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Brandweer bevrijd 
jongetje van 

beknelling fi ets
Uithoorn - Vrijdagmiddag 
rond 16.00 uur is er op het 
fi etspad in de buurt bij de de 
Potgieterlaan in Uithoorn een 
jonge fi etser bekneld geraakt 
tussen de spaken en de ket-
ting van zijn fi ets. Omstanders 
probeerde de jongen te be-
vrijden, maar dit lukte niet.De 
brandweer is ter plaatse geko-
men om de jongen te bevrijden. 
Hij is per ambulance afgevoerd 
naar het ziekenhuis.
Foto: KaWijKo Media - 
Ricardo Neeskens
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Uithoorn - Donderdagavond 20 
april stond er één belangrijk onder-
werp voor een politiek debat op de 
agenda. Dat was het nieuwbouw-
plan voor drie fl ats aan de Heijer-
manslaan. Het thema was al eerder 
ter sprake gebracht maar vanwege 
de vele vragen, opmerkingen en be-
zwaren vanuit zowel de raad als de 
omwonenden, werd er toen geen 
besluit genomen. Nu kwam het he-
le project aan de orde en niet uit-
sluitend de vele details waarover is 
gediscussieerd. Iets wat de raadsle-
den zelf aangaven dat dit een zaak 
van de ontwikkelaar en de architect 
is. Het gaat hier om een bestuurlij-
ke zaak. Daarin kregen zij bijval van 
de raadsvoorzitter die avond, burge-
meester Oudshoorn. In een laatste 
poging om de raadsleden op (eni-
ge) andere gedachten te brengen 
sprak mevrouw Joke Morren, be-
woonster aan de Albert Verweijlaan, 
nog een keer haar verhaal met per-
soonlijke bezwaren over de nieuw-
bouw in. Opgemerkt zij dat me-
vrouw Morren altijd met een goed 
onderbouwd betoog komt, ook al 
gaat het over hetzelfde onderwerp. 
Toch weet zij er steeds nieuwe ter 
zake doende items aan toe te voe-
gen. Zij vindt dat de openbare ruim-

te te krap is om daar van alles wat 
gewenst wordt plaats te laten vin-
den. Ook is zij van mening dat de 
ruimte slecht gedefi nieerd is. Want 
wat wordt nu parkeerterrein en wat 
is openbare weg?

Overlast vermijden
De raadsleden haakten in op haar 
betoog maar meer nog wilden zij 
dat als er nieuwbouw wordt ge-
pleegd gekeken wordt of er wijzi-
gingen aan het plan zijn door te voe-
ren en of het verkeer ter tussen de 
nieuwe fl ats en het winkelcentrum 
goed en veilig kan worden afgewik-
keld. Onderwerpen die ook al va-
ker ter sprake zijn geweest. Er moet 
nog een ontwerp bestemmingsplan 
worden opgesteld en partijen gaven 
aan daar kritisch naar te blijven kij-
ken om te zien wat er van hun in-
breng in de raad terecht is geko-
men. Al met al is er wel de wens 
om een mooi bouwplan te realise-
ren waarbij echter overlast voor de 
omwonenden zoveel mogelijk moet 
worden vermeden, met name wat 
betreft de slagschaduw voor de wo-
ningen achter de fl ats. Dat houdt 
dus hoogtebeperking in. Wethouder 
Polak (Verkeer & Vervoer, RO) zeg-
de toe richting bestemmingsplan 

nog met de ontwikkelaar in over-
leg te gaan om te zien in hoeverre 
er op bepaalde terreinen kan wor-
den geoptimaliseerd en verbeterin-
gen kunnen worden doorgevoerd 
(zoals beperking schaduwwerking). 
“U kunt mij op het bestemmings-
plan beoordelen of ik met accepta-
bele uitwerkingen ben gekomen,” 
aldus Polak tot slot.
Het werd uiteindelijk toch niet een 
lange zit die avond, want tijdens de 
stemmingen bleek er op Groen Uit-
hoorn na een bijna voltallige meer-
derheid van de raad vóór het bouw-
plan te zijn en dat gaat dus nu ver-
der ontwikkeld worden. Een inge-
diende motie door DUS!, PvdA en 
CDA om het college (lees wethou-
der Polak) aan te sporen vooral de 
hoogte van de te bouwen fl ats te la-
ten beperken, haalde het niet. Dat 
moet tot uitdrukking komen in het 
ontwerp bestemmingsplan waarin 
ook de details worden vastgelegd. 
En daar was de motie niet voor no-
dig. De omwonenden mogen best 
een bedankje krijgen voor hun niet 
afl atende input bij dit proces. Com-
pliment! Zij kunnen er alleen maar 
op hopen dat er plan uitkomt wat 
ook enigermate tegemoet komt aan 
hun wensen.

Raad akkoord met nieuw-
bouwplannen Heijermanslaan

Uithoorn - Zoals de meeste lezers 
van deze krant nog wel weten, viert
AH Jos van den Berg dit jaar zijn 1 

Eerste gratis winkelen 
Ballonnenactie geïncasseerd

Uithoorn – Vorige week heeft de 
heer Chr. Woerden uit naam van 
de heer K. Nagtegaal de reader 
“Uithoorn, het gaat goed” over-
handigd aan burgemeester Ouds-
hoorn-Tinga. Deze rijk geïllustreer-
de reader is ondertussen overhan-
digd aan de basis- en VO-scholen 
in Uithoorn en De Kwakel. Het be-
licht het wel en wee van de inwo-

ners van Amstelhoek, De Kwakel en 
Uithoorn tijdens de tweede wereld-
oorlog aan de hand van fi lmbeelden 
die gemaakt werden in mei en ju-
ni 1945. Veel dank gaat uit naar de 
heer K. Nagtegaal die de fi lmbeel-
den beschikbaar stelde ten behoeve 
van het onderwijs. Dankzij het Initi-
atievenfonds kon dit onderwijspro-
ject gerealiseerd worden.

0 jarig bestaan. Hij doet dit met heel 
veel acties. De allereerste actie was: 
Maak een kans op een helikopter-

Overhandiging reader 
“Uithoorn, het gaat goed” 

Uithoorn - Het artikel wat vorige 
week in deze krant is gepubliceerd 
over de verbouwing van De Hoek-
steen tot de Kubus van Rietveld, was 
voorzien van twee fraaie foto’s. Die 
zijn gebruikt van de gemeentelijke 
website van Uithoorn. Daar stond 
de naam van de vervaardiger niet 
bij, dus vrij voor gebruik? Niet dus, 
want al spoedig meldde zich na de 
publicatie de fotograaf en dat blijkt 
Louise Prins te zijn. Louise is een in-
woonster van Uithoorn en heeft als 
beroep fotograaf. Zij geniet bekend-
heid vanwege de prachtige foto’s 
die zij maakt van Uithoorn, De Kwa-
kel en omgeving. Een aantal ervan 
is samengevat in een fraai fotoboek 
‘Uithoorn-De Kwakel, veranderin-
gen in de 20e eeuw’ dat zij jaren ge-
leden aan burgemeester Dagmar 
Oudshoorn overhandigde. De ge-
meente heeft het boek destijds voor 
promotiedoeleinden aangewend. 

Een ander fraai geïllustreerd boek-
werk was dat over De Hoeksteen 
dat in 2015 verscheen en aan bur-
gemeester Oudshoorn, inclusief de 
fractievoorzitters van de raad, in het 
gemeentehuis werd aangeboden 
(zie foto). Beide foto’s van De Hoek-
steen in de krant zijn dus van Louise 
Prins. Onze excuses voor de omis-
sie ook al konden we het niet weten 
omdat nergens een copyright staat 
vermeld. Er circuleert op die manier 
veel beeldmateriaal rond waarvoor 
de redactie zich wel inspanning ge-
troost de maker ervan te achterha-
len, maar vaak is dat tevergeefs. In 
dit geval is het wel goed gegaan al 
viel zij even ‘buiten beeld’. Louise 
moet van haar creatieve inspannin-
gen een living maken. Wie haar voor 
opdrachten wil benaderen kan dat 
doen via haar e-mail adres: info@
louiseprins.nl. Of kijk eerst op haar 
website: www.louiseprins.nl.

Louise Prins viel even 
buiten beeld

vlucht. Wegens weersomstandighe-
den werd deze een paar keer uitge-
steld, maar vorige week konden de 
winnaars de lucht in. De winnaars 
waren; familie Oudshoorn, familie 
Kohinor, familie Mellberg en familie 
van Vliet. Zij mochten met twee per-
sonen deze vlucht meemaken. Bij-
gaande foto’s geven een beeld van 
deze vluchten. De offi ciele start van 
het jubiuleumjaar was met het bal-
lonnenfestival. Op maandag 27 fe-
bruari jl. hing de hele winkel vol bal-
lonnen en in deze ballonnen za-
ten heel veel prijzen waarevan de 
hoofdprijs was een jaar lang eens 
per week gratis winkelen en twee 
prijzen van een minuut gratis win-
kelen. De eerste winnaar heeft de 
minuut winkelen volbracht . De heer 
en mevrouw van Heel waren de ge-
lukkige wimnaars met een bedrag 
van � 591,26 . Ook hier laat bijgaan-
de foto’s zien hoe blij de winnaars 
waren.
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OFFICIËLE MEDEDELINGEN EN BEKENDMAKINGEN

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

PROCEDURE 
Ter inzage
Stukken die ter inzage liggen kunnen door iedereen worden ingekeken. De 
stukken liggen ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum (Laan van 
Meerwijk 16) tijdens de openingstijden. Alleen wanneer dat is aangegeven 
liggen de stukken ook ergens anders ter inzage zoals bij de openbare bi-

Welke bekendmakingen vind ik op www.offi cielebekendmakingen.nl?
- Verordeningen 
- Verkeersbesluiten
- Ruimtelijke plannen (publicatie ook via de Gemeentepagina)

 VERLEENDE (OMGEVINGS-)VERGUNNINGEN

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar/beroep maken. Hoe 
u dat moet doen leest u bovenaan  in deze advertentie in het grijze kader.
De Kwakel
- Kerklaan/Drechtdijk 1 t/m 23, evenementenvergunning voor Feestcomité De 

Kwakel voor de viering van Koningsdag op donderdag 27 april 2017 van 09.00 
uur tot 20.00 uur. Bezwaar t/m 17 mei 2017.

- Kerklaan/Drechtdijk 1 t/m 23, evenementenvergunning voor Muziekvereniging 
Tavenu voor het organiseren van een Steelbandfestival op zaterdag 17 juni 
van 12.00 uur tot zondag 18 juni 01.00 uur. Bezwaar t/m 17 mei 2017.

- Verklaring van geen bezwaar voor Le Champion voor de passage van deel-
nemers aan de Decathlon Cycle Tour Amsterdam op zondag 11 juni 2017 van 
ca. 12.00 uur tot 14.45 uur.

- Iepenlaan 18, omgevingsvergunning voor het oprichten van een woning. Be-
zwaar: t/m 19 mei 2017.

- Poelweg 36. Exploitatievergunning tijdelijke huisvesting arbeidsmigranten ver-
leend aan Weiveld B.V. Bezwaar t/m 18 mei 2017.

Dorpscentrum
- Schans 108 te Uithoorn, omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dak-

kapel, het plaatsen van een bouwwerk (inclusief trap) ten behoeve van de toe-
gang naar de bedrijfswoning en het plaatsen van een erfafscheiding. Bezwaar: 
t/m 18 april 2017.

- Schans 108. Kennisgeving incidentele festiviteit voor het ten gehore brengen 
van geluid tijdens een feest aan de exploitant van Café De Herbergh 1883 op:

 - 15 april 2017 van 20.00 uur tot 01.00 uur
 - 22 april 2017 van 20.00 uur tot 01.00 uur
- Prinses Irenebrug, ontheffi ng geluidhinder voor werkzaamheden in de nach-

ten van 22 mei op 23 mei 2017 en 23 mei op 24 mei 2017 van 20.00 uur t/m 
05.00 uur. Bezwaar t/m 22 mei 2017.

Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Grift 80, omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakkapel op de 

tweede verdieping en een berging aan de voorzijde van de woning. Bezwaar: 
t/m 17 mei 2017.

- Eidereend 8. Vergunning ingebruikname gemeente grond verleend aan familie 
Smit voor het plaatsen van een zeecontainer van 31 maart t/m 21 april 2017. 
Bezwaar t/m 26 mei 2017.

Thamerdal
- Cort van der Lindenplein 5. Exploitatievergunning horecabedrijf verleend aan 

de exploitant van horecabedrijf FFF, t/m 6 april 2020. Bezwaar t/m 19 mei 2017

De verleende vergunningen niet per ongeluk gepubliceerd 
op de gemeentepagina van woensdag 19 april. 
U treft de verleende vergunningen van week 16 hieronder aan.

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

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

Heft in eigen hand voor 
beperking overlast Schiphol

Colofon Gemeente Uithoorn, Laan van Meerwijk 16, 1423 AJ Uithoorn, Postbus 8, 1420 AA Uithoorn Opdrachtgever Gemeenteraad Uithoorn Concept, ontwerp & redactie Merktuig, Amsterdam 

Fotografi e Gemeente Uithoorn Meer weten Over inspreken, raadsvergaderingen en de gemeenteraad? Kijk op Uithoorn.nl of neem contact op met de griffi e, via (0297) 51 39 63 of griffi e@Uithoorn.nl

in het gebied rondom 
Schiphol. Als deze plannen 
doorgaan valt Uithoorn 
straks voor een groot 
gedeelte binnen de zoge-
noemde ‘LIB4 contour’. 
Dat betekent dat de 
geluidsoverlast en het 
gezondheidsrisico voor 
bewoners fors toeneemt 
en er in een groot deel 
van Uithoorn niet meer 
gebouwd mag worden. 

Nieuwe afspraken?
Dit was voor zowel 
de gemeenteraad als 
het College de druppel 
die de spreekwoordelijke 
emmer deed overlopen. 
In 2008 is met de onder-
tekening van het 
Aldersakkoord afgespro-
ken dat er gezocht zou 
worden naar mogelijk-
heden om de hinder in 
onder andere Uithoorn 
te beperken. Negen jaar 

later wordt er meer 
gevlogen dan ooit, maar 
staat Uithoorn nog steeds 
met lege handen. 

Eigen initiatief
Nu de situatie in Uithoorn 
en De Kwakel verder dreigt 
te verslechteren, besloten 
we in het voorjaar van 
2016 het heft in eigen hand 
te nemen. We zijn een 
eigen onderzoek gestart 
naar een mogelijke route-
verlegging boven Uithoorn 
met als doel een beperking 
van de geluidsoverlast 
en verschuiving van 
de LIB4 contour ten gunste 
van onze gemeente. 

Mogelijke routewijziging
Uiteraard heeft een 
mogelijke routewijziging 
niet alleen effect op 
Uithoorn en De Kwakel, 
maar ook op de omgeving. 
Wij zijn ons hiervan 

bewust en begrijpen heel 
goed dat dit gevoelig ligt. 
Ons uitgangspunt, én 
dat van de Omgevingsraad 
Schiphol, is echter wel 
dat de lasten van Schiphol 
evenwichtig verdeeld 
worden binnen de regio. 
Het kan niet zo zijn 
dat Uithoorn als enige 
gemeente de hoofdprijs 
betaalt voor de groei 
van Schiphol. 

We blijven vragen
Begin juni 2017 verwachten 
we de uitkomsten van 
het onderzoek naar een 
mogelijke routewijziging. 
Het onderzoek heeft zo 

lang geduurd omdat er 
door Schiphol nog druk 
gewerkt wordt aan een 
goede rekenmethode, 
die wij ook voor ons 
onderzoek nodig hebben. 
Als de defi nitieve resultaten 
bekend zijn brengen we 
die uiteraard naar buiten. 
We zullen dan als gemeente-
raad de resultaten 
bespreken en een besluit 
nemen over het vervolg. 
Ondertussen blijven we 
in de bestuur lijke over-
leggen continu aandacht 
vragen voor de situatie 
in Uithoorn. Zodra er 
nieuws is melden we 
dat op deze pagina! 

We vragen continu aandacht 
voor de situatie in Uithoorn

De leden van 
de werkgroep Schiphol.
Van links naar rechts
Nick Roosendaal 
(raadslid VVD), 
Hans Bouma
(wethouder Schiphol), 
Jordy Keimes 
(raadslid CDA), 
Elfriede Henraat 
(raadslid DUS!), 
Els Gasseling 
(raadslid PvdA) en 
Herman Bezuijen
(raadslid Gemeentebelangen).

De gemeenteraad lijkt al een tijdje stil over Schiphol. Dat betekent niet dat we ook stilzitten; 
achter de schermen wordt volop gewerkt aan dit ingewikkelde dossier. Wij, de raadswerkgroep 
Schiphol, praten u graag bij over de stand van zaken. 

Gezonde leefomgeving
Als inwoners van een 
gemeente onder de rook 
van Schiphol weten 
we als geen ander dat 
het wonen in de buurt 
van een luchthaven niet 
alleen voordelen als werk-
gelegenheid, maar ook 
beperkingen en overlast 
met zich meebrengt. 
Wij maken ons daarom 
continu hard voor het 
behouden en verbeteren 
van de leefbaarheid en 
een gezonde leefomgeving 
in Uithoorn en De Kwakel. 
Dit betekent wat ons 
betreft drie dingen:
1   Dat de geluidsoverlast 

die we van Schiphol 
ondervinden binnen 
acceptabele grenzen blijft;

2   Dat we ook in de 
toekomst mogen blijven 
bouwen en transfor-
meren in Uithoorn 
en dat belangrijke 
voorzieningen 
behouden blijven;

3   Dat Uithoorn een 
gezonde plek blijft om 
te leven en onze kinderen 
te laten opgroeien.

Begin 2016 kwamen deze 
uitgangspunten fl ink 
onder druk te staan, 
toen het ministerie van 
Infrastructuur en Milieu 
de conceptplannen voor 
een nieuw Luchthaven-
indelingsbesluit (afgekort: 
LIB) bekend maakte. 
In dit Luchthavenindelings-
besluit wordt bepaald 
welke beperkingen gelden 

Iedereen kan Parkinson krijgen
Steun baanbrekend onderzoek

Ga naar www.parkinsonfonds.nl

De grootste financier van wetenschappelijk onderzoek naar de ziekte van Parkinson. Connie, 54 jaar

IBAN: NL10ABNA0504201530
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DOKTERSDIENSTEN
Spoedgevallen overdag via 
eigen huisarts en dan toets 1. 
Spoedgevallen avond/nacht/
weekenden via huisartsenpost 
Ziekenhuis Amstelveen, 
tel. 020-4562000.

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

DIERENHULP
Dierenambulance, 
tel: 06-53315557.

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

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

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

PSYCHOLOGISCHE 
HULPVERLENING
Eerstelijnspraktijk voor
Psychologische Zorg
Mw. drs. FMP van Dijk, 
Aanmelding: 088-5808000
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Weekagenda Vita Amstelland
Bilderdijkhof 1 Uithoorn, tel. 0297-567209, 

www.vita-amstelland.nl

Wij zijn gesloten op de 
volgende dagen: 

• Donderdag 27 april 
Koningsdag  
• Donderdag 25 mei  
 Hemelvaartsdag 
• Maandag 5 juni  
2e Pinksterdag

Bewegen op muziek
Iedere woensdag van 13.30 -15.00 
uur kunt u onder begeleiding van 
Maria Perry mee dansen op vro-
lijke muziek. U bent altijd welkom 
voor een proefles 

Stoelyoga 
Voor wie?? Voor mensen die be-
perkt zijn in hun bewegingsvrij-
heid, om welke reden dan ook, is 
het mogelijk om de yogahoudin-

gen beter zittend in een (rol)stoel 
te beoefenen. Tijdens de lessen 
worden zowel zittende als staande 
oefeningen achter de stoel aange-
boden. www.yogapret.nl
Wanneer: iedere vrijdag van 13.15 
- 14.15 uur. U kunt zich aanmel-
den voor een proefles. Kosten: per 
keer is 2,50 euro. U kunt ook een 
strippenkaart kopen, u betaalt dan 
20,- euro voor 10 keer. 

Koersballen
Elke vrijdag van 09.30 tot 12.00 
uur kunt u komen koersballen 
in de Bilderdijkhof. Koersballen 
lijkt enigszins op jeu de boules. 
Bij koersballen spelen doorgaans 
twee partijen tegen elkaar, waar 
heren en dames aan mee kunnen 
doen. U bent altijd welkom om 
eenmalig gratis uit te proberen.

Eindexpositie kunstatelier 
bij Kleur is Kracht 
Uithoorn - In samenwerking met 
Videt Uithoorn en IKC het Duet 
zijn er bij Kleur is Kracht creatie-
ve workshops georganiseerd. Na 5 
weken kunstatelier vol kunstbele-
ving en creativiteit was er afgelo-
pen vrijdag 21 april een kleine eind-
expositie van al het gemaakte werk 
van de kinderen. De kinderen heb-
ben enthousiast getekend en ge-
schilderd als een echte kunstenaar 
en hebben werk gemaakt geïnspi-

reerd op bekende kunstenaars zo-
als Mondriaan, Hundertwasser, Pi-
casso, Monet en van Gogh. Tij-
dens deze eindexpositie waren ve-
le vaders, moeders, broertjes, zus-
jes, opa’s en oma’s van de deelne-
mende kinderen en andere geïnte-
resseerden komen kijken om al het 
werk te bewonderen, voordat al het 
werk mee naar huis ging. Voor meer 
informatie: www.kleuriskracht.nl of 
06-14904491.

Zangtalenten basisscholen 
Uithoorn gezocht
Uithoorn - Zaterdag 17 juni wordt 
de Amstel het decor van een groots 
opgezet AmstelProms concert. Een 
orkest met 50 muzikanten, een koor 
met 80 leden, solo zangers en zan-
geressen, een popband en meer 
gaan gezamenlijk een fantastisch 
concert geven op de evenemen-
tensteiger aan de Amstelkade. Het 
concert wordt gecombineerd met 
een mini culinair waarin van 16.00 
uur gasten onder het genot van een 
hapje en een drankje worden ver-
maakt door muzikale ensembles en 
andere shows. De echte VIPs kopen 
tribuneplaatsen waardoor ze direct 
voor het podium zitten en de overi-
ge gasten kunnen kosteloos op de 
kade of vanaf een bootje meeluiste-
ren. Het concert start om 20.30 uur. 
Aan het concert doet ook een kin-
derkoor mee. De nummers “Another 
brick in the wall” van Pink Floyd en 
Ciske de Rat’s “Zo verdomd alleen” 

worden ondersteund door het kin-
derkoor en er wordt nog een ei-
gen nummer gezongen. Het Am-
stelProms kinderkoor willen we op-
bouwen uit de 5 meest getalenteer-
de muzikantjes per basisschool in 
Uithoorn. Iedere basisschool wordt 
gevraagd de 5 meest getalenteerde 
zangers en zangeressen te selecte-
ren. Iedere school kan dit zelf bepa-
len, maar de kinderen kunnen ook 
zichzelf aanmelden bij de organisa-
tie. De kinderen moeten uit de groe-
pen 7 en 8 komen en de organisa-
tie rekent erop dat alle basisscho-
len in Uithoorn eraan meewerken. 
Na de meivakantie wordt begon-
nen met de repetities voor het kin-
derkoor. Als uw kind mee wil zin-
gen in dit kinderkoor en in groep 7 
of 8 zit, stuur dan een email met de 
naam, leeftijd en j/m van uw kind 
naar marco@amstelproms.nl en we 
nemen snel contact met u op. 

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

NATUUR 
DICHT
BIJ HUIS

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

Weilanden, grasvelden en weg-
bermen staan nu vol met bloei-
ende paardenbloemen. Een 
prachtig gezicht. Veel insecten 
doen zich er tegoed aan. Ook 
wij mensen kunnen er meer mee 
dan alleen naar kijken of er een 
boeketje van plukken! Laten we 
eerst eens naar zo’n paarden-
bloem kijken. Als je een paar-
denbloem plukt, heb je eigen-
lijk al een hele bos bloemen 
in de hand. De plant is name-
lijk een zogenaamde samen-
gesteldbloemige of composiet. 
Trek er maar eens één bloemetje 
uit. De gele lintbloemetjes wor-
den omgeven door groene om-
windselblaadjes. De bloeme-
tjes staan op een bloembodem. 
Verdere kenmerken zijn: blade-
ren (met getande tot ingesne-
den bladrand) in een rozet, de 
bloem op een holle bloemsteel 
met witachtig melksap en een 
penwortel. En natuurlijk de plui-
zen waaraan de zaadjes han-
gen. Ik wil een recept met jullie 
delen dat op mijn werk (buiten-
schoolse opvang in Amsterdam) 
met veel enthousiasme is ont-
vangen. De kinderen hebben al 
heerlijk gesmuld van dit honing-
achtige broodbeleg. En paarden-
bloemen herkent bijna iedereen, 
dus je hoeft niet bang te zijn dat 
je de verkeerde bloemen plukt. 
Let op: mensen met een con-
tactallergie (eczeem) voor com-
posieten zoals chrysanten, zon-
nebloemen, sla en andijvie kun-
nen beter geen paardenbloemen 

plukken. Pluk ca. 200 gram (ver-
giet vol) paardenbloemen op een 
mooie zonnige dag op een scho-
ne plek (dus niet op een hon-
denuitlaatplaats of pal langs de 
weg). Pluk alleen de hoofdjes 
die wijd open staan. Trek de ge-
le lintbloemetjes eruit, bijvoor-
beeld met behulp van een mes-
je. Zorg dat er geen groen bij zit, 
want dat maakt de smaak bitter. 
Doe de bloemetjes in een pan. 
Niet afspoelen, want dan gaat 
de smaak verloren. Doe er een 
halve liter water bij en rasp van 
een halve citroen of een hele li-
moen. Breng aan de kook en laat 
het 15 minuten zachtjes trekken. 
Zeef de massa door een schone 
theedoek (even uitknijpen). Doe 
bij het vocht het sap van een uit-
geperste halve citroen (of hele li-
moen) en vul het aan tot een hal-
ve liter. Voeg 500 gram geleisui-
ker toe. Breng het vocht weer al 
roerende aan de kook. Laat het 
minimaal vier minuten doorko-
ken tot het geleiachtig wordt. 
Giet de massa in schone potten. 
Deze direct afsluiten en laten af-
koelen. Volgens verschillende re-
cepten kun je ook nog specerij-
en zoals kardemom toevoegen. 
Meer doen met paardenbloe-
men? Zoek dan eens op inter-
net naar paardenbloemtapena-
de, paardenbloemlimonade of 
zelfs paardenbloembier. Doe ook 
eens de lintbloemetjes in een 
bloemenboter. Eet smakelijk!

Ineke Bams (IVN-natuurgids)

Van paardenbloem tot 
broodbeleg

Weer een milieuvriendelijke 
KIA Niro afgeleverd 
Regio - De familie Poortvliet uit 
Aalsmeer is een voorstander van zo 
schoon mogelijk autorijden, maar 
het moet wel een fijne en comfor-
tabele reisauto zijn en ook nog een 
automaat. Dus viel hun keuze op 
de Kia Niro en ook de dochter van 
Poortvliet koos om dezelfde reden 
voor deze auto. Dit betekent dat er 
weer twee milieuvriendelijke auto’s 
bij gekomen zijn in Aalsmeer. De Kia 
Niro is de eerste hybride crossover 
met het uiterlijk van een sportieve 
hatchback. Hij oogt daardoor zeer 
vriendelijk, maar heeft toch de “ho-
ge” instap waar juist veel mensen 
naar op zoek zijn. Daarbij is hij van 
binnen zeer ruim en mooi afgewerkt. 
Het interieur is één en al comfort. 
Een groot LCD-cluster geeft alle no-
dige info. Je mobiel draadloos opge-
laden, dus geen gedoe met kabels. 
Het navigatiesysteem is van Tom-
Tom en voorzien van een achteruit-
rijcamera. De Kia Niro combineert 
sterke prestaties met een opvallend 
“on-hybride” design, zuinigheid en 

ruimte. Dankzij de sterke elektromo-
tor trek je snel en geruisloos op en 
wanneer de benzinemotor het over-
neemt merk je dat nauwelijks. De 
standaard DCT automaat met 6 ver-
snellingen maakt zelfs filerijden re-
laxed. De Kia Niro zit boordevol met 
de nieuwste technologie op het ge-
bied van veiligheid en comfort. 

Gezinsauto
De Kia Niro is niet alleen een ge-
zinsauto met stijl, ook de zakelij-
ke rijder op zoek naar een milieu-
vriendelijke auto komt al snel uit bij 
de Kia Niro. Vooral het hoge uitrus-
tingsniveau, het comfort van de au-
to en de milieuvriendelijke para-
meters zullen doorslaggevend zijn. 
Standaard: 7 jaar garantie. Voor be-
drijven die naar een groener wagen-
park willen over stappen is de Kia 
Niro een uitstekende keuze. Inte-
resse? Het team van van der Wal & 
Vaneman in Aalsmeer, staat voor u 
klaar om u van de beste adviezen te 
voorzien.

Pasen bij stichting Ceres
Uithoorn - Voor het derde jaar op rij 
werden de klanten van Stichting Ce-
res in de dagen voorafgaande aan 
Pasen, bij het afrekenen verwend 
met een smakelijke attentie. Dit be-
gint een traditie te worden bij Stich-
ting Ceres. Omdat de medewerkers 
van Stichting Ceres dagelijks hard 
werken om geld in te zamelen voor 
de Goede Doelen, is het ongebrui-
kelijk om attenties weg te geven. 
Maar af en toe wil ook Stichting Ce-
res haar waardering aan haar klan-
ten laten blijken. En dit doen zij dan 
door middel van kleine attenties tij-
dens speciale dagen. Stichting Ce-
res Kringloopcentrum verkoopt al-
lerlei artikelen tegen zeer lage prij-
zen. Hiermee probeert de Stich-
ting voor iedereen in onze samen-
leving de mogelijkheid te scheppen 
om mooie artikelen aan te kunnen 
schaffen. En voor wie het financieel 
wat beter heeft, is het ook zeer aan-
trekkelijk artikelen te kopen, die zo 
goed als nieuw of zelfs nieuw zijn. 
Tevens is het belangrijk dat goede 
tot uitstekende artikelen, een twee-
de leven krijgen. Want duurzaam-
heid staat bij Stichting Ceres hoog 
in het vaandel. Niet alles weggooi-
en, maar hergebruiken! De winkel 
van Stichting Ceres is er voor ieder-
een. Waarom duur kopen als je de-
zelfde artikelen bij Stichting Ceres 
tegen zeer lage prijzen kunt kopen? 

Voorjaar
Momenteel ligt de voorjaars- en 
zomerkleding in de winkel. Zowel 
voor dames, heren als voor kinde-
ren en baby’s. Daarnaast verkoopt 
de kringloopwinkel meubels, lam-
pen, glas- en aardewerk, keuken-
artikelen, kantoorartikelen, speel-
goed, sieraden, computers, beeld-
schermen, sportartikelen, gordij-
nen, platen en cd’s, elektrische ap-
paraten enz. Wat men in en om het 
huis gebruikt, dat verkoopt Stich-
ting Ceres in haar winkel. Een Stich-
ting mag geen winst beogen. Daar-
om worden jaarlijks door Stichting 
Ceres diverse nationale en plaatse-
lijke Goede Doelen gesteund. Stich-
ting Ceres is onder andere ANBI er-
kend. Bij Stichting Ceres zijn ze dan 
ook heel gelukkig met alle goede-
ren, mits nog goed verkoopbaar, die 
worden ingebracht. Dagelijks kun-
nen de inwoners van Uithoorn en 
De Kwakel hun (gebruikte) goede-
ren afgeven bij Stichting Ceres. 
Stichting Ceres is op maandag, 
dinsdag, donderdag en vrijdag ge-
opend van 10.30 - 16.30 uur en op 
woensdag en zaterdag van 10.00 - 
16.00 uur. Voor het afgeven van goe-
deren is Ceres dagelijks geopend 
vanaf 08.00 uur. Tevens zijn weke-
lijks acties te vinden op de websi-
te of de Facebookpagina van Stich-
ting Ceres.
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Musical ‘We Will Rock You!’ 
groot success!
Uithoorn - Het publiek was lovend, 
de cast heeft genoten en het theater 
stond te trillen op zijn grondvesten. 
'We Will Rock You!' bleek een suc-
cesformule: de fantastische muziek 
van Queen gezongen door (jonge) 
talenten, een verhaal vol hysterische 
karakters en stoere dansnummers 
maakte de achtste musicalproduc-
tie van Dancestudio Shanna Elles-

wijk tot een groot spektakel. Bin-
nen 20 minuten waren de voorstel-
lingen uitverkocht en na 6 maanden 
hard repeteren stond de productie-
klas en het koor afgelopen weekend 
te popelen om het toneel van Cul-
tuurcentrum VU Griffi oen te betre-
den. En dat was te zien en te mer-
ken: de energie en het enthousias-
me spatte er vanaf! Bekende num-

Achterste rij (vlnr): Ilse Klarenbeek, Suzanne Hermans, Kirsten Hendriks, Ellen Dekker, Lisa Zürcher, Naomi Jager, Sa-
brina Boots Rademaker, Lindsey le Feber, Geert Smit, Astrid Dekker – Peters, Liesbeth Klarenbeek, Daphne Pomstra, 
Vincent v.d. Pligt, Renée Tel, Moeischa van Eenennaam, Maartje Sparnaaij Middelste rij (vlnr): Tim van Drie, Alina Huis-
man, Quinty Veerhuis, Sanne Vermeulen, Biba van Volen, Amy Buisman, Natascha v.d. Galiën, Zoë Kuylenburg, Angela 
Spanbroek – Kotter, Marion van Eenennaam Voorste rij (vlnr): Mark van Dam, Eline Pomstra, René de Veld, Donna v.d. 
Galiën, Joëlle Elleswijk, Shanna Elleswijk

mers van Queen als 'Who Wants 
To Live Forever', 'I Want To Break 
Free' en 'Somebody to Love' wer-
den fantastisch vertolkt door hoofd-
rolspelers Donna v.d. Galien en Re-
né de Veld die met hun geweldige 
stemmen en spel het publiek volle-
dig inpakten. Jonge talenten Biba 
van Volen, Tim van Drie, Zoë Kuy-
lenburg, Sanne Vermeulen, Alina 

Huisman, Quinty Veerhuis, Daph-
ne Pomstra, Moeischa Eenennaam, 
Kirsten Hendriks en Renée Tel be-
zorgden het publiek kippenvel met 
hun vertolking van 'Only The Good 
Die Young' en zetten de zaal op zijn 
kop met nummers als 'I Want It All' 
en 'Crazy Little Thing Called Love'. 
De komische noot tijdens de voor-
stelling kwam van Killer Queen (Na-
tascha v.d. Galiën) en haar protégés 
Red en Black (Marion van Eenen-
naam en Joëlle Elleswijk), Comman-
der Khashoggi, een rol van Geert 
Smit, en zijn lijfwachten (Mark van 
Dam en Vincent van der Pligt), lera-
res van Globalsoft Liesbeth Klaren-
beek en de oude hippie Pop (Ange-
la Spanbroek-Kotter) met heerlijke 
nummers als 'Don't Stop Me Now', 
'Another One Bites The Dust' en 
'Seven Seas of Rhye'. Natuurlijk zijn 
hoofdrollen niets zonder een ijzer-
sterk ensemble en koor met prach-
tige meerstemmigheid en strak-
ke choreografi eën in de groeps-
nummers. 'We Will Rock You!' was 
een feest zowel voor- als achter de 
schermen en in de zaal! Volgen-
de maand is de jongste productie-
klas (6 - 14 jaar) aan de beurt: za-
terdag 13 mei staan zij met 'Shrek' 
in het theater! Helaas is de voor-
stelling helemaal uitverkocht. Wil jij 
volgend jaar meedoen met één van 
onze productieklassen (6 – 14 jaar 
en >14 jaar - volwassenen) of pro-
ductiekoor (vanaf 16 jaar)? Hou on-
ze website en Facebook in de ga-
ten voor de aankondiging van on-
ze nieuwe musicalproducties in ons 
10-jarige jubileumjaar! 

Foto: Tamara Balvers

Uithoornlijn gaat 
volgende fase in
Uithoorn - Sinds eind vorig jaar 
is het wat stil geworden rond de 
toekomstige aanleg van de tram-
lijn vanaf Amstelveen-Westwijk 
naar het Oude Spoorhuis in het 
centrum van Uithoorn. Maar de 
uitvoeringsplannen gaan gewoon 
door richting de ‘planuitwerkings-
fase’ dit jaar. Hierbij wordt de ge-
kozen voorkeursvariant zoals die 
vorig jaar door de gemeenten Uit-
hoorn, Amstelveen en de Vervoer-
regio Amsterdam (tot 1 januari dit 
jaar was dit ‘Stadsregio’) is aange-
nomen, verder in detail uitgewerkt. 
Verder wordt de aanbesteding 
voorbereid. De Vervoerregio laat 
dit via een recente nieuwsbrief 
van dit jaar weten. De nieuwsbrief 
is een uitgave van de Projector-
ganisatie Uithoornlijn. Onderde-
len waarop het ontwerp van de 
voorkeursvariant nog verder uit-
gewerkt wordt zijn onder ande-
re het vastleggen van de defi nitie-
ve hoogte van de zichtschermen 
en de detailinpassing, de parkeer-
voorzieningen voor auto’s en het 
stallen van fi etsen rondom de drie 
haltes (Aan de Zoom, Busstation 
en Oude Spoorhuis), de fi etsover-
steek bij de Wederik, de veilig-
heidsmaatregelen bij de kruising 

Aan de Zoom en de ontsluiting 
van Buitendijks. Voorts wordt door 
de gemeenten Uithoorn en Am-
stelveen in deze fase het ontwerp 
bestemmingsplan gemaakt dat de 
komst van de Uithoornlijn plano-
logisch mogelijk maakt. Daarin 
worden bijvoorbeeld het gekozen 
tracé en de haltes vastgelegd en 
waar de parkeerplaatsen kunnen 
worden ingepast. Op dat ontwerp 
kan elke betrokken inwoner rea-
geren. Als alles vlot verloopt zul-
len de gemeenten eind van dit jaar 
de bestemmingsplannen vaststel-
len. Dat duurt dus nog even. De-
ze planuitwerkingsfase wordt ge-
volgd door het ‘uitvoeringsbesluit’ 
door de Regioraad van de Vervoer-
regio en dat is voorzien in decem-
ber dit jaar. Dat is het defi nitie-
ve besluit waarmee de aanbeste-
ding en dus de realisatie van de 
Uithoornlijn van start gaat. Vooraf-
gaand aan de besluitvorming door 
de Regioraad geven de gemeen-
teraden van Uithoorn en Amstel-
veen hun ‘wensen en bedenkin-
gen’ mee inclusief de wijze waar-
op de destijds ingediende moties 
en amendementen zijn verwerkt. 
Dat is de grote lijn zoals die voor 
dit jaar is uitgezet.

De redactie van de Nieuwe Meerbode rekent het tot 
haar taak om de lezers van haar krant zo objectief mo-
gelijk te informeren. Wij nemen zelf geen standpunt 
in. Wij vinden dat alle mededelingen, nieuwsfeiten en 
overige onderwerpen die zich in het openbaar afspe-
len en zeker die zaken die tijdens gemeentelijke ver-
gaderingen, bijeenkomsten of interviews worden ge-
daan, 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 verant-
woordelijk voor de inhoud. Plaatsing door ons betekent 
niet dat onze redactie een standpunt inneemt.

REACTIE VAN EEN LEZER
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Reactie van provincie Utrecht
Artikel in Nieuwe 
Meerbode 19 april 2017
Verkeer tussen Amstelhoek 
en Uithoorn
In de Nieuwe Meerbode van 19 
april jl. over de aanleg van de ro-
tonde Amstelhoek wordt gesug-
gereerd dat provincie Utrecht en 
gemeente De Ronde Venen bijna 
het zelfde beleid voeren als ge-
meente Uithoorn namelijk, ‘geen 
doorgaand verkeer door het cen-
trum’. De herinrichting van dit 
wegvak in Amstelhoek tussen 
de N201 en de Irenebrug is een 
gezamenlijk plan van Provincie 
Utrecht en gemeente De Ronde 
Venen. Bij de start van het om-
leggen van de N201 zijn in 2004 
afspraken gemaakt over de situ-
atie nadat het gehele N201 pro-
ject tussen Amstelhoek en de A4 
is afgerond. 

Afgesproken is toen:
- Dat de oude N201 (nu N196) 

van de provincie Utrecht wordt 
overgedragen naar gemeente 
De Ronde Venen.

- En dat de gehele oude N201 
(nu N196) in Aalsmeer en Uit-
hoorn zo zal worden ingericht 
dat “doorgaand verkeer zonder 
lokale bestemming zoveel mo-
gelijk zal worden geweerd.”

Over deze laatste afspraak het 
volgende. Gemeente De Ronde 
Venen en provincie Utrecht heb-
ben daarom het wegdeel N196 
in Amstelhoek zo ingericht dat 
past bij de functie die deze weg 
nu heeft namelijk plaatselijk ver-
keer voor Amstelhoek en omge-
ving. En is dus in principe ook 

Trekt Eigenhaard zijn 
afspraken in?

Nederlandse gebarentaal

Mevrouw Henraat van Dus geeft 
in de raadsvergadering van 20 
april aan veel klachten te horen 
van de stadsvernieuwingsurgen-
ten. De stadsvernieuwingsurgen-
ten zijn de bewoners van de Euro-
parei waarvan de fl ats worden ge-
sloopt. In de nieuwsbrief van Ei-
genhaard staat dat woningzoe-
kenden alleen met voorrang naar 
een huis kunnen zoeken in de ge-
meente Uithoorn. De afspraak met 
Eigenhaard was dat de stadsver-
nieuwingsurgenten die hun huis 
uit moeten in Uithoorn en omlig-
gende gemeenten onder ande-
re Aalsmeer, Amstelveen Amster-
dam geschikte woonruimte kon-
den gaan zoeken. Maar nu blijkt 
in gesprekken met medewer-
kers van Eigenhaard, woningzoe-

kenden en in de nieuwsbrief van 
Maart 2017 van Eigen haard, dat 
de stadsvernieuwingsurgenten al-
leen in Uithoorn voorrang op een 
woning kunnen krijgen, omdat de 
andere gemeenten alleen nog ei-
gen woningzoekenden huisves-
ten. Dit is tegen de afspraak. De 
mensen zijn teleur gesteld en we-
ten niet meer waar ze aan toe 
zijn. De een zegt dit en de ander 
zegt dat. Op 1 juli begint de sloop 
van de Churchillfl at. De bewoners 
van de Churchillfl at moeten an-
dere woonruimte hebben gevon-
den. Veel mensen willen graag te-
rug naar Amsterdam. Maar wel-
ke mogelijkheden zijn er nog? 
Als het waar is wat in de nieuws-
brief van Eigenhaard staat kun-
nen zij alleen in Uithoorn nog op 

Hallo, ik ben Wendy. Ben 43 jaar 
en woon in Uithoorn. In septem-
ber 2016 ben ik begonnen met 
de cursus Nederlandse Gebaren-
Taal via de SWDA (Stichting Wel-
zijn Doven Amsterdam) aan de 
Stadhouderskade. Daar zit ook 
het DOC (DovenOntmoetingsCen-
trum). Module 1 heb ik afgerond 
en Module 2 is ook bijna klaar. In 
mei heb ik examen. Toen ik klein 
was leerde ik van een vriendin-
netje het gebaren alfabet en la-
ter leerde ik wat gebaren erbij via 
een boek. Ik vond het erg interes-
sant. Maar veel geduld had ik er 
toen niet voor. Via mijn werkgever 
heb ik de kans gekregen om deze 
cursus te kunnen volgen. Ik werk 

bij de OBA (Openbare Bibliotheek 
Amsterdam). Klassikaal les is su-
perleuk en het werkt voor mij het 
beste om zo te leren. We hebben 
veel lol en onze docente die ook 
doof is is grappig en leert ons al-
les. Alleen de grammatica is best 
lastig. Graag zou ik mensen wil-
len ontmoeten in Uithoorn e.o. zo-
dat ik mij verder kan ontwikkelen 
en er mee bezig kan blijven. Mis-
schien kan ik iemand uit zijn/haar 
isolement halen, in elk geval ge-
zellig kletsen of wellicht ergens 
mee helpen. Woon je/woont u in 
Uithoorn of omgeving, dan wil ik 
graag contact met u leggen. Mijn 
mailadres is wendyscholtens@
hotmail.com.

een woning reageren. Dit heeft 
grote gevolgen voor de woonsi-
tuatie en het geeft een enorme 
druk op de woningmarkt in Uit-
hoorn. De vraag is ook of het al-
leen geldt voor de stadsvernieu-
wingsurgenten of ook voor taal-
stellinghouders en andere ur-
genten? En geldt het ook voor de 
gewone woningzoekenden? 120 
huishoudens van de te slopen 
fl ats zijn al gehuisvest maar er 
moeten nog ongeveer 250 gezin-
nen geplaatst worden. De men-
sen die er tijdelijk wonen hebben 
geen voorrang op nieuwe huis-
vesting. DUS vroeg aan wethou-
der Polak of hij misschien op de 
hoogte was van eventuele ver-
anderingen in de toewijzingsre-
gels van Eigen haard aangezien 
Eigenhaard bepaald of mensen 
wel of niet ergens komen wonen. 

Zo ja, waarom is de raad dan nog 
niet op de hoogte gesteld? Is het 
een vergissing van Eigenhaard of 
kloppen de mededelingen? Wat 
zijn de gevolgen op korte termijn 
voor deze groep mensen en is er 
dan wel genoeg woonruimte in 
Uithoorn? Kunnen de inwoners 
nog gebruik maken van de afge-
sproken regionale regeling en op 
welke manier worden ze geïnfor-
meerd over de juiste afspraken 
en de geldigheid daarvan? De 
wethouder is van mening dat het 
niet correct is en de stadsver-
nieuwingsurgenten nog wel in de 
regio mogen kijken naar gepaste 
woonruimte. Hij gaat het uitzoe-
ken heeft toegezegd dat er bin-
nen een week een brief zal ko-
men waarin staat wat de regel-
geving is. 
Ria Tammer uit Uithoorn

Participatietraject
Tussentijds wordt er een volgend 
participatietraject opgestart om 
de betrokken bewoners nauw te 
betrekken bij de invulling van de 
openstaande punten. Dat gebeurt 
onder andere met informatiebij-
eenkomsten en themabijeenkom-
sten. Bij deze laatste worden met 
name direct omwonenden hierbij 
uitgenodigd als ook de Klankbord-
groep Veiligheid Kruisingen. 

De Vervoerregio zegt komende 
maand mei al met de bijeenkom-
sten te zullen starten. Onderwer-
pen die tijdens de bijeenkomsten 
aan de orde komen zijn de krui-
sing Aan de Zoom, ontsluiting Bui-
tendijks, de fi etsoversteek Wede-

rik en de (geluidwerende) zicht-
schermen. Met de laatste wil de 
Vervoerregio vooral tegemoet ko-
men aan de zorgen van bewo-
ners over uitzicht en privacy ook 
al zijn de schermen niet noodza-
kelijk vanuit wettelijke verplichtin-
gen. Voorts krijgen alle direct aan-
wonenden aan het toekomstige 
tramtracé in een enquête de gele-
genheid om individueel aan te ge-
ven of de voorstellen aansluiten bij 
hun wensen. Daarnaast wordt be-
sproken het parkeerprobleem van 
auto’s en het stallen van fi etsen 
rondom de haltes die op voorhand 
al een heet hangijzer zijn. Tot slot 
vindt ook een groot aantal bewo-
ners de ‘groene inpassing’ van de 
lijn een belangrijk argument om 

aandacht aan te besteden. Bewo-
ners hebben later altijd nog de ge-
legenheid om te reageren op de 
ontwerp bestemmingsplannen die 
door de gemeenten worden op-
gesteld. Die worden namelijk ge-
durende zes weken ter inzage ge-
legd. De Uithoornlijn is eigenlijk 
een uitvloeisel van de ombouw van 
de Amstelveenlijn die de komen-
de tijd ook van start gaat en sluit 
tevens aan op de verbouwing en 

uitbreiding van het nieuwe station 
Amsterdam-Zuid (onderdeel van 
het project Zuidasdok). Overigens 
is in maart jl. het contract met de 
bouwcombinatie Vital al getekend 
voor de ombouw van de Amstel-
veenlijn. Dus dat kan van start 
gaan. Uiteindelijk zal de Uithoorn-
lijn Uithoorn in 2022 verbinden 
met Amsterdam-Zuid via Amstel-
veen. Wij houden u op de hoog-
te van de verdere ontwikkelingen.

Voor Elkaar Gemaakt

The Boss Baby

Guardians of the Galaxy vol. 2

Fast & Furious 8

De Smurfen en het Verloren Dorp 

Brimstone

Spokenjagers

Toen Mijn Vader een Struik Werd

NU IN DE BIOSCOOP

WWW.STUDIOSAALSMEER.NL    

STUDIO’S AALSMEER
BIOSCOOP

THEATER

GUARDIANS OF THE GALAXY 
Volume 2 (3D) - Nu in de bioscoop
Prijs vanaf: €9,-

YES, WE MEET AGAIN
5 mei - 15.00 uur - Prijs: €26,50

Yes, We Meet Again! is een uniek bevrij-

dingsconcert speciaal gemaakt

voor de oudere doelgroep. De voorstel-

ling met Nederlandse topartiesten zoals 

Mariska van Kolck, Jasper Taconis en The 

Triolettes en de Koos Mark Bigband belicht 

de hits uit de periode van 1930 tot 1945.

Voor meer informatie en tickets:

www.crowntheateraalsmeer.nl

BEVRIJDINSCONCERT

BIOSCOOP

Ook met slecht weer iets leuks doen met de kinderen in de meivakantie? In Bioscoop 

Studio’s Aalsmeer draaien de leukste kinderfi lms van dit moment. Op het program-

ma staan o.a. De Smurfen en het Verloren Dorp (2D en 3D), The Boss Baby (3D/NL), 

Spokenjagers, Bibi en Tina: Jongens tegen de Meiden en Mees Kees Langs de Lijn. 

Voor tijden en tickets: www.bioscoopaalsmeer.nl

DE LEUKSTE KINDERFILMS IN DE MEIVAKANTIE

BIOSCOOP

niet bedoeld voor verkeer tussen 
Mijdrecht en Aalsmeer. De plan-
nen van gemeente Uithoorn tot nu 
toe waren eerste de weg volledig 
knippen (dus helemaal geen ver-
keer meer door het centrum Uit-
hoorn) en later een soort slinger 
door een parkeergarage en weer 
later een slinger over een parkeer-
plaats. Dat soort oplossingen vin-
den wij geen recht doen aan bo-
venstaande afspraak. Door komt 
ook nog bij dat gemeente Uithoorn 
ook alle landbouwverkeer wil we-
ren maar omdat er geen redelijke 
alternatieven zijn is dit niet moge-
lijk. Bij de voorbereiding van het 
gehele project N201 is er altijd re-
kening mee gehouden dat het lo-

kale verkeer van de N196 kon ge-
bruik blijven maken. Het volledig 
afsluiten van de N196 in Uithoorn 
zal ook zorgen voor nog meer fi les 
op de N201. 
De nu door gemeente De Ronde 
Venen en provincie Utrecht ont-
worpen inrichting van de N196 in 
Amstelhoek komen volledig over-
een met de in 2004 gemaakte af-
spraken. Deze route met een maxi-
mumsnelheid van 30km/uur is niet 
voor doorgaand verkeer maar voor 
alle plaatselijk verkeer tussen Am-
stelhoek en Uithoorn inclusief 
landbouwverkeer.

Woordvoerder gedeputeerde 
J. Verbeek-Nijhof
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KONINGSDAG 2017 
IN UITHOORN EN DE KWAKEL

Uithoorn

Op het terrein van de Sportvereniging 
Legmeervogels
Buurtbeheer De Legmeer organiseert op Koningsdag 
donderdag 27 april van 08.00 tot 16.00 uur als 
vanouds een aantrekkelijk feestprogramma voor jong 
en oud. Dat gaat in samenwerking met en op het 
terrein van de Sportvereniging Legmeervogels aan 
de Randhoornweg. Er wordt weer een gevarieerd 
programma geboden waaronder een kindervrijmarkt 
(vanaf 08.00 uur) ; een springkussen en een 
stormbaan. Vanaf 09.00 is er een optreden van het 
leerlingenorkest van KNA. Ook het Repair Café 

Koningsdag in De Kwakel 

Het Oranje Comité De Kwakel heeft op donderdag 27 april 
op de 50e verjaardag van Koning Willem Alexander, samen 
met enkele Kwakelse middenstanders een gevarieerd 
programma voor jong en oud samengesteld. 
U bent van harte welkom op deze speciale verjaardag van 
onze Koning. Het Oranje Comité nodigt iedereen uit om naar 
het dorpscentrum van De Kwakel te komen. 

Fietsen versieren
Vanaf 09.30 uur zijn alle kinderen uit groep 1 en 2 welkom 
om met hun fiets, step of skelter mee te doen met de 
fietstoer door het dorp. Het Oranjecomité zorgt voor vrolijk 
gekleurde spulletjes om de fiets te versieren. Om 10 uur 
rijdt de stoet een rondje door het dorp onder muzikale 
begeleiding van Steelband Tavenu. 

Opening 
Om 10.45 uur wordt door waarnemend burgemeester mw. 
Oudshoorn, de officiële openingshandeling verricht met 
muzikale omlijsting van Steelband Tavenu. 

Ballonnen oplaten
Direct na de officiële opening worden de ballonnen 
opgelaten. Ieder kind krijgt bij zijn of haar ballon een lootje 
waarmee zij kans hebben op een geldprijsje. 
De winnende nummers worden direct na het oplaten van de 
ballonnen bekend gemaakt. 

Spelletjeskermis en kinderspelen
Van 11.00 tot 12.00 uur is voor de kinderen uit groep 1 en 2 
én voor de instromers een de gezellige spelletjeskermis in 
het Dorpshuis. 
Voor de kinderen uit groep 3 t/m 8 start om 11.00 uur de 
kinderspelen. Na afloop van de kinderspelen biedt Cafetaria 
’t Trefpunt alle kinderen die met de kinderspelen hebben 
meegedaan een speciaal Koningsijsje aan. 

Taart winnen
Degenen die op Koningsdag de Nederlandse vlag uithangt, 
maakt kans om een taart te winnen. Het Oranjecomité trekt 

vijftig adressen uit De Kwakel en controleert of daar een 
vlag hangt met een minimale afmeting van 1 meter bij 75 
centimeter. De vlag moet al om 10 uur uithangen en vanaf 
de openbare weg goed zichtbaar zijn. De winnaars winnen 
een overheerlijke taart van  bakker Jan Westerbos. 

Vrijmarkt
De vrijmarkt in De Kwakel een mooie gelegenheid voor 
kinderen om spulletjes te verkopen. Van 13.00 uur tot 15.00 
uur kun je vanachter je kraam of vanaf een kleed proberen 
een zakcentje bij te verdienen. Inschrijven is verplicht en is 
bij Joke Meijer, Rozenlaan 84, tussen 18.00 uur en 19.00 uur 
tot en met 25 april.

Stichting Corantijn: 
Heeft u aan het einde van Koningsdag nog onverkochte 
spulletjes over en wilt u die niet meer mee terugnemen naar 
uw zolder? Dan kunt u overwegen deze te schenken aan 
een goed doel.

Dit jaar staat Stichting Corantijn klaar om ze van u over te 
nemen en ze vervolgens een nieuwe bestemming te geven 
in Suriname.
Door uw hulp kunnen wij helpen in Suriname!
Wij zijn erg blij met: zomerkleding van 0-99 jaar
Schoenen van 0-99 jaar, speelgoed en knuffels, 
kinderleesboeken, onbeschreven, compleet en heel 
Schoolmateriaal zoals schriften, pennen, potloden, etc.

Meer informatie over ons en onze lijst met benodigde 
materialen is te vinden op onze 
website stichting-corantijn.nl, FB pagina /StichtingCorantijn 
of bel ons op 06-26455395

Koningskaarten:
’s Middags is er een klaverjaswedstrijd in het Dorpshuis 
onder leiding van Lydia Verkerk. We wijzen u erop dat er dit 
jaar drie kwartier eerder gestart wordt dan voorheen, dit op 
verzoek van de beheerder Edward Verburg. 
Let op: Inschrijving vanaf  12.15 uur en aanvang klaverjassen 
12.45 uur. De inschrijving bedraagt€3.50 p.p. 

Inloop knutselactiviteit
Op Koningsdag kan er van 14.30 tot 17.00 uur geknutseld 
worden in de witte knutseltent. 

Attracties buiten
Voor de kinderen staan er buiten diverse attracties. Een voor 
de kleinsten en voor de iets oudere kinderen staat er een 
luchtkussen. 

Verrassingsspel
Ook dit jaar is er weer een spel voor de oudere jeugd/ 
volwassenen. Wat voor spel dit wordt blijft nog even een 
verrassing. Inschrijven kan vanaf 14.30 uur en om ± 15.00 
uur start het spel waarvoor behendigheid en stalen zenuwen 
niet overbodig zijn. 

Optreden Alice¿Good
Vanaf 16.00 uur staat Alice¿Good op het podium voor het 
Dorpshuis. Alice¿Good is en 4 mans rockformatie bestaande 
uit: Rob – zang & saxofoon, Aart – drums, Maurits – 
basgitaar en last, but not least: Kwakelaar Eus op gitaar. 
Zij zullen De Kwakel deze Koningsdag trakteren op stevige 
rocknummers. 

Pannavoetbal 
Vanaf 15.30 uur is het genieten geblazen bij de panna-
velden, waar jongens en meiden van 10 t/m 16 jaar hun 
kunsten zullen vertonen in de panna-arena. Dit jaar kan je 
zowel je aanmelden via de voorinschrijving op de website, 
máár je kunt ook op Koningsdag zelf aanmelden voor het 
Pannatoernooi. De aanvang is om 15.30 uur 

Muziek en sluiting
De gehele dag draait DJ Dennis gezellige muziek op het 
dorpsplein en hij geeft de gehele dag commentaar  bij 
diverse onderdelen. Om 17.30 uur sluiten de attracties en om 
18.30 uur eindigt het buitenprogramma.’Eventuele wijziging 
onder voorbehoud! Voor meer info: www.polderfeest.nl

is geopend en verricht voor u gratis reparaties in de 
breedste zin van het woord. Van 10.00 tot 12.00 uur 
kunnen kinderen zich laten schminken en vanaf 11.00 
uur kunnen liefhebbers op pony’s rijden. Creatieve 
jonge en oudere mensen kunnen zich uitleven in 
schilderstukjes maken vanaf 12.00 uur. Circus 
Kristal verzorgt leuke optredens van 12.30 tot 15.30 
uur; Dingo de Ballonnenclown vermaakt één ieder 
met ballonnenfiguren en vanzelfsprekend is er ook 
wat lekkers te snoepen en te drinken. Reken er maar 
op dat het een fijne dag wordt met voor elk wat wils. 
Er is ruime parkeergelegenheid op het naastliggende 
parkeerterrein. 

Dorpsstraat/Amstelplein
Natuurlijk is er traditiegetrouw de (kinder)vrijmarkt 
die loopt van het Amstelplein tot aan de Stationsstraat. 
Ook hier is weer van alles te beleven en kunt u zich 
urenlang vermaken.

Nu maar hopen dat de weergoden de Oranjes goed 
gezind zijn op Koningsdag! Iedereen is van harte 
welkom deze dag gezellig met elkaar te komen vieren.

Foto’s op deze pagina zijn gemaakt door: Annemarieke Verheij en Dirk Plasmeijer
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Trainen bij AKU voor de 
Kooijman Polderloop
Uithoorn - Het lijkt nog ver weg, 
maar met een goede voorbereiding 
maak je het jezelf een stuk makke-
lijker om aan de Polderloop in De 
Kwakel mee te doen. De Polderloop 
wordt dit jaar gehouden op donder-
dag 3 augustus en op dinsdag 9 mei 
start op de atletiekbaan van AKU 
een clinic voor beginnende en ge-
oefende lopers. In een periode van 
13 weken zorgen ervaren en gedi-
plomeerde trainers ervoor dat je op 
3 augustus de afstand van 4 of 10 
kilometer op een verantwoorde ma-
nier kunt afleggen. Tijdens de cli-
nic wordt niet alleen aandacht gege-
ven aan het opvoeren van je conditie 

maar wordt heel individueel gekeken 
naar wat voor jou de beste manier is 
om jouw doel op 3 augustus te be-
reiken. Je krijgt ook informatie over 
goede voeding, goed schoeisel, waar 
nodig wordt de hulp ingeroepen van 
sportfysiotherapeuten om blessures 
te voorkomen of zo snel mogelijk te 
verhelpen. De kosten voor de clinic 
van 13 weken bedraagt 50,- euro in-
clusief een startbewijs voor de pol-
derloop. Voor informatie kun je de 
website van AKU bezoeken: www.
aku-uithoorn.com en je kunt con-
tact opnemen met een van de trai-
ners: Rene Noorbergen, rene.noor-
bergen@gmail.com, 06 55858584 

Schoolvoetbal finalisten 
bekend
Uithoorn - Onder grote belang-
stelling van vele ouders, grootou-
ders, broertje en zusje, ooms en tan-
tes, onderwijzers en onderwijzeres-
sen zijn vrijdag 21 april, op de vel-
den van Legmeervogels de regio fi-
nales schoolvoetbal gespeeld van 
Uithoorn/De Kwakel. In de finale 
ME is op de 4e plaats geëindigd de 
Springschans ME2, 3e zijn gewor-
den de Springschans ME1. 2e is ge-
worden de Kwikstaart ME1 en op de 
1ste plaats is geëindigd de Kwikstaart 
ME2. In de poule van de MD is 4e 
plaats de Springschans MD1. Op de 
3e plaats de Kajuit MD1. 2e is gewor-
den de Kwikstaart MD2 en de 1ste 
plaats is opgeëist door de MD2 van 
de Springschans. De poule van de JE. 
De 4e plaats de Zon JE3. De 3e plaats 

is gegaan naar ’t Startnest JE1. De 2e 
plaats is gegaan naar de Zon JE1 en 
de winnaar is deze poule is gewor-
den de Springschans JE1. Tenslotte 
de poule van de JD. De 4e plaats is 
gegaan naar de Zon JD1. Op de 3e 
plaats is geëindigd de Springschans 
JD2. 2e is geworden in deze poule het 
Duet JD1 en op de 1ste plaats is ge-
eindigd ’t Startnest JD2.

Regio finales
Op woensdag 17 mei worden in Am-
stelveen op de velden van RKAVIC de 
regio finales gespeeld van de regio 
Amstelland. Geplaatst hebben zich 
hiervoor de ME2 van de Kwikstaart. 
De MD2 van de Springschans, de JE1 
van de Springschans en ook hebben 
zich geplaatst de JD2 van t startnest. 

Opleving KDO JG1 kwam 
te laat
De Kwakel - Na het WA Verlaan-
toernooi op 2e Paasdag was er de 
zaterdag erop al weer een compe-
titiewedstrijd tegen de kHFC JG1. 
De kHFC had het toernooi gewon-
nen en KDO was van plan om de 
competitiewedstrijd te winnen. Er 
was wel een verschil met 2e Paas-
dag want een paar spelers waren 
op vakantie dus er moest weer een 
nieuwe opstelling gemaakt worden. 
Deze keer weer met Odette con-
trolerend spelend voor de verdedi-
ging en Tom op de linksback positie. 
KDO kwam de 1e helft niet veel aan 
aanvallen toe maar over de verdedi-
ging bestaande uit Manisha, Odet-
te, Kelly en Tom wordt met waarde-
ring gesproken, zelfs door de te-
genstander. Er waren twee schoon-
heidsfoutjes die wel leidde tot 2 
doelpunten voor kHFC. Door te laat 
ingrijpen werd er 2x gescoord met 
afstandsschoten. Beide ballen wa-
ren onhoudbaar voor keeper Dani-

el die weer een topwedstrijd keepte. 
In de 2e helft kwam KDO een aan-
tal keren dicht bij een doelpunt al-
leen de afronding bleek niet opti-
maal. Als je steeds in de aanval bent 
valt natuurlijk het doelpunt aan de 
andere kant. Uit een corner ging 
de bal via een knie bij Daniël in het 
doel 0-3. Bij de aanval van KDO die 
op het doelpunt volgde hield een 
speler van kHFC Luke in een soort 
houdgreep vast. De scheidsrechter 
gaf terecht een penalty. Die werd 
door aanvoerder Dylan resoluut be-
nut 1-3. KDO kreeg weer moed en 
een opleving volgde. Door goed te 
storen en de bal over te nemen kon 
Dylan ook direct 2-3 maken echter 
de scheidsrechter had een onre-
glementaire handeling gezien. Dus 
het doelpunt werd afgekeurd. Zo-
wel KDO als kHFC kwamen nog een 
aantal keren dicht bij een doelpunt 
maar de eindstand bleef KDO JG1 - 
kHFC JG1 1-3.

Legmeervogels drukt 
Elinkwijk verder in problemen
Uithoorn - Na 90 minuten spelen 
staat er dan een 2-1 overwinning 
voor Legmeervogels op het score-
bord. Maar of dit verdiend was? Daar 
waren de mening over verdeeld. 
Legmeervogels hebben de overwin-
ning te danken aan een eigentref-
fer van Elinkwijk dit betekende de 
2-1 en aan het meer dan uitstekend 
op treden van doelman Rahim Gök. 
Hij was het die met een aantal fraaie 
reddingen Legmeervogels misschien 
wel behoed heeft van een neder-
laag? Legmeervogels beginnen goed 
en scherp aan het duel. Immers bij 
winst op Elinkwijk kan er nog ge-
speeld worden om een prijs. Maar 
toch is het eerst schot op doel van 
de kant van Elinkwijk. Het schot van 
Jacky Testa La Muta gaat huizen-
hoog over het doel van Rahim Gok, 
de doelman van Legmeervogels. Dan 
en aanval van Legmeervogels. Een 
overtreding op Lulinho Martins le-
vert Legmeervogels een vrije trap 
op. Stefan Tichelaar brengt de bal 
in het 16 meter gebied en dan na 
enig kluswerk komt de bal voor de 
voeten van Mitchell Verschut. Deze 
haalt dan verwoestend uit en Niels 
Willemse de doelman van Elinkwijk 
is volkomen kansloos op deze inzet. 
Mitchell Verschut brengt met zijn 2e 
seizoenstreffer Legmeervogels op de 
1-0 voorsprong. Dan wil Legmeer-
vogels de voorsprong snel uitbrei-
den: te snel. Het spel van Legmeer-
vogels wordt er zeer zeker niet be-
ter. Het wordt heel onrustige en Leg-
meervogels grossierde in foute pas-
ses. Mede hierdoor is er veel balbe-
zit voor Elinkwijk en zijn zij veelvuldig 
te vinden op de helft van Legmeer-
vogels. In deze fase speelt Elinkwijk 
verrassend genoeg toch wel wat te 
afwachtend en zijn de verdedigers 
van Legmeervogels de situatie nog 
steeds de baas. Af en toe kan Leg-
meervogels zich ontworstelen aan 
de druk . Zo zien Stefan Tichelaar en 
Joey Sack hun inzet net naast of net 
over het doel van Elinkwijk verdwij-
nen. Russtand 1-0 in het voordeel 
van de thuisclub.

Strohalm
Ook in het tweede bedrijf is Elinkwijk 
het elftal dat strijd om de laatste stro-
halm te pakken. En Legmeervogels? 
Het blijft grossieren in foute passes. 
De scherpte bij Legmeervogels ont-
breekt. Gelet op het vertoonde spel 
van Legmeervogels laat een treffer 
van Elinkwijk niet lang op zich wach-
ten. Het is dan Marciano van der 
Bilt die ongehinderd vrij kan komen 
voor Rahim Gök en deze vervolgens 
kansloos laat 1-1. Hier valt helemaal 
niets op af te dingen. Dan wil Elink-

wijk meer. Immers het enige wat zou 
kunnen tellen is een overwinning. 
Op deze manier zou Elijkwijk moge-
lijk het verblijf in de 1ste klasse kun-
nen verlengen. Door het aandringen 
van Elinkwijk, het is ten slotte alles of 
niets, ontstaat er achterin bij Elink-
wijk enorm veel ruimte. En met de 
regelmaat van een klok ontstaat en 
ook situaties waarbij Legmeervogels 
er met 3, 4, 5 man kan uitkomen om 
dan te staan tegen een minderheid 
aan verdedigers. Maar deze situa-
ties worden zeer onzorgvuldig uitge-
speel. Lulinho Martins, Janyro Pur-
perhart en Jordy de Groot gaan dan 
wel erg laconiek om met de geboden 
kansen. Toch komt Legmeervogels 
op een 2-1 voorsprong. Een voor-
zet van Lulinho Martins wordt door 
Roberto van der Gier in eigen doel 
gewerkt en staat Legmeervogels op 
een 2-1 voorsprong Met nog ruim 
20 minuten te gaan dringt Elinkwijk 
nog meer aan om er althans nog 
een gelijkspel aan over te houden. 
Maar dan is er nog altijd Rahim Gök, 
de doelverdediger van Legmeervo-
gels. Met onwaarschijnlijke reddin-
gen weet hij treffers van Elinkwijk 
te voorkomen. De spelers van Elink-
wijk worden er moedeloos van. Uit-
eindelijk na ruim 90 minuten komt er 
een eind aan dit duel en wint Leg-
meervogels met 2-1. Door het verlies 
van Elinkwijk in dit duel pakken zich 
donkere wolken samen boven Elink-
wijk. Het zal moeilijk worden om zich 
te handhaven in de 1ste klasse. Maar 
er zijn nog drie wedstrijd te gaan het 
zou dus nog mogelijk zijn. De achter-
stand op een plaats in de nacompe-
titie met nog 3 wedstrijden te gaan 
bedraagt slechts 4 

Minder
Dit was dus een van de mindere 
wedstrijd van Legmeervogels. Maar 
er is wel afgesloten met 3 punten er-
bij. Als je slechte wedstrijden speelt 
en je wint ook deze dan doe je het 
misschien wel niet zo slecht? Dit is 
toch ook wel een compliment waard 
aan de spelers en technische staf. De 
laatste 14 duel zijn immer niet verlo-
ren gegaan 6 x is er de winst en 8 x 
een gelijkspel. Goed voor 26 punten. 
en een derde plaats in de strijd om 
de 3e periode met slechts een punt 
achterstand op de koplopers AFC’34. 
tegenstander in de laatste competi-
tie wedstrijd en Velsen. maar aan-
staande zondag eerst op bezoek bij 
VSV in IJmuiden.. VSV moeten pun-
ten hebben om een eventuele na-
comptie te ontlopen. VSV staat nu 
op een 11e plaats. Een punt achter 
op de veilge 10e plaats. de numer 10 
is nu SO Soest. 

Titel in zicht voor KDO 
na sensationele zege 
De Kwakel - Alle ingrediënten 
waren aanwezig om er een memo-
rabele dag van te maken in Alphen 
op sportpark De Bijlen in Alphen 
aan den Rijn. Een elftal op volle 
oorlogssterkte, optimale tempera-
tuur, honderden supporters langs 
de lijn en een spannende tussen-
stand op de ranglijst van de 3e 
klasse A. De toon werd direct ge-
zet door de vele jeugdige suppor-
ters van Alphen, die bij het betre-
den van het veld rookpotten afsta-
ken in de clubkleuren. Doelman 
Jesper Oudshoorn was er niet van 
onder de indruk. maar de verdedi-
ging van KDO misschien wel. Di-
rect na de aftrap volgde namelijk 
al de eerste levensgrote kans voor 
Alphen. Van zeer dichtbij schoot 
sterspeler Marwan Fennich net 
naast tot opluchting van de ve-
le meegereisde Kwakelse suppor-
ters. Enkele minuten later volgde 
de eerste treffer van de middag. In 
de 3e minuut kopte spits Mathijs 
van Rijn de perfect getrapte cor-
ner van Rick Kruit feilloos binnen. 
Nog geen 2 minuten later stond 
er zelfs de 0-2 al op het bord. Een 
fout in de verdediging van Alphen 
werd direct afgestraft door Rick 
Kruit. Kruit ontving de bal iets over 
de middenlijn en had toen al ge-
zien dat de keeper van Alphen te 
ver voor zijn goal stond. Met een 
mooie streep verschalkte hij de 
keeper, die alleen nog maar ach-
ter de bal aan kon sprinten, maar 
het wonderschone doelpunt niet 
kan voorkomen. Dolle vreugde bij 
alle meegereisde supporters, een 
droomstart. 

Beheerst
En het hield maar niet op want in 
de 16e minuut maakte spits Ma-
thijs van Rijn zijn tweede doelpunt 
van de middag na een sterke indi-
viduele actie lanks de linkerzijlijn. 
Mathijs snelde langs zijn directe 
tegenstander en schoot beheerst 
in de korte hoek onder de doel-
man van Alphen. Ongeloof bij Al-
phen en een sensationele start van 
deze topper in 3A. De periode die 
hierop volgde was al net zo sensa-
tioneel als het eerste kwartier. Al-
phen werd gevaarlijker, met Fen-
nich in de hoofdrol. De sterk spe-
lende nummer 9 lag de bal pan-
klaar achter de Kwakelse verde-
diging. Centrale verdediger Joris 
Kortenhorst kon alleen maar aan 
de noodrem trekken om de num-
mer 10 te stuiten met een terech-
te penalty en een gele kaart tot ge-
volg. De spits liet dit buitenkansje 
niet onbenut en schoot onberispe-
lijk de eerste Alphense treffer te-
gen de touwen. Nog geen 3 minu-
ten later was het wederom Fennich 
die de bal op de stip mocht leggen 
namens Alphen na een ongeluk-

kige overtreding van Nick Smits. 
Ook deze schoot hij zonder aarze-
len binnen, waardoor Alphen weer 
helemaal terug was in de wedstrijd. 

Aanval
Met Alphen vol in de aanval en 
overal druk zettend kwamen daar 
uiteraard kansen voor KDO. Vlak 
voor rust was het middenvelder 
Bart Hoving die na een mooie aan-
val het beslissende tikje tegen de 
bal gaf. De scheidsrechter keur-
de tot verbazing van de spelers het 
doelpunt af wegens buitenspel. Al-
phen komt goed weg en leefde dus 
nog. Na rust eenzelfde spelbeeld, 
Alphen in de aanval en KDO loe-
rend op een gevaarlijke counter. 
Nick Smits had ondertussen het 
veld verlaten en Thijs Plasmeijer 
was zijn vervanger. De jonge speler 
kreeg enkele minuten na rust direct 
zijn eerste kans. Echter werd zijn 
schot half geblokt en verdween de 
bal net naast de paal. Het spel golf-
de op en neer en de Kwakelse sup-
porters hielden het bijna niet meer 
van de spanning, veelal fungerend 
als assistent coaches om de over-
winning over de streep te schreeu-
wen. Hier en daar een klein kans-
je voor Alphen maar tot een gro-
te kans kwam het niet meer. Ma-
thijs van Rijn was dan nog dichtbij 
een doelpunt maar zijn inzet mis-
te kracht waardoor de bal van de 
lijn kon worden gehaald. Alphen 
bleef rustig en speelde bedacht-
zaam, loerend op die ene kans. 
Maar die ene kans was nog voor 
KDO vlak voor tijd. Bart van der Tol 
schoot uit een vrije trap op een ge-
vaarlijke plek echter net naast. In 
de 85e minuut moest de nummer 
10 van Alphen eruit met een bles-
sure. De wissels waren op, dus het 
team moest noodgedwongen ver-
der met 10 man. 

Blessuretijd
Na een lange blessuretijd floot de 
scheidsrechter af en zijn de zwaar-
bevochten 3 punten dan eindelijk 
binnen. Een groot gejuich barst-
te los en spelers en trainers vielen 
elkaar in de armen. De belangrijk-
ste wedstrijd van het seizoen was 
gewonnen en het kampioenschap 
is in zicht. De volgende horde is 
de thuiswedstrijd tegen Nicolaas 
Boys uit Nieuwveen. Een wedstrijd 
dat volledig in het teken staat van 
het Ronald McDonald Kinderfonds. 
Tijdens deze derby worden er loten 
verkocht (€ 1,- per stuk). Na afloop 
van de wedstrijd zullen de 10 win-
nende lotnummers in de kantine 
bekend worden gemaakt, waarna 
een trotse prijswinnaar direct zijn 
prijs kan ophalen. Verdere details 
omtrent de spraakmakende kun-
nen jullie aan het eind van de week 
vinden op de website van KDO.

Legmeervogels 2 geeft 
punten weg
Uithoorn - Legmeervoels zon-
dag 2 speelde thuis tegen het 
onderaan bengelende Kampong. 
Legmeervogels beginne goed en 
komen al in de 10e minuut op 
een 1-0 voorsprong Jasper Bur-
gers scoort dan op aangeven van 
Jeffrey Riemslag. Kampong niet 
aangeslagen door deze snelle 
treffer van Legmeervogels komt 
al in de 18e minuut op gelijke 
hoogte 1-1. Dan doet Legmeer-
vogels er een schepje bovenop 
en loopt via treffers van Jasper 
Burgers en Tim Correia uit naar 
een 3-1 voorsprong. Deze 3-1 
is dan ook de ruststand. Na de 
rust een herboren Kampong dat 
het Legmeervogels heel moeilijk 
maakt. In de 64ste minuut weet 
Kampong er 3-2 van te maken. 
Nog geen probleem voor Leg-
meervogels. Dan heeft Legmeer-

vogels de pech dat door blessu-
res er spelers uit moeten en de 
bank is deze keer, door blessu-
res van andere niet zo groot. Met 
nog een minuut of 15 te spelen 
staat er nog steeds de 3-2 op het 
score bord. Dan Slaat kampong 
geheel onverwachts toch nog 
zijn slag. In de 85ste en de 88ste 
minuut bouwen zij de 3-2 ach-
terstand om naar een 3-4 voor-
sprong. En met deze stand wordt 
de wedstrijd ook beëindigd. Een 
onverwachte en onnodige ne-
derlaag voor Legmeervogels 
zondag 2. Volgende week uit te-
gen De Meern 2 dat ook nog van 
alles zal proberen om degradatie 
te ontlopen. Zal voor Legmeer-
vogels 2 geen makkelijke opga-
ve worden om daar als winnaar 
van het veld te stappen. 

Hartverwarmend optreden 
van De Andersons
Uithoorn - Op zondagmiddag 23 
april sloten De Andersons met hun 
theaterconcert Hier dooft niets het 
seizoen van de Stichting Culturele 
Activiteiten Uithoorn (SCAU) af. Een 
optreden waar de muzikaliteit vanaf 
spatte. Liedjes en verbindende tek-
sten over liefde, troost, hoop, wee-
moed versmolten tot een voorstel-
ling die de harten van het publiek 
verwarmde. De Andersons worden 
gevormd door zangeres Anna Åg-
ren, gitarist en zanger Roel Dul-
laart en gitarist Mirek Walton. An-
na Ågren is de frontvrouw, die met 
haar stem vele registers moeite-
loos beheerst en ook de lage no-
ten niet schuwt. Voor Roel Dul-
laart geldt hetzelfde, maar dan in 
spiegelbeeld: hij schuwt hoge no-
ten geenszins. Een voortreffelijk 
paar stemmen dat in gitarist Mirek 
Walton een fantastische begeleider 
heeft. Voor iedere voorstelling van 
dit programma nodigen De Ander-
sons een lokale of regionale held, 
muzikant, schrijver, filosoof of kun-
stenaar uit. Deze deelt zijn of haar 
verwondering deelt met hen en het 
publiek. Afgelopen zondag was dat 
dichter en tekstschrijver Jan Boers-
toel. Hij schreef onder andere tek-
sten voor Jenny Arean, Adèle Bloe-
mendaal, Youp van 't Hek, Cabaret 
Don Quishocking, Lenette van Don-
gen. Boerstoels teksten zijn nu eens 
scherp, dan weer ontroerend en …
altijd met een knipoog. Anna Ågren 
zong van hem het met de Annie MG 
Schmidtprijs bekroonde 'De dag 
waarop je moeder sterft’. Niet mis 
te verstane regels als: ‘dat jij wordt 
losgelaten en al haar eigenschap-
pen erft, die jij zo in haar haatte: de 

scherpe tong, de bokkenpruik, de-
ze zure schooljuffrouw, die zullen ze 
dan binnenkort herkennen gaan in 
jou.'

Teksten
Veel teksten van De Andersons ko-
men voort uit het dagelijks leven, 
over hun ontmoetingen, vertelde 
Anna Ågren. Een uitspraak van een 
gescheiden man, bijvoorbeeld over 
zijn herwonnen vrijheid: “Nu word 
ik met iedereen oud”. Of een ex-
non die op zangles kwam bij Anna 
en uiteindelijk bij haar in huis kwam 
wonen. Ze moet haar leven als ex-
non weer op de rails zien te krij-
gen. Dat is niet simpel: “Je was er 
enkel voor de ander, maar wie ben 
je voor jezelf?” Heel ontroerend was 
het lied, over Hashouf, een Syrische 
vluchteling die zijn vrouw heeft 
moeten achterlaten. Hashouf staat 
voor het schap met lippenstiften en 
probeert zich vertwijfeld het gezicht 
van zijn geliefde voor te stellen, 
want vlak voordat hij vertrok, vroeg 
zij: “Koop je lippenstift voor mij?” De 
titel “Hier dooft niets” komt voort uit 
het wiegelied voor Anna’s vader. 
Een schrijnend nummer, waarin zij 
zingt over hoe haar Zweedse vader 
van al het mooie genoot, maar toch 
bang werd, omdat alles wat mooi en 
licht is ook weer doven kan. Een lied 
om stil van te worden, maar met de 
hoopvolle boodschap: “Hier dooft 
niets”. Volgend seizoen bestaat de 
SCAU 25 jaar en dat zal zichtbaar 
zijn in het nieuwe programma waar-
over binnenkort via de pers meer 
informatie komt. Wie daarop niet 
wachten wil, kan het downloaden 
op de site van de SCAU.

Regio - In samenwerking met 
Toptrouwlocaties organiseert Re-
nata van de Anna’s Hoeve 5 keer 
per jaar een open dag. A.s. zondag, 
bent u van harte welkom. De gast-
vrouw, Renata, informeert u graag 
over de mogelijkheden. Het be-
loofd een gezellige dag te worden 
waarbij u onder het genot van een 
hapje en drankje een kijkje kan ne-
men. De karakteristieke uitstraling 
van de Hoeve is onderscheidend 
als evenementen locatie. Een kijk-
je waard dus. Het heeft nog de au-
thentieke sfeer maar het interieur 
heeft een fantastisch vleugje mo-
dern gekregen. Wilt u een volle-
dig en tot in de puntjes verzorgde 
bruiloft, dan hebben wij daarvoor 
alles in huis. Wij nemen u graag 
alle zorg uit handen om u en uw 
gasten te laten genieten van deze 
bijzondere plek. Als u de kosten in 
de hand wilt houden is deze loca-
tie aan te raden. U kunt de Hoe-
ve namelijk huren en zelf de gehe-

le invulling van het feest bepalen. 
U betaalt dan alleen voor de zaal 
en mag dan zelf uw eigen eten en 
drinken meenemen en de mensen 
die u helpen om het feest te be-
geleiden. U kunt gebruik maken 
van alle faciliteiten die de Anna’s 
Hoeve u biedt. Vele jonge echt-
paren hebben zo al een geweldig 
feest kunnen vieren en de kos-
ten beperkt kunnen houden. Bent 
u benieuwd naar de Hoeve? Ook 
als u niet op korte termijn een 
feest heeft dan kunt u komen kij-
ken. Wij nodigen u graag uit op de 
open dag a.s. Zondag 30 april van 
11.00 tot 16.00 uur. Schikt deze da-
tum u niet dan bent u natuurlijk al-
tijd op een andere dag welkom. Op 
de website www.annashoeve-rij-
senhout vindt u een impressie en 
verdere informatie. U vindt de An-
na’s Hoeve aan de Aalsmeerder-
weg 755 te Rijsenhout. Contact-
persoon Renata van Leeuwen, tel: 
06-22683014.

Proef de sfeer 
Open dag Anna’s Hoeve

Met 1 SMS doneert u eenmalig € 2,- (exclusief telefoonkosten).  
Meer informatie: www.nierstichting.nl/sms

Elke bijdrage, hoe klein ook, maakt 
de wereld van nierpatiënten weer groot.

Sms NIER naar 4333 of geef via nierstichting.nl
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KDO W.A.Verlaan 
Toernooi groot succes!!
De Kwakel - Traditiegetrouw viel in 
het paasweekend het Willem Ver-
laan Toernooi van KDO plaats. Ook 
KDO D.A.G was op maandag 17 
april aan de beurt met hun Dance 
en Gym groepen. De gym kinderen 
mochten dit jaar het toernooi ope-
nen na eerst lekker een warming 
up gedaan te hebben o.l.v Britt. De 
groepen waren in verschillende ni-
veaus ingedeeld. Zowel recreatie als 
selectie groep deed mee. Recreatie 
o.l.v Marianne Kleijer en de selectie 
o.l.v Britt Lebesque. Alle kinderen 
werden allemaal op eigen niveau 
beoordeeld. De onderdelen waren 
balk-vloer-sprong-brug en de Tum-
blingbaan voor de fun. Ook had-
den we een groepje stoere jongens 
van de partij. Zij deden lange mat-
sprong-ringen-brug-rekstok en ook 
tumblingbaan. De juryleden hebben 
weer enorm genoten van alle inzet 
van de kinderen. De punten verde-
ling was weer een pittige klus. Door-
dat we veel variatie hadden was het 
voor het publiek erg leuk om te zien 
allemaal. Om 12 uur kregen de gym 
kinderen een pauze en kwamen de 
Dance kinderen op voor hun dans-
jes o.l.v Inge en Lisanne. Wat waren 
ze mooi geschminkt en verkleed. En 
wat een enthousiasme straalde er 
van die snoetjes af. 

Verzorgd
Alles zag er tot op de puntjes goed 
verzorgd uit. De dance meiden kre-
gen allemaal een mooie oorkonde 
mee naar huis. Bedankt allemaal. 
Luna, Danique, Jette, Samantha en 
Sonja deden ook nog een individue-
le vloer oefening op muziek, waar ze 

keihard voor hadden getraind. Het 
zag er allemaal erg mooi uit. En we 
zagen spectaculaire sprongen voor-
bij komen. Ook hadden we een spe-
ciale “gast” die mee deed met het 
toernooi. Sonja van Aurich, ze is 
meer uren gaan trainen bij een an-
dere vereniging, en om het voor ie-
dereen eerlijk te houden, deed ze 
mee buiten de prijzen om. We heb-
ben wel enorm genoten van haar 
talent, ze heeft al veel geleerd in 
die vele trainingsuren. Als afsluiting 
hadden de selectie meiden een de-
monstratie laten zien op het num-
mer van de “Lion King” wat zag het 
er mooi uit zeg, salto’s, flikflaks, 
mooie spagaten, en onze lieve Pien 
werd nog de lucht in getild, prach-
tig resultaat. Iedereen enorm be-
dankt voor zijn of haar inzet tijdens 
dit prachtige toernooi!

Hieronder de uitslagen!
Meisjes instap:
 1e Babet van Rijn
 2e Lieke Brouwer
 3e Jelka van Oostwaard 
Meisje Pupil:
 1e Ava Khalesi
 2e Pien de Kuijer
 3e Zoë Forde
Jongens Benjamin:
 1e Luc Fokker
Jongens Pupil:
 1e Tygo Winter
Selectie Instap/Pupil:
 1e Anne Heij
 2e Luna de Koning
 3e Danique Winter
Selectie pupil/jeugd:
 1e Jette Zuijderduin
 2e Fay van Doorn

Bridgevereniging Hartenvrouw
Regio - Dinsdagmiddag 18 april. 
De laatste zitting van de laatste 
competitieronde van het Harten-
vrouw bridgeseizoen 2016-2017. 
Dat betekent dus tevens promo-
tie en degradatie. Van extra span-
ning was niets te merken. Iedereen 
doet zijn best en voor de rest is ge-
zelligheid troef. Vanwege haar ver-
jaardag trakteerde een van de da-
mes op overheerlijke bonbons. Zo 
gaat dat bij Hartenvrouw. De hoog-
ste score werd deze zitting behaald 
in de B-lijn door Eugenie Rasquin & 
Riet Willemse: 65,63%. Op nummer 
twee Tini Geling & Arna Kroon met 
64,58% en op drie Bibeth Koch & Ti-
na wagenaar met 63,02%. In de A-
lijn gingen Froukje Kraaij & Anne-
ke van der Zeeuw er met de winst 
vandoor: 63,39%. Tweede werden 
Kitty van Beem & Janny Streng met 
62,50% en de derde plaats was voor 
Elly van Nieuwkoop & Jessie Pie-
kaar met 55,36%.

Winnaars
De winnaars van deze competitie-
ronde zijn Kitty van Beem & Janny 
Streng. Voorwaar een mooie presta-
tie! Met op de tweede plaats Marja 
van Holst Pellekaan & Sandra Raad-
schelders en op drie Geke Ludwig 
& Margo Zuidema. De vier B-paren 
die zich hebben gekwalificeerd voor 
promotie zijn: Tini Geling & Pau-
la Kniep, Ploon Roelofsma & Mar-
ja Slinger, Annet Roosendaal & Ri-
ni Tromp en tenslotte Tiny Rijpkema 
& Rineke van Pesch. Gefeliciteerd 
dames! De vier A-paren die voor 
hen plaats gaan maken zijn Sonja 
& Ank, Ina & Jetty, Thecla & Rees 
en Ria & Ineke. Zij kunnen zich na 
de zomer revancheren. Volgende 
week de wel heel bijzondere slot-
drive van het seizoen: Hartenvrouw 
bestaat namelijk 35 jaar en natuur-
lijk mag dit lustrumfeest niet onge-
merkt voorbij gaan. We houden u op 
de hoogte.

Klaverjasnomaden
Uithoorn - Na een onderbreking, 
in verband met de paasdagen, gin-
gen wij met 42 enthousiaste deel-
nemers op donderdag 20 april weer 
verder met onze klaverjasavonden 
in de Schutse. Het verschil tussen 
de eerste drie in de uitslag was ten 
opzichte van de vorige keer behoor-
lijk klein. De eerste prijs werd de-
ze avond namelijk gewonnen door 
Marian van Gestel met een sco-
re van 7293 punten op zeer kor-
te afstand gevolgd door Greet Jos-
ten die met 7251 punten als tweede 
eindigde. Richard v.d. Bergh viel de-
ze week wederom in de prijzen. Dit 
maal moest hij echter genoegen ne-
men met de derde prijs. Zijn totale 
score bedroeg 7177 punten. De poe-
delprijs kwam deze avond in handen 

van Corrie Compier die altijd nog 
4631 punten bij elkaar wist te sprok-
kelen. De marsenprijzen, bestaande 
uit een fles wijn, gingen deze kaart-
avond naar Marian van Gestel, To v.d. 
Meer, Wim Hogenvorst, Richard v.d. 
Bergh, Egbert Verkerk, Johan Zel-
denthuis, Maus de Vries en Ada van 
Maarseveen. De fraaie door DUO-
plant verzorgde boeketten bloemen 
in deze categorie werden gewonnen 
door Greet Josten, Riet de Beer, Ga-
by Abdesselem en Corrie Compier, 
terwijl de kadobonnen, ook te beste-
den bij DUOplant, in bezit kwamen 
van Egbert Verkerk en Jo Smit. De 
eerstvolgende klaverjasavond vindt 
plaats op woensdag 26 april in de 
Schutse aan de Merodelaan 1 te Uit-
hoorn. Aanvang 20.00 uur. V.D.O. 1 promoveert naar 

tweede klasse
Uithoorn - V.D.O. 1 weet voor het 
eerst in meerdere seizoenen te 
promoveren naar de tweede klas-
se. De ploeg eindigde de laatste ja-
ren vaak op een tweede of derde 
plek maar 21 april was het eindelijk 
zo ver. Het team beleefde een zeer 
stabiel seizoen en kende met JOVO 
uit Amsterdam een sterke concur-
rent. Het moest zo zijn dat VDO de 
titelstrijd moest beslissen in Am-
sterdam op vrijdag 21 april. V.D.O. 
zou aan 2 uit 10 mogelijke pun-
ten genoeg hebben voor de titel. 
Richard Vos opende de wedstrijd 
met een sterke 3-0 overwinning op 
de captain van JOVO. Dion Slegt 
wist in een zenuwslopende wed-
strijd het beslissende punt te ma-
ken door middel van een 3-2 over-

winning. Arjun Das tekende voor 
de 3-0 voorsprong. Het doorgaans 
solide dubbel Richard Vos/Asam 
Mian wist het dubbelspel niet naar 
zich toe te trekken: 3-1. Na het dub-
belspel tekende Richard Vos voor 
de 4-1 voorsprong. Arjun Das ver-
loor daarop zijn wedstrijd tegen de 
sterk spelende captain van JOVO, 
4-2. Dion Slegt maakte het zichzelf 
erg lastig tegen de derde man van 
JOVO maar trok de wedstrijd toch 
naar zich toe: 5-2. Arjun Das her-
stelde zich van zijn eerdere neder-
laag en stelde de overwinning vei-
lig door de 6-2 te maken. Richard 
Vos wist de 7-2 te maken, het slot-
akkoord was voor JOVO, het pijpje 
was leeg bij Dion Slegt en een 7-3 
was het resultaat.

Nieuw bestuur KOV 
voortvarend uit startblokken
De Kwakel - Afgelopen donderdag 
hield de Kwakelse Ondernemersver-
eniging (KOV) zijn jaarvergadering in 
de kantine van kwekerij HPD aan de 
Achterweg. Met ongeveer 75 aanwe-
zigen werd het direct de drukst be-
zochte jaarvergadering in het 51-ja-
rig bestaan van de vereniging. Dit 
kwam enerzijds door de actieve be-
nadering van de leden door het nieu-
we bestuur, maar ook door het pro-
gramma. Door de vergadering te 
combineren met een rondleiding 
door het fantastische potrozenbe-
drijf, werd menig ondernemer getrig-
gerd. En niet voor niets: de rondgang 
viel op zijn zachts gezegd in goede 
aarde. Het bedrijf combineert een 
flinke dosis groene vingers met ver-
regaande automatisering. Met name 
de stekrobot wekte veel bewonde-
ring. Na de rondleiding werd de ver-
gadering geopend door het oude be-
stuur bestaande uit Wim van Schep-
pingen en Ada en Huub van Vliet. 
Scheidend voorzitter Van Scheppin-
gen maakte als laatste mededeling 
het afscheidscadeau van de KOV 
aan de gemeente Uithoorn bekend, 
en ook dat viel bij de leden in goede 
aarde. Wat dat was mocht de verga-
dering echter niet verlaten, maar zal 
binnenkort duidelijk worden. Aan-
sluitend stelde hij het nieuwe be-
stuur aan de leden voor: Voorzitter 
Klaas Kleijn, de secretaris/penning-
meester tandem Patrick in ’t Veld en 
Dave van Eijk en de bestuursleden 
Marco Smit, Martien Lek, Fred Smits, 
Guus Kooiman en Ruud Pouw. 

Nieuwe voorzitter
Na dertig jaar voorzitterschap kon 
Wim eindelijk de voorzittersha-
mer doorgeven, en Ada en Huub 
de boekhouding. De nieuwe voor-
zitter zette de afzwaaiende be-
stuurders in de bloemen en dank-
te hen voor hun langdurige inzet. 
‘Zo lang ga ik het niet maken,’ ver-
zekerde hij de vergadering. Daar-
na maakte meteen duidelijk dat de 
KOV er voor de leden is, maar ze-
ker ook voor het algemeen belang. 
‘De Ondernemersdag 22 septem-
ber bij Bosman van Zaal is inder-
daad alleen voor de ondernemers, 
maar verder organiseren we dit jaar 
ook weer de bloemrijke aankleding 
van ons dorp middels de bloem-
bakken, de Sinterklaasintocht in-
clusief snoepgoed, de kerstver-
lichting in het centrum en onlangs 
ook nog de nieuwe gevelklok voor 
het jubilerende Dorpshuis.’ Daar-
na maakte hij duidelijk dat hij van 
kort en bondig vergaderen houdt 
en hamerde tot ieders genoegen al 
snel af. Het netwerken, een defti-
ge benaming voor een gezellig en 
nuttig onderonsje van de Kwakel-
se ondernemers, kon beginnen. En 
gezellig was het, dat kon menigeen 
de andere ochtend nog merken…

Lid worden van de KOV nieuwe 
stijl? Voor het geld hoef je het niet 
te laten: 50,- euro per jaar. Laat een 
berichtje achter op onze facebook-
pagina of vraag het aan een van 
onze plaatselijke slagers!

Diamonds honkbal op 
bezoek bij Thamen
De Kwakel - Op zaterdag 29 april 
a.s. spelen de jeugdteams van de 
Amsterdam Diamonds Baseball 
Academy hun competitiewedstrij-
den tegen de Bixie Baseball Acade-
my (regio Noord-Brabant/Limburg) 
op de velden van Honk- en Softbal 
Vereniging Thamen aan de Vuur-
lijn. Zowel de aspiranten als de ju-
nioren teams spelen die dag twee 
wedstrijden aan de Vuurlijn. De ju-
nioren wedstrijden beginnen om 
10.00 uur en 12.30 uur, de aspiran-
ten wedstrijden beginnen om 15.00 
uur en 16.40 uur. In de Diamonds 
teams spelen ook drie jongens uit 
Uithoorn en Aalsmeer. Bij de aspi-
ranten is dat Lucas Vos en bij de 
junioren spelen Daniël Vos en Lu-
cas Blonk. Stuk voor stuk talentvol-
le honkballers die de afgelopen ja-
ren gescout werden bij Thamen en 
de overstap maakten naar de Dia-
monds.

Opleidingen
In Nederland zijn zes Baseball Aca-
demies die volgens het KNBSB 

meerjaren opleidingsplan zorgen 
voor het opleidingstraject van honk-
baltalenten in de regio. Dat bete-
kent dat de beste jonge honkballers 
in de regio onder verantwoordelijk-
heid van de KNBSB worden ge-
selecteerd en binnen de honkbal-
school worden opgeleid. De talen-
ten trainen professioneel en spelen 
wedstrijden op topniveau, waardoor 
zij zich optimaal ontwikkelen. Na 
hun opleiding binnen de honkbal-
school stromen de talenten uit naar 
de deelnemende topsportverenigin-
gen, of vervolgen zij hun opleiding 
in de USA. Thamen is dan ook zeer 
verheugd deze vier jeugd topteams 
te mogen ontvangen. Voor een ie-
der die kennis wil maken met de-
ze prachtige sport is dit een uitgele-
zen kans om leuke honkbalwedstrij-
den te zien. Vanaf 10.00 uur is ieder-
een van harte welkom bij Honk- en 
Softbal Vereniging Thamen aan de 
Vuurlijn 24 in De Kwakel. 

Voor meer informatie: www.thamen.
info of www.diamondsbaseball.nlKlaverjasavond bij 

Legmeervogels
Uithoorn - Vrijdagavond 28 april is 
het alweer de laatste vrijdag van de 
maand april. Wat gaat de tijd toch 
snel. De laatste vrijdagavond van 
de maand is de avond waarop Leg-
meervogels een klaverjasavond or-
ganiseert. De aanvang van deze kla-
verjasavond is zoals altijd 20.03 uur. 
Dan is de vraag vallen de winnaars 
van de maand maart ook in de prij-
zen in de maand april. Wie waren 
dan de winnaars? 1ste is geworden 
op 31 maart Johan Zeldenthuis met 
7707 punten. 2e is geworden Kees 
de Kuiper 7658 punten en de derde 
plaats is gegaan naar Patrick Lebe-
sque met 7138 punten. Marjan Dui-
kersloot had deze avond een beet 

veel pech maar gin toch met een 
prijsje naar huis en wel de poedel-
prijs behaald met 5206 punten. De 
hoogste partij deze avond is ge-
speeld door het koppel Johan Zel-
denthuis en Herman de Jong met 
2515 punten. Het koppel met de 
meeste pech was het koppel Eb 
Strobe en Bep Groeneveld met 947 
puntjes. Wilt u weten of deze per-
sonen weer in de prijzen gaan val-
len? Kom dan aanstaande vrijdag 28 
april naar Legmeervogels voor een 
gezellig avondje klaverjassen. Zo-
als als altijd worden er 4 ronden ge-
speeld en kunt u ook weer genieten 
van het heerlijke hapje u aangebo-
den door Keurslager Bader.

Finale ronde start bij 
Bridgeclub De Legmeer
Regio - De laatste loodjes van dit 
seizoen begonnen voor Ben ten 
Brink & Jan Bronkhorst voortvarend 
door met 57,99% een eerste plek af 
te dwingen in de A- lijn. Ook An & 
Jan van Schaick lieten geen misver-
stand ontstaan over hun bedoelingen 
en werden tweede met 55,90%. De 
“masters “ van dit bridge universum, 
Cees Bergkamp & Ruud Lesmeister, 
moesten deze maal een toontje lager 
zingen als derde met 54,17%, maar 
dat maakt de strijd alleen maar aan-
trekkelijker toch? Renske Visser & 
Lijnie Timmer toonden als vierde met 
53,17% aan dat er na Francis en Jan-
ny nog een top dames paar in deze 
lijn mogelijk is. Laatst genoemden 
werden nu vijfde met 53,13%, maar 
kunnen inmiddels als BBU-ers zon-
der achternaam vermelding! In de 
B- lijn hadden Marja van Holst Pel-
lekaan & Sandra Raadschelders een 
ijzersterke start door met 59,82% het 
voortouw te nemen. Irene Hassink & 
Henriëtte Omtzigt presteerden ook 
uitstekend met 57,44% als tweede. 
De derde plaats was weggelegd voor 
Cobie Bruine de Bruin & Trudi Zand-
bergen met 56,25%, maar die zijn 
al wat meer door de bridge wol ge-

verfd. Cora de Vor & Bep de Jong ga-
ven met hun 55,06% als vierde ook 
een duidelijk signaal af. Tonny & Ot-
to Steegstra en Marianne & Huub 
Kamp deelden de laatste positie in 
de top vijf met voor allen 52,08%. In 
de C- lijn weer eens een spetterend 
optreden van de oudste bridgester 
van de club. Hoed af voor To van der 
Meer, die met steun van Elly Belder-
ink als beste van allen deze avond op 
64,93% uitkwam. Elisabeth van den 
Berg, deze keer met hulp van An-
neke de Weerdt, poetste het zelfver-
trouwen weer een beetje op door met 
56,60% keurige tweede te worden. 
Dat zelfde geldt voor Anneke Hout-
kamp & Marianne Jonkers die met 
55,21% derde werden. Lenie Pfeiffer 
& Tina Wagenaar bleven een verras-
sende Wim Harding plus partner met 
52,78 om 52,43% als vierde en vijf-
de net voor. Met nog een paar avon-
den te gaan kunt u nog aanhaken bij 
de bridgetrein van De Legmeer. Voor 
inlichtingen het secretariaat: e- mail 
gerdaschavemaker@live.nl, telefoon 
0297 567450. Er wordt gespeeld op 
de woensdagavond vanaf 19.45 uur 
in Dans & Partycentrum Colijn, Indu-
strieweg 20 te Uithoorn.

Legmeervogels onder de 
17 geeft winst weg
Regio - De wedstrijd LMV-CSW 
kende 2 gezichten. In de eerste 
helft een vermoeid ogend LMV en 
in de tweede helft een LMV dat 
CSW op eigen helft vastzette.Al 
gauw bleek dat beide teams goed 
tegen elkaar opgewassen waren. 
De wedstrijd in Wilnis was enkele 
weken terug in een 1-0 voor CSW 
geëindigd.  Er werden nu ook wei-
nig kansen gecreëerd, de keepers 
hadden het beiden rustig. Pas in 
de 34e minuut viel de eerste tref-
fer, toen CSW een knappe aanval 
opbouwde en Danny kansloos liet. 
LMV kon daar vooralsnog weinig 
tegenover zetten. In minuut 40 gaf 
Tim van achteruit een goede die-
pe bal op Mika, die zijn tegenstan-
der eruit sprintte en beheerst in de 
verre hoek schoot voor de 1-1.  Met 
deze stand bereikte LMV de kleed-
kamer. Wellicht heeft coach Jeffrey 
zich daar doen gelden, want LMV 

kwam zeer gemotiveerd het veld 
weer op. Alle schroom werd aan 
de kant gegooid en LMV zette met-
een druk. CSW kwam niet meer aan 
aanvallen toe maar hield nog lang 
stand. Pas in de 76e minuut wist 
Benjamin de bal te ontfutselen aan 
de laatste man en stoomde op naar 
het doel. De kans leek verkeken 
toen hij de bal te ver voor zich uit 
speelde, maar met zijn grote teen 
wist hij nog de bal langs de keeper 
te schuiven. De bal toucheerde de 
paal en Walid was attent om de 2-1 
binnen te tikken. Echter onattent 
uitverdedigen in de voorlaatste mi-
nuut bood CSW toch nog de gele-
genheid om de 2-2 te maken. Over 
de gehele wedstrijd gezien een te-
rechte uitslag, maar wel zuur om zo 
laat nog de winst uit handen te ge-
ven. Backs Krijtje en Mike verdie-
nen een eervolle vermelding van-
wege hun prima spel.      





 
14   Nieuwe Meerbode  •  26 april 2017

 Aan de fracties van de politieke partijen in de gemeente Uithoorn 
Uithoorn - Ik ben zo vrij u een impressie te sturen 
van de verkeersproblemen in de Heijermanslaan 
naast het winkelcentrum. Omdat er nu nog extra 
parkeerruimte is voor het benzine station, omdat er 
nu in noodsituaties nog gekeerd kan worden door 
achteruit in te steken in het benzinestation, kunnen 
vrachtwagens hun probleem soms nog oplossen.
Omdat er vaak zelfs nu al (voor de fl atbebouwing) 
binnen de 5 meter op de hoek van de Anne Fran-
klaan geparkeerd wordt kunnen vrachtwagens 
slechts de Anne Franklaan benutten door meerde-
re malen vooruit en achteruit bij te sturen de Anne 

Franklaan inrijden om te kunnen keren. Tijdens de 
manoeuvres van de vrachtwagens proberen perso-
nenauto’s er tussendoor sturend nog weg komen. 
En de voetgangers die er tussen lopen?

Ondergronds
Zie ook de nieuwe ondergrondse glascontainer, 
de ruimte daarvoor is tevens de extra draairuimte 
voor vrachtwagens. Deze container zal ofwel weer 
verwijderd moeten worden voor de bouw van de 
fl ats, ofwel een paar jaar niet bereikbaar zijn. Per-
sonenauto’s die hier parkeren om hun fl essen te 

dumpen, laten hun wagen vervolgens vaak staan 
om boodschappen te gaan doen! En natuurlijk zijn 
er ook momenten dat het er rustig is! Even geen 
gepiep van achteruitrijdende vrachtwagens. Even 
geen dieselmotoren. Even geen koelwagens. Het 
komt ook voor. Maar nooit om 6 uur ‘s morgens, 
want dan komen de verse producten 

Overlast
Het is voor de inwoners, die uitzicht hebben op dit 
gebeuren duidelijk dat de middelste fl at ook de 
meeste overlast zal hebben. De fl at op de hoek zal 

de lelijkste invloed hebben op het aanzien van de 
plek en het uitzicht van het verkeer. Bewoners heb-
ben telefonisch gevraagd om reeds in de huidige 
situatie de oversteek op de hoek extra duidelijk te 
maken met een zebrapad, maar daar waren geen 
oren naar. 
Ik hoop dat u deze verkeerssituatie wilt betrekken 
bij de besluitvorming over de verkoop van de grond 
t.b.v. de bouwplannen en de portemonnee van de 
projectontwikkelaar. 

Joke Morren

Foto 1: Drie vrachtauto’s blokkeren de weg

Foto 8: Keren via Anna Franklaan Foto 9: Keren belemmerd door fout parkeerder

Foto 2: Keren via benzinestation( kan nu nog) Foto 3: Parkeren voor de glascontainer Foto 4: Wachten op je beurt voor het fi etspad

Foto 5: Wachten in te krappe ruimte Foto 6: Wachten voor benzinstation kan straks niet meer Foto 7: Afsluiten fi etspad
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Thamen honkballers 
winnen bij Kinheim
De Kwakel - Afgelopen vrijdag 
mochten de honkballers van Tha-
men op bezoek bij Kinheim 3 in het 
Pim Mullier Stadion in Haarlem. 
In de eerste inning kwamen beide 
teams niet verder dan één honk-
loper. Thamen kwam in de tweede 
inning meteen op de honken, Mike 
van Rekum krijgt een bal op zijn 
elleboog en mag naar het eerste 
honk. Ernst Koole slaat een honk-
slag en Francis Martina zorgt door 
een opofferingsstootslag dat beide 
heren in scoringspositie komen. Op 
de tweehonkslag van Riordon van 
Loenen weten Van Rekum en Koo-
le te scoren. Van Loenen kan sco-
ren door een fout van Kinheim op 
de hit van Wietse Cornelissen. Far-
ley Nurse bereikt het eerste honk 
op vier wijd en door een fout op de 
hit van Maikel Benner komen Cor-
nelissen en Nurse beide over de 
thuisplaat. Rick Groen slaat een 
honkslag en ook Van Rekum slaat 
een honkslag waarop Benner en 
Groen kunnen scoren, waarna Van 
Rekum sneuvelt in een run-down. 
Inmiddels is het na deze slagbeurt 
0-7 in het voordeel van Thamen.

Pitchen
Op het pitchen van Lieuwe Hoekstra 
en het prima verdedigende werk 
van zijn veld weet Kinheim niets 
terug te doen. Thamen loopt in de 
derde inning nog een puntje verder 
uit. Martina slaat een honkslag en 
weet het tweede en derde honk te 
stelen en bereikt de thuisplaat op 
een honkslag van Van Loenen, 0-8. 
Pas in de gelijkmakende vierde in-

ning weet Kinheim 2 punten te sco-
ren, nadat Hetem het eerste honk 
bereikt door een geraakt werper en 
Dreijer een honkslag slaat. Op de 
geslagen bal van Lemmink komen 
Hetem en Dreijer over de thuis-
plaat, 2-8. Thamen scoort ook in de 
vijfde inning weer een paar punten. 
Van Loenen slaat een honklsag, en 
steelt het tweede honk. Nurse slaat 
de bal in het binnenveld maar be-
reikt door een veldfout het eerste 
honk waarop Van Loenen kan sco-
ren. Schouten en Benner berei-
ken het eerste honk op vier wijd en 
Nurse en Schouten scoren op de 
honkslag van Groen, 2-11.

Honkslag
Bart Hagendoorn neemt in de vijf-
de inning het pitchen over van 
Hoekstra voor Thamen. Poeteren 
bereikt de honken met een honk-
slag voor Kinheim en weet door 
een veldfout en actie 4-3 te sco-
ren, 3-11. Ook in de gelijkmaken-
de zesde inning komt er nog een 
puntje bij voor Kinheim 4-11. In-
middels moest Thamen met acht 
spelers verder daar van Loenen zijn 
pink uit de kom was geraakt tijdens 
een head-first sliding op het twee-
de honk en Thamen geen wissels 
meer beschikbaar had (volgens de 
scheidsrechter). Thamen weet in 
de zevende inning vier punten te 
scoren onder andere door de drie-
honkslag van Menno Schouten, 
3-15. Hagendoorn gooit in de ze-
vende inning de deur op slot voor 
de honkballers van Kinheim, waar-
bij de einduitslag 3-15 bleef.

Jeugdteam V.D.O. 
kampioen derde klasse!
Uithoorn - Een imponerende ze-
ge tegen het laag geklasseerde Lim-
men was genoeg voor de titel. VDO 
1 speelde voor het 2e seizoen op rij 
in de 3e klasse en de progressie in 
techniek en tactiek werd beloond 
met een titel en promotie. V.D.O. had 
op papier een eenvoudige tegenstan-
der in het laag geklasseerde Limmen. 
V.D.O. had slechts 3 punten nodig om 
zeker te zijn van het kampioenschap. 
De tegenstander was echter niet in 
staat een team te formeren van 3 
spelers en kon slechts met 2 spelen. 
Hierdoor was V.D.O. al zeker van het 

kampioenschap voordat de eerste 
bal geslagen was, omdat de 3 punten 
die de derde speler kon maken nu di-
rect naar V.D.O. gingen. V.D.O. deed 
zijn sportieve plicht en wist de kers 
op de taart te zetten door de andere 
6 enkelspelen te winnen. Het dubbel-
spel werd ook gewonnen door V.D.O. 
Een sterke 0-10 overwinning als ge-
volg. Alle spelers van het team wis-
ten meer dan de helft van de wed-
strijden te winnen, een prima presta-
tie van Bram Wittebrood, Filip Pipe-
ras, Marco van der Wal en reserves 
Stefan van der Wal en Mark Piperas. 

Goed weekend honkbal 
jeugd Thamen
De Kwakel - Het was een druk 
weekend voor de honkbal jeugd 
van Thamen en die begon zater-
dagochtend al vroeg. De honkbal 
pupillen 1 mochten zaterdagoch-
tend om 09.30 uur het spits afbij-
ten en gingen op bezoek bij DSS 
1 in Haarlem. Daar mochten de 
jongens op het echte honkbalveld 
spelen, met natuurlijk hun eigen 
honkafstand. Door ziekte en va-
kanties stonden de jongen met ze-
ven spelers maar mede dankzij één 
speler van DSS was daar niets van 
te merken. Jeremi stond uitstekend 
te gooien en had zelfs negen keer 
drie slag. Ondertussen wist Tha-
men door goed honklopen en een 
paar honkslagen ook te scoren. De 
einduitslag was 5-12 in het voor-
deel van Thamen. Een half uurtje 
later (10.00 uur) was het de beurt 
aan de honkbal junioren die op 
bezoek waren bij Almere’90 2. Het 
was voor de spelers nog wat vroeg 
en het was dan ook al bijna mid-
dag toen de jongens (en één jon-
gedame) echt in hun spel kwamen. 
Nils mocht als pitcher beginnen en 
Maud nam het later van hem over, 
na twee uur spelen was het 10-17 
in het voordeel van de Thamen ju-
nioren.

Aspiranten
Om twee uur begonnen de honkbal 
aspiranten 2 tegen Hoofddorp Pio-
niers 3. Het was een bijzonder ge-
lijk opgaande wedstrijd waarbij het 
nog heel spannend ging worden. Er 
werd af en toe een bal goed geraakt, 
maar er waren toch ook nog veel 
slagmensen die vier wijd kregen of 
drie slag. In een spannende laatste 
inning was de overwinning met 8-6 
voor Thamen. Zondagochtend kre-
gen onze honkbal pupillen 3 BSM 
uit Bennebroek op bezoek. Ook hier 
was het heel lang een spannen-
de wedstrijd, er waren veel mooie 
honkslagen, er viel af en toe een nul 
en de pitchers deden goed hun best. 
Na de slagbeurt van BSM in de vier-
de inning was het 9-9, maar Thamen 
had nog een slagbeurt. Door hard te 
slaan, goed honklopen en ook nog 
twee homeruns werd het een 16-9 
overwinning. Ook de andere twee 
jeugdteams , honkbal pupillen 2 en 
honkbal aspiranten 1, die geheel be-
staan uit Japanse kinderen behaal-
den twee mooie overwinningen. De 
aspiranten waren op bezoek bij Am-
sterdam Pirates 3 en dat werd een 
0-17 overwinning. De pupillen kre-
gen Quick Amsterdam op bezoek en 
dat werd een 13-5 overwinning.

Sombere berichten bij BVK
De Kwakel - De kop boven dit ver-
slagje betreft niet zozeer de sfeer 
op donderdag 20 april in Dorpshuis 
De Quakel, want die was opperbest 
op de 6e speelavond van de ladder-
competitie. Dit weekend kregen wij 
echter bericht dat 2 van onze leden 
ons zijn ontvallen. Op woensdag 19 
april overleed onze 'eminence grise' 
Han Mann op de gezegende leef-
tijd van 91 jaar. Samen met echt-
genote Tiny was Han vanaf de op-
richting van de BVK een graag ge-
ziene speler, die tot op hoge leef-
tijd nog actief was en die het spelle-
tje nog aardig door had. Dit seizoen 
hebben wij Tiny en Han helaas al 
niet meer mogen verwelkomen op 
de wekelijkse clubavond. Wij zul-
len hen missen en wensen Tiny heel 
veel sterkte.

Overleden
Op vrijdag 21 april overleed voor 
velen toch nog onverwachts en op 
veel te jonge leeftijd Wim Ritzen. Op 
30 maart was hij samen met echt-
genote Rita nog in ons midden en 
wij konden toen niet bevroeden dat 
dit voor Wim de laatste keer zou 
zijn. Dat hij ziek was wisten we al-
lemaal, maar hij was zelf optimis-
tisch over zijn herstelkansen. He-
laas heeft dat dus niet zo mogen 
zijn. Rita en Wim zijn al jaren het 
toppaar van de vereniging, meer-
voudig clubkampioen en voor ve-

len een 'gevreesde tegenstander' in 
de goede zin des woords. Zij voel-
den zich echter geenszins  verhe-
ven boven de andere paren en Ri-
ta zei mij onlangs letterlijk: ' wij vin-
den de  BVK wel een gezellig club-
je waar wij graag komen'. Dat is 
ook de kracht van onze club, beter 
kon zij het dus niet verwoorden. Zij 
kwamen niet alleen graag, wij za-
gen hen ook graag komen. Wij zul-
len Wim missen en wensen ook Rita  
heel veel sterkte om dit grote ver-
lies te verwerken. In dit kader is een 
slagje meer of minder bij een spel-
letje bridge feitelijk maar betrekke-
lijk. Ik volsta deze week maar met 
alleen de vermelding van de uitsla-
gen, al moet ik er 1 toch wel even 
uitlichten: in hun laatste 'optreden' 
van dit seizoen scoorden Nelly Vork 
en Andre Verhoef in de B lijn de op 
1 na hoogste score van dit seizoen 
en wel 71,18%! 

Overige uitslagen:
A lijn: 1 Truus Langelaan en Elly van 
Nieuwkoop  64,93%. 2 Nel Bakker 
en Hans Wagenvoort 59,72%, 3 Rina 
van Vliet en Gerda Bosboom 56,25%
B lijn: 2 Marianne en Huub Kamp 
67,36%, 3 Loes Schijf en Anneke 
Karlas 62,15%.
C lijn: Wim Roling-Ruud van der 
Peet 62,08%, 2 Helen Conijn en 
Heman Koperdraad 57,92%, 3 Atie 
Doeswijk en Huub Zandvliet 57,5%.

Seizoen bondsbiljartclub in 
De Kwakel zit er weer op
De Kwakel - Na een zinderend slot 
van de competitie zijn de prijzen ver-
deeld en is de wisselbeker de Spelt-
bokaal weer uitgereikt door directeur 
Jan Spelt. In de laatste weken van de 
competitie was de spanning te snij-
den in Het Fort in De Kwakel, het was 
Wery Koeleman die het hele jaar bo-
venaan had gestaan, maar de laatste 
weken de spanning niet meer aan-
kon en na 2 slechte partijen naast 
het podium greep, maar de spanning 
werd op gevoerd door W. Wahlen 
en P. Maijenburg die de achtervol-
ging inzetten op Marco v. Kessel die 
een zeer constant jaar achter de rug 
heeft, maar ook hier kwam een klein 
beetje zand in de motor, en omdat 
Peter zijn partijen maar bleef winnen 
en Willem ook goed bleef presteren 
kregen we een eindstand die nog 
nooit zo dicht bij elkaar heeft gele-
gen dan dit seizoen! De kampioen 
van dit jaar is geworden: Peter Ma-
ijenburg met een score van 280,94%
2de Marco van Kessel  280,15%               
3de Willem Wahlen              280,11%               
4de Wery Koeleman             276,60%               
5de Kees Smit                      275,40%              

6de John van Dam
7de Jos spring in het Veld
8ste Martien Plasmeijer 
9de Rik va Zanten
10de Theo Bartels
11de Gerard Plasmeijer
12de Frans van Doorn
13de Arjan Plasmeijer
14de Jan van Doorn
15de Robert van Doorn
16de Leon Loos
17de Bart de Bruyn
18de Kees van der Meer
19de Jan (plat) Voorn
20ste Jolanda Brandse
21ste Maus de Vries
22ste Kees de Bruyn
23ste Henny van Doorn
24ste Lars Mellberg
25ste Paul van Oosterhout
26ste Arjan Vlasman
De hoogste serie van dit seizoen met 
libre was van Kees de Bruyn met een 
serie van 115 caramboles,en met 
driebanden Marco van Kessel met 
een serie van 14 caramboles. De 
prijs winnaars van harte gefeliciteerd 
,en we zien elkaar volgend seizoen 
weer op het groene laken. 

Overwinning voor de 
UWTC renner Leen Blom
Uithoorn - Zaterdag 22 april zijn er 
op het clubparcours van de UWTC, 
op het sportpark Randhoorn, vete-
ranen wedstrijden verreden voor 
50+, 60+ en 68+. Totaal waren er 
81 renners naar Uithoorn gekomen 
om te starten met daarbij de UWTC 
renners Leen Blom, Ben de Bruin, 
Nico Fokker, Coen de Groot, Rene 
Oudshoorn, Gerard de Veer, Mar-
cel Versteeg, John Tromp en Guus 
Zantingh. Bij de veteranen 68+ ont-
stond al vroeg na de start een eerste 
groep van 12 renners met daarbij 
Leen Blom en Guus Zantingh. Hal-
verwege de koers ontstond er een 
kopgroep van 6 renners met daarbij 
Leen Blom en Guus Zantingh en met 
nog 12 ronden te gaan ontsnapten 
2 renners uit deze groep. De bei-
de renners namen een ruime voor-
sprong en werden niet meer achter-
haald. Als 1e finishte Piet Gruteke 
uit Rotterdam en Arie de Groot werd 
2e. Guus Zantingh uit Mijdrecht 
spurtte zich naar 3e plaats en Leen 
Blom kwam als 8e over de eind-
streep. Na het startschot bij de 60+ 
veteranen ontstond er na 5 ronden 
een kopgroep van 3 renners onder 
aanvoering van Arie Blomberg. En-
kele ronden later vormde achter de-
ze kopgroep van drie er een twee-
de groep met daarbij de Nederland-
se kampioen Willem Hus. Zij kon-
den de kopgroep niet inlopen. De 
wedstrijd werd gewonnen door Piet 
Kralt uit Rijnsburg, 2e Arie Blom-
berg uit Keldichem en 3e werd Ro-
bert Godfroid. John Tromp finish-
te als 11e en Ben de Bruin als 16e. 
Als laatste gingen de 50+ veteranen 
van start en ook hier vormde na 5 
ronden een kopgroep van 4 renners 
onder aanvoering van Henk Ceelen. 
Zij ontwikkelden een hoog tempo 
en namen een grote voorsprong en 
werden niet meer achterhaald. Hen-
ri Spijker uit Den Haag ontsnapte 
in de laatste ronde uit de kopgroep 
en won de wedstrijd, 2e werd Henk 
Ceelen uit Ouderkerk aan de IJs-
sel en als 3e eindigde Frank Nijssen 
uit Haarlem. Coen de Groot kwam 
als 14e over de streep. Marcel Ver-
steeg die zich goed wist te handha-
ven reed kort voor het einde lek en 
kon zich hierdoor niet klasseren. 

Veteranen
ondag 23 april waren de UWTC ren-
ners Leen Blom en Guus Zantingh 
naar Doetinchem afgereisd om een 
veteranen wedstrijd 68+ te rijden. 
Na het startsein duurde het niet lang 
of er vormde zich een kopgroep van 
6 renners met daarbij Leen Blom 
en Guus Zantingh. Deze kopgroep 
nam een kleine voorsprong maar 
het schortte aan de samen werking 
en na 6 ronden werden zij door het 
peloton achterhaald. Enkele ronden 
laten ontstond er weer een kop-
groep van 7 renners met weer daar-
bij Leen Blom en Guus Zantingh. 
Zij werkten goed samen en bouw-
den een mooie voorsprong op. Met 
nog 2 ronden te gaan demarreerde 
Leen Blom en er werd even geaar-
zeld en hij bleef buiten bereik van 
de overige 6 renners. Leen Blom uit 
Uithoorn won de wedstrijd voor Piet 
Gruteke uit Rotterdam en 3e werd 
Guus Zantingh uit Mijdrecht.

Handbikers van UWTC weer top
Handbiker Tim de Vries uit Vinke-
veen pakte dit weekend in Italiaan-
se Verola een dubbelslag. Op zater-
dag won hij de tijdrit over 10.2 km 
met 3 sec. voorsprong op nummer 

2. Op zondag reed hij ijzersterk in de 
wegwedstrijd en kwam hij met 3.5 
minuut voorsprong over de finish! 
Wat een topper. Handbiker Jetze 
Plat won ondertussen in Hamburg 
de marathon. Dit is weer een he-
le andere discipline omdat er voor 
een ‘loop’ wedstrijd een hele andere 
handbike wordt gebruikt dan voor 
de fiets wedstrijd.
 
Jeugdronde van de Bult
Op zaterdag 22 april was er een 
jeugdronde in Leiden, met hele gro-
te startvelden. Mike Derogee mocht 
met zo'n 40 jongens de strijd aan-
gaan op het parcours met de 'ho-
ge bult'. Mike kon goed meekomen 
en mocht later zelfs nog een prijs 
in ontvangst nemen met zijn acht-
ste plaats!

Omloop van Munnikenland
Bart de Veer en Niels Ruyter gingen 
samen naar Brakel voor de omloop 
van Munnikenland. Een mooie om-
loop van ongeveer 8 km. Ongeveer 
120 amateurs gingen de strijd aan 
bij de wedstrijd over 80 km, het leek 
wel een klassieker. Ging de eerste 
ronde nog redelijk rustig, een beet-
je parcours verkennen. In de twee-
de ronde ging de gashendel open 
en werd de wedstrijd regelmatig 
op de kant gezet. Hierdoor ontston-
den verschillende waaiers. Bart en 
Niels waren in de tweede waaier te-
recht gekomen en deze groep pro-
beerde steeds in de buurt te komen 
van de kopgroep. Ronde na ronde 
werd de groep kleiner... Bestem-
mingsverkeer mocht met de rijrich-
ting mee het parcours op, zo kwam 
het dus voor dat de renners op volle 
snelheid een trekker voorbij gingen!  
Voor Bart ging het licht uit bij het 
ingaan van de laatste ronde en hij 
moest de groep dan ook laten gaan. 
Hij werd voorbij gereden door de 
derde waaier en kon ook hier niet 
meer bij aansluiten. Op zijn tand-
vlees wist hij te voorkomen dat de 
vierde waaier hem ook nog voorbij 
ging en hij finishte compleet leeg-
gereden als 50e. Niels kon goed 
mee strijden in de tweede waaier 
en deze groep wist vlak voor de fi-
nish weer aansluiting te krijgen bij 
de kopgroep (waar weer 3 renners 
uit waren ontsnapt). Niels zat met 
de 21e plaats net buiten de prijzen, 
maar sterk gereden!

Omloop van Borsele
Lorena Wiebes reed een 3-daag-
se voor junioren met het regioteam 
Zuid-Holland. Bij de tijdrit op vrijdag 
verloor Lorena flink wat tijd op de 
winnaar, ze werd 29e. Op zaterdag 
werd Lorena vierde en op zondag 
pakte ze de winst in de afsluitende 
rit! Door de tegenvallende tijdrit kon 
ze geen rol spelen in het eindklas-
sement, maar ze mag wel de paar-
se sprinterstrui mee naar Mijdrecht 
nemen. Weer sterk gereden Lorena!

4Islands MTB
Bas de Bruin en Rebecca Cornelis-
se uit Uithoorn hebben van 19 t/m 
22 april meegedaan aan de 4Is-
lands MTB wedstrijd in Kroatië. Een 
loodzware team wedstrijd met veel 
hoogtemeters. Op dag 1 werd er 
op eiland Krk 65 km afgelegd, dag 
2 stond er 65 km op eiland Rab op 
he programma, maar vanwege het 
stormachtige weer werd er weer 
op Krk gekoerst, dag 3 maar liefst 
70 km op Cres en op dag 4 was de 
wedstrijd op Losinj.

Drie jeugdteams van KDO 
in het nieuwe gestoken
De Kwakel - Eind maart konden 
bij drie teams van KDO hun trai-
ningspakken vervangen worden. 
Deze waren aan vervanging toe. 
Genefar Pharmaceuticals dat af-
gelopen januari een sponsor con-
tract bij KDO afsloot, maakt met 
hun bijdrage de aanschaf van de-
ze trainingspakken mogelijk. Ook 
het bedrijf Klasmann-Deilmann dat 
via kwekerij de Noordpoel (spon-
sor van KDO) werd benaderd heeft 
een bijdrage geleverd om bij het 
meisjes team mede sponsor te zijn. 
Daarmee konden de JO17-3, JO15-
3 en MO17-1 in het nieuw worden 
gestoken. Deze twee bedrijven la-
ten, met deze financiële onder-
steuning, zien dat zij de Kwakel-

se jeugd en zeker de breedte sport 
een warm hart toedragen. 
Genefar Pharmaceuticals dat pas 
recentelijk in Uithoorn is gesi-
tueerd, toont d.m.v. hun 3 jarige 
sponsorcontract maatschappelijk 
betrokken te zijn in deze regio. Fo-
to toont de jongens JO15-3 tijdens 
2e paasdag op het eigen WA-Ver-
laan toernooi, waar ongeveer dui-
zend jeugdige sporters hun ta-
lenten hebben laten zien in een 
sportief treffen. De trainingspak-
ken kwamen die dag goed van pas 
omdat het weer aan de frisse kant 
was. De jonge sporters en sport-
sters van KDO bedanken langs de-
ze weg hun sponsoren voor hun 
bijdrage.
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