gelijkheid van automatische incas-
so. Een machtigingsformulier is al bij 
uw aanslag toegezonden.
Voor nadere inlichtingen kunt u bel-
len met Cannock Chase, tel. 0487-
518517

Zondag  2 mei Vakantie 
makelaarloop in uithoorn
Op zondag 2 mei 2010 vindt de 26e 
editie van deze hardloopwedstrijd 
plaats. Start en finish zijn weer op de 
Arthur van Schendellaan bij sporthal 
De Scheg. 
Vanaf 10.00 uur zijn de wegen rond 
de sporthal minder goed bereik-
baar en soms geheel afgezet. Ook 

het busverkeer wordt dan omgeleid. 
De afzetting duurt tot 13.30 uur. Het 
gaat om volgende wegen: 
Arthur van Schendellaan, Achter-
berglaan, Europarei, Hollandse-
dijk, Randweg-Oost en Amsterdam-
seweg. Bewoners worden verzocht 
hiermee rekening te houden

Als u niet of met moeite de gemeen-
telijke belastingen kunt betalen in 
verband met uw inkomen, kunt u 
voor de gemeentelijke belastingen 
2010 kwijtschelding aanvragen.

Of u voor kwijtschelding in aanmer-
king komt, hangt af van uw financiële 
omstandigheden. Kwijtschelding is 
alleen mogelijk voor de onroerende-
zaakbelastingen, afvalstoffenheffing 
en rioolrechten over 2010.  
Voor de hondenbelasting krijgt u 
geen kwijtschelding.  
De Gemeente toetst kwijtscheldings-
verzoeken aan de normen van het 

Rijk. Indien u denkt in aanmerking 
te komen voor kwijtschelding kunt 
u contact opnemen met Publieksza-
ken (telefoon 0297-513 111) of de af-
deling Ondersteuning/Financiën (te-
lefoon 0297-513 182 of 513 954). 
Vragen over kwijtschelding kunt u 
stellen aan de medewerkers van 
beide afdelingen. Zij staan u graag 
te woord. Op uw verzoek sturen wij 
u een aanvraagformulier voor kwijt-
schelding toe. U kunt uw aan-
vraag indienen vóór 30 april 
2010. 

Kwijtschelding gemeentelijke 
belastingen

Ophalen huisvuil rond 
feestdagen
Vanwege Koninginnedag (vrijdag 30 april) wordt het huisvuil in inza-
melwijk 5A en 5B opgehaald op zaterdag 1 mei

Vanwege Bevrijdingsdag (woensdag 5 mei) wordt het huisvuil in inza-
melwijk 3A en 3B opgehaald op zaterdag 8 mei

Vanwege Hemelvaartsdag (donderdag13 mei) wordt het  huisvuil in 
inzamelwijk 4A en 4B opgehaald op zaterdag 15 mei

Vanwege Tweede Pinksterdag  (maandag 24 mei) wordt 
het huisvuil in inzamelwijk 1 opgehaald op zaterdag 22 

mei. Op 22 mei wordt ook het plastic bij de hoog-
bouw, het plastic bij de laagbouw in wijk 3A en het 

papier bij de laagbouw in wijk 2 opgehaald.

regeling inzameling 
kunststof
In de praktijk blijkt dat de regeling voor het inzamelen van kunststof 
soms nog aanleiding geeft tot misverstanden. Daarom graag nog 
even aandacht voor de spelregels. Plastic bij de hoogbouw wordt elke 
maandag opgehaald en bij de laagbouw een keer per maand volgens 
het schema van de afvalkalender

4 meiherdenking in 
gemeente uithoorn
Ieder jaar wordt in onze gemeente een 4 meiherdenking gehouden. 
Daarbij staan we stil bij de slachtoffers in de Tweede Wereldoorlog en 
bij alle slachtoffers van de oorlogen daarna. Het is een bijzondere her-
denking omdat de bevrijding alweer 65 jaar geleden heeft plaatsge-
vonden. Het thema is “Vrijheid maak je met elkaar”. En daarom wordt 
ook aandacht geschonken aan wat nu de vrijheid belemmert tussen 
mensen. Iedereen wordt uitgenodigd aan de herdenking mee te doen. 
We verzamelen om 19.30 uur bij het Oranjepark, waarna de tromme-
laars van KNA voorop lopen in een Stille Tocht naar het Stilte Monu-
ment bij de Thamerkerk aan de Amstel.
Om 19.55 uur is daar een kort programma met twee minuten stilte, het 
zingen van het Wilhelmus en luisteren naar teksten. Dit jaar schrijven 
leerlingen van basisschool De Springschans stukjes die ze ook zelf 
voorlezen. Verder worden er nog andere fragmenten voorgedragen. 
Nadat B&W een krans hebben gelegd is er voor iedereen gelegenheid 
om bloemen op het Stilte Monument te leggen. We hopen dat er veel 
ouderen, jongeren en ouders met hun kinderen bij de herdenking aan-
wezig zullen zijn.
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A L G E M E N E  I N F O R M A T I E
Voor meer informatie over:
· gemeenteraad
· raadsvergaderingen
· achterliggende stukken
kunt u contact opnemen 
met de griffi er. 

Als u in wilt spreken in de raads-
vergadering moet u zich even 
aanmelden bij de griffi er. Aan-
melden kan tot 12.00 uur op de 
dag van de raadvergadering.

E-mail: griffi e@uithoorn.nl. 
Telefoon: 513 963

Nieuws uit de
gemeenteraad

HOOFDLIJNEN OPENBARE VERGADERING 
GEMEENTERAAD UITHOORN 22 APRIL 2010

Tijdens de raadsbijeenkomst heeft één persoon gebruik gemaakt van het 
recht om in te spreken. Het onderwerp betrof de kap c.q. herplant van bo-
men.
De raad heeft in Informatief Beraad uitgebreid aandacht besteed aan:
• een presentatie over de fi etsbalans;
• een presentatie over de Stadsregio Amsterdam.
In de raadsvergadering zijn de wethouders Levenbach, Verheijen en Zijl-
stra benoemd en beëdigd. De raad heeft mevrouw Henraat aangewezen als 
tweede plaatsvervangend voorzitter (de heer Roosendaal is eerder al be-
noemd tot eerste plaatsvervangend voorzitter). Vervolgens heeft de raad de 
leden en plaatsvervangend leden van het presidium benoemd en de heren 
Koopmans en Verheijen aangewezen als vertegenwoordigers van Uithoorn 
in de regioraad van de Stadsregio Amsterdam. 
In het Politiek Debat is uitgebreid gediscussieerd over:
• het rapport “Communicatie” van de rekenkamer Uithoorn;
• het voorstel een dienst aan te schaffen voor het live, via internet, uitzen-

den van de raadsvergaderingen;
• het voorstel een lening aan de UHC Qui Vive om te zetten in een éénma-

lige bijdrage;
• de realisatie van het plan Vinckebuurt;
• de indeling van de programmabegroting.
Bij het rapport “Communicatie” van de rekenkamer hebben Ons Uithoorn één 
motie en de VVD twee moties ingediend. Deze moties zijn alle met algeme-
ne stemmen aanvaard.
Het CDA heeft een amendement ingediend bij het voorstel om een aan de 
UHC Qui Vive verstrekte lening om te zetten in een éénmalige bijdrage. Dit 
amendement is verworpen omdat alleen de fracties van CDA, Gemeentebe-
langen en Ons Uithoorn ervoor stemden.
De fractie van Ons Uithoorn heeft een motie ingediend bij het voorstel over 
de realisatie van de Vinckebuurt. Deze motie is verworpen omdat alle overi-
ge partijen ertegen stemden.
Bij het voorstel over de indeling van de programmabegroting hebben CDA en 
VVD een amendement ingediend dat met algemene stemmen is aanvaard.
De raad heeft de volgende raadsvoorstellen aangenomen:
• het voorstel een lening aan de UHC Qui Vive om te zetten in een éénma-

lige bijdrage;
• de realisatie van het plan Vinckebuurt;
• de indeling van de programmabegroting;
• bekrachtiging geheimhouding leerlingenvervoer;
• bekrachtiging geheimhouding stukken GPA;
• rechtmatigheid jaarrekening 2009.
De eerstvolgende reguliere raadsvergadering wordt gehouden op donderdag 
27 mei 2010. Wilt u meer informatie neemt u dan contact op met de griffi e (e-
mail: griffi e@uithoorn.nl of telefonisch 0297-513963).

Afwijkende openingstijden 
Burgerzaken vanwege installatie 
nieuwe burgemeester
Burgerzaken is op donderdag 20 mei geopend van 8.30 uur tot 12.00 uur en 
van 18.00 tot 19.30 uur. De middagopenstelling komt te vervallen vanwege 
een buitengewone raadsvergadering waarin burgemeester Oudshoorn wordt 
geïnstalleerd. 

Gemeente Uithoorn 
biedt starterslening aan
De gemeente Uithoorn gaat starters 
bij de aankoop van een huis helpen 
met een starterslening. Starters kun-
nen nu in aanmerking komen voor 
een lening van maximaal € 35.000. 
Er zijn per jaar 15 startersleningen 
beschikbaar.
De starterslening is een van de 
maatregelen om koopwoningen 
voor starters financieel mogelijk te 
maken en de huizenmarkt weer op 
gang te brengen. Het gaat om een 
lening. Daarbij zal  het bestaande 
woonfonds van de gemeente Uit-
hoorn als bron  dienen voor het ge-
durende de eerste jaren bekostigen 
van de leningen. 
 
Voor wie is de 
starterslening?
Om in aanmerking te komen voor 
een starterslening moet een starter 
aan verschillende voorwaarden vol-
doen:
• U woont minimaal 
 2 jaar in Uithoorn
• U bent tussen de 
 21 en 40 jaar oud 

• U bent niet eerder in het bezit 
 geweest van een koopwoning
• De totale verwervingskosten van 

de koopwoning in Uithoorn be-
dragen niet meer dan € 265.000

Meer informatie over de startersle-
ning is beschikbar bij uw bank 
of hypotheekadviseur en ook op 
www.uithoorn.nl of www.svn.nl

Activiteitenkalender
Activiteiten en evenementen
Organiseert u een leuk evenement of activiteit in Uithoorn of De Kwakel? Laat 
het ons weten! Wij zorgen voor plaatsing op de activiteitenkalender. Deze 
vindt u op onze website en de gemeentepagina in de Nieuwe Meerbode.

Meer weten?
-  Bezoek www.uithoorn.nl/activiteiten voor meer informatie over de activi-

teitenkalender, het aanvragen van een vergunning of melding. 
- Stuur uw vraag of foto’s naar: activiteitenkalender@uithoorn.nl 
De gemeente behoudt zich het recht voor om activiteiten of evenementen 
niet te vermelden.

Activiteitenoverzicht gemeente Uithoorn

30 apr.  Koninginnedagfestiviteiten van 8.00-0.00 uur op 
evenemententerrein in Legmeer-West,  kindervrijmarkt, 
optreden KNA, Oudhollands spellencircuit, kinderdisco, 
Hollandse avond met Dirk Jan Deelen

30 apr. Koninginnedag rond ‘ t Buurtnest, A. van Schendellaan; 
vrijmarkt en Oudhollandse spelen

30 apr. Koninginnedagfestiviteiten in Oude Dorp
4 mei   19.30 uur verzamelen in Oranjepark voor stille tocht 
           20.00 uur programma bij Stilte Monument Thamerkerk
5 mei  Klaverjassen in Dorpshuis De Quakel inschrijving vanaf 

13.00 uur, € 2,50. Aanvang 13.30 uur
11 mei Buurtcommissie Europarei, ’t Buurtnest, 19.30 uur
13 mei  Fietstocht Hemelvaartsdag, start bij Dorpshuis 
 De Quakel,inschrijving 10.00 tot 12.00 uur.
26 mei Bingo van Vita Welzijn en Advies en Cardanus in wijksteunpunt 

’t Buurtnest, A. van Schendellaan. Aanvang: 13.30 uur.
29 mei  Bedrijvensportdag van Lionsclub Uithoorn op terrein 

Poldersport, Boterdijk 91. 10-16 uur. € 650 per team; 
maarten.mo@kpnplanet.nl

30 mei  Kwakels Loopje, puzzel-wandeltocht voor jong en oud, 
start tussen 11.00 en 12.00 uur bij Dorpshuis De Quakel. 
Deelname is gratis.

8 juni Bewonersoverleg Thamerdal, Ponderosa, 20.00 uur
13 juni Timeus toer- en tandemtocht, start tussen 9 en 12 uur bij 

Plux, Joh. Enschedeweg 180
22 juni Buurtcommissie Europarei, ’t Buurtnest, 19.30 uur
25 juni  Braderie in Oude Dorp, 9-21 uur
10 juli Braderie op Amstelplein, 9-17 uur

Kijk voor de wekelijkse activiteiten en activi-
teiten voor de rest van het jaar op onze web-
site www.uithoorn.nl/activiteiten. Meer infor-
matie over de buurtbeheeracties: Kijk ook op 
buurtbeheer.uithoorn.nl

LOPENDE 
PROJECTEN

• Aansluiting Randweg-Legmeerdijk 
permanent afgesloten

• Grootschalige renovatie buiten-
ruimte Europarei

• Herinrichting Heijermanslaan (tot 
eind april 2010)

• Verleggen waterleiding  langs N201 
bij Randweg; fi etspad gestremd tot 
begin mei 2010.

• Herinrichting Fregat tot medio juli 
2010

Meer informatie (of uitgebreide toelich-
ting) over de lopende projecten kunt u 
vinden op de website: www.uithoorn.nl/
actueel/werkinuitvoering.

WERK IN 
UITVOERING



De officiële mededelingen en bekendmakingen zijn een wekelijkse 
publicatie van de gemeente Uithoorn. In deze rubriek staan officiële 
mededelingen en bekendmakingen die voor u van belang kunnen zijn. 
Bijvoorbeeld van bouwplannen of verkeersbesluiten bij u in de buurt. 
Bovendien wordt vermeld waar u de plannen kunt bekijken en hoe u er 
bezwaar tegen kunt indienen. 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@uithoorn.nl. U kunt de officiële 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 
bibliotheek De Hoeksteen of dorpshuis De Quakel. De openingstijden van 
het gemeentelijk informatiecentrum en de openbare bibliotheek kunt u 
vinden 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 
bezwaar 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 
bezwaartermijn 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 ongedaan moet worden gemaakt).
Voorlopige voorzieningen
Om ervoor te zorgen dat er geen gebruik wordt gemaakt van de vergun-
ning, kan een voorlopige voorziening worden aangevraagd. Het aanvra-
gen van een voorlopige voorziening kan bij de sector bestuursrecht van de 
arrondissementsrechtbank (voorzieningenrechter) via het adres: Postbus 
75850, 1070 AW in Amsterdam. Een verzoek om een voorlopige voorzie-
ning moet ook een motivatie bevatten. Voor het aanvragen van een voorlo-
pige voorziening 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 griffiekosten in rekening gebracht. Een dergelijk beroepsschrift 
heeft geen schorsende werking. Wel bestaat de mogelijkheid om de 
president van de rechtbank in Amsterdam te verzoeken een voorlopige 
voorziening te treffen. Een gemotiveerd verzoekschrift kunt u daartoe 
tot hem richten. Voor het in behandeling nemen van een dergelijk 
verzoekschrift worden u kosten in rekening gebracht.

 TER inZagE
Permanent
-  Verordening tot tweede wijziging op de Algemene rechtenverordening 2009. 

Inzageperiode: onbeperkt
- Verordening Commissie Brede School. Inzageperiode: onbeperkt
- Wijziging Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning ge-

meente Uithoorn 2008: onbeperkt 
- Proces-verbaal uitslag gemeenteraadsverkiezing Uithoorn 3 maart 2010. Inza-

geperiode: onbeperkt
Tijdelijk 
- Concept-Integratienota Uithoorn 2009-2012. Inzageperiode:t/m 29 april. Info: 

de heer W. Mol, tel.: 513111
- Voorontwerpbestemmingsplan Boterdijk, inzageperiode 23 april t/m 6 mei 

2010. Info: de heer R. Noorhoff, tel. 0297-513111.

 ingEDiEnDE BOUWaanVRagEn/aanLEgVERgUnningEn
De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van bezwa-
ren hiertegen is nog niet mogelijk.
De Kwakel
- Kerklaan 16, lichte bouwaanvraag voor het veranderen van de draagconstruc-

tie ter hoogte van de keuken.
- Drechtdijk 109, reguliere bouwaanvraag voor het vernieuwen van een tuin-

bouwkas + opslagruimte.
- Drechtdijk 109, sloopaanvraag en/of sloopmelding voor het slopen van kassen 

en verwerkingsruimte.
Meerwijk-West
- Grauwe Gans 37, reguliere bouwaanvraag voor het plaatsen van een stei-

ger.
Thamerdal
- Meerlaan 15, lichte bouwaanvraag voor het plaatsen van een geluidswerende 

schutting.
Dorpscentrum
- Prins Hendriklaan 14, reguliere bouwaanvraag voor het plaatsen van een dak-

opbouw.
De Legmeer
- Zegge 73, lichte bouwaanvraag voor het plaatsen van een schuur en het plaat-

sen van een erfafscheiding.
- Wederik 62, reguliere bouwaanvraag voor het vergroten van de woning op de 

eerste verdieping.
- Legmeerplein 3, reguliere bouwaanvraag voor het plaatsen van een tijdelijke 

mobiele kapsalon.
Legmeer-West
- Bosmuis 12, lichte bouwaanvraag voor het plaatsen van een dakkapel aan de 

voorzijde.
VBa-Zuid
- Fraxinus, eeguliere bouwaanvraag voor het vergroten van een opslagplaats.

 VERLEEnDE VERgUnningEn/OnTHEFFingEn
Tegen de afgifte van deze vergunningen c.q. verleende ontheffing kunt u wel be-

zwaar maken. Hoe u dat moet doen leest u bovenaan in deze advertentie in het 
grijze kader.
Meerwijk-Oost
- Grift 43 te Uithoorn vergunning voor het plaatsen van een dakkapel aan de 

voorzijde. Bezwaar: t/m 3 juni 2010
- Schans 32, ontheffing aan Hotel-Restaurant Het Rechthuis a/d Amstel voor 

het ten gehore brengen van geluid en het optreden van een zanger op 22 mei 
2010 van 15.00 tot 19.00 uur. Bezwaar t/m 3 juni 2010

Meerwijk-West
- Canadese Gans en Roodhalsgans vergunning voor het plaatsen van een 

speeltoestel. Bezwaar: t/m 4 juni 2010.
Zijdelwaard
- Zijdelwaardplein 76 te Uithoorn vergunning voor het geheel vernieuwen van 

de entreepui. Bezwaar: t/m 3 juni 2010.
- Arthur van Schendellaan 100a, vergunning aan Atletiek Klub Uithoorn voor het 

organiseren van de Vakantie Makelaar Loop op 2 mei 2010. 
 Bezwaar t/m 2 juni 2010
De Kwakel
- Kerklaan, vergunning aan Feestcomité De Kwakel voor het organiseren van 

Koninginnedag op 30 april 2010 van 10.00 tot 18.00 uur.
 Bezwaar t/m 31 mei 2010
- Vuurlijn 30, vergunning aan de Uithoornse Hockey Club Qui Vive voor het or-

ganiseren van een kansspel van 24 april t/m 4 juni 2010.
 Bezwaar t/m 2 juni 2010
- Kerklaan, ontheffing artikel 35 aan de heer Kas voor het schenken van zwak-

alcoholhoudende drank op 30 april 2010 van 08.00 tot 19.00 uur en op 7 sep-
tember van 08.00 tot 19.00 uur. Bezwaar t/m 4 juni 2010

Dorpscentrum
- Koningin Julianalaan 18, vergunning aan de exploitant van The Pool-Shack 

B.V. voor:
- het exploiteren van een horecabedrijf t/m 14 april 2013;
- een later sluitingsuur t/m 14 april 2013;
- een drank- en horeca vergunning.

 Bezwaar t/m 27 mei 2010
- Koningin Julianalaan 20, vergunning aan de exploitant van Johnny’s Feestca-

fé voor:
- het exploiteren van een horecabedrijf t/m 14 april 2011;
- een later sluitingsuur t/m 14 april 2011;
- een drank- en horeca vergunning.

 Bezwaar t/m 27 mei 2010
- Stationsstraat 41-45, vergunning aan de exploitant van Het Oude Spoorhuis 

voor:
- het exploiteren van een horecabedrijf t/m 14 april 2013;
- een later sluitingsuur t/m 14 april 2013;
- een drank- en horeca vergunning.

 Bezwaar t/m 27 mei 2010
-  Wilhelminakade / Julianalaan, vergunning aan Stichting Werkgroep Horeca 

Uithoorn voor het organiseren van Koninginnedag op 30 april 2010 van 15.00 
tot 19.00 uur.

- Wilhelminakade / Julianalaan, ontheffing art. 35 aan diverse horecabedrij-
ven voor het schenken van zwakalcoholhoudende drank op 30 april 2010 van 
15.00 tot 19.00 uur. Bezwaar t/m 2 juni 2010

Legmeer-West
- Randhoornweg, verklaring van geen bezwaar aan de Legmeervogels voor het 

organiseren van het Sport en Spelweekend van 4 t/m 6 juni 2010
Bedrijventerrein Uithoorn
- J.A. van Seumerenlaan 3, vergunning aan Stichting Admiralengroep Uithoorn 

voor het organiseren van de Admiralencup van 21 t/m 23 mei 2010
 Bezwaar t/m 3 juni 2010

 Van RECHTsWEgE VERLEEnDE BOUWVERgUnning
Legmeer-West
- Haas 17-27, vergroten van twee praktijkruimtes
Hoger beroep
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na dagtekening van de uitspraak (16 
april 2010) schriftelijk en gemotiveerd hoger beroep aantekenen. Hoger beroep 
kunt u richten aan de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Post-
bus 20019, 2500 EA Den Haag.

 VERKEERsBEsLUiT
Thamerdal
- Burgemeester en wethouders hebben besloten om een parkeerplaats bij de 

woning Jan van Galenlaan 13 aan te wijzen als gereserveerde gehandicap-
tenparkeerplaats.

Dit verkeersbesluit ligt tot en met woensdag 9 juni 2010 ter inzage. Daartegen kan 
tot en met deze datum een bezwaarschrift worden ingediend.

 BELEiDsREgEL MaaTREgELEn iOaW En iOaZ 2010 
 DEFiniTiEF VasTgEsTELD
Het dagelijks bestuur van het samenwerkingsverband Aalsmeer-Uithoorn kan op 
grond van de Wet werk en bijstand (WWB), de Wet inkomensvoorziening oude-
re en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (Ioaw), de Wet inko-
mensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstan-
digen (Ioaz), het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (Bbz 2004) regels 
vaststellen over de wijze waarop het invulling geeft aan zijn bevoegdheden op 
grond van deze wetten. 
Het dagelijks bestuur heeft op 18 februari 2010 de conceptbeleidsregel Maatrege-
len Ioaw en Ioaz 2010 vastgesteld. In de ter inzage periode 26 februari 2010 tot 
en met 9 april 2010 zijn geen zienswijzen binnengekomen. Het dagelijks bestuur 
heeft daarom op 15 april 2010 besloten de Beleidsregel Maatregelen Ioaw en Io-
az 2010 definitief vast te stellen. 

 OnTWERP BEsTEMMingsPLan “CHEMiEWEg” TER inZagE
Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken bekend dat het ontwerp be-
stemmingsplan “Chemieweg” met ingang van 7 mei 2010 gedurende zes weken 
ter inzage ligt. 
Met de omlegging van de N201 krijgt de N201 twee aansluitingen op Uithoorn, via 
de Zijdelweg en de Amsterdamseweg. Na aanleg van de aansluiting van de Am-
sterdamseweg op de nieuwe N201 is er geen doorgaand autoverkeer meer mo-
gelijk op de route van Hollandse Dijk - Randweg-Oost. Om het verkeer vanaf de 

Amsteldijk-Zuid zonder vertraging naar de nieuwe N201 te leiden wordt de Che-
mieweg verlengd en aangesloten op de Hollandse Dijk. Verkeer vanaf de Amstel-
dijk-Zuid kan dan afslaan naar de Hollandse Dijk en vervolgens via de verlengde 
Chemieweg en de Amsterdamseweg naar de N201 rijden. Deze maatregel voor-
komt ongewenste verkeerstoename over de wegen langs de Amstel. 
De verlenging past niet binnen het vigerende bestemmingsplan. Om de verlen-
ging van de Chemieweg mogelijk te maken, is een bestemmingsplanprocedu-
re opgestart.
Het ontwerp bestemmingsplan “Chemieweg” ligt van 7 mei 2010 tot en met 17 
juni 2010 ter inzage. Het ontwerp bestemmingsplan is digitaal te raadplegen op 
www.uithoorn.nl. Daarnaast ligt het bestemmingsplan ter inzage in het gemeen-
telijk informatiecentrum in de hal van het gemeentehuis gedurende de openings-
tijden van het gemeentehuis en in de openbare bibliotheek, Alfons Ariënslaan 1 
te Uithoorn, gedurende de openingstijden van de bibliotheek. 
Gedurende bovengenoemde termijn van zes weken kan een ieder zijn of haar 
zienswijze over het ontwerp bestemmingsplan “Chemieweg” kenbaar maken aan 
de gemeenteraad, postbus 8, 1420 AA Uithoorn.
De gemeenteraad zal met inachtneming van eventuele zienswijzen, een beslis-
sing nemen over de vaststelling van het bestemmingsplan.
Uithoorn, 5 mei 2010

 OnTWERP BEsTEMMingsPLan “ZijDELWEg” TER inZagE
Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken bekend dat het ontwerp be-
stemmingsplan “Zijdelweg” met ingang van 7 mei 2010 gedurende zes weken ter 
inzage ligt. Met de omlegging van de N201 wordt de Zijdelweg direct aangesloten 
op de nieuwe N201. De aansluiting van de Zijdelweg op de N201 heeft als gevolg 
dat er infrastructurele aanpassingen nodig zijn aan de Zijdelweg, zoals het aan-
leggen van extra opstelstroken en rijstroken. Deze aanpassingen passen niet bin-
nen het vigerende bestemmingsplan. Om de reconstructie van de Zijdelweg mo-
gelijk te maken, is een bestemmingsplanprocedure opgestart. 
Het ontwerp bestemmingsplan “Zijdelweg” ligt van 7 mei 2010 tot en met 17 juni 
2010 ter inzage. Het ontwerp bestemmingsplan is digitaal te raadplegen op www.
uithoorn.nl. Daarnaast ligt het bestemmingsplan ter inzage in het gemeentelijk in-
formatiecentrum in de hal van het gemeentehuis gedurende de openingstijden 
van het gemeentehuis en in de openbare bibliotheek, Alfons Ariënslaan 1 te Uit-
hoorn, gedurende de openingstijden van de bibliotheek. 
Gedurende bovengenoemde termijn van zes weken kan een ieder zijn of haar 
zienswijze over het ontwerp bestemmingsplan “Zijdelweg” kenbaar maken aan 
de gemeenteraad, postbus 8, 1420 AA Uithoorn.
De gemeenteraad zal met inachtneming van eventuele zienswijzen, een beslis-
sing nemen over de vaststelling van het bestemmingsplan.
Uithoorn, 5 mei 2010

 VERKiEZingEn TWEEDE KaMER
sTEMMEn Bij VOLMaCHT
De burgemeester van Uithoorn maakt bekend dat het bij de aanstaande verkie-
zing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal een kiezer toege-
staan is bij volmacht te stemmen. Daarbij gelden de volgende bepalingen.
a. Machtiging op schriftelijke aanvraag
1. Op het gemeentehuis van deze gemeente zijn kosteloos verkrijgbaar de for-

mulieren voor de verzoekschriften om bij volmacht te mogen stemmen.
2. Het verzoekschrift moet uiterlijk op 26 mei 2010 door de kiezer worden inge-

diend bij de burgemeester van de gemeente, waar hij op de dag van de kan-
didaatstelling (27 april 2010) als kiezer is geregistreerd.

3. Hij, die zich bereid heeft verklaard als gemachtigde op te treden, moet op de 
dag van de kandidaatstelling (27 april 2010) als kiezer zijn geregistreerd.

4. Bij inwilliging van het verzoek ontvangt de gemachtigde een volmachtbewijs. 
Hij dient de volmachtstem tegelijk met zijn eigen stem uit te brengen.

5.  De volmachtgever is niet bevoegd de volmacht in te trekken of in persoon aan 
de stemming deel te nemen. 

B. Machtiging door overdracht van de stempas
1. De kiezer kan ook, in plaats van een verzoekschrift in te dienen, na ontvangst 

van zijn stempas, tot en met de dag van de stemming, zelf een andere kiezer 
machtigen voor hem te stemmen, door zijn stempas aan die kiezer over te dra-
gen.

2. Een op deze wijze aangewezen gemachtigde moet op de dag van de kandi-
daatstelling (27 april 2010) in dezelfde gemeente staan ingeschreven als de 
kiezer die de volmacht geeft.

3. De aldus gemachtigde kan de volmachtstem uitsluitend tegelijk met zijn eigen 
stem, in de gemeente waar hij staat ingeschreven, uitbrengen.

4. Een volmacht die verleend is door overdracht van de stempas kan tot het uit-
brengen van een stem door de gemachtigde door de volmachtgever worden 
ingetrokken.

Een kiezer mag niet meer dan twee aanwijzingen als gemachtigde aannemen. 
Nadere informatie wordt verstrekt door de afdeling/sector Burgerzaken van de 
gemeente.

sTEMMEn in EEn anDERE gEMEEnTE MET EEn KiEZERsPas
De burgemeester van Uithoorn maakt bekend dat het bij de aanstaande verkie-
zing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal een kiezer toege-
staan is zijn stem uit te brengen in een andere gemeente met een kiezerspas.
Daarbij gelden de volgende bepalingen.
a. schriftelijk verzoek
1. Bij het gemeentehuis van deze gemeente zijn kosteloos verkrijgbaar formu-

lieren voor verzoekschriften om in een andere gemeente met een kiezerspas 
aan de stemming te mogen deelnemen.

2. Het verzoekschrift moet uiterlijk op de veertiende dag voor de dag van de 
stemming, dus uiterlijk op 26 mei 2010, door de kiezer worden ingediend bij 
de burgemeester van de gemeente, waar hij op de dag van de kandidaatstel-
ling (27 april 2010) als kiezer is geregistreerd.

3. Het verzoek wordt niet ingewilligd indien aan de verzoeker is toegestaan bij 
volmacht te stemmen.

4. Bij inwilliging van het verzoek wordt de beslissing gesteld op de stempas, die 
daardoor wordt omgezet in een kiezerspas.

B. Mondeling verzoek
5. Na ontvangst van zijn stempas kan de kiezer ook, in plaats van een schriftelijk 

verzoek te doen, zich onder overlegging van zijn stempas vervoegen bij het 
gemeentehuis van de gemeente, waar hij op de dag van de kandidaatstelling 
(27 april 2010) als kiezer is geregistreerd, om deze te doen omzetten in een 
kiezerspas. Dit kan geschieden tot op de vijfde dag voor die van de stemming, 
dus uiterlijk op 4 juni 2010.

Een kiezer, die in het bezit is van een kiezerspas, kan zich ter uitoefening van zijn 
kiesrecht aanmelden in elk stembureau in Nederland. Nadere informatie wordt 
verstrekt door de afdeling/sector Burgerzaken van de gemeente.

28 aPRiL 2010
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INFORMATIEF

COLOFON

DIERENARTsEN
Dierenartsenpraktijk
Mijdrecht-Wilnis, 
Bozenhoven 69-71, Mijdrecht, 
tel: 0297-293939.
Behandeling na tel. afspraak
Dierenartsenpraktijk Wilnis, 
Herenweg 95, Wilnis, 
tel: 0297-242436.
Open spreeku. di. en do. 17.00-18.00 
u. Overige tijden na tel. afspraak
Dierenkliniek Amstel,
Vecht & Venen Herenweg 129,
3645 DJ Vinkeveen tel 0297-263758 
fax 0297-594080 www.kkavv.nl
Dierenkliniek De Ronde Venen
Dorpsstraat 40, 3641 EC Mijdrecht, 
tel: 0297-241146. Ma. t/m vr. volgens 
afspraak. Buiten openingstijden: uit-
sluitend voor spoedgevallen dag en 
nacht bereikbaar op tel: 0297-241146.
Dierenartsenpraktijk 
Uithoorn-Aalsmeer, 
Marijnenlaan 46, 1421 NH Uithoorn, 
tel: 0297-560627. Behandeling na tel. 
afspraak

sTICHTING DE BAAT
Kerkvaart 2, tel. 0297-230280.

PsyCHOLOGIsCHE
HuLPvERLENING

De Ronde Venen/Uithoorn:
Praktijk voor directe psychologische 
hulpverlening, Drs. J.M.M. Simons 
klin. psychol./psychotherap. en me-
dew. 0297-285371 of 0297-568866; 
www.simons-psychologische-
begeleiding.nl
De Ronde Venen: Praktijk voor 
psychologische hulp-verlening, R. 
Rap, tel: 0297-286436
Nes a.d. Amstel/Uithoorn: 
Praktijk voor Eerstelijnspsychologie 
Nes a/d Amstel, Mw. drs. C. de Klerk, 
gezondheidszorgpsycholoog (BIG 
geregistreerd) tel./fax: 0297-582706; 
06-44222810; psychoprakt@hetnet.
nl; www.psychoprakt.nl

sTICHTING IMET
De Ronde Venen: Gespecialiseerde 
praktijk voor behandeling van angst-, 
dwang-, identiteits- en eetstoornis-
sen. Landelijk infonr. 071-5234234. 
www.imet.nl

sTICHTING
RECHTswINkEL

De Ronde Venen: Hoofdweg 1, 
Mijdrecht. Het spreeku. is op de 
di.avonden van 19.30-20.30 u.
In juli en augustus geen spreeku.

vvv/ANwB
VVV De Ronde Venen/ 
Vinkeveense Plassen:
Herenweg 144, 3645 DT 
Vinkeveen, tel: 0297-214231. 
vinkeveen@vvvhollandsmidden.nl
www.vvvvinkeveen.nl
ma en zo gesloten, di, wo, do, vr 
10.00-16.00 u; za 10.00-14.00 u.
VVV/ANWB Uithoorn: 
Kon. Julianalaan 54, 1421 AH 
Uithoorn, tel. 0297-532725. 
uithoorn@vvvhollandsmidden.nl
ma 10.00-16.00 u./ di t/m vr 9.30-
13.00 u/13.30-17.30 u. za 9.30-13.00 
u/13.30-15.00 u./zo gesloten.

zORG & 
DIENsTvERLENING

Zuwe Zorg in De Ronde Venen:
Hoofdweg 1, 3641 PN Mijdrecht: 
Thuiszorg (voor persoonlijke zorg 
thuis), Maatschappelijk werk (voor al 
uw vragen en problemen), Jeugd-
gezondheidszorg en Pedagogisch 
Bureau (voor ouders en kinderen 
van 0-18 jr): Zuwe Informatielijn tel. 
0900-2359893. Hulp bij het Huis-
houden, tel. 0348-437000. Of kijk op: 
www.zuwezorg.nl.
Centrum Indicatiestelling 
Zorg (CIZ): voor info., advies of 
aanmelding voor thuiszorg, verpleeg-
thuiszorg, opname in een verzorging-
huis of verpleeghuis kunt u contact 
opnemen ma t/m vr 9.00-17.00 u, 
tel. 0900-3573573.
Uitleen, verhuur, verkoop van 
hulpmiddelen en verpleegarti-
kelen: Thuiszorgwinkel Mijdrecht, 
Hofland 6, tel. 0297-273538. 
Open: ma t/m vr 9.30-15.00 u.
Hulplijn De Ronde Venen:
tel. 0297-242136 voor aanvragen 
vrijwillige hulpverlening.
Ned. Patiënten Vereniging 
Vrijwillige thuiszorg:
De Ronde Venen, tel: 0297-582693 
voor info en aanvragen.

zwANGERsCHAP
Maatschap Verloskundigen: ‘De 
Ronde Venen’, Croonstadtlaan 1a, 
3641 AL Mijdrecht, tel. 0297-272300. 
Tel. inschrijf spreeku. ma. 16.30-18.00 
u. en di. van 13.30-14.30 u. Spreeku. 
vlgs afspraak.

sLACHTOFFERHuLP
NEDERLAND

Slachtofferhulp biedt gratis 
praktische, juridische en emotionele 
ondersteuning aan slachtoffers en 
betrokkenen van misdrijven en 
verkeersongevallen. U kunt bij ons 
terecht op verschillende spreekuren 
in de regio, zonder wachtlijst. Bel 
voor een afspraak of voor meer info: 
0900-0101. www.slachtofferhulp.nl

DOkTERsDIENsTEN
De Ronde Venen: Alle diensten van 
de huisartsen worden gedaan vanuit 
de huisartsenpost in Woerden, tel. 
0900-4701470. Dit geldt voor het hele 
weekend, feestdagen en voor werk-
dagen van 17.00 u. tot de volgende 
dag 8.00 u.
Uithoorn: Spoedgevallen overdag via 
eigen huisarts of tel. 0297-531111. 
Spoedgevallen avond/nacht/week-
enden via huisartsenpost Ziekenhuis 
Amstelveen, tel. 020-4562000.

APOTHEEk
*Apotheek Veldzijde, Dorpsstraat
47 Wilnis, tel: 0297-288934. 
Open: ma t/m vr 8.30-12.30 u 
en 13.30-17.30 u.
*Apotheek Mijdrecht, Hofland 48, 
tel: 0297-286262. Open: ma. t/m vr. 
8.30-12.30 u en 13.30-17.30 u.
*Apotheek Vinkeveen, Herenweg 
57, tel: 0297-262033. Open: ma t/m 
vr 8.30-18.00 u; za 10.00-11.00 u. 
(uitsluitend voor spoedgevallen!)
*Apotheek De Ronde Venen,
Hoofdweg 6a, tel: 0297-285163. 
Open: ma t/m vr 8.30-12.30 u en 
13.30-17.30 u.
*Buiten deze tijden kan men 
terecht bij Zuwe Hofpoort Apotheek, 
Polanerbaan 2, 3447 GN 
Woerden, tel. 0348-427851.

DIERENHuLP
Dierenambulance
tel: 06-53315557.

Verschijnt woensdag

EDItIE 2:
DE RoNDE VENEN,
MIjDRECHt, WIlNIs,
AMstElHoEk, DE HoEf, 
VINkEVEEN, WAVERVEEN,
VRoUWENAkkER,
ZEVENHoVEN

EDItIE 3:
UItHooRN, DE kWAkEl,
NEs A/D AMstEl

Redactiekantoor
Aanleveren van kopij, 
foto’s en advertenties:
redactiemijdrecht@meerbode.nl
redactieuithoorn@meerbode.nl

Anselmusstraat 19
3641 AM Mijdrecht
tel. 0297-581698
Mobiel 06-53847419
fax 0297-581509
Internet www.meerbode.nl

Redactie/acquisitie
medewerkers:
Nel van der Pol
Kees Jan Koedam
André Veenstra

Druk:
Boesenkool Krantendruk B.V.
Castricummerwerf 39-41
1901 RV Castricum
tel. 0251-656750
fax 0251-650741
E-mail info@boesenkool.nl

Verspreiding:
www.verspreidnet.nl
tel. 0251-674433

Bezorgklachten:
tel. 0297-581698

Centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
tel. 0297-341900
fax 0297-342900

Uitgave van:
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht

122e jaargang

Advertentie-tarieven:
op aanvraag

EDItIE 2
oPlAAg 15.450

EDItIE 3
oPlAAg 14.050

Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reage-
ren op artikelen of zijn mening 
te geven op ontwikkelingen die 
spelen binnen de gemeente. 
Uw ingezonden brief dient 
echter ondertekend te zijn met 
naam en adres, telefoon of e-
mailadres. De redactie behoudt 
het recht brieven in te korten of 
te weigeren.

let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op 
attent, dat door ons in deze krant 
geproduceerd advertentie-, 
foto-, en/of tekstmateriaal niet 
beschikbaar wordt gesteld aan 
derden. Dus ook niet per e-mail, 
fotokopie of anderszins zonder 
uitdrukkelijke, schriftelijke toe-
stemming van de uitgever!

WWW.MEERBoDE.Nl

www.sosderondevenen.nl

JA, ook ik wil grenzeloos investeren in onderwijs.

O Ik wil donateur van SOS worden 
 en zeg een jaarlijkse bijdrage toe van e  ..................................................

O Ik schenk eenmalig een bedrag van   .....................................................

 ten bate van het project ‘Grenzeloos investeren in onderwijs’

Ik zal mijn bijdrage overmaken t.n.v. SOS De Ronde Venen te Mij- 
drecht op bankrekening 45.91.18.994 van ABN-AMRO Bank te Mij- 
drecht, onder vermelding van mijn keuze.

Naam .............................................................................................................................

Adres .............................................................................................................................

Tel.nr...............................................................................................................................

Dit strookje svp inleveren bij/opsturen naar: 
SOS/DRV,
Postbus 54, 3645 ZK Vinkeveen.

Stichting Ontwikkelings
Samenwerking de ronde venen

GRENZELOOS
INVESTEREN
IN ONDERWIJS

De bouw van scholen en de verbetering van het onderwijs in de Derde 
Wereld samen met het geven van voorlichting en educatie aan de bevolking 
binnen de eigen gemeente over de noodzaak van ontwikkelingssamenwer-
king zijn de belangrijkste doelen van SOS De Ronde Venen. Als de school 
er eenmaal staat is het aan de leerkrachten, de leerlingen en de ouders om 
er iets van te maken: goed onderwijs met goede voorzieningen ook voor de 
allerarmste kinderen. Met hulp van onze donateurs gaat dit lukken!

CHAZZ: LUSTRUM

Jean Baptiste Reinhardt, beter bekend als Django, was een Belgische Sinti 
Gitarist, geboren in 1910. De familie trok door Frankrijk, Cirsica en Noord- 
Afrika. Django groeide voornamelijk op in een woonwagenkamp bij Parijs.
Hij volgde geen muzieklessen maar speelde gitaar, banjo en viool.
Toen Django 18 jaar was raakte hij zwaar gewond bij een brand in zijn 
woonwagen. Hij heeft bijna twee jaar in het ziekenhuis gelegen. Aan zijn 
linkerhand miste hij drie vingers. Hij leerde zichzelf opnieuw gitaar spelen.
Hij ontwikkelde een heel eigen stijl, met invloeden uit de jazz en de traditio-
nele zigeunermuziek die bekend staat als jazz manouche of Gipsy jazz.
Samen met Stéphane Grappelli zocht hij aansluiting bij de Franse jazzmuzi-
kanten. Het Quintet du Hot Club de France speelde uitsluitend met snaar-
instrumenten: viool, gitaar en contrabas. Hij kon geen muziekschrift lezen 
maar componeerde honderden stukken waarvan er enkele uitgroeiden tot 
‘standards’ in de jazzmuziek, zoals Minor Swing, Nuages, Swing 42 en Djn-
gology. Hij overleed op 43-jarige leeftijd aan een hersenbloeding. 
Elk jaar vinden er overal ter wereld Django Reinhardtfestivals plaats. Zijn le-
vensverhaal en zijn muziek zijn gebruikt in vele films, waaronder The Matrix, 
The Aviator en Chocolat. Het jaar 2010 is de 100e geboortedag van Djan-
go. Ook tijdens CHAZZ zal de tijd van Django Reinhardt en Stepane Grap-
pelli herleven. The Basily Boys Zonzo, Noekie, Raklo en Morice zijn jongens 
uit de beroemde zigeunerfamilie Basily. Ze kregen de gipsy met de paplepel 
ingegoten. Hun eerste CD werd geproduceerd toen ze 13, 15 en 16 jaar wa-
ren. Ze deelden het podium met Jimmy Rosenberg en Candy Dulfer, dron-
gen door tot de camera’s van De Wereld Draait Door, Holland’s Got Talent, 
Sterren.nl en VPRO’s vrije geluiden. Zelfs prinses Maxima behoorde tot hun 
publiek. Tijdens Chazz 2009 traden ze op met Ellen Helmus (fluit) en Dim 
Kesber (klarinet). De familie was daar zo enthousiast over dat men aanbood 
om in 2010 zowel met de Basily Boys als met de Basily Gypsi Band te komen 
spelen. De basily Gypsi Band heeft wereldwijd een grote reputatie. Als hun 
hoogtepunten zien zij een gezamenlijk optreden met Stéphane Grappelli en 
uitnodigingen voor privéfeesten van The Rolling Stones en Jeff Back.
Naast Zonzo, Raklo, Noekie en Morice zullen we luisteren naar Popy (so-
lo gitarist), Tucsi (viool), Gino (gitaar) en Zonzo (gitaar). Daarnaast Martin 
Limberger (gitaar), Marc Giordano (bas), Antal Steixner (percussie), Dim 
Kesber (klarinet) en Ellen Helmus (fluit). Deze unieke combinatie staat ga-
rant voor een spectaculair optreden!

 
Voor meer informatie: www.chazz.nl

Madelon van der Stap

Belangrijke telefoonnummers:
Infolijn Dierenbescherming
Regio Uithoorn/De Ronde Venen
en omstreken: 0297-343618.

Voor vermiste/gevonden huisdieren & klach-
ten dierenmishandeling  op maandag t/m vrij-
dag van 9.30-11.30 uur. Buiten deze uren kunt 
u de voicemail inspreken.

Internetsite:
www.aalsmeer.dierenbescherming.nl

Dierenambulance:
Voor informatie over  vermiste of gevonden 
dieren, spoedgevallen en gevonden honden: 

 

Vermist
- Linie in De Kwakel, roodbeige poes. Haar naam is Delilah.
- Omgeving Padmosweg in Wilnis, muisgrijze poes. Ze is schuw
 en heet Boef.
- Oudhuijzerweg in Wilnis, rood/oranje grote kater van bijna 4 jaar.  
 Zijn naam is Max. Hij heeft op zijn voorhoofd in de kleur-
 tekening een ‘M’ en achter zijn linkeroor zit een bultje.    
- Antoon Coolenlaan in Uithoorn, kleine lapjespoes met halve
 staart. Ze is 16 jaar en heet Sita.   

Gevonden 
- Oostlanderweg in Mijdrecht, mager poesje, zwart met witte bef
 en vier witte teentjes, klein streepje tussen de ogen.
- Tienboerenweg bij bord 60 in Uithoorn, jong grijs cypers poesje,  
 vrij klein.
- Markschipper in Wilnis, zwart/wit konijn. Groot met lange oren. 
- Mijdrechtsedwarsweg in Mijdrecht, zwart/witte poes.
- Langs bruggetje met kruising Cliffordweg in Waverveen,
 grijs/witte cyperse kat.
- Oostlanderweg  in Mijdrecht, zwarte kater met witte teentjes.
 Dit is IV-17
- Hoek Zijdelwaard/Wieger Bruinlaan in Uithoorn, zwart/witte
 kater.
- N201 bij Irenebrug in Uithoorn, kat met wit  halsbandje waarop  
 een zwarte letter K staat. 

Goed tehuis gezocht voor
- Noesje, een Perzische schildpadpoes van 14 jaar. Kan niet bij
 andere katten maar wel bij een hond. Zij is gechipt.
 Bazin opgenomen in verpleeghuis.

Aanstaande zondag Weidevogel-
excursie in Demmerikse Polder
Vinkeveen - Een deel van de Dem-
merikse Polder in Vinkeveen is Na-
tuurreservaat in beheer van Staats-
bosbeheer. Dit gebied is normaal niet 
toegankelijk. Maar op zondag 2 mei 
a.s. geven Staatsbosbeheer en IVN 
Vereniging De Ronde Venen en Uit-
hoorn een excursie in dit gebied. Er-
varen IVN gidsen leiden u rond in dit 
gebied en geven u achtergrondinfor-
matie van dit prachtige Natuurreser-
vaat. Omdat het aantal deelnemers 
beperkt is, verzoeken wij u zich op te 
geven voor 2 mei bij Piet Heemskerk, 

tel. 0294-291283 
(Petrus.Heemskerk@xs4all.nl) of 
Ad van Uchelen, tel. 0297-250163.
De deelnemers worden verzocht zich 
te verzamelen om 8.30 uur bij Café 
De Schans, op de hoek van Ter Aase 
Zuwe en de Uitweg. Vandaar vertrek-
ken de deelnemers naar de ingang 
van het reservaat aan de Ter Aase 
Zuwe. Op die plek kan maar zeer be-
perkt geparkeerd worden. Vergeet 
niet een verrekijker mee te nemen en 
u goed warm aan te kleden. De ex-
cursie zal ongeveer twee uur duren.

Goed tehuis gezocht 
voor poes Noesje
Regio - Deze lieve, Perzische schildpadpoes van 14 jaar met de naam 
Noesje zoekt een nieuwe baas. Haar bazin is opgenomen in een verpleegte-
huis. Deze poes kan niet bij andere katten, maar wel bij honden. Heeft u in-
teresse, wilt u dan contact opnemen met de Dierenbescherming, tel. 0297-
343618.

Rode Kruis rolstoelbrigade
Regio - U kunt ze weer iedere vrij-
dagmiddag tegenkomen tussen 
14.00 en 16.00 in en om Mijdrecht !
De Rolstoelbrigade bestaat uit leer-
lingen van het VeenLanden Colle-
ge die hun maatschappelijke stage 
invullen middels rolstoelduwen met 
bewoners van zorgcentra Nieuw 
Avondlicht en dit jaar ook van Ge-
rardus Majella. In groepjes van 4 
zijn zij duidelijk herkenbaar in hun 
rode fleece jacks. Zij maken zelf el-
ke keer een leuke route door de na-
tuur en zoeken ook een pitsstop er-
gens in een horecagelegenheid in 
het centrum. Het is meer dan alleen 
maar achter een rolstoel lopen.
Samen wordt er gezellig gepraat en 
maken ze er met elkaar een echt ui-
tje van, waar de ouderen elke week 

weer naar uitkijken om mee te kun-
nen. Ze zijn na de voorjaarsvakan-
tie gestart en bij slecht weer bege-
leiden ze een binnenactiviteit, maar 
over het algemeen leert de ervaring 
van de laatste jaren dat het op vrij-
dagmiddag in Mijdrecht (bijna) al-
tijd mooi weer is. Op 18 juni is het de 
laatste keer en hopen ze op een he-
le mooie middag met een goede af-
sluiting van dit project waarbij jon-
geren leren hun steentje bij te dra-
gen in de maatschappij !

Komt u ze tegen dan hopen ze na-
tuurlijk op een leuke reactie en 
wilt u meer informatie over dit Ro-
de Kruis-project, dan kunt u bellen 
met de coördinator Annie van Gel-
der: 06.28157471. 
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Vlaggenactie
Bij Koninginnedag hoort natuurlijk het uithangen van de 
Nederlandse vlag.
Wie deze op 30 april uithangt, waarbij de vlag wel een mini-
male afmeting van 1 meter bij 75 centimeter moet hebben, 
maakt kans op een heerlijke taart van bakker Westerbos. Er 
worden vijftig adressen uit De Kwakel getrokken, waarna 
het Oranjecomité controleert of er hier op de juiste manier 
gevlagd wordt. Zaterdag 1 mei zal bakker Westerbos bij de 
winnaars een taart bezorgen.

Fiets Versieren
Vanaf 09.30 uur zijn alle kinderen uit groep 1 en 2 van harte 
welkom bij het Dorpshuis om daar hun fiets, skelter of step 
te versieren. Het Oranjecomité zorgt voor vrolijk gekleurde 
spulletjes en om 10.15 uur zal de stoet een rondje door De 

Kwakel maken met Tavenu voorop. 
Aansluitend zal burgemeester mevrouw Spruit om ongeveer 
10.45 uur de Koninginnedag officieel openen met muzikale 
begeleiding van Tavenu. Daarna worden de ballonnen op-
gelaten en kunnen de kinderen een prijsje winnen met het 
bijbehorende lootje.
De winnende lotnummers worden gelijktijdig met de prijs-
uitreiking van de kinderspelen bekend gemaakt. 

spelletjeskermis en kinderspelen
Voor de kinderen van groep 1, 2 en de instromers be-
gint om 11.00 uur de gezellige spelletjeskermis in het 
Dorpshuis. Hier kunnen ze allerlei kleine spelletjes 
doen zoals chipsketting maken en sjoelen.
Om 12.00 uur kunnen de kinderen weer worden opge-
haald. Voor de kinderen uit groep 3 t/m 8 beginnen om 
11.00 uur de kinderspelen met onder andere de be-
kende Beatrixrace en de skelterrace. Kinderen die niet 
in De Kwakel de basisschool bezoeken kunnen zich 
voor aanvang van de spelen aanmelden bij de groeps-
leider van het desbetreffende spel. Zit je in groep 5, 
dan begin je bij spel 5 enz. 
De spelen duren tot 12.00 uur , waarna de punten zul-
len worden geteld en de prijzen rond 12.30 uur zullen 
worden uitgereikt. 

Wii toernooi
Nieuw dit jaar is het Wii 
toernooi in het Dorps-
huis voor jongens en 
meisjes van 10 t/m 15 
jaar. Vanaf 12.45 uur 
kan er worden inge-
schreven en om 13.00 
uur start het toernooi 
dat tot 15.30 uur zal 
duren.
Er wordt gespeeld in 
de leeftijdsgroep 10 t/
m 12 jaar en 13 t/m 15 
jaar.

Vrijmarkt
Van 13.00 uur tot 15.00 
uur is de vrijmarkt, 
waarvoor inschrijving 
verplicht is.
Aanmelden kan tot 23 
april bij Joke Meijer, Ro-
zenlaan 84. Voordat je 
de spullen gaat uitstal-
len moet je eerst even 
langs marktmeester 
Theo Röling, die je een 
plaats aanwijst. Als je na 

afloop alle spullen hebt opgeruimd, krijg je het inleggeld van  
5 euro weer terug. 

klaVerjassen
Klaverjasclub “Gezelligheid is Troef” organiseert bij restau-
rant Leenders een klaverjaswedstrijd.
Inschrijven kan vanaf 13.30 uur en kost 3.50 euro p.p.
Aanvang is 14.00 uur.

inloop knutselactiViteit
Tussen 14.30 uur en 17.00 uur kan er weer geknutseld wor-
den in de tent naast Bolle Pouw. Je kan komen knutselen 
met Playmais of gaan figuurzagen.  

sla je rot spel
Voor iedereen vanaf 14 jaar is er dit jaar het spectaculaire 
“sla je rot” spel, waarbij de deelnemers met een knuppel een 
voorwerp moeten raken, die uit een buis gerold komt. Deze 
buis zit aan een hoge steiger vast met bovenop iemand die 
iets door de buis gooit. Diegene met de meeste voltreffers 
mag zich tot “Sla Koning” laten kronen. Inschrijving is vanaf 
14.30 uur en het spel begint om 15.00 uur.

panna-Voetbaltoernooi
Om 15.30 uur begint het panna-voetbaltoernooi voor spor-
tieve jongens en meiden van 10 t/m 16 jaar.
Inschrijven voor dit spannende toernooi is verplicht en kan 
tot uiterlijk 28 april bij Paul ten Brink, tel. 0297-786001 of 
via brinklek@tiscali.nl. Geef dan door met wie je speelt, 
 jongens of meisjes en shirtkleur. Er wordt gespeeld in diver-
se leeftijdscategorieën; 10 t/m 12, 13 t/m 14 en 15 t/m 16 jr. 

attracties buiten
Voor de kinderen staan er buiten gratis attracties. Voor de 
allerkleinsten een draaimolen en voor die iets oudere kin-
deren staat er een luchtkussen en klimwand.

muziek
Vanaf de aanvang tot ongeveer 15.00 uur zal dj Dennis 
het commentaar en de muziek verzorgen, waarna Gerrino 
Pieterse en Arjan Plasmeijer het zullen overnemen. 
Tussen 16.30 uur en 18.00 uur geeft zanger Danny twee 
optredens.  Om 18.00 uur is het einde van het buitenpro-
gramma en start in café Bolle Pouw en het Dorpshuis het 
binnenprogramma. Van 18.00 uur tot 21.00 uur draait disco-
theek “Dance Night” in het Dorpshuis. 

DE KWAKELKoninginnedag

Voor meer inFo: WWW.polderFeest.nl

Vrijdag 30 april vinden op het dorpsplein in
De Kwakel weer de Koninginnedagfestiviteiten 
plaats.  Het Oranjecomité heeft samen met
enkele Kwakelse middenstanders een leuk en
gevarieerd programma samengesteld.

Nieuw dit jaar is het “sla je rot” spel
en het “Wii” toernooi voor de
jeugd van 10 t/m 15 jaar. 
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Ria Swart: ‘Soms zijn er wel 32 kinderen!’

Voorleesproject in Uithoorn 
bestaat al weer vijf jaar!
Uithoorn - Vijf jaar bestaat het 
Voorleesproject al voor kinderen in 
de leeftijd van 2 tot en met 7 jaar el-
ke woensdagmiddag. Waarom voor-
lezen in ‘t Buurtnest? Het is heel be-

langrijk dat de ontwikkeling van het 
taalgevoel zo spelenderwijs gesti-
muleerd wordt. Kinderen leren dat 
letters en woorden een eigen be-
tekenis hebben, dat zinnen opge-

bouwd worden. Verder: het helpt 
bij de sociaal-emotionele ontwikke-
ling: gevoelservaringen en indruk-
ken kunnen worden verwerkt in een 
veilige groepsomgeving. Het saam-
horigheidsgevoel wordt ervaren. Het 
helpt van daaruit te leren luisteren. 
Het helpt bij het zelf leren lezen. Het 
stimuleert de creativiteit en niet te 
vergeten: voorlezen is gewoon leuk! 
Volgens Prinses Laurentien (voorzit-
ter van de stichting Lezen & Schrij-
ven) is geletterdheid een randvoor-
waarde voor een gezonde, sterke en 
duurzame samenleving en een ba-
sisrecht voor ieder kind. 

Project
Het project startte in wijkgebouw 
’t Buurtnest onder leiding van op-
bouwwerkster wijlen Karin Huig van 
stichting De Visser in samenwerking 
met de bibliotheek en Opstapje. In-
middels is het een Cardanusproject. 
Het is geleidelijk aan uitgegroeid tot 
een groot succes. Soms zijn er wel 
32 kinderen afkomstig uit heel Uit-
hoorn, vertelt Ria Swart enthousiast. 

Oorspronkelijk komend uit het ba-
sisonderwijs (valt nu alleen nog in 
bij ziekte) vindt zij en met haar de 
10 andere vrijwilligers het voorlezen 
fijn om te doen. De vrijwilligers (van 
ongeveer 40 tot 80 jaar) die Ria aan-
stuurt lezen in tweetallen de kinde-
ren voor, zodat tijdens het voorlezen 
bij de groep een collega kan helpen 
als een kindje naar het toilet moet 
of kan troosten als er verdriet is. Het 
groepsgebeuren blijft dan sociaal. 
Er zijn twee groepen bij het voorle-
zen: die van 2 t/m 4 jaar en die van 
5 t/m 7 jaar.
Elke groep heeft een eigen kleur-
stickerkaartje met de naam van het 
kind erop. Bij binnenkomst pakt 
het kind zelf het eigen kleurkaart-
je en speldt die op, zodat duidelijk 
is bij welke groep het hoort en hoe 
het heet. Dan meldt het zich bij Ria, 
die de aanwezigheidslijst afvinkt. De 
boeken worden periodiek gewisseld 
bij de bibliotheek en de boeken blij-
ven bewaard in ’t Buurtnest in krat-
ten, zodat de vrijwilliger in de loop 
van de week zelf de boeken kan uit-
kiezen, waaruit wordt voorgelezen 
ter voorbereiding. Het is namelijk 
niet alleen voorlezen, het is ook uit-
diepen, bespreken, herlezen, afge-
stemd op de behoefte van de kinde-
ren: Snap je ‘t?  

Kernploeg
Er is een vaste kernploeg van kinde-
ren en met hen komen er vriendjes 
en vriendinnetjes mee. Het is gratis 
en iedereen is welkom. Het is een 
open activiteit en de opkomst wis-
selt van 12 tot ruim 30 per keer. Na 
het lezen is er limonade met een 
koekje en kunnen de kinderen met 
materialen buiten of binnen spelen, 
tekenen en kleuren. Er wordt ge-
werkt met een dienstrooster en een 
aantal vrijwilligers draait al vanaf het 
eerste uur mee. De vrijwilligers ge-
ven zelf aan hoe vaak ze dienst wil-
len doen, want dat wisselt per per-
soon. Twee keer per jaar is er een 
teambijeenkomst en worden er on-
derling ervaringen uitgewisseld. Ria 
is heel tevreden met het project zo-
als het nu is en kijkt uit naar de af-
sluiting van het seizoen op 7 juli. Het 
wordt zoals gebruikelijk afgesloten 
met een feestelijke poppenkast-
voorstelling en een gezellig samen-
zijn met de vrijwilligers. Na de zo-
mervakantie gaat het voorleespro-
ject weer door. In de schoolvakan-
ties wordt er niet voorgelezen. Nieu-
we vrijwilligers kunnen zich melden 
bij Ria, tel: 0297-564949, e-mail:  
riaswart@tiscali.nl Spareribs van Keurslager 

Bader zijn goud waard
Uithoorn - Keurslager Bader heeft 
voor zijn spareribs een goudkeur-
certificaat ontvangen. Een deskun-
dige jury beoordeelde de spareribs 
van Keurslager Bader tijdens de lan-
delijke Keurslager spareribskeuring. 
Deze keuring wordt georganiseerd 
door de Vereniging van Keursla-
gers. De onafhankelijke keurmees-
ters, onder leiding van vaktechnisch 
adviseur Paul van Trigt, keurden de 
spareribs op uiterlijk, smaak en bite. 
Bij de keuring behaalde Keurslager 
Bader een score van 98 punten, wat 
hem een goudkeurcertificaat ople-
verde. 

Keurslager Bader is zeer tevreden 
met het behaalde resultaat, zeker 
nu met het barbecueseizoen in het 
vooruitzicht, de verkoop van spare-
ribs flink toeneemt. “Het goudkeur-

certificaat is het bewijs dat onze 
spareribs een topproduct zijn.” De 
jaarlijkse keuring dient behalve als 
controlemoment ook als stimulans 
om de kwaliteit te handhaven en zo 
nodig te verbeteren. 
Bij alle 550 Keurslagers in het land 
vinden jaarlijks diverse keuringen 
plaats. Naast de spareribskeuring 
en andere productkeuringen, wor-
den Keurslagers jaarlijks gekeurd 
op het gebied van kwaliteit, vers-
heid, presentatie, assortiment, hy-
giëne en service. Door de consu-
ment worden deze punten goed ge-
waardeerd, dat blijkt uit te titel ‘Bes-
te Winkelketen’ die de Keurslagers 
in 2009 in ontvangst mochten ne-
men. Binnenkort kunnen consu-
menten weer hun stem uitbrengen 
voor de ‘Beste Winkelketen’-verkie-
zing van 2010.

1 Mei-viering met Paul Tang
Uithoorn - Traditiegetrouw orga-
niseert de PvdA Uithoorn, in sa-
menwerking met de afdelingen 
Aalsmeer, Amstelveen en Ouder-
Amstel, op zaterdag 1 mei de “Dag 
van de Arbeid”. De 1 mei-viering 
vindt plaats in ‘t Buurtnest aan de  
Arthur van Schendellaan 59 in Uit-
hoorn, van 11.00 uur tot 15.00 uur.
Dit keer is het Tweede Kamerlid Paul 
Tang (belastingen, inkomens, eco-
nomische aangelegenheden) gast-

spreker. Aanwezigen kunnen met 
hem in discussie treden over de 
aangekondigde bezuinigingen en 
de gevolgen hiervan voor de ge-
meentepolitiek. De bijeenkomst ein-
digt met een drankje.
Iedere belangstellende is van harte 
welkom. Aansluitend zal de huldi-
ging plaatsvinden van een aantal ju-
bilarissen, die 25 en 50 jaar lid zijn.
Meer info: afdelingssecretaris PvdA 
:c.verhorst@planet.nl, 0620523606     

Helder Verkoopstyling en EKZ| Makelaars feliciteren mevrouw van Zelst met 
het 200e woningconsult.

Tweehonderdste woning 
voor Helder Verkoopstyling
Uithoorn - Twee jaar na de start in 
maart 2008 was voor Helder Ver-
koopstyling het 200e woningcon-
sult een feit. Eind maart 2010 kwam 
bij EKZ|Makelaars de woning van 
de familie van Zelst aan de Riet-
gans 9 in verkoop. Margot van Hijf-
te vertelt: “In de dienstverlening van 
EKZ|Makelaars zit standaard een 
Advies Verkoopstyling. Ik ga langs 
bij bijna alle woningen die te koop 
worden aangeboden en geef tips 
en informatie over de optimale wo-
ningpresentatie. Dat kan variëren 
van opruim- en klusadviezen tot een 
grondige restyling. Op internet kijkt 
iedereen immers bij je binnen, dus 
de eerste indruk is veel waard. Ook 
voor de makelaar is het belangrijk 
dat de woningen netjes ‘in de etala-
ge staan’. Bij het huis van de familie 
van Zelst was ik snel klaar, want de 
woning ziet er in alle opzichten pri-
ma uit. Wel heb ik bijvoorbeeld ge-
adviseerd om in de speelkamer toch 
een kinderbed neer te zetten, zodat 

kijkers goed kunnen zien hoe groot 
de kamer is. Verder moeten door het 
afschilderen van een wandje (zo’n 
klusje dat altijd blijft liggen) en een 
voorjaarsbeurt voor de tuin de laat-
ste puntjes op de i worden gezet. 
Hierna worden de foto’s gemaakt en 
kan de woning op Funda.”
Ook Chris van Zantwijk van 
EKZ|Makelaars is tevreden over 
de samenwerking met Helder Ver-
koopstyling. “Wij merken dat een 
woning waar onze verkoopstyliste is 
langs  geweest, met minder bezich-
tigingen kan worden verkocht. Onze 
makelaars kunnen de kijkers rond-
leiden door opgeruimde en netjes 
afgewerkte huizen, men kan zich 
er sneller ‘zelf zien wonen’ en dat is 
uiteindelijk het gevoel waar het om 
gaat. Mensen kopen tenslotte niet 
alleen vier muren en een dak, maar 
een gevoel van ‘thuiskomen’.
Op www.ekz.nl kunt u de woning in 
zijn geheel bekijken (bij woningaan-
bod Uithoorn).

Jubileum Nel van der 
Neut en Truus Boerrigter 
bij Amicitia

Uithoorn - Tijdens de jaarvergadering   op 19 april werden Nel van der Neut 
en Truus Boerrigter in het zonnetje gezet omdat ze 50 jaar lid van Amicitia 
waren. Beiden kregen bloemen en een door de zangersbond KCZB geleverd 
wandbord aangeboden.

Lunch voor basisscholen 
De Dolfijn en De Zon
Uithoorn - Om leerlingen actief aan 
te zetten tot een gezond voedings-
patroon biedt Albert Heijn Jos van 
den Berg in Uithoorn alle groepen 
8 van basisscholen De Dolfijn en De 
Zon een les over gezond eten én 
een gratis gezonde lunch. Op een 
leuke manier wordt gezonde voe-
ding onder de aandacht van de leer-
lingen gebracht. 
De gratis KlasseLunch op don-
derdag 22 april laat leerlingen van 
groep 8 op een originele manier er-
varen dat gezond eten niet alleen 
lekker, maar ook gezellig kan zijn. 
Om de leerkrachten in staat te stel-
len het lunchprogramma inhoude-
lijk voor te bereiden, biedt Klasse-
Lunch speciaal daartoe ontwikkeld 
lesmateriaal aan. Het lesprogram-
ma wordt afgesloten met een gra-
tis gezonde lunch die de leerlingen 
’s ochtends kunnen ophalen bij Al-
bert Heijn Jos van den Berg 

Ik eet het beter
KlasseLunch maakt onderdeel uit 
van het overkoepelende Ik eet het 
beter-programma. Binnen dit pro-
gramma organiseert Albert Heijn 
Jos van den Berg elk schooljaar ver-
schillende initiatieven om kinderen 
van groep 6, 7 en 8 aan te zetten ge-
zonder te eten.

In de lesmaterialen wordt gebruikt 
gemaakt van filmpjes waarin onder 
anderen voetballers uit de Eredivi-
sie en presentator Ewout Genemans 
(onder andere van Zoop en Willem 
Wever) een rol spelen.

De verschillende lesmaterialen zijn 
ontwikkeld in samenwerking met 
externe onderwijsspecialisten met 
advies van het Voedingscentrum. 
Aan alle lesprogramma’s samen 
doen dit jaar 240.000 leerlingen van 
de groepen 6, 7 en 8 mee. 

Voorstelling Water Music
Uithoorn - Al voor het vijfde jaar op 
rij stond er vorige week weer een 
mooie grote witte tent op het terrein 
van kunstencentrum De Hint aan de 
Prinses Christinalaan. Op dinsdag 
20, woensdag 21 en donderdag 22 
april mochten alle kinderen van de 
groepen 3 en 4 van de Uithoornse 
basisscholen onder schooltijd naar 
deze tent komen voor een heel bij-
zondere voorstelling met de naam 
Water Music. Deze voorstelling, ver-
zorgd door multi-instrumentalis-
ten Ernesto Arrendel en Jan van Bij-
nen, is een soort klankverhaal, geïn-
spireerd op de natuur. Op een groot 
scherm werden prachtige natuur-
filmbeelden getoond. Na een knap-
pe imitatie van een haan begonnen 
de beelden bij het ochtendgloren en 
via thema’s als bijvoorbeeld padden-
trek, droogte en baltsen, eindigde de 
klankvertelling met de zonsonder-
gang en de nacht. Twee muzikanten 
verklankten de geluiden bij deze na-

tuurbeelden met gebruikmaking van 
een veelheid aan soms zeer bijzon-
dere muziekinstrumenten. Zo waren 
er allerlei soorten fluitjes om de vo-
gelgeluiden na te bootsen, en waren 
er vaak zeer inventief zelfgemaakte 
instrumenten om bijvoorbeeld zoe-
mende muggen of opfladderende 
vogels na te doen. De natuurgelui-
den werden afgewisseld met zeer 
ritmische muziekfragmenten in de-
zelfde sferen. Hierbij konden de kin-
deren lekker meeklappen! Na deze 
prachtige voorstelling was er nog 
gelegenheid tot het stellen van vra-
gen en na het nuttigen van een pak-
je sap konden de kinderen weer op 
terugreis naar school, een bijzonde-
re muzikale ervaring rijker.
Deze voorstelling werd georgani-
seerd door de werkgroep Kunst en 
Educatie. Deze werkgroep heeft als 
streven de basisschoolleerlingen in 
contact te brengen met professio-
nele kunsten.

Programma Hollandse 
Avond The Mix bekend
Uithoorn - Het programma van de 
Hollandse Avond op woensdag 12 
mei is bekend. Op avond voor He-
melvaart zullen Wesly Bronkhorst, 
Martin Vincken en Danny Panade-
ro hun opwachting maken in The 
Mix. Organisator Maarten Verhoef 
is content met het programma: “De-
ze artiesten passen goed op de Hol-
landse Avond, zij hebben bewezen 
op het podium goed te zijn. Het op-
treden van Wesly in de ArenA bij het 
concert Samen met Dré heeft indruk 
gemaakt, net als de act van Danny 
in Bern op het EK 2008 en de per-
formance van Martin op het Jor-
daan Festival.”  Wesly Bronkhorst, 
bekend van La Bastille en zijn hit ‘De 
lucht was blauw’ , zal het hoofdop-
treden tijdens de Hollandse Avond 

verzorgen.  Verhoef verwacht dat 
het optreden snel uit verkocht zal 
zijn, maar hecht er aan om niet uit 
te wijken naar grotere zalen buiten 
Uithoorn: “Natuurlijk is het com-
mercieel interessant om meer kaar-
ten te verkopen. Maar Uithoorns 
Heetste hoort gewoon in Uithoorn, 
het is een begrip in de Regio.” Ge-
rard Krijtenberg, die de voorverkoop 
verzorgt, onderschrijft dit: “ De Hol-
landse Avond geeft het culturele le-
ven van Uithoorn een impuls. Naast 
de Tropical Night en Goud van Oud 
heeft Uithoorn met deze Hollandse 
Avond weer een prima avond en-
tertainment.“  Kaarten (15,-) zijn te 
koop bij Krijtenberg (Oude Dorp), 
Rivercafé Uithoorn & online via: 
www.uithoornsheetste.nl.

Bestuur Qui Vive blij 
met het besluit van de 
gemeenteraad
Uithoorn - De gemeenteraad heeft 
op donderdag 22 april jl. ingestemd 
met het voorstel van het college van 
Burgemeester en Wethouders om 
de vorig jaar ter beschikking gestel-
de geldlening om te zetten in een 
eenmalige bijdrage. Dit besluit be-
tekent niet alleen  een  goede finan-
ciële impuls voor Qui Vive maar ook 
een blijk van vertrouwen van het 
college en de gemeenteraad van 
Uithoorn in het nieuwe bestuur.

Vorig jaar heeft de gemeenteraad 
besloten om een geldlening welke 
Qui Vive bij een bank had over te 
nemen aangevuld met een bijdrage. 
Door het college is toen toegezegd 
dat er uiterlijk in maart 2010 een ac-
tuele terugkoppeling zou worden 
gegeven van de actuele financië-
le situatie. Het bestuur van Qui Vi-
ve heeft ter voorbereiding hierop 
de afgelopen periode de benodigde 
maatregelen genomen om de finan-
ciële huishouding op korte termijn 
te verbeteren. Verder zijn er goe-

de en realiseerbare plannen voor 
de toekomst. Het bestuur kan mede 
hierdoor het vastgestelde beleid tot 
uitvoer brengen en financieel ge-
zond blijven.
Op basis van deze beleidsvoering, 
de halfjaarrapportage, de progno-
se voor het boekjaar 2009/2010, een 
vergelijking met het vorige boek-
jaar en de langere termijn progno-
se heeft het college het voorstel in-
gediend bij de gemeenteraad om de 
lening om te zetten in een eenmali-
ge bijdrage. De meerderheid van de 
gemeenteraad ging tijdens de ver-
gadering akkoord met het voorstel. 

Het bestuur, dat overigens voltallig 
bij de vergadering aanwezig was, is 
zeer verheugd met dit besluit. Alle 
inspanningen hebben uiteindelijk 
een grote bijdrage gehad dit doel te 
bereiken. Dit resultaat en het ver-
trouwen van het college en de ge-
meenteraad stimuleert het bestuur 
om van Qui Vive een nog leukere 
hockeyclub te maken.



Afgelopen zondagochtend 
schrokken we wakker van 
een hoop herrie in onze 
straat Aan de Zoom. Wat 
bleek: een touringcar was 
dwars over een vluchtheu-
vel gereden en had een gi-
gantisch oliespoor getrok-
ken op de weg. Straat af-
gesloten, politie en milieu-
diensten erbij.

Pas na een paar uur was 
de bus weggesleept en het 
wegdek gereinigd. Zo zie 
je maar weer: bussen laten 
rijden door Aan de Zoom 
was een slecht idee.
 

Eric Weijers, Uithoorn

Het echtpaar ooievaar (Boterdijk ) werd zater-
dagmiddag gestoord door  drie andere ooie-
vaars. Het mondde uit in een heftige strijd.
Het mannetje was bezig in de lucht, zodat de 
andere ooievaars het nest niet zouden kun-
nen bereiken. Maar helaas moest het vrouw-
tje zich ook verdedigen. De ganzen voelden 
ook al aan dat er onraad zou komen. Deze 
“renden” met hun kleine grut naar een veilige 
plek. Na een half uurtje was het schouwspel 
voorbij en nam het gekrijs en geklepper weer 
af. Ook kwamen de ganzen met hun klein-
tje weer te voorschijn. De rust was wederge-
keerd.  Er kwam een aantal bezoekers langs 
en we vroegen ons af hoe dit zou kunnen. 
Er werd een suggestie gedaan, dat het mis-
schien wel de jongen van verleden jaar zou-
den kunnen zijn en deze jongen het nest weer 
tot hun beschikking wilden nemen. Petra Hoogendoorn, Uithoorn 

E
A
C
T
I
E

V
A
N

E
E
N

L
E
Z
E
R

Uithoorn - Vorige week dins-
dag zijn twee nieuwe makelaars bij 
EKZ|Makelaars beëdigd door de 
heer Ger Hukker, voorzitter van het 
bestuur van de Nederlandse Vereni-
ging van Makelaars NVM. 
Els Verpoorten en Jeroen Henselijn 
zijn na het volbrengen van de vak-
test beëdigd tot Makelaar Taxateur 
en mogen vanaf nu de titel Register 
Makelaar Taxateur (RMT) voeren. 
De vaktest is een soort praktijkexa-

men dat nodig is om, naast het be-
halen van de theorie-certificaten, 
praktijkkennis en ervaring aan te 
tonen. Hoewel de titel “makelaar” 
is vrijgegeven, mogen slechts de-
genen die deze kritische praktijk-
test doorstaan, zich gecertificeerd 
NVM-makelaar noemen. 
Het totaal aantal beëdigde en ge-
certificeerde makelaars binnen 
EKZ|Makelaars bedraagt nu zes. 
EKZ|Makelaars streeft naar groei 

vanuit kwaliteit en wil juist in de-
ze tijd het verschil maken door met 
kundige en hoog opgeleide teams te 
werken op de kantoren in Uithoorn, 
Aalsmeer en Amstelveen. 
Els Verpoorten is al zeven jaar werk-
zaam bij EKZ|Makelaars, waarvan 
de laatste drie jaar vanuit de vesti-
ging in Amstelveen. Door de korte 
lijnen en klantgerichte benadering 
neemt dit kantoor inmiddels een 
markante plaats in op de woning-
markt van Amstelveen.
Els Verpoorten: “De makelaardij 
is een vakgebied dat me erg aan-
spreekt. Ik ben bij EKZ|Makelaars 
begonnen als secretaresse en heb 
doorgestudeerd om gecertificeerd 
makelaar te worden. Dat ik dat heb 
bereikt voelt goed.”
Jeroen Henselijn is één van de ma-
kelaars van het kantoor Uithoorn, 
dat een prominente plaats inneemt 
in het gelijknamige dorp. Hij zal 
naast Chris van Zantwijk een groot 
deel van de taxaties voor zijn reke-
ning nemen.

Jeroen Henselijn: “Juist in deze uit-
dagende markt is het een goed ge-
voel om me nu, als gecertificeerd 
makelaar, verder te verdiepen en 
nóg meer voor onze cliënten te kun-
nen betekenen. Het is fantastisch 
dat Els en ik, net zoals de vier ma-
kelaars die er al waren in onze club, 
nu ook mogen taxeren en onze des-
kundigheid dagelijks als makelaar 
kunnen tonen.”
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De redactie van de Nieuwe Meerbode rekent het tot haar taak om de lezers van haar 
krant zo objectief mogelijk te informeren. Wij nemen zelf geen standpunt in. Wij vinden 
dat alle mededelingen, nieuwsfeiten en overige onderwerpen die zich in het openbaar 
afspelen en zeker die zaken die tijdens gemeentelijke vergaderingen, bijeenkomsten 
of interviews worden gedaan, in onze krant horen. 
Alle lezers van onze krant, ook die niet bij zo’n bijeenkomst of vergadering of wat dan 
ook aanwezig waren, behoren daarvan kennis te kunnen nemen. Ingezonden brieven 
plaatsen wij omdat de afzender wil dat  haar of zijn mening bekend wordt gemaakt in 
haar of zijn omgeving. Zij of hij blijft verantwoordelijk voor de inhoud. Plaatsing door 
ons betekent niet dat onze redactie een standpunt inneemt.

REACTIE VAN EEN LEZER

Amstel Gold Race 2010
Bij Albert Heijn Amstelplein in Uithoorn had ik 
twee kaarten gewonnen voor de A.G.R. 
In de winkel kon je bij aankoop van een Amstel 
bier product een bon invullen, waarmee je een 
A.G.R. wielrentenue kon winnen. Dat had ik ge-
daan, want zo’n setje staat wel leuk op de race-
fiets.
Op donderdagavond 15 april jl. werd ik gebeld dat 
ik vrijdagochtend twee kaarten af kon halen. Met 
deze kaarten kreeg je toegang tot de VIP Tribune 
op de Cauberg en tot de gastenruimte waar een 

warm en koud buffet aanwezig was én vele oud-
wielrenners, onder anderen Henk Lubberding, 
Michel Boogerd, enz. De dag ervoor had ik zelf de 
Tourversie van de A.G.R. gereden, 150 km.
Maar om alles zo kortbij te beleven is geweldig, 
het was een dag om niet gauw te vergeten.

Daarom bij dezen: hartelijk dank Albert Heijn Jos 
van den Berg.
 

Vr. gr. Gerard de Boer, Aalsmeer

Basisschool De Kajuit wint 
de BankBattle Rabobank!
Uithoorn - Een internetgestuurde 
kennisquiz voor groep 7 van het ba-
sisonderwijs. Toekomstmuziek? Nee, 
op 20 april jl. gingen drie basisscho-
len uit Uithoorn per computer de 
strijd met elkaar aan in een Bank-
Battle, die uiteindelijk gewonnen 
werd door openbare basisschool 
De Kajuit! De bankbattle werd mo-
gelijk gemaakt door Rabobank Re-
gio Schiphol. 
De klassen werden getoetst op hun 
parate kennis en hun computer-
vaardigheden. Op exact hetzelfde 
tijdstip startten de leerlingen met 

praktijkopdrachten en het beant-
woorden van vragen over muziek, 
computers, techniek, radio, televisie 
en internet.

De winnaar
Na hard werken kwamen de klas-
sen tot een geheime BankBattleCo-
de, waarmee ze de BankBattleKluis 
konden openen. De Kajuit was hier 
de overtuigende winnaar! In 1 uur 
en 46 minuten werd de code van de 
kluis gekraakt! Weken van te voren 
werd er een strategie bepaald, waar-
bij iedereen zijn eigen taak had. De 

prijs is niet mis; een uitstapje met de 
hele klas naar het Van Gogh Muse-
um met de Van Gogh Museumbus. 
Om de kinderen alvast te feliciteren 
met deze geweldige prestatie, ont-
vingen de kinderen uit handen van 
Wim Meijers, kantoordirecteur Uit-
hoorn van Rabobank Regio Schip-
hol, symbolisch een cheque. 

Deze prijs wordt beschikbaar ge-
steld vanuit het coöperatiefonds van 
Rabobank Regio Schiphol. De bank 
bedankt alle klassen voor hun deel-
name!

Een dubbele beëdiging bij 
EKZ|Makelaars

Sporten en zwemmen voor jong 
en oud in de meivakantie!
Uithoorn/Aalsmeer - De meiva-
kantie is dit jaar van maandag 3 mei 
t/m vrijdag 14 mei. Het personeel 
van de ESA heeft van alles georga-
niseerd om het de vakantie vierende 
kinderen naar de zin te maken.

Sport & spel instuiven
In sporthal De Proosdijhal kunnen 
de kinderen van 4 tot en met 12 jaar 
zich heerlijk uitleven tijdens de sport 
& spel instuiven op maandag 3, don-
derdag 6 en maandag 10 mei. Lek-
ker spelen, klimmen, rennen, knut-
selen of tekenen. Kortom: teveel om 
op te noemen!
De kinderen zijn van harte welkom 
van 09.30 tot 12.00 uur. De entree is 
2.25 euro of 4.00 euro voor een pa-
tatje en een glas limonade erbij. Ook 
de ouders zijn natuurlijk van harte 

welkom om met hun kinderen mee 
te komen.

Buitenbad
Zwembad “De Waterlelie” hoopt op 
mooi weer tijdens de meivakantie. 
Het buitenbad is vanaf zaterdag 1 
mei open bij goede weersomstan-
digheden en een min. watertempe-
ratuur van 18 graden. Bij deze goe-
de weersomstandigheden is het bui-
tenbad in de meivakantie geopend 
op maandag t/m vrijdag van 13.30-
18.00 uur, op zaterdag van 10.00-
14.30/17.30 uur en op zondag van 
10.00-14.00/17.30 uur.

Op woensdag 5 mei (bevrijdings-
dag) en donderdag 13 mei (Hemel-
vaartdag), is bij mooi weer het bui-
tenbad open van 10.00-17.30 uur.

Extra vrijzwemmen
Ook in de meivakantie is er weer 
volop gelegenheid om te komen 
vrijzwemmen in zwembad “De Wa-
terlelie”. Bijna elke dag kunnen de 
kinderen komen spelen en zwem-
men in het water met alle speelma-
terialen. Rond de klok van 11.00 en 
13.30 uur organiseert het zwembad-
personeel leuke spelletjes en wed-
strijdjes in en om het water. Vrijdag 
30 april (koninginnedag), woensdag 
5 mei (bevrijdingsdag) en donder-
dag 13 mei (Hemelvaartdag) is “De 
Waterlelie” gesloten!

Borstcrawlinstuif
De borstcrawl is voor veel kinderen 
een lastige slag en wat extra aan-
dacht om de puntjes op de i te zet-
ten is soms nodig. In de meivakantie 
worden er borstcrawlinstuiven ge-
geven voor kinderen v.a. het oranje 
lintje t/m opleiding voor C. Dit geldt 
voor de kinderen die deelnemen aan 
de zwemlessen of aan de school-
zwemlessen. De instuiven worden 
gegeven op maandag 3 en maan-
dag 10 mei van 09.45-10.30 uur.
De lessen zijn inclusief vrijzwem-
men tot 14.30 uur en kosten 8.00 
euro per les. Inschrijven bij de re-
ceptie van het zwembad. Er zijn nog 
enkele plaatsen vrij.
Kijk voor meer informatie over alle 
activiteiten en de actuele openings-
tijden op: www.esa-aalsmeer.nl  of 
bel: 0297- 322022.

VVD negeert en 
schoffeert kiezer

Uithoorn heeft een nieuw college. Gemeentebe-
langen is van mening dat de samenstelling van dit 
college geen recht doet aan de uitslag van de ver-
kiezingen van 3 maart. De kiezer heeft gekozen, 
maar er is niet naar de kiezer geluisterd. 
De VVD is, in onze gemeente, de grootste partij 
geworden met 7 zetels in de raad en zoals voor de 
verkiezingen was afgesproken, heeft de VVD het 
voortouw genomen in de collegebesprekingen. 
Helaas moeten we constateren dat de VVD na de 
verkiezingen al zeer snel het pad van de demo-
cratie heeft verlaten en is overgestapt op het pad 
van de “arrogantie van de macht”.  
Voor de vorm, zo blijkt achteraf, heeft men nog 
even met Gemeentebelangen en het CDA ge-
sproken, maar de VVD is daarna al snel haar ei-
gen pad op gegaan, zonder ook maar in eniger-
lei vorm rekening te houden met de uitspraak van 
de kiezer. Onze keuze om de naam van onze wet-
houderskandidaat op dat moment nog niet vrij te 
geven, bleek een juiste. Volgens ons ging de ver-
kiezing over de inhoud van partijprogramma’s en 
over waar men als partij voor staat en niet over de 
kandidaten voor het college. De VVD denkt daar 
kennelijk heel anders over, maar vergat dat ken-
baar te maken aan de kiezer vóór de verkiezin-
gen.
Nog even ter herinnering, Gemeentebelangen is 
de derde partij in deze gemeente en het aantal 
stemmen is vrijwel gelijk gebleven. Dat kan van 
de PvdA niet gezegd worden. En toch  werd Ge-
meentebelangen, zonder opgave van redenen, 
buitengesloten van de collegeonderhandelingen.  
Tot op de dag van vandaag hebben wij, als Ge-
meentebelangen, van de VVD geen reden ge-
hoord waarom er met Gemeentebelangen geen 
college gevormd zou kunnen  worden. 
Dat de VVD hiermee de verkiezingsuitslag ge-
weld aandoet en de kiezer schoffeert en negeert, 
daar zit de VVD blijkbaar niet mee. Zij zijn toch de 
grootste en de kiezer, ach de VVD heeft ze de eer-
ste vier jaar niet meer nodig. 
De eerste voorkeur van de VVD was en is, zoals 
gezegd, helemaal voorbijgaand aan de uitspraak 
van de kiezer, een coalitie te vormen met de 
grootste verliezer van de verkiezingen, de PvdA. 
De PvdA heeft bijna de helft van haar aanhang 
verloren, is van 2398 stemmen in 2006 naar 1270 
nu gegaan, een verlies van maar liefst 47%. De 
partij is gehalveerd. We moeten  aannemen dat de 
partij door de kiezer afgestraft is op haar gebrek-

kig functioneren in de afgelopen periode en het 
matige optreden van haar wethouder in het vorige 
college. En dan toch de eerste keus van de VVD  
voor een coalitie. En dan verbaasd zijn waarom 
de kiezer het vertrouwen in de politiek verliest en 
zegt “het heeft allemaal geen zin, het maakt niet 
uit wat wij als kiezers zeggen, men luistert niet en 
doet toch wat men zelf wil”. De VVD brengt dit 
gevoel wel erg sterk in praktijk, men luistert zelfs 
niet naar een verkiezingsuitslag, men schoffeert 
hier de kiezer. Wij kunnen ons heel goed voor-
stellen dat de kiezer zegt, “hebben we voor deze  
vertoning de moeite genomen om naar de stem-
bus te gaan?”. 
Dat wat hier is gebeurt ziet er, democratisch ge-
zien, niet goed uit en dat is triest voor de inwoners 
van onze gemeente. We hopen dat dit geen trend 
voor de toekomst is. 
Uit het eerste verslag van de coalitiebesprekingen 
kunnen we niet anders concluderen dan dat de 
gewenste poppetjes de leidraad van de bespre-
kingen zijn geweest, en niet de uitspraak van de 
kiezer, laat staan de partijprogramma’s.
Ook moeten we uit het eerste verslag conclude-
ren dat de VVD het geen goed idee vindt dat haar 
eigen wethouderskandidaat samen met burge-
meester Oudshoorn, die in mei aantreedt, de spil 
gaat vormen in een nieuw samen te stellen colle-
ge, aangevuld met twee nieuwe wethouders. Dit 
zegt veel over hoe de VVD over de bestuurlijke 
kwaliteiten van de eigen wethouderskandidaat 
denkt. De VVD wethouderskandidaat lijkt een 
steun en toeverlaat nodig te hebben. Dat dit dan 
een kandidaat van de grote verliezer, de PvdA,  is 
en die, volgens de kiezers, zelf niet bepaald suc-
cesvol gebleken is als wethouder, doet dan blijk-
baar helemaal niet ter zake. 
Dag kiezer. Dag geloofwaardigheid.
Omdat, bij de vorming van dit college, de demo-
cratische principes met voeten zijn getreden kan 
Gemeentebelangen dit college niet als een op de-
mocratisch gronden gevormd college beschou-
wen en zullen dat dus ook niet doen. En dit zal de 
komende jaren meewegen in onze opstelling te-
genover dit college. 

Gemeentebelangen,
Klaas Bijlsma

Robert Timmers
Sjaak Verhaar

Hermen Bezuijen

In Uithoorn vliegen nu vijf ooievaars

Toch een bus Aan de Zoom
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Maandag 31 mei:
Een open drive bij Bridge 
Vereniging Uithoorn
Uithoorn - De charme van bridge 
is dat het spel in de gehele wereld 
gespeeld kan worden zonder dat je 
de taal van je tegenstander behoeft 
te spreken of te verstaan. Of het nu 
met een Chinees, Canadees, Chileen 
of iemand uit Polen is, de kaarten en 
de regels zijn hetzelfde en het ple-
zier navenant. Esperanto werd als 
wereldtaal voorgesteld maar haalde 
het niet. Bridge heeft “de brug” wel 
geslagen en is het meest internatio-
nale spel geworden dat door ieder-
een te leren is.

Bridgevereniging “Uithoorn” wil be-
ginnende bridgers, thuisbridgers 
en gevorderden de kans geven om 
hiervan ook te proeven. Daarom or-
ganiseert zij op maandag 31 mei 
een open drive. Lid zijn is dus niet 
nodig.

De inschrijving is grstis, maar 
vol=vol. Om de meeste kans te ma-
ken op deelname heeft aanmel-
den via e-mail de voorkeur. Dat 
kan door uw naam, telefoonnum-
mer en speelsterkte te sturen aan: 
move158@hotmail.com. 
U kunt zich ook om 19.15 uur aan-

melden aan de zaal.

De BVU speelt op maandagavond 
van 19.45 tot 23.00 uur in de grote 
zaal bij de bar in sporthal De Scheg 
in Uithoorn. Omdat er gewerkt 
wordt met BridgeMate is de uitslag 
bekend wanneer het laatste spel is 
ingevoerd. Er worden 24 spellen ge-
speeld, verdeeld over 6 tafels. Niet 
onbelangrijk, de zevende tafel is de 
bar waar nog even gezellig nage-
kaart kan worden.

Om het voor nieuwe leden extra 
aantrekkelijk te maken heeft BVU 
een leuke actie: er wordt voor het 1e 
jaar contributie een lidmaatschap 
afgegeven van 2 jaar gegeven (het 
2e jaar is dus gratis) of: 2 halen = 
1 betalen! 

Wilt u meer informatie over de BVU, 
neemt u dan contact op met haar  
secretaris, Marineke Lang, zij helpt 
u graag verder. Zij is na 18.00 uur 
bereikbaar onder telefoonnum-
mer (0297) 569432 of via e-mail  
bvu@telfort.nl. 
Of kijk eens op de website:  
www.nbbportal.nl/1048.

Loterij Legmeervogels
Uithoorn - Zaterdagavond 10 april 
jl. heeft de trekking plaatsgevonden 
van de loterij Legmeervogels tijdens 
een gezellige feestavond in de kan-
tine van Legmeervogels. Deze lote-
rij was georganiseerd om de eigen 
bijdrage t.b.v. de kunstgrasvelden 
te financieren. De drie hoofdprij-
zen (reischeque gesponsord door 
Thomas Cook Zijdelwaardplein, 
een LCD-scherm gesponsord door 
Schaik Expert en de fiets gespon-
sord door Tweewieler v.d. Schaft) 
zijn inmiddels bij de gelukkige win-
naars. De reischeque is gewonnen 
door iemand uit Almere. Het LCD-
scherm en de fiets zijn gewonnen 
door de familie Streefkerk uit Uit-
hoorn. Hun zoon speelt in het pu-
pillenselectieteam E-3. Zijn ouders 
kochten 4 loten en wonnen twee 
hoofdprijzen. Er zijn nog enkele prij-
zen niet opgehaald, daarom hieron-
der de trekkingslijst. 

 1   Lantaarn    1011   
 2   Wijn    391   
 3   Lantaarn    895   
 4   Etagère    1045   

 5   Nivea vakantiepakket    817   
 6   Wijn    1006   
 7   Gift set    1277   
 8   Etagère    305   
 9   Wijn    1154   
10   Thee glazen in mandje 718   
11   Kaarsenplateau    747   
12   Wijn    577   
13   Chip- en Dipschaal    1031   
14   Wijn    1584   
15   Rolit Junior    1234   
16   Chip- en Dipschaal    1005   
17   MP-3 Clipz    1404   
18   Baddoeken    149   
19   Contactgrill    1164   
20   Wijn    508   
21   MP-3 Clipz    137   
22   Pannenset    1232   
23   Bakplaat    772   
24   Lego Creator    1228   
25   Senseo    739   
26   Multi schuurmachine    775   
27   Senseo    434   
28   Portable DVD    601   
29   Digatal IXUS Canon    1284   
30   Notebook 10”    1032   
31   Damesfiets    1429   
32   Reischeque    1529   
33   LCD Scherm    1427   

Legmeervogels DreamTeam 
A1 nadert koppositie
Uithoorn - De afgelopen weken 
werden alle wedstrijden door de za-
terdag A1 (vlaggenschip) van Leg-
meervogels met machtsvertoon ge-
wonnen. Het voetbal was helaas niet 
altijd even sprankelend, maar in de-
ze fase van de competitie gaat het 
om de punten.
De avondwedstrijden tegen SVW 
27 (Heerhugowaard) en SV Zaan-
dijk werden zakelijk gespeeld, in 
een paar minuten werden de pun-
ten veilig gesteld. De wedstrijd te-
gen SV Almere werd ontsierd door 
hard en gemeen spel van de be-
zoekers, maar met name Bas Abra-
hams, Benno Rooijakkers en Patrick 
van den Akker schroomden ook de 
duels niet. Pascal van Essen stuur-
de zijn team technisch en tactisch 
goed aan en wist voorin met Jordy 

de Groot een vast aanspeelpunt. 
De wedstrijd van afgelopen zater-
dag was er één van een bedenkelijk 
niveau. Wederom lieten de spelers 
van LMV A1 zien dat ze niet gewend 
zijn om te spelen tegen een ploeg 
die bijna antivoetbal speelt. De spe-
lers gaan dan ‘mee’ in het slechte 
spel van de tegenstander i.p.v. dat 
men zo’n tegenstander alle hoeken 
van het veld laat zien.
Aanstaande woensdagavond staat 
de competitiekraker tegen ODIN op 
het programma.
Als deze wedstrijd gewonnen wordt, 
dan is een kampioenschap vrijwel 
een feit.
Daarom hopen de spelers van LMV 
A1 op veel supporters.
De wedstrijd begint om 20.00 uur op 
het hoofdveld.

Qui Vive Heren 2 op 
koers
Uithoorn - Zondag was het weer 
zonnig met veel supporters op Qui 
Vive, Heren 2 moest thuis aantre-
den tegen Kampong. na wat op-
onthoud door het ontbreken van 
scheidsrechters ,kon de wedstrijd 
toch beginnen. Het elftal ging er 
vanaf het begin vol tegen aan ,en 
met Top Hockey een prima keeper 
en veel inzet en de bekende lach op 
het gezicht werd de ruststand van 
3-1  bereikt.  Met wat aanwijzingen 
van hun coach en goede tips aan el-
kaar ging de 2 de helft van start ,en 

met veel druk van Kampong werd 
de stand alsnog 3-2 , maar met heel 
veel werklust en inzet en goed hoc-
key werd de wedstrijd met een be-
langrijke 4-2 overwinning afgeslo-
ten .Super gedaan mannen en op 
naar de 2 de plaats op de ranglijst 
nog maar 1 pnt achter op de nr. 2 
van de reserve overgangsklasse .Na 
de wedstrijd werd onder het genot 
van een drankje nog gekeken naar 
Heren 1 van Qui Vive die ook een 
prima overwinning behaalde van 4-
1 .Prima weekend (Jullie Reporter).

Dames De Amstel zeker 
van promotie naar 2e klas
Uithoorn - Wat vorige week niet 
lukte, gebeurde afgelopen zaterdag: 
de dames van Zwem- en Polover-
eniging De Amstel stelden hun pro-
motie naar de 2e klasse Kring A vei-
lig. Dat deden ze door uit met rui-
me cijfers te winnen van Alliance 
uit Zaandam. Zelfs als ze de laatste 
wedstrijd (komende zondag thuis) 
tegen ZWV-Nereus verliezen, wor-
den ze op doelsaldo nog tweede en 
dus zeker van promotie.

Zonder Yvonne W. en Ninke be-
gonnen de dames aan de wedstrijd. 
Niké had de beginbal en via Hilde en 
Colette kwam de bal bij Rianne die 
een niet te missen voorzet op Hilde 
gaf. Zo stond het binnen een hal-
ve minuut 0–1. Veel rust in het spel 
gaf dat niet, want de meeste aanval-
len van De Amstel werden door ner-
vositeit niet afgemaakt. Diana stuit-
te op nummer 5 van de tegenpartij 
en ook de aanval waarbij Diana, Hil-
de, Kate en Maaike betrokken wa-
ren kon door de laatste niet omge-
zet worden in een doelpunt. Colet-
te reageerde prima op een venijnig 
schot van Wit 14. De aanval met Co-
lette, Hilde, Niké, opnieuw Hilde en 
Kate eindigde in de handen van de 
keeper van de thuisploeg. Een lange 
bal van Colette op Hilde werd door 
de laatste net naast geschoten. Met 
nog anderhalve minuut te gaan Had 
Hilde opnieuw succes toen een uit-
worp van de keeper van Wit door 
haar onderschept werd: 0–2.

Niké had bij het begin van het twee-
de partje opnieuw de bal en via Hil-
de kreeg ze hem terug, maar Wit 12 
was net te sterk voor haar. Na min-
der dan een minuut spelen was Ri-
anne wel succesvol. Via Colette, Ri-
anne, Hilde kwam de bal bij Mireil-
le. Die kreeg een vrije worp mee en 
door Yvonne V. kwam de bal bij Ri-
anne die beheerst scoorde 0–3. Een 
pass van Diana op Kate werd door 
de laatste net gemist. Wit 15 pas-
seerde Colette, maar het doelpunt 
werd afgekeurd. Na bijna twee mi-
nuten spelen veroorzaakte Wit 2 
een strafworp die door Hilde feil-
loos benut werd: 0–4. Maaike gaf 
een mooie voorzet op Niké, maar 
de keeper kreeg net haar hand er-
tussen. Na ruim twee minuten spe-
len moest Kate 20 seconden naar 
de kant en uit de overtalsituatie ver-
raste Wit 10 met een mooi lobje Co-
lette: 1–4. Tien seconden later was 
de Amstelaanval met Colette, Yvon-
ne V., Diana en Kate genoeg om Ka-
te met een mooie achterwaartse 

te laten scoren: 1–5. Rianne moest 
20 seconden naar de kant. Maaike 
kreeg een mooie kans maar werd 
door Wit 15 te hard gestopt, zodat 
deze naar de kant moest. De Amstel 
profiteerde niet.

Het derde partje begon matig. De 
aanvallen waren talrijk, zowel van 
De Amstel als van Alliance. Maai-
ke moest reddend optreden om een 
doelpunt te voorkomen. Het duur-
de tot na ruim twee minuten spe-
len dat een snelle aanval van Colet-
te en Niké bij Hilde kwam die de 1 – 
7 aantekende. Wit 6 probeerde met 
een snel genomen vrije worp Colet-
te te verrassen. Na ruim drie minu-
ten moest Wit 6 voor straf naar de 
kant, maar keeper en paal stonden 
succes voor Mireille in de weg. Wit 
6 schoot van afstand ver naast en er 
was een foutje van Yvonne V. voor 
nodig om Wit 14 de stand op 2–7 te 
laten zetten. Een aanval van Niké, 
Diana, Kate en Yvonne V. eindigde 
op de paal.

Bij het vierde partje had Wit de 
bal, maar binnen een halve minuut 
scoorde De Amstel dankzij Kate, 
Hilde en Rianne 2–8. Het beste van 
het spel was duidelijk voor De Am-
stel. Zij hadden het meeste balbe-
zit, maar benutten onvoldoende de 
(vele) kansen. Uit een voorzet van 
Niké maakte Hilde er nog 2–9 van. 
Met nog ruim drie minuten te spe-
len moest Rianne opnieuw naar de 
kant. Colette voorkwam schade uit 
de man-minder-situatie. Even la-
ter moest Wit 7 naar de kant, maar 
ook hier redde de keeper op het 
schot van Hilde. Na ruim drie mi-
nuten moest Rianne voor de der-
de keer naar de kant. Colette voor-
kwam een doelpunt van Wit 7 door 
de bal uit de lucht te plukken. Vlak 
voor de laatste minuut moest Niké 
voor straf naar de kant. Alliance 
profiteerde door Wit 14 die de stand 
op 3–9 bracht. Vier seconden voor 
tijd bracht dezelfde speler de stand 
4–9 op het bord. Dat was meteen de 
eindstand.

Coach Elmer was uitermate tevre-
den met de promotie. De wedstrijd 
zelf had beter gekund, maar wellicht 
speelden de zenuwen de dames 
parten. Zondag 25 april is de laat-
ste wedstrijd en de dames kunnen 
hun promotie kracht bijzetten door 
ook die wedstrijd te winnen. Op de 
foto het winnende team, waarop he-
laas Yvonne van Walstein en Ninke 
van Zwieteren ontbreken.

Wisselende kansen bij de 
bridgers van De Legmeer
Uithoorn - Nu de derde ronde pa-
rencompetitie zich ten einde spoed, 
neemt de spanning zichtbaar toe bij 
de promotie en degradatie kandida-
ten.

Een “mispeer” kan zomaar een ca-
tastrofe betekenen voor de één en 
een jubelende avond voor de ander.
In de A-lijn trokken Luuk Smit & Lij-
nie Timmer en Gerda Schavemaker 
& met BVU invalster kanjer Marine-
ke Lang onverstoorbaar hun plan en 
werden eerste en tweede met 62,80 
en 62,20%. Renske & Kees Visser 
gaan onverdroten door en scoor-
den ook nu weer een zestiger met 
61,61% en de derde plaats. Joop van 
Delft & Toon Overwater schaarden 
zich als vierde met 58,63% bij de top 
van de club evenals Gerda Bosboom 
& Anneke van Der Zeeuw die met 
55,06% vijfde werden.
Het topduo Ben ten Brink & Jan 
Bronkhorst verging het een stuk 
minder deze avond. Wat ze ook pro-
beerden, niets lukte echt goed en 
veel ging er net mis, zodat ze roem-
loos onderin eindigden. Als pleister 
op de wonde kregen ze gezelschap 
van twee andere tot de Legmeer 
bridge elite behorende paren, Wim 
Slijkoord & Francis Terra en Jan Eg-
bers & Ben Remmers, die ook hun 
avond niet hadden!

B lijn
In de B-lijn ging het met An & Jan 
van Schaick wel  voor de wind met 
een eerste plaats en 59,38%, op de 
voet gevolgd door Marianne & Huub 
Kamp die 59,03% binnen haalden.
Wies Gloudemans & Rie Sudmeijer 

trokken de aandacht met een keu-
rige 57,64% als derde en Tini Geling 
& Jo Wevers kwamen op ontsnap-
pingssnelheid uit de degradatie zo-
ne met 56,94% als vierde. Helleen & 
Mees van der Roest, kennelijk ge-
inspireerd door een monsterscore 
van vorige week, hebben de smaak 
te pakken en behaalden een vijfde 
plaats met 54,86%.

C Lijn
Onderin werden tot ieders verras-
sing Anton Berkelaar & Klaas Ver-
rips en Nel & Adriaan Koeleman 
aangetroffen, die een week eerder 
nog in de hoogste regionen verble-
ven.
De C-lijn werd deze keer gedomi-
neerd door Nel & Harry Gaaren-
stroom die afgetekend eerste wer-
den met 64,58%. Mick & Sybren 
Frantzen werden netjes tweede met 
57,64% gevolgd door Atie de Jong & 
Evert Wevers met 54,17% als derde.
Tini & Johan Lotgerink scoorden 
met het oog op de B-lijn safe een 
vierde plaats met 52,08% en Tini van 
Drunen & Wouda Roos herstelden 
zich van een mindere periode met 
nu een vijfde plaats en 51,74%.
Onderin ging het met Tom de Jon-
ge & Herman Vermunicht duidelijk 
minder dan ze de laatst tijd gewend 
waren.
Heeft u soms ook uw avond niet of 
juist wel, toon karakter en zet u aan 
het bridgen bij De Legmeer.
Elke woensdagavond vanaf 19.15 
uur in de barzaal van sporthal De 
Scheg.
Voor inlichtingen Gerda Schavema-
ker, tel. 0297 567458.

Verrassing bij
Bridgeclub Hartenvrouw
Uithoorn - Op dinsdag 13 april 
werd de voorlaatste ronde van de 
vierde competitie gespeeld. Volgen-
de week de einduitslag die nog lang 
niet vast staat.
Bridge is toch altijd verrassend, zo 
ben je eerste (en blijf je), zo ben je 
tweede en dan...? Ach ja.
In de A-lijn, met dertien paren, wer-
den Geke Ludwig en Margo Zui-
dema eerste met 63.33%, Rijna 
Slijkoord en Renske Visser werden 
tweede met 54.58%, als derde ein-
digden Elly van Nieuwkoop en Jes-
sie Piekaar: 53.75%. 

In de B-lijn, met vijftien paren, wa-
ren de paren Gertrude Doodkor-
te/Floor Janssen en (combipaar) 
Rini Tromp/Trudy Fernhout eerste 
met  56.94%. Als tweede meldden 
zich Ploon Roelofsma en Marja Slin-
ger met  54.86%, Ria van Geelker-
ken en Wil Blansert werden derde 
met 54.51%.
De competitie: eerst maar de A: 
Ach Nel en An, door niet aanwezig 
te zijn (hoe dom?) zijn jullie verdre-
ven naar de tweede plaats door Ge-
ke Ludwig en Margo Zuidema. Vol-
gende week revanche? Derde blij-
ven, voorlopig, Greet Overwater en 
Guus Pielage.
Dames Van Schaick/Wit, vorige 

week riante vierde en nu?
Kommer en kwel, wat “bezielde u 
niet? Uw huidige plaats zal in de-
ze krant niet vermeld worden, maar 
er wordt in de laatste ronde wel het 
nodige van u verwacht!”
In de B-lijn blijven Gerda Bosboom 
en Nel Hamelijnck, ondanks hun 
afwezigheid deze keer, eerste met 
een heel hoog gemiddelde. Miene-
ke Jongsma en Hil Cammelot ko-
men hogerop en hebben de twee-
de plaats veroverd. Dames Loes 
Wijland/Ans Pickkers hoe hebben 
we het nu? U bent verdreven, als 
gedoodverfde derde, naar de ......
plaats.
Annet Roosendaal /Rini Tromp heb-
ben uw derde plaats ingenomen; zij 
kwamen van plaats zes zomaar uit 
het niets. Kom Loes en Ans, dit kan 
toch niet blijven toch? 
Ook nu blijft het verschil tussen 
nummer drie en vier (in de B-lijn) 
minimaal, wie weet welke verschui-
ving er nu nog in beide lijnen plaats 
kan vinden. Volgende week de defi-
nitieve uitslag.
Bridge blijft een leuk spel, voor be-
ginners en gevorderden. 
Wilt u ook spelen? Hartenvrouw 
heet u van harte welkom als nieuw 
lid. Inlichtingen bij Alice Oostendorp, 
telefoonnummer 0297-540183.

Qui Vive Jongens A1 komt 
in laatste kwart tekort 
tegen HDM
Uithoorn - Met een uitgedunde en 
gehandicapte Qui Vive JA1-selectie 
was het voorafgaand aan het duel 
al duidelijk dat de wedstrijd tegen 
HDM zwaar zou worden en niet veel 
kans had mooi hockey op te leveren. 
Verrassend was wel, dat Qui Vive op 
een onverwachte voorsprong kwam 
en deze tot het laatste kwart van de 
speeltijd wist vast te houden. De in-
vallers uit de A2 stonden hun man-
netje en het hele Uithoornse team 
oogstte waardering door de gehe-
le wedstrijd het afgesproken spel te 
spelen.

Zonder de geblesseerde Matthieu 
Eveleens en Joep Heijerman, de ge-
schorste Wouter Haremaker en  Ca-
sper Slot wegens studie en met de 
niet fitte Casper Wilmink en Jes-
se Kolenberg begon Qui Vive ge-
handicapt aan de wedstrijd tegen 
HDM. De uitwedstrijd werd in een 
enerverend duel geflatteerd met 5-
0 verloren, waarbij HDM acht straf-
corners kreeg en Qui Vive zes. Dat 
laatste zou er dit keer niet inzitten. 
Want Qui Vive-trainer/coach Etien-
ne Spee koos voor het eerst in de-
ze  interdistrictscompetite niet voor 
de aanval, maar voor een verdedi-
gend concept. 

Onverwachte voorsprong 
HDM speelde vanaf het eerste fluit-
signaal aanvallend, maar kon door 
de stugge verdediging van Qui Vive 
weinig afdwingen. Na acht minuten 
was er al een groene kaart voor het 
HDM, maar gelukkig zou het daar-
bij blijven omdat beide teams ook 
bij twijfelachtige beslissingen van 
de scheidsrechters zich niet lieten 
verleiden tot commentaar. De eer-
ste, fraai uitgevoerde aanval van Qui 
Vive leverde na tien minuten al een 
kans op. Na een slim overstapje van 
aanvoerder Marc van Zijverden op 
een uitgekiend liftpassje van Jacob 
Veerhuis vond Daniël de Graaf het 
HDM-net en zette het team van co-
sponsor Koop Lenstra verrassend 
op een 1-0 voorsprong. De niet-fit-
te Casper Wilmink moest worden 
vervangen door de half geblesseer-

de Kolenberg, al was daar op het 
veld niet veel van te merken. Qui Vi-
ve kreeg nog een paar mogelijkhe-
den uit enkele counters, maar HDM 
dwong een overwicht af. Qui Vive 
bleef bekwaam verdedigen. Jasper 
van Hijfte redde een keer op de lijn, 
keeper Mats Kaas hield het hoofd 
koel, net als de verdedigers Jacob 
Veerhuis, Maarten Sterk en Basti-
aan Vink.  

Spanning in tweede helft
In de tweede helft speelde Qui Vi-
ve hetzelfde spel, waarbij de mid-
denvelders Tom Gunther en Maar-
ten Post veel werk moesten verzet-
ten. Qui Vive bleef, tegen de natuur-
lijke aanvalsdrang van de spelers 
en begeleiders in, volharden in het 
‘Catanacciohockey’. HDM kon daar 
aanvankelijk geen antwoord op vin-
den. In de 20e minuut was het de 
Haagse spits die op de kop van de 
Qui Vive-cirkel toch ruimte kreeg en 
met een schitterend backhandschot 
de 1-1 binnenschoot. Vijf minuten 
later kreeg Qui Vive binnen kor-
te tijd drie makkelijk gegeven cor-
ners tegen, waaruit HDM twee keer 
scoorde en het ABNAmro-team uit 
Uithoorn op de knieën kreeg. Qui 
Vive probeerde nog om te schake-
len naar de aanval, maar kon geen 
vuist meer maken en moest de com-
petitiepunten aan HDM laten. De in-
vallers Bastiaan Vink, Manfred Boe-
kel en Alexander Zonjee uit de A2 
speelden een prima partij in het Qui 
Vive-team, waarvan alle spelers tot 
het laatste fluitsignaal hun positieve 
instelling behielden. 

Op bezoek bij koploper
Volgend weekend gaat Qui Vive op 
bezoek bij de ongeslagen koplo-
per HGC. Het thuisduel tegen deze 
kampioenskandidaat ging letterlijk 
in de laatste seconde met 3-4 ver-
loren. 
JA1 gaat daarom ook volgende 
week voor de kansen, met hopelijk 
een van blessures hersteld team en 
vertrouwend op de mogelijkheden 
van de individuele spelers en vooral 
het collectief. 

Foto:  Een stug verdedigend Qui Vive A1 bleef driekwart van de wedstrijd op 
voorsprong tegen  HDM (foto Ed Kaas)
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Volleybal
Dames SAS ’70 2 ook 
kampioen
Uithoorn - In de 3e klasse G bleef 
het bij de dames van SAS ’70 2 tot 
het einde van de competitie span-
nend. Met nog 2 wedstrijden te 
gaan, stond SAS slechts 1 punt ach-
ter op VVO. Het hele seizoen was 
het stuivertje wisselen tussen deze 
twee teams. 
De een na laatste wedstrijd moes-
ten beide teams tegen elkaar. In 
een zinderende wedstrijd trok SAS 
aan het langste eind. De beide coa-
ches (Ron en Anneke) konden SAS 
de juiste spirit meegeven, waardoor 
de SAS dames boven zichzelf uit-
stegen. Gevolg: SAS stond nu met 2 
punten aan kop. Alles hing nu af van 
de laatste wedstrijd!
VVO moest als eerste aan de bak. 
Tot grote verrassing van SAS verloor 
VVO met 3-1 van Atalante 3, waar-
door SAS kampioen was. 
Toch wilde SAS haar laatste wed-
strijd tegen VHZ winnend afsluiten. 
Dit was hen dit seizoen nog niet ge-
lukt. De beide eerdere wedstrijden 
waren met 3-1 en 4-0 door VHZ ge-

wonnen. De SAS-dames begonnen 
slecht aan de wedstrijd. Geen idee 
of dit aan de zaal lag of aan de ze-
nuwen, maar de eerste set werd 
met 28-26 verloren. Ron, weer mee 
als coach, wist de dames goed op 
te peppen. Hierdoor ging de twee-
de set nipt naar SAS (26-24). De 
laatste twee sets wist SAS gemak-
kelijker te winnen, hoewel VHZ in 
de laatste set nog behoorlijk terug-
kwam. In deze set kreeg Anouk een 
publiekswissel.
Met een fantastisch gevoel kon SAS 
hierna de beker en champagne in 
ontvangst nemen. 

Voor trainer Ron Ferwerda eindig-
de hiermee een fantastisch seizoen. 
Onder zijn bezielende leiding zijn 
zijn beide dames SAS teams kampi-
oen geworden in de 3e klasse.
De beide teams kunt u volgend jaar 
dus bewonderen in de 2e klasse.
Hopelijk blijft deze geweldige trai-
ner ook volgend seizoen de stuwen-
de kracht achter deze beide teams. 

Drie keer zilver voor 
KDO turnsters
De Kwakel -Bijna 60 meisjes van 
vier verenigingen , te weten Kwiek 
uit Nieuwveen, Zevensprong uit Ze-
venhoven, ODI uit Leimuiden en 
KDO uit De Kwakel stonden zater-
dag 24 april al vroeg voor de deur 
van sporthal ’t Spant in Leimuiden. 
Zij organiseren samen een loka-
le turncompetitie over drie wedstrij-
den verdeeld. Zaterdag was de af-
sluitende wedstrijd. Dit maal waren 
de onderdelen balk, lange mat en 
sprong met de minitrampoline aan 
de beurt.

Jette en Isabella allebei 
op de tweede plaats
Er werd begonnen met niveau 13. 
Deze meisjes zijn geboren in 2000 
en 2001. Misty Kas en Isabella van 
der Knaap waren in vorm. Op de 
balk haalde Misty het hoogste cij-
fer, een 8,9. Op de minitrampoli-
ne was dat Isabella met een 9 voor 
een mooie spreidhoeksprong. Op de 
lange mat was Isabella weer beter. 
Door een prima gestrekte radslag 
en handstanddoorrol haalde ze een 
8,7. Misty kreeg een 8 voor haar oe-
fening. In de einduitslag bleek dat 
Misty met 8,57 een 7e plaats had 
behaald. Wat heel goed is tussen 
19 meisjes. Isabella mocht het podi-
um op . Haar 8,80 punten gemiddeld 
waren een zilveren medaille waard! 
Ilse van de Berg van Kwiek werd 
hier 1e met 8,83 gemiddeld.
Tegelijk met Misty en Isabella deed 
ook Jette Zuijderduin mee. Zij streed 
met 7 andere meisjes om de prij-
zen voor “jong talent”. Deze laatste 
wedstrijd mocht zij, geboren in 2002 
vast proeven aan de selectie groep. 
Ze deed het prima! Bleef goed op 
de balk, sprong lekker hoog en ook 
de lange mat zag er al goed uit. Met 
een 8 en twee maal 8,4 haalde ook 
zij een tweede plaats en mocht op 
het podium de zilveren medaille in 
ontvangst nemen.

Hoog niveau met veel negens
In niveau 12 deden 22 meisjes mee. 
De 6 meiden van KDO begonnen op 

de balk. Daar was het hoogste cij-
fer voor Lynn van Wees, een 8,4 ge-
volgd door Denise van der Tol met 
een 8,2. Alles mooi ruim uitgevoerd 
zonder al te veel wiebels. Bij de lan-
ge mat vielen er drie negens. Voor 
Paula Meekel en Lynn een 9 en voor 
Maysa Broeren zelfs een 9,4.  Ook 
bij de salto op de minitrampoline 
werden negens gehaald. Hier kreeg 
Katja Bertoen een 9,2 voor haar ge-
hurkte salto en Maysa een 9,4 voor 
een gehoekte salto.

Al met al hele hoge scores, maar 
in dit niveau liggen de prestatie ni-
veaus van alle meisje heel dicht bij 
elkaar. Sophie Meekel haalde 7,88 
gemiddeld. Katja 8,27. Denise werd 
negende met 8,48 . Lynn was ge-
deeld 6e met 8,73 punten. Amber 
Uijttewaal van Kwiek scoorde met 
8,97 de 1e plaats. En Maysa van 
KDO werd tweede met 8,93 punten. 
De zilveren medaille nam zij trots in 
ontvangst.

Totaal score
Na enig rekenwerk werd ook nog de 
totaal score bekend gemaakt. Na de 
drie wedstrijden werd het beste cij-
fer van de balk, ongelijke brug en 
lange mat geteld. Van de drie ver-
schillende sprongen werd een ge-
middelde genomen. Die vier cijfers 
samen vormden weer gemiddeld de 
totaal score over het hele seizoen. 
In niveau 13 gingen de eerste twee 
plaatsen naar Kwiek, maar Isabel-
la scoorde met 8,625 een gedeel-
de derde plaats en Misty werd in 
het totaal vierde met 8,592 punten. 
Susan en Anouk die er dit maal niet 
bij waren scoorden 7,525 en 7,438 
punten.

In niveau 12 gingen ook de eerste 
twee plaatsen naar Kwiek. Hier werd 
Maysa derde met 8,921 en Lynn vijf-
de met 8,875.  Paula scoorde 8,567, 
Quinty 8,138, Denise 8,329, Katja 
8,163 en Sophie 8,550.
De laatste wedstrijd was een goede 
afsluiting van het seizoen.

Dames van De Amstel 
zijn gepromoveerd
Uithoorn - Na de overwinning van 
vorige week stelden de dames van 
Zwem- en Polovereniging zondag-
avond de promotie naar de 2e Klas-
se District helemaal veilig. Nereus 
werd in de laatste thuiswedstrijd 
met 5 – 2 verslagen.
Niké veroverde aan het begin van 
het eerste partje de bal en speel-
de meteen door naar Maaike.  De-
ze speelde Hilde aan en vervolgens 
ging de bal naar Diana die met-
een uithaalde. Zo stond het binnen 
30 seconden 1 – 0. Blauw 11 raak-
te met een lobje de lat, maar De 
Amstel bleef sterker. Hilde onder-
schepte een aanval van de tegen-
partij en Diana scoorde na ruim een 
minuut haar tweede doelpunt: 2 – 
0. Kate verdedigde goed waardoor 
Blauw 11 niet tot scoren kwam. Di-
ana kreeg de bal van Colette en via 
Niké kwam de bal bij Rianne die net 
naast schoot. Ondanks goed verde-
digen van Maaike kon de tegenpar-
tij na ruim drie minuten toch tegen 
scoren. Een mooie pass van Maaike 
werd enkele tellen later door Kate 
met een goede achterwaartse afge-
rond: 3 – 1. Colette redde vlak voor 
tijd op een hard schot van Blauw 5.

Op neer
Het tweede partje begon met Hil-
de aan de bal. De wedstrijd golf-
de op en neer. De Amstel was wel 
het gevaarlijkst, maar ook de tegen-
partij kwam tot enkele schoten. Na 
ruim een minuut moest Yvonne V. 
20 seconden naar de kant. Een mi-
nuut later was Blauw 2 aan de beurt. 
In beide gevallen profiteerden de 
teams niet van de man-meer-situ-
atie. Hilde raakte hard de paal  en 
ook Yvonne V. liet zich niet onbe-
tuigd. Ook toen Blauw 3 vlak voor 
tijd naar de kant moest konden de 
Amsteldames niet scoren. Zo bleef 
de stand op 3 – 1.
Bij het begin van het derde partje 
haalde Niké weer de bal. Zij speel-
de Hilde aan die de bal even vast 
hield en vervolgens op de doorge-

zwommen Niké speelde. Ten koste 
van een strafworp kon Blauw 2 nog 
even redden. Niké benutte zelf de 
strafworp en bracht de stand op 4 
– 1. Een mooie aanval met Maaike, 
Rianne en Mireille kwam bij Yvon-
ne V. die net over schoot. Na ruim 
twee minuten moest Yvonne V. op-
nieuw naar de kant en nu profiteer-
de de tegenpartij wel: 4 – 2. Rian-
ne probeerde het na stevig doorzet-
ten, maar had geen succes. Diana 
kreeg ook een tijdstraf omdat ze iets 
te duidelijk maakte hoe de tegen-
stander haar behandeld had.  On-
danks vele aanvallen van beide par-
tijen veranderde de stand dit part-
je niet.

Tijdstraf
Ook het vierde partje begon met 
Niké aan de bal. Binnen een minuut 
kreeg Blauw 3 haar tweede tijdstraf 
omdat ze Maaike te hard aanviel. 
Maaike speelde Hilde aan die hard 
uithaalde en de 5 – 2 op het score-
bord liet zetten. Yvonne W. verdedig-
de goed, maar was ook betrokken 
bij enkele mooie aanvallen. Na bij-
na twee-en-een halve minuut kreeg 
Yvonne W. een tijdstraf. Echt gevaar 
bracht het niet met zich mee. Niké 
probeerde een schot terwijl afspe-
len op de vrijliggende Maaike be-
ter geweest was. Hilde beging een 
te zware overtreding waardoor zij 20 
seconden naar de kant moest. De 
Amstel verdedigde goed zodat Ne-
reus niet tot scoren kwam. Colette 
trad nog een paar keer reddend op 
en zette dan meteen weer een aan-
val op. Veel resultaten had dit alle-
maal niet meer. De stand bleef 5 – 
2 in het voordeel van De Amstel. De 
tweede plaats en daarmee promotie 
was veilig gesteld.
Na afloop werd de promotie uitbun-
dig gevierd en coach Elmer kwam 
daarbij uiteraard in het water te-
recht. Een mooie afsluiting van een 
seizoen waarin de dames hebben 
laten zien dat ze meer in hun mars 
hebben.

Brittany von Gerhardt 
wint International 
Dutch Youth Cup
Uithoorn - Afgelopen zaterdag 24 
april vond in Maassluis het Interna-
tional Dutch Youth Cup plaats. Dit 
was voor de kadetten, judoka’s tot 
17 jaar, het laatste meetmoment in 
Nederland.
In het gewicht van Brittany, -40 Kg, 
waren nu maar 3 judoka’s door af-
zeggingen. Dit betekende voor Brit-
tany dat er twee wedstrijden no-
dig waren om kampioen te wor-
den. Haar eerste wedstrijd was te-
gen Laura Donker, deze won ze vrij 
eenvoudig door haar met een mooie 
worp te gooien voor een ippon. Haar 
tweede wedstrijd was tegen haar ri-
vale en judovriendin Brianne Juli-
ana. Brittany begon heel sterk en 
kon een prachtige heupworp inzet-

ten waar ze wazari voor kreeg. Bri-
anne moest nu aanvallen en kwam 
sterk terug tot 2 yuko’s . Britt wist 
het echter vol te houden en won uit-
eindelijk dus met een wazari. 

Het laatste meetmoment is op 8 en 9 
mei in Berlijn, dit is een zogenaamd 
European Cadet Cup. Dit een Inter-
nationaal A-toernooi waarbij de Na-
tionale Judobonden van de diverse 
landen aanwijzen wie hier aan mo-
gen deelnemen. De Judo Bond Ne-
derland heeft Brittany aangewezen 
om hieraan te mogen meedoen. Dit 
is traditioneel een heel sterk bezet 
toernooi met judoka’s van over de 
hele wereld. Hopelijk wordt ook dit 
een goed toernooi voor haar.

Bridgeclub ABC
Uithoorn - Afgelopen donderdag 
werd de zevende en tevens voor-
laatste ronde van de derde periode 
gespeeld.
In de B lijn waren het Rita Lands-
man en Marthe Pijnappels die met 
een percentage van 60,12 % be-
slag legden op de eerste plaats. De-
ze eerste plaats werd bij het oplezen 
van de uitslagen door de wedstrijd-
leider met een luid applaus begroet. 
Rita was na een afwezigheid van 
maanden door een ernstige been-
breuk pas weer voor de tweede keer 
op de club en dan een dergelijk re-
sultaat. Tweede werden Ria Wezen-
berg en Hanny Hamacher met een 
percentage van 59,23 %. De der-
de plaats was voor het koppel Riet 
Bezuyen en Wim Egberts met een 
percentage van 55,65 %. Er moet al 
een wonder gebeuren in negatie-
ve zin om Riet en Wim van promotie 
te weerhouden. Nu volgende week 
maar kijken wie hen naar de A poule 

gaat vergezellen. In de A lijn was het 
echtpaar Henny en Lucas van der 
Meer kennelijk geschrokken van 
het resultaat van de week ervoor.  
Zij eindigden toen op de zestiende 
en laatste plaats met een percen-
tage van 36,31 %. Zij werden toen 
letterlijk met beide beentjes op de 
grond gezet. Deze week eindigde zij 
als eerste met 60,07 %. Tweede wer-
den Siep Ligtenberg en Piet Prins 
met 58,68 % en op de derde plaats 
eindigden Corry Snel en Netty Wal-
pot met 55,21% Op donderdag 29 
april is de achtste en laatste ronde 
gespeeld. Dan wordt duidelijk wel-
ke vier paren uit de B lijn promove-
ren naar de A lijn en wie een stap-
je terug gaan zetten vanuit de A lijn 
naar de B lijn.
Gezien de stand op de ranglijst is al-
les nog mogelijk, dus zal het er die 
ochtend spannend aan toe gaan. U 
leest de resultaten uiteraard in ons 
volgend verslag.

Bridgevereniging 
Hartenvrouw
Uithoorn - Vorige week dinsdag, 20 
april, werd de laatste zitting van de 
vierde competitie gespeeld en kwam 
daarmee een einde aan de strijd om 
de eerste, tweede en derde plaats. 
Toch nog verrassend dat wel: vele 
eersten zullen de derde zijn etc.
In de A-lijn, met twaalf paren, 
werd het (combi)paar Jessie Pie-
kaar/Margo Zuidema eerste met 
68.33%! Ina Melkman en Jetty Wee-
ning plaatsten zich als tweede met 
55.00%. Derde deze keer Greet 
Overwater en Guus Pielage met 
53.33%. In de B, ook met twaalf pa-
ren, werden Gerda Bosboom en Nel 
Hamelijnck,samen met Wil Blan-
sert en Ria van Geelkerken, gedeel-
de eerste met 55.42%. Waar zijn de 
individuen gebleven met al dat de-
len? Het (combi)paar Riet Willem-
se/Tina Wagenaar scoorde 54.38% 
en werden tweede. De dames Ted 
Brand/Alice Oostendorp plaatsten 
zich als derde met 52.50%. Zo ken 
ik u weer dames, waar bleven jul-
lie al die tijd?
Dan de competitie. Als eerste ko-
men Geke Ludwig en Margo Zuide-
ma uit de strijd, ach dames Nel Bak-
ker/An van der Poel helaas is plaats 
drie wat jullie rest, na gedoodverf-
de eerste! Maar ja wegblijven en 
een slechte score wint niet. Greet 
Overwater en Guus Pielage eindig-
den als tweede. Voor de paren Tini 

Geling/Paula Kniep, Trudy van den 
Assem,Refina van Meijgaarden, Jo-
sé Möller/Ank Reems en  Thecla 
Maarschalk/Rees van der Post is in 
het nieuwe seizoen een plaats gere-
serveerd in de B-lijn.

In de B-lijn staat, zoals verwacht, 
het paar Gerda Bosboom/Nel Ha-
melijnck eerste met een voorsprong 
van 7.33% op nummer twee: Wil 
Blansert/Ria van Geelkerken die uit 
onverwachte hoek op kwamen dra-
ven. Geweldig dames! Ook een ver-
rassing is het paar Eugenie Ras-
quin/
Riet Willemse. Nog nooit in de krant 
vermeld gedurende deze competi-
tie en nu derde! Wat is uw geheime 
wapen?
Samen met voornoemde paren en 
Annet Roosendaal/Rini Tromp mo-
gen wij u in augustus verwelkomen 
in de A.
Volgende week vindt de einddrive 
plaats, hiervan wordt geen verslag 
gedaan. Zomerreces breekt aan. 
Op 31 augustus a.s. zien wij u graag 
om 13.00uur terug in de Scheg. Het 
nieuwe seizoen begint dan met de 
algemene ledenvergadering, waar-
na wij weer met frisse moed de strijd 
aangaan. Ook lid worden van Har-
tenvrouw?
Inlichtingen bij Alice Oostendrop, 
telefoonnummer 0297-540183.

Handbalclinic en inloop-
training KDO druk bezocht
De Kwakel - In de Nationale Sport-
week van 17 t/m 24 april organiseer-
de KDO handbal een tweetal activi-
teiten: een handbalclinic en een in-
looptraining. Beide activiteiten zijn 
druk bezocht en leverden veel posi-
tieve reacties op. Op woensdagmid-
dag vond de inlooptraining plaats, 
de laatste in een reeks van vier. On-
geveer 18 kinderen van alle leeftij-
den hebben op deze laatste trai-
ning mogen proeven aan een ech-
te handbaltraining. De kinderen wa-
ren heel enthousiast en leergierig. 
Het hoogtepunt was het  handbal-
partijspel aan het einde van de trai-
ning; doelpunten maken was nog 
moeilijk, maar fanatiek was ieder-
een zeker! KDO hoopt veel van de-
ze kinderen te mogen begroeten als 
nieuw lid. De handbalclinic stond op 
het programma voor de KDO pro-

modag op zaterdag. De clinic was 
bestemd voor de eigen jeugd en 
werd gegeven door spelers van ere-
divisieclub Fiqas/Aalsmeer. Er wer-
den twee spelers verwacht, maar 
zij hadden zelfs nog twee man ver-
sterking meegenomen om de jeugd 
van KDO de fijne kneepjes van het 
handbal bij te leren. Vooral leuk was 
om te zien met welke de snelheid 
de trainingen gegeven werden, al-
le kinderen waren bijna continu in 
beweging. En de jeugd zelf vond de 
snelheidsmeter, waarmee je kunt 
zien hoe hard je gooit, erg stoer.

Ook handballen?
Wil je ook eens kijken of deze flit-
sende sport bij jou past? Kijk voor 
meer informatie op   www.kdo.nl of 
mail naar  handbal@kdo.nl. Dan kun 
je eens komen meetrainen.

Legmeervogels D3 
zeer goed!
Uithoorn - Zonder geblesseerde 
Lars Verheul (knie), en voordat de 
tegenstander het wist, en sommige 
ouders die wat later kwamen ook, 
was het al 3-0.

Als een sneltrein denderde de D3 
over de tegenstander heen. Het 
werd 1-0 na een rush van Ricky van 
Putten. Uit een goeie vrije trap van 
Dennis Pappot maakte Keita Inoue 
goed de 2-0.
Lars Hoogeveen en Keita Inoue 
deelden de vreugde met een “Box”. 
De 3-0 kwam door mooi kaatswerk 
van Dario Thijssen en Ricky van Put-
ten, waarna Keita Inoue 3-0 maakte. 
Mischa Plasmeijer brak goed door, 
helaas hield de keeper zijn inzet te-
gen. Tjonge, wat was de D3 fel, zat 
kort op de tegenstander en speel-
den bijna de hele 1e helft op de helft 
van de tegenstander, het was een 
heel goede 1e helft en JAU kwam 
er niet doorheen. Het bleek dat de 
aanval de beste verdediging was, de 
D3 had het helemaal onder contro-
le en keeper Kevin Mayenburg kon 

niets anders doen dan aanmoedi-
gen want ballen kreeg hij niet of 
nauwelijks. De tweede helft gaf een 
iets ander beeld, een meer gelijke 
wedstrijd maar de D3 gaf de voor-
sprong niet meer weg.

De mouwen werden opgestroopt 
door Lars Veenhof en op inzet gin-
gen ze de strijd aan. Even later 
maakte Rick Kuit met een mooie 
kopbal uit een corner van Chendo 
Melgers de 4-0.
Omdat JAU wat meer in de wed-
strijd kwam moest Kevin Mayen-
burg ingrijpen op de hoek van het 
strafschopgebied, en Daiki Masui 
blokte goed met een sliding. Toch 
werd het 4-1. De D3 gaf niet op en 
ging door.
Damy de Groot dolde nog een aan-
valler in het centrum. De laatste 10 
minuten werd JAU sterker, en maak-
te nog wel de 4-2, maar de D3 raak-
te niet in paniek en won deze wed-
strijd. Het was net als vorige week 
weer een goede wedstrijd jongens, 
gefeliciteerd!



Uithoorn - Vorige week zondag 18 
april was het weer zo ver. De AK-
tiedag op het Alkwin Kollege. Op de 
AKtiedag komen er ouderen van-
uit de buurt naar het Alkwin Kolle-
ge om in een fi jne sfeer te genie-
ten van een goed georganiseer-
de dag met onder andere leuke op-
tredens, lekker eten en drinken. Het 
thema was dit jaar ‘Ik hou van Hol-
land’. Vooraf aan de dag is al veel 
werk verricht. Het comité is namelijk 
al maanden geleden begonnen met 
de voorbereidingen. Het comité be-
staat dit jaar uit zeventien leerlingen 
en drie docenten. Ze gingen met-
een hard van start. Nadat de gas-
ten hun formulieren hebben ingele-
verd, hebben de gastheren en gast-
vrouwen deze eerst bezocht om el-
kaar alvast een beetje te leren ken-
nen en om hen alvast een prettig 
‘voorgevoel’ te geven. Ondertussen 
is er nagedacht over het program-
ma. Hierbij is natuurlijk ‘Holland’ het 
hoofdonderwerp geweest. Het me-
nu bestond uit onder andere soep 
en bitterballen. Gelukkig waren er 
dit jaar weer genoeg rijders die zich 
vrijwillig aanboden om de gasten 
van hun huis op te halen en naar 
school te brengen, en aan het eind 
van de middag weer terug naar huis 
te brengen. Iets voor tien uur kwa-
men de eerste gasten al binnen. De 
hele school was versierd met mo-
lens, Nederlandse vlaggen en met 
bloemen die door diverse kwekers 
en ouders zijn gesponsord. Zij wer-
den bij hun auto ontvangen en naar 
binnen begeleid en aangemeld. Nog 
even de jas ophangen en de gast-
heer- of vrouw laten omroepen en 
de dag kan beginnen! 

Rond elf uur was iedereen binnen 
en was er tijd voor een welkomst-
woordje van de rector en de coör-
dinator van de AKtiedag, Bart van 
de Rotten. Dit werd gevolgd door 
een lekker stukje appeltaart van 
Jos van den Berg van Albert Heijn. 
Hierna werden de gasten vermaakt 
door optredens van verscheidene 
artiesten. Mooie muziek en prach-
tige dans. Met de lunch kregen de 
gasten heerlijke broodjes met o.a. 
kaas van ‘Kaas en zo, Stijn Melen-
horst’ en worst. In de middag werd 
er nog gezorgd voor een lekkere 
borrel met heerlijke bitterballen, ge-
sponsord door de Family. Nog een 
paar optredens en de dag was zo 
voorbij! Als laatste zijn alle gasthe-
ren en gastvrouwen, keukenprin-

sen- en prinsessen, de docenten, 
het ASO, Alkwin Swing Orkest, en 
het comité op het podium gekro-
pen om nog een paar echte Hol-
landse liedjes te zingen. De oude-
ren zongen zelf ook uit volle borst 
mee en het was een echte gezelli-
ge sfeer! Met de laatste woorden: 
‘Dag lieve gast, dag lieve vrienden, 
u kreeg de dag, die u verdiende. Dit 
is mijn wens, als ik wensen mag: ‘Tot 
volgend jaar op de AK-tiedag!’, wer-
den alle gasten uitgezwaaid. De in 
het rood-wit-blauw of oranje gekle-
de medewerkers verwisselden snel 
hun rol om tot schoonmaker en gin-
gen snel aan de slag om het Alkwin 
weer om te toveren tot een gewone 
school. Het was weer een geweldi-
ge dag met veel plezier. 
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5 mei kaarten
De Kwakel - Woensdag 5 mei is er in het Dorpshuis De Quakel weer 
bevrijdingsdagklaverjas en -pandoeren. Inschrijving vanaf 13.00 uur. 
Het kaarten begint om 13.30 uur. De inschrijving kost 2,50 euro.

Tweeëndertigste AKtiedag 
‘Ik hou van Holland’ op 
het Alkwin Kollege

www.ivn.nl/derondevenen&uithoorn

NATUUR 
DICHTBIJ 
HUIS

Elke veertien dagen vindt u hier een 
column van de Vereniging voor 
“natuur- en milieueducatie (IVN), 
afdeling De Ronde Venen & Uithoorn”

IVN meldpunt natuurwaarnemingen:
Telefoon 0297-563813

HET IS WEER HOMMELES
Hommeles betekent herrie, goed mis, de boel 
op stelten zetten. Niet iets waar je aan denkt als 
de eerste hommel in het voorjaar voorbijkomt 
zoemen. Het geeft eerder het blije gevoel: het 
voorjaar is nu echt begonnen !!
De hommel is 
een onderfa-
milie van de 
bij.
Een van de 
meest voor-
k o m e n d e 
hommel is 
de aardhom-
mel. Deze 
hommel, die 
in iedere tuin 
wel te vinden 
is, heeft twee 
oranje/gele 
strepen en 
een witte 
streep aan het eind. Hij begint zijn leven in alle 
vroegte op een warme lentedag. Zodra de 
grond opwarmt wordt het dikke harige hoopje 
“hommel” wakker. De hommel die overwintert 
is de koningin. Vijf à zes maanden lang teert 
de koningin in een gat in de grond op haar 
vetreserves. In haar lijf bewaart zij het zaad van 
de paring van de vorige zomer. De koningin is 
groter dan de latere hommels (de werksters).
Nadat de koningin zich tegoed heeft gedaan 
aan de nectar en stuifmeel van de eerste bloe-
men in de tuin maakt zij een nest in de grond. 
Hier worden de eitjes gelegd waar 2 à 3 weken 
later jonge hommeltjes uit komen. Deze hom-
meltjes, de werksters worden grootgebracht 
door de koningin. Die werksters nemen nu de 
taak van de koningin over. De koningin legt 
daarna alleen nog maar eitjes. Bijna de hele 

kolonie (soms wel 300 tot 400 stuks) sterft in de 
nazomer. Behalve dan de jonge  koninginnen,  
deze graven zich weer in en wachten op het 
volgend voorjaar.

De hommels 
sterven om-
dat ze geen 
voedselvoor-
raad aanleg-
gen voor de 
winter.
Dat is het 
grote ver-
schil met een 
(honing)bij, 
deze bijen-
soort verza-
melt zoveel 
nectar dat 
hun volk de 
winter kan 

overleven. De imker maakt daar dankbaar ge-
bruik van.

Als u buiten in de tuin of de natuur bent, kijk 
dan nog eens extra goed naar de hommels. U 
zult zich dan verbazen dat er naast de aard-
hommel ook nog heel wat anders gekleurde 
hommels zijn. Zo is er ook de steenhommel, 
de akkerhommel, de weihommel, ieder met 
zijn eigen kleuren. 
Geniet ervan en bedenk dat we zonder hom-
mels niet kunnen. Immers met hun lange tong 
kunnen sommige bloemen alleen door hom-
mels worden bestoven. Zonder hommels is het 
dus mooi hommeles !!

Anja de Kruijf
IVN natuurgids

Bouw aquaduct Amstelhoek 
(nog) op een laag pitje
Amstelhoek - Het viel menige be-
woner van Amstelhoek en bewoners 
langs de Tienboerenweg al op dat 
het zo oorverdovend stil is rond de 
omlegging van de N201 van het nog 
te realiseren aquaduct ter hoog-
te van de Hollandsedijk/Amstel-
dijk Noord. Begin maart hadden de 
voorbereidende werkzaamheden al 
moeten zijn begonnen met de aan-
leg van een bouwweg en de realisa-
tie van een fi etspad oostelijk van de 
Tienboerenweg. Maar ook met de 
aanleg van een bouwterrein aan bei-
de kanten van de dijk en het plaat-
selijk uitbaggeren van de Amstel op 
de plek waar het aquaduct moet ko-
men. Echter, er is tot op heden he-
lemaal niets te zien of gaande. Na-
vraag bij de provincie Noord-Hol-
land leert dat het nog wel even zal 
duren voordat de schop in de grond 
gaat. “Het is juist dat er op dit mo-
ment geen activiteiten zijn. De pla-

nologische procedures zijn nog niet 
afgerond en ook de ‘gunning’ (de-
gene die het bouwwerk gaat uitvoe-
ren. Red.) is nog niet bekend. Het 
project is Europees aanbesteed. Wij 
hopen deze zomer tot een afronding 
te komen waarna het werk van start 
kan gaan,” laat een aardige woord-
voerster van de afdeling Wegen Ver-
keer en Vervoer van de provincie 
ons weten. Een half jaar vertraging, 
maar is de oplevering van de omge-
legde N201 in 2012 dan nog steeds 
een reële optie? “Dat is inderdaad 
de vraag, het hangt van de door-
loopsnelheid van de procedures af.” 
Goh, als dat toch nog zo lang duurt, 
kan er dan niet meteen voor 2 x 2 
rijstroken worden gezorgd onder de 
Amstel door? “Nee, onderzoek heeft 
uitgewezen dat de capaciteit van de 
weg met 2 keer 1 rijstrook voldoen-
de is. Het vrachtverkeer gaat straks 
allemaal via Schiphol-Oost naar de 

A4 en de A9. Daardoor wordt de 
N201 ontlast.” Aldus de woordvoer-
ster die er geen twijfel over laat be-
staan dat dit zo ook gebeurt. Wij zijn 
benieuwd, ook al omdat men bij di-
verse transportbedrijven een andere 
visie hanteert. Die laten hun men-
sen geen kilometers omrijden. Tijd is 
geld en brandstof is duur... Dus toch 
maar via de N201...
Dit wetende vragen wij ons even-
eens af in hoeverre de vertraging in 
de omlegging van de N201 conse-
quenties zal hebben voor de plan-
nen die de gemeente Uithoorn heeft 
met het samenvoegen van de beide 
dorpskernen en de ‘knip’ in de Irene-
brug. Voor zover het laatste door-
gang vindt. Immers, zoals bekend 
heeft zowel de provincie Noord-
Holland als Utrecht zich uitgespro-
ken tegen deze plannen te zijn. 

Wij houden u op de hoogte!

Het aquaduct bij Amstelhoek in de N201 zoals het er uit moet gaan zien

Kleurwedstrijd dieren-
speciaalzaak Van Tol in trek

Uithoorn - Veel kinderen heb-
ben meegedaan aan de kleurwed-
strijd die Dierenspeciaalzaak Van 

Tol ter gelegenheid van haar 25-ja-
rig bestaan had uitgeschreven. Tot 
10 april konden zij de uitgegeven 

kleurplaten inleveren bij een van 
de winkels van Van Tol in de win-
kelcentra op het Amstelplein en Zij-
delwaardplein. Daaruit zijn de drie 
mooiste kleurplaten geselecteerd 
die voor een prijs in aanmerking 
kwamen. In de leeftijdscategorie tot 
5 jaar werd Kailey Ades (4) uit De 
Kwakel de winnaar; Anouk Strik (7) 
uit Uithoorn was de winnaar in de 
categorie 6 t/m 8 jaar. Omdat zij niet 
aanwezig kon zijn nam haar zus-
je Sanne (11) de prijs voor haar in 
ontvangst. Marcelle Ohm (9), even-
eens uit Uithoorn, had haar plaat 
het mooiste ingekleurd in de leef-
tijdscategorie 9 t/m 11 jaar. Alle drie 
prijswinnaars kregen een doos met 
attributen om in de tuin te gebrui-
ken. Daaronder een educatief boek-
je, een harkje, schepje en vergroot-
glas om insecten te zoeken en te 
bekijken. Voorts een zakje tuinkers-
zaad om zelf in te zaaien in de tuin. 
Van Tol medewerkster Suzanne An-
sem reikte de prijzen uit en ging met 
de prijswinnaars op de foto. 
Prijswinnaars, van harte gefelici-
teerd met jullie prijs en Van Tol be-
dankt voor het leuke initiatief. Het is 
overigens niet de enige ludieke ac-
tie die de jubilerende dierenspeci-
aalzaak jong en oud aanbiedt. De 
komende tijd volgen meer soortge-
lijke activiteiten. Let op de aankon-
digingen in deze krant.

Cabaretvoorstelling duo 
Speelman & Speelman 
afgelast
De Ronde Venen - Een dag voor 
het optreden van het cabaretduo 
Speelman & Speelman met hun pro-
gramma ”Thuis” op 24 april in De 
Meijert kreeg stichting Cultura De 
Ronde Venen het bericht dat de ca-
baretvoorstelling niet doorging. Een 
van de Speelmannen was zijn stem 
geheel kwijt.
Een alternatieve datum bleek dit sei-
zoen helaas niet meer mogelijk. Cul-
tura vindt het bijzonder jammer de 
vele cabaretfans te moeten teleur-
stellen. In het achtjarige bestaan 
van Cultura is dit de allereerste keer 
dat een voorstelling wegens ziekte 
niet doorgaat.

Teruggave entreegeld
De kaartverkoop werd vrijdagavond 
direct stopgezet, via Midpoint FM 
werd de annulering bekendge-
maakt, evenals op 0297-online en  

de Cultura website. Op de borden 
werd “AFGELAST” vermeld. Dit alles 
leidde ertoe dat slechts weinigen te-
vergeefs naar De Meijert kwamen, 
waar zij hun geld terugkregen. 

Van op de site gereserveerde kaar-
ten en per bank betaald, wordt het 
geld via de bank teruggestort.

In de voorverkoop gekochte kaarten 
kunnen worden opgestuurd naar 
Stichting Cultura De Ronde Venen, 
Postbus 74, 3640 AB Mijdrecht met 

vermelding van naam, banknum-
mer en plaats, waarna het bedrag 
per bank overgemaakt wordt. Deze 
informatie staat eveneens op de si-
te: www.cultura-drv.nl  die ook ge-
bruikt kan worden indien er vragen 
zijn. 

Cabaret in nieuwe seizoen 
In het nieuwe programma van sei-
zoen 2010-2011 zal cabaret niet 
ontbreken: in oktober een stand-up 
comedian optreden van Wilco Ter-
wijn, in april 2011 het duo Johan 
Hoogeboom en Bas Maree. 

Dit seizoen sluit Cultura af met een 
jazzcruise op de Vinkeveense Plas-
sen van René van Beeck & Friends  
met als speciale gast Greetje Kauf-
feld op vrijdag 28 mei aanstaande. 
Kaarten zijn te reserveren op 
www.cultura-drv.nl.
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‘Kies voor hart en sport’-
cursus Acrogym succesvol
Mijdrecht - De afgelopen 3 we-
ken konden de basisschool leerlin-
gen van groep 5 tm 8 meedoen met 
de “kies voor hart en sport”-cur-
sus ACROGYM. Hiervoor hadden 
14 kinderen zich aangemeld en al-
le 14 hebben eindelijk hun ACRO-
GYM-diploma gehaald. De lessen 
bestonden uit een warming-up met 
verschillende pasjes en sprongen. 
Daarna werden de individuele ele-
menten als radslag, koprol en sal-
to geoefend. Als laatste werd er ge-
traind op de paaltjes of werden er 
kunstjes met elkaar uitgevoerd. De 
kunstjes bij acrogym heten elemen-
ten en voer je met zijn tweeën of 
drieën uit. Het leukste is dit wanneer 
er één of twee grote (oudere) kin-
deren onder staan en één acrobaat-
je bovenop. Je begint met makkelij-
ke elementen en uiteindelijk kan je 
misschien wel een salto van iemand 
af maken!! Het geheel wordt verbon-
den door dans en wordt uitgevoerd 
op instrumentale muziek. Acrogym 
is een hele mooie sport om te zien, 
het wordt weleens met cirque du 

soleil vergeleken. De acrobaten die 
bij GVM trainen vinden het een leu-
ke en gezellige sport om te doen. 
Bij GVM kun je op elk niveau acro-
gymmen van het laagste E-niveau 
tot het hoogste A-niveau. De acro-
baten krijgen een goede basis aan-
geleerd waarop zij hun acrogymcar-
rière verder kunnen bouwen. In de 
loop van de jaren hebben wij lande-
lijk een goede naam opgebouwd en 
al verschillende Nederlands Kampi-
oenen afgeleverd. 
De deelnemers van de “kies voor 
hart en sport”-cursus ACROGYM 
hebben even kunnen snuffelen aan 
wat acrogym inhoud en kunnen nu 
zelfs al een paar elementen zelf-
standig uitvoeren! Wil jij ook weten 
wat acrogym inhoud of wil je ook 
op acrogym? Kom dan eens kijken 
op donderdag van 16:00 – 17:00 in 
gymzaal de brug (van wassenaar-
straat). Wil je eens zien wat onze 
toppers allemaal uitvoeren kom dan 
op donderdag van 17.30 tot 20.00 
kijken. Meer informatie is te vinden 
op www.gvm79.nl.

HVM Hockey Clinic
Mijdrecht - Hockey vereniging 
Mijdrecht organiseert voor de twee-
de keer een HVM Hockey Clinic 
voor jongens en meisjes van 5 t/
m 7 jaar uit de gehele regio. Wil je 
graag eens kennis maken met de 
hockeysport, dan kan dit op zater-
dag 1 mei aanstaande van 10:30 – 
12:00 uur bij HVM, Proostdijstraat 
41 te Mijdrecht. 

Kom je zaterdag 1 mei 
ook hockeyen?
Aanmelden voor de HVM Hockey 
Clinic is niet nodig. Deelname is  

gratis en het enige dat je mee moet 
nemen is sportkleding en sport-
schoenen (en eventueel scheenbe-
schermers). Na afloop krijg je een in-
formatiepakket mee naar huis. Als je 
het zo leuk vindt dat je binnen twee 
weken lid wordt van HVM dan hoef 
je geen inschrijfgeld (€30) te beta-
len. Je betaalt pas lidmaatschaps-
geld vanaf seizoen 2010/2011.
Heb je vragen over de Hockey Clinic 
of ben je ouder dan 7 jaar dan kun je 
contact opnemen met Carola Slooff 
op 0297 – 24 22 64. Kijk anders ook 
op www.hvmijdrecht.nl.

Geslaagde examens bij 
Judo Ryu Kensui
Mijdrecht - Afgelopen dinsdag 20 
en vrijdag 23 april werden in de do-
jo bij Health Club Amstelhof de jaar-
lijkse judo-examens afgenomen. De 
ruim 140 judoka’s waren zichtbaar 
gespannen maar trakteerden de in 
groten getale aanwezige ouders en 
belangstellenden op een fraaie de-
monstratie van de judosport. Er was 
een gemoedelijke sfeer met een echt 
examenkarakter. Er waren beenwor-
pen, sutemi’s, heupworpen en vele 
grondtechnieken te zien deze twee 
dagen. Iedereen kreeg na een per-
soonlijk woord van de leraar zijn slip 
of band uitgereikt.
Sommige waren blij verrast met hun 
resultaat. Goed om te zien was dat 
de kinderen weer veel bijgeleerd 
hebben en de bestaande technie-
ken verfraaid hadden. Voor alle re-
sultaten en informatie over onze ju-
doschool kunt u een kijkje nemen 
op: www.judoryukensui.nl.

Judoleraar Ruud van Zwieten was 
blij met de progressie van zowel 
de oudere als de jongste judoka’s.  
Wederom was hij zeer te spreken en 
trots op zijn pupillen.

Vlnr: Derek Ongering, Bart Volmer, Koen Berentzen, Jesse Schaap en  
Luit Elbers in hun nieuwe outfit.

Jongensteam in nieuwe 
kleding krijgt vleugels
Vinkeveen - Afgelopen zondag 
speelde VLTV jongens 1 voor het 
eerst in een nieuwe gesponsor-
de outfit. Het tennistalententeam, 
dat uitkomt in de hoofdklasse t/m 
17 jaar van de KNLTB, wordt ge-
sponsord door Databas-Account-
View, www.trendsandmore.nl en 
AVM Productions. Voor de match 
tegen het Spieghel uit Bussum wer-
den Jesse Schaap, Bart Volmer, De-
rek Ongering en Luit Elbers inge-
zet. Koen Berentzen kon vanwege 
een handblessure niet meespelen. 

Na verliespartijen in de twee eerste 
rondes leek het alsof de nieuwe kle-
ding de jongens vleugels had gege-
ven. Ze wonnen tegen de Bussumer 
talenten drie enkelspelen en een 
dubbelpartij en keerden met een 
4-2 overwinning op zak terug naar 
Vinkeveen. Door dit resultaat staat 
VLTV nu in de middenmoot van de 
junioren hoofdklasse. Op zondag 2 
mei treedt het gemotiveerde jon-
gensteam in Vinkeveen aan tegen 
het eerste jeugdteam van Neckslag 
uit Wijdewormer..

Juventus kampioen 
Champions League
Mijdrecht - De interne Champions 
League competitie bij Argon is weer 
afgelopen en er komen alleen nog 
een paar toernooien aan voor de 
zomervakantie begint. Het was een 
spannende competitie met teams 
die aan elkaar gewaagd waren.
Na de twee oefenwedstrijden na de 
winterstop zijn er tussen de teams 
maar een paar wissels geweest 
om de teams een beetje op gelijke 
sterkte te krijgen. 
De eerste paar wedstrijden werden 
met krappe zeges gewonnen, daar-
na moest er  door de jongens be-
halve op zondag ook op vrijdag-
avond gespeeld worden. Dit was om 
wedstrijden in te halen, die door de 
sneeuw eerder niet gespeeld kon-
den worden.  En aan het eind van 
de week hadden de mannen er toch 
wat meer moeite mee, waardoor ze 
2 keer gelijk speelden.
Zondag moesten ze weer tegen Ar-
senal, de heenwedstrijd was een ge-
lijkspel. Als deze wedstrijd gewon-

nen werd waren ze al kampioen. 
Barcelona, de nummer 2 stond met 
4 punten achter en dinsdag moes-
ten ze nog tegen elkaar.
Het was een zware wedstrijd, ze 
kwamen zoals elke wedstrijd eerst 
achter te staan met 0-1 voor de rust. 
Arsenal had een goede keeper en 
de ballen wilden er niet in. Na de 
rust was iedereen wakker en ging 
er gescoord worden, waarna de 
wedstrijd met 3-1 afgesloten werd. 
Kampioen!!
Dinsdag moesten we nog een wed-
strijd tegen Barcelona en daarna 
de prijsuitreiking. De jongens had-
den een leuk team met elkaar. Na 
de zomervakantie gaan de mees-
te door naar de E en hopen elkaar 
daar weer te treffen.

Het team van Juventus bestond uit: 
Kris van Rijn, Pascal Harmens, Ricky 
de Veld, Maurice Piet, Jens Meeuw-
is, Floris Rave, Damon Luinenberg 
en Freek Hage.

Succesvol seizoen voor 
M6E2 van HVM
Mijdrecht - Wederom een zeer spor-
tief en succesvol seizoen voor M6E2 
van Hockey Vereniging Mijdrecht. 
In de laatste wedstrijd wist de voor-
hoede bestaande uit Julia en Valerie 
de score snel te starten. Samen met 
de middenvelders Judith en Susan 
en de zeer solide verdediging be-

staande uit Noemi en Isabelle werd 
maar liefst 10 x gescoord. En dankzij 
het goede keeperswerk van Larissa 
werd de nul behouden waarmee de 
eindstand 10-0 is geworden. Hier-
mee heeft het team M6E2 van HVM 
een gezellig en sportief hockeysei-
zoen zeer succesvol afgesloten.

Veenshuttle jeugdtoernooi
De Ronde Venen - Afgelopen 17 
april hebben de jeugdspelers van 
verschillende badmintonverenigin-
gen weer volop gestreden tijdens de 
het eendaags jeugdtoernooi. In ver-
schillende poules werd er gestre-
den om de fel begeerde prijzen en 
eer.  Het was als vanouds weer een 
gezellige en sportieve dag met veel 
mooie en spannende wedstrijden. 

De uiteindelijke winnaars van de 
verschillende poules waren Demi-
an Vork, Dewy Albus, Patrick Don-
ker, Lisa van Ekeris, Raoul Olberding 
en Richard Vonk.

Zij mochten de trofeeën mee naar 
huis nemen en werden op de ge-
voelige plaat vastgelegd ter herin-
nering voor later (zie foto).

BMX-ers UWTC op dreef 
in zonnig Heiloo
Regio - Op zondag 25 april 2010 
werd op de fietscrossbaan van de 
Boscrossers te Heiloo de 2e ronde 
in de Top Competitie verreden. De 
weersomstandigheden waren voor 
het massaal toegestroomde publiek 
zeer aangenaam. Er werd volop ge-
noten van de zon en werd er alweer 
flink gesmeerd. Voor de rijders was 
het al behoorlijk warm. Dus goed 
drinken was het devies. UWTC was 
met 26 rijders vertegenwoordigd in 
14 klassen. Evenals de vorige ronde 
in Haaksbergen wisten slechts Don-

ne van Spankeren, Bart van Bemme-
len en Michael Schekkerman zich te 
kwalificeren voor de finales. Donne 
werd 7e en Bart en Michael wisten 
beiden de 3e plaats te bemachtigen. 
Zoals we gewend zijn was het weer 
een strak georganiseerde wedstrijd 
met vele spectaculaire acties.

De volgende wedstrijd is de 1e wed-
strijd om de Noord-Holland Cup op 
2 mei in Langedijk.
Meer foto’s en uitslagen vindt u op 
www.uwtc.nl/bmx .

Laatste loop op 2 mei
Regio - Geheel volgens traditie viel 
de omloop van Noordwijkerhout, in 
het kader van het Zorg en Zeker-
heid hardloopcircuit, op de tot nu 
toe warmste dag van het jaar.

Geheel niet de traditie is dat de laat-
ste loop van het circuit nu op zon-
dag 2 mei in Uithoorn plaatsvindt. 
Oorzaak de sneeuw en ijs toestand 
van het parcours op die 31e januari 
toen Uithoorn aan de beurt was.
Nu geen kou, maar plotseling tem-
peraturen van boven de twintig gra-
den, hetgeen weer andere proble-
men met zich bracht. Betrekkelijk 
veel uitvallers die kennelijk de ele-
menten onderschat hadden en nu 
“DNF”achter hun naam kregen! Dit 
overkwam Karin Versteeg op de hal-
ve marathon natuurlijk niet. Na 10 
km werd het wel wat bijten en du-
wen, maar Karin scoorde een uit-
stekende tweede plaats in 1.34.04 
waardoor ze nu zowel overall als in 
haar categorie op de tweede plaats 
totaal staat. Jolanda ten Brinke, to-
taal op de eerst plek, liep deze maal 
niet mee door een hinderlijke bles-
sure en moet zondag aanstaande 
dus een tactisch concept bedenken 
om die plek nog te kunnen verzilve-
ren. Bij de heren deed Harry Schoor-
dijk het prima door in 1.29.13 binnen 
te lopen en ook Guido van Vliet kon 
tevreden terugkijken op zijn 1.38.16. 
Fred van Rossum zat daar vlak ach-
ter in 1.41 rond en Arie Ligtvoet had 
toch wat meer last van de warmte 
met een tijd van 2.02.47. De best ge-
plaatste AKU loper, Paul Hoogers, 
deed deze maal niet mee maar dat 
laat zijn eerste positie in het klasse-
ment 55 plus onverlet.
Ook op de 10 km. vallen voor AKU 
prijzen te incasseren. Baukje Ver-
bruggen bleef goed bij de les door 
nu vierde te worden in 46.39 en 

zo in het klassement op de derde 
plaats te blijven. Atie van Oostveen, 
iet wat kreupel, consolideerde haar 
tweede plek totaal door nu als der-
de in 51.23 over de streep te komen. 
Wil Voorn is hier de “runster up” en 
bereikte een derde podiumplaats 
totaal met nu een prima 50.14 als 
tweede. Corrie ten Broeke kon Dan-
ja Donkervoort nipt voor blijven met 
tijden van 57.11 om 57.57 en Corrie 
van Dam sloot hier de AKU- rij met 
een 65.54. Op de 10 km. heren was 
Jaap Bouwmeester de snelste van 
AKU met een keurige 41.13 waar-
mee hij tweede werd. Door fysieke 
problemen kon Jaap niet aan alle 
circuit lopen deelnemen, waardoor 
hij niet in het eindklassement is op-
genomen. Freek Koersvelt finishte in 
43.48 en Richard Mayenburg kwam 
exact op 45 minuten uit. Jos Snel 
coachte Baukje en had daar dus net 
zo lang werk mee, 46.39. John Celie 
is meestal wat sneller dan de 47.19 
die hij er nu over deed. Hans Mooy 
daar en tegen zat mooi op sche-
ma met zijn 48.45, wat Jaap Verhoef 
niet echt kon zeggen met een eind-
tijd van 54.40. Wim Roozendaal was 
de beste AKU –er van boven het uur 
met 62.15, vrijwel op de voet ge-
volgd door Jeroen Breggeman met 
62.38. Maarten Breggeman was hier 
tenslotte de slechtste met 68.59, 
maar is aan het terug krabbelen! 
De 5 km. is bij AKU voor de Keunes. 
Iselin legde knap beslag op de vier-
de plaatsbij de meisjes in 23.59, dat 
is dus gemiddeld ruim minder dan 5 
minuten over een kilometer! Gerard 
liet haar netjes voorgaan en had 
24.10 nodig. De finale van het ge-
hele circuit vindt in Uithoorn plaats. 
Vanaf 11.00 uur wordt er gestart bij 
sporthal De Scheg.
Voor inl.: bert.liebregts@online.nl of 
tel. 0297261553.



Regio - Afgelopen weekeind is bij 
0Watersportvereniging Vinkeveen 
Abcoude aan de Baambrugse Zu-
we in Vinkeveen het nieuwe water-
sportseizoen officieel geopend.

Na het hijsen van de vlag door wet-
houder Jan van Breukelen zijn de le-
den van start gegaan met de officië-
le openingswedstrijd.

Opening van het seizoen
Met het traditionele hijsen van de 
vlaggen en het proosten met de 
kruidenbitter is het watersportsei-
zoen op de Vinkeveense Plassen 
officieel geopend op het clubschip 
van de vereniging. Na de openings-
handeling konden alle watersport 
liefhebbers plaatsnemen in de bo-
ten voor de traditionele openings-
wedstrijd van de vereniging. 

Open dag
Dit jaar is de opening van het sei-
zoen succesvol gecombineerd met 
de open dag van de vereniging. Veel 
jonge en oudere watersportliefheb-
bers hebben zo kennis kunnen ma-
ken met de mogelijkheden van wa-
tersport op de Vinkeveense Plassen 
in het algemeen en die van de Wa-
tersportvereniging Vinkeveen Ab-
coude in het bijzonder. Hoogtepunt 
van de dag was de openingswed-
strijd, waarbij de  geïnteresseerde 
bezoekers als opstapper mee kon-
den varen met boten van de leden 
van de vereniging. Veel deelnemers 
hebben zo hun eerste officiële wed-
strijdervaring opgedaan!
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Kogel lijkt door de kerk

Er komt een nieuw 
bowlingcentrum bij 
het nieuwe zwembad
Mijdrecht – Eindelijk lijkt de kogel 
dan door de kerk. Er komt weer een 
bowlingcentrum in Mijdrecht. Na de 
brand in 2002 waarbij het gehele 
bowlingcentrum in Mijdrecht in de 
as werd gelegd, leek het erop dat er 
geen nieuwe bowling meer zou ver-
rijzen in Mijdrecht. De Mijdrechtse 
Bowling Vereniging week uit naar 
Amstelveen en zit daar tot op he-
den nog.
Ze zaten niet stil. Jarenlang zoch-
ten zij naar een oplossing om toch 
weer een nieuw bowlingcentrum 
van de grond te krijgen. Maar wat 
ze ook probeerden, echte mede-

werking kregen ze niet. De laatste 
maanden zoemde het echter weer 
rond. Er komt een bowlingcentrum, 
bij het nieuwe zwembad. Na con-
tact met de eigenaar van de grond 
bij het zwembad, bleek dat er ach-
ter de schermen serieus werd on-
derzocht om naast het zwembad 
een bowlingcentrum te creëren en 
gisteren ontvingen de leden van de 
Mijdrechtse Bowling Vereniging via 
hun mail een bericht van hun be-
stuur, dat het bowlingcentrum er 
komt. Wie het gaat beheren is nog 
niet bekend, maar er komt weer een 
bowling in Mijdrecht.

Gebr. Kreeft & van Wissen 
biedt een unieke 130 
maanden garantie
Aalsmeer - Gebr. Kreeft & van Wis-
sen B.V. uit Aalsmeer heeft, in sa-
menwerking met Daalderop B.V., 
een unieke actie opgezet. Om het 
130-jarig jubileum van de cv-ketel 
fabrikant te vieren zal Gebr. Kreeft 
& van Wissen B.V. tot en met 31 au-
gustus aanstaande 130 maanden 
garantie op Daalderop cv-ketels 
gratis weggeven.

Comfort
”Geen enkele cv-ketel fabrikant 
biedt zoveel garantie als Daalder-
op’’, aldus Gebr. Kreeft & van Wis-
sen B.V.. ,”Daalderop cv-ketels on-
derscheiden zich door hun comfor-
tabele werking en zijn nu met de 
130 maanden garantie een buiten-
kans voor iedere klant.’’

Uniek aanbod
De cv-ketels van Daalderop bieden 
uniek comfort; royaal warm water 

en – als enige in de markt - twee 
onafhankelijke cv-zones, waarmee 
u algauw 18% bespaart op uw ener-
gierekening. Dankzij het unieke ga-
rantieaanbod kan Gebr. Kreeft & 
van Wissen B.V. nu ook nog eens in-
staan voor bijna elf jaar zekerheid 
zonder zorgen.

Verwarmen op maat
Gemiddeld gaat ruim driekwart van 
het gasverbruik van een huishou-
den naar verwarming. Slim verwar-
men is dus absoluut de moeite. Niet 
alleen door te kiezen voor een zuini-
ge HR cv-ketel, maar vooral door de 
ketel zo min mogelijk te laten draai-
en. Daar is Daalderop de beste in, 
zonder dat de gebruiker comfort in-
levert. Slim verwarmen biedt zelfs 
meer comfort en de consument be-
spaart nog eens fors op haar gasre-
kening. Voor meer info zie adverten-
tie elders in dit blad.

Wereldgast Randolph 
Westphal in Uithoorn met 
een bijzondere boodschap
Uithoorn – De Duitse Randolph 
Westphal kwam zondagavond in 
Uithoorn aan. Niks nieuws onder 
de zon zou je zeggen, maar met zijn 
fiets en een karretje met zijn drie 
huskies was deze gast een aparte 
verschijning. Het Best Western Ho-
tel Uithoorn bood hem onderdak en 
kreeg hier zijn bijzondere verhaal te 
horen. 
De 52-jarige Duitser is inmiddels al 
vier keer de wereld rond geweest op 
zijn fiets met zijn karretje en zijn 3 
honden. Onderweg brengt hij een 
hoopvolle boodschap voor mensen 
die aan een ernstige ziekte lijden. 

“Probeer nooit de hoop op te ge-
ven. Het gebeurt vaker dat men een 
‘doodvonnis’ te horen krijgt, maar 
de artsen weten niet altijd alles en 
hebben niet altijd gelijk. Ik wil be-
nadrukken dat een mens geen sta-
tistiek is en het is mogelijk om de 
ziekte te verslaan. Bij mij kwam het 
telkens terug en iedere keer moest 
een melanoom operatief worden 
verwijderd.” 
In 1987 kreeg Randolf Westphal te 
horen dat hij uitgezaaide huidkan-
ker had en dat hij nog een half jaar 
te leven zou hebben. Hij besloot om 
niet langzaam te sterven maar om 

dingen te ondernemen voor zolang 
hij nog had. Ondanks de verschil-
lende chemokuren en nog twintig 
operaties stapte hij op de fiets en 
trok de wijde wereld in. Inmiddels 
heeft hij het Guinness Book of Re-
cords gehaald met aantal afgelegde 
kilometers per fiets. Alleen al in Eu-
ropa heeft Westphal 40.000 km ge-
fietst. Vanwege de dikke vacht van 
zijn sledehonden, fietst hij voorna-
melijk in de winter. “In de zomer 
moet ik ze voorttrekken en weegt 
het fietskarretje met de drie hon-
den, hun voer en water en mijn ba-
gage zo’n 260 kilo.”

Door een ernstig ongeluk in Argen-
tinië verloor hij een hond, zijn been 
en liet zijn geheugen hem een tijd-
lang in de steek. Operatief kon ge-
lukkig zijn been weer in orde ge-
maakt worden en door zijn dagboe-
ken en de rondreizen kwam alles 
beetje bij beetje weer terug. West-
phal is dus “niet stuk te krijgen” en 
beschikt over een enorm doorzet-
tingsvermogen, gepaard met een 
onverwoestbaar optimisme. Soms 
overnacht hij in zijn tentje, en enke-
le hotels bieden hem onderdak, zo-
als de Best Western keten. “Het is 
niet altijd eenvoudig om telkens op-
nieuw je verhaal te moeten vertellen 
om vervolgens te vragen of je gratis 
of goedkoop in het hotel kunt over-
nachten”. Tijdens deze trip heeft hij 
slechts 7 nachten in zijn tent hoeven 
doorbrengen, de rest van de nach-
ten zijn aangeboden door hotels zo-
als Best Western Hotel Uithoorn.

Het brengen van een hoopvolle 
boodschap drijft hem telkens verder 
te gaan. Zijn notebook gaat overal 
mee naar toe, waarmee hij zijn reis-
verhalen op zijn weblog zet. Regel-
matig zoekt hij contact met vereni-
gingen die zich met kankerbestrij-
ding en – patiënten bezig houden 
en vaak geeft hij onderweg lezingen 
over dat de geest sterker is dan het 
lichaam. 
Met donaties kan hij zijn reizen be-
kostigen, alleen al zijn honden kos-
ten zo’n 150 euro per maand. Over 
de oudste hond, nu 13 jaar, maakt 
hij zich zorgen. “Hoe lang zou die 
nog mee kunnen reizen?” Moeder 
en zoon doen het echter nog pri-
ma. “De oudste hond kan niet zo-
maar vervangen worden, ze zijn van 
een speciale bloedlijn. Ze zijn heel 
goed getraind en geven onderweg 
nooit problemen. Ik ben de leider 
van de familie en wat ik zeg, ge-
beurt. Ze worden alleen niet graag 
aangeraakt. Robuust en rustig, on-
verstoorbaar doorstaan ze allerlei 
temperatuur – en cultuurverschil-
len, net als hun baas. 

Zijn boodschap is duidelijk: “Vertel 
de mensen die zo’n diagnose als ik 
kregen dat ze alles op alles zetten 
en niet uitsluitend moeten afgaan 
op wat artsen zeggen, maar natuur-
lijk wel verstandig zijn en behande-
lingen ondergaan.”

CSW 1 kampioen 2e klasse
Wilnis - Afgelopen zaterdag stond 
heel Wilnis op zijn kop, CSW 1, het 
vlaggenschip van de lokale voetbal-
trots, was kampioen. Een bus vol 
supporters ging mee naar de laat-
ste uitwedstrijd, een formaliteit maar 
de opdracht aan de spelers was dui-
delijk: een kampioenwaardige wed-
strijd.
Langs het veld van ZOB in Zuid-
oost Beemster hingen schitteren-
de spandoeken en werden rookpot-
ten afgestoken. Onder luid gezang 
kwamen de spelers door een ere-
haag van ZOB spelers het veld op. 
Kippenvel bij menig supporter. 
CSW en ZOB begonnen voortva-

rend aan de wedstrijd, kansen over 
en weer, maar het was de kampi-
oen die de score opende, Jay Klaas 
Wijngaarden tekende voor zijn 18de 
doelpunt van dit seizoen. 
Uiteindelijk eindigde de wedstrijd in 
een doelpunten festijn, 6–4. Er werd 
verloren maar dat mocht de pret niet 
drukken. CSW is kampioen van de 
2e klasse één jaar na promotie uit 
de 3e klasse, een superprestatie. 
Champagne en bloemen voor de 
spelers, trainers en begeleiders en 
natuurlijk een schitterende Kam-
pioenschaal. Vervolgens wacht-
te de rit terug naar Wilnis en daar 
de tocht op de “platte kar”. Overal 

langs de route stonden supporters 
en hingen vlaggen en ballonnen om 
de feestvierende CSW’ers te felici-
teren. Maar dat was niets bij de in-
haal bij CSW zelf, het hele parkeer-
terrein stond vol met mensen, al-
weer kippenvel.Binnen barstte het 
feest los, elke speler en de hele be-
geleidingsstaf werd afzonderlijk ge-
huldigd en kreeg een medaille. Teun 
en Bert zorgden voor een heerlijke 
BBQ, Nel, Wijnie, Marjolein en An-
neke stonden achter de tap en René 
verzorgde de muzikale noot.
Het was een supergezellig CSW 
kampioensfeest. 
Volgend jaar weer?

Geslaagde opening water-
sportseizoen bij de Wva

Giro-BMX-clinic voor groep 
5 t/m 8 van De Willespoort
Wilnis - De leerlingen van groep 
5 t/m 8 van de Willespoort kregen 
maandag jl. in de vorm van een 
BMX-clinic een bijzondere gymles. 
Deze clinic werd mede mogelijk ge-
maakt door de provincie en de ge-
meente Utrecht. Op 9 mei is Utrecht 
finishplaats van de eerste etap-
pe van de Giro, de Ronde van Ita-
lië. De Go Biking! Tour is opgezet om 
de schooljeugd kennis te laten ma-
ken met de wielersport en het fiet-
sen zoveel mogelijk promoten, het-
geen deze dag goed is gelukt.
Op de parkeerplaats van CSW was 
daarvoor een fietscrossbaan,  com-
pleet met hindernissen, uitgezet. 
Een trainer van de Koninklijke Ne-
derlandse Wieler Unie gaf vooraf 
enige uitleg over de diverse vormen 
van de wielersport. Uitgebreid kwa-
men daarna de fietstechniek voor 
het rijden op een BMX-fiets  aan 
bod. Voorzien van elleboog-, knie-

beschermers en een helm begaven 

de kinderen zich na deze uitleg op 
het parcours. Dat het fietsen op een 
BMX-fiets heel anders is dan op 
een gewone fiets was meteen dui-
delijk. De kinderen kregen er echter 
al snel handigheid in en hebben van 
deze clinic erg genoten.

Guus Zantingh behaalt 
wederom podiumplaats
Regio - In Amstelveen stonden voor 
categorie 7 en de Nieuwelingen 24 
renners en rensters aan de start, die 
om 11.30 uur werden weggescho-
ten. Voor Britt Versteeg en Rowie 
van Capel (beiden UWTC) was het 
dit seizoen hun eerste wedstrijd.

Beide dames hebben hun wedstrijd 
goed uitgereden en eindigden net-
jes in het peloton. Ook voor Rick van 
Wieringen en Jeroen van Pierre was 
het een mooie wedstrijd. Beiden  
konden zich goed prima handhaven 
in het peloton. Na diverse uitloop-
pogingen van verschillende renners 
bleef het peloton bij elkaar. In de 
laatste ronde brokkelde dit wat uit 
elkaar en eindigde Rick op een 10e 
en Jeroen op een 8e plaats.   

Nieuwelingen 
Op zaterdag 23 april stond in het 
Belgische Sint Gilles-Waas de va-
derlandse top in de categorie Nieu-
welingen aan de start voor een een-
daagse “stad-tot-stad”wedstrijd. 

De finishplaats was gelegen in het 
Koewacht (Zeeuws Vlaanderen). 
Voor UWTC stonden Thijs Leygraaff, 
Glen van Nierop en Andre Looij aan 
de start. Van de 119 gefinishte ren-
ners werd Andre 9e, Thijs 15e en 
Glen 31e. 

Veteranen 60+ 
Op dinsdag 20 april stonden de ve-
teranen 60+ aan het vertrekken in 
Nieuwkuijk.
Nadat het startschot had geklon-
ken werd er direct fel gekoerst en 
na enkele ronden namen 2 renners 
een kleine voorsprong.
Nadat deze terug waren gepakt en 
er nog enkele schermutselingen 
waren geweest, gingen er twee fa-
vorieten vandoor.

Doordat er veel wind stond was er 
direct een langgerekt peloton. De 
koplopers verhoogden nogmaals 
het tempo en namen zodoende een 
grotere voorsprong.
Drie andere renners zagen in dat ze 
er achteraan moesten gaan, bij de 
drie zat ook UWTC’er Guus Zan-
tingh. Na een ronde van goede sa-
menwerking sloten ze aan bij de 
twee koplopers.
De vijf renners werkten heel goed 
samen en wisten hierdoor het pelo-
ton na een uur koersen op een ron-
de achterstand te zetten.

In de laatste twee ronden wisten 
twee renners uit de kopgroep te 
ontsnappen, helaas was Guus Zan-
tingh niet in staat om de twee te 
achterhalen, maar spurtte wel naar 
een verdienstelijke 3e plaats.

Op zondag 25 april gingen de veter-
enen 60+ naar het Zuid Oosten van 
Nederland. In Eibergen werd een 
wedstrijd verreden. Na een rustige 
start werd na een kwartier de wed-
strijd geopend door een uitloper.

Op deze reactie werd direct gerea-
geerd door Guus Zantingh en beide 
renners trokken er flink aan. Na ca. 
1 ronde sloten er nog drie renners 
aan en was er een kopgroep van 5 
renners.
In de finale was Guus Zantingh niet 
in staat om de wedstrijd in zijn voor-
deel te beslissen en hij moest zich 
tevreden stellen met een prima 4e 
plaats.
 
Amateurs 
Frans van der Does uit Wilnis had 
een druk weekend. Op zaterdag 24 
april nam Frans deel aan de Omloop 
van Munnikenland en eindigde daar 
netjes in het peloton. Dit was Frans’ 
eerste landelijke wedstrijd van dit 
seizoen. Een dag later werd Frans 
13e in de Twee Bruggenronde van 
Zaandam. In een mooie koers wis-
ten 11 renners het peloton achter 
zich te laten.

Deze kopgroep kon zich met 11 man 
opmaken voor een sprint, die uitein-
delijk werd gewonnen door Tim Ne-
derlof uit Harmelen. Onze Frans wil-
de zijn voorjaarsbenen toch nog 
even testen voor de komende perio-
de en wist uiteindelijk nog tweede te 
worden in de pelotonsprint. Een 13e 
plek was zijn deel. 
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Tweede overwinning voor 
honkbal pupillen 4
Uithoorn - Na de overwinning op 
DVH vorige week, stond het pupil-
len 4 team van honk- en softbalver-
eniging Thamen afgelopen zaterdag 
tegenover Quick uit Amsterdam.
De eerste slagbeurt was voor Quick, 
maar Thamen scoorde al snel 3 nul-
len. Pitcher Nick gooide 3 slag, We-
sley had een mooie vangbal en Jer-
mo maakte een nul op het eerste 
honk.  Quick scoorde slechts 1 punt 
in deze inning. De eerste slagbeurt 
voor Thamen was een ware punten-

zege. Boris en Wouter kwamen door 
‘geraakt werper’ op het 1e honk en 
scoorden beiden een punt.
Mooie honkslagen van Wesley, 
Nick, Sjoerd, Tom en Frank resul-
teerden ook in punten voor Thamen. 
Het laatste punt was voor de prach-
tige homerun van Jermo. Deze in-
ning scoorde Thamen 9 punten.
De 2e slagbeurt voor Quick was snel 
voorbij met drie keer 3 slag. Thamen 
scoorde vervolgens 3 punten met 
wederom mooie honkslagen en fa-

natiek honken stelen. In de laatste 
inning kwamen er twee slagmannen 
van Quick op de honken. Door een 
goede veldaktie van Thamen had 
Sipke bijna een nul op het 2e honk.  

In de laatste slagbeurt van Thamen 
kon het publiek genieten van goede 
honkslagen van Tom, Jermo, Wouter 
en Nick. Dit resulteerde in een eind-
stand van 15 punten voor Thamen 
tegen 3 punten voor Quick. Gefelici-
teerd jongens!

Boven van links naar rechts: Boris, Jermo, Wesley, Tom, Sipke, Irma
Onder van links naar rechts: Frank, Christian, Wouter, Nick, Sjoerd

DreamTeam A1 
Legmeervogels glansrijk 
kampioen 2009-2010
Uithoorn - Op zaterdag 24 april jl 
heeft de zaterdag A1, beter bekend 
als DreamTeam, het kampioenschap 
behaald in de uitwedstrijd bij De 
Dijk in Amsterdam Noord.
Met een eclatante overwinning van 
maar liefst 8 – 1 werd de tegenstan-
der op alle vlakken overklast. Dit 
kampioenschap mag met recht een 
TEAMprestatie van formaat worden 
genoemd. Vanaf de winterstop wer-
den er geen punten meer gemorst, 
elke tegenstander werd door goed 
maar soms ook door minder goed 

voetbal toch weer met 3 punten van 
het veld gezonden. Het toverwoord 
achter dit kampioenschap is zon-
der meer de kameraadschap van de 
jongens onderling en de band met 
de trainer en de leider. Aan het be-
gin van het seizoen werden alle jon-
gens duidelijk een aantal doelstel-
lingen meegegeven. Het kampioen-
schap zou gerealiseerd worden, en 
het zou een jaar worden om nooit 
te vergeten. Die doelstellingen zijn 
ruimschoots bereikt.
De keepers Tim en Stefan vorm-

den de sluitposten achterin. Ben-
no, Jeff, Bas, Dyon en Lars vormden 
de onneembare veste, beter bekend 
als defensie. Perry, Pascal, Patrick, 
Wouter en Robin heersten over het 
middenveld en Jordy, Duku, Quincy 
en Ricardo zorgen voor alle offen-
sieve daden.
Het DreamTeam 2009/2010 werd 
uiteindelijk vormgegeven door 
Enrique(trainer) en Hennie.(leider) 
Volgend jaar zal dit team ook ho-
ge ogen gaan gooien in de Hoofd-
klasse.

F1 Legmeervogels voor de 
tweede keer kampioen

Uithoorn - Na een vermoeiend, 
maar zeer leuk toernooi op Texel 
het weekend ervoor kon de F1 van 
de LMV afgelopen zaterdag voor de 
tweede keer kampioen worden.
In de najaarscompetitie was het in 
de allerlaatste wedstrijd zover. Nu 
konden de ‘mannen’met nog drie 
wedstrijden te gaan al kampioen-
schap gaan vieren. Dan moest er 
echter wel nog ‘even’ gewonnen 
worden.

In een wat zenuwachtige wedstrijd 
met veel ouders, opa’s en oma’s, 
andere familieleden en overig pu-
bliek langs de lijn, duurde het best 
lang voordat de openingstreffer ge-
maakt werd. Ook hierna was de rust 
nog niet in het spel van de jongens 
en na een aantal gemiste kansen, 
werd het uiteindelijk pas in de twee-
de helft 2-0 met het nodige lawaai 
als gevolg! Uiteindelijk kwam de 3-
0 en zelfs de 4-0, AFC maakte nog 

de 4-1, maar het mocht niet meer 
baten. En toen kon het kampioen-
schap gevierd worden. Ongeslagen 
deze voorjaarscompetitie namen de 
jongens de bloemen, medailles en 
de bekers in ontvangst van de trot-
se trainers.
Deze F1 zal de geschiedenisboe-
ken ingaan als de eerste F1 van de 
LMV die zowel in najaars- als voor-
jaarscompetitie het kampioenschap 
heeft behaald.

Schilder sponsort KDO A2
De Kwakel - De A2 van KDO, dit 
seizoen uitkomend in de 3e klas-
se, heeft met Schilders- en onder-
houdsbedrijf “De Kwakel” een nieu-
we shirt- en trainingspak sponsor 
gevonden.
De aanstormende talenten van KDO 
staan er zodoende weer mooi ge-
kleurd op, en dat is iets wat bij  
eigenaar Arthur Engels als ech-
te vakman natuurlijk hoog in het 
vaandel staat. Schilders- en onder-

houdsbedrijf “ De Kwakel” is be-
kend om haar projecten in De Kwa-
kel en omstreken, zoals het schil-
derwerk van de Kwakelse Rooms-
Katholieke Kerk, Seniorenflat Hor-
tensialaan, appartementencomplex 
Marijnenlaan te Uithoorn, maar na-
tuurlijk ook een dakkapel schilde-
ren of een ruitje plaatsen. Wat min-
der bekend zijn de decoratieve af-
werkingen als marmer- en houti-
mitaties en natuurlijk het verguld-

werk.  Voor Arthur is zijn werk echt 
hobby geworden en hij heeft iedere 
dag weer plezier in hetgeen hij doet. 
Dat is ook precies wat voor de veld-
voetbal afdeling van KDO belang-
rijk is, plezier in het voetballen, en 
dat is dus een uitstekende combina-
tie met het uitgangspunt van Schil-
dersbedrijf De Kwakel.
En als je plezier hebt in werk en 
hobby, dan komt de kwaliteit vanzelf 
bovendrijven!

Bridgevereniging
De Legmeer
Uithoorn - In de laatste zitting 
van de derde ronde parencompeti-
tie werd het promotie en degrada-
tie pleit op het scherpst van de sne-
de beslecht.
Dubbel vreugde in de C- Lijn voor 
Tom de Jonge & Herman Vermu-
nicht, die met nu een eerste plaats 
met maarliefst 64,24% en ook totaal 
eerste met 55,89% de B- lijn binnen 
stormden. Ook Tini & Johan Lotge-
rink lieten deze avond als nummer 
twee met 58,33% duidelijk zien in de 
B thuis te horen met een totaal van 
54,43%. Nel & Harry Gaarenstroom 
scoorden nu 50,35% en gaan als 
derde paar met totaal 53,97% ook 
een stapje hoger spelen. Mick & 
Sybren Frantzen completeren met 
een totaal van 53,47% het promo-
tie team.
In de B- lijn deden Wies Gloude-
mans & Ria Sudmeijer de beste za-

ken door met een eerste plaats van 
66,67%, Rita Vromen & Henny Wes-
tendorp van de vierde promotie-
plaats naar de A- lijn te wippen. 
Heleen & Mees van der Roest toon-
den met 62,85% zo’n blinde ambi-
tie, dat ze zich na afloop, tegen wil 
en dank?, terug vonden op de derde 
promotie plaats.
Marianne & Huub Kamp beslisten 
de strijd om de hoogste plaats met 
Froukje Kraaij & Rini Tromp in hun 
voordeel met 55,56%, hoewel de 
laatste met hun 62,15 % nog dicht-
bij kwamen.
Het “Griekse” operadrama vond on-
derin plaats met als schlemiel Maar-
ten Breggeman.
Wanneer hij in de voorlaatste slag 
van de allerlaatste partij even niet 
was vergeten dat de 7 klaver vrij was 
waren zijn partner en hij drie plaat-
sen boven het noodlot geëindigd!

Nu restte hem hoon en ontluistering 
en hen degradatie, waardoor ze het 
weer in de C- lijn moeten proberen. 
In de A- lijn trokken Luuk Smit & 
Lijnie Timmer aan het langste eind 
door ondanks een mindere score 
van 48,75% in deze zitting eerste te 
worden met totaal 54,93%.
Joop van Delft & Toon Overwater 
eindigden keurig als  tweede met 
53,60%, waarbij ze Renske & Kees 
Visser, die nu eens een zeer slechte 
avond hadden, nipt passeerden. 
Net boven de “killing zone”van de-
ze lijn handhaafden Cobie Bruine 
de Bruin & Trudi Zandbergen zich 
ten koste van Tonny & Otto Steeg-
stra die aan een score van 55,73%, 
waardoor ze derde werden deze 
avond, net niet genoeg hadden om 
hun lot af te wenden.
Wilt u ook eens uw nek uitsteken 
met kans volledig op uw gezicht te 
gaan, kom dan bridgen bij BV De 
Legmeer. Elke woensdagavond van-
af 19.15 uur in de barzaal van sport-
hal De Scheg.
Voor inlichtingen: Gerda Schavema-
ker tel: 0297 567458.

KDO speelt met Sporting 
Noord in De Kwakel
De Kwakel - Afgelopen zondag 
stond voor KDO de thuiswedstrijd 
tegen Sporting Noord op het pro-
gramma. KDO aasde deze middag 
op revanche na het teleurstellende 
gelijkspel (3-3) op Paaszaterdag in 
Amsterdam. KDO startte tegen de 
Amsterdammers met de afscheidne-
mende Patrick den Haan in de spits, 
terwijl aanvoerder Michael Meijer 
ontbrak vanwege een korte vakan-
tie. KDO begon de wedstrijd sterk 
en was duidelijk van plan om snel 
op voorsprong te komen. De eer-
ste kans was echter voor Sporting 
Noord, maar keeper Peter Onderwa-
ter hield KDO tot twee keer toe knap 
op de been. Na een kwartier spelen 
waren het toch de Kwakelaars die de 
eerste treffer van de middag aante-
kende. Na goed voorbereidend werk 
van Jelle de Jong schoot Joeri Stan-
ge op tien meter van het doel de bal 
hard en hoog tegen de touwen, 1-0. 
Stange rekende hiermee af met een 
serie van acht wedstrijden waarin hij 
niet tot scoren kwam en zorgde voor 
zijn achtste goal in dit seizoen. Ge-
steund door deze voorsprong bleef 
KDO het spel domineren en in de 
25e minuut leidde dit overwicht tot 
de 2-0. Patrick den Haan, de erva-
ren spits die na dit seizoen afscheid 
neemt van het selectievoetbal, was 
er als de kippen bij uit een voorzet 
van Rick Kruit en schoot koelbloe-
dig de 2-0 in het doel. Toen in de 
35e minuut zelfs 3-0 werd, was de 
wedstrijd in een vroeg stadium al 
beslist. Uit een voorzet van de rech-
terkant was een Amsterdamse ver-
dediger zo vriendelijk om de bal in 
eigen doel te schieten, 3-0. Met een 
3-0 stand werd ook de rust bereikt.

Scoren
De tweede helft was KDO opnieuw 

de bovenliggende partij en kon het 
zichzelf alleen aanrekenen dat er 
slechts één keer werd gescoord, 
via Rick Kruit. Voor Kruit was dit te-
vens een welkome opsteker met het 
oog op de nacompetitie, want ook 
zijn productie haperde, net als Stan-
ge, de afgelopen periode. Sporting 
Noord speelde vooral tegen zichzelf 
en van elke vorm van groepsgevoel 
was totaal geen sprake. Omdat het 
de laatste competitiewedstrijd van 
het seizoen was voor het eigen pu-
bliek namen er een drietal spelers in 
het tweede helft afscheid van hun 
trouwe supporters. Dennis Onder-
water, Patrick den Haan en Rainier 
Onderwater stoppen na vele jaren 
met het selectievoetbal en gaan hun 
carrière voortzetten op een lager ni-
veau. KDO betreurt het enorm dat 
alle drie de KDO-ers er volgend sei-
zoen niet meer bij zullen zijn, maar 
respecteert hun keuze. Onder luid 
applaus verlieten Dennis, Patrick en 
Rainier beurtelings het veld en kon-
den hun welverdiende bosje bloe-
men in ontvangst nemen.
KDO kan terugkijken op een uis-
tekende middag, waarbij de vierde 
plaats in de vierde klasse E defini-
tief is veilig gesteld. Nummer vijf FC 
Socrates verloor op eigen veld zeer 
verrassend met 2-3 van laagvlie-
ger Ankaraspor, waardoor KDO een 
voorsprong van vijf punten heeft op-
gebouwd met nog één wedstrijd te 
gaan. Als nummer vier is KDO defi-
nitief geplaatst voor de nacompeti-
tie. Een prima prestatie van de Kwa-
kelaars, waarbij de promotiemo-
gelijkheden ten opzichte van voor-
gaande jaren duidelijk zijn toege-
nomen. Aanstaande zondag speelt 
KDO haar laatste competitiewed-
strijd in Amsterdam tegen Buiten-
veldert. De wedstrijd begint om 

14:30 uur en uw steun wordt ook 
deze middag zeer op prijs gesteld!

KDO 2
KDO 2 speelde afgelopen zondag 
de thuiswedstrijd tegen Abcou-
de 4. Abcoude speelt nog volop te-
gen degradatie en deed er alles aan 
om een goed resultaat neer te zet-
ten deze morgen. In de eerste helft 
waren beide ploegen erg aan el-
kaar gewaagd en was het Abcoude 
die in de 20e minuut uit een penal-
ty op voorsprong kwam, 0-1. KDO 
kreeg in het verloop van de eerste 
helft kansen om op gelijke hoogte 
te komen, maar Patrick van de Nes-
se kon twee keer uit een corner niet 
binnenkoppen. In de tweede helft 
was KDO de betere ploeg, waarbij 
vooral voorstopper Guido van Eg-
mond veelvuldig werd aangespeeld 
om het spel te maken en dit deed hij 
naar behoren. Timo Kas omspeelde 
in de 70e minuut drie man en kon 
vrij inschieten, maar de doelman 
van Abcoude redde fraai. De wed-
strijd leek af te steven op 0-1, maar 
door het inbrengen in de 85e minuut 
van spits Patrick den Haan kwam er 
nieuw leven in de Kwakelse ploeg. 
In de 86e minuut leidde dit tot de 1-
1. Na zeer goed doorjagen van Ti-
mo Kas, onderschepte Kas de bal 
net voor de keeper en schoot keurig 
de bal in het vrije doel. KDO besloot 
om door te drukken en twee minu-
ten later was het opnieuw raak. Na 
een goede opening van Timo Kas op 
vrijstaande Paul Hogerwerf, was het 
Hogerwerf die de bal panklaar leg-
de voor de voeten van Joost Sam-
som, Samson besloot de bal te la-
ten gaan voor Patrick den Haan die 
uiteindelijk de 2-1 overwinning bin-
nenschoot. Een grote vreugde uit-
barsting was het gevolg.
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Thamen Pupillen 3 honkballers 
verliezen punten
Uithoorn - Op zaterdag 24 april, 
mochten ze aantreden bij Kinheim, 
een honkbalvereniging in Haarlem. 
Het ging gelijk op, Tim was als eer-
ste aan slag en scoorde het eerste 
punt.
Patrick en Stan mochten beginnen 
als pitcher en catcher en samen met 
de veldspelers, hielden ze de wed-
strijd mooi in evenwicht 1-1.
In de 2e inning stonden we zelf 
even voor met 3-1. Daarna kwam  
Kinheim (helaas) op dreef. Ondanks 

een homerun van Dion, kwamen 
we toch op achterstand 8-7. In de 
laatste inning kreeg de tegenpar-
tij mooie ballen aangegooid, die ze 
optimaal benutte en Kinheim zelfs  
3 homeruns kon lopen. De einduit-
slag werd 12-9. 

Thamen Pupillen 3 heeft toch goed 
tegenstand geboden en volgende 
week hebben we weer nieuwe kans 
als we thuis spelen tegen  Ban-Topa 
Future Stars Amsterdam.

Rabobank/Amstel schaak-
toernooi een succes!
Uithoorn - Op zaterdag 24 april 
werd in Sporthal de Scheg te Uit-
hoorn van 12 tot 17 uur het 15e Ra-
bobank/Amstel schaaktoernooi ge-
speeld. De belangstelling voor dit 
jaarlijkse toernooi ,dat sterk op de 
jeugd gericht is, was bij de junioren 
overweldigend. Van de 43( !!) jeugd-
spelers kwamen er maar liefst 21 
van de schaakvereniging –Denk en 
Zet – uit Vinkeveen, de overigen wa-
ren van de organisator Schaakver-
eniging De Amstel uit Uithoorn. De 
leeftijden liepen van 7 t/m 15 jaar. 
De junioren speelden 9 ronden ra-
pidschaak, 15 minuten per persoon 
per partij. Vanaf het allereerste be-
gin werd er met passie en bravoure 
gespeeld. Regelmatig werden stuk-
ken weggegeven, matjes over het 
hoofd gezien en bleven koningen 
instaan, maar het enthousiasme van 
de jongeren was geweldig. De wat 
oudere junioren speelden trouwens  
minder snel en ook wat bedacht-
zamer. Onder leiding van Dway-
ne Oomen en Denk en Zet jeugd-
leider Kees Kentrop liep het geheel 
op rolletjes, terwijl Sandra van Wier-
sum de uitslagen noteerde. Vervol-
gens werden deze zeer vlot in de 
computer verwerkt door wedstrijd-
leider Joop Veldhuijzen. De inde-
ling voor de volgende ronde was op 
deze manier snel bekend. Winnaar 
werd opnieuw Paul Oomen van De 
Amstel, die met 8,5 pt een vol punt 
voor bleef op Matthijs Meijers van 
Denk en Zet. De derde plaats was 
voor Robert Meijerink van De Am-
stel met 7 pt. De uitslagen in de ver-
schillende categorieën luiden:
1e Paul Oomen (De Amstel) 8,5 pt     
Algemeen winnaar-12 jaar
2e Matthijs Meijers
(Denk en Zet) 7,5 pt
3e Robert Meijerink
(De Amstel)          7 pt
Categorie A: (13,14 en 15 jarigen)
1e Stefan Rijsbergen
(Denk en Zet)     6 pt.
2e Danielle Oomen
(De Amstel)          6 pt
3e Tosca van Gelderen
(De Amstel)     5,5 pt

Categorie B: (11en12 jarigen)
1e Esmee Oud ( De Amstel) 6 pt.
2e Tom Nisters (Denk en Zet) 6 pt            
3e Brian van Yperen
(Denk en Zet)     5.5 pt
Categorie C: (9 en 10 jarigen)
1e Aryan Niknamaleki
(De Amstel)      6,5 pt
2e Daniel Dijk (De Amstel 6 pt
3e Sebastiaan ten Voorde
(D en Z)     5 pt
Categorie D: (6,7 en 8 jarigen)
1e Mike van Yperen
(Denk en Zet)      4 pt 
2e Okke Peters (De Amstel) 3,5 pt
3e Erik Oomen (De Amstel) 3 pt

De 18 senioren speelden 7 ronden 
met 20 minuten per persoon be-
denktijd. Ook hier werd Denk en 
Zet vertegenwoordigd door een flin-
ke afvaardiging. Van hen behaal-
de de jonge Gerben Roos een goe-
de 5e plaats. Tot de allerlaatste mi-
nuten was het niet duidelijk wie de 
winnaar zou worden. Het was aan 
de kop bijzonder spannend. In de 
slotronde was de partij van koplo-
per Mirza Bro tegen runner- up Da-
wood Asfar beslissend. Met een 
paar krachtige slotzetten beslis-
te Dawood de partij in zijn voordeel 
en werd zo de toch wel verrassen-
de winnaar met 5,5 pt. Tweede werd 
Mirza Bro en derde vaste klant Pim 
Ydo uit Utrecht. Hierna pas kwamen 
de oud winnaars Henk Elserman 
(4e), Olaf Cliteur (8e) en de winnaar 
van 2009 Jan Bosman (9e).
SV De Amstel kan terugzien op een 
voortreffelijk georganiseerd toer-
nooi.

Bij de prijsuitreiking deelde voorzit-
ter Theo Hendriks nog mee dat dit 
het laatste toernooi was dat door de 
Rabobank werd gesponsord en dat 
er naar een nieuwe sponsor gezocht 
gaat worden. Het is te hopen dat die 
er komt want een dergelijk gewel-
dig jeugdtoernooi heeft alle recht 
van bestaan.
Alle ins-en outs en foto’s van het 
toernooi zijn te vinden op de Am-
stelsite www.amstelschaak.nl.

Laddercompetitie BVK 
Uithoorn - Na alle ‘parenperikelen’ 
werd op donderdag 22 april de lad-
dercompetitie van de BVK hervat in 
Dorpshuis De Quakel, waar 38 pa-
ren hun opwachting maakten.
Voor velen was het een verrassing 
dat Ab en Riet van Nieuwkerk zich 
ook weer konden melden aan de 
wedstrijdtafel na een langdurige 
periode van fysieke tegenslag en zij 
werden bij hun terugkeer door de 
overige leden dan ook met applaus 
begroet.
Na de 1e tafel kwam ook Addy de 
Zwart zelf melding maken van haar 
terugkeer aan het begin van het 
nieuwe seizoen en ook dat was goed 
nieuws, uiteraard vooral voor haar-
zelf, maar zeker ook voor de BVK.
Er werd gestart in 3 lijnen, die waren 
samengesteld aan de hand van de 
ranglijst na de 1e helft van de lad-
dercompetitie.
In de aldus gevormde A lijn finish-
ten Gerda Bosboom en Rina van 
Vliet knap als 1e met 63,54%. Een 
opvallende 2e plaats was er voor 
Loes en Frayo Fritschy met 58,7%  
en ook Jan Heijlman en Margo Zui-
dema leverden na een te lange se-
rie matige resultaten weer eens een 
prima prestatie door 3e te worden 
met 55,2%.
May Verhoef hadden we ook een 
paar weken moeten missen, maar 
deze week maakte hij gelukkig toch 
zijn comeback. Helaas moest part-
ner Joop de Jong wel ervaren dat de 
ene Verhoef de andere niet is, want 
de laatste plaats was hun deel. Dit 
paar komt echter altijd wel weer te-
rug, zodat hun terugval naar de B 
lijn vooral als een tactische zet moet 
worden gezien.
In de B lijn vinden we Ria Broers en 

Tiny Mann helemaal bovenaan terug 
in de daguitslag met 61,67 en dat 
betekende uiteraard een ferme stap 
omhoog op de ladder. De te vaak af-
wezige paren vallen binnenkort weg 
uit de totaalstand en als we daar re-
kening mee houden staan Ria en 
Tiny dan op een 4e plaats!
Ook Truus en Piet Langelaan had-
den een goede avond, want zij wer-
den 2e met precies 60% en daar-
mee bleven zij Rees en Gerard van 
der Post 0,4% voor. Die zien we vol-
gende week wel weer terug in de 
lijn waar zij thuis horen.
Janny Snabel en Vrony van Veen 
werden in de B lijn laatste en dat 
betekent een kans om volgende 
week vanuit de C lijn weer terug te 
slaan.
In die C lijn de topscore van de 
avond en die was voor Trudy Stok-
kel en Huub Zandvliet met 65,42%, 
die daarmee hun gemiddelde op-
trokken tot ruim boven de 50%. Eef-
ke Backers en Marianne Kamp de-
den goed mee met 59,17% (2e) en 
de 3e plaats was voor Adriaan en 
Tiny Kooyman met 57,92%.
Piet v.d. Poel en Gerard de Kuyer no-
teerden een voor hen uniek resul-
taat, want laatste worden in de C lijn 
was hen nog nooit eerder ‘gelukt’, 
dat kan dus volgende week alleen 
maar beter gaan.
In de ‘geschoonde’ stand nemen 
Gerda Bosboom en Rina van Vliet 
de 1e plaats in met 56,9% gemid-
deld. Hans Wagenvoort en Nel Bac-
ker hijgen hen met 56,84% in de nek 
en de 3e plaats met 55,32% is op dit 
moment voor Jaap Verhoef en An-
neke Karlas, die na 3 weken vakan-
tie a.s. donderdag zelf weer aan de 
bak mag. 

KDO-ers scoren voor de 
goede doelen
De Kwakel - Zondag zijn de cheque 
s uitgereikt voor het Ronald Mc Do-
nald kinderfonds & de Zonnebloem 
afd. De Kwakel Vrouwenakker het 
was het geld wat ingezameld was 
tijdens KDO-RKAV enige weken ge-
leden. De cheque s groot 1500 eu-
ro  werden overhandigd aan Aafke 
de Haan van het kinderfonds en die 
gebruiken het voor een nog aan te 
leggen speelvloer voor de kinderen 
met kanker in het Ronald Mc Do-
nald huis in de VU. En de Zonne-

bloem gaat het geld gebruiken voor 
hun 25-jarig bestaan te vieren met 
de gehandicapte en allenstaande  
ouderen van De Kwakel.

De inzameling werd verdubbeld 
door een anonieme gulle gever en 
Kwekerij Wim van Diemen die als 
een van de bedenkers was voor de-
ze actie en werd uit gevoerd door 
de selectie van KDO De Kwakel. Zo 
waar een prachtig resultaat waar we 
als KDO ers trots op mogen zijn.

Meidenvoetbalteam wint 
thuis met 8-0!
Uithoorn - Zaterdag 24 april stond 
het meidenteam van de Legemeer-
vogels MF1 klaar voor een thuis-
wedstrijd tegen DSS MF1. Het zon-
netje scheen en de meiden had-
den er zin. In de kleedkamer zat de 
stemming er goed in. Een paar we-
ken terug hadden zij ook al van dit 
team gewonnen. Snel inspelen op 
het veld en nog even overleggen 
met de coach. Eens zien of er de-
ze keer gewonnen kon worden. En 
dat lukte!

De meiden hadden er duidelijk zin 
in en bij rust was het al 4-0! Na de 
rust konden de meiden de voor-
sprong uitbreiden naar een fantas-
tische 8-0 overwinning!
Dankzij doelpunten van Luna, Isa-
belle en Megan werd deze thuis-

wedstrijd een waar doelpuntenfes-
tijn. Er werd goed overgespeeld, de 
keepers deden hun uiterste best 
om de ballen die toch nog door de 
verdediging kwamen uit het doel 
te houden. Het werd een heerlijke 
voetbalmiddag! De sponsor Chuc-
kie’s Klussenbedrijf is trots op zijn 
meidenteam.

Momenteel bestaat het meidenteam 
uit 9 meiden en zou het leuk zijn als 
er nog wat versterking kwam. Mei-
den die het leuk vinden of willen kij-
ken zijn altijd van harte welkom. Er 
wordt getraind op donderdagavond 
van 18.00-19.00 uur. Zaterdags 
wordt er een competitie- of oefen-
wedstrijd gespeeld.
Nieuwe leden kunnen zich melden 
bij Jeroen Bruning  06-22525943.  

Michiel de Ruyter zondag 
op televisie
Uithoorn - De open dag van Roei 
en Kanovereniging Michiel de Ruy-
ter staat dit jaar meer in de belang-
stelling dan normaal. Naast de ge-
bruikelijke belangstellenden waren 
er afgelopen zaterdag namelijk een 
paar bijzondere gasten. Yvonne van 
Gennip kwam met een cameraploeg 
opnamen maken voor het program-
ma Telesportief. Aanstaande zondag 
(2 mei) is het bezoek van Van Gen-
nip te zien op SBS 6. 

De club hield afgelopen zondag dus 
open huis. Jong en oud kon kennis 
maken met alle facetten van de wa-
tersporten die MdR te bieden heeft. 
Er waren allerlei demonstraties, on-
der andere verzorgd door de kano-
polointernationals van de vereni-
ging. En natuurlijk was iedere gast 
welkom om zelf proef te varen in 
een kano of roeiboot. Wie de open 
dag heeft gemist, is natuurlijk nog  
steeds van harte welkom om een 
keertje langs te komen. Onze leden 
zijn altijd bereid om geïnteresseer-
den te laten kennis maken met de 
roei- of kanosport. 
De vereniging leek even op het ou-
de dorp van 6 september. Op die dag 
verzorgde de club een aantal spec-
taculaire demonstraties in het ou-

de dorp. En belangrijker nog, sinds 
die dag is de club de trotse bezitter 
van twee wereldrecords. In het cen-
trum van Uithoorn waren volgens de 
politie 2000 mensen(!) getuige van 
de spectaculaire watershow. Naast 
de wereldrecordpogingen lieten de 
roeiers en kanoërs zich van hun 
beste kant zien. De roeiers trokken 
een waterskiër door het water en 
de topkanoërs van MdR gaven een 
kanopolodemonstratie. 
Ondanks de strak georganiseerde 
open dag, zijn er nog een paar plek-
ken beschikbaar in de kano-instap-
cursus. Zowel volwassenen als jon-
geren kunnen zich nog inschrijven 
om in een paar weken tijd de basis-
technieken van de kanosport te le-
ren. De lessen vinden de komende 
weken plaats op zaterdagochtend. 
De roeibasiscurus is helaas al vol. 
Mensen die nieuwsgierig zijn ge-
raakt kunnen dus altijd langskomen. 
Wie zich eerst even wil oriënteren 
op de sport, kan terecht op www.
mdr.nu. Op deze pagina staat meer 
informatie over de vereniging.
Op Youtube staan bovendien veel 
beelden van de wereldrecordpo-
ging en allerlei demonstraties. Zoek 
op ‘kayakwalk’. En kijk  aanstaande 
zondag naar Telesportief!

Qui Vive Heren 2 op 
koers
De Kwakel - Zondag was het weer 
zover, Heren 2 moest uit aantreden 
tegen Leonidas in Rotterdam. na 
wat oponthoud door het ontbreken 
van scheidsrechters ,kon de wed-
strijd toch beginnen. Het elftal ging 
er vanaf het begin vol tegen aan ,op 
een slecht zand veld maar met veel 
inzet en de bekende lach op het ge-
zicht werd helaas de ruststand van 
1-0 bereikt.  Met wat aanwijzin-
gen van hun coach en goede tips 
aan elkaar ging de 2 de helft van 

start ,en met veel druk van Qui Vi-
ve werd ook het spel beter, en met 
heel veel werklust en inzet en goed 
hockey werd de wedstrijd met een 
belangrijke 1-2 overwinning afge-
sloten .Ook nog een bedankje aan 
onze A1 spelers Casper ,Maarten en 
Daniel. Super gedaan mannen en 
met dit resultaat staat H2 op de 2 
de plaats van de reserve overgangs-
klasse .Prima weekend en op naar 
volgende week thuis om 12.45 tegen 
de koploper Victoria.(Jullie reporter)

Qui Vive Jongens A1
verliest van HGC

Uithoorn - Het is Qui Vive Jongens 
A1 afgelopen zaterdag niet gelukt 
punten te pakken tegen HGC. In 
Wassenaar werd met 4-3 nipt verlo-
ren, dezelfde uitslag in het voordeel 
van HGC als bij het eerste duel.  Bij 
puntenverlies van SCHC, de num-
mer 2 in de interdistrictscompetitie, 
kon HGC twee ronden voor het eind 
zelfs kampioen worden. Dat bleek 
het geval. Qui Vive gaf zich ech-
ter niet gemakkelijk gewonnen en 
kwam sterk terug van een 3-1 ach-
terstand, maar moest in HGC uitein-
delijk een terechte kampioensploeg 
erkennen.

Met een fitte selectie trad Qui Vive 
aan tegen de nog ongeslagen kam-
pioenskandidaat, maar aan het eind 
van het wisselvallige duel bleek de 
Haagse Gazellen Combinatie toch 
over meer inhoud te beschikken. 
Dat was in het thuisduel ook het ge-
val, toen Qui Vive in letterlijk de laat-
ste seconde een puntendeling uit de 
handen glipte.

Verrassende start
De start was verrassend. Geheel te-
gen de verwachting in kreeg al in de 
eerste minuut Casper Wilmink een 
kans voor Qui Vive en na vijf minu-
ten lukt het de snelle spits net niet 
om zijn collega Tom Gunther bij een 
uitval in een scoringspositie te bren-
gen. Aan de andere kant was het na 
zeven minuten raak. HGC benut-
te de eerste strafcorner met een ve-
nijnige sleeppush, de eerste in een 
serie van drie bijna identieke goals. 
Na een kwartier dwong de Qui Vi-
ve-aanval weer een kans af, maar 
het rendement voor het ABNAmro-
team bleef in de Wassenaarse cirkel 
te laag. Het was HGC dat in de twin-
tigste minuut de score op 2-0 bracht 
uit de derde corner. Een tegenval-
lende balans: HGC scoorde twee 
keer uit drie corners, Qui Vive zon-
der de geblesseerd uitgevallen Joep 
Heijerman liet drie veldkansen on-
benut. Des te verrassender was het 
daarom dat Maarten ‘Tosti’ Post in 
de 22e minuut de aansluitende tref-
fer in het doel tikte, maar tien minu-
ten voor rust was HGC met dezelf-
de sleepcorner weer succesvol: 3-1. 

Vijf minuten voor rust moet Harema-
ker met geel van het veld, waardoor 
Qui Vive met tien man een eigenlijk 
zwakke eerste helft afsloot.

Betere tweede helft
Ondanks het ondertal wist Qui Vi-
ve twee minuten na de hervatting 
voor de tweede keer de ‘Anschlus-
streffer’ te scoren uit een doeltref-
fende combinatie van Maarten Post 
en doelpuntenmaker Matthie Eve-
leens. En net toen Qui Vive weer 
met een volledig team de strijd ver-
volgde, kreeg Daniël de Graaf geel. 
Toch scoorde de ploeg van Qui Vi-
ve weer ondanks de man-minder si-
tuatie: Marc van Zijverden tikte de 
gelijkmaker binnen, weer op aange-
ven van Maarten Post. Met nog ruim 
twintig minuten te gaan leek alles 
nog mogelijk voor het team van co-
sponsor MK Massage, maar helaas 
moest Casper Wilmink ook nog met 
geel naar de kant. Dankzij verande-
ringen in de verdediging van Qui Vi-
ve bleven de strafcorners van HGC 
zonder resultaat: keeper Kaas bleef 
koelbloedig en Van Zijverden red-
de op de lijn. Tactische omzettingen 
brachten de Qui Vive spitsen nog 
wel in kansrijke posities, maar het 
raffinement bij de afronding ont-
brak. Acht minuten voor tijd kwam 
HGC met een fraaie tipp-in alsnog 
op dezelfde voorsprong als in het 
eerste duel en bleek daarmee kam-
pioen te worden. 

,,De tweede helft hebben we laten 
zien dat we kunnen hockeyen, maar 
dat is tegen deze topploegen nog 
niet voldoende’’, aldus trainercoach 
Etienne Spee van Qui Vive, die een 
dag later met dames 1 kampioen 
zou worden.

Zware competitie
Twee keer nipt verliezen van de kam-
pioen geeft aan, dat Qui Vive JA1 in 
potentie op niveau kan meedraaien 
in de interdistrictscompetitie. Maar 
de ploeg maakte het zichzelf afgelo-
pen zaterdag extra moeilijk door te-
gen drie, weliswaar lichtvaardig ge-
geven, gele kaarten op te lopen en 
daardoor 25 van de zeventig minu-
ten met tien man te spelen.



Regio - Zaterdag 24 april stond de 
derde wedvlucht voor de leden van 
Rond de Amstel op het programma. 
Een vlucht van gemiddeld 152 Km, 
en de duiven werden om 08.45 uur 
gelost. Met de droge oostenwind 
werden de duiven richting de kust 
gedreven, en zodoende was er toch 
een aantal duiven die te ver door 
vlogen, en zodoende meer kilome-
ters maakten en dus ook tegen de 
stroom in terug naar hun thuishaven 
moesten vliegen. Het was prachtig 
weer, dus tevens een mooie trai-
ning. Om 10.30.55 uur meldde zich 
de eerste duif bij Ton Duivenvoor-
de in De Hoef, en dat bleek later de 
snelste van de vereniging te zijn, de-
ze duif maakte 1419,841 meter per 
minuut ofwel ruim 85 km per uur. 
Vijf seconden later klokte hij ook zijn 
tweede duif, en deze was goed voor 
plaats twee op de uitslag. Bosse & 
Zn uit Uithoorn werd derde. In ray-
on F werden prima resultaten neer-
gezet, hier waren ruim 4000 duiven 
in concours, Ton werd 10e en 12e, 
Bosse & Zn 15e, Ginkel & Berg uit 
De Kwakel 19e en 77e, Theo Kuijlen-
burg uit Amstelhoek 60e, W. Wijfje 
uit De Kwakel 62e,71e, 73e, en 76e 
en Henk Snoek uit De Kwakel werd 

68e en 69e. Wim  Könst uit Uithoorn 
werd 1e in de B-Groep.

Uitslag
Strombeek 676 duiven en 23 
deelnemers
A.M. Duivenvoorde
Bosse & Zn

Ginkel & Berg
Th. Kuijlenburg
W. Wijfje
H.P. Snoek
C. Pothuizen
C. van Bemmelen
W. Könst
R. den Boer

Regio - In speelweek 35 waren alle 
uitslagen verrassend 7-2 of 2-7. Voor 
zover bekend is dit nog nooit eerder 
in De Ronde-Venen-competitie ge-
beurd. Aan de kop van de ranglijst 
waren een paar opmerkelijke uit-
slagen te noteren. De grootste ver-
rassing was de 7-2 overwinning van 
De Kuiper/van Wijk op De Padde-
stoel 2. Maar ook de nederlaag van 
DIO 1 tegen De Merel/Heerenlux 
1 met 7-2 is bijzonder te noemen. 
John Beets (zie foto) was “the man 
of the week” met de kortste partij in 
dit seizoen. Hij had maar 8 beurten 
met een moyenne van 13,75 nodig. 
En passant scoorde hij ook de pro-
centueel hoogste serie met 35 ca-
ramboles = 31,82%. DIO 1 is duide-
lijk van slag en verloor met 2-7 van 
concurrent De Merel/Heerenlux 1. 
De “big match” tussen Paul Schuur-
man en John Vrielink werd over-
tuigend door John gewonnen. Ton 
Driehuis in 20 beurten en Harry de 
Jong in 22 beurten zorgden voor de 
overige punten van De Merel/Hee-
renlux 1. De Merel/Heerenlux 3 was 
met 7-2 Cens 2 de baas. Caty Jan-
sen zorgde met een duidelijke zege 
op Hans van Rossum voor een goe-
de terugkeer.
Cens 1 scoorde een ruime 7-2 op 
De Merel/Heerenlux 4. Alle partij-
en werden in weinig beurten afge-
werkt.
APK Mijdrecht 1 drukte met 7-
2 Stieva Aalsmeer met de neus op 
de harde feiten. Alleen Wil Bouwe-
riks haalde met een overwinning op 
Rene Hoogenboom de enige punten 
voor zijn team.
De Paddestoel 2 liep met 2-7 eni-
ge averij op tegen De Kuiper/van 
Wijk. Opvallend was de zege van 
Rob ten Den in 19 beurten op Sjoe-
rd van Agteren. Een aantal spelers 
van De Paddestoel 2 begint de druk 
van het naderende kampioenschap 

te voelen. De Vrijheid/Biljartmakers 
gaf met 7-2 De Paddestoel 1 geen 
schijn van kans. Bert Loogman had 
met 20 beurten geen probleem met 
Peter Jongerling. Carolien van Wijk 
redde de eer voor De Paddestoel 1 
met een overwinning op nieuwko-
mer Nick van de Meerdonck.
Kromme Mijdrecht 2 was met 2-7 
een nette gastheer voor DIO 2. Hen-
ny Hoffmans maakte in 16 beurten 
“gehakt” van Ab Augustin. Herman 
van Yperen zorgde voor de enige 
punten van de thuisclub.
De Schans zette de opmars voort 
met een 7-2 zege op APK Mijdrecht 
2. John Beets speelde een sublie-
me partij tegen een goedspelende 

Hendrik Versluis. Dirk van Yperen 
en Hans Dikkers waren een maat te 
groot voor hun tegenstanders.
De Merel/Heerenlux 2 zorgde met 
2-7 tegen De Kromme Mijdrecht 1 
voor de laatste 7-2 van deze week. 
John Oldersma had in 21 beur-
ten geen ontzag voor gastheer Do-
rus van der Meer. Kees Westkamp 
en Martin Hoegee namen de ove-
rige punten mee naar De Kromme 
Mijdrecht.

Stand na week 16 (2e periode):
1. De Paddestoel 2 95 punten
2. De Merel/Heerenlux 1 92 punten
3. DIO 1 87 punten
4. De Kuiper/van Wijk 83 punten
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Populaire Zumbakoning 
‘Beto Perez’ vindt energie 
bij Amstelhof Health Club
Uithoorn - Beto Perez, dé uitvinder 
van het immens populaire Zumba, 
heeft afgelopen weekend een be-
zoek gebracht aan Nederland en 
Amstelhof Health Club. Reden hier-
voor was het groots opgezette Zum-
ba weekend dat plaatsvond op 16, 
17 en 18 april.
De vrijdag stond in het teken van 
een grote masterclass. Op zaterdag 
en zondag werden instructeurs op-
geleid voor het geven van gekwalifi-
ceerde Zumba lessen. 
In 3 dagen tijd hebben zo’n 1500 en-
thousiastelingen kunnen bewegen 

op de Zuid-Amerikaanse klanken 
van Zumba. Ondanks de problemen 
rondom Schiphol wisten bezoekers 
van heinde en verre het dansspek-
takel en dus de weg naar Uithoorn 
te vinden. Zo waren er o.a. deelne-
mers uit Nederland, België, Zweden, 
Roemenië, Duitsland, Frankrijk, De-
nemarken, Groot-Brittannië en Tsje-
chië. 
Eigenaar van Amstelhof (Frank 
Vahle) is in zijn nopjes met de sa-
menwerking: “Het is namelijk niet 
iedere week dat Beto Perez in Ne-
derland zijn energie en ritmische 

bewegingen deelt met dansfana-
ten. De twee bedrijven passen ook 
erg goed bij elkaar. We staan alle-
bei voor kwaliteit, gezondheid en 
plezier!”. 
Juist het plezier is zo belangrijk bij 
Zumba! De lessen zijn voor iedereen 
toegankelijk en gebaseerd op La-
tijns Amerikaanse dansen als salsa, 
merengue, axé, samba en cumbia.
Wil jij ook rond de 550 calorieën per 
les verbranden en meedoen met 
Zumba?
Kijk snel op: www.amstelhof.com 
voor de tijden en mogelijkheden.

Alexander de Haan scoort 
zijn eerste ONK punten
Regio - Aprilia-rijder Alexander de 
Haan heeft zondag tijdens de twee-
de wedstrijd om het Open Neder-
lands Kampioenschap Supermotard 
in Zelhem zijn eerste ONK punten 
van dit seizoen gescoord. In de eer-
ste manche kreeg De Haan een te-
genslag te verwerken. Hij kreeg te 
kampen met een mechanisch pro-
bleem waardoor hij in de zevende 
ronde de wedstrijd moest verlaten. 
In de tweede manche revancheer-
de hij zich met een zeventiende 
plaats waarmee hij vier ONK pun-
ten scoorde.

Na zijn tegenslag bij de eerste wed-
strijd om het Open Nederlands Kam-
pioenschap in Lelystad was Alexan-
der gemotiveerd om het in Zelhem 
beter te doen. In de training kon hij 
zijn draai nog niet helemaal vinden 
op het circuit. Toch perste De Haan 
er een aantal snelle ronden uit waar-
mee hij de sessie uiteindelijk afsloot 
op een drieëntwintigste plaats.

In de eerste manche kwam Alexan-
der goed weg bij de start en in de 
beginfase wist hij gelijk al verschil-
lende plaatsen winst te boeken. He-
laas kwam aan zijn opmars een ein-
de toen hij te kampen kreeg met 
een mechanisch probleem. Hierdoor 
moest hij in de zevende ronde nood-
gedwongen de wedstrijd verlaten. In 
de tweede manche ging De Haan op 

zijn 450F machine van start. Ditmaal 
verliep de start niet zo goed met 
veel duw- en trekwerk. Echter in de 
eerste ronde kon hij op het offroad 
gedeelte gelijk al een aantal plaat-
sen winst boeken. Alexander werk-
te vervolgens een constante wed-
strijd af en wist met een zeventien-

de plaats vier ONK punten te sco-
ren. In het dagklassement eindigde 
Alexander op een tweeëntwintigste 
plaats. 
Op zondag 9 mei staat de volgende 
wedstrijd om het Open Nederlands 
Kampioenschap op het programma 
in Boekel.

AKU ‘Vakantie Makelaar’ 
loop nu aanstaande zondag
Regio - De winterse editie van de 10 
Engelse mijlen van Uithoorn wordt 
zondag 2 mei gelopen! De oorspron-
kelijke planning werd op 31 januari 
door sneeuw en ijs verstoord, zodat 
naar een nieuwe datum moest wor-
den uitgekeken. Het wordt nu tevens 
het sluitstuk van het Zorg en Zeker-
heidcircuit met bijbehorende prijsuit-
reiking.
Het snelle en autovrije parcours voert 
hoofdzakelijk door de Bovenkerker 
polder en langs de Amstel. Het loop-
programma bestaat uit 10 Engelse 

Mijlen, start om 11.00 uur, 5 km start 
om 11.15 uur, ABN AMRO 1 km ge-
zinsloop voor jeugd t/m 11 jaar inclu-
sief familieleden om 11.20 uur en de 
10 km. trimloop, die om 11.45 uur van 
start gaat. Start en finish voor Sport-
hal De Scheg aan de A. van Schen-
dellaan 100 A, waar binnen ook de 
inschrijving, kleed-en doucheruim-
ten, tassenberging, dweilorkest en 
het eten en drinken geregeld zijn.  In-
schrijven is mogelijk van 9.00 uur tot 
11.15 uur, de inschrijfgelden zijn voor 
de 10 EM 8 euro, 10 km. 7 euro, 5 km. 

6 euro en de gezinsloop is voor al-
len gratis! Op alle afstanden worden 
geldprijzen beschikbaar gesteld, uit-
eenlopend tussen 25 en 200 euro.

Voor de verbetering van het par-
coursrecord is voor zowel de dames 
als de heren senioren 700 euro uitge-
trokken en voor de 35 plus 200 euro.
Het record bij de mannen is 48.13, bij 
de vrouwen 54.53, 35+ mannen 51.43 
en vrouwen 60.35. De tijdslimiet voor 
de 10 EM is 2 uur! Op alle loopafstan-
den staat iedere kilometer aangege-
ven. 

Voor actuele informatie: 
www.vakantiemakelaarlo
B. Liebregts, tel: 297261553
E-mail: bert.liebregts@online.nl

John Beets zet partijrecord

Postduiven

Een eerste en tweede prijs 
voor Ton Duivenvoorde

Talentvolle juniorenploeg 
van AKU start succesvol 
het atletiekseizoen
Regio - De talentvolle junioren-
ploeg van AKU stond zondag 18 
april aan de start voor de 1e com-
petitiewedstrijd. De baan in Heerhu-
gowaard, waar de ploeg al meerde-
re successen heeft behaald, was het 
decor voor de seizoensopening.

Lotte Krause zorgde voor een prach-
tige overwinning op de 1500 meter. 
De atlete die tijdens de indoorwed-
strijden al heeft laten zien in vorm 
te zijn, liep solo naar een tijd van 
5.02.66 min.

Dit is slechts een paar seconden bo-
ven haar persoonlijk record. De tijd 
en de indrukwekkende wijze waar-
op ze de overwinning binnenhaalde, 
gaf haar veel vertrouwen voor het 
baanseizoen. 

Githa de Widlt stond aan de start van 
de 800 meter. De mila atlete bouw-
de haar 800 meter rustig op en ein-
digde na een gecontroleerde race in 
een tijd van 2.45.13 min. Deze tijd zal 
zij de komende wedstrijden zeker 
proberen te verbeteren. Githa kwam 
na haar 800 meter ook in actie bij 
het hoogspringen. Ze behaalde hier 
een hoogte van 1.45 meter.

Helen van Rossum liep tot horden 6 
een heel sterke race op de 100 meter 
horden. Helaas raakte zij een horde, 
waardoor ze uit balans raakte en ten 
val kwam bij de laatste horde.

Gezien haar leidende positie tot aan 
de val, liet Helen zien dat ze erg 
goed in vorm en haar vorm wil door-
trekken naar de komende wedstrij-

den. Door de val bij het hordenlo-
pen was Helen genoodzaakt om in 
actie te komen bij het discuswer-
pen. Ze kwam tot een afstand van 
17.97 meter.

Prachtig
Simone de Jong liet een prachti-
ge reeks zien bij het hinkstapsprin-
gen. De ALO studente kwam tot een 
mooi persoonlijk record van 10.56 
meter. Dit betekende voor Simone 
een knappe 2e plaats. Bij het speer-
werpen liep het niet helemaal zoals 
Simone had gepland. Ze kwam tot 
een afstand van 20.34 meter.

Linda van Rossum moest door een 
knieblessure helaas de 100 meter 
en het verspringen aan haar voor-
bij laten gaan. Linda, die goed be-
zig is met de revalidatietrainingen 
kwam in actie bij het kogelstoten. 
Ze kwam met de kogel tot een af-
stand van 6.71 meter.

Esther Klaassen stond in Heerhu-
gowaard aan de start van haar 1e 
baanwedstrijd. De atlete die in de 
mila-junioren ploeg traint, stond in-

gedeeld bij het verspringen. Esther 
nam de aanwijzingen goed op en 
kwam tot een mooi resultaat van 
3.52 meter.
Eva Lubbers liet in Heerhugowaard 
duidelijk zien wat haar doelen zijn 
dit jaar. De AKU atlete, die de li-
miet wil halen voor het WK junioren 
in Canada, liep naar 2 knappe over-
winningen. Op de 100 meter liep Eva 
solo naar een tijd van 12.01, dit was 
maar 0,02 sec boven haar persoon-
lijk record. Op de 400 meter liep de 
VWO studente naar een persoonlijk 
record van 59.38 sec.

Als afsluiting van de dag stonden de 
4x100 meter estafettes op het pro-
gramma. Eva, Helen, Simone en Git-
ha liepen naar een mooie 2e plaats 
en verzekerden zich daarmee van 
de 2e plaats in het klassement. 
Landelijk staan de AKU atletes op 
de 11e plaats. De beste 12 ploegen 
van Nederland plaatsen zich in sep-
tember voor de landelijke finale. In 
juni is de tweede competitie en daar 
hopen de meiden hun vorm door te 
zetten en zich te plaatsen voor de 
finale.

Beleef het Militaire Land-
schap met een fietstocht
De Ronde Venen - Op dit moment 
is in het Museum De Ronde Venen 
de tentoonstelling ‘Militair Land-
schap’ te zien. Deze tentoonstelling 
laat u de geschiedenis van de Ou-
de en Nieuwe Hollandse waterlinie, 
de Stelling van Amsterdam en ver-
schillende schermutselingen in de-
ze gemeente zien. Van deze cultuur-
historie is in de gemeente nog veel 
te herkennen. Wat er nog van over 
is heeft tegenwoordig veel natuur-
waarde. Het is bijzonder te ontdek-
ken wat de invloed van mensen op 
de natuur hier is geweest. 
Daarom organiseren NME-cen-
trum De Woudreus en het IVN de 
Ronde Venen & Uithoorn een fiets-
tocht door de gemeente. Tijdens de-
ze fietstocht kunt u zelf zien wat er 
in het verleden in De Ronde Venen 
is gebeurd. De fietstocht wordt be-
geleid door gidsen van het IVN. Zij 
kunnen u van alles vertellen over de 

bijzondere natuurwaarde en de ge-
schiedenis van dit gebied. De fiets-
tocht sluit geheel aan bij de tentoon-
stelling in het museum. De fietstocht 
vertrekt bij het Museum De Ronde 
Venen. U kunt in de ochtend of in de 
middag meefietsen. De ochtendtocht 
vertrekt om 9.30 uur, de middagtocht 
vertrekt om 13.30 uur.  Als u aan de 
fietstocht wilt deelnemen moet u 
zich hiervoor vooraf inschrijven. U 
kunt zich opgeven bij NME Cen-
trum de Woudreus (0297) 273692 of:  
info@nmederondevenen.nl.

U kunt zich ook opgeven bij Museum 
De Ronde Venen, tel. 0297- 262223  
NME-Centrum De Woudreus vindt 
u aan Pieter Joostenlaan 28a in Wil-
nis.

Voor meer informatie:
tel. (0297) 273692
of info@nmederondevenen.nl


