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Meterkasten
Schakelmateriaal
Verlichting
CAI installatie
Netwerken
Witgoed

Ondernemingsweg 20 - 42 | Uithoorn | T: (0297) 561386 | E: elektra@debeij.nl | W: www.debeij.nl

tel: (0297) 561386www.debeij.nl

U kunt ook telefonisch bestellen op : 0297-568911
Amstelplein 57  | Uithoorn

ZE ZIJN ER WEER...
SPECIAAL VOOR MOEDERDAG

  Kleine aardbeienvlaaitjes
voor 8,95

w w w . v a n k o u w e n . n l

Opel Corsa 1.4 111 Edition
GRATIS LPG-installatie •

Cruise control • Airconditioning •
Radio CD 30 MP3 •

van € 16.895,- voor € 15.395,-

Opel Astra SW 111 Edition:
GRATIS LPG-installatie •

Cruise control • Airconditioning •
Radio CD 30 MP3 •

van € 21.495,- voor € 19.990,-

Amsterdam: (020) 581 62 00, Amstelveen: (020) 643 26 80
Aalsmeer: (0297) 329 911, Mijdrecht:   (0297) 272 272

Goedkoper tanken?
Gratis LPG installatie

Tien inwoners uit Uithoorn 
Koninklijk onderscheiden
Uithoorn - Op donderdag 29 april 
ontvingen 10 inwoners van Uithoorn 
een Koninklijke onderscheiding ter 
gelegenheid van Koninginnedag (de 
zogeheten Algemene Gelegenheid). 
Zeven van hen zijn gedecoreerd 
in de raadzaal van het gemeente
huis in Uithoorn. Het zijn mevrouw 
C.C.P. Smitvan Diemen en de he
ren R.A. van Heuveln, A.W. Post, 
W.F.K. Duchhart, A.C. Kodde, D. 
Broekhuizen en J.N. Plasmeijer. De 
heer Duchhart is benoemd tot Rid
der in de orde van OranjeNassau 
en mevrouw Smit en de heren Van 
Heuveln, Post, Kodde, Broekhui
zen en Plasmeijer zijn benoemd tot 
Lid in de Orde van OranjeNassau. 
De onderscheidingen werden uitge
reikt door burgemeester Spruit. 
In Den Haag op het ministerie van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport/
het ministerie voor Jeugd en Gezin 
zijn de heer P. Groeneveld en zijn 
echtgenote mevrouw J. Mönnich
mann gedecoreerd.

Zij zijn benoemd tot Lid in de Orde 
van Oranje OranjeNassau. 
In het gemeentehuis van Amstel
veen is de heer G.J. Tabeling be
noemd tot Ridder in de Orde van 
OranjeNassau. Hij ontving de on
derscheiding uit handen van burge
meester Van Zanen.

Mevrouw Smit-van Diemen 
Sinds 1974 neemt mevrouw Smit de 
gehele organisatie van de klaver
jasvereniging in Nes aan de Am
stel voor haar rekening. Sinds 1984 
is zij actief binnen de parochie St. 
Urbanus te Nes a/d Amstel. Me
vrouw Smit is jarenlang lid geweest 
van de Parochieraad, zong mee in 
het zangkoor en stond met raad en 
daad iedereen terzijde. Al 25 jaar is 
mevrouw Smit lid van de commis
sie van de ziekendag en woont alle 
vergaderingen bij. Zij is de drijvende 
kracht achter de jaarlijks terugke
rende ziekendag. Sinds 2006 woont 
mevrouw Smit met haar man in het 
Karel van Manderhof. Zij zit in het 
bestuur van de bewonerscommissie 
van het Karel van Manderhof. Bin

nen de bewonerscommissie bege
leidt zij de commissieleden. 

De heer Van Heuveln
De heer Van Heuveln was van 1956 
tot 1994 werkzaam bij de firma 
Woodward in Hoofddorp. Het was 
geen saaie baan, want als service 
en salesmanager van regulateurs 
voor dieselmotors reisde hij over de 
hele wereld. Daarna is de heer Van 
Heuveln als vrijwilliger aan de slag 
gegaan. 
Sinds 1997 verzorgt hij rondleidin
gen voor de bezoekers van Batavi
awerf, het Nationaal Scheepshisto
risch Centrum bij Lelystad. De heer 
Van Heuveln is bijzonder geïnteres
seerd in het historisch erfgoed van 
Nederland. 

De heer A.W. Post
De heer Post was vanaf eind jaren 
vijftig tot 1992 fulltime werkzaam als 
medewerker afdeling financieringen 
AMEV (nu onderdeel van Fortis/
ASR). In 1992 ging hij met de VUT 
en in 1995 met pensioen. Daarnaast 
is hij als vrijwilliger actief op aller
lei fronten. 
Sinds 1974 is hij koorlid en voorzitter 
van het Gregoriaans Koor in de R.K. 
Parochie Emmaüs.  
Vanaf 1992 is de heer Post lid van de 
Beraadgroep Kerk & Samenleving 
R.K. Parochie Emmaüs. Tussen 1988 
en 1992 was de heer Post ouderver
tegenwoordiger van de jongerenver
eniging Gida/Jikes. Gida/Jikes staat 
voor “Geloven is een daadwerkelijk 
alternatief/Jongeren in kerk en sa
menleving. Sinds 1992 was de heer 
Post vrijwilliger in de wereldwinkel 
‘De Aardnoot’.

De heer  Duchhart
De heer Duchhart heeft in 1998 de 
Stichting Vrienden van de NSG: Ne
derlandse Sportbond voor mensen 
met een verstandelijk handicap en 
de Special Olympics opgericht. On
der zijn leiding en vrijwillige inzet, 
heeft dat tot vele activiteiten geleid.
Als medeoprichter en bestuurs
lid van Unique Child Foundation is 
de heer Duchhart sinds 2001 nauw 

betrokken bij de doelstelling van 
de UCF: ondersteuning bieden aan 
kinderen die permanent of tijdelijke 
in een minder rooskleurige situatie 
verkeren. 

De heer Kodde
Sinds 1986 is de heer Kodde faci
litair manager en docent economie 
aan het Hermann Wesselink College 
in Amstelveen. Daarnaast ontplooit 
hij nog een aantal vrijwilligersactivi
teiten. Vanaf 1982 is de heer Kod
de organist van de Protestantse Ge
meente te Uithoorn. In die functie 
heeft hij bijna wekelijks dienst in 
de Thamerkerk of De Schutse. Hij is 
betrokken geweest bij de renovatie 
van de Thamerkerk, waarbij hij lei
ding gaf aan de restauratie van het 
orgel. Sinds 1994 is de heer Kodde 
lid van het Comité 4 meiherdenking 
Uithoorn/De Kwakel. 

De heer Broekhuizen
De heer Broekhuizen heeft als me
taalbewerker en later als groeps
chef van de verspaningsafdeling bij 
Fokker te Schiphol gewerkt. In 1993 
heeft hij gebruik gemaakt van de 
VUT regeling. Daarnaast en daarna 
heeft de heer Broekhuizen zich op 
een aantal terreinen verdienstelijk 
gemaakt voor de samenleving. Te 
onderscheiden zijn daarbij kerkelij
ke activiteiten en activiteiten op het 
gebied van de belangenbehartiging 
van ouderen.
Gedurende 24 jaar (tussen 1965 en 
1998) heeft de heer Broekhuizen 
zich ingezet als ouderling binnen de 
Protestantse Gemeente te Uithoorn.  
Sinds 1994 is de heer Broekhuizen 
voorzitter van de  P.C.O.B. (Protes
tant Christelijke Ouderenbond) af
deling Uithoorn. Ook voor mantel
zorg of technische ondersteuning 
kunnen zowel leden als nietleden 
altijd een beroep op hem doen. 

De heer  Plasmeijer
De heer Plasmeijer begon zijn car
rière in 1966 bij de Verenigde Bloe
menveiling Aalsmeer (VBA) als por
tier. Later was hij werkzaam als chef 
binnen de bedrijfsbeveiliging VBA 

en ging in 1999 met de VUT.  
Ook de heer Plasmeijer is op veel 
vrijwilligersterreinen actief. Hij kocht 
in 1980 een motor en werd lid van 
de Heinkel scooterclub. Sinds 2000 
is de heer Plasmeijer drager en 
sinds 2004 voorloper bij begrafenis
onderneming St. Godefridus.
De laatste vrijwilligersactiviteit is Ta
venue.  Vorig jaar was de heer Plas
meijer 60 jaar lid van deze muziek
vereniging.

De heer  Groeneveld en
mevrouw  Mönnichmann
Op het ministerie voor Jeugd en Ge
zin ontving het echtpaar Groene
veldMönnichmann uit handen van 
minister Rouvoet een Koninklijke 
Onderscheiding. Zij werden beiden 
Lid in de Orde van OranjeNassau.  
Sinds 1993 zijn de heer en mevrouw 
GroeneveldMönnichmann “vader 
en moeder” van een groot pleeg
gezin. Voor Stichting Nidos, Spi
rit Pleegzorg en de William Schrik
ker Pleegzorg vangen zij al jaren 
bij  een crisisperiode, korte of lange 
tijd, kinderen op die uit huis zijn ge
plaatst. Ongeacht achtergrond, be
perkingen en problematiek is ieder 
kind welkom in huis. 
Er zijn jaren geweest dat zij wel 6 
kinderen tegelijk in huis hadden 
opgenomen. De heer en mevrouw 
GroeneveldMönnichmann hebben 
in de afgelopen 16 jaar zo’n 40 kin
deren voor korte of lange tijd op
gevangen en een veilig thuis gebo
den.

De heer Tabeling
In het gemeentehuis van Amstel
veen ontving de heer Tabeling uit 
handen van de burgemeester een 
Koninklijke Onderscheiding. Hij 
werd benoemd tot Ridder in de Orde 
van OranjeNassau. De heer Tabe
ling is werkzaam bij de Politie Am
sterdamAmstelland en is naast zijn 
werk actief voor de Academie Politie 
AmsterdamAmstelland. Hij is daar
naast actief als vrijwilliger ten be
hoeve van de sport. Ook binnen po
litie Nederland begeleidt hij teams 
die zich bezighouden met sport. 

EHBO-vereniging St. Vincentius 
gedupeerd door vandalisme!
De Kwakel - In de nacht van za
terdag 1 mei op zondag 2 mei jl. 
is EHBOvereniging St. Vincen
tius ernstig gedupeerd door van
dalisme. Haar mobiele EHBO post 
(EHBOcaravan) is door onbeken
den op zijn kant gegooid, waardoor 
het behoorlijk schade heeft opge
lopen. Bestuursleden van deze ver
eniging hebben gezamenlijk met de 
politie de caravan weer op zijn wie
len gezet. Toen de caravan weer op 
zijn wielen stond kon men naar bin
nen om de schade op te nemen. 
Het was een complete ravage: ver
bandmateriaal lag door de caravan 
heen, de kastjes waren opengegaan 
en de inhoud ervan lag door de he
le caravan heen. Er was zelfs water 
naar binnen gelopen wat ook weer 
voor de nodige problemen zorgt, zo
wel op korte als lange termijn. Het 
is voor de EHBOvereniging erg on
begrijpelijk dat zoiets gebeurt. Een 
EHBOcaravan op zijn kant gooien, 
dit is duidelijk NIET Normaal en kan 
niet getolereerd worden. 
Ook heeft er op het Sportpark KDO 
een aantal vernielingen plaatsge
vonden (daar waar de EHBOca
ravan staat). Een onbekende tuin
kabouter was aan diggelen gesla
gen/geschopt op het hoofdveld. Er 
lagen ook scherven in het doelge
bied (levensgevaarlijk voor een kee
per), de afzetting van linten was ver
nield, die als afbakening dient voor 
nieuw ingezaaid gras en een grote 
stalen container was in de sloot ge
duwd. Duidelijk kan gesteld worden 
dat deze vernielingen niet door één 
persoon zijn gedaan, maar dat het 
er meerderen geweest moeten zijn.

Hulp
De EHBOcaravan van St. Vincenti
us heeft als taak om bij de Kwakelse 
evenementen als mobiele verband
post te dienen. Tevens is het een 
vaste plaats waar men tijdens de 
evenementen voor hulp terecht kan. 
De dienstdoende EHBO’ers kun
nen er met slecht weer ook schuilen 
voor de wind en de regen. 
Door toedoen van deze onverlaten 
moet de vereniging (bestaande uit 
vrijwilligers en ook nog eens een 
NIETgesubsidieerde vereniging) 
het achtergelaten puin weer op
knappen en repareren. Een scha
depost die de vereniging weer uit 
haar eigen middelen moet zien op 
te hoesten. Ook zal het schoonma
ken en het opnieuw indelen van het 
verbandmateriaal weer de nodige 
tijd vergen. Juist nu deze al zo be
perkt is in verband met de start van 
het evenementenseizoen. 

Getuigen
De vereniging is op zoek naar getui
gen, die mogelijk hebben gezien dat 
deze caravan op zijn kant is gegooid 
of naar mogelijk mensen die weten 
wie dit gedaan zou kunnen hebben.
Deze mensen kunnen zich in ver
binding stellen met de politie op het 
telefoonnummer: 09008844 en vra
gen naar Bureau Uithoorn en daar 
de melding doen onder vermelding 
EHBO Caravan St. Vincentius. 
Het zou ook best mogelijk kunnen 
zijn dat de daders meer hebben ver
nield gedurende deze nacht. Mocht 
dit het geval zijn dan wil zij u ook 
verzoeken om hier aangifte van de 
doen bij de politie. 

Geen krant ontvangen?
Bel 0297-581698

Foto: EHBO-vereniging St. Vincentius

Foto, EHBO-vereniging St. Vincentius
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A L G e m e n e  i n F O R m A t i e
Gemeente uithoorn 
Postadres:
Postbus 8
1420 AA Uithoorn

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Afvalservicelijn 
0800-0221 768 (gratis)

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

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

Redactie
Cluster Communicatie
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
gemeentepagina@uithoorn.nl
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Gemeentehuis en 
scheidingsdepot tijdens 
feestdagen gesloten 
- woensdag 5 mei (Bevrijdingsdag)
- Donderdag 13 mei (Hemelvaartsdag)
- maandag 24 mei (2e Pinksterdag)
Op vrijdag 14 mei (inklemdag) is het gemeentehuis gesloten, 
maar het scheidingsdepot is gewoon open.

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

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

Vanwege Hemelvaartsdag (donderdag 13 mei) wordt het  huisvuil in in-
zamelwijk 4A en 4B opgehaald op zaterdag 15 mei

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

het plastic bij de hoogbouw, het plastic bij de laagbouw in wijk 3A 
en het papier bij de laagbouw in wijk 2 opgehaald.

LOPenDe 
PROjeCten

• Aansluiting Randweg-Legmeerdijk 
permanent afgesloten

• Grootschalige renovatie buiten-
ruimte Europarei

• Herinrichting Heijermanslaan (tot 
eind april 2010)

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

• Herinrichting Fregat tot medio juli 
2010

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

weRK in 
uitVOeRinG

Afwijkende openingstijden 
Burgerzaken wegens 
verkiezingen tweede Kamer
Donderdag 10 juni: ochtendopenstelling komt te vervallen
Van 12.00 uur tot 19.30 uur is Burgerzaken doorlopend open

mededeling van de wmo-raad
Op woensdag 12 mei 2010 vergadert de Wmo-raad niet in de raadzaal maar 
in een andere kleinere ruimte in het gemeentehuis. In deze ruimte is geen 
publieke tribune. Voor belangstellende is het dan lastiger om de vergadering 
te volgen.  Op woensdag 9 juni 2010 en woensdag 14 juli 2010 vergadert 
de Wmo-raad niet.

In de 2e helft van 2010 bent u weer van harte welkom.

Op donderdag 29 april ontvingen 10 
inwoners van Uithoorn een Konink-
lijke onderscheiding ter gelegenheid 
van Koninginnedag (de zogeheten 
Algemene Gelegenheid). 

Zeven van hen zijn gedecoreerd 
in de raadzaal van het gemeente-
huis in Uithoorn. Het zijn mevrouw 
C.C.P. Smit-van Diemen en de heren 
R.A van Heuveln, A.W. Post, W.F.K. 
Duchhart, A.C. Kodde, D. Broek-
huizen en J.N. Plasmeijer. De heer 
Duchhart is benoemd tot Ridder in 
de Orde van Oranje-Nassau en me-
vrouw Smit en de heren Van Heu-
veln, Post, Kodde, Broekhuizen en 
Plasmeijer zijn benoemd tot Lid in de 

Orde van Oranje-Nassau. De onder-
scheidingen werden uitgereikt door 
burgemeester Spruit.

In Den Haag op het ministerie van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
/het ministerie voor Jeugd en Ge-
zin zijn de heer P. Groeneveld en 
zijn echtgenote mevrouw J. Mön-
nichmann gedecoreerd. Zij zijn be-
noemd tot Lid in de Orde van Oran-
je-Nassau. 
In het gemeentehuis van Amstelveen 
is de heer G.J. Tabeling benoemd tot 
Ridder in de Orde van Oranje-Nas-
sau. Hij ontving de onderscheiding 
uit handen van burgemeester Van 
Zanen.

tien inwoners 
uithoorn Koninklijk 
onderscheiden

De winkelcentra Zijdelwaardplein, 
Oude Dorp en Amstelplein hebben 
een sterstatus bereikt! Ze zijn hier-
mee door het KIWA  beloond voor 
hun inspanningen met het Keur-
merk Veilig Ondernemen om het 
winkelen prettiger en veiliger te ma-
ken. 
 
Prestigieuze onderscheiding 
De bekendmaking van deze  presti-
gieuze onderscheiding gebeurde tij-
dens het Uithoorns Ondernemerse-
vent 2010 in De Kwakel. 
 
u bent uitgenodigd
Op maandag 10 mei wordt de ster 
feestelijk geplaatst bij alle drie de 
winkelcentra. Dit zal gebeuren in 

aanwezigheid van burgemeester 
Lies Spruit.
 
De winkelcentra willen deze heuge-
lijke gebeurtenis graag vieren met 
het winkelend publiek. 
Bent u daar tussen 14.00 en 15.00 
uur? Kom dan even kijken en u ont-
vangt een overheerlijke traktatie. 
 
tijd en locatie
14.00 uur Zijdelwaardplein, bij de 
hoofdingang  tegenover Het Hoge 
Heem 
14.30 uur Oude Dorp, tegenover 
boekhandel Van Hilten
14.50 uur Amstelplein, bij de hoofd-
ingang aan de kant van de Laan van 
Meerwijk

sterstatus 
winkelcentra uithoorn
Kom het vieren op maandag 10 mei

Al eerder nam wethouder Jeroen Verheijen het certificaat behorende bij de 
2e ster in ontvangst

De heer A.C. Kodde, de heer J.N. Plasmeijer, burgemeester Spruit en de 
heer D. Broekhuizen.

De heer A.W. Post, burgemeester Spruit, de heer R.A. van Heuveln, me-
vrouw C.C.P. Smit-van Diemen en de heer W.F.K. Duchhart.
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Regeling inzameling 
kunststof
In de praktijk blijkt dat de regeling voor het inzamelen van kunststof 
soms nog aanleiding geeft tot misverstanden. Daarom graag nog 
even aandacht voor de spelregels. Plastic bij de hoogbouw wordt elke 
maandag opgehaald en bij de laagbouw een keer per maand volgens 
het schema van de afvalkalender

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

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

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

Activiteitenoverzicht gemeente Uithoorn

6 mei  Alzheimercafé in Het Hoge Heem, thema: Medicijnen bij 
dementie, 19.30 - 21.30 uur

8 mei  Inloopdagen CREA, Fort a/d Drecht, 13.00 - 16.30 uur
11 mei Buurtcommissie Europarei, ’t Buurtnest, 19.30 uur
13 mei  Fietstocht Hemelvaartsdag, start bij Dorpshuis 
 De Quakel, inschrijving 10.00 tot 12.00 uur.
19 t/m  Kermis op evenemententerrein Legmeer-West
24 mei  
22 mei Inloopdagen CREA, Fort a/d Drecht, 13.00 - 16.30 uur
25 t/m  Circus Freiwalds Menagerie, evenemententerrein De Kwakel
30 mei  
26 mei Bingo van Vita Welzijn en Advies en Cardanus in wijksteunpunt 

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

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

29 mei  Internationaal kanopolotoernooi Michiel de Ruyter, Amsteldijk 
Zuid, 10.00 - 16.00 uur

30 mei  Internationaal kanopolotoernooi Michiel de Ruyter, Amsteldijk 
Zuid, 9.00 - 16.00 uur

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

30 mei  Open drive Bridgevereniging Uithoorn, Sporthal De Scheg, 
aanmelden 19.15 uur (vol=vol)

5 juni Inloopdagen CREA, Fort a/d Drecht, 13.00 - 16.30 uur
7 t/m  Avondvierdaagse, vanaf 18.00 uur, evenemententerrein
10 juni Legmeer-West 
8 juni Bewonersoverleg Thamerdal, Ponderosa, 20.00 uur
13 juni Timeus toer- en tandemtocht, start tussen 9 en 12 uur bij 

Plux, Joh. Enschedeweg 180
19 juni Inloopdagen CREA, Fort a/d Drecht, 13.00 - 16.30 uur
19 juni Midzomerfeest, Feestcomité De Kwakel, Centrum De Kwakel
22 juni Buurtcommissie Europarei, ’t Buurtnest, 19.30 uur
25 juni  Braderie in Oude Dorp, 9-21 uur
26 juni  Goud van Oud, Oude Dorp
29 juni t/m Rolstoelvierdaagse, Rode Kruis afd. Uithoorn, start en fi nish 
2 juli  bij het Hoge Heem, Wiegerbruinlaan
10 juli Braderie op Amstelplein, 9-17 uur

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

De officiële mededelingen en bekendmakingen zijn een wekelijkse 
publicatie van de gemeente Uithoorn. In deze rubriek staan officiële 
mededelingen en bekendmakingen die voor u van belang kunnen zijn. 
Bijvoorbeeld van bouwplannen of verkeersbesluiten bij u in de buurt. 
Bovendien wordt vermeld waar u de plannen kunt bekijken en hoe u er 
bezwaar tegen kunt indienen. Helaas is het niet altijd mogelijk om moeilijk 
leesbaar taalgebruik te vermijden. Mocht u vragen hebben over de rubriek, 
belt u dan gerust met Publiekszaken, telefoon 0297 513111, of u kunt 
mailen naar gemeente@uithoorn.nl. U kunt de 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 
bibliotheek De Hoeksteen of dorpshuis De Quakel. De openingstijden van 
het gemeentelijk informatiecentrum en de openbare bibliotheek kunt u 
vinden in de colofon. 
Zienswijzen
Zienswijzen kunnen door iedereen kenbaar worden gemaakt. Dit moet 
schriftelijk worden gedaan bij burgemeester en wethouders van Uithoorn 
(Laan van Meerwijk 16) tenzij anders vermeld.
Bezwaren
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden 
bezwaar indienen. Bezwaren moeten voorzien zijn van motivatie en 
schriftelijk worden ingediend bij burgemeester en wethouders van Uithoorn 
(Laan van Meerwijk 16) tenzij anders vermeld. Voor het verstrijken van de 
bezwaartermijn moet het bezwaarschrift zijn ingediend. Een bezwaarschrift 
heeft geen schorsende werking. Dit betekent dat de vergunning voor het 
verstrijken van de termijn al kan zijn uitgevoerd (met het risico dat het 
eventueel weer ongedaan moet worden gemaakt).
Voorlopige voorzieningen
Om ervoor te zorgen dat er geen gebruik wordt gemaakt van de vergun-
ning, kan een voorlopige voorziening worden aangevraagd. Het aanvra-
gen van een voorlopige voorziening kan bij de sector bestuursrecht van de 
arrondissementsrechtbank (voorzieningenrechter) via het adres: Postbus 
75850, 1070 AW in Amsterdam. Een verzoek om een voorlopige voorzie-
ning moet ook een motivatie bevatten. Voor het aanvragen van een voorlo-
pige voorziening worden door de rechtbank kosten in rekening gebracht. 
Beroep
Wij maken u erop attent dat u op grond van de Algemene wet bestuursrecht 
binnen zes weken na verzending van onze beslissing in beroep kunt gaan 
bij de sector bestuursrecht van de Rechtbank, Postbus 75850, 1070 AW 
Amsterdam. Voor de behandeling van het beroepsschrift door de rechtbank 
worden u griffi ekosten in rekening gebracht. Een dergelijk beroepsschrift 
heeft geen schorsende werking. Wel bestaat de mogelijkheid om de 
president van de rechtbank in Amsterdam te verzoeken een voorlopige 
voorziening te treffen. Een gemotiveerd verzoekschrift kunt u daartoe 
tot hem richten. Voor het in behandeling nemen van een dergelijk 
verzoekschrift worden u kosten in rekening gebracht.

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

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

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

geperiode: onbeperkt
Tijdelijk 
- Voorontwerpbestemmingsplan Boterdijk, inzageperiode 23 april t/m 6 mei 

2010. Info: de heer R. Noorhoff, tel. 0297-513111.
- Verkeersbesluit aanwijzing gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats  bij de 

woning Jan van Galenlaan 13, inzageperiode t/m 9 juni 2010. Info: mevrouw 
M. Vermaas, tel.; 0297-513111

- Ontwerpbestemmingsplan “Chemieweg”, inzageperiode 7 mei t/m 18  juni 
2010. Info: mevrouw A. Stevens, tel.: 0297-513111

- Ontwerp bestemmingsplan “Zijdelweg”,  inzageperiode 7 mei t/m 18  juni 2010. 
Info: mevrouw A. Stevens, tel.: 0297-513111

 INGEDIENDE BOUWAANVRAGEN/AANLEGVERGUNNINGEN
De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van bezwa-
ren hiertegen is nog niet mogelijk.
De Legmeer
- Rode Klaver 26, sloopmelding voor het slopen van asbestbevattende platen.
- Rode Klaver 24, sloopmelding voor het slopen van asbestbevattende platen.
Zijdelwaard
- A.M. de Jonglaan 16, lichte bouwaanvraag voor het plaatsen van een dak-

kapel aan de voorzijde.
- Valeriuslaan 23, lichte bouwaanvraag voor het plaatsen van een dakkapel aan 

de voorzijde.

 VERLEENDE VERGUNNINGEN/ONTHEFFINGEN
Tegen de afgifte van deze vergunningen c.q. verleende ontheffi ng kunt u wel be-
zwaar maken. Hoe u dat moet doen leest u bovenaan in deze advertentie in het 
grijze kader.
De Kwakel
- Drechtdijk 72, melding ontvangen van de heer Bartels voor het realiseren van-

een uitweg naar de Drechtdijk.
- Kerklaan, ontheffi ng artikel 35 aan de heer Kas voor het schenken van zwak-

alcoholhoudende drank tijdens het midzomeravondfeest op 19 juni 2010, van 
17.00 tot 01.00 uur. Bezwaar t/m 10 juni 2010

- Kerklaan, vergunning aan de heer Schaap voor het innemen van een stand-
plaats met een mobiele verkoopwagen op zaterdag voor de verkoop van vis 
vanaf 1 mei 2010. Bezwaar t/m 8 juni 2010 

- Vuurlijn 30, ontheffi ng artikel 35 aan Uithoornse Tennis Club Qui Vive voor het 
schenken van zwakalcoholhoudende drank tijdens diverse evenementen van 
11 t/m 22 juni, 16 t/m 20 augustus en 28 augustus t/m 5 september 2010.

 Bezwaar t/m 10 juni 2010 

Dorpscentrum
- Verklaring van geen bezwaar aan Comité 4 meiherdenking voor het organise-

ren van een herdenkingsplechtigheid op 4 mei 2010.

Zijdelwaard
- Arthur van Schendellaan, vergunning aan de heer Chung voor het innemen 

van een standplaats met een mobiele verkoopwagen op de donderdagmid-
dag voor de verkoop van Chinese snacks vanaf 1 mei 2010. Bezwaar t/m 8 
juni 2010

 KENNISGEVING VOORGENOMEN ONTHEFFING VAN BESTEMMINGS-
PLAN EN/OF DOORBREKING VAN AANHOUDINGSGROND ARTIKEL 50.1 
WONINGWET/AANLEGVERGUNNINGEN
Burgemeester en wethouders van de gemeente Uithoorn maken hun voornemen 
bekend om met toepassing van artikel 3.23 van de Wro ontheffi ng te verlenen van 
het geldende bestemmingsplan en daarna bouwvergunning te verlenen voor het 
hierna te noemen bouwplan:
Meerwijk-West
- Grauwe Gans 37, reguliere bouwaanvraag voor het plaatsen van een stei-

ger.
Burgemeester en wethouders van de gemeente Uithoorn maken hun voornemen 
bekend om met toepassing van artikel 3, lid 4, onder c, van de bestemmingsplan-
voorschriften ontheffi ng te verlenen van het geldende bestemmingsplan en daar-
na bouwvergunning te verlenen voor het hierna te noemen bouwplan:

Meerwijk-West
- Azuurmees 19, Lichte bouwaanvraag voor het vernieuwen van een schuur.
Genoemde bouwplannen liggen van 7 mei 2010 tot en met 17 juni 2010 ter inza-
ge bij de receptie in de hal van het gemeentehuis. Binnen deze termijn van zes 
weken kan een ieder tegen het voornemen van burgemeester en wethouders 
schriftelijk zienswijzen kenbaar maken. 

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

 ONTWERP BESTEMMINGSPLAN “CHEMIEWEG” TER INZAGE
Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken bekend dat het ontwerp be-
stemmingsplan “Chemieweg” met ingang van 7 mei 2010 gedurende zes weken 
ter inzage ligt. 
Met de omlegging van de N201 krijgt de N201 twee aansluitingen op Uithoorn, via 
de Zijdelweg en de Amsterdamseweg. Na aanleg van de aansluiting van de Am-
sterdamseweg op de nieuwe N201 is er geen doorgaand autoverkeer meer mo-
gelijk op de route van Hollandse Dijk - Randweg-Oost. Om het verkeer vanaf de 
Amsteldijk-Zuid zonder vertraging naar de nieuwe N201 te leiden wordt de Che-
mieweg verlengd en aangesloten op de Hollandse Dijk. Verkeer vanaf de Amstel-
dijk-Zuid kan dan afslaan naar de Hollandse Dijk en vervolgens via de verlengde 
Chemieweg en de Amsterdamseweg naar de N201 rijden. Deze maatregel voor-
komt ongewenste verkeerstoename over de wegen langs de Amstel. 
De verlenging past niet binnen het vigerende bestemmingsplan. Om de verlen-
ging van de Chemieweg mogelijk te maken, is een bestemmingsplanprocedu-
re opgestart.
Het ontwerp bestemmingsplan “Chemieweg” ligt van 7 mei 2010 tot en met 17 
juni 2010 ter inzage. Het ontwerp bestemmingsplan is digitaal te raadplegen op 
www.uithoorn.nl. Daarnaast ligt het bestemmingsplan ter inzage in het gemeen-
telijk informatiecentrum in de hal van het gemeentehuis gedurende de openings-
tijden van het gemeentehuis en in de openbare bibliotheek, Alfons Ariënslaan 1 
te Uithoorn, gedurende de openingstijden van de bibliotheek. 
Gedurende bovengenoemde termijn van zes weken kan een ieder zijn of haar 
zienswijze over het ontwerp bestemmingsplan “Chemieweg” kenbaar maken aan 
de gemeenteraad, postbus 8, 1420 AA Uithoorn.
De gemeenteraad zal met inachtneming van eventuele zienswijzen, een beslis-
sing nemen over de vaststelling van het bestemmingsplan.
Uithoorn, 5 mei 2010

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

COLOFON

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

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

PsyCHOLOGIsCHE
HuLPvERLENING

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

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

sTICHTING
RECHTswINkEL

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

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

zORG & 
DIENsTvERLENING

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

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

sLACHTOFFERHuLP
NEDERLAND

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

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

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

DIERENHuLP
Dierenambulance
tel: 06-53315557.

Verschijnt woensdag

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

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

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

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

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

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

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

Bezorgklachten:
tel. 0297-581698

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

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

122e jaargang

Advertentie-tarieven:
op aanvraag

EDItIE 2
oPlAAg 15.450

EDItIE 3
oPlAAg 14.050

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

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

WWW.MEERBoDE.Nl

www.sosderondevenen.nl

JA, ook ik wil grenzeloos investeren in onderwijs.

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

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

 ten bate van het project ‘Grenzeloos investeren in onderwijs’

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

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

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

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

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

STICHTING ONTWIKKELINGS
SAMENWERKING DE RONDE VENEN

GRENZELOOS
INVESTEREN
IN ONDERWIJS

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

CHAZZ
Als we allemaal een dag in het jaar iets doen waar we goed in zijn, iets doen 
wat we leuk vinden, ten bate van de rest van de wereld, dan ziet die wereld 
er straks vast beter uit. Minder honger, minder geweld, minder gedoe.
 
De Stichting Ontwikkelings Samenwerking De Ronde Venen en de Stich-
ting Mayaschool Guatemala worden al vele jaren bemenst door vrijwilligers.
Vrijwilligers die elke maand bij elkaar komen om ervoor te zorgen dat de in 
hun ogen belangrijke projecten in de allerarmste landen gerealiseerd kun-
nen worden.
 
Het zijn allemaal projecten waar de stichtingen nauw bij betrokken zijn. 
Waar meestal een van de bestuursleden geweest is. Die gezien heeft wat 
daar speelt en wat daar nodig is. Vooral onderwijs heeft onze aandacht. Bij 
ons is onderwijs een plicht, in die landen is het voor het grote merendeel 
van de kinderen niet of zeer beperkt mogelijk.
 
Al die jaren willen wij twee dingen bereiken: ten eerste de nood in de we-
reld onder de aandacht brengen, ten tweede gaat het ons om ‘de knikkers’.
Want het kost geld. In onze ogen lijkt het niet veel. Een schooltje bouwen 
voor 30.000 euro. Voor kleintjes zorgen dat ze een maaltijd en schoolspul-
len krijgen, 20 cent per dag.
 
Om als vrijwilligers, leken op dat gebied, die doelen te bereiken, daar komt 
heel wat bij kijken. Al vele jaren staan we op braderieën te kleumen met fol-
dertjes en producten uit die landen, proberen we van alles te organiseren, 
van feestavond tot kunstveiling. Niet zonder resultaat, want we hebben in-
middels heel wat projecten met succes afgerond.
 
Sinds 5 jaar organiseren we CHAZZ. Dat kost ons, vrijwilligers, heel veel 
tijd. Er komt zoveel bij kijken. Maar we doen het met ontzettend veel plezier. 
Het leuke is dat de groep vrijwilligers en sympathisanten jaarlijks groeit en 
ons daadwerkelijk steeds meer werk uit handen neemt. Allereerst de men-
sen die hun tuin ter beschikking stellen en die elk jaar optimaliseren. Al die 
musici die met plezier terugkomen en spontaan meehelpen om een goed 
programma te maken. Maar ook de cateraars en bedrijven die hun satés en 
andere lekkernijen, ijsjes, wijn en bier tegen kostprijs en zonder loon te be-
dingen verzorgen. De muziekvereniging die het podium beschikbaar stelt. 
Het transportbedrijf dat elk jaar weer zorgt voor het ophalen en terugbren-
gen van dat podium, de tenten, de piano, etcetera. De verhuurders van de 
toiletwagen, de afvalcontainer, het aggregaat. Het bedrijf dat de billboards 
verzorgt, het bedrijf waar we onze tenten en materialen mogen stallen. De 
bank die kortingscoupons verzorgt en een pinautomaat ter beschikking 
stelt. Een andere bank die mankracht beschikbaar stelt. Midpoint en de vi-
deoclub die met steeds meer mankracht elk jaar meer uren komen om te fi l-
men. Het bedrijf dat de montage van die fi lms op een knap cd’tje brandt. 

En dan nog al die anderen: vrienden van vrijwilligers, vrienden van vrienden 
van......, die helpen bedienen, opruimen en parkeren. Onder hen ook studen-
ten, mensen met een uitkering, die het zelf al niet al te breed hebben. 
Waarschijnlijk vergeet ik een aantal bedrijven en groepen van mensen hier 
te noemen. Maar het moge duidelijk zijn: er zijn steeds meer mensen die 
iets doen waar ze goed in zijn, wat ze leuk vinden, omdat ze zelf plezier aan 
Chazz beleven, maar vooral om iets te doen voor de rest van de wereld. 

Al die mensen nodigen u uit om het resultaat van hun inzet mee te vieren 
tijdens het eerste lustrum: Chazz 2010, 12 juni, Westzijde 50 in De Hoef. 

Voor meer informatie: www.chazz.nl

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

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

Internetsite:
www.aalsmeer.dierenbescherming.nl

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

 

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

Gevonden 
- Mijdrechtsedwarsweg in Mijdrecht, zwart/witte poes.
- Langs bruggetje met kruising Cliffordweg in Waverveen,
 grijs/witte cyperse kat.
- Oostlanderweg in Mijdrecht, zwarte kater met witte teentjes.
 Dit is IV-17
- Hoek Zijdelwaard/Wieger Bruinlaan in Uithoorn, zwart/witte
 kater.
- N201 bij Irenebrug in Uithoorn, kat met wit  halsbandje waarop  
 een zwarte letter K staat. 
- Ebro in Uithoorn, konijn gevonden. Overwegend wit met licht-
 bruine vlekken
- Achterbos in Vinkeveen, rood cyperse poes.      

NATUUR 
DICHTBIJ 
HUIS

Elke veertien dagen vindt u hier een column van de Vereniging voor 
“natuur- en milieueducatie (IVN), afdeling De Ronde Venen & Uithoorn”
IVN meldpunt natuurwaarnemingen: Telefoon 0297-563813

ZWANENDRIFT 
VERBIEDEN?

Grote groepen Knobbelzwa-
nen zijn in onze polders een 
bekend gezicht. Gezellig bij 
elkaar, zacht keuvelend, je 
hoort het nauwelijks. In deze 
weken trekken de paren zich 
terug. Ze bouwen een groot 
nest om voor nageslacht te 
zorgen. Kom niet te dichtbij als 
er gebroed wordt, ze kunnen 
rake klappen uitdelen. 
Knobbelzwanen blijven 
meestal het jaar rond in de 
buurt van hun territorium. Bij 
strenge winters vindt er wel 
wat verschuiving plaats naar 
het zuiden, maar vogels uit 
het Oostzeegebied komen 
dan hier. De Knobbelzwaan 
wordt tegenwoordig als een 
wilde vogel beschouwd, dat is 
niet altijd zo geweest. Al sinds 
de Middeleeuwen worden 
zwanen gekweekt in Fries-
land, Noord- en Zuid-Holland 
en Utrecht. Pas in 1948 ont-
stond een vrijlevende popula-
tie rond het Zwarte Meer door 
ontsnapte vogels en achter-
gebleven overwinteraars. Een 
nieuwe impuls tot uitbreiding 
kwam met het opdoeken van 
de zwanendriften in de jaren 
‘50 en ‘60 van de vorige eeuw.  
Een zwanendrift is een groep 
Knobbelzwanen die eigen-
dom is van een zwanendrifter.
Hij laat zijn zwanen los op wei-
landen met toestemming van 
de grondgebruiker. Eén keer 
per jaar worden zijn zwanen 
en de jongen gevangen met 
grote schepnetten. Het levert 
de zwanendrifter dieren voor 
de handel, het vlees en het 
dons op. De dieren die het 
overleven worden teruggezet, 
jonge dieren worden gelee-
wiekt. Dan wordt een stukje 
van het bot waaruit de slag-
pennen groeien afgeknipt. 
Daardoor groeien er geen 
slagpennen meer en kan de 
vogel nooit meer vliegen. Ook 
krijgen ze in de snavel een ta-

toeage met letters en cijfers. 
Door deze code weet de zwa-
nendrifter dat de dieren van 
hem zijn. Er is nog maar één 
zwanendrifter, woonachtig in 
Nieuwerbrug, die er zijn brood 
mee verdient. De minister 
heeft hem ontheffi ng gegeven 
tot 1 april 2013. Ook in onze 
omgeving, bijvoorbeeld langs 
de Gagelweg, is deze vanger 
actief. De zwanendrift is een 
oud recht, stammend uit de 
Middeleeuwen. Het is een tra-
ditionele extensieve vorm van 
dierenhouderij. De eigenaar 
van de zwanen hoeft  niet zo-
veel moeite voor z’n zwanen 
te doen. In tegenstelling tot 
de intensieve dierenhouderij 
zoals een melkveeboerderij, 
kippenfarm of een  postdui-
venhouder.
Er zijn wel meer van deze jacht-
methoden  die al eeuwenoud 
zijn: bijvoorbeeld de eenden-
kooien. Eeuwenlang werden 
hier eenden gevangen voor de 
consumptie. Gelukkig worden 
in de meeste kooien de ge-
vangen vogels geringd, voor 
het ringonderzoek, en weer 
losgelaten. Ganzenfl appers 
vangen nu alleen nog ganzen 
voor wetenschappelijk onder-
zoek; wilsterfl appers evenzo. 
(Wilster is een goudplevier). 
Het zwanendriften staat van-
wege het letsel dat ontstaat 
door leewieken ter discussie.
Er komen steeds meer grond-
gebruikers die niet meer mee-
werken aan het vangen van 
de zwanen. Ook enkele ge-
meentes zoals Waddinxveen, 
Alphen a/d Rijn en Reeuwijk 
overwegen  de activiteiten op 
gemeentegrond te verbieden 
of hebben dat inmiddels ver-
boden. Iets voor de gemeente  
De Ronde Venen ?

Gerrit Hiemstra
Lid IVN De Ronde Venen

& Uithoorn

www.ivn.nl/derondevenen&uithoorn
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Wijnproeven op niveau
Regio  - Zondag 25 april konden de 
smaakzintuigen geprikkeld worden 
op de voorjaarsproeverij van Wijn-
koperij Henri Bloem Wilnis/Amstel-
veen. In de Thamerkerk in Uithoorn 
stonden ruim 50 wijnen uit de he-
le wereld open om geproefd te wor-
den. Het mooie weer liet toe om de 
rosé-proeftafel buiten op te stel-
len. Zo ontstond er, onder de bomen 
van de Thamerkerk, een aangename 

Zuid-Franse sfeer. Ook was er een 
uitgebreide kaasproeverij met ve-
le soorten van de heerlijkste kazen. 
Wijnmakers La Valentina uit Abruz-
zen (Italië) en Bodegas Antano uit 
Rueda (Spanje) waren speciaal naar 
Nederland gevlogen om hun wijnen 
te presenteren. Het was dan ook 
een drukbezochte en zeer geslaag-
de proeverij met meer dan 150 aan-
wezigen. Heeft u de proeverij ge-

mist, of was u zelf aanwezig? Kijk op 
www.henribloemamstelveen.nl voor 
een fotopresentatie. De volgende 
proeverij zal in het najaar (rond ok-
tober/november) gehouden worden. 
De belangstelling voor de wijnproe-
verij was groot.
Wilt u op de hoogte gehouden wor-
den, e-mail dan naar:
winlnis@henribloem.nl of 
amstelveen@henribloem.nl.

Winkeliers Zijdelwaard delen uit:

Zaterdag a.s. gratis heerlijke 
bonbons voor moeder

Uithoorn - Zondag 9 mei is het 
moederdag! En natuurlijk be-
steedt de winkeliersvereniging 
van Winkelcentrum Zijdelwaard 
daar ook aandacht aan.

Op zaterdag 8 mei van 11.00 tot 
16.00 uur zullen de winkelende 
moeders verwend worden. Twee 
hartentafeldames delen dan een 
bonbon uit aan alle winkelende 
moeders. 

En natuurlijk hebben de win-
keliers van Winkelcentrum  
Zijdelwaard leuke moederdag-
cadeautjes in hun assortiment!

Gaatjesprik Diploma uitgereikt
Wilnis - Bij Juwelier Nant Hartel in Wilnis krijg je nu bij het oorbellen schieten een Gaatjesprik Diploma. Gaatjes 
prikken doen zij bij kinderen vanaf 6 jaar en dappere en stoere van 5 jaar. In de meivakantie kun je gaatjes laten 
prikken voor 10 euro in plaats van 15 euro. Je krijgt dan ook je Gaatjesprik Diploma. De eerste diploma’s waren voor 
Teddie Hartel en haar vriendin Sofie Pels.

Tarieven van het nieuwe 
zwembad zijn bekend
Mijdrecht – Sinds maandag zijn 
op de site  www.Optispoprt.nl de 
 tarieven te zien die gehanteerd gaan 
worden voor het nieuwe zwembad 
in Mijdrecht. De openingstijden zijn 
nog niet openbaar gemaakt, maar 
die schijnen eind deze week op de 
site te verschijnen. De tarieven zijn 

als volgt: vroege vogel/lunch zwem-
men: losse kaartverkoop 3,00, 12 
badenkaart: 30,00 (6 maanden gel-
dig), 25 badenkaart 60,00 (12 maan-
den geldig.

Recreatie/banen tot 2 jaar gratis, 
losse verkoop (jeugd, tot 16 jaar) 

3,55, 12 badenkaart (jeugd) 35,50 
(6 maanden geldig), 25 badenkaart 
(jeugd) 71,00 (12 maanden geldig). 
losse kaartverkoop volwassenen 
4,15, 12 badenkaart 42,00 (6 maan-
den geldig), 25 badenkaart 84,00 
(12 maanden geldig)

Doelgroepen
Voor doelgroepen, aquasporters/ 
ouder en kind les losse verkoop 8,30 
en een 12 badenkaart 83,00. Voor 
zwemlessen: maandkaart (4 lessen 
van 60 minuten) 35,30 euro.

Game-kick off in bibliotheek 
Angstel, Vecht en Venen
Mijdrecht - Op woensdag 12 mei 
start de Regionale Bibliotheek Ang-
stel, Vecht en Venen met gamen. In 
vestiging Mijdrecht wordt met een 
feestelijke kick off de aftrap gege-
ven voor gamen in de bibliotheek. 
Die middag staat de nieuwe Game-
case klaar met onder andere Buzz 
Quiz, New Super Mario Bros en Wii 
Sports Resort. 

Een Gamecase is een kast met een 
Playstation 3, een Xbox 360, een 
Nintendo Wii en een uitschuifbare 
flatscreen. Naast Mijdrecht komen 

er ook Gamecases in de vestigin-
gen Abcoude, Breukelen, Loenen, 
Maarssendorp en Maarssenbroek. 

Gamen is niet alleen een leuk tijd-
verdrijf, het is ook leerzaam. Games 
vertellen een verhaal waar jonge-
ren zelf interactief aan mee kunnen 
spelen. Met quizgames kan ieder-
een zijn algemene kennis ophalen. 
En met de sportgames blijven we in 
beweging. Goed voor jong én oud. 

Gamen is gratis voor leden. Tijdens 
openingstijden kan er altijd ge-

speeld worden. Elke dag worden de 
games gewisseld. Een overzicht van 
de te spelen spellen is te vinden in 
iedere vestiging met een Gamecase. 
Wie wil gamen maar nog niet lid is, 
moet eerst even lid worden. Voor 
jongeren tot 18 jaar is het lidmaat-
schap gratis. Inschrijven kost een-
malig 2,50. 
Toch liever thuis gamen. Dat kan. Bi-
bliotheek AVV leent ook games uit. 
Haar collectie staat in Maarssen-
broek en Mijdrecht. Wie lid is in een 
andere vestiging, kan altijd games 
reserveren. Binnen een paar dagen 
staat het gereserveerde game klaar.

Meer informatie over gamen in 
de bibliotheek en de catalogus 
met games is te vinden op de site: 
www.bibliotheekavv.nl.

AKU op het podium in
10 EM van Uithoorn
Regio - “Sneeuw is tenminste 
droog” was de veel gehoorde ver-
zuchting na de door regen geteis-
terde loop door de Bovenkerker pol-
der en langs de Amstel.
Zoals bekend was de loop door 
zware sneeuwval en een spiegel-
glad parcours op 31 januari ge-
dwongen uit te wijken naar een ver-
wachte aangename 2 mei!
Dus niet bij een temperatuur van 
slechts acht graden waren de om-
standigheden niet echt lekker en 
verdient de winnares op de 16,09 
km Tabitha Gichia Wambui een 
groot compliment door met een tijd 
van 54,20 het stokoude parcoursre-
cord van Anne van Schuppen, dat 
op 54,53 stond, te verbeteren.
Bij de heren lukte dit net niet. Mor-
ris Mosima kwam met een tijd van 
48,34 net 22 seconden tekort om 
de tijd van Juwawo Wirimai (48,13) 
scherper te stellen.
De AKU prominenten hielden de 

geest gelukkig scherp en verzilver-
den, al dan niet tactisch lopend, 
hun prijzen in het totaalklassement 
waarvoor de vijf beste uitslagen van 
het circuit telden.
Zonder meer de besten waren Jo-
landa ten Brinke en Karin Versteeg 
die zowel overall als in hun leeftijds-
categorie eerst en tweede werden 
op de langste afstand. Jolanda, al 
weken geplaagd door een blessu-
re, liep uitgekiend naar een tijd van 
1.07.49 die ruim genoeg was voor de 
hoogste trede op het podium. Karin 
had in de voorgaande races al zo-
veel voorsprong opgebouwd dat ze 
zich een vakantiezondag kon per-
mitteren en onbedreigd tweede 
werd.

Eer
Paul Hoogers ging bij de 55 plus 
ook met de hoogste eer op de lang-
ste afstanden strijken door van de 
zes wedstrijden die hij liep vijf maal 

eerste te worden. De enige tweede 
plek was te wijten aan een verkeer-
de afslag, hem gewezen door een 
verkeersgeleider ergens in een ver-
re Zuid- Hollandse polder!
Ook op twee kwam Atie van Oost-
veen, die op de 10 km. bij de da-
mes 55 plus slechts één concurren-
te moest laten voorgaan. Wil Voorn 
zag hier haar slotoffensief van de 
laatste weken bekroond met de der-
de prijs, klasse! Baukje Verbruggen 
consolideerde haar derde plaats op 
deze afstand bij de dames 35-44 
door een bekeken 48,29.
Bram van Schagen moest zijn tre-
de op het ‘schavot’ weliswaar delen, 
maar kon toch zeer tevreden zijn 
met zijn derde plaats op de langste 
afstanden bij de heren senioren.
Aanstormend talent slaat op Iselin 
Keune die bij de meisjes tot 16 jaar 
naar de vierde plaats op de 5 km. 
reikte en dus nog maar één stapje 
verwijderd is van eeuwige roem!

Bij Theo van Rossum gaat het meer 
om aflopend, maar met een vijf-
de plaats totaal op de 10 km. bij de 
heren 45-54 jaar kan hij toch zeker 
voor de dag komen.

Bridgevereniging BVU
Uithoorn - Op maandag 3 mei 
speelde de BVU de 4e ronde van de 
4e parencompetitie. De uitslagen:

A-lijn:
1 Hans Wagenvoort
& Nel Bakker 60,00%
2 Bep de Voijs
& John de Voijs 56,67%
3 Marineke Lang
& Martin Kok 56,25%
4 Kokkie van den Kerkhoven
& Corry Smit 56,00%
5 Stenny Limburg
& Herman Limburg 55,00%
6 Ada Keur
& Marion Wiebes 54,50%

7 An Pronk & Bert Pronk 52,08%
8 Greet Stolwijk
& Henk Stolwijk 50,50%

B-lijn: 
1 Wim Baars
& Marcel Dekker 69,10%
2 To van der Meer
& Andrew de Graaf 63,19%
3 Monique Verberkmoes
& Corry van Tol 58,68%
4 Tini Lotgerink
& Johan Lotgerink 54,86%
5 Tiny van Drunen
& Henk Stahl 54,51%
6 Hennie Goedemoed
& Sierk Goedemoed 51,39%

7 Riki Spook
& Theo van Vliet 50,00%

De BVU speelt op maandagavond 
van 19.45 tot 23.00 uur in de grote 
zaal bij de bar in sporthal De Scheg. 
Omdat er gewerkt wordt met Brid-
geMate is de uitslag bekend wan-
neer het laatste spel is ingevoerd.

Wilt u weten of de BVU iets voor u 
is, neemt u dan contact op met de  
secretaris, Marineke Lang, zij helpt 
u graag verder.
Zij is na 18.00 uur bereikbaar on-
der telefoonnummer 569432 of via 
e-mail 
bvu@telfort.nl. 
Of kijk eens op de website:  
www.nbbportal.nl/1048.

Ooievaarsfietstocht langs beziens-
waardigheden op Hemelvaartsdag
Regio - De supportersvereniging 
Nes a/d Amstel organiseert op He-
melvaartsdag, donderdag 13 mei 
a.s. de jaarlijkse Polderfietstocht.
Dit is al jaren een traditie en er is 
opnieuw een prachtige route uitge-
zet. Dit jaar is het motto: “Ooievaars-
fietstocht”!
Tussen 9.30 uur en 12.00 uur kun-
nen deelnemers starten vanuit het 
Dorpshuis ‘de Nesser’ aan de  Pas-
toor van Zantenlaan, in Nes a/d Am-
stel en bij de Brug over het Aarka-
naal (kruising Nieuwveens Jaagpad/

Oude Niewveenseweg) in Nieuw-
veen.
Er kan gekozen worden uit twee af-
standen. De langste route is onge-
veer 50 kilometer lang. De korte 
route zit er na ongeveer 30 kilome-
ter op. In de route zijn veel mooie en 
rustige fietspaden en wegen opge-
nomen in het poldergebied van Am-
stel en Vecht. De tocht komt langs 
diverse bezienswaardigheden. U 
komt op plekjes waar u nog nooit 
bent geweest! 
Er wordt gezorgd voor voldoen-

de rust- en ‘opsteekplaatsen’, zodat 
de polderfietstocht zeker geschikt 
is om met het gehele gezin te vol-
brengen. Tijdens de tocht zal aan de 
meefietsende en meerijdende kin-
deren een gratis versnapering wor-
den aangeboden.
Het traject biedt ook voor de meer 
doorgewinterde trimmer een geva-
rieerde trainingsrit. 

De inschrijfkosten bedragen 5,- eu-
ro per persoon met kortingen voor 
kinderen. Met de opbrengst van de 
tocht ondersteunen wij het jeugd-
wielrennen van WTC ‘de Amstel’.
Het volbrengen van de tocht wordt 
beloond met een fraaie herinnering.
Nadere informatie 06-53350862

KDO start nacompetitie 
a.s. zondag tegen Diemen
De Kwakel - KDO 1 speelt aan-
staande zondag zijn eerste wed-
strijd in de nacompetitie tegen Die-
men. Om 14.30 uur treedt KDO aan 
in De Kwakel tegen de nummer vijf 
uit de vierde klasse F, welke 33 pun-
ten wist te behalen uit 22 wedstrij-
den. Diemen dankt zijn hoge klas-
sering voornamelijk aan de eerste 
periode waarin het 15 punten pak-
te uit acht wedstrijden en daarmee 
als vierde eindigde. In de overige 
periodes eindigde Diemen op een 
zevende plaats. Diemen heeft zich 
de afgelopen vijf seizoenen ontpopt 
tot stabiele vierdeklasser onder lei-
ding van René van Vark, waarbij het 
al meerdere malen heeft deelgeno-
men aan de nacompetitie. Diemen is 

voor KDO geen onbekende tegen-
stander, want in het verleden zaten 
beide ploegen veelvuldig bij elkaar 
in de competitie. In de laatste vier 
ontmoetingen in de seizoenen 2007-
2008 en 2008-2009 wist Diemen 
driemaal te winnen van de Kwake-
laars, eenmaal trok KDO aan het 
langste eind. Gelukkig bieden resul-
taten in het verleden geen garanties 
voor de toekomst en kan KDO, ge-
steund door haar beste klassering 
in de vierde klasse van de afgelopen 
tien jaar, de nacompetitie met veel 
vertrouwen tegemoetzien!
In de nacompetitie zijn onderstaan-
de spelregels van kracht:
- Op zondag 9 mei speelt KDO om 
14.30 uur thuis tegen Diemen, op 

Hemelvaartsdag, donderdag 13 mei, 
speelt KDO om 14.30 uur in Die-
men.
- Indien na het afwerken van de-
ze twee wedstrijden nog geen be-
slissing d.m.v. wedstrijdpunten is 
verkregen, dan beslist het doelsal-
do van deze twee wedstrijden. Is 
dit ook gelijk dan valt de beslissing 
door het nemen van strafschop-
pen direct na afloop van de twee-
de wedstrijd.
- De winnaar van deze wedstrijden 
plaatst zich voor de volgende ronde 
waarbij de herkanser van de vierde 
klasse C, Hillegom, de volgende te-
genstander zal zijn.

GEEN KRANT
ONTVANGEN?
BEL: 0297-581698

KDO sterrenteam kampioen
De Kwakel - Voetbal zit in het bloed 
van jongens. In het najaar 2009 is 
het sterrenteam van KDO opgericht. 
De oprichters Nick Janmaat en Pe-
ter Koers hebben vrienden bij elkaar 
getrommeld om het zaalvoetbal-
team KDO12 te vormen. Er werden 
steeds nieuwe gezichten aan toe-
gevoegd en zelfs een trainer in pak 
is er iedere wedstrijd bij! Mark Si-
moons kwam iedere week goed ge-
kleed naar de wedstrijd. De eerste 
wedstrijd, afgelopen najaar moesten 
de jongens spelen tegen Badhoeve-
dorp 4. Deze wedstrijd was zwaar en 
ze waren nog niet op elkaar inge-
speeld. Iedere woensdag of om de 
twee weken werd er een wedstrijd 
gespeeld. Aanhang van supporters 
reden de omliggende steden/dor-
pen af om te genieten van de span-
nende wedstrijden. En spannend 
dat werd het elke wedstrijd, soms 
wel tot de allerlaatste minuut. Vaak 
maakten ze de overwinning in de 
laatste minuten of werd er gelijk ge-
speeld. Iedere speler is fanatiek en 

het team moest en zou iedere wed-
strijd willen winnen. De spelers be-
staan uit: Yukang Chou, Jim Jan-
maat, Stijn Meyer, Peter Koers, Mi-
chiel Hulsbos, Tim Steinkuhler, Nick 
Janmaat, Frank van Spaekendonck, 
Dirk-jan Van der Meer, Niels Peter-
son, Rogier (de eerste, echte keeper. 
Jammergenoeg een tijdlang gebles-
seerd) en Joost Leliveld.
Elke week kreeg het team er punten 
bij en dat werd spannend met de 
nummer 1 Badhoevedorp. KDO12 
gingen zelfs eerder naar zijn zaal-
wedstrijd om te kijken hoe Bad-
hoevedorp 4 speelde om alvast hun 
tactiek te bespreken. Tot de een na 
laatste wedstrijd stond KDO12 1 
punt achter met een wedstrijd min-
der gespeeld. Dit betekende dat de 
laatste wedstrijd de overwinning 
kon zijn voor het team. Deze wed-
strijd vond plaats in Badhoevedorp 
op 28 april rond de klok van acht 
uur. De spelers waren gespannen en 
stonden op scherp. Na een kwartier 
spelen met veel kansen voor de te-

genstander maakte KDO’s goaltjes-
dief Jim de 1-0. De fans konden hun 
geluk niet op en wat een spannen-
de wedstrijd. KDO12 speelden thuis 
in Badhoevedorp en moest zelf zor-
gen voor een scheidsrechter. Dirk-
jan Van der Meer heeft zijn diplo-
ma hiervoor en floot deze spannen-
de wedstrijd. Na 35 min. werd de 
tweede helft hervat. Het spandoek 
werd aan de ander kant gehangen 
en de spelers vlogen over het veld. 
Veel pingels en de bal afpakken van 
de tegenpartij leidde tot een twee-
de schot op doel van Yukang Chou. 
Deze was goed raak en telde voor 
de 2-0. De sterren van KDO kregen 
een corner en deze was wel extra 
speciaal. Hij werd genomen en on-
derschept door Nick. Deze schoot 
vanuit de uiterste hoek en zette de 
kroon op de wedstrijd. Dat deed 
pijn voor Badhoevedorp 4 en werd 
sterker. Het team schoot rakeloos 
op doel en dit werd de 3-1. KDO12 
voelde geen spanning en bleef tot 
de laatste minuut goed verdedigen. 
Dit einde was geniaal, deze toppers 
van KDO in hun eerste jaar gelijk 
kampioenen!



Regio - Zaterdag vlogen de duiven 
van Rond de Amstel vanuit het Bel-
gische Nivelles/Nijvel, gemiddelde 
afstand 187 Km. Vanwege het slech-
te weer aan de kustkant werd ge-
wacht met het lossen van de duiven 
tot 12.15 uur, toen konden ze met 
toch nog wel een buitje onderweg 
de thuisreis aanvaarden. De wind 
kwam uit het westen, dus er konden 
redelijke snelheden verwacht wor-
den. Qua snelheid zit er altijd een 
verschil of de duiven ‘s morgens of 
in de middag gelost worden, ‘s Mor-
gens ligt de snelheid praktisch altijd 
hoger, maar dat zien we in de natuur 
ook, ‘s morgens zitten er altijd veel 
meer vogels in de lucht dan ‘s mid-
dags. In duivensportland noemen 
ze ‘dat de trek dan beter is’. De dui-
ven van Theo Kuijlenburg uit Am-
stelhoek trokken zich daar niets van 
aan, want om 14.24.04 uur klokte hij 
zijn eerste duif, en 29 seconden later 
klokte hij zijn tweede en dat waren 
ook de nummers een en twee van 
de vereniging. De snelheid van de 
eerste duif was 1448,672 meter per 
minuut ofwel bijna 87 Km per uur. 
Ginkel & Berg uit De Kwakel werd 
3e, Ton Duivenvoorde uit De Hoef 
4e en Henk Snoek uit De Kwakel 
5e. Cor Stevens werd eerste in de 
B-Groep. In Rayon F werd Theo 9e 
en 13e, Ginkel & Berg 15e, Ton 25e, 
66e en 76e, Henk 33e, Ron den Boer 
52e, Cor Stevens 56e, Hennie Pot-
huizen 61e, Cor van Bemmelen 80e, 
Hans Half 81e en Wim Könst 97e 
van ruim 4000 duiven. In de Afde-
ling Noord-Holland werd Theo 19e 
en 27e, Ginkel & Berg 32e, Ton 52e 

en Henk 80e van ruim 23.000 dui-
ven. Prachtige prestaties van de le-
den van Rond de Amstel.

Uitslag
Nivelles/Nijvel 665 duiven
21 deelnemers

Th. Kuijlenburg

Ginkel & Berg
A.M. Duivenvoorde
H.P. Snoek
R. den Boer
C. Stevens
C. Pothuizen
C. van Bemmelen
H. Half
W. Könst
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Afzwemmen bij de Amstel

En hoe gaat het verder in 
het nieuwe zwembad?
De Ronde Venen - Afgelopen 
maandagavond werd er door Zwem- 
en polovereniging de Amstel voor 
de voorlaatste keer afgezwommen 
in het Veenbad in Vinkeveen. Van-
af 14 juni zullen de trainingen in het 
nieuwe zwembad gaan plaatsvin-
den en al op 19 juni vindt het eerste 
afzwemfestijn van de Amstel daar 
plaats.
Deze keer ging het om het afzwem-
men voor de KNZB-prestatiebrevet-
ten. Hierbij dienen op zes verschil-
lende niveaus op vier slagen (vlind 
erslag, rugcrawl, schoolslag en 
borstcrawl) afstanden binnen een 
beperkte tijd gezwommen te wor-
den. 
Voor brevet-1 lukte dit met succes 
door Madelon Klaver, Anouk Delsen 
en Mickey Peters. Succesvol voor 
brevet-2 waren Martijn Ottenhof en 
Mike van Vliet. Voor brevet-3 slaag-
den Kirsten Adema, Iris Bastiaan-
sen, Iris van der Moolen en Bas Kla-
ver. Maud Geerts was snel genoeg 

voor brevet-4. Op donderdag 27 mei 
zal het allerlaatste afzwemmen van 
de Amstel plaatsvinden in het Veen-
bad in Vinkeveen; dan zal er nog 
een groep afzwemmen voor het di-
ploma Aquasportief. Daarna zullen 
die avond de allerlaatste trainingen 
hier plaatsvinden  en zal er een be-
scheiden afscheidsfeestje plaatsvin-
den. Nadat het gehele trainingspro-
gramma voor twee weken stil ligt in 
De Ronde Venen zal de Amstel op 
14 juni het nieuwe zwembad inwij-
den met de eerste trainingen. Om 
half zeven die avond zal het diplo-
mazwemmen starten en om half 
acht zullen de eerste waterpolotrai-
ningen gaan starten tot half tien.
Het eerste afzwemmen voor de Am-
steldiploma’s in het nieuwe bad zal 
op 19 juni om 14.00 uur plaatsvin-
den, een unieke kans om niet alleen 
het nieuwe bad van binnen te bekij-
ken nog voor de officiële opening, 
maar ook om eens te zien wat de 
Amstel allemaal voor u en uw kin-

deren in petto heeft. De Amstel zal 
in het nieuwe bad aan de Veenweg/
Ontspanningsweg trainingen gaan 
geven op de maandag, dinsdag-, 
donderdag- en vrijdagavond. Daar-
bij zullen in de vroege avond (van-
af 18.30 uur) de diplomazwemmer-
tjes aan bod komen, gevolgd door 
de wedstrijdzwemmers, waterpolo-
ers en masters (waaronder ook de 
40-plussers!). Binnenkort zullen al-
le activiteiten van de Amstel (diplo-
mazwemmen, wedstrijdzwemmen 
en waterpolo) en het nieuwe trai-
ningsrooster uitgebreid terug te vin-
den zijn op hun vernieuwde web-
site: www.zpv-de-amstel.nl. Ben je 
geïnteresseerd naar het doen en la-
ten van de Amstel in De Ronde Ve-
nen? Kom dan eens langs na 14 juni 
in het nieuwe bad tijdens de trainin-
gen en loop even langs in het nieu-
we clubhuis op de eerste etage te-
genover het wedstrijdbad. 
Of kom op de open middag op 26 
juni eens een kijkje nemen!

BMX Noord-Hollandcup 
op zondag 2 mei jl
Regio - Op deze koude, winderi-
ge en later op de middag zeer nat-
te zondag van 2 mei werd er gefietst 
bij de kley Drivers in de Langendijk.
Ook hier was UWTC weer zeer goed 
vertegenwoordigd. In de manches 
werd er keihard gereden om zo een 
finaleplaats af te dwingen. Dat luk-
te in alle leeftijdklassen. De enorme 
groei van leden werpt in de breed-
te zijn vruchten af. In de hele jonge 
categorieën is het een lust voor het 
oog om deze kleintjes te zien strij-
den voor een goeie klassering. Na 
de manches was het gebeurd met 
het droge weer maar dat mocht de 
rijders niet deren. Terwijl het hemel-
water met bakken naar beneden 
kwam stond het publiek onder ten-
ten de jeugd aan te vuren. Die lieten 
zich niet van de wijs brengen door 
een beetje water en maakten er het 

laatste uurtje een aantal prachtige 
finale’s van. 

Uitslagen:
Cruisersfinale: 2-Kevin de Jong
Boys 6 girls 7: 1-Mauro Wuurman. 2-
Ferdi Cavahir. 3-Brian Worm. 5-Mi-
lan Ritsema.
Boys 7 girls 8 a-finale: 2-Melvin v.d. 
Meer. 3-Jochem v.d. Wijgaard. 5-
Max de Beij. 6-Daan de Bruin. 9-
Tonko Klein Gunnewiek. 10-Sem 
Knook. 11-Noel Stet
Boys 8 Girls 9: 2-Izar van Vliet. 4-
Dylano Haans. 8-Boas Overwater. 
9-Moreno Haans 10-Sjoerd Verwey. 
15-Jesse Versteeg.
Boys 9 girls 10: 1-Maarten v.d. mast. 
2-Donne van Spankeren. 3-Gijs 
Braat. 6-Jesse van Hattem 8-yiri 
Plas. 11-Joey van Cronenburg. 12-
Flip van Walraven. 16-Jasper Mols.

Boys 10 Girls 11: 1-Bart van Bemme-
len. 2-Joey Nap. 3-Mitchel Vink. 5-
Jurre Overwater. 16-Davy van kes-
sel
Boys 11 girls 12: 1-Scott Zethof
Boys 12 girls 13: 4-Thomas v.d. Wijn-
gaard. 16-Bas van Kuijk.
Boys 13 girls 14: 1-Jaivy Lee Vink. 
2 Mats de Bruin. 3-Bart de Veer. 7 
Jonne Metselaar. 11 Guven Cevahir
Boys 14 Girls 15: 4-Tom Brouwer. 6-
Danny de Jong.
Boys 15 Girls 16: 4-Wiljan Brouwer. 
5-Sven Wiebes. 6-Mike Veenhof. 11-
Tristan v.d. Ham.
Het is bijna niet te geloven maar in 
acht van de twaalf verreden fina-
les zaten UWTC’ers bij de eersten.
In vier finales waren ze zelfs 1-2 en 
3. Voorwaar, een geweldige presta-
tie van de Uithoornse Wieler en Toer 
Club.

AKU coryfee Karin Versteeg 
zegeviert in Ter Aar

Ter Aar - De Oranjeloop, traditioneel gehouden op ‘koninginneavond’ 
in Ter Aar werd een groot succes voor AKU coryfee Karin Versteeg.

Met wat hulp van de weergoden, de ergste warmte was net verdwenen 
en het op tilt slaande onweer zat nog bij Rotterdam, legde ze de 10 km. 
als snelste dame af in 41.01.

Postduiven Vereniging ‘Rond de Amstel’

Theo Kuijlenburg wint de 
vlucht Nivelles/Nijvel

Veenlopers in Omloop 
van Noordwijkerhout
Regio - Afgelopen zondag liepen 8 
Veenlopers de Omloop van Noord-
wijkerhout, de 6e wedstrijd van het 
Zorg en Zekerheidscircuit. Volgen-
de week wordt het circuit afgeslo-
ten met de uitgestelde Vakantiema-
kelaarloop in Uithoorn. De Veenlo-
pers konden helaas niet voor een 
verrassing zorgen.
Zo liep Michael Woerden op de hal-
ve marathon een degelijke 1.14.06. 
Hij werd daarmee derde. Hij hand-
haafde daarmee zijn derde plaats 
in het overall-klassement en twee-
de plaats bij de senioren. Z’n broer 
Frans Woerden liep een heel gelijk-
matige race, waar de meeste ande-
re lopers moeite hadden hun tem-
po vast te houden. Frans kwam uit 

op een mooie tijd van 1.22.21 en een 
10e plek in de eindrangschikking. 
Een podiumplaats in het circuit is 
echter niet meer mogelijk. Martien 
Lek liep door de duinen en langs de 
bollenvelden een tijd van 1.34.05; 
Henny Buijing liep 1.40.24.

Op de 10 kilometer is Ricardo van 
’t Schip nog steeds kanshebber op 

een podiumplaats in de eindrang-
schikking van het circuit. Ricardo 
werd in Noordwijkerhout 7e in een 
mooie tijd van 34.25.

Dit bleek voldoende om z’n derde 
plaats bij de senioren in de tussen-
stand vast te houden. Herman van ’t 
Schip liep 47.14.

Julitta Boschman viel net buiten de 
prijzen bij de 5 kilometer. Zij liep in 
Noordwijkerhout naar een tijd van 
20.05, wat resulteerde in een vierde 
plek. Yvonne Buijing liep naar een 
tijd van 36.38.

Wielrenner John Oudshoorn 
pakt de podiumplaats
Regio - Bij de Amateurs B werd wie-
lenner John Oudshoorn op overtui-
gende wijze 3e door de sprint van het 
peloton te winnen. Vanaf het vertrek 
werd volop gedemarreerd, maar pas 
in de laatste anderhalve ronde wis-
ten twee renners te ontsnappen. De 
wedstrijd werd gewonnen door Roel 
Gerritsen, voor Mark Touwen. 
Op 30 april stonden voor UWTC Je-
roen van Pierre en Etienne Lenting 
aan de start van de Oranjeronde van 
Amsterdam, te Sloten. Met 50 ren-
ners werden er 16 ronden verreden 
op het natte parcours van Sloten. 
Met diverse ontsnappingspogingen, 
waar Etienne zich een keer in meng-
de. Maar toch werd het een massa-
sprint. Het complete peloton meldde 
zich bij de finish waar Etienne Len-
ting 14de werd en Jeroen van Pier-
re 45ste. 
Twee dagen later, op 2 mei, stond 
Etienne Lenting als enige van UWTC 
aan de start bij een criterium in Ma-
de. In de stromende regen was het 
toch een geweldige ambiance van-
wege het profomnium later op de 
dag en vergezeld door een meters-

hoog videoscherm waarop de gehele 
koers te zien was dat al in de eerste 
vijf ronden het deelnemersveld uit el-
kaar werd gereden. De 55 gestar-
te Nieuwelingen hebben maar een 
start snelheid en dat is snel, ook al 
zijn de klinkers spiegelglad, wat me-
nig renner ook ondervond en hard op 
de stenen viel. Etienne kon zich goed 
van voren handhaven, terwijl er ach-
ter hem een langgerekt en verbrok-
keld peloton reed. Halverwege koers 
waren er nog maar 20 renners in het 
peloton. Met nog ongeveer 15 ron-
den te gaan ontstond er een kop-
groep van twee, waaronder streek-
genoot Tommie Oude Elferink. Ron-
denlang werd de voorsprong niet 
groter dan tussen de acht en vijftien 
seconden. Het peloton werd onder-
tussen al uitgedund tot 15 renners. 
De twee koplopers bleven goed sa-
menwerken en in de laatste vijf ron-
den groeide de voorsprong en moch-
ten ze gaat sprinten voor plek 1 en 
2. Tommie werd uiteindelijk tweede. 
Het peloton waar Etienne zich nog 
in bevond kwam zich na 50 secon-
den van de winnaar ook melden voor 

de eindsprint. Etienne Lenting finish-
te op een mooie 12de plaats. Glenn 
van Nierop, Thijs Leijgraaf en André 
Looij hebben op vrijdag 30 april en 
zaterdag 1 mei deelgenomen aan de 
tweedaagse van Hoogeland. In het 
eindklassement werd Thijs 14e, An-
dre 58e en Glenn 75e.
 
Veteranen 
In diezelfde ronde stond later op de 
dag voor UWTC Guus Zantingh aan 
de start bij de 50+ veteranen. Vanaf 
het startschot werd er hard gereden 
door de veteranen, diverse malen 
waren er enkele renners ontsnapt uit 
het peloton maar elke keer werden 
ze weer teruggepakt. Maar bij het 
ingaan van de laatste ronde, wisten 
er toch nog vier renners te ontsnap-
pen. Deze werden niet meer terugge-
pakt en in de eindsprint van het pelo-
ton werd Guus Zantingh net geklopt 
voor de 5e plaats en behaalde in dit 
sterke rennersveld een verdienstelij-
ke 6e plaats, Gijs Kostman finishte in 
het peloton. De wedstrijd werd ge-
wonnen door Maas van Beek, hij is 
op dit moment goed in vorm, omdat 
hij voorbereid is op het werelduurre-
cord achter derny in Moskou. 
Op zaterdag 1 mei vertegenwoordig-
de Leen Blom de UWTC veteranen in 
de ronde van Veenendaal en behaal-
de daar een 13e plaats bij de vete-

ranen 60+.
Op zondag 2 mei stonden de UWTC 
60+ veteranen aan het vertrek van 
de Piet Steenvoorden memorial in 
Haarlem. Door de kou en regen gin-
gen de renners vanaf het vertrek er 
hard tegen aan. Halverwege de wed-
strijd ontsnapten twee renners uit 
het peloton. Achter deze renners 
vormde zich een tweede groep van 
10 renners, deze waren niet in staat 
om het gat met de koplopers te over-
bruggen. De sprint om de 3e plaats 
werd door Guus Zantingh gewonnen 
en hij behaalde hiermee zijn tweede 
podiumplaats dit wielerseizoen. 
De wedstrijd werd gewonnen door 
Tim Krabbé. Naast het schrijven van 
boeken kan Tim ook hard rijden op 
de racefiets. 
Op zaterdag 10 april zijn de UWTC 
veteranen naar het oosten van het 
land afgereisd voor een wedstrijd 
in Almelo. In het koude en winderi-
ge Almelo werd er vanuit het vertrek 
hard gereden en ontstond er al vroeg 
een kopgroep van drie man. Achter 
deze kopgroep ontstond een groep 
van nog eens drie man met hierbij 
Leen Blom, achter deze groep reed 
het overgebleven peloton. Leen Blom 
behaalde een verdienstelijk 6e plaats 
en Guus Zantingh werd uiteindelijk 
nog 8e. Op zondag hoefden de ren-
ners niet ver want op die dag was 
er een wedstrijd in Woerden. Na di-
verse schermutselingen ontstond er 
een kopgroep van 6 man met hier-
bij geen UWTC renners helaas. Ach-
ter de kopgroep ontstond een twee-
de groep van 10 renners met daar-
bij Leen Blom en Guus Zantingh. 
De kopgroep werd niet meer ach-
terhaald en in de eindsprint van de 
tweede groep wist Guus Zantingh 
een 7e plaats voor zich op te eisen 
en Leen Blom werd 16e.
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...dankzij oranjezon in de middag toch erg gezellig & druk bezocht
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 KONINGINNEDAG UITHOORN/DE KWAKEL BEGON ERG NAT...

Het begon allemaal heel triest voor de feestvierders 
in Uithoorn. Vooral voor de kinderen, die al heel 
vroeg hun kleedje hadden gespreid in het Oude 
Dorp om hun rommeltjes aan de man/vrouw te 
brengen. Maar hoewel het nu en dan leek of de hele 
wereld uit regen bestond, liet (bijna) niemand zich 
hierdoor verjagen. Het bleef  gezellig. Tot laat in de 
middag bleven de verkopers zitten en de kopers ko-
men. Zeker toen rond half twee het zonnetje door-
brak kon de dag niet meer stuk.

Groot feest was het bij de Europarei: Tot ieders blijde 
verrassing was er een goede opkomst. 
‘s Morgens wat minder door de matte regen, ’s mid-
dags volop door de stiekeme zonnestralen vanach-
ter de vele wolken. Iedereen genoot van de kinderen 
die van attractie naar attractie renden: koekhappen, 
schminken, grabbelton, springkussen, skippyballen, 
popcorn, suikerspin en skatekartracen.
De vrijmarkt was door de regenachtige start wat 
minder bezet. De kinderen en volwassenen die het 
weer trotseerden en hun spulletjes vaak voor slechts 
1 euro aanboden, konden toch nog aardig wat 
mensen plezieren met dvd’s, speelgoed, decoratieve 
spullen en zelfgemaakte tekeningen.
De muziek maakte het zitten op het terras feestelijk 
en de ontmoetingen tussen jong en oud oogden 
gezellig. Het is fi jn dat Koninginnedag deze verbon-
denheid en saamhorigheid bevordert! 
De vrijwilligers van Buurtbeheer Europarei kunnen 
op een geslaagde Koninginnedag terugkijken.

LEGMEER
Anders was het bij de festiviteiten in de Legmeer.
Dit jaar was het op het evenemententerrein.
Of het daar nu in zat, wie het weet mag het zeggen, 
maar echt druk was het zeker niet te noemen.
Wel was er in de  tent een gezellige drukte met vol-
wassenen, maar voor de ouderwetse kinderenspe-
len in de middag was niet echt veel animo.
Een handjevol kinderen vermaakte zich met zakken 
lopen, ezeltje prik,  doelschieten, enz.
Jammer, want het was leuk opgezet.

IN DE KWAKEL was het erg gezellig. De rommel-
markt  begon toen de zon ging schijnen en wat wil je 
dan nog meer. Het was een en al gezelligheid, zoals 
de foto-impressie u laat zien.

...dankzij oranjezon in de middag toch erg gezellig & druk bezocht
Meer foto’s van de festiviteiten in De Kwakel zijn te
bekijken en te bestellen op: www.verheijfotografi e.nl

DE KWAKEL
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Kervin Bos tevreden met 
twee podiumplaatsen
De Ronde Venen - Afgelopen zon-
dag werden op het circuit van Spa-
Francorchamps de tweede en derde 
wedstrijd gereden voor het ONK in 
de SS600 klasse. De races werden 
gekenmerkt door rode vlagsituaties 
maar uiteindelijk stond Van der He-
ijden motors Racingteam rijder Ker-
vin Bos twee keer op het podium.
De eerste race werd al direct na de 
start afgebroken middels een rode 
vlag door een valpartij in de eerste 
bocht en vervolgens opnieuw ge-
start. Kervin was goed weg bij de 
herstart en nestelde zich direct op 
de tweede plaats achter grote con-
current Raymond Schouten. “Bos-
sie” kon goed volgen en de druk op 
de ketel houden. Helaas werd de 
race na een vijftal ronden opnieuw 
afgebroken door een rode vlag als 
gevolg van een valpartij waarna de-
ze niet meer werd herstart. Met 
Schouten, Kervin en Gevers kende 
de race hetzelfde podium als tijdens 
de eerste race van het seizoen op 
het circuit van Assen. Door het ge-
ringe aantal gereden ronden wordt 
voor deze wedstrijd slechts de helft 
van het normale aantal punten toe-
gekend.
In de tweede race was de start we-
derom goed en kwam ook iedereen 
heelhuids door de eerste bocht. Met 
het oprijden van het bloedsnelle 
Eau Rouge gedeelte zaten Kervin en 
Randy Gevers naast elkaar en dat 
leverde wat ruimtegebrek op. Kervin 
moest even door het gras en verloor 
daardoor een tiental plaatsen. Ver-
volgens begon Kervin aan een in-
haalrace die echter snel weer werd 
afgebroken door opnieuw een ro-
de vlagsituatie. In de daaropvolgen-
de nieuwe race over zeven ronden 
kreeg Kervin te maken met een min-
der wordende achterband en moest 
hij concurrenten Raymond Schou-
ten en Randy Gevers laten gaan. 
Kervin reed vervolgens een verstan-
dige race en finishte op een keurige 
derde plaats.
Kervin zelf over zijn races: “De starts 
waren telkens goed. In de eer-

ste race kon ik Schouten goed vol-
gen. Ik moet zeggen dat zijn tempo 
zeer hoog lag en zonder een fout-
je van zijn kant zou het moeilijk ge-
weest zijn om hem te verslaan. Jam-
mer genoeg werd de race al na vijf 
ronden afgebroken. Ik ben echter 
dik tevreden met de tweede plaats 
in die race. In de tweede race knal-
de ik naast Randy Gevers Eau Rou-
ge op en bovenaan leverde dat wat 
ruimtegebrek op. Ik moest even 
door het gras en kwam als twaalfde 
of zo weer de baan op. Dat zou een 
inhaalrace betekend hebben maar 
ook nu werd de race weer stilgelegd 
door een rode vlag met een volle-
dig nieuwe race over zeven ronden 
tot gevolg. In die nieuwe race werd, 
na enkele rondjes, de achterband 
toch wat minder en kon ik het vre-
selijk hoge tempo van Schouten en 
Gevers niet helemaal meer volgen. 
Ik heb toen besloten de race rustig 
uit te rijden en de punten te pakken. 
Ik wil natuurlijk altijd winnen maar 
heb het gevoel dat ik er alles uitge-
haald heb. Ik ben dan ook super te-
vreden.”  
Ook Gerard Rike was na afloop te-
vreden: “De races verliepen door al-
le rode vlaggen enigszins chaotisch 
maar uiteindelijk denk ik dat Kervin 
het maximale eruit gehaald heeft. In 
de eerste race kon Kervin dicht bij 
Schouten blijven maar op dit mo-
ment is Raymond denk ik nog een 
klein maatje te groot. In de tweede 
race hadden we, achteraf bezien, 
beter een nieuwe band kunnen ste-
ken. Maar achteraf kijk je een koe 
in de kont en daar kopen we niets 
voor. We gaan in elk geval vol goede 
moed richting de komende races op 
de stratencircuits.”
De volgende races worden verreden 
op de stratencircuits van Henge-
lo (13-16 mei) en Oss (22-24 mei). 
Uiteraard ziet het team u graag als 
supporter van Kervin bij deze races.
Tussenstand ONK:
1. Raymond Schouten  62½
2. Kervin Bos  46
3. Randy Gevers  44

Materiaal gevraagd!

Kanopoloteam heeft dringend 
behoefte aan drijvende doeltjes
De Ronde Venen - Het kanopo-
lo-team van de kanovereniging De 
Ronde Venen is op zoek naar spon-
sors die materiaal kunnen leveren 
voor twee drijvende doeltjes.  
Het team traint nu twee keer in de 
week. Zaterdagochtend wordt er 

getraind bij de boodschappenstei-
ger pal onder de N201 en de brug 
over de ringvaart. Het probleem is 
dat daar gewerkt wordt met vaste 
doelen omdat het daar niet anders 
kan. Maar het speelveld/trainings-
veld is daardoor te klein. Dit breekt 

het team op wanneer er wedstrijden 
gespeeld worden. De spelers zijn 
niet gewend aan het grotere speel-
veld en vooral bij balverlies moet er 
worden omgeschakeld en blijkt tij-
dens de wedstrijd dat het veld ve-
le malen groter is dan het trainings-

veld. Op de donderdagavond wordt 
er voor de club getraind, maar hier 
zijn de mogelijkheden nog beperk-
ter. Als het kanopolo verder wil uit-
groeien tot een volwaardige tak, 
dan is er duidelijk behoefte aan 
meer ruimte. Deze plekken zijn wel 
te vinden op de Vinkeveense Plas-
sen maar dan kan er niet meer ge-
werkt worden met vaste doelen, 
maar moet er gewerkt worden met 
drijvende doelen.
Alles wat voldoende drijfvermo-
gen heeft kan in principe voldoen. 
Het moet wel het gewicht van het 
doel kunnen dragen en dient sta-
biel in het water te liggen. Tempex 
isolatiemateriaal; pontons; drijfstei-
gers; houten vlot; waterdichte va-
ten, in principe kunnen veel mate-
rialen worden gebruikt. De opbouw 
kan van hout of aluminium zijn. Bij 
zwaarder materiaal wordt de con-
structie mogelijk topzwaar.
De club zoekt bedrijven die mogelijk 
overtollig materiaal hebben liggen 
dat met enig knutselen omgetoverd 
kan worden in een bruikbaar set 
doeltjes. Het maken van twee drij-
vende doelen betekent ook dat er 
echte wedstrijden gehouden kun-
nen worden waarbij het veld voldoet 
aan de vereiste afmetingen. Bedrij-
ven die mogelijk bruikbaar materi-
aal hebben kunnen contact opne-
men met de vereniging.
Inl: e-mail  goverse@planet.nl

Groep 5 De Pijlstaart houdt 
sponsorloop voor Bali Bundar
Vinkeveen - Woensdag 28 april 
heeft juf Anouk van De Pijlstaart-
school een sponsorloop georga-
niseerd voor haar leerlingen van 
groep 5. 
Onder schooltijd liepen de kinde-
ren zoveel mogelijk rondjes om het 
‘sportveldje’ bij de Waverbancken. 
Het weer was prachtig en dat maak-
te deze sponsorloop extra leuk. Met 

gemak renden de kinderen 10 rond-
jes of meer. Deze sponsorloop stond 
in het teken van het goede doel Bali 
Bundar waar de school dit jaar aan-
dacht aan besteedt. Nu bekend is 
hoeveel rondjes de kinderen heb-
ben gelopen kunnen ze het geld bij 
hun sponsors ophalen. 
Voor de leerlingen en juf Anouk was 
het een geslaagde ochtend.

Veenland volleybalheren 1 
naar tweede klasse
Wilnis - Het volleybal Heren 1 
team van Veenland heeft afgelo-
pen woensdag voor volgend jaar 
een plek veroverd in de tweede 
klasse. In de competitie van afge-
lopen jaar was al snel bekend dat 
het team uit Ouderkerk a/d Amstel 
de eerste plek in de poule had ver-
overd. Voor de tweede plek werd 
gestreden door Unitas (Mijdrecht) 
en Veenland (Wilnis). Op het laat-
ste moment wist Veenland met het 
winnen van de allerlaatste competi-
tiewedstrijd de tweede plek te pak-
ken. Dit hield in dat Veenland zich 
geplaatst had voor de promotie-de-
gradatie-wedstrijden die afgelopen 
woensdag 28 april gehouden wer-
den in Haarlem. 
Op de avond van de PD-wedstrij-
den werden er drie wedstrijden ge-
speeld, waarbij er twee plekken 
te vergeven waren voor de twee-
de klasse. De poule bestond uit Al-
mere-Haven H1 (tweede klasse, 
kans op degradatie), Atalante H3 
uit Vinkeveen (derde klasse, kans 
op promotie) en Veenland H1 (der-

de klasse, kans op promotie). Ata-
lante mocht als eerste opdraven te-
gen Almere-Haven. Deze wedstrijd 
werd al snel beslist met twee ge-
wonnen sets voor Almere-Haven H1 
(25-10 en 25-11). Om nog kans te 
maken op promotie moest Atalante 
de volgende wedstrijd tegen Veen-
land winnen. Onder toeziend oog 
van meegereisde supporters speel-
de Veenland jammer genoeg niet 
op zijn sterkst, maar kon op het nip-
pertje twee sets pakken van Atalan-
te (25-19 en 27-25). Hiermee was 
Atalante uitgeschakeld voor promo-
tie en stroomde Veenland automa-
tisch door naar de tweede klasse. 
De derde en laatste wedstrijd werd 
door Veenland gespeeld tegen Al-
mere-Haven. Ondanks dat het team 
een klasse hoger speelt, wist Veen-
land goed weerstand te bieden. De 
eerste set werd gewonnen door Al-
mere-Haven (25-13), maar de twee-
de set sloegen de heren uit Wilnis 
terug en wonnen deze met moeite 
(27-25). De laatste set was met 15-
08 voor Almere-Haven.Argon C4 kampioen

Mijdrecht - Het was al twee we-
ken bekend: de jongens van de 
C4 zijn nu ook officieel  kampioen. 

Voor veel jongens voor het eerst 
sinds ze voetballen, al 9 jaar gemid-
deld. Maar  na een voorjaar waarin, 

op één na (Argon C7 gelijkspel) al-
les gewonnen werd, 19 punten uit 7 
wedstrijden, 25 doelpunten voor en 

7 tegen, met 12 punten verschil mag 
het ook wel kampioen heten.
Maar een dag voor de kampioens-
wedstrijd gespeeld mocht gaan wor-
den, belde de tegenstander HBOK 
af, ze hadden te weinig spelers. 

Om toch de C4-jongens te kunnen 
huldigen werd er in 24 uur een al-
ternatief gepland, namelijk de ou-
ders, broertjes en zus tegen de C4. 
Ondanks de regen werd een span-
nende, leuke en zeer vriendschap-
pelijke wedstrijd gespeeld waar-
in vaders en moeders tegenover 
hun zoons stonden. Na de wed-
strijd was er een huldiging inclusief 
champagne en bekers,  gesponsord 
door avondwinkel Sterk uit Amster-
dam, waarvoor Argon heel dank-
baar was!
En na een zeepglijbaan/douche was 
er ook nog een patatje en drankje 
van Argon.

Hodo, Stefan, Luc, Wouter, Amin,  
Dylan, RobertB, Dion, Thomas, Er-
mias, Danny, Menno, RobertS, Le-
on: iedereen bedankt jullie voor dit 
mooie en leerzame seizoen.

Sportieve tenniscompetitie 
voor de jeugd van TVM
Mijdrecht - Bij TVM is de tennis-
competitie voor de jeugd in vol-
le gang. Bij de jeugd t/m 10 jaar 
spelen er vier jongensteams en 
een gemengd team.

Er zijn op drie woensdagen wed-
strijden gespeeld. Daarna volgt 
een herindeling op sterkte. Het is 
de jongens van het eerste team en 
de meisjes en jongens van het ge-
mengde team gelukt om ingedeeld 
te worden in de sterkste poule. Zij 
maken nu nog kans om verder te 
gaan voor het districtskampioen-
schap.

Leren omgaan met 
winst en verlies
Maar doel van het spelen van de 
competitie in deze leeftijdsgroepen 
is toch vooral plezier beleven in het 
tennissen. De kinderen leren de ba-
sisregels en daarnaast leren ze om-
gaan met winst en verlies.
Om ze daarin meer te ondersteunen 
heeft TVM zich aangesloten bij het 
project ‘Sportief’. Dit project stimu-
leert sportief gedrag van jeugd en 
begeleiders/ouders bij tennisvereni-

gingen.
Het thema wordt op een positieve 
manier aangepakt om zo een aan-
deel te leveren in het verbeteren van 
het tennisklimaat van jongs af aan.

De uitgangspunten van
‘Sportief’ zijn:
Samen maken we veel plezier
Punten van de tegenstander zijn 
ook mooi
Ouders zijn geen coaches
Rackets zijn om mee te tennissen
Tellen doen we hardop
Iedereen gedraagt zich sportief
Er wordt niet gevloekt
Fijne wedstrijd

TVM en ‘Sportief’
TVM introduceert dit project gelei-
delijk binnen de club. Zo zijn er al 
flyers uitgedeeld, er hangt een ban-
ner op de club en tijdens jeugdeve-
nementen zullen oudere jeugdleden 
herkenbaar zijn als ‘Sportief’ verte-
genwoordigers en kinderen en ou-
ders aanspreken op hun gedrag op 
en langs de baan. Kijk voor meer in-
formatie over TVM en het project 
‘Sportief’ op www.tvm-mijdrecht.nl.

Fietspuzzeltocht op 
Hemelvaartsdag
Wilnis - Donderdag 13 mei a.s. kunt 
u met het hele gezin meedoen aan 
een gezellige fietspuzzeltocht. Tus-
sen 13.30 en 14.30 uur kan gestart 
worden bij gebouw ‘De Roeping’ in 
Wilnis aan de Kerkstraat 12. De rou-
te is ongeveer 25 km lang en onder-
weg is, om even bij te komen, een 
gezellige pitstop ingericht waar kof-
fie/thee/limonade en versnaperin-
gen te koop zijn. Aan het einde van 
de route kan het antwoordformulier 
ingeleverd worden en onder dege-

nen die alle antwoorden goed heb-
ben ingevuld, wordt een heerlijke 
taart verloot. Deze wordt thuis be-
zorgd. Deelname kost 2,50 euro per 
persoon maar maximaal 7,50 euro 
per gezin en de opbrengst van deze 
fietspuzzeltocht gaat naar het rom-
melmarktproject Aqua Viva Brazilië 
Meer informatie hierover op:
www.rommelmarktwilnis.nl.
Bij harde wind of regen wordt de 
tocht verplaatst naar tweede pink-
sterdag, 24 mei aanstaande.

Bingo bij Argon
Mijdrecht - Komende vrijdag 
7 mei organiseert Supporters-
vereniging De Lijnkijkers weer 
een bingoavond in het clubge-
bouw van de sv Argon.

Dit is de laatste avond van het 
seizoen. Aanvang 20.00 uur en de 
kaarten kosten nog steeds maar 

50 eurocent per stuk.
Deze avond onder meer als prijs 
een 4* Candy-koelkast met 4 li-
ter vriesruimte, die beschikbaar 
gesteld is door Expert Mijdrecht 
waarvoor de welgemeende dank 
van De Lijnkijkers. 
Natuurlijk is het eerste kopje  kof-
fie/thee gratis! 
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Jongens van CWS-F3 
zijn kampioen
Wilnis - Zaterdag 1 mei moesten de 
jongens van de F3 tegen BVV ´31 uit 
Blaricum.

De jongens van CSW hadden dit na-
seizoen nog geen wedstrijd verloren 
en wisten ook deze wedstrijd met 

een megascore van 19-1 op hun 
naam te zetten. Jongens Top! 

Don, Sem, Domingo, Ruben, Mike, 
Timo, Xander, Stephano en Germai-
ne, jullie waren super! 
Op naar het volgende seizoen.

Argonauten plaatsen zich 
voor de Topklasse
Mijdrecht - In de voorlaatste wed-
strijd van het seizoen heeft Argon 
via een 3-2 zege op het nog in zwaar 
weer verkerende Tonegido de plaats 
in de Topklasse voor het volgen-
de seizoen vastgelegd. Onder zeer 
natte omstandigheden streden bei-
de ploegen vol overgave en dat be-
tekende, dat de hondstrouwe toe-
schouwers, die zelfs deze omstan-
digheden voor lief namen, een al-
leszins acceptabele wedstrijd te zien 
kregen.
Het eerste gevaar was van de kant 
van de thuisploeg, die door schor-
singen liefst vier basisspelers moest 
vervangen. Ben Ebu-Mordi ontsnap-
te over de linkerkant en zag zijn in-
zet net voor het doel langs gaan. Het 
eerste gevaar van de kant van de 
gasten kwam na tien minuten, toen 
Eelco Zeinstra zich voor de voe-
ten van de doorbrekende Heutink 
moest werpen om erger te voorko-
men. Nadat Jeroen Westera de bal 
na een trekbal van Ben Ebu-Mor-
di over de lat had gemikt en Eelco 
Zeinstra moest redden bij een ver 
doorgevoerde actie van de handige 
en balvaste Bektas kwamen de gas-
ten na 18 minuten op voorsprong. 
Van de rechterkant mocht Jacobs 
iets te eenvoudig de bal voor het 
doel plaatsen en voorbij de twee-
de paal kon de lange spits Serbo-
ny de bal op het hoofd nemen. Met 
een goed naar beneden gekopte bal 
werd Eelco Zeinstra kansloos gela-
ten en de stand dus 0-1. Deze stand 
bleef echter niet al te lang staan, 
want vijf minuten later wist de opge-
komen Frank Verlaan de bal na een 
voorzet van Jeroen Westera in het 
strafschopgebied goed onder con-
trole te brengen en doelman Loozen 
met een schot uit de draai te ver-
rassen, 1-1. 

Voorsprong
Na wat mogelijkheden over en weer 
kwam Argon kort voor rust toch op 
voorsprong, toen het schoolvoor-
beeld van de snelle omschakeling in 
de praktijk werd getoond: balverlies 
van Tonegido op het middenveld gaf 
Jeroen Westera de kans de bal in 
de diepte op de wegsprintende Mi-
chael van Laere te plaatsen, die op 
zijn beurt de bal direct in het straf-
schopgebied van Tonegido speelde, 

waar de inlopende Ben Ebu-Mor-
di zijn verdediger goed achter zich 
hield en doelman Loozen met een 
schuiver tot een kansloze toeschou-
wer maakte, 2-1.
Na de thee bleven beide teams pro-
beren de score te veranderen en na 
68 minuten leverde dit de uitbreiding 
van de voorsprong op voor Argon. 
Ben Ebu-Mordi ontsnapte aan de 
linkerkant en trok de bal goed voor 
het doel van Tonegido, waar Joshua 
Patrick de kans in eerste instantie 
aan zich voorbij liet gaan, maar ach-
ter zich Michael van Laere zag op-
duiken, die Loozen met een schuiver 
voor de derde keer verplichtte tot de 
gang naar het net, 3-1.

Kansen
In de periode daarna waren het 
vooral de Argonauten, die de kan-
sen kregen op meer treffers, maar 
Anton den Haan, Frank Verlaan, Mi-
chael van Laere (twee keer) slaag-
den er niet in dit in een treffer om 
te zetten. En in minuut 88 zorgde dit 
dan toch nog voor een spannend 
slot, toen Bektas zich in het straf-
schopgebied vrij speelde en Eel-
co Zeinstra met een fraai stiftbal-
letje passeerde voor de 3-2. En als 
Eelco Zeinstra zich kort daarna niet 
nog een keer had bewezen door de 
bal na een vrije trap van Jenner heel 
fraai uit de bovenhoek te tikken (en 
met hulp van zijn verdedigers de 
daaropvolgende scrimmage over-
leefde) was de gelijke stand zelfs 
nog op de borden gekomen. Zover 
kwam het niet, en omdat Joshua Pa-
trick na een steekpass van Sergio de 
Windt de bal wel hard langs doel-
man Loozen, maar ook net langs de 
verkeerde kant van de paal schoot, 
kwam Argon ook niet aan de winst 
met grotere cijfers. 
De winst was uiteindelijk wel ver-
diend en dus voldoende voor pro-
motie, Tonegido zal in de laatste 
wedstrijd nog moeten zorgen, dat 
ze ook volgend seizoen in de hoofd-
klasse uit mogen komen. 
Na afloop van deze laatste thuis-
wedstrijd werd in het clubhuis nog 
afscheid genomen van die selec-
tiespelers, die volgend seizoen niet 
meer bij Argon in de hoofdmacht 
zullen spelen, volgende week sluit 
Argon het seizoen af bij Feyenoord.

Winst brengt Argon 
zaterdag de periodetitel
Mijdrecht - Hoewel de concurren-
tie flink meehielp, TOV en WVHEDW 
verloren hun wedstrijd, is Argon 
door winst op de kampioen AH ’78 
op eigen kracht op de derde plaats 
terechtgekomen. Dit geeft recht op 
een periodetitel en zo krijgt de com-
petitie voor Argon een verlengstuk.
In de beginfase kreeg Argon enke-
le goede mogelijkheden, René Leg-
ters in een kansrijke positie schoot 
op de keeper en een hard en laag 
schot van de voet van Albert Mens 
ging via buitenkant paal achter. AH 
’78 kreeg de eerste helft weinig mo-
gelijkheden om de defensie van Ar-
gon te ontregelen, een schot ging 
naast en een andere poging ver-
dween in handen van goalie Bas 
van Moort. Met nog een kwartier op 
de klok kwam Argon toch op voor-
sprong een terugspeelbal werd door 
de keeper van AH verkeerd beoor-
deeld, de bal gleed onder zijn voet 
door tegen het net. 1-0. Tien mi-
nuten later profiteerde René Leg-
ters van treuzelen in de AH defen-
sie, hij troefde twee verdedigers af 
en scoorde de 2-0.

Mogelijk
De tweede helft begon met Mai-
kel Levering op de plaats van Ro-
nald Hijdra en ook nu weer waren 
de beste mogelijkheden in de be-

ginfase voor Argon. We zagen Youri 
van Adrichem naast koppen op aan-
geven van Legters en een inzet van 
Albert Mens kon door de keeper tot 
hoekschop worden verwerkt. Toen 
Alan Doorson over had geschoten 
en Van Adrichem in handen van de 
keeper had gekopt was het beurt 
aan de gasten, met name Teeuwis-
sen liet zich gelden. Eerst kon een 
kopbal van hem door Van Moort 
nog tot hoekschop worden verwerkt 
maar even later was de sluitpost van 
Argon kansloos toen Teeuwissen na 
een voorzet van rechts scoorde, 2-1. 
Het werd nog even spannend maar 
zes minuten later scoorde Niels de 
Wildt op aangeven van René Legters 
3-1. Even later viel definitief de be-
slissing toen goed doorgaan van Al-
bert Mens door Alan Doorson werd 
afgerond 4-1. In de laatste minuten 
probeerde Teeuwissen het nog eens 
namens AH, maar de bal werd door 
Van Moort van z’n schoen geplukt 
en Niels de Wildt schoot rakelings 
voorlangs.
Door deze uitslag pakt Argon een 
periodetitel en gaat het alsnog pro-
beren via een reeks wedstrijden in 
de tweede klas terecht te komen. 
De komende tegenstander is Ben-
schop, de aanvangstijd op Sport-
park Argon is op dit moment nog 
niet bekend. 

GVM-turnsters Babette Veenbrink 
en Marjolein Werkhoven plaatsen 
zich voor de districtsfinale
Mijdrecht - Zaterdag 24 april wer-
den de Regio finalen turnen, divisie 
5, gehouden in Hooglanderveen.
Zeven turnsters van GVM wisten 
zich te plaatsen voor deze finale.
Babette Veenbrink turnde meteen in 
de eerste wedstrijdronde. Zij turnde 
een strakke wedstrijd maar liet he-
laas op balk en vloer wat puntjes 
liggen, wellicht een beetje door de 
spanning die een finale nu eenmaal 
met zich meebrengt. Wel plaatste 
Babette zich met haar 15de plaats 
voor de districtsfinale met een pun-
tentotaal van 50,200. Een heel goe-
de prestatie van deze nog jonge 
turnster.

In de tweede wedstrijdronde kwa-
men voor GVM vijf turnsters uit.
Safa Asafiati turnde echt een heel 
goede wedstrijd maar het niveau 
van de andere turnsters was zeer 
hoog. Safa werd 19de met een pun-
tentotaal van 41,200 en ging met 
een puntenverschil van 00,100 NET 
niet door naar de districtsfinale.

Haar zus Owefa was bij de sprong zo 
snel dat de jury haar eerste sprong 
niet zag, wat jammer was, want de 
sprongen daarna waren niet zo mooi 
als haar allereerste sprong Haar 
vloeroefening ging deze keer wel 
heel goed, wat haar trainster dan 
ook tot tevredenheid stemde. Owefa 
Asafiati eindigde als 32ste met een 

puntentotaal van 39,050.

Cariena Tjujerman had niet hele-
maal haar dag, de laatste training 
lukte de pirouette op de balk niet 
en dat deed het zelfvertrouwen van 
Cariena geen goed. Maar met een 
puntentotaal van 38,900 behaalde 
zij toch nog de 33ste plaats.

Marjolein Werkhoven turnde een 
goede strakke wedstrijd en sprong 
voor het eerst met plank en deed dit 
heel goed. Een 17de plaats met een 
puntentotaal van 49,00 en ook door 
naar de districtsfinale. 

Joyce Brands turnde een prima wed-
strijd op sprong, vloer en brug, he-
laas voor Joyce ging het op de balk 
mis, drie keer viel zij van de balk en 
dat kost dan meteen heel veel pun-
ten, Joyce werd uiteindelijk 32ste 
met een puntentotaal van 45,750.

Als laatste turnde Lisanne Helmer. 
Opmerkelijk, want deze turnster 
turnde vorig seizoen nog bij de re-
creanten, maar deed het in de twee 
voorronden zo goed dat er voor haar 
dit jaar al een finaleplaats in zat bij 
de Regio. Een plaats bij de districts-
finale was echter nog niet haalbaar 
voor Lisanne. Met een mooie sprong 
en een verder goed geturnde wed-
strijd werd zij met een puntentotaal 
van 45,600 28ste.

Biljarters De Paddestoel 2 
ruiken het kampioenschap

De Ronde Venen - Met nog 2 wed-
strijden te gaan is het jonge team 
van De Paddestoel 2 wel heel dicht 
bij de titel gekomen. Het 1e perio-
dekampioenschap was al een prooi 
voor dit sterke team.
In de 2e periode hebben ze deze 
week ook weer een slag geslagen. 
DIO 1 is na het verrassende verlies 
van De Merel/Heerenlux 1 tegen 
Stieva Aalsmeer het enige team dat 
nog roet in het eten kan gooien.
Deze week was er een rechtstreeks 
duel tussen DIO 1 en De Padde-
stoel 2. Bij het schrijven van dit ver-
slag was de uitslag nog niet bekend. 
Dus misschien is de beslissing al 
gevallen!!!  Speelweek 36 waren er 
twee spelers met de kortste partij. 
Egon van de Heyden en Wim Ber-
kelaar hadden maar 16 beurten no-
dig om hun partij te winnen. Hen-
ny Hoffmans scoorde de hoogste 
serie met 36 caramboles = 36% 
van zijn te maken punten. APK-
Mijdrecht 1 was met 5-4 net iets 
sterker als Cens 2. Rene Hoogen-
boom won in een prima partij in 18 
beurten van Zweder van Dalen. Hij 
zorgde ook voor het extra punt van 
zijn team APK-Mijdrecht 1. Kromme 
Mijdrecht 1 won nipt met 5-4 van 
APK–Mijdrecht 2. De jonge Anthony 
Schuurman won van de eveneens 
jeugdige Nico Zaal.
De Kuiper/van Wijk moest met 4-
5 de eer laten aan De Kromme 
Mijdrecht 2. Egon van der Heyden 
overtrof zichzelf door in 16 beurten 
Toine Doezé het nakijken te geven.
Stieva Aalsmeer zorgde voor de 
grootste verrassing door met 6-3 

De Merel/Heerenlux 1 over de knie 
te leggen. Lucia van Gelderen en 
Bert Fokker zorgden voor de beste 
en spannendste pot. Na 17 beurten 
konden ze elkaar feliciteren met een 
gelijkspel. Pieter Coenen won ver-
rassend van John Vrielink.

Eer
De Merel/Heerenlux 2 boekte een 
7-2 zege op De Paddestoel 1. Pe-
ter Jongerling redde de eer voor de 
Paddestoel 1 door Dorus van der 
Meer te verslaan. De Paddestoel 2 
won verdiend met 7-2 van De Me-
rel/Heerenlux 3. Sjoerd van Agteren 
speelde 2 partijen. Hij won van Cor 
van Wijk, maar moest in 16 beurten 
diep buigen voor Wim Berkelaar.
DIO 1 won met 7-2 van het altijd las-
tige De Schans. Gelegenheidskop-
man Henk Doornekamp zorgde met 
winst in 23 beurten op Bert Dijks-
hoorn voor de enige punten van De 
Schans. De Paddestoel 3 klom op 
de ranglijst door een 7-2 winst op 
De Merel/Heerenlux 4. Ralph Dam, 
Teus Dam en Jos van Wijk zorgden 
dat de punten op Hofland bleven.
DIO 2 won met 5-4 van De Vrijheid/
Biljartmakers. Henny Hoffmans was 
door een serie van 36 caramboles 
te sterk voor Bert Loogman. Pieter 
Stokhof won in 21 beurten onver-
wacht van Paul Huzemeier.
Stand 2e periode
(na 16 wedstrijden):
1. De Paddestoel 2 102 punten
2. De Merel/Heerenlux 1   95 punten
3. DIO 1  94 punten
4. De Kuiper/van Wijk    87 punten  
5. De Paddestoel 3 77 punten  

CSW D7 verdiend kampioen
Wilnis - Eindelijk was het dan zo-
ver, de laatste wedstrijd van de 
competitie stond op het program-
ma. Bij winst op CSW MD2 was 
CSW D7 kampioen. Veel suppor-
ters waren bij deze kraker aanwe-
zig en hoopten op een spannende 
wedstrijd. CSW D7 ging direct na de 
aftrap op zoek naar het openings-
doelpunt. Zoals bijna elke wedstrijd 
duurde het even, CSW MD2 bood 
hevige weerstand en CSW D7 was 
slordig met de geboden kansen. Na 
een afgeslagen aanval kwam de bal 
in de voeten van Tim. Tim aarzel-
de geen moment en schoot de bal 
hard achter de goed keepende kee-
per van CSW MD2, 1-0. Dit gaf eni-
ge opluchting bij de supporters van 
CSW D7. Maar wie dacht dat CSW 
MD2 verslagen was had het mis, 
een paar minuten later stonden ze 
wel 2 keer alleen voor het doel van 
keeper Wesley. Gelukkig kon de ver-
dediging van CSW D7 de bal net op 
tijd wegwerken anders was de wed-
strijd heel anders gelopen. CSW D7 
bleef de aanval zoeken en uit een 
corner van Tim kon Niek de bal met 
de knie het doel in werken en stond 
het onverwacht 2-0. De gehele eer-
ste helft ging de strijd op en neer en 
bleef CSW D7 problemen hebben 

met het goed spelende CSW MD2. 
Vlak voor het einde van de eerste 
helft kon Fernando dwars door de 
verdediging van CSW MD2 heen 
breken na goed afspelen van Niek. 
Na een kleine solo schoot Fernando 
met een prachtschuiver de 3-0 bin-
nen. Dit was tevens de ruststand.

De start van de tweede helft was 
gelijk aan de eerste helft, een aan-
vallend CSW D7 en een verdedi-
gend CSW MD2. Na 5 minuten bleef 
de bal in het strafschopgebied van 
CSW MD2 hangen en na een rom-
meltje kwam de bal voor de voeten 
van Ryan. Ryan schoot de bal hard 
het doel binnen en CSW D7 stond 
met 4-0 voor. Dit was het breekpunt, 
want hierna ging het snel en het 
leek wel of CSW MD2 de moed op-
gaf. Binnen 10 minuten maakte Stan 
de 5-0 en via een mooi schot maak-
te Mick er 6-0 van. CSW D7 kreeg 
nog wel een aantal kansen maar de-
ze werden niet benut. Vlak voor tijd 
maakte Niek er nog 7-0 van, dit was 
tevens de eindstand. Na het eind-
signaal werd het kampioenschap 
met snoep en champagne gevierd. 
Na een zeer goede tweede helft van 
het seizoen is CSW D7 verdiend 
kampioen geworden. 

CSW Arsenal kampioen 
geworden
Wilnis - De jongens vonden het 
toch nog wel even spannend, want 
Matthijs, Mike en Tim waren met 
vakantie en Koen zit met zijn voet 
in het gips. Manuel van Inter Milan 
wilde wel meespelen. Dus speelden 
ze 6 tegen 6, zonder wissels, dat was 
best pittig. Als ze met 28-0 verloren 
dan werd Inter Milan kampioen. 
De laatste 2 minuten kwam Koen 

ook nog even meevoetballen in zijn 
rolstoel.
Helaas, de kampioenswedstrijd 
werd verloren met 5-0. Onder luid 
applaus kregen ze de cup met de 
grote oren en werd er nog even pa-
tat gegeten. 
Gefeliciteerd Roan, Nyls, Matthijs, 
Mike, Tim, Koen, Jens, Boaz, Carel-
tje en Cees (de leider)!

Programma ‘Juni Beweegt’ 
voor vijftigplussers bekend
De Ronde Venen - Voor het der-
de jaar op rij is het sportaanbod van 
Juni Beweegt uitgebreid.
De beweegmaand voor 50-plussers 
is de ideale mogelijkheid om door 
instuifactiviteiten en minicursussen 
kennis te maken met het sportaan-
bod in De Ronde Venen. 
De organisatie is in handen van 
Sport in De Ronde Venen. Meer in-
formatie, het programma en de aan-
meldprocedure staan op 
www.sportinderondevenen.nl. 

Aanmelden
De activiteiten zijn speciaal geselec-
teerd voor 50-plussers. Door de rui-
me keuze zijn er volop mogelijkhe-
den voor iedereen die competitief 
of recreatief is ingesteld, maar ook 
voor mensen met een lichte chro-
nische aandoening. Kosten voor 

deelname aan een activiteit bedra-
gen 3,50 euro per keer. Aanmelden 
is, op tennis en bridge na, niet ver-
plicht, maar wel raadzaam om zeker 
te zijn van een plek.

Programmaflyer
De programmaflyer wordt begin mei 
verstuurd naar een deel van de 50- 
tot 65-jarige inwoners van De Ron-
de Venen. Mensen die geen brief 
ontvangen of buiten de leeftijds-
categorie vallen, kunnen ook mee-
doen. De programmaflyer is af te 
halen bij het gemeentehuis, Service 
Punten, bibliotheken, sporthallen en 
Rabobank Rijn en Veenstromen. 

Deelnemers die het inschrijfformu-
lier vervolgens inleveren bij de Ra-
bobank ontvangen een sportief ge-
schenk.



Uithoorn - Op het zonovergoten 
sportpark Randhoorn werd door 
Legmeervogels A1 - onder ideale 
voetbalomstandigheden - een waar-
dig slotakkoord gegeven aan het 
seizoen 2009-2010. Na de beden-
kelijke wedstrijd in en tegen Volen-
dam van afgelopen woensdag werd 
nu door het DreamTeam getoond 
waarom alleen zij de ware kampioe-
nen zijn van de 1e klasse. Met soms 
fraai en flitsend veldspel werd de te-
genstander Zaandijk compleet van 
de mat gespeeld. De meeste doel-
punten kwamen tot stand door goe-
de combinaties en technisch hoog-
staand voetbal, waardoor de teller 
uiteindelijk bij 7–0 stopte. 
Deze laatste competitiewedstrijd 
stond ook in het teken van het af-
scheid van 5 spelers die volgend 
jaar seniorenvoetbal zullen gaan 
spelen. De posities van Bas, Quin-
cy, Pascal, Wouter en Dyon zullen 
binnenkort door nieuwe spelers in-
gevuld gaan worden. Met dit nieu-
we elftal (DreamTeam II) zal vol-
gend seizoen een serieuze poging 
gedaan worden om ook het kam-
pioenschap van de Hoofdklasse te 
behalen. Gelukkig blijven alle ta-
lentvolle eerstejaars A junioren be-
houden voor de vereniging, zodat er 
na de zomer een kwalitatief en tech-
nisch buitengewoon goed elftal zal 

staan. De maand mei staat in het te-
ken van de toernooien, selectiewed-
strijden, waarna in juni de trip naar 
Zeeuws Vlaanderen/België en het 
eindeseizoensfeest zorgt voor het 
slotakkoord. 
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Parencompetitie bij Bridge-
vereniging De Legmeer
Uithoorn - De start van de vier-
de en laatste ronde van dit seizoen 
bracht enige opmerkelijke uitslagen 
met zich.
Om “logistieke” redenen, of wel-
licht socialer om de acceptatie van 
de degradatie wat draaglijker te ma-
ken, kwamen twee paren voor een-
maal nog in hun oude lijn uit.
En hoe... Gerda Bosboom & Anne-
ke van der Zeeuw waardeerden dit 
in de A-lijn zo dat ze er met een ge-
deelde eerste plaats vandoor gin-
gen. Tezamen met Frans Kaandorp 
& Gerda Schavemaker scoorden ze 
58,33% en zij de B-lijn dus gewaar-
schuwd!
Andre van Herel & Cora de Vroom 
volgden op de derde plaats met 
57,29%, net voor Lijnie Timmer & Jan 
Schavemaker en Joop van Delft & 
Toon Overwater, die met percenta-
ges van 56,25% en 55,56% vierde en 
vijfde werden.
Onderin, ook verrassend, werden de 
paren Renske & Kees Visser, Wim 
Slijkoord & Francis Terra en Jan Eg-
bers & Ben Remmers aangetroffen. 
Kennelijk startproblemen!
Ook de B-lijn kende een onverwach-
te uitslag. Dat Tonny & Otto Steeg-
stra hun gram na het verruilen van 
A voor B wilden halen viel wel te ra-
den. Ze scoorden een uitstekende 
62,15% en werden daar eerste mee. 
Elisabeth van den Berg & Maarten 
Breggeman mochten ook nog een 
keer van de B proeven. Na het de-
gradatie echec van vorige week trok 
vooral Elisabeth het koppel naar on-
gekende hoogten en kondigden ze 
met een tweede plaats en 60,07% 

alvast hun zo vurig gewenste terug-
keer aan.

Kersvers
To van der Meer & Gijs de Ruiter 
scoorden een gedegen derde plaats 
met 58,33%, waarna Tini Geling & Jo 
Wevers met 54,51% vierde en Gerda 
van Liemt & Els van Wijk met 51,74% 
als vijfde eindigden.
Onderin hadden de kersvers in de B 
gearriveerde paren Mick & Sybren 
Frantzen, Nel & Harry Gaarenstroom 
en Tini & Johan Lotgerink een moei-
lijk begin.
Anton Berkelaar & Klaas Verrips lie-
ten zich echter als door de wol ge-
verfde B spelers volledig inpakken 
door nog achter hen te finishen.
De verrassing in de C-lijn waren 
Mieneke Jongsma & Anneke Wij-
mans. Meestal wat bedeesd spe-
lend stuntten ze nu met een abso-
lute top over alle lijnen van 70,42%. 
Ook Thea Kruyk & Anne Tolsma ver-
loochenden hun ambitie niet met 
een tweede plaats en 66,67%. Elly 
Belderink & Ria van Geelkerken de-
den het wat kalmer aan en werden 
toch mooi derde met 57,50%.
Anneke Houtkamp & Marianne 
Jonkers volgden goed met 56,25% 
en Tini van Drunen & Wouda Roos 
voegden zich met 51,67% ook bij de 
beste vijf.
Wilt u ook eens verrassend uitha-
len, kom dan bridgen bij BV De Leg-
meer. Elke woensdagavond vanaf 
19.15 uur in de barzaal van Sporthal 
De Scheg. Voor inlichtingen het se-
cretariaat Gerda Schavenmaker, tel, 
0297 567458.

Boven (links naar rechts): Lucas van Duivenbooden, Senza Burgers, Sander 
Tousain, Nick Maijenburg, Mirco Nieberg en Robbert van Veen
Onder: Dennis van Zwieten, Youp Hafkamp, Ashley de Horde.

Legmeervogels E10 weer 
kampioen
Uithoorn - Legmeervogels E10 is 
zaterdag wederom kampioen ge-
worden! Na een eerste kampioen-
schap in de najaarscompetitie en 
promotie naar een hogere klas-
se, bleken ook deze tegenstanders 
niet bestand tegen het combinatie-
spel en doelgerichtheid van deze 
E10 vogels. Met 59 doelpunten vóór 
en maar 25 tegen beten met name 
KDO E2 en Pancratius zich stuk op 
het grote voetballend vermogen van 
LMV E10. Een hele prestatie, zeker 
gezien het feit dat iedereen zijn kee-
persbeurt kreeg bij gebrek aan een 
vaste keeper.

Het team bestaande uit Youp Haf-
kamp, Senza Burgers, Nick Maijen-
burg, Ashley de Horde, Mirco Nie-
berg, Sander Tousain, Lucas van 
Duivenbooden, Dennis van Zwieten 
en Robbert van Veen, speelde za-
terdag zijn kampioenswedstrijd te-
gen Pancratius, de directe concur-
rent. Dat de belangen groot waren 
bleek wel uit de stand: bij winst zou 
Legmeervogels E10 kampioen zijn, 
bij een gelijkspel zou KDO de troef 
in handen hebben en bij winst door 
Pancratius zouden zij de titel mee 
kunnen nemen.
Pancratius ging furieus van start en 
scoorde snel de 1-0 waarbij keeper 
Nick in de korte hoek compleet ver-
rast werd. Dit deed de wedstrijd-
spanning bij de vogels breken en de 
mouwen werden opgestroopt. Leg-
meervogels E10 probeerde zijn po-
sitie spelletje goed te spelen, maar 
Pancratius bood goed weerstand. 
Afwisselend met steekballetjes, 
één-tweetjes en diepe ballen werd 
het doel van de tegenstander ge-
zocht. Zo wisten de vogels een cor-
ner af te dwingen. Spits Senza wist 
de bal mooi in het doelgebied te 
draaien, waar de inkomende laatste 
man Sander de bal schitterend met 
zijn hoofd in het doel knikte. Een 
wereldgoal! 
Legmeervogels E10 ging door, maar 
buitenaanvallers Ashley en Youp 
werden scherp en dubbel gedekt, 
waardoor de aanvallen over de flan-
ken waar de vogels normaal het 
sterkst zijn, dit keer moeizaam lie-

pen. Daarom probeerden Mirco en 
Lucas het ook vanuit de tweede lijn 
wat resulteerde in een schitterend 
afstandschot van Lucas: 1-2. Tijd 
om de rust in te gaan.
Pancratius ging in de tweede helft 
direct op jacht naar de gelijkmaker. 
Ondersteund door het in groten ge-
tale aanwezige thuispubliek kregen 
ze vleugels en hadden verdedigers 
Robbert, Sander en Dennis de han-
den vol de aanvalsgolven van de te-
genstander tegen te houden. Geluk-
kig stond daar elke keer weer Nick 
die keepte als een tijger. Toch voel-
de het publiek dat de gelijkmaker in 
de lucht hing en het kon dan ook 
niet uitblijven: 2-2. Met deze stand 
zou het spreekwoord: twee honden 
vechten om een been, en de der-
de loopt ermee heen, van toepas-
sing zijn.
Het meegekomen Legmeervogels 
publiek ging massaal achter de vo-
gels staan en een spandoek met 
de tekst: ‘Legmeervogels E10 weer 
kampioen? Dat moet Ajax nog maar 
doen!’ werd uitgerold. Dit gaf LMV 
E10 vleugels. De verdediging pro-
beerde door te schuiven, Youp en 
Senza zochten de combinatie, Lu-
cas moest het grote middenveld be-
lopen. Na een schitterende diepte-
pass van Mirco op de vrijgelopen 
Senza, wist deze met een paar mooie 
schijnbewegingen de tegenstan-
der op het verkeerde been te zetten. 
Hoewel hij dacht de bal er mooi in te 
kunnen schuiven en het publiek gek 
werd van uitzinnigheid, wist de te-
genstander door een handsbal een 
goal te voorkomen. Na wat twijfel 
besloot de scheidsrechter eerlijk-
heid te laten prevaleren en de straf-
schop toe te kennen. Met de zenu-
wen gierend door heel zijn lichaam 
wist Lucas het hoofd toch koel te 
houden en de kampioenstreffer bin-
nen te schieten: 2-3!
In polonaise ging het team na af-
loop richting Legmeervogels kan-
tine, waar de vereniging het team 
feestelijk ontving, de kampioensme-
dailles, patatjes en drinken onder 
gejuich werden ontvangen en het 
“We are the champions... “ door de 
boxen schalden.

Legmeer A1 sluit seizoen 
met zevenklapper af!

Goed spel van de jongens 
van Legmeervogels D3
Uithoorn - Na de heenwedstrijd 
had de D3 wat recht te zetten, en 
dat gebeurde ook. De sneltrein van 
de D3 deed wat het de laatste we-
ken doet, voetballen! Het gevaarlijke 
wapen (corner-koppen) van Chendo 
Melgers en Rick Kuit zorgde voor de 
1-0 voorsprong. Buitenboys streed 
ook voor de bal, dus ontstond er 
een spannende wedstrijd, zeker na-
dat het 1-1 werd. Kort daarna weer 
een D3 aanval, waarbij een D-3 man 
tegen de grond werd geduwd, pe-
nalty. Rick Kuit  maakte dit goed af, 
hard door het midden, keeper in de 
hoek. Terecht werd er nog een bui-
tenspeldoelpunt afgekeurd, jammer 

dus. Ook ontsnapte de D3 aan nog 
een tegengoal, via binnenkant paal 
verdween de bal gelukkig terug in 
het veld. De tweede helft werd weer 
heel goed begonnen en via een uit-
braak kwam Ricky van Putten alleen 
voor de keeper, en maakte de 3-1. 
Dezelfde Ricky van Putten maakte 
ook 4-1 na een pass van Moham-
med Haddoui. Buitenboys gaf nog 
even gas en Kevin hield Mayenburg 
met een schitterende zweefduik de 
bal uit het doel. Mischa Plasmeijer 
maakte er uiteindelijk nog 5-1 van 
na goed aangeven van Mohammed 
Haddoui, die toen in de verdediging 
speelde. Goed gespeeld, jongens!

Verrassende ontknoping 
bij bridgeclub ABC
Uithoorn - Op donderdag 29 april 
moesten bij bridgeclub ABC de be-
slissingen vallen over de periode-
kampioenen, de degradanten en de 
promovendi naar de diverse lijnen.
In lijn A waren er zes serieuze kan-
didaten die nog konden degrade-
ren. Het spande er daar dus om. Le-
ny en Jan van der Schot die ook nog 
tot de kandidaten behoorden had-
den, denkt de schrijver van dit stuk-
je, een week in een trainingskamp 
gezeten. En niet zonder resultaat.
Zij eindigden als eerste met een per-
centage van 67,01% wat hen uitein-
delijk als twaalfde in de einduitslag 
van de poule deed belanden. Twee-
de in deze week werden Ria Pra-
ger en Ciny v.d. Elsen met 57,99% en 
derde werden Nel en Henk van Eke-
ren met 55,56%. De periodekampi-
oenen in de A lijn werden Addie de 
Zwart en Jeannet Vermey. Vier pa-
ren degraderen naar de B lijn.
In de B lijn werden verrassend eer-
ste Bert Morshuis en Wim v.d. 
Wilk. Zij scoorden 62,80%. Twee-
de en derde werden respectievelijk 
Greet van Diemen en Nel Grove met 
60,12% en Riet Bezuyen en Wim Eg-
berts met 58,33%. In deze lijn wer-
den periodekampioen Riet Bezuy-

en en Wim Egberts met een gemid-
deld percentage van 56,41%. In hun 
kielzog promoveren mee naar de A 
lijn Greet van Diemen en Nel Grove, 
Ria Wezenberg en Hanny Hamacher 
en als vierde Frits Uleman en Gerard 
Prager. De derde periode kenmerk-
te zich door veel verrassende uitsla-
gen en spanning tot het allerlaats-
te moment. In een van de komende 
verslagen komt ABC met een ver-
slag van de huldiging van de peri-
odekampioenen en natuurlijk ook 
met de namen van de clubkampioen 
over het gehele seizoen 2009/2010.
ABC gaat de komende maanden 
vrij bridgen. Wilt u eens vrijblijvend 
meespelen? Dat kan. Ze bridgen 
op donderdagmorgen om 9.00 uur 
in Het Buurtnest in Uithoorn. Wed-
strijdleider Jan van Rijk kunt u bel-
len om mee te doen. Zijn telefoon-
nummer: 0297-561 860. U bent van 
harte welkom.

KDO 1 spaart zich voor 
de nacompetitie
De Kwakel - Afgelopen zondag 
speelde KDO 1 haar laatste compe-
titiewedstrijd van het seizoen.
In Amsterdam trad KDO om 14.30 
uur aan tegen nummer zeven Bui-
tenveldert.

Om verschillende redenen werden 
Sven Vlasman (bovenbeen), Frank 
Hogerwerf (stond op scherp) en 
Maykel Sitvast (rug) aan de kant ge-
houden met het oog op de nacom-
petitie.
Nadat het kunstgras plassenvrij ge-
maakt was, begon Buitenveldert be-
ter aan de wedstrijd dan KDO. In 
de 20e minuut kwamen de Amster-
dammers op voorsprong, nadat een 
aanvaller van Buitenveldert naar 
binnen draaide en de bal in de kor-
te hoek schoof, 1-0. De defensie van 
Buitenveldert verdedigde de gehe-
le wedstrijd op één lijn, waardoor 
KDO via steekpasses door en over 
de verdediging heen ruimte kreeg 
om gevaarlijk te worden. Hiervan 
profiteerden de Kwakelaars echter 
nauwelijks, zodat Buitenveldert op 
de been kon blijven. Vlak voor rust 
kwamen de Amsterdammers uit de 
kluts zelfs op 2-0.

Sterker
Na rust kwam KDO sterker uit de 
kleedkamer en kwam een aan-
tal keer in kansrijke positie voor de 
Amsterdamse doelman. In de 55e 
minuut kon Joeri Stange uit een lan-
ge bal, halverwege de helft van Bui-
tenveldert, alleen op de keeper af 
en rondde deze kans prima af, 2-1. 
KDO kon na deze aansluitingstreffer 
niet doordrukken om helemaal terug 
in de wedstrijd te komen. Het was 
Buitenveldert die het heft in handen 
kreeg en nog twee keer wist te sco-
ren, 4-1. Invaller Jean-Paul Verbrug-
gen, eerder deze morgen drie keer 
trefzeker voor KDO 2, tekende in de 
85e minuut de 4-2 aan, nadat hij een 
foutieve trap van de Buitenveldertse 

doelman afstrafte.
Door deze nederlaag eindigt KDO 
op een verdienstelijke vierde plaats 
in de vierde klasse E met 35 punten 
uit 20 wedstrijden. Dit betekende 
voor de Kwakelaars het meeste aan-
tal punten in de vierde klasse van de 
afgelopen tien jaar. Deze prestatie 
kan extra glans gaan krijgen in de 
komende weken als KDO actief zal 
zijn in de nacompetitie. Aanstaande 
zondag speelt KDO thuis hoogst-
waarschijnlijk tegen Diemen. Maan-
dag 3 mei ontvangt KDO een offi-
ciële bevestiging of dit daadwerke-
lijk zo is. Als dit bericht ontvangen 
is, kunt u dit uiteraard lezen op de 
website van KDO: www.kdo.nl.

KDO 2 
KDO 2 heeft afgelopen zondag de 
competitie prima afgesloten door 
nummer 2 CTO’70 in Duivendrecht 
met 4-5 te verslaan. CTO’70, dat 
één punt achterstand had op kop-
loper Waterwijk 3, kon in de wed-
strijd tegen KDO 2 kampioen wor-
den bij puntenverlies van Waterwijk 
3. KDO 2 speelde CTO’70 in het eer-
ste helft van het kastje naar de muur 
en kwam op voorsprong via Jean-
Paul Verbruggen, 0-1. Uit één van de 
spaarzame aanvallen kon CTO’70 in 
de 25e minuut toch op gelijke hoog-
te komen, 1-1. Vlak voor rust was 
het wederom Jean-Paul Verbruggen 
die ditmaal uit een penalty wist te 
scoren, 1-2. In het kwartier na rust 
leken de Kwakelaars de wedstrijd 
definitief te beslissen via Jean-Paul 
Verbruggen en Joost Samson, 1-4. 
CTO’70 gaf zich echter in het laatste 
half uur van de wedstrijd nog niet 
verloren, zodat er uiteindelijk een 4-
5 eindstand op het scorebord ver-
scheen. Voor KDO scoorde Patrick 
van de Nesse.
KDO 2 is dankzij deze overwinning 
op de vijfde plaats geëindigd in de 
derde klasse E met 38 punten uit 20 
wedstrijden. 

Wederom een knap staaltje 
voetbalwerk van de boys 
van Legmeervogels F6
Uithoorn – De F6 van Legmeervo-
gels kon zaterdagmorgen in de zon 
aantreden tegen Sporting Martinus 
F3. 
De wedstrijd begon met Jens en Pa-
wan als wissel. Dus werd het Mor-
van op doel, Lars (U) en Daniel ach-
terin. Thomas, Zayd en Teun op het 
middenveld en vaste spits duo Lars  
(A) en Noah. Alles ging traag en 
veel te slap. Waar was toch dat po-
sitiespel gebleven dat deze groep  
zo sterk maakt. Door dat spel werd 
de tegenstander sterker en liepen 
ze steeds achter de feiten aan. De 
ruststand was dan ook 1-0.
Na de rust kwam er een heel ander 
team op het veld. Wat de trainer te-
gen ze gezegd heeft is niet bekend, 
maar het hielp.
De rust die Jens op het middenveld 

bracht was gelijk merkbaar, de bal 
ging weer rollen en de mannen gin-
gen voor de gelijkmaker en meer. 
Na 7 min kon Lars(A) zich niet lan-
ger inhouden en schoot de bal in het 
net. Hierna bleven Thomas en No-
ah de bal via links en rechts voor de 
goal brengen. Wat zoveel druk gaf 
dat Noah kans zag de 2e in het doel 
te leggen. Zo, dat was recht getrok-
ken, maar Martinus gaf niet op.  De 
laatste 5 minuten werden nog span-
nend. Gelukkig stonden Teun, Pa-
wan en Zayd de ballen keurig op te 
ruimen en Jens was volgens diverse 
omstanders overal te vinden. Maar 
de lof gaat uit naar de redding van 
Lars(u) die de 2-2 voorkwam. 
Het fluitsignaal ging en de winst 
was binnen. Wat een veerkracht van 
de F6. Chapeau, jongens!

Jos van den Berg Hemel-
vaartstoernooi bij KDO
De Kwakel - Donderdag 13 mei, 
Hemelvaartsdag, organiseert de da-
mesveldvoetbalafdeling van Sport-
vereniging KDO het Jos van den 
Berg Hemelvaartstoernooi in De 
Kwakel.
Dit toernooi wordt alweer voor de 
21ste keer georganiseerd en staat in 
de omgeving bekend om zijn spor-
tieve en gezellige karakter. De orga-
nisatie heeft geprobeerd weer zo-
veel mogelijk teams uit de omgeving 
uit te nodigen, zodat de strijd, die op 
het veld moet worden uitgevochten, 
vaak tussen vriendinnen, familiele-
den of collega’s gaat. Dit maakt het 
voor de deelnemende clubs extra 
aantrekkelijk om mee te doen. 
Dit jaar zullen naast de twee KDO 
teams, ook Devo ’58, Hoofddorp, Nic 
Boys, SVZ, Veteranen en Wartburgia 
meedoen om de eerste plaats. 
Het toernooi begint om 12.00 uur en 
na afloop van de finale zal om on-
geveer 16.00 uur gestreden worden 
om de penaltybokaal.
De prijsuitreiking is om 17.00 uur, 
waarna er onder het genot van een 
drankje nog gefeest kan worden in 
de kantine van KDO.

Nieuwe leden
Bij KDO is er voor zowel de da-
mes als de meisjes volop gelegen-
heid om lekker te komen voetbal-
len op de zaterdag. De dames, uit-
komend in de derde en vijfde klas-
se, zijn voor het volgend seizoen op 

zoek naar enthousiaste meiden van-
af zestien jaar, die het leuk vinden 
om op zaterdag te voetballen. Kan 
je niet elke week, maar wil je toch 
af en toe voetballen, dan is dit ook 
mogelijk. Trainen is op donderdag-
avond om 20.00 uur.
Ook bij de meisjes is nog plaats voor 
nieuwe leden, vooral de meisjes van 
de E 1 zoeken nog nieuwe teamge-
nootjes. 
Voor meer informatie kun je bellen 
of mailen naar Marco van de Rotten 
06-10661640 of 
mvdrotten@kabelfoon.nl

Kienen
Uithoorn - Komende zaterdag-
avond 8 mei organiseert Stichting 
Serviam weer een gezellige bin-
goavond in het KNA gebouw Leg-
meerplein.
De zaal is open vanaf 19.00 uur en 
er zal gestart worden om 20.15 uur.
Op deze avond kunt u weer vele 
mooie en leuke prijzen winnen, of 
als hoofdprijs een van de bekende 
enveloppen.
De opbrengst van deze avond is be-
stemd voor het ontwikkelingswerk 
van onze Uithoornse missionaris-
sen. Dit is de laatste kienavond van 
dit seizoen.
Zaterdag is het de dag vóór moe-
derdag en iedere dame krijgt daar-
om van Serviam een leuke attentie.

ANBO bingo
Uithoorn - Volgende week dins-
dag 11 mei organiseert afdeling Uit-
hoorn-De Kwakel van de Algeme-
ne Nederlandse Bond van Ouderen 
(ANBO) haar maandelijkse bingo-
middag in Wijksteunpunt Bilderdijk-
hof aan Bilderdijkhof 1. 

Fietsen op 
Hemelvaartsdag
De Kwakel - In Dorpshuis De Qua-
kel wordt op 13 mei, Hemelvaarts-
dag, weer de Elisabeth Fietstocht 
georganiseerd.

Ook niet-ANBO leden zijn van harte 
welkom bij deze gezellige gebeur-
tenis ! Aanvang 14.00 uur. De zaal 
is open vanaf 13.30 uur. Er zijn bij-
zonder mooie prijzen te winnen en 
de consumpties zijn prettig laagge-
prijsd. Kom eens kijken, doe mee en 
geniet van de gezellige sfeer die er 
op zo’n bingomiddag heerst.

Ook dit jaar gaat de tocht van ca. 
40 km. weer door onze mooie om-
geving. Inschrijving is van 10.00 uur 
tot 12.00 uur, kosten 3 euro.

Bij terugkomst in het dorpshuis 
staat Piet voor u klaar met een ver-
rassing en een gratis consumptie.

GEEN KRANT
ONTVANGEN?
BEL: 0297-581698



Wilnis - Vol blije en hier en daar 
toch wat gespannen verwachtingen 
en met een veelbelovende strak-
blauwe lucht boven het hoofd ver-
trokken de kinderen, leerkrachten 
en ouders van basisschool Vlinder-
bos afgelopen woensdag 28 april 
naar de sportvelden van C.S.W. voor 
de jaarlijkse sportdag. En de belof-
tes van de weergoden kwamen uit: 
onder een stralend lentezonnetje 
werd het een heerlijke dag vol sport 
en spel! Dit jaar was er zelfs, tot 
groot plezier van de kinderen, een 
enorm springkussen van de partij. 
En voor het eerst in de geschiedenis 
kon er ook getennist worden op de 
nabijgelegen tennisbanen van Ten-
nisvereniging Wilnis. Op de sport-
velden waren allerlei soorten spel-
len en parcours uitgezet, en er werd 
soms wat meer, soms wat minder fa-
natiek, maar duidelijk met veel ple-
zier gestreden.
Hoogtepunt van de dag was echter 
de race om het befaamde “Gouden 
Stokje”. Deze estafette werd dit jaar 
gewonnen door Nikki, Sanne, Me-
rel, Casper, Kees, Julian, Nick, Mick, 

Melanie, Kim, Niek, June, Jikke en 
Beer in een tijd van 1.55. Gefelici-
teerd jongens en meiden met deze 
superprestatie! Kortom, het was een 
geweldige, sportieve, zonovergo-
ten dag waar ongetwijfeld met veel 
plezier aan teruggedacht zal wor-

den. Deze dag  heeft mede tot stand 
kunnen komen door de fantastische 
hulp van onder andere C.S.W., Ten-
nisvereniging Wilnis, tennisleraar 
Bas Blom en natuurlijk C1000 voor 
de sponsoring van de zeer welko-
me ijsjes!
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Argon-jongens E5 kampioen
Mijdrecht - De E5 heeft na een 
spannende, maar vooral zware com-
petitie het kampioenschap binnen-
gehaald. De competitie begon in ja-
nuari. De spelers kwamen er snel 
achter dat het geen gemakkelijke 
periode zou worden.
Wedstrijd na wedstrijd werd gewon-
nen, maar ze kregen er geen ca-
deau. Ze moesten alles uit de kast 
halen om de vaak fysiek veel sterke-
re tegenstanders voetballend te ver-
slaan. Het werd steeds spannender 
en de eerste plaats kwam in zicht.
Toen kwam Nederhorst langs. Tot 
hun schrik lukte deze wedstrijd niet 

wat ze voor ogen hadden en werd 
er verloren. Dan maar weer op naar 
de volgende wedstrijden: deze gin-
gen weer zoals ze hoopten.
Afgelopen zaterdag was het dan zo-
ver: uit spelen bij de Zebra’s waar 
ze bij het behalen van punten kam-
pioen zouden zijn. Je kon zien dat 
er wat te winnen viel. De E5 be-
gon zeer fanatiek aan de wedstrijd. 
Dit resulteerde in veel mooie doel-
punten. Ook de tegenstander kreeg 
kansen en de uitslag werd 5-10 voor 
de Argonauten. Het kampioenschap 
was een feit. Na het fluitsignaal gle-
den de spelers door de blubber op 

het veld om het kampioenschap te 
vieren. Er volgden champagne en 
kampioenschapbekers.
Na het nemen van foto’s en het 
douchen in tenue gingen de spelers 
trots naar huis.
Voetballers van de E5: Jordy, Enes, 
Ugur, Casper, Jesse, Nathan, Dario, 
Martijn en Tobi van harte proficiat 
met het behalen van de titel en suc-
ces met de volgende toernooien. 
Jullie zijn als E5 team een erg ge-
zellig voetballend team. Iedereen 
heeft genoten afgelopen seizoen en 
hoopt nog meer van dit soort sei-
zoenen mee te maken. 

Bij interne competitie 
CSW is Celtic kampioen
Wilnis - De interne competitie bij 
CSW was ook dit jaar een succes.
Bij de championsleague waren vier 
ploegen die met elkaar de strijd 
aangingen, namelijk AC Milan, Bar-

celona, Juventus en Celtic. Na 12 
wedstrijden bleek Celtic de sterk-
ste te zijn. Ook de penalty’s hadden 
ze het best genomen, dus de dub-
bel was binnen. Tom, Tim, Mathijs, 

Niels, Bart, Hessel, Ronaldo, Tho-
mas en Andy: gefeliciteerd en na-
tuurlijk ook de leiders Ramon en 
Edwin. Tuincentrum Rijdes: bedankt 
voor de bloemen.  

Argon E6 maakt belofte 
aan Danny Blind waar!
Mijdrecht - Zoals in de vorige edi-
tie van de Meerbode te lezen was 
had de E6 een perfecte training op 
woensdag 21 april. Dat het effect 
ervan niet uitbleef bleek wel ge-
lijk de zaterdag erna, want er werd 
met maar liefst 11-3 van CSW ge-
wonnen. Na deze gewonnen wed-
strijd had Argon E6 genoeg aan een 
punt om feest te gaan vieren en dat 
moest dan gaan gebeuren in de in-
gelaste wedstrijd tegen sv de Vecht 
op woensdagavond 28 april. Alleen 
was hier geen effect van de training 
meer te zien, maar enkel het effect 
van de gierende zenuwen. De E6 
kwam niet in het spelletje van de we-
ken ervoor en sv de Vecht, dat overi-
gens niet meer de eerste plaats kon 
halen, was niet van plan om Argon 
het kampioenschap zomaar cadeau 
te geven. Op deze prachtige avond 
werd het dus nog een bloedstol-

lende wedstrijd. De E6 kwam eerst 
voor met 1-0 en zag vele kansen net 
naast gaan om de voorsprong uit te 
breiden. Maar ook sv de Vecht had 
een geweldige kans wat maar een 
teenlengte scheelde. Toch werd het 
1-1 door een trap van Argon-keeper 
Hein waarbij een eigen verdediger 
in de weg stond. Erger werd het nog 
in de tweede helft. Sv de Vecht zet-
te nog een tandje bij en verdedigers 
Johan en Thijs moesten alles ge-
ven met uitstekende hulp van Wardi 
om erger te voorkomen. Helaas wist 
de tegenstander toch 1-2 te scoren. 
Was de fanfare nu toch voor niets 
gekomen? Gelukkig niet. Net na-
dat het teken van de laatste minuut 
was gegeven door de scheidsrech-
ter wist Johan er met een prachtige 
solo vandoor te gaan en de bal pri-
ma voor te geven.
En natuurlijk was Freddy daar pre-

cies op het juiste moment om de 
gehoopte gelijkmaker te scoren, 2-
2! De ontlading was kort daarna 
dan ook groots. Bloemen, medail-
les en champagne, alles was com-
pleet voor een mooi feestje. Bij de-
ze nogmaals dank aan de leiders 
John en Niels voor hun inzet, en aan 
Danny Blind, Jan Zoutman en spon-
sor Bouwbedrijf Midreth. Het is ge-
lukt hoor!!
Op zaterdag 1 mei werd de laatste 
wedstrijd gespeeld tegen de direc-
te concurrent Breukelen. Zij konden 
nog op een gelijk aantal punten ko-
men, maar het doelsaldo van Argon 
was maar liefst 29 hoger! Geheel 
bevrijd van alle zenuwen speelde 
de E6 weer het goede spel van alle 
weken, en lieten Johan, Wardi, Mo, 
Jesper, Freddy, Billal, Mark, Thijs en 
Hein met een overwinning van 2-7 
zien de ware kampioen te zijn.

Turnen bij GVM’79 met 
Kies Hart Voor Sport
Mijdrecht - De afgelopen maand 
hebben 8 meisjes van verschillen-
de basisscholen uit De Ronde Ven-
nen op dinsdag- en woensdagmid-
dag meegeturnd bij GVM.
Er is op alle vier de turntoestellen 
geturnd, op sprong, brug, balk en 
lange mat/vloer.
Ook hebben de deelneemsters van 
‘Kies Hart Voor Sport’ kennisge-

maakt met het door de KNGU op-
gezette gymmieturnen.
Met het gymmieturnen worden er 
verschillende methodieken getraind 
om een bepaald turnelement te 
kunnen uitvoeren, elke stap in deze 
methodiek wordt beloond met een 
gymmie, dit is een soort flippo waar-
op de afbeelding van de bijbehoren-
de oefening staat afgebeeld.    

De laatste lessen waren op dinsdag 
27 en woensdag 28 april, dit was 
een open les en daar konden ou-
ders, verzorgers, broers en zussen 
komen kijken naar wat er zoal tij-
dens turnlessen gedaan wordt.
De deelneemsters ontvingen een 
deelnemerscertificaat voor hun 
deelname aan Kies Hart Voor Sport 
en de door hen verdiende gymmies.

Sportdag Vlinderbos was 
weer geweldigDe Hoef - De Hoefse F1-pupil-

len zijn er in geslaagd met nog een 
wedstrijd te gaan om tegen de run-
ner-up het tweede kampioens-
schap van dit seizoen te pakken. In 
een wedstrijd vol strijdlust lieten de 
mannen van HSV niets aan het toe-
val over.

In de sterkste opstelling werd kor-
te metten gemaakt met ’t Gooi. HSV 
liet met fantastisch mooi samenspel 
zien hoe voetbal gespeeld moet 
worden.
De verdedigers stonden hun man-
netje, de middenvelders liepen de 
gaten dicht en zorgden voor de 
controle, terwijl de aanvallers zich 
continu voor de doel van de tegen-
stander vrijliepen. De tegenstan-
der kreeg als gelijkwaardige tegen-
stander voetballes. Met fantastische 
doelpunten door mooie van ach-
teruit opgezette aanvallen werd de 
wedstrijd in de eerste helft al be-
slist.
De uiteindelijke eindstand deed er 
al niet meer toe voor het kampi-
oensgevoel. Het kampioensfeest 
werd in de kleedkamer onder de 
douche met champagne uitbundig 
gevierd. 

HSV F1
kampioen



Uithoorn - Op 12 april jl.  was de 
inspraakbijeenkomst over het aan-
leggen van natuurvriendelijke oe-
vers aan de Leopoldlaan en het gra-
ven van een waterpartij. Alle aan-
wezigen waren positief over het 
ontwerp. De aanleg van de natuur-
vriendelijke oevers en de verbete-
ring van de buitenruimte rondom de 
te graven waterpartij wordt opgevat 
als een sterke verbetering van de 

kansen voor ontwikkeling van flora 
en fauna. Als gevolg van de positie-
ve reacties zijn er geen aanpassin-
gen op het ontwerp nodig.
Op 28 april jl. heeft het college van 
B&W het ontwerpplan definitief 
vastgesteld. De start van de werk-
zaamheden is gepland vanaf sep-
tember van dit jaar. 
Het definitief ontwerpplan kunt u 
vinden op www.uithoorn.nl .
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Een swingend concert van 
Muziekschool Allround
Uithoorn - Aanstaande zondag  9 
mei zullen de leerlingen van Mu-
ziekschool Allround een swingend 
concert verzorgen in alle stijlen van 
de lichte muziek, swing bossa nova, 
pop, rock, blues, funk etc. Het con-

cert zal aanvangen om 14.30 uur 
en om 17.30 uur eindigen en is gra-
tis toegankelijk. Het adres is Onder-
nemingsweg 103 in Uithoorn. Voor 
meer informatie: dir. Tim Welvaars, 
tel. 0653266584.

Naar de Amstel Gold Race 
dankzij AH Jos van den Berg
Uithoorn – Twee klanten van AH 
Jos van den Berg uit Uithoorn, be-
leefden twee weken geleden de dag 
van hun leven. Zij waren de geluk-
kige winnaars van de actie bij Jos 
van den Berg, waarbij de klanten 
bij aankoop van een Amstel product 
kans maken op een unieke Amstel 
Gold Race Wielren outfit.
Tevens konden de winkels mee-
dingen naar twee kaarten voor een 
Amstel Gold Race Arrangement, be-
staande uit een gereserveerde par-
keerplaats, hapjes en drankjes, buf-
fet en een tribuneplaats bij de fi-
nish!
De winkels werden beoordeeld op 
de meest creatiefste display!
Uiteindelijk werd AH Jos van den 

Berg te Uithoorn beloond met de 
1ste prijs! Vorig jaar werd deze win-
kel ook al eerste! De heer Van Gils 
uit Uithoorn werd uiteindelijk win-
naar van het  Amstel Gold Wielerte-
nue. Mevrouw van Gils nam samen 
met zoon Dave de prijs in ontvangst. 
(zie foto). De prijs werd overhan-
digd door teamleider Ronald Stok-
king namens AH Jos van den Berg 
(zie foto). AH Jos van den Berg had 
deze keer nog een extra prijs.
De heer Gerard de Boer uit Aalsmeer 
werd ook beloond met twee kaar-
ten voor het Amstel Gold Race Ar-
rangement. Hij was er dolblij mee, 
daar hij de zaterdag ervoor ook mee 
ging doen met de Amstel Gold Race 
Toertocht.

Geraniumjaarmarkt in 
Aalsmeer Centrum
Aalsmeer - Aanstaande zaterdag 8 
mei vindt in Aalsmeer Centrum weer 
de jaarlijkse Geraniumjaarmarkt 
plaats. Op het Raadhuisplein staat 
de Geraniummarkt en in de Zijd-
straat en Kanaalstraat is er een bra-
derie. De Geraniumjaarmarkt duurt 
van 9.00 tot 17.00 uur en wordt geor-
ganiseerd door KMTP Groei & Bloei, 
de winkeliersvereniging Aalsmeer 
Centrum en organisatiebureau Na-
tural Solutions. 

Raadhuisplein
De afdeling Aalsmeer van de KM-
TP organiseert op (een deel van) het 
Raadhuisplein en Drie Kolommen-
plein de Geraniumjaarmarkt. Twintig 
kwekers en bedrijven bieden diver-
se producten aan voor de tuin, van 
eenjarige planten zoals de geranium 
tot vaste planten. 
Bij goed weer verzorgt Aalsmeers 
Harmonie het traditionele concert 
tijdens de Geraniumjaarmarkt. Dit 
begint omstreeks 12.00 uur op het 
Raadhuisplein. Ook Stichting KiKa 
is weer aanwezig om geld in te za-
melen voor de bestrijding van kin-
derkanker. 

Zijdstraat
In de Zijdstraat wordt net als voor-
gaande jaren een uitgebreide bra-
derie gehouden. Naar verwachting 
staan er ongeveer tachtig kramen 
opgesteld in de Zijdstraat, op het 

Molenplein en in de Kanaalstraat. 
Op de markt vindt u onder andere 
kleding, sieraden, horloges, porte-
monnees, boeken, snoep en ander 
lekkers. Naast de vele standwerkers 
zijn ook winkeliers en verenigingen 
vertegenwoordigd met een kraam. 

Korenmolen De Leeuw open 
Korenmolen De Leeuw op het Mo-
lenplein is op zaterdag 8 mei van 
9.30 tot 16.30 uur geopend voor be-
zichtiging. Vanwege de Nationale 
Molen- en Gemalendag is de toe-
gang gratis maar een vrijwillige bij-
drage van de bezoekers is natuurlijk 
altijd welkom. 

Parkeren 
Parkeren is mogelijk op het Raad-
huisplein (gedeeltelijk), de  parkeer-
plaats achter de Rabobank, deze 
is te bereiken via de Uiterweg. Het 
Praamplein is alleen bereikbaar van-
af de Dorpsstraat. Vanwege de vei-
ligheid van het publiek op de bra-
derie is de kruising Weteringstraat/
Zijdstraat afgesloten. Maar u kunt 
ook gratis parkeren in de parkeer-
garage bij TV Studio die op zaterdag 
8 mei speciaal geopend is voor be-
zoekers van de Geraniumjaarmarkt.

De parkeergarage is bereikbaar 
vanaf de Van Cleeffkade en via de 
Weteringstraat loopt u dan zo het 
centrum in! 

Kattenliefhebbers meer dan welkom!

Stichting ‘Help de Zwerfkat’ houdt 
aanstaande zaterdag open dag
Uithoorn - Stichting ‘Help de Zwerf-
kat’ houdt komende zaterdag 8 mei 
tussen 12.00 en 17.00 uur weer een 
open dag. Vast staat ook dat bij de-
ze aflevering 24 alles in het teken 
zal staan van de snorrende viervoe-
ters waar het aan de Thamerweg al-
lemaal om draait: de katten. Bij di-
verse op het toegangspad en in de 
tuin geplaatste kraampjes (beschik-
baar gesteld door Jan Uithol) zullen 
allerlei aan katten gerelateerde za-

ken aangeboden worden in de vorm 
van hebbedingetjes, geschenkarti-
kelen en gratis proefverpakkingen. 
Op het pad is ook een kraampje 
te vinden waar koffie, thee en fris-
drank geschonken wordt en ook dit 
jaar zal het plakje cake (beschik-
baar gesteld door Millenaar Bakke-
rij BV) niet ontbreken. 

Adopteer een kat!
Uiteraard zullen de vrijwilligers, daar 

waar gewenst is, aanspreekbaar zijn 
om alle informatie die nodig is te 
spuien. Voor de diverse adoptieou-
ders is deze open dag ook een leuke 
en mooie gelegenheid om met eigen 
ogen te kunnen zien dat de beslis-
sing om voor minimaal 15 euro per 
maand een kat te adopteren, een 
bijzonder goede keuze is geweest. 
Bij het adopteren van een kat blijft 
het dier aan de Thamerweg wonen 
en het bedrag wordt gebruikt om 

voedsel te kopen en voor medische 
verzorging. Nog niet alle katten zijn 
voorzien van adoptieouders, terwijl 
ze daar, in en buiten hun gezellige 
kattenverblijf ;De Spinnerij’, toch al 
flink hun best voor hebben gedaan. 
Zij vragen zich dan ook terecht af 
“Waar is het wachten nog op?” Het 
is ook nog steeds mogelijk donateur 
te worden.

Vrijwilligers gezocht
De stichting is ook nog steeds op 
zoek naar vrijwilligers die met na-
me in de ochtenduren een hand-
je willen helpen en daarmee voor 
wat verlichting zoeken ter meerdere 
eer en glorie van alle poezenvriend-
jes. Het is niet alleen leuk maar ook 
dankbaar werk in een enthousiast 
team. Het zou de dag in ieder geval 
nog meer glans geven. Voor de le-
zers die absoluut niet in de gelegen-
heid zijn op deze open dag langs te 
komen, maar toch een financië-
le bijdrage willen leveren geven we 
hierbij de rekeningnummers van 
Stichting ‘Help de Zwerfkat’: postre-
keningnummer 72.33.22.3, bankre-
keningnummer 36.35.67.593, Rabo-
bank Uithoorn. 
Voor meer inlichtingen, aanmel-
ding als vrijwilliger of donateur wor-
den staat vragen vrij tijdens de open 
dag. Dit kan op de overige dagen 
ook telefonisch via het telefoon-
nummer 06-12725071. Het e-mail-
adres is: mail@helpdezwerfkat.nl. 
Stichting ‘Help de Zwerfkat kunt u 
vinden aan Thamerweg 61 in Uit-
hoorn. 

Meer informatie is te vinden op de 
website van de stichting: 
www.helpdezwerfkat.nl. en een be-
zoek aan de open dag is zeker de 
moeite waard.

Dinsdagmiddag 18 mei
Voorlichting aan senioren 
over testament en erfrecht
Uithoorn - Veel senioren hebben 
een testament, maar geen idee wat 
er nou precies in staat en hoe het 
verder werkt. Het is soms al erg oud 
en het kan best wel eens tijd wor-
den om u daar eens in te verdiepen, 
mogelijk tijd om het testament bij te 
stellen en zo nodig aan te passen 
aan uw huidige situatie/wensen. Het 
kan ook zijn dat u ooit op huwelijkse 
voorwaarden bent gehuwd, weet u 
welke de gevolgen hiervan zijn?
En wie gaat voor u de nalatenschap 
regelen? Wordt dat soms een exe-
cuteur?
Hoe zit het met schenkingen ?
En niet onbelangrijk voor de nabe-
staanden (dus ook voor u), hoe zit 

het met de erfbelasting (voorheen 
successierechten)?
Een van de notarissen van Amstel-
hoorn Notarissen is bereid om te 
vertellen over het belang van een 
testament en de inhoud van het erf-
recht. 

U bent welkom in Wijksteunpunt Bil-
derdijkhof  in Uithoorn  op dinsdag-
middag 18 mei aanstaande, aan-
vang 14.00 uur.
Voor deze voorlichting-/informatie-
middag dient u zich aan te melden 
bij Bernadette Verhaar of Monique 
Sintenie, telefoon 0297-567209.
De bijdrage is twee euro (koffie/
thee inbegrepen).
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De redactie van de Nieuwe Meerbode rekent het tot 
haar taak om de lezers van haar krant zo objectief 
mogelijk te informeren. Wij nemen zelf geen stand-
punt in. Wij vinden dat alle mededelingen, nieuwsfei-
ten en overige onderwerpen die zich in het openbaar 
afspelen en zeker die zaken die tijdens gemeentelijke 
vergaderingen, bijeenkomsten of interviews worden 
gedaan, in onze krant horen. 
Alle lezers van onze krant, ook die niet bij zo’n bij-
eenkomst of vergadering of wat dan ook aanwezig 
waren, behoren daarvan kennis te kunnen nemen. 
Ingezonden brieven plaatsen wij omdat de afzender 
wil dat  haar of zijn mening bekend wordt gemaakt in 
haar of zijn omgeving. Zij of hij blijft verantwoordelijk 
voor de inhoud. Plaatsing door ons betekent niet dat 
onze redactie een standpunt inneemt.

REACTIE VAN EEN LEZER

Eendjes begraven
Ik kreeg kippenvel. Wat kreeg ik een kippenvel toen ik dit zag op 
de Ebro.
Er zijn twee babyeendjes overreden en de kinderen van de Ebro 
hebben ze van de weg gehaald en begraven.
Wat een mooi gebaar.
Sommige mensen denken dat de Ebro nog steeds een racebaan 
is, helaas.
Ik denk, nu zijn het de eendjes en volgende keer is het een van 
onze kinderen.
Mensen, neem eens gas terug, hier wordt niemand vrolijk van.
 

Richarda Voorhaar
bewoonster van de Ebro

Danny Panadero toch op 
Hollandse Avond The Mix
Uithoorn - Danny Panadero zal toch 
optreden op de Hollandse Avond op 
woensdag 12 mei in The Mix. Op de 
avond voor Hemelvaart treedt Dan-
ny op naast Wesly Bronkhorst en 
Martin Vincken tijdens de Holland-
se Avond, georganiseerd door Uit-
hoorns Heetste.

De act van Danny Panadero was on-
zeker door het vliegverbod veroor-
zaakt door de IJslandse vulkaan-
uitbarsting. Organisator Rober-
to Merelles van Uithoorns Heetste: 
“Door het vliegverbod maakten wij 
ons zorgen of Danny op tijd uit Tor-
remolinos kon komen in Uithoorn. 
Door het vliegverbod moest Dan-
ny zijn tour in de noordelijke provin-
cies uitstellen, waardoor  de opvol-
gende optredens in gevaar zouden 
komen. Gelukkig heeft Danny een 
goede band met Uithoorn en heeft 
hij zijn programma zo aangepast dat 

hij op tijd zal verschijnen in The Mix. 
Een ontheffing voor de landing van 
zijn helikopter hebben we gelukkig 
kunnen regelen, ondanks de nabije 
aanwezigheid van de Thamerkerk.”  
Met name de dakbedekking van de 
Thamerkerk moest kritisch worden 
bekeken, aangezien het risico reëel 
was dat de turbulentie van de he-
likopter het dak van het Rijksmo-
nument zou beschadigen. Rober-
to: “Uit een visuele inspectie is ge-
bleken dat het risico op beschadi-
ging miniem is. Mochten er toch wat 
pannen afwaaien dan zijn we goed 
verzekerd.” 
Danny Panadero zal tijdens de Hol-
landse Avond optreden met Wesly 
Bronkhorst en Martin Vincken. 

Kaarten (15,-) zijn te koop bij Krij-
tenberg (Oude Dorp), Rivercafé Uit-
hoorn en online via  
www.uithoornsheetste.nl.

Aanleg natuurvriendelijke 
oevers en waterpartij 
Leopoldlaan


