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KORT NIEUWS:

Weer bankje in
brand gestoken

GEVRAAGD

Uithoorn - Op de Koningin Maximalaan/N196 tegenover het Gezondheidscentrum
is zondagavond voor de tweede keer in korte tijd brand gesticht in een straatbankje. Twee
weken terug (zondag 16 april)
was het ook al raak op dezelfde locatie. De brandweer kreeg
meerdere telefoontjes, en rukte daarom met spoed uit. De
brand kon snel worden geblust.
Er kon echter niet worden voorkomen dat ook een stuk geluidswal in brand raakte.
Foto: KaWijKo Media /
Najim Kroezen

Wij zijn met spoed op zoek naar een serieuze
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Uithoorn: Omg. Albert Verweylaan (250 kranten)
MEER WETEN? BEL TIJDENS KANTOORUREN: 0251674433
EN VRAAG NAAR MARCO OF ROGIER

WWW.VERSPREIDNET.NL INFOVERSPREIDNET.NL

Lintjesregen in Uithoorn
Elke dag het laatste
regionale nieuws!

zie onze site:
meerbode.nl
facebook.com/

HARTELUST B.V.

Oosteinderweg 279, Aalsmeer
Tel. 0297-326454
Fax. 0297-345099
www.hartelust.nl

Uithoorn - Vorige week woensdag
heeft burgemeester Oudshoorn ter
gelegenheid van de jaarlijkse Algemene Gelegenheid een Koninklijke Onderscheiding uitgereikt aan
zes inwoners van Uithoorn. De heren T.C.J. Zeldenthuis, H.C.M. Rijnbeek, W.E.J.M. Verlaan, J. de Jong
en J. Baas werden benoemd tot Lid
in de Orde van Oranje Nassau en de
heer F. Mäkel is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.
Zeldenthuis
De heer Zeldenthuis is o.a een actief vrijwilliger bij de Kwakelse Veiling sinds 1965 en sinds 1970 bij
sportvereniging KDO. Hij gaf leiding
aan een B-juniorenteam en was
jeugdscheidsrechter. Tevens heeft
hij jonge scheidsrechter begeleid.
Sinds 1985 is hij collectant en koster van de St. Jans Geboorte Kerk
De Kwakel. In de jaren 60 tot ca. 90
was hij actief als bestuurslid van de
plaatselijke Jeugdraad.
Rijnbeek
Sinds 1958 is de heer Rijnbeek bestuurslid van en vrijwilliger bij Mu-

ziekvereniging Kunst Na Arbeid
(KNA) te Uithoorn. Hij heeft zich ingezet voor de groei van de vereniging en het bieden van muziekonderwijs aan zowel jong als oud.

taris (2003-2012) van de Bedrijfsledengroep Connexxion Noordwest. Van 1995 – 2000 vrijwilliger bij
het CM+NV regio Amstelland- en
Meerlanden.

Verlaan
Actief sinds 1960 bij sportvereniging K.D.O. Naast jeugdtrainer en
coach heeft de heer Verlaan de leiding over de voorbereiding en uitvoering van de sporthal van sportvereniging K.D.O. gehad. Hij was
actief als bouwkundig adviseur, uitvoerder en bouwmanager bij de
nieuwe locatie van scoutingsvereniging St. Johannes in De Kwakel en
bij de verbouwing en inrichting van
de studio van radiostation Rick FM
en diverse andere projecten in De
Kwakel.

Baas
Sinds 2006 is de heer Baas voorzitter
van de Uithoornse Reddingsbrigade.
Sinds 1974 is hij jeugd(instructeur).
Hij verzorgt EHBO lessen o.a. bij
het korps vrijwillige politie en vertegenwoordigt de reddingsbrigade bij
evenementen. Hij is actief geweest
als duikinstructeur bij het Duikteam
Nemo en bij de brandweer De Ronde Venen als duiktrainer.
Vanaf 2004 actief als docent-instructeur Eerste Hulp van de Koninklijke Nederlandse Bond tot het
Redden van Drenkelingen en mede oprichter en bestuurslid van de
Stichting AED Uithoorn.

De Jong
De heer De Jong heeft vele jaren
crisisopvang en mantelzorg verleend. Is vrijwilliger bij de Protestante Gemeente Kudelstaart en bij de
Stichting Veteraan Autobussen, regio Noord Holland te Aalsmeer. Van
1973 tot 2014 was hij lid en secre-

Mäkel
In 1961 was de heer F. Mäkel een
van de oprichters van Honk-en Softbalvereniging Thamen waar hij diverse bestuursfuncties heeft vervuld.

Miele specialist

Uw kostbaarheden
zijn goud waard!
Inkoop Verkoop Veiling
Verpanden Beleggen

t.h.v. Coop supermarkt
Prinses Irenelaan, Uithoorn
Elke zaterdag 10:00 - 16:30 uur

www.goudwisselkantoor.nl
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ADVERTEREN?
IN DE

INfoRmATIE:
✆ 0297-581698
✆ 06-53847419
✉ VERkoopUITHooRN@
mEERboDE.Nl

Geen krant?

0297-581698

Uithoorn - Ineens lijkt alles in bloei
te staan: de fruitbomen in de boomgaard, de azalea’s in het berkenbos
en op een wat lager niveau het driekantig look, de Zweedse kornoelje, de eenbes, de grote muur en nog
veel andere kruiden. De zwarte rapunzel laat zijn eerste bloemknoppen
zien, maar het is nog even wachten
op de bloemen. Dus... kom een kijk-

je nemen op onze open dag op zondag 7 mei tussen 13 en 16 uur. De
Tuin van Bram ligt op de hoek van de
Boterdijk en Elzenlaan in Uithoorn en
is 7 mei open van 13.00-16.00 uur. De
toegang is gratis. U kunt naar binnen
via de zijingang tegenover de werkschuur aan de Elzenlaan (hoek Elzenlaan/Boterdijk). Fietsen kunnen
worden gestald bij de werkschuur.

AKU haalt het bevrijdingsvuur
naar Uithoorn

Eigen technische dienst

Gem

Volop kleuren in de Tuin
Bram de Groote

Briljanten huwelijk Bab Jongkind &
Wilhelmina (Wil) Jongkind-Opree
Uithoorn - Op 1 mei kwam Burgemeester Dagmar Oudshoorn-Tinga
het echtpaar hoogst persoonlijk feliciteren en bracht een zilveren spelt
met een afbeelding van Uithoorn
mee als geschenk. Een prachtige
bos bloemen staat op tafel want die
waren ‘s morgens vroeg al namens
de gemeente bezorgd.
Op zaterdag 29 april heeft het echtpaar, samen met familie en vrienden, dit bijzondere huwelijk gevierd.
Bab begint vol trots te vertellen: “Bij
iedere speciale gelegenheid organiseren onze 3 kinderen met hun aanhang een feest waar we zelf niets
voor hoeven te doen, behalve ervan
te genieten. En ik kan u verzekeren
dat we dat iedere keer weer doen.
En we genieten niet alleen van de
feestjes maar ook van het feit dat
we zo’n hecht gezin zijn. We zijn inmiddels met z’n vijfentwintigen. We
hebben 3 kinderen met hun aan-

hang, 6 kleinkinderen van wie 4
met aanhang en 7 achterkleinkinderen en iedereen kan het ontzettend goed met elkaar vinden.” 65jaar getrouwd is een hele tijd. “Ja
zegt Wil, dat is niet iedereen gegeven. Het lijkt wel of het in de familie zit, lacht Bab. Onze oudste is dit
jaar 45 jaar getrouwd, de middelste 38 jaar en de jongste 25 jaar, ze
zijn dus goed op weg!” Bab (91) en
Wil (86) wonen nog altijd op zichzelf
in de Schumanflat. “Al sinds 1974”,
zegt Bab, “en nog altijd met veel
plezier. We hebben wel wat hulp in
de huishouding en de jongens doen
met ons de boodschappen,” vult Wil
aan, “maar verder redden we het
nog prima.” Op de vraag hoe het
met de gezondheid gaat zegt Wil:
“Die laat ons af en toe wel eens in
de steek. De afgelopen 5 jaar heb ik
het nodige meegemaakt, maar iedere keer herstel ik weer en gaan we

maar rustig door. We worden oud
en dat merk je, maar we hebben
nog wel zin in een volgend feestje
hoor. Op naar de 70” zegt Bab. “Dan
kom ik weer”, lacht de burgemeester, “dat past precies binnen mijn
ambtstermijn.”

Uithoorn - In de nacht en ochtend van 5 mei gaan 16 atleten van
de lopersgroep van Atletiekvereniging AKU uit Wageningen het bevrijdingsvuur ophalen en met elkaar
naar Uithoorn brengen. Wageningen is al gedurende vele jaren de
startplaats van waaruit lopersgroepen in estafettevorm het vuur naar
hun eigen gemeente brengen. De
burgemeester van Wageningen ontsteekt om 24.00u. op de grens van 4
en 5 mei het vuur en vrij snel daarna start de eerste lopersgroep met
het vuur voor de tocht naar de eigen gemeente. Elke 40 seconden later start de volgende groep. In totaal hebben zich 72 gemeenten zich
aangemeld om het vuur naar huis te
brengen.
Vertrek AKU-atleten
De groep van AKU start om 00.37u.
voor de tocht van ruim 85 kilometer naar
Uithoorn. De 16 lopers zijn in groepen van 4 verdeeld, deze 4 lopen
tussen 2 en 3 kilometer en worden
afgewisseld door de volgende groep
van 4. Dat betekent dat alle lopers
ruim 20 kilometer zullen afleggen
voordat Uithoorn wordt bereikt. Een
touringcar zal gedurende de hele
tocht met de lopers meerijden zodat

de atleten na het lopen de bus in
kunnen stappen om voldoende uit
te kunnen rusten voordat ze weer
aan de beurt zijn en kunnen eten
en drinken. Naast de lopers zullen
er ook twee fietsers voor de lopers
uitfietsen om hen de weg te wijzen.
De route is van te voren al verkend
en uitgestippeld en deze is geschikt
en veilig voor de lopers en goed bereikbaar voor de bus
Naar Uithoorn
De planning van de tocht is zo gemaakt dat de groep lopers tussen
9.45–10.00 uur. Amstelhoek zullen
bereiken. Daar wordt de groep met
muziek en en met ondersteuning
van de politie via de Koningin Maximalaan begeleid naar het gemeentehuis waar het vuur wordt overgedragen aan de burgemeester. Niet
alleen de leden van AKU zullen de
lopers in Amstelhoek inhalen en de
laatste meters met hen meelopen
naar het gemeentehuis, elke inwoner van Uithoorn en de Kwakel is
van harte welkom om rond 9.45u.
naar Amstelhoek te komen en met
de groep mee te lopen. Het binnenhalen van het bevrijdingsvuur zal op
deze manier een prachtig en uniek
symbool van nationale eenheid en
leven in vrijheid zijn.

Politie waarschuwt voor klusjesmannen
Uithoorn – De politie heeft afgelopen week een aantal meldingen gehad van inwoners die klusjesmannen aan de deur hebben gehad. De
mannen bieden aan werkzaamheden te verrichten aan het huis. De
zogenaamde travellers zijn actief
geweest in de wijk Meerwijk en een
bewoner in Amstelhoek heeft wijzelijk de deur dicht gedaan voor deze mannen. Met name oudere inwoners worden als doelwit genomen.

De klusjesmannen bieden voor een
paar tientjes aan het gras te maaien, de tuin onder handen te nemen,
de goot te repareren en/of timmerwerk te verrichten. De paar tientjes worden uiteindelijk veelal enkele honderden euro’s. Als inwoners
weigeren dit hoge bedrag te betalen, wordt agressief, dreigend en intimiderend gereageerd. Soms wordt
betaling vooraf gevraagd en in dat
geval komen de mannen niet meer

opdagen. De politie raadt aan vooral
niet in zee te gaan met deze travellers. De mannen zijn uit op oplichting. Wie een malifide klusjesman
aan de deur heeft, wordt gevraagd
dit direct te melden bij de politie via
0900-8844.
En nogmaals, geen klus geven, ook
niet bij lang aandringen. Bel voor
werkzaamheden liever bekende,
bij de Kamer van Koophandel ingeschreven, (lokale) bedrijven!

Evenementen rondom 4 / 5 mei

Rondom de nationale herdenking zijn er een aantal evenementen in Uithoorn en De Kwakel.
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GEMEENTENIEUWS
CO L O F O N
www.uithoorn.nl
www.twitter.com/Gem_Uithoorn
www.facebook.com/gemeenteuithoorn
7 dagen per week, 24 uur per dag

Gemeentewerf en
scheidingsdepot

Gemeentehuis

Ruimte huren?

Laan van Meerwijk 16
1423 AJ Uithoorn
0297-513111
ma., di., wo., do.
vrijdag

08.30-17.00 uur
08.30-12.00 uur

Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
gemeente@uithoorn.nl

Klant Contact Centrum /receptie
Zonder afspraak:
ma., di., do.
woensdag
vrijdag

08.30-17.00 uur
08.30-20.00 uur
08.30-12.00 uur

Burgerzaken (reisdocumenten,

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

Sociaal loket

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

ma., wo., vr., za.

09.00-12.30 uur
13.00-16.30 uur

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

Openbare vergaderingen
welstandscommissie

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

Commissievergaderingen

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

Burgemeester of wethouder
spreken?

U kunt een afspraak maken via 0297513151 of een e-mail sturen met uw
vraag of opmerking:
gemeente@uithoorn.nl

Redactie

Team Communicatie,
bekendmakingen@duoplus.nl

Afwijkende openingstijden
Burgerzaken, KlantContactCentrum en receptie
Vrijdag 5 mei 2017 (Bevrijdingsdag); hele dag gesloten
Donderdag 25 mei 2017 (Hemelvaartsdag); hele dag gesloten
Vrijdag 26 mei 2017; hele dag gesloten
Maandag 5 juni 2017 (Tweede Pinksterdag); hele dag gesloten

Werk in uitvoering
ONDERHOUD FIETSPAD
RINGVAART TUSSEN STELLING
EN LINIE
Vanaf 25 april knappen we het ﬁetspad langs de Ringvaart in de Kwakel op. Het gaat om het deel tussen
de Stelling en Linie. Tussen de tegels
zitten zulke grote kieren dat dit onveilige voor ﬁetsers kan zijn. De werkzaamheden duren ongeveer twee
weken.

ASFALTERINGSWERKZAAMHEDEN GEMEENTE UITHOORN
Vanaf maandag 8 mei t/m 12 mei zijn
er op verschillende plekken in Uithoorn en De Kwakel asfalteringswerkzaamheden. De wegen blijven
gewoon open maar u kunt overlast
van de werkzaamheden hebben. Als
er een afzetting nodig is, staan er borden of verkeersregelaars. Het openbaar vervoer en de nood- en hulp-

3 mei Henk Muis is
Jack Alderwereld
Wanneer: woensdag 3 mei
2017, 20.00-23.00 uur
Waar: Thamerkerk Amsteldijk N.
Henk Muis uit Brunssum ontdekte vele jaren na de Tweede Wereldoorlog
dat hij eigenlijk Jack Aldewereld heet.
Hij volgt het spoor terug naar de woonplaats van het gezin waarin hij op 2
maart 1943 geboren werd. Het gezin Aldewereld kwam uit Uithoorn en
was in 1942 gedwongen naar Amsterdam te verhuizen. Op 3 mei 2017 om
20.00 uur geeft Jack Aldewereld een
lezing in de Thamerkerk in Uithoorn. In
de Thamerkerk is tevens een minitentoonstelling over Uithoorn in de oorlog.
4 mei herdenking Uithoorn
Wanneer: 4 mei,
19.00-20.30 uur
Locatie: Oranjepark
Thamerdal, Stiltemonument
Amsteldijk-Noord Uithoorn
Op 4 mei 2017 begint er om 19.30 uur
een stille tocht begeleid door slagwerkers, met omﬂoerste trom, vanuit het
Oranjepark naar het Stiltemonument.
De stille tocht gaat onder andere via
o.a. de Dorpsstraat, Wilhelminakade
naar het Stiltemonument toe. De herdenking zal plaats vinden op en in de
nabijheid van het Stiltemonument en
het plein voor de Thamerkerk en begint om exact 19.58 uur met het blazen van de Last Post gevolgd door
tweeminuten stilte. Na de twee minuten stilte speelt het Nationale Volkslied
Het Wilhelmus. Hierna volgt de bloemenhulde door de Gemeente Uithoorn
vertegenwoordigd door Burgemeester en Wethouders van Uithoorn, gevolgd door maatschappelijke instellingen en door bezoekers aan de plechtigheid. Ook vinden er diverse toespraken plaats. Na de ceremonie kunnen
bezoekers weer huiswaarts keren of
een programma volgen in de Thamerkerk. Buurtbewoners worden uitgenodigd de herdenking bij te wonen en
een bloem mee te nemen. In de Thamerkerk is tevens gelkegenheid omde
minitentoonstelling Uithoorn in de oorlog te bezoeken.
diensten krijgen altijd voorrang. Direct omwonenden ontvangen van
ons bericht over de werkzaamheden in hun omgeving. Kijk op www.
uithoorn.nl/werkinuitvoering voor de
exacte locaties.
ASFALTEREN
ACHTERBERGLAAN
Van 1 mei tot 5 juni 2017 gaan we
de Achterberglaan opnieuw asfalteren. Hiervoor is het nodig dat we de
hoofdrijbaan van de Achterberglaan
afsluiten voor al het verkeer. We zorgen ervoor dat bewoners van dit gebied hun woning kunnen bereiken.
Buslijn 170 rijdt niet over de Achterberglaan. Connexxion zet pendelbussen in. Kijk op www.uithoorn.nl/
werkinuitvoering voor meer informatie over de bereikbaarheid, werkzaamheden en omleidingsroutes

4 mei herdenking
De Kwakel
Wanneer: donderdag 4 mei
2017, 19.15 uur - 21.00 uur
Waar: Egeltjesbos De Kwakel
Het 4 mei comité De Kwakel, organiseert dit jaar voor de negende keer een
4 mei herdenking. Deze vind plaats in
het Egeltjesbos, achterin de Kuil. Vanaf 19.15 uur kan er verzameld worden,
waarna even voor half 8 de herdenking
zal aanvangen. Tijdens deze herdenking zal er door middel van een overdenking, gedichten en muziek worden
stilgestaan bij het landelijke thema. Dit
jaar luidt het thema ‘De kracht van het
persoonlijke verhaal’. Even voor 20.00
uur zal door de trompettist de taptoe
worden ingezet, hierna volgen er twee
minuten stilte. Na de twee minuten stilte zal er een kranslegging plaatsvinden, waarna alle bezoekers de gelegenheid krijgen om een roos bij het tijdelijke stiltemonument te leggen. Deze rozen zullen bij de herdenking aanwezig zijn.
Bevrijdingsvuur komt
naar Uithoorn
Wanneer: vrijdag 5 mei 2017,
09.45-11.00 uur
Waar: Gemeentehuis Uithoorn
Het bevrijdingsvuur komt naar de gemeente Uithoorn. Sportclub AKU
brengt het vuur vanuit Wageningen
naar Uithoorn. De jaarlijkse ontsteking
van het bevrijdingsvuur herinnert ons
eraan hoe kwetsbaar en kostbaar vrijheid is. Op 4 mei haalt de sportclub het
vuur op vanuit Wageningen en vervolgens zal men, met het vuur, onder begeleiding naar Uithoorn rennen. Omstreeks 10.00 uur wordt het bevrijdingsvuur verwacht in de gemeente Uithoorn en zal het bevrijdingsvuur
met een korte ceremonie met de Burgemeester van Uithoorn worden ontstoken bij het gemeentehuis. Het bevrijdingsvuur zal op 5 mei vervolgens
de hele dag branden bij het Gemeentehuis van Uithoorn. In de hal van het
Gemeentehuis is ook een kleine expositie over Uithoorn in de oorlog te zien.
U bent van harte uitgenodigd om deze
gebeurtenis mee te maken.
WERKZAAMHEDEN ROTONDE
AMSTELHOEK
Tussen 3 april en 2 juni 2017 zijn er
wegwerkzaamheden aan een gedeelte van de Mijdrechtse Zuwe
(N196) in Amstelhoek. Voor wegafsluitingen en omleidingen, kijk op
www.uithoorn.nl/werkinuitvoering
over de bereikbaarheid, werkzaamheden en omleidingsroutes
BOMEN KAPPEN IN UITHOORN
EN DE KWAKEL
Jaarlijks onderzoeken wij de conditie van bomen. Dan kijken we onder
andere of de bomen nog gezond zijn
en of ze niet gevaarlijk zijn. Uit het
onderzoek blijkt dat 54 bomen een
direct risico opleveren. Deze bomen
zijn gevaarlijk of dood. U kunt ons op
verschillende plekken in de gemeente tegenkomen waar wij deze bomen

De 4 mei herdenking Uithoorn
In onze gemeente heeft de 4 mei herdenking niet alleen betrekking op de
slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Wij staan ook stil bij de slachtoffers die gevallen zijn bij andere oorlogen, geweld of vredesmissies (bijvoorbeeld de Balkanoorlog, de vluchtelingen uit Iran, Irak en Syrië, terroristische aanslagen, e.d.). Vrijheid, verdraagzaamheid en vrede is niet vanzelfsprekend, zeker in 2017 en belangrijker thema dan ooit. De 4 mei herdenking is daar een goed moment voor.
De leerlingen van alle scholen in onze gemeente hebben zich goed kunnen voorbereiden op de 4 mei herdenking. Dankzij het Initiatievenfonds Uithoorn en de medewerking van de bezitter van de originele film “Uithoorn,
het gaat goed...” kreeg elke school 35
readers waarin het leven in Uithoorn
gedurende de oorlog belicht wordt.

Op 3 mei keert Jack Aldewereld terug naar Uithoorn waar zijn ouders
en broers gewoond hebben tijdens de
oorlog. Alleen Jack en zijn zusje Fanny
weghalen. Na het rooien van de bomen halen we alle boomstronken
weg. Wij verbeteren de groeiplaatsen zodat we in het najaar weer nieuwe bomen terug kunnen planten.
Bomenonderzoek
Elk jaar, elke 3 jaar en elke 5 jaar hebben wij verschillende controles onder
bomen. Dit doen wij door een uitgebreid onderzoek te houden (Visual
Tree Assessment VTA onderzoek). Afgelopen jaar hebben wij de grootste,
oudste en risicobomen gecontroleerd.
Risicobomen zijn bomen waarbij wij al
eerder aantastingen of schade hebben vastgesteld. Deze bomen staan
door heel Uithoorn en De Kwakel.
AFSLUITING BOTERDIJK
Maandag 8 mei t/m 11 mei 2017 is
de Boterdijk voor doorgaand ver-

hebben de oorlog overleefd. ’s Avonds
om 19 uur zal Jack in de Stationsstraat (bij Brasserie Du Nord) een plaquette onthullen met daarop de namen
van onze oorlogsslachtoffers. Aansluitend zal hij om 20 uur in de Thamerkerk zijn oorlogsverhaal vertellen. De
toegang is gratis, het aantal plaatsen
beperkt. Voorafgaand aan en direct
na aﬂoop van de lezing kunt u een bescheiden tentoonstelling zien.
Op 4 mei geeft Jack Aldewereld een
besloten gastles op twee scholen over
“zijn oorlog”.
Op 4 mei om 19.30 uur start de herdenking vanuit het Oranjepark met
een stille tocht. Slagwerkers van KnA
gaan voorop met omﬂoerste trom. Bij
het Stiltemonument tegenover de Thamerkerk wordt de Last Post gespeeld
en is het om 20 uur twee minuten stil,
afgesloten door het zingen van twee
coupletten van het Wilhelmus. Daarna volgt een toespraak door de burgemeester, mevrouw Oudshoorn-Tinga.
Zij zal namens de gemeente een krans
leggen, gevolgd door Jack en Ina Aldewereld. Daarna is de bloemenhulde door inwoners en organisaties uit
de gemeente Uithoorn. Iedereen wordt
nadrukkelijk verzocht om bloemen
mee te nemen. Aansluitend is er een
kort programma binnen in de Thamerkerk met o.a. muziek en voordracht.
Wij nodigen u van harte uit om deel
te nemen aan deze herdenking.
Voor actuele informatie verwijzen wij
u graag naar www.facebook.com/
4meiUithoorn of www.facebook.com/
InUithoorn
keer (ook voor ﬁetsers én voetgangers) afgesloten voor werkzaamheden van PWN aan de waterleiding.
Omleiding
Vanuit richting Uithoorn is de Boterdijk afgesloten voor doorgaand verkeer. De Boterdijk is wel bereikbaar
voor bewoners tot huisnummer 180175. Vanuit richting De Kwakel is de
Boterdijk afgesloten voor doorgaand
verkeer, maar Boterdijk en zijstraten
zijn bereikbaar voor bewoners tot
Boterdijk nr. 182-177.
Extra informatie
- Omwonenden ontvangen geen
aparte brief over de werkzaamheden.
- Afsluiting geldt voor “alle” verkeer
dus ook ﬁetsers er voetgangers.
- De werktijden zijn van 7.00-17.00.

O F F I CI Ë L E M ED ED EL IN GEN EN BE K E N D MA K IN GE N
De ofﬁciële mededelingen en bekendmakingen zijn een wekelijkse publicatie
van de gemeente Uithoorn. In deze rubriek staan ofﬁciële mededelingen en
bekendmakingen die voor u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouwplannen of verkeersbesluiten bij u in de buurt. Bovendien wordt vermeld waar
u de plannen kunt bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. Helaas
is het niet altijd mogelijk om moeilijk leesbaar taalgebruik te vermijden. Mocht
u vragen hebben over de rubriek, belt u dan gerust met Publiekszaken, telefoon 0297 513111, of u kunt mailen naar gemeente@uithoorn.nl. U kunt de
ofﬁciële mededelingen en bekendmakingen ook vinden op www.uithoorn.nl.
PROCEDURE
Ter inzage
Stukken die ter inzage liggen kunnen door iedereen worden ingekeken. De
stukken liggen ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum (Laan van
Meerwijk 16) tijdens de openingstijden. Alleen wanneer dat is aangegeven
liggen de stukken ook ergens anders ter inzage zoals bij de openbare bibliotheek De Hoeksteen of dorpshuis De Quakel. De openingstijden van het gemeentelijk informatiecentrum en de openbare bibliotheek kunt u vinden in
de colofon.
Zienswijzen
Zienswijzen kunnen door iedereen kenbaar worden gemaakt. Dit moet schriftelijk worden gedaan bij burgemeester en wethouders van Uithoorn (Laan
van Meerwijk 16) tenzij anders vermeld.

Bezwaren
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden bezwaar indienen. Bezwaren moeten voorzien zijn van motivatie en schriftelijk
worden ingediend bij burgemeester en wethouders van Uithoorn (Laan van
Meerwijk 16) tenzij anders vermeld. Voor het verstrijken van de bezwaartermijn moet het bezwaarschrift zijn ingediend. Een bezwaarschrift heeft geen
schorsende werking. Dit betekent dat de vergunning voor het verstrijken van
de termijn al kan zijn uitgevoerd (met het risico dat het eventueel weer ongedaan moet worden gemaakt).

Voorlopige voorzieningen
Om ervoor te zorgen dat er geen gebruik wordt gemaakt van de vergunning,
kan een voorlopige voorziening worden aangevraagd. Het aanvragen 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 voorziening moet
ook een motivatie bevatten. Voor het aanvragen van een voorlopige voorziening worden door de rechtbank kosten in rekening gebracht.

Beroep
Wij maken u erop attent dat u op grond van de Algemene wet bestuursrecht
binnen zes weken na verzending van onze beslissing in beroep kunt gaan
bij de sector bestuursrecht van de Rechtbank, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam. Voor de behandeling van het beroepsschrift door de rechtbank worden u grifﬁekosten in rekening gebracht. Een dergelijk beroepsschrift heeft
geen schorsende werking. Wel bestaat de mogelijkheid om de president van
de rechtbank in Amsterdam te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Een gemotiveerd verzoekschrift kunt u daartoe tot hem richten. Voor het
in behandeling nemen van een dergelijk verzoekschrift worden u kosten in
rekening gebracht.
DIGITALE BEKENDMAKINGEN
Een aantal bekendmakingen (verordeningen en verkeersbesluiten) worden
niet meer gepubliceerd in De Nieuwe Meerbode. Per 1 januari 2014 heeft de
overheid een verplichting gesteld om Algemeen verbindende voorschriften,
uitsluiten digitaal bekend te maken. U kunt de volledige teksten van verordeningen en verkeersbesluiten alleen nog digitaal inzien via www.ofﬁcielebekendmakingen.nl U kunt zich daar ook inschrijven voor een e-mailservice om
op besluiten uit de gemeente Uithoorn geattendeerd te worden.
Welke bekendmakingen vind ik op www.ofﬁcielebekendmakingen.nl?
- Verordeningen
- Verkeersbesluiten
- Ruimtelijke plannen (publicatie ook via de Gemeentepagina).
TER INZAGE

Tijdelijk:
- Verordening Maatschappelijke ondersteuning Uithoorn 2017 en Nadere regels
Maatschappelijke ondersteuning Uithoorn 2017. Inzageperiode 8 maart tot 19
april 2017. Inlichtingen bij M. Bulthuis, afdeling leven (0297) 513 111.
- Voorontwerpbestemmingsplan Banken 1. Inzageperiode vrijdag 5 mei 2017 tot
en met donderdag 18 mei 2017. Inlichtingen bij A. Stevens, afdeling

De Kwakel
- Noorddammerweg 3, aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van
een woning. Ontvangen 21 april 2017.
- Hooilaan 9, aanvraag omgevingsvergunning voor het uitbreiden van een woning. Ontvangen 24 april 2017.
- Vuurlijn 51, aanvraag evenementenvergunning ontvangen voor het organiseren van het Sport & Spel weekend van KDO van 19 t/m 21 mei 2017. Ontvangen 18 april 2017.
Dorpscentrum
- Dorpsstraat 11-13. Aanvraag exploitatievergunning horecabedrijf en drank- en
horecavergunning ontvangen van Van Meines Retail BV voor het vestigen van
een viswinkel met restaurant – de Viskeuken. Ontvangen 24 april 2017.
De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof,
Park Krayenhoff, Buitendijks)
- Randhoornweg 90, aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van
een startinrichting. Ontvangen 13 april 2017.

Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Grift 29, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een vlonder
met hekwerk in de achtertuin. Ontvangen 12 april 2017.
- Ebro 141, aanvraag omgevingsvergunning voor het wijzigen van de gevel. Ontvangen 24 april 2017.
Thamerdal
- Kloosterhof 4 te Uithoorn, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen
van een PortaCabin. Ontvangen 13 april 2017.
- Zijdelveld 66a, aanvraag omgevingsvergunning voor het uitbreiden van een
woning. Ontvangen 6 april 2017.
Zijdelwaard
- Achterberglaan 68, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een
dakkapel. Ontvangen 22 april 2017.

INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING

De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.
Bedrijventerrein Uithoorn
- J.A. van Seumerenlaan 3, aanvraag evenementenvergunning voor het houden
van de 33e Admiralencup van 2 t/m 4 juni 2017. Ontvangen 23 april 2017.

WWW.UITHOORN.NL

Vervolg op volgende blz.

O F F I CI Ë L E M ED ED EL IN GEN EN BE K E N D MA K IN GE N
KENNISGEVING VOORGENOMEN VASTSTELLING HOGERE
GRENSWAARDEN
De Kwakel
Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken bekend, dat zij voornemens tot
vaststelling van een hogere grenswaarde als bedoeld in de Wet geluidhinder. Het
verzoek heeft betrekking op nieuwbouw van 1 woning aan de Drechtdijk 95. De verhoogde geluidbelasting wordt veroorzaakt door het wegverkeer van de Drechtdijk.
Het ontwerp van het verzoek ligt, met de daarbij behorende stukken, vanaf vrijdag
5 mei 2017 tot vrijdag 19 mei 2017 tijdens kantooruren ter inzage bij de gemeente
Uithoorn, Laan van Meerwijk 16, Uithoorn. Na (telefonische) afspraak kunnen de
stukken ook buiten kantooruren worden ingezien. Opmerkingen over het ontwerpverzoek kunnen binnen bovengenoemde termijn schriftelijk bij ons college worden
ingebracht (postadres: Postbus 8, 1420 AA Uithoorn). Degene die bedenkingen indient, kan verzoeken zijn of haar persoonlijke gegevens niet bekend te maken. Alleen belanghebbenden kunnen hun bedenkingen hiertegen indienen.
VERLEENDE (OMGEVINGS-)VERGUNNINGEN
Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar/beroep maken. Hoe u
dat moet doen leest u bovenaan in deze advertentie in het grijze kader.
De Kwakel
- Iepenlaan 3, omgevingsvergunning voor het bouwen van een woning. Bezwaar: t/m 6 juni 2017.
- Vuurlijn 29 te De Kwakel, omgevingsvergunning voor het plaatsen van een tijdelijke woning. Bezwaar: t/m 31 mei 2017.
- Poelweg 44. Exploitatievergunning voor het huisvesten van tijdelijke arbeidsmigranten verleend aan Weiveld B.V. Bezwaar t/m 6 juni 2017.
- Graslaan 12 te De Kwakel, omgevingsvergunning gevelwijzingen van de garage van de woning, Bezwaar t/m 7 juni 2017.

De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof,
Park Krayenhoff, Buitendijks)
- Randhoornweg 100. Verklaring van geen bezwaar verleend aan Stichting
Avondvierdaagse Uithoorn voor het organiseren van de avondvierdaagse van
12 t/m 15 juni 2017.
Dorpscentrum
- Amstelplein, Dorpsstraat, Marktplein, Wilhelminakade. Evenementenvergunning verleend aan Star Promotions B.V. voor het houden van een zomermarkt
op 29 en 30 juli 2017. Bezwaar t/m 31 mei 2017.
- Stationsstraat 41-45. Verklaring van geen bezwaar verleend aan Burgerinitiatief 4 mei Uithoorn voor het onthullen van een plaquette ter nagedachtenis aan

-

de oorlogsslachtoffers uit Uithoorn op 3 mei 2017 om 19.00 uur.
Koningin Julianalaan 27. Exploitatievergunning horecabedrijf verleend aan de
exploitant van Lorenzo Grillroom t/m 25 april 2020. Bezwaar t/m 6 juni 2017.
Wilhelminakade 3. Kennisgeving incidentele festiviteiten (ontheffing geluidsnorm) voor Café De Gevel op 22 april 2017 van 16.30 tot 22.00 uur en op 27
april 2017 van 15.30 tot 21.00 uur.

Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Amstelplein. Evenementenvergunning verleend aan Stichting Streekmarkt Uithoorn aan de Amstel voor het houden van een Streekmarkt op 9 september
2017. Bezwaar t/m 31 mei 2017.
- Schans 19. Drank- en horecavergunning en exploitatievergunning horecabedrijf (t/m 21 april 2020) verleend aan de exploitant van Proeflokaal De Schans.
Bezwaar t/m 6 juni 2017.
- Laan van Meerwijk 16. Verklaring van geen bezwaar verleend aan gemeente
Uithoorn voor het binnenhalen van de lopers van sportvereniging AKU met het
bevrijdingsvuur op 5 mei 2017 om 10.00 uur.
- Schans 108. Kennisgeving incidentele festiviteiten (ontheffing geluidsnorm)
voor Café De Herbergh 1883 op 15, 22 en 26 april 2017 van 20.00 tot 1.00 uur.
Zijdelwaard (Europarei)
- Europarei fase 1, vergunning voor Stedin Operations voor het aanleggen van
HL distributieleiding. Bezwaar t/m 25 mei 2017.
- Europarei-Straatsburgflat, vergunning kabels en leidingen voor CIF B.V. voor
het leggen van glasvezel.
Thamerdal
- Zijdelveld 66C, instemming voor Allinq HFC B.V. voor het vervangen van een
ingewaterde coaxiale kabel.
Overige bekendmakingen Uithoorn - De Kwakel
- Vergunning ingebruikname gemeentegrond verleend aan Centercom Buitenreclame B.V. voor het plaatsen van 20 tijdelijke reclameborden voor de verkeersveiligheidcampagne “aandacht op de weg” van 1 t/m 14 mei 2017. Bezwaar t/m
31 mei 2017.
- Verklaring van geen bezwaar verleend aan Velomanagement Holding B.V. voor
een fietstoertocht op 25 mei 2017.
START INSPRAAK VOOR VOORONTWERPBESTEMMINGSPLAN
BANKEN 1
Toelichting
De aanleiding van het opstellen van het bestemmingsplan Banken 1 is het legaliseren van de bestaande hooischuur op het perceel Banken 1.

Inspraak
Het voorontwerpbestemmingsplan Banken 1 ligt in het kader van de inspraakprocedure van vrijdag 5 mei 2017 tot en met donderdag 18 mei 2017 ter inzage tijdens de openingstijden van het gemeentehuis in het gemeentelijk informatiecentrum in de hal van het gemeentehuis. Het voorontwerp bestemmingsplan is digitaal te raadplegen op www.uithoorn.nl. Binnen deze termijn kan een ieder een inspraakreactie zenden aan het college van burgemeester en wethouders (Postbus
8, 1420 AA Uithoorn). Op de inspraakreacties zal vervolgens een standpunt worden ingenomen.
Verdere procedure
Na verwerking van de reacties zal het ontwerpbestemmingsplan op grond van de
Wet ruimtelijke ordening zes weken ter inzage worden gelegd. Iedereen kan dan
een zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad indienen.
De raad zal vervolgens een beslissing nemen over de vaststelling van het bestemmingsplan. Door middel van publicaties in De Nieuwe Meerbode, de Staatscourant en op de website zal bekend worden gemaakt wanneer zienswijzen kunnen
worden ingediend.
Uithoorn, 3 mei 2017

BEKENDMAKING VERORDENING “DE ERFGOEDVERORDENING
GEMEENTE UITHOORN”
Op 30 maart 2017 heeft de gemeenteraad van Uithoorn “de Erfgoedverordening
gemeente Uithoorn 2017” vastgesteld.
BEKENDMAKING BELEIDSREGEL EX ARTIKEL 4:81 VAN DE
ALGEMENE WET BESTUURSRECHT MET BETREKKING TOT
TOEPASSING VAN ARTIKEL 13B OPIUMWET
(DRUGS-OVERTREDINGEN/HENNEPTEELT) EN ARTIKEL 174 VAN DE
GEMEENTEWET (VOORBEREIDENDE HANDELINGEN/GROWSHOPS)
Op 5 april hebben de burgemeesters van de gemeenten Amstelveen, Aalsmeer,
Uithoorn, Ouder-Amstel en Diemen bovengenoemde beleidsregel vastgesteld.

Aanleiding voor het vaststellen van deze beleidsregel is dat genoemde gemeente
steeds vaker worden geconfronteerd met overtredingen van de Opiumwet die verstoringen van de openbare orde, overlast en gevaarlijke situaties tot gevolg hebben. Daarnaast hebben genoemde gemeenten de wens het handhavingsbeleid
van de samenwerkende gemeenten eenduidig, slagvaardig en transparant te maken door dit te uniformeren, te actualiseren en aan te vullen.
De beleidsregel is bekendgemaakt via Overheid.nl

WWW.UITHOORN.NL

PROFITEER NU!

10%

VOORJAARS

KORTING!

Shirley is genezen
van kanker.

TE HUUR BOERDERIJBUNGALOWS
OP DE VELUWE - EPE (GELDERLAND)
BESCHRIJVING
Regio
: Gelderland/Veluwe
Aantal pers. : 4 personen
Type
: bungalow
Omschrijving : Modern en smaakvol
ingerichte bungalow
met terras en royale
bostuin.

LIGGING
Te huur op het fraaie, rustig
gelegen bungalowpark
Rabbit-Hill-Epe in het bos- en
heiderijke Epe / Nunspeet, met
zijn vele wandel- en ﬁetspaden.

Aantal slaapk. : 2 slaapkamers

Voor informatie zie onze site: www.rabbithillepe.nl

Hier kunt u ook de andere huizen bekijken die worden verhuurd.

Mogelijkheid voor reserveren 7 dagen
per week (ook na 18.00 uur).
Fa. Logtenberg Beheer: 0578-688008 of 06-39668162.
Ook kan men via de site reserveren, of via w.logtenberg@outlook.com

KiKa heeft als doel om de genezingskans in 2025 naar 95% te vergroten.
Om dit te realiseren, is er nog veel kostbaar onderzoek noodzakelijk.

Uw steun is dus hard nodig!
www.kika.nl - Giro 8118*
*is nu IBAN: NL89 INGB 000 000 8118

De opbrengsten komen ten goede aan de centra voor kinderoncologie: Emma Kinderziekenhuis AMC Amsterdam | UMC Groningen Koningin Beatrix Kinderkliniek | Willem-Alexander Kinder- en
Jeugdcentrum Leiden | UMC St. Radboud Kinderziekenhuis Nijmegen | Erasmus MC - Sophia Kinderziekenhuis Rotterdam | VU Medisch Centrum Amsterdam | Wilhelmina Kinderziekenhuis Utrecht

Fikse burenruzie bij
De Gasperiflat

Buurman betrapt inbrekers
Uithoorn - Op zaterdag 29 april
even voor half tien in de avond
hoorde een bewoner van Ebro een
harde knal in de woning van de buren. Hij is een kijkje gaan nemen
en zag uit het huis een man en een
vrouw wandelen. De twee stapten in een donkerblauwe auto met
spoiler. De vrouw nam achter het
stuur plaats. De bewoner heeft het
kenteken van de auto genoteerd,

maar deze bleek niet te horen bij de
betreffende auto. De politie is gealarmeerd en agenten zijn de woning ingegaan. De inbrekers hadden zich toegang verschaft door
een zijraam in te tikken. Onderaan
de trap in de woning vonden agenten een kluis. Dit is waarschijnlijk
de klap geweest die de bewoner
heeft gehoord. Er loopt een verder
onderzoek.

Sieraden weg na inbraak
Uithoorn - In de nacht van woensdag 26 op donderdag 27 april is ingebroken in een woning aan de Pieter Hellendaallaan. Via een zijraam
hebben de dieven zich toegang verschaft. Het alarm is door hen onklaar
gemaakt. Het hele huis is doorzocht,
zowel beneden als op de bovenverdieping. Gestolen zijn diverse sieraden. De inbraak heeft tussen ne-

gen uur in de avond en donderdagmorgen elf uur plaatsgevonden. Een
tweede woninginbraak kende geen
vermissingen. Dieven hebben, ook
in de nacht van woensdag op donderdag, ingebroken in een woning
aan de Burgemeester Kootlaan. Ze
troffen vier verhuisdozen aan. De
rest van de spullen waren al voor de
verhuizing meegenomen.

Scooter gestolen
Uithoorn - Op dinsdagavond 25
april is tussen negen uur en drie minuten over negen een scooter gestolen vanaf Rode Klaver. Door getuigen
is gezien dat een jongen van ongeveer 20 jaar met een getinte huids-

kleur op de brommer wegreed. Hij is
ongeveer 1.75 tot 1.80 meter lang en
droeg een zwarte jas en een spijkerbroek. Hij reed weg in de richting van
de flats. De scooter is van het merk
Vespa en het kenteken is DHJ-26-H.

Uithoorn - Al geruime tijd leven diverse bewoners in onmin met een
groep andere bewoners van De
Gasperiflat die hun huis zouden gebruiken voor prostitutie. Afgelopen
maandag 1 mei rond acht uur in de
avond kregen de beide partijen ruzie, werd er gescholden en waren
er duw- en trekpartijen op de galerij. De bewoners van het prostitutiepand waren op dat moment aan het
verhuizen. Een van hen, een 26-jarige vrouw, voelde zich bedreigd en
heeft met pepperspray gespoten
naar een 55-jarige man, die haar
vervolgens met een mes in haar
arm stak. De man is aangehouden
door de politie en meegenomen
voor verhoor. De 26-jarige vrouw
is per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. De schermutselingen
waren hiermee nog niet ten einde. Een groep jongeren begonnen

met stenen te gooien naar de verhuiswagen en de bewoners, die aan
het verhuizen waren. Hierdoor zijn
twee auto’s beschadigd geraakt.
De politie was met diverse agenten ter plaatse, kreeg hulp van enkele hondengeleiders en assistentie van helikopters. De heli van de
GGD bleek niet nodig. De heli van
het mobiel medisch team is geland
op de Bovenkerkerweg. De stenengooiers zijn weggerend. Met de helikopter is naar hen gezocht. Vooralsnog zijn in deze geen aanhoudingen verricht. De politie heeft al
diverse getuigen gehoord. Wie nog
niet gehoord is, maar wel meer informatie heeft, wordt verzocht contact op te nemen via 0900-8844.
Er wordt verder onderzoek gedaan
door de recherche. De burgemeester heeft dezelfde avond het betreffende pand dicht laten spijkeren.
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INFORMATIEF
DOKTERSDIENSTEN
Spoedgevallen overdag via
eigen huisarts en dan toets 1.
Spoedgevallen avond/nacht/
weekenden via huisartsenpost
Ziekenhuis Amstelveen,
tel. 020-4562000.
APOTHEEK
Apotheek Thamer Zijdelwaardplein 81 Uithoorn, tel. 0297-562851
Apotheek Boogaard Amstelplein
27 Uithoorn, tel. 0297-566886
DIERENHULP
Dierenambulance,
tel: 06-53315557.
DIERENARTSEN
Dierenarts Annemieke Calis
Oranjelaan 32A, 1421 AK Uithoorn,
tel. 0297-565989
Dierenartsenpraktijk UithoornAalsmeer, Marijnenlaan 46, 1421
NH Uithoorn, tel: 0297-560627.
BRANDWEER & POLITIE
Brandweer, tel. 020-5556666.
Politie, tel: 0900-8844.

sinds 1888

COLOFON

SLACHTOFFERHULP
info: 0900-0101.
www.slachtofferhulp.nl
PSYCHOLOGISCHE
HULPVERLENING
Eerstelijnspraktijk voor
Psychologische Zorg
Mw. drs. FMP van Dijk,
Aanmelding: 088-5808000
De Stroom, praktijk voor
psychotherapie en coaching
Mw. M. Eringa,
Integraal Therapeut
0297-267960, www.destroom.info
ELIAGG Uithoorn
Psychotherapeut Dr. R.J. Filius
Ondernemingsweg 230,
1422 DZ Uithoorn, 0297-569544
www.eliagguithoorn.nl
Psychologen Uithoorn
Praktijk Van ‘t Hoff, 06-51994830
Biedt behandelingen aan
kinderen, jongeren, volwassenen,
ouders en gezinnen
Praktijk Klerks, 06-40418725
GZ-psycholoog BIG. Behandelaanbod o.a. CGT, EMDR, ACT,
mindfulness, muziektherapie
Pr. Margrietlaan 86c Uithoorn,
www.psychologen-uithoorn.nl

Verschijnt woensdag
EDITIE 3:
UITHOORN, DE KWAKEL,
NES A/D AMSTEL
Uitgave van:
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht
130e jaargang

Kantooradres:
Anselmusstraat 19
3641 AM Mijdrecht
Tel. 0297-581698
Mobiel 06-53847419
Aanleveren van advertentie:
Dinsdag voor 10.00 uur
verkoopuithoorn@meerbode.nl
Advertentieverkoop:
Nel van der Pol
Kees Jan Koedam
Advertentie-tarieven:
op aanvraag

OPLAGE: 14.900
Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren op
artikelen of zijn mening te geven op
ontwikkelingen die spelen binnen de
gemeente. Uw ingezonden brief dient
echter ondertekend te worden ingestuurd, dus voorzien van naam, adres,
telefoonnummer en/of e-mailadres.
Deze gegevens worden niet volledig
in de krant gepubliceerd; wél naam
en woonplaats. Anoniem ingezonden
brieven worden niet in behandeling
SLACHTOFFERHULP
genomen.
De redactie behoudt zich
info:recht
0900-0101.
het
voor brieven te weigeren dan
wel
te redigeren of in te korten. Houd
www.slachtofferhulp.nl
maximaal 300 woorden aan.
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Aanleveren van kopij:
Maandag voor 15.00 uur
redactieuithoorn@meerbode.nl
Maximum
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Dinsdag voor 10.00 uur
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Advertentieverkoop:
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Druk:
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Tel. 0251-674433
Centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900

Uithoorn - Je leest het wel eens in
de krant: vrouw onwel in winkelstraat, dankzij reanimatie door omstanders en de inzet van een AED
apparaat, kon zij met hartslag door
de ambulance naar het ziekenhuis
worden vervoerd. Een gelijksoortig verhaal vertelde een collega die
op een verjaardag zat waarbij een
kennis het ene moment nog vrolijk
grappen zat te maken en het andere moment zomaar op de grond viel.
Eerst werd nog gedacht aan een
grap maar de man reageerde nergens op. Ze was zo blij dat ze onlangs een cursus reanimatie had
gevolgd en wist wat ze kon doen!
EHBO vereniging Camillus orga-

niseert eind juni een cursusavond
van 3 uur waarin je leert reanimeren, beademen en het AED apparaat bedienen. Het is een intensieve avond maar na afloop zul je zeker
weten wat je moet doen als er iemand hartfalen heeft en jij bent toevallig net in de buurt! Het zal zijn op
een maandag avond en de kosten
bedragen 50,- euro.
Heb je interesse? Bel voor informatie naar Chris (06-11155899) of Aernoud (06-44712585). Mocht je toch
liever een volledige cursus basisEHBO willen doen, die gaat na de
zomer weer van start. Je kunt je hier
al voor opgeven!

Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren op
artikelen of zijn mening te geven op
ontwikkelingen die spelen binnen de
gemeente. Uw ingezonden brief dient
echter ondertekend te worden ingestuurd, dus voorzien van naam, adres,
telefoonnummer en/of e-mailadres.
Deze gegevens worden niet volledig
in de krant gepubliceerd; wél naam
en woonplaats. Anoniem ingezonden
brieven worden niet in behandeling
genomen. De redactie behoudt zich
het recht voor brieven te weigeren dan
wel te redigeren of in te korten. Houd
maximaal 300 woorden aan.
Let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op attent,
dat door ons in deze krant geproduceerd
advertentie-, foto-, en/of tekstmateriaal niet beschikbaar wordt gesteld
aan derden. Dus ook niet per e-mail,
fotokopie of anderszins zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van
de uitgever!

WWW.MEERBODE.NL

Pete Bog’s BigBand bij Colijn
Uithoorn - Inmiddels mag best
wel gezegd worden dat Pete Bog’s
BigBand traditiegetrouw weer een
heerlijke muzikale avond bij Partycentrum Colijn zal verzorgen op 13
mei a.s. Het thema van deze avond:
Pete Bog’s BigBand meets Friends.
Een keur van zangers en zangeressen en solerende instrumentalisten zullen de revue passeren
en de gasten voorzien van heerlijke jazz. Zij treden op in de prachtige zal van Axel en Heleen Colijn,
ingericht als een sfeervolle nacht-

club met knusse zitjes en natuurlijk
onontbeerlijk; lekkere drankjes en
hapjes. De avond begint om 20.00
uur en er zullen drie sets gespeeld
worden waarvan de laatste set extra
gericht is op de aanwezige dansers;
de voetjes mogen dus ook weer
van de vloer. De kaarten voor deze avond zijn inmiddels verkrijgbaar
bij Partycentrum Colijn, The Read
Shop en online via www.petebogsbigband.nl. Ze kosten 10,00 euro in
de voorverkoop en aan de deur zijn
ze 12,50 euro.

Op de foto, de eerste boekpresentatie in de bibliotheek van Abcoude. Xenia
Kaspers, manager van o.a. Linda de Mol en zelf succesauteur, nam het eerste exemplaar in ontvangst.

Daten wat de pot schaft:

Abcoudse schrijft debuut
over een tweede date-leven
Regio - Quizas combineert do’s en
don’ts van het daten rond je midlife met zeer grappige en vermakelijke verhalen. Quizas is de nickname
van Karina Johannes (53) waamee
ze zich na haar scheiding, tien jaar
geleden, heeft ingeschreven op een
paar datingsites. Waarom ze besloot er een boek over te schrijven?
Zelf zegt ze hierover: “Ik was bijna
10 jaar verder en had de ware nog
steeds niet gevonden. Ik ontmoette wel veel mannen en kwam in de
gekste situaties terecht. Toen ik na
mijn vijftigste ontdekte dat de meeste van mijn mannelijke single leeftijdsgenoten liever kiezen voor een
jongere dame was voor mij de maat
vol! Het is gewoon niet eerlijk: naarmate mannen ouder worden, wordt
hun vijver steeds groter, terwijl de
vijver voor vrouwen steeds kleiner
wordt. Ik besloot al mijn avonturen
en wijze lessen op papier te zetten.
Zo heb ik er tenminste nog een boek
aan over.” Ze hoopt dat dit boek andere vrouwen gaat helpen, hoe en
waar ze toch die leuke man kunnen vinden. Maar ook dat single-zijn
misschien helemaal niet zo erg is als
het lijkt.
Tips
Quizas geeft in haar boek kostba-

re tips voor vrouwen die het daten
weer willen oppakken. Zo geeft ze
o.a. aan hoe je je marktwaarde kunt
berekenen en wie de rekening zou
moeten betalen bij een date. Om die
reden is het boek ook interessant
en aan te bevelen voor single mannen. Kunnen we nog een deel 2 verwachten? “Ik kan niet wachten om
met het volgende boek te beginnen,
maar dat gaat over heel iets anders.
Toch krijg ik nu veel verzoeken om
met een deel 2 over Daten te komen,
bijvoorbeeld vanuit het perspectief
van de man. Het blijft dus nog even
een verrassing”, aldus de schrijfster.
Karina Johannes was begin april
met haar boek te gast bij RTL Live,
waarna de vraag naar haar boek
volkomen onverwachts een stormloop nam. Karina: “De reacties zijn
stuk voor stuk erg positief. Dit was
toch erg spannend, het is immers
mijn debuut”. Het interview is terug
te kijken via RTL Live of via de Facebookpagina van het boek. Zaterdag
6 mei van 13:00 tot 15:00 is Karina te
gast bij de Bruna boekwinkel op het
Amstelplein te Uithoorn. Een unieke
kans om een gesigneerd exemplaar
van het boek aan te schaffen. Ze zal
tevens tips geven en vragen beantwoorden over daten. Het boek is ook
te bestellen via Bruna.nl

1 minuut films bij De
Cinesjaste
De Kwakel - Een jaarlijks gebeuren bij De Cinesjasten is de 1 minuut film. Het lijkt zo makkelijk om
een kort filmpje te maken, maar dat
is het niet. Vooral als de lengte van
de film maar 60 seconden is, geen
seconde langer of korter. Het onderwerp is vrij en deelnemers mogen kiezen of ze film of foto’s gebruiken, allebei is trouwens ook mogelijk. Er moet een duidelijke verhaallijn zijn met een begin, middenstuk en einde. En een titel en een
aftiteling. Dit jaar willen we de leden laten raden wie het filmpje gemaakt heeft. Dus nu bij de aftiteling geen naam, bij zelf ingesproken tekst verraad je je zelf natuurlijk ook. Wel kan geschreven tekst
gebruikt worden en passende muziek. Geen eenvoudige opgave. De
onderwerpen van voor af gaande jaren zijn onder andere: Guitar players, Lachen is gezond, Tafeltje dek

je, Gemaal de Cruquius. De club is
weer heel benieuwd naar de resultaten. Andere thema’s, die elk jaar
terug komen zijn de vakantie film,
de montage opdracht (waarbij iedereen hetzelfde materiaal krijgt om
mee te werken. Er komen dan hele verschillende filmpje uit). en de
wisselprijs (hier ligt het thema vast).
Ook is er nog de vrije film (hierbij
laat je een nog niet vertoonde film
zien). De clubavonden zijn eens in
de 3 weken op dinsdagavond . Het
adres is het Dorpshuis de Quakel,
Kerklaan 16, De Kwakel. Voor afgaande aan de clubavond wordt les
gegeven in het programma Magix.
U kunt ook kijken op onze website
www.cinesjasten.nl Bent u nieuwsgierig geworden? U bent van harte
welkom op de clubavond van 9 mei
2017. De 1 minuut films zullen dan
vertoond worden. De avond begint
om 20.00 uur.

CHAZZ 2017 zaterdag 24 juni

Regio - Vanaf nu kunt u wekelijks een stukje lezen over Chazz
2017, het jazzfestival op Boerderij Stroomzicht, Westzijde 50, 1426
AT De Hoef. Op 24 juni van 16.00
tot 22.00 uur swingt het weer en
klinkt er heerlijke muziek in de
mooie, sfeervolle tuin. Tussendoor
naar huis om te eten is niet nodig,
want er zijn stands met lekkernijen en drankjes. En dan nu iets over
een van de bands. Niet de minste:
Gradalicious & the Lounge Facto-
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Cursus reanimatie en AED

50% korting op definitief
ontharen
Regio - Wie in de maand mei begint met IPL krijgt bij NZURI maar
liefst 50% korting! IPL is een methode voor het definitief verwijderen
van ongewenste haargroei. Zolang
de haren donker zijn kan dit op elk
onderdeel van het lichaam. Er zijn
doorgaans 6 tot 10 behandelingen
nodig om het gewenste resultaat te
bereiken, omdat haren allemaal in
een verschillende groeifase zitten.
Het witte licht van het IPL-apparaat
wordt door de huid doorgelaten en
opgevangen door de haren. De haren zetten het licht om in warmte en

zo komt het licht alleen daar waar
het moet zijn: in het haarzakje. IPL
is dus ook een veilige methode voor
mensen met een gevoelige huid! De
toch al betaalbare methode voor
het definitief verwijderen van ongewenste haren is dus bij NZURI in de
maand mei nog eens EXTRA voordelig! Ook het inplannen van IPL
doe je makkelijk zelf via de website www.nzuri.info. Wil je nog meer
informatie of een vrijblijvende intake neem dan contact op met de
salon via 06-31576702 of nzuri@
ziggo.nl.

Kienen
Uithoorn - Op zaterdagavond 6 mei
organiseert stichting Serviam weer
een gezellige bingoavond in het KNA
gebouw Legmeerplein. De zaal is
open vanaf 19.00 uur en we beginnen

om 20.00 uur. Op deze avond kunt u
weer vele mooie en leuke prijzen winnen, o.a. onze boodschappentassen.
Als hoofdprijs kunt u kiezen uit een
van onze bekende enveloppen.

ry. Ze waren er ook in 2016. Publiek
en organisatie waren enthousiast
over Grada Otten en haar muzikale vrienden. Ze heeft een geweldige stem, zingt pop en jazz met een
relaxte timing. “Die timing en haar
timbre laten je niet meer los, zodat
haar zang nog lang in je geheugen
blijft hangen.” Dynamisch is ze en ze
ziet er ook nog eens fantastisch uit.
De vijf muzikale Lounge-Factoryvrienden van Grada zijn veelzijdige
musici, gevormd door invloeden uit
jazz, lounge en funk. Ze hebben een
flinke staat van dienst. De toetsenist
en gitarist bijvoorbeeld werken mee
aan theaterproducties. De bassist is
songwriter en de saxofonist is ook
d.j. en treedt op als klassiek musicus. Het is een feest om naar Gradalicious & the Lounge Factory te
luisteren. Ze treden op van 17.45 uur
tot 19.00 uur. Kom vooral luisteren
en kijken. Bezetting van The Lounge
Factory: op gitaar: Guido van der
Sluis, op bas: Edwin van Huik, op
toetsen: Gertjan Essenstam, op
sax: Robbert Tuinhof en slagwerk:
Bill Honing. Zie www.chazz.nl voor
foto’s en de sfeer van het festival.
Daar vindt u ook informatie over het
goede doel van Chazz 2017 en over
de kaartverkoop.

Bingo Ouderenbonden
Uithoorn - De Uithoornse Ouderenbonden houden, zoals langzamerhand traditie is, ook dit seizoen hun
Bingomiddag op de tweede dinsdag
in iedere maand. Dit keer is dat op
dinsdagmiddag 9 mei aanstaande.
De Bingo vindt plaats bij VITA, Bilderdijkhof 1 te Uithoorn. Aanvang
14.00 uur, de zaal is open om 13.30

uur. Uw gastvrouw is Hanny Kampen. De toegang is gratis en iedereen is welkom. De consumpties zijn
zeer redelijk geprijsd. Er zijn iedere
keer veel mooie prijzen te winnen.
Deze bingo staat bovendien bekend
om de prettige sfeer. Kortom men is
gewoon een gezellige middag uit.
Kom eens kijken en doe mee!!
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Lezing over Vleermuizen

Vogelexcursie Waverhoek
Regio - Op zaterdag 6 mei kunt u
met de Vogelwerkgroep van IVN de
Ronde Venen & Uithoorn mee voor
een excursie in de Waverhoek. In dit
natuurontwikkelingsgebied, gelegen tegen de Botshol, gaan we op
zoek naar typische moeras- en rietvogels, zoals kleine karekiet; rietzanger; rietgors en de prachtige blauwborst. Ook zullen we kluten en grutto’s zien, naast andere steltlopers

die hier voorkomen. Wellicht treffen
we een lepelaar of purperreiger. In
het jaar van de koekoek houden we
natuurlijk ook voor deze soort onze oren en ogen open. Zouden ze
al terug zijn in het gebied? De excursie start op de parkeerplaats van
de Waverhoek om 8.30 uur en duurt
tot circa 12.00 uur. Deze keer is opgeven voor de excursie verplicht. Dit
kan via www.vogelweek.nl

Regio - Op dinsdag 2 mei organiseert IVN De Ronde Venen en Uithoorn een lezing over vleermuizen.
De lezing wordt verzorgd door Harrie Pelgrim. Hij is vleermuizenexpert
en coördinator van de vleermuizenwerkgroep Utrecht. Vleermuizen hebben van oudsher een griezelige reputatie. In allerlei legendes
werden ze in verband gebracht met
heksen en duivels. Op Halloween
werden hen voorspellende vermogens toegekend. De vampier is de
bloeddrinkende
vermenselijking
van de vleermuis. Zulke onheilsgedachten zijn niet vreemd omdat deze dieren zich vooral 's nachts vertonen, ondersteboven slapen en
als enige zoogdier kunnen vliegen.
Toch zijn deze bijzondere beestjes

erg nuttig. In één nacht kunnen ze
soms wel meer dan duizend muggen vangen. Probeer dat maar eens
na te doen. De vleermuizen zijn beschermde dieren. Er is geen officiële
opvang, maar als je een hulpbehoevend exemplaar aantreft dan zijn er
altijd vrijwilligers om hem weer op
te lappen. Harrie Pelgrim is daar
een van. Wil je weten hoe vleermuizen muggen vangen, waar en
hoe ze slapen en of ze geluid maken, kom dan naar deze interactieve lezing. De lezing wordt gehouden
in het NME-centrum De Woudreus,
Pieter Joostenlaan 28a in Wilnis. De
zaal is open vanaf 19.45 uur. De lezing begint om 20.00 uur. Iedereen
is welkom. Wel wordt er een vrijwillige bijdrage gevraagd van 2.50 euro.

Kleur geel:
Nr 42: Loogman Aalsmeer:
2 wasbeurten incl. gratis
binnen reinigen
Nr 122: A&M Producties:
een softshell-jack
Nr 218: Solidoe Aalsmeer:
1 rugzakje met inhoud
Nr 320: Kwekerij De Noordpoel:
1 opgemaakte kist met
planten + 1 pot met planten
Nr 461: Loogman Aalsmeer:
2 wasbeurten incl. gratis
binnen reinigen
Kleur blauw:
Nr 97: Kwekerij De Amstel:
een grote plant
Nr 196: Loogman Aalsmeer:
2 wasbeurten incl. gratis

binnen reinigen
Nr 214: Cafetaria Friends Uithoorn:
2 flessen wijn
Nr 334: Solidoe Aalsmeer:
1 rugzakje met inhoud
Nr 420: Kwekerij De Amstel:
een grote plant
Kleur wit:
Nr 54: Slagerij Eijk en Veld: BBQvlees voor zes personen
Nr 106: Solidoe Aalsmeer:
1 rugzakje met inhoud
Nr 206: Loogman Aalsmeer: 2
wasbeurten incl. gratis
binnen reinigen
Nr 307: Een dinercheque voor t.w.v.
75 euro, aangeboden door
John en Tiny Vork
Nr 484: Cafetaria Friends Uithoorn:
1 fles wijn
Kleur groen:
Nr 50: Intersport DUO: een
cadeaubon van 30 euro
Nr 103: Marian’s HomeHairStyling:
Stijlstang shampoo en
crème
Nr 279: Kwekerij De Noordpoel:
1 opgemaakte kist met
planten + 1 pot met planten
Nr 394: Loogman Aalsmeer:
2 wasbeurten incl. gratis
binnen reinigen
Nr 421: Kwekerij De Amstel:
een grote plant
Hoofdprijzen:
Kleur groen nr 215:
Tegoedbon van 100 euro bij Digi-me
Kleur geel nr 180:
Renault-Nissan Nieuwendijk: Een
weekend Renault naar keuze rijden
Kleur blauw nr 214:
Sparnaay: Guess horloge w0658g7
Het allerbelangrijkste van de actie is
echter geweest dat we een prachtige bijdrage hebben geleverd aan
het contact tussen een ziek/gehandicapt kind en zijn ouders. Dit is namelijk hetgeen waarvoor het Ronald
McDonald Kinderfonds zich al 30
jaar succesvol inzet. Via deze weg
willen we alle bedrijven en/of particulieren bedanken die een prijs
hebben gedoneerd aan de loterij en
alle personen die loten hebben gekocht!

Oefenveld Qui Vive
omgedoopt tot Otto Arena
De Kwakel - Met het afscheid van
Erik en Mark Otto van Heren 1 is
een eind gekomen aan 19 jaar Otto
Imperium waarin Mark en Erik samen met hun oudere broer Wouter
in het eerst Heren-team van Qui Vive speelden. In die periode promoveerde Qui Vive – mede door hun
inzet en hockeykwaliteiten - van de
tweede klasse naar de hoofdklasse.
Om de afsluiting van deze periode te

markeren, verraste Rob Das, voorzitter van Qui Vive, afgelopen zondag
de Otto-familie door het oefenveld
van Qui Vive om te dopen tot Otto
Arena. Rob Das: ‘Drie broers uit een
familie in het eerste team, is heel
bijzonder. We hebben van hun spel
genoten en gaan hen node missen.
De Otto-familie zijn echte ambassadeurs van onze club die deze eer
meer dan waard zijn.”

NU € 5.000
VOORDEEL

*

Nissan Nieuwendijk

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

*Vraag naar de exacte voorwaarden. Nissan QASHQAI:

3,8-6,0 l/100km

99 tot 138 gr/km.

IJssalon Cadore trakteert
De Voedselbank!
Regio - IJssalon Cadore heeft voor
de kinderen van de voedselbank
wel een hele bijzondere traktatie
bedacht voor Koningsdag. Alle kinderen van de voedselbank Uithoorn
- De Kwakel, Aalsmeer en de Ronde Venen ontvangen een ijs-strippenkaart de alom bekende Bollenkaart van Cadore, zodat ook zij de
komende weken van dit heerlijk
“Koninklijke” ijs kunnen genieten.
De zeer hartelijke eigenaresse, Miranda van Koot, maakt als gespeci-

Recordopbrengst voor het
Ronald McDonald Kinderfonds
De Kwakel - Afgelopen zondag
heeft de selectie van KDO zich van
haar allerbeste kant laten zien door
maar liefst 1.910 (!) loten van 1,00
euro per stuk te verkopen voor de
loterij. De opbrengst per lot wordt
één op één overgemaakt naar het
Ronald McDonald Kinderfonds. Dit
kon worden gerealiseerd doordat er
vele bedrijven gehoor hadden gegeven aan de oproep om prijzen
te doneren voor de loterij. Na afloop van de streekderby KDO – Nicolaas Boys (eindstand 1-1) werden de winnende lotnummers bekend gemaakt in de kantine, waarna diverse trotse prijswinnaars met
een grote glimlach huiswaarts keerden. Daarnaast zijn er diverse geldbedragen ontvangen door de organisatie. Onze dank gaat dan ook
uit naar: Huub van Diemen, Hoveniersbedrijf P. Onderwater, Kienclub
KDO, Stichting Toen en Nu en een
anonieme gift. Alles bij elkaar opgeteld kunnen we u met gepaste trots
mededelen dat we in totaal een bedrag van 3.410 euro mogen gaan
overmaken naar het Ronald McDonald Kinderfonds. Hieronder vindt u
het overzicht van de winnende lotnummers. Mocht u nog niet in de
gelegenheid zijn geweest om uw
prijs in ontvangst te nemen, stuurt u
dan even een e-mail naar sponsor@
kdo.nl. Op deze manier zullen wij er
voor gaan zorgen dat u de prijs alsnog zult krijgen.

NISSAN QASHQAI

aliseerd ijsbereider al jaren ijs van
biologische melk, vers fruit, (h)eerlijke chocolade en een grote portie liefde! Meer informatie over deze ijssalon is te vinden op de website van Cadore. Naast het ijs maken geeft Miranda ook Workshops
ijs maken. Het is fantastisch dat zij
tijd heeft vrij kunnen maken om gezinnen die het toch al wat lastiger
hebben blij te maken. De 3 desbetreffende voedselbanken zijn daarom blij en dankbaar met dit initiatief.

AmstelProms concert kiest
beste zangeressen Uithoorn

Opnamen voor SBS6
programma “Samen Sterk”
Uithoorn - Afgelopen woensdag 26
april kwam een cameraploeg van
SBS6 naar Uithoorn voor het televisieprogramma “Samen Sterk”.
Samen Sterk is een televisieprogramma waarin wordt getoond hoe
we als land, zorgverlener en cliënt
samen sterk kunnen staan. Er wordt
op zoek gegaan naar oplossingen
en antwoorden voor dagelijkse problemen binnen de zorg. Door samen naar oplossingen en antwoorden te zoeken, wordt ervoor gezorgd dat we de toekomst sterker
tegemoet treden. Niemand hoeft dit
alleen te doen en voor iedereen is er
een oplossing mogelijk. Het televisieprogramma Samen Sterk laat oplossingen aan bod voor vaak actuele vragen en situaties. Jip van der
Valk woont en werkt als zelfstandig
neuro coach in Uithoorn en heeft
zijn coachpraktijk Excellent Executive in De Hoeksteen. Als voorzitter
van het Platform Breincoaches heeft
hij zijn praktijk beschikbaar gesteld
voor deze opnamen. In De Hoeksteen werden interviews afgenomen
met hem en mede-bestuurslid Jaap
Mackaay. Dit onafhankelijk platform
van professionals past de Progressive Mental Alignment aanpak toe die
mensen met psychische en/of psychosomatische gezondheidsproblemen helpt. In het Nederlands vertaald als “Vooruitstrevende mentale gelijkgerichtheid”.

5 stappen
Progressive Mental Alignment is
een 5 stappen aanpak die gebaseerd is op de meest recente inzichten over de gegevensverwerking
van met name het onderbewuste deel van ons brein. Mensen die
bijvoorbeeld burnout verschijnselen
hebben, moeilijk nee kunnen zeggen, veel piekeren of niet kunnen
ontspannen, gaan vaak eerst in het
reguliere circuit zoeken naar een
oplossing. Helaas biedt dit niet altijd
de uitkomst waar zij op hopen. Een
goed en effectief alternatief is Progressive Mental Alignment dat antwoorden op oorzaken achterhaalt
en herstelt. Aan de hand van vier interviewvragen zijn de opnamen gemaakt: 1)Wat is de PMA aanpak?,
2) Hoe zit een PMA coachsessie eruit? 3) Voor wie is PMA geschikt en
4) Wat kan PMA voor iemand betekenen? De interviews zijn ondersteund door relevante beelden en is
een coachsessie nagebootst waarin Ferdinand Beuse heeft gefigureerd. Door de interviews is er een
verhaallijn ontstaan, die de boodschap uitdraagt. Meer weten: www.
breincoaches.nl of www.excellentexecutive.nl. Het item wordt uitgezonden in de 3e Samen Sterk aflevering van seizoen 3 op zaterdag 10
juni 2017 van 16.30 uur – 17.00 uur
en een herhaling op zondag 11 juni
2017 van 12.00 uur – 12.30 uur.
Foto’s Sander Ligthart

Wouter, Mark en Erik hockeyen al sinds hun jongste jeugd bij Qui Vive.

Uithoorn - Het AmstelProms
concert op 17 juni aanstaande wordt een muzikaal spektakel zoals nog niet eerder is vertoond in Uithoorn. Direct aan de
Amstel met een 50 man tellend
orkest van KnA, 80 man koor
van de VocalCompany, soulband Fort55 en kinderkoor Xing
voor de ondersteuning bij bijvoorbeeld “Another Brick in the
Wall” van Pink Floyd. Bekende popmuziek, Nederlandstalige muziek en rockmuziek zal de
avond onvergetelijk maken. Gedurende de komende weken zal
steeds een deel van het muzikale programma worden bekend
gemaakt in deze media. Naast
het al genoemde Another Brick
in the Wall, waar het orkest, het
koor en het kinderkoor gezamenlijk optreden, wordt ook Skyfall van Adele gespeeld. Dit bijna epische nummer, als soundtrack van de gelijknamige James
Bond film is een prachtig nummer. Vele zangeressen uit Uithoorn hebben aangegeven auditie te willen doen om dit nummer ten gehore te mogen brengen die avond. Aanstaande zaterdag, 6 mei, worden de audities gehouden. Onder leiding van
conservatorium geschoolde professionals wordt de beste zangeres uitgekozen voor dit nummer.
Naast Skyfall worden ook nog
andere nummers door zange-

Informatiemarkt Vrije
School Groene Hart
Regio - Op dinsdagavond 9 mei vindt
een informatie-markt plaats van Vrije
School Groene Hart, die, bij voldoende aanmeldingen vóór 10 mei, komend schooljaar van start gaat in
Mijdrecht. De Vrije School Groene Hart is een samenwerking van
de Mijdrechtse Basisschool De Eendracht en het bestuur van Vrije
School Parcival in Amstelveen. Er zijn
leerkrachten aanwezig om vragen te
beantwoorden. Vrije School Groene Hart gaat komend schooljaar van
start als afdeling van Openbare Basisschool De Eendracht in Mijdrecht,
mits er voldoende aanmeldingen zijn
vóór 10 mei van dit jaar. Op 9 mei krijgen geïnteresseerde ouders een laatste kans om informatie te vergaren en
sfeer te proeven. Er zal kort verteld
worden over vrijeschool-onderwijs en
over de praktische uitwerking; hierna is ruimschoots tijd voor algemene
en persoonlijke vragen aan onder an-

Voorlichtingsbijeenkomst voor de iPad cursus
Uithoorn - 3 keer per jaar wordt
er door vrijwilligers, de iPadcursus
“Zilveronline” (voor ouderen!) gegeven. Deze cursus heeft als doel

om ouderen over de drempel te krijgen van de digitale wereld, waarin
ook zij komen te staan. Op donderdagochtend 1 juni zal de twee-

ressen gezongen, dus voor hen
die niet Skyfall kunnen zingen is
er nog kans op een alternatief.
Meer hierover kunt u in de komende weken lezen, net als wie
de uitverkoren zangers en zangeressen zijn die geselecteerd
zijn. Het AmstelProms culinaire event begint om 16:00 uur op
de Wilhelminakade bij de evenementensteiger. Er worden diverse culinaire hapjes geserveerd
en drankjes zijn bij verschillende
bars te verkrijgen. Gedurende de
middag is er sfeervolle muzikale aankleding. Het AmstelProms
concert begint om 20.30 uur.
Het concert is gratis toegankelijk voor iedereen, maar het beste zicht heeft u vanaf de tribune
die recht tegenover het podium
wordt geplaatst. Kaarten voor de
tribune a 25 euro kunt u nu alvast reserveren op www.amstelproms.nl.

de cursus van 2017 weer van start
gaan. Om een beeld te geven van
wat de cursus inhoudt, zullen de
docenten een openbare voorlich-

dere (toekomstige) leerkrachten. Ook
kinderopvang en BSO zijn op de informatiemarkt te vinden. Hiernaast
kan een inkijkje worden geboden
in de toekomstige behuizing van de
school, die in hetzelfde scholencomplex plaats zal vinden als deze bijeenkomst. Kinderen aanmelden voor
het schooljaar 2017-2018 kan tot 10
mei, op de informatiemarkt zijn aanmeldformulieren aanwezig. Op dinsdagochtend 9 mei is er in Vrije School
Parcival te Amstelveen ook nog mogelijkheid om een vrijeschool van binnen te bekijken op een ouder-informatieochtend, zie hiervoor de website
vrijeschoolparcival.nl. Inloop informatiemarkt 19.45 uur, start programma 20.00 uur, Openbare Basisschool De Eendracht, Eendracht 7,
Mijdrecht. Meer informatie en aanmelden voor de informatiemarkt via
vrijeschoolgroenehart.wordpress.
com.
tingsbijeenkomst houden, op donderdag 18 mei van 10.00 tot 12.00
uur. Graag even aanmelden als u
wilt komen. Vita Amstelland, Wijksteunpunt Bilderdijkhof, Uithoorn.
www.vita-amstelland.nl Tel: 0297567209
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Legmeervogels JO15-1 kampioen
zonder puntverlies!
Uithoorn - Na een reeks wedstrijden waarin Legmeervogels JO15-1
met grote overmacht won, kon de
titel hen bijna niet meer ontgaan.
Op de laatste speeldag moest echter nog wel worden afgerekend met
de directe concurrent, SV Ouderkerk JO15-6. Met een voorsprong

van drie punten, maar met een véél
beter doelsaldo werd op Sportpark
Ouderkerk op zondagochtend 30
april in de vroege ochtend afgetrapt.
Net als in de thuiswedstrijd tegen
SV Ouderkerk, die ‘slechts’ met 4-3
werd gewonnen, bleken de teams
aardig aan elkaar gewaagd. De de-

fensie van Legmeervogels, gevormd
door Alexander, Sam, Boris, en Tom
kon zich echter prima verweren tegen de uitbraken van Ouderkerk. De
middenvelders Owen, Bram, Stijn,
Thomas en Storm zorgden voor veel
aanvoer naar de aanvallers en nadat
de wedstrijd lang gelijk op ging, kon

Jaël voor de openingstreffer zorgen.
Snel daarna maakte Bram de 0-2
door een vrije trap fraai in te schieten. Ouderkerk liet zich hierdoor
niet uit het veld slaan en creëerden enkele kansen. Na een goede
omschakeling kon Bram de achterlijn halen, de bal voorzetten, waarna
Jaël zijn tweede doelpunt kon maken. Kort voor rust tekende Storm
de 0-4 aan na een fraaie één-twee
met Bram.
Na de rust veranderde het spelbeeld niet; Legmeervogels was gretiger en toonde meer wil om te winnen. Dit zorgde voor mooie acties
van Mischa, die een speler van Ouderkerk aan de zijlijn met een trucje
poortte en een aantal scherpe uitbraken van Dean. Ook werd de score opgevoerd door een mooie goal
van Damian op een scherpe voorzet van Mischa (0-5) en een mooie
actie over rechts van invaller Merlijn
(0-6). Ook Dean pikte zijn doelpunt
mee uit een corner die matig werd
uitverdedigd.
Met de stand van 0-7 veroorzaakte Boris een penalty omdat er in de
zestien een bal tegen zijn hand werd
aangeschoten. Keeper Milan, die al
het hele seizoen een ijzersterke indruk maakt, kon de bal keren, zodat
de ‘nul’ bleef staan. In de daaropvolgende tegenaanval scoorde Bram
de laatste goal van de wedstrijd (08). Met deze uitslag heeft Legmeervogels dertig punten uit tien wedstrijden en een doelsaldo van 80
doelpunten voor en slechts 8 tegen.

Vlootschouw roei- en
kanovereniging Michiel de Ruyter
Uithoorn - 25 jaar geleden in mei
1992 is het clubgebouw van de roeien kanovereniging Michiel de Ruyter verhuist van de Schans naar de
Amsteldijk-zuid, in Uithoorn. De gemeente wou de club zo graag van
de Schans weg hebben dat de doorgaande route richting Vrouwenakker er zelfs voor werd omgelegd.
Met veel rekenen, tekenen en vergunning aanvragen werd, met heel
veel vrijwilligers van de club, het

nieuwe clubgebouw gerealiseerd.
Het gebouw bestaat uit vier loodsen voor de opslag van alle de roeien kano boten, daar haaks bovenop staan de kantine en kleedkamers. Het complex word voor veel
verschillende activiteiten gebruikt
die allemaal worden georganiseerd
door clubleden, zoals het verhalendiner, de nieuwjaarsduik, water en
wal schoon (met als beloning koffie met taart na afloop), jeugd ergo-

meter wedstrijden en het Amsterdam Open kanopolo toernooi. In
2011/2012 is een verbouwing nodig om alle veranderingen binnen
de club op te vangen. De verplaatsing van de bar en keuken creëert
de nodige ruimte. In de loop der jaren is de kanopolo afdeling flink gegroeid en in 2015 word er een extra kanopolo zolder gebouwd om
al het materiaal een goede plek te
kunnen geven. Destijds bij de opening werden alle roei- en kanoboten van de oude naar de nieuwe locatie gevaren, op zaterdag 6 mei as
gaan we dit nog eens over doen om
het 25-jarig bestaan van “De Kam-

panje” te vieren. Om 17.00 uur is er
een ceremonie op de oude club locatie aan de Schans, dat word een
fantastisch schouwspel met zo’n 40
roeiboten en 40 kano’s op de Amstel.
Daarna varen alle boten naar de
club en daar word om 17.30 uur
de vlootschouw afgenomen door
de huidige voorzitter en de genodigden die betrokken waren bij de
bouw 25 jaar geleden. Voor de genodigden en clubleden is er aansluitend een borrel en diner om dan
ook weer optimaal gebruik te kunnen maken van de prachtige “Kampanje”. www.mdr.nu

Tonny & Harry winnen
dagprijs BVU
Regio - Maandag 24 april was de
start van de zesde en laatste parencompetitie van dit seizoen bij
de BVU. De eerste van vijf zittingen
was voor Tonny Godefroy & Harry
Rubens in de B-lijn met de hoogste dagscore: 62,19%. Tweede werden hier Ellen Hengeveld & Yvonne
Splinter met 57,71% en derde Marja
Calis & Corry Frank met 56,08%. De
A-lijn werd gewonnen door Bep &
John de Voijs met 61,81%, gevolgd
door Cees Harte & Jos van Leeuwen
(59,03%) en Tineke van der Sluijs &
Anke Reems (57,64%). De BVU wil

een platform blijven bieden voor
starters. Zo geven wij ook bridgelessen.
Bent u een beginnend bridgepaar
(bijv. thuisbridgers) dat ook het verenigingsleven wil leren kennen, dan
kunt u zich bij de BVU opgeven om
bijvoorbeeld vrijblijvend een paar
keer mee te spelen en de sfeer te
proeven.
Voor nadere informatie, opgeven
en/of lid worden van de BVU kunt
u contact opnemen met Hans Wagenvoort tel. 06 53 368 948 of via de
mail: wagenvoorthans@gmail.com.

Bridgevereniging Hartenvrouw
Regio - Op 26 april vierde Bridgevereniging Hartenvrouw haar Koralen Jubileum. 35 Jaar geleden in
1982 richtten 72 vrouwen ‘Niet-rokers Damesbridgeclub Hartenvrouw’ op en na al die jaren is de
club nog steeds springlevend met
76 leden. “En het leuke is”, zo memoreerde voorzitter Marja van Holst
Pellekaan in haar welkomstwoord
“dat 20 dames van het eerste uur
nu nog steeds iedere dinsdagmiddag strijden om de hoogste eer.” Deze selecte groep kreeg een onderscheiding opgespeld en moest natuurlijk op de foto. Marja blikte terug op de achter ons liggende jaren en bedankte de feestcommis-

Tweemaal dubbelslag
voor UWTC
Uithoorn - Onze handbiker Tim de
Vries heeft dit weekend weer twee
wedstrijden gereden in het Italiaanse Carpenodolo. Zaterdag won de
Vinkevener de 10.9 km lange tijdrit. Op zondag was de wegwedstrijd en daar moesten acht rondes
van 5.8 km gereden worden. Net als
vorig weekend kwam Tim solo over
de finish. Een mooie opsteker voor
de Worldcup wedstrijd in Maniago, waar zowel Tim de Vries als Jetze Plat over 14 dagen aan mee zullen doen.
Tweemaal winst voor
Guus Zantingh
Zaterdag 29 april waren de UWTC
renners Leen Blom, Ben de Bruin,
John Tromp en Guus Zantingh naar
Veenendaal gereisd om daar te starten in veteranen wedstrijden. Bij de
68+ probeerden een aantal renners
direct na het startschot uit het peloton te ontsnappen maar zij kregen
niet de ruimte. Met nog een halve
ronde te gaan ging Peter De Jong al
vroeg de spurt aan met Guus Zantingh in zijn wiel. De beide renners
gingen licht afgescheiden van het
peloton voor de winst. Guus Zantingh uit Mijdrecht won de wedstrijd voor Peter de Jong uit Hilversum. Leen Blom finishte als 7e. Bij
de 60+ was het eenzelfde wedstrijd als bij de 68+, met veel pogingen om uit de greep van het peloton te geraken maar niemand kreeg
de ruimte. Met een machtige spurt
van ver aangegaan won Ron Paffen
uit Milsbeek voor Piet Kralt uit Rijnsburg. John Tromp spurtte zich naar
een 7e plaats en Ben de Bruin eindigde als 15e.
Zondag 30 april stonden de UWTC
renners Leen Blom en Guus Zantingh aan de start van een 68+ veteranen wedstrijd op de Nedereindseberg in Nieuwegein. Twee ronden na het startschot sprong Willem
van Koetsveld weg en al snel sloten er 4 renners aan, waarbij Leen
Blom en Guus Zantingh. Achter deze 5 renners volgden nog 3 renners
en zij benaderden de kopgroep tot
5 seconde, maar konden geen aansluiting vinden. De 5 renners werkten goed samen en bouwden een
ruime voorsprong op. De wedstrijd
werd gewonnen door Guus Zantingh uit Mijdrecht 2e werd Willem
van Koetsveld uit Zeist. Leen Blom
finishte als 4e.
50+ wedstrijd
Marcel Versteeg reed zondag een
50+ wedstrijd op de Nedereindseberg.
De stevige wind en de klimmetjes
in het parcours maakten het een
zware wedstrijd. Er was 1 man weg,
hierachter een groep van tien renners en Marcel reed in de groep hier
weer achter.
In de laatste fase van de wedstrijd
wist Marcel uit deze groep te demarreren en kreeg hij nog vier man
mee. Behoorlijk leeggereden eindigde hij als 16e...helaas maar 15
prijzen! Op Koningsdag reden vier
UWTC leden de Oranjeronde in Amsterdam. Uitslagen: 27 Vincent De-

sie voor de voorbereiding van deze feestelijke middag. Ook sprak zij
haar dank uit richting de wedstrijdleiding en alle andere vrijwilligsters
die een club nu eenmaal nodig heeft
om alles soepel te laten verlopen.
De feestcommissie had inderdaad
geweldig werk verricht om er een
mooie middag van te maken. Die
begon om 12 uur met een verse jus
gevolgd door een heerlijke lunch,
voortreffelijk verzorgd door het
team van Colijn: Heleen en Simone,
die ons iedere dinsdag van drankjes
voorzien, nu aangevuld met twee leden van het mannelijk geslacht die
zich voor deze gelegenheid tussen
de dames mochten mengen.
Het was zo gezellig dat pas een stuk
later dan gepland de kaarten op tafel kwamen. Hierdoor werd het aantal te spelen rondes teruggebracht
naar vier, met tijdens de vierde ronde nog een drankje en een snack.
Een van de dames las een toepasselijke en humoristische tekst voor
over de voortreffelijkheid van de
vrouw in al haar gedaanten en daar
konden de aanwezigen zich prima
in vinden. Het ging niet om de punten deze keer, vandaar geen prijsuitreiking maar een verloting en
voor iedereen nog een klein presentje.
Een mooi einde van bridgeseizoen
2016-2017 met aan het slot de wens
voor een fijne en gezonde zomer. Tot
ziens in september!
Er ook bij zijn in het volgend seizoen? Bel het secretariaat: 0297569910 of mail naar hartenvrouw2015@gmail.com

rogee, 37 Marcel Versteeg, 59 Rene
Wiebes, 64 Rene Oudshoorn.
Interclub wedstrijd bij de Amstel
Bij jeugd cat 3-4 reed Siem van
Smoorenburg mee. In het 2e peloton was hij erg strijdlustig. Bij jeugd
cat 5-6 stonden Lars Hopman, Teun
Wahlen en Jordi van Wieringen aan
de start. Al snel brak het peloton in
heel veel stukken. Twee grote groepen van ieder ongeveer 10 renners
en veel enkelingen en duo’s. Teun
en Jordi vormden een mooi duo
en reden hun eigen wedstrijd in de
wedstrijd inclusief een zinderende
mm sprint. Lars zat in het 2e peloton
en reed goed mee. Een paar ronde voor het einde probeerde hij nog
uit deze groep te ontsnappen. Goed
gekoerst en weer veel geleerd. Bij
jeugd cat 7-nieuwelingen stonden
voor UWTC Ian van de Berg en Danny Plasmeijer aan de start. Zij waren beide vier dagen op trainingskamp in de Ardennen geweest en
konden door de nog ‘zware’ benen
niet meedoen voor de prijzen.
Jeugdwedstrijd Bergschenhoek
Op zondag reed Mike een nationale wedstrijd in Bergschenhoek . Na
de tweede ronde weter er drie renners weg te rijden. Het lukt het peloton niet om de drie vluchters terug
te halen en de drie nemen steeds
meer afstand. Halverwege de wedstrijd probeert Mike het een keer
om weg te rijden maar hij wordt
weer snel bijgehaald. Mike wordt
8ste en wederom een mooie uitslag
in een nationale wedstrijd.
Isle of Man Youth
UWTC trainingsleden Sven Nijhuis
en Stijn Ruijter reden een meerdaagse op het Britse eiland dat
vooral bekend is van motorraces. Dit
is een belangrijke wedstrijd voor het
Britse wielrennen waarbij één buitenlands team deelneemt: Monkeytown. Op vrijdag was er een proloog
van ruim1 kilometer waarbij Stijn
13e werd en Sven wat meer tijd verloor. Op zaterdag was er een vlakke rit over ruim 100 kilometer. Stijn
wist met 5 man te ontsnappen en ze
pakte ruim een minuut. Helaas werden ze teruggehaald. Daardoor was
wel het peloton in meerdere stukken gebroken waardoor het peloton
met slechts 38 man de massasprint
aanging. Die lieten de jongens lopen om krachten te sparen voor de
heuveletappe van zondag.
Overige wedstrijden
Niels Ruijter reed op Koningsdag
de Grote Ronde van ´s Gravendeel,
een amateurwedstrijd met 70 deelnemers aan de start. Er werd hard
gereden op het parcours dat dwars
door het koningsdagfestiviteiten
van ´s Gravendeel ging.
Niels reed de hele koers attent mee
voorin het peloton en sprintte naar
een 9 plaats. Bas de Bruin reed op
zondag een combinatiewedstrijd elite-amateurs in den Haag.
Bas werd 16e en hij was hiermee
de 3e amateur! Niels Ruijter reed op
zondag in Geldrop en werd hier 14e.
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Opnieuw geen winst voor
KDO tegen Nic. Boys

Hertha JO8 heeft
scoringsdrang

De Kwakel - Met nog drie wedstrijden op het programma ligt de kampioenstitel voor het grijpen voor het
team van Raymond de Jong. Op papier was dit zelfs op deze mooie
voetbalmiddag al mogelijk tegen
streekgenoot Nicolaas Boys. KDO
had namelijk op voorhand zes punten voorsprong op directe concurrent Alphen. Alphen moest dan wel
punten verspelen tegen ASC. Kon
KDO de topprestatie van vorige
week een passend vervolg geven?
Tijdens de heenwedstrijd in Nieuwveen werd KDO na een zeer matige wedstrijd met 2-1 naar huis gestuurd. In het thuisduel deed KDO
er uiteraard alles aan doen om nu
wel de felbegeerde drie punten te
pakken. Gesteund door vele toeschouwers (meer dan 400), ging de
derby van start. Beide teams begonnen zenuwachtig en moesten duidelijk wennen aan de vele supporters en de commotie rond deze beladen wedstrijd. Daarnaast stond
er een harde wind schuin over het
droge en hobbelige veld. KDO had
een lichte overhand de eerste helft.
Dit resulteerde in een doelpunt van
Mathijs van Rijn, die het laatste tikje gaf na de inzet van middenvelder Bart Hoving. De grensrechter
van Nic. Boys liet zijn vlag naar beneden, maar de scheidsrechter constateerde dat Mathijs in buitenspelpositie de bal over de lijn had gewerkt, met als gevolg dat het doelpunt werd afgekeurd.

Regio - Afgelopen zaterdag ging
Hertha JO8 de strijd thuis aan met
SDO. Het team was vanwege de vakantie uitgedund maar gelukkig was
er versterking geregeld, en nota bene deze versterking heeft het doelpuntensaldo flink opgeschroefd.
Binnen de eerste minuten stond het
2-0 dankzij goede assists van Milano en Dani op Bodhi, waar laatstgenoemde beide goals op zijn naam
wist te schrijven. Vervolgens zorgde twee koppogingen van Stan en
Bodhi net niet voor de verdubbeling
van het saldo. Onverwachts werd
het tijd dat Hertha’s verdediging in
actie moest komen, helaas net te
laat toen SDO een doelpunt maakte,
wat dan ook gelijk het enige bleek,
en verbleekte bij de score aan Hertha’s zijde. Met een stuiterbaleffect
waar het even leek of Emanuel de
bal zou houden belandde deze toch
over de lijn: 2-1.Milano kreeg een
kans op doel na een mooie pass van
Stan. Vervolgens kreeg Bodhi de bal
op de punt en scoorde de 3-1. Na
een pass van Dani op rechts naar
Mees lukte het niet de bal erin te
krijgen, en toen maakte Dani het
zelf maar af en met een mooie aanname uit de lucht nam hij de bal op
de wreef en scoort 4-1. Toch viel er
ook wat werk te verrichten aan de
andere kant ban het veld. Milano en
Lennon lieten sterk staaltje verdediging zien. Emmanuel moest een
aantal keren een duik nemen en de

Voorsprong
Vlak voor rust kwam toch nog de
bevrijdende 1-0 op het scorebord
te staan. Een goede individuele actie van Joeri Stange in het strafschopgebied van Nic. Boys werd
door Joeri zelf bekwaam afgerond
in de korte hoek. Hij schoof de bal
namelijk onder de keeper van Nic.
Boys door. Een grote vreugde explosie bij de Kwakelaars was het gevolg
op een perfect moment in de wedstrijd. In de tweede helft was er eenzelfde spelbeeld. KDO bleef nerveus
spelen en kwam maar niet goed in
de wedstrijd. Bij de bezoekers was
dit ook het geval waardoor de wedstrijd niet erg aantrekkelijk werd,
maar spannend was het wel. Voor-

al ook omdat de wedstrijd ASC – Alphen op dat moment nog een stand
had van 0-0
Gelijk
De wedstrijd leek dan ook af te stevenen op een nipte 1-0 overwinning
maar niets bleek minder waar. Vlak
voor tijd kopte de nr. 13 van Nic.
Boys de bal vlak langs de paal. En
iets later kreeg Nic. Boys een vrije
trap vanaf ongeveer 35 meter. Aanvoerder Van Veen ging met vertrouwen achter de bal staan en schoot
de bal verassend in één keer hard
op doel. De bal vloog hard tegen de
touwen en het sportpark was stil.
Doelman Jesper Oudshoorn had
slecht zicht op de bal. Eindstand
1-1 en dus helaas opnieuw geen 3
punten tegen onze streekgenoten
uit Nieuwveen. Deze uitslag zorgde er automatisch voor dat de wedstrijd van Alphen er niet meer toedeed. Uiteindelijk wonnen zij in de
laatste fase van de wedstrijd met
0-1 van ASC in Oegstgeest. Dit betekent dat de voorsprong van KDO
geslonken is tot 4 punten. Volgende week staat de belangrijkste uitwedstrijd van het seizoen op het
programma, in Zoeterwoude tegen
SJZ. Winst voor KDO betekent het
kampioenschap in de derde klasse
A. Wij vertrouwen op een massale
opkomst van de Kwakelse supporters tijdens deze hopelijk allesbeslissende wedstrijd om de strijd om
het kampioenschap. Voor, tijdens en
na de wedstrijd konden toeschouwers loten kopen en daarmee kans
maken op mooi prijzen en steunden hiermee automatisch het Ronald McDonald Kinderfonds. Deze prijzen waren mogelijk gemaakt
door de vele giften van bedrijven en
particulieren. Uiteindelijk heeft dit
geleid tot een recordopbrengst van
3.410,- euro, welke volledig ten goede zal komen van het Ronald McDonald Kinderfonds. Via deze weg willen wij iedereen hartelijk bedanken
voor zijn of haar bijdrage!
Opstelling KDO: Jesper Oudshoorn,
Mitchel Smits, Timo Kas, Joris Kortenhorst, Erik Verbruggen, Menno
Lingeman, Bart van der Tol, Bart Hoving, Joeri Stange, Mathijs van Rijn
en Rick Kruit (75e Thijs Plasmeijer).

V.V. Atalante dames 3 is
ongeslagen kampioen
Regio - Afgelopen maandag stond
er nog een inhaalwedstrijd op het
programma voor de kersverse kampioenen. De nummer vijf van de
competitie, V.V. Amsterdam D7, was
de tegenstander in de knalgroene
sporthal Laan van Spartaan. Na een
moeizame start sloeg Atalante in set
twee keihard terug en legde daarmee de basis voor de overwinning.
De magische grens van 100 punten
werd helaas nét niet gehaald; ongeslagen kampioen worden is echter
een prestatie op zich!
Het sprookje begon op vrijdag 23
september met een loepzuivere 4-0
overwinning op het gedegradeerde VHZ D2. Directe concurrent VCH
D3 werd een kleine week later met
1-3 verslagen. Na wederom twee
4-0 overwinningen stond de volgende concurrent op het programma.
Toen ook
SAS’70 D1 met 1-3 werd verslagen,
begon de meiden al stiekem te praten over een eventueel kampioenschap. In november werden de eerste serieuze gesprekken gevoerd en
het team verzaakte nimmer en dus
bleef de hoop op een (voor sommigen hun eerste) kampioenschap
hoog.
Meer dan de helft van de wedstrijden (namelijk 12) werden met 4-0
gewonnen; 9 x werd er gewonnen
met 3-1 en slechts eenmaal werd
met 3-2 de winst beklonken.
De eerste set kwam Atalante niet
goed uit de startblokken. Amsterdam speelde solide en had een goede servicedruk. De pass aan Vinkeveense zijde was slordig en dus kon
er niet goed aangevallen worden.
Geheel terecht ging de eerste set
naar Amsterdam met 25-19.
De tweede set liet een totaal ander
spelbeeld zien. Atalante ging fantastisch serveren en maakte gehakt van tegenstander Amsterdam.
Naast het goede serveren ging ook

de pass beter lopen bij Atalante en
kon er dus ook meer druk gezet
worden met de aanval. Met slimme
en snoeiharde ballen was het snel
bekeken. (12-25)
Set drie begon Atalante wederom sterk. Het team, gesponsord
door GT.Bunck, bleef de servicedruk hoog houden. Tot 17-7 was er
geen vuiltje aan de lucht, maar toen
ging het mis. Atalante vergat te scoren, maakte veel slordige fouten en
de vermoeidheid leek te zijn toegeslagen. Amsterdam, jong en gretig,
profiteerde hier van en sloop dichterbij. Het gat was echter te groot
om ongedaan te maken en met 1925 ging ook het derde bedrijf naar
de Vinkeveense equipe.
De vierde set wilde Atalante vooral lekker spelen. Een wisseling in
spelsysteem leek in eerste instantie goed uit te pakken, maar helaas
had Amsterdam besloten niet zomaar op te geven. Er kwam meer
servicedruk, waardoor de passing
bij de kampioen weer wat minder
nauwkeurig werd. Dit was meteen
terug te zien in het spel aan het net.
Er kon onvoldoende druk gezet worden, waardoor Amsterdam prima in
het spoor van Atalante bleef. Uiteindelijk maakte het individuele niveauverschil en de teamgeest het
verschil. Op 22-24 werd het laatste
punt van het seizoen door de Vinkeveense ploeg binnen geslagen en
werd ook voor de 22e keer op rij gewonnen.
Atalante dames 3 heeft dit seizoen
22 keer gewonnen en 99 punten
behaald; een zeer mooi resultaat,
waar de dames zeer trots op mogen zijn. Dank gaat, naast naar alle speelsters, uit naar coach Hettie
Schockman, trainer Sjaak Immerzeel, de vaste supporters en sponsor GT.Bunck. Zonder hen was deze
prestatie niet mogelijk geweest. Het
was een prachtig seizoen!

Argon niet voorbij
FC Breukelen
Regio - In een matig duel heeft Argon niet van het reeds gedegradeerde FC Breukelen kunnen winnen. Uit
een aanval kwam FC Breukelen op
voorsprong, Argon kwam voor rust op
1-1. De tweede helft namen de gastheren weer een voorsprong, ook dit
maal kwam Argon terug tot 2-2. Echter verder kwam Argon niet. Het duel was aan Argon zijde teleurstellend,
men speelde slordig en had veel balverlies en ook het creëren van kansen
veel erg tegen. Na ruim een kwartier
kwam FC Breukelen op voorsprong,
een voorzet vanaf links kon door de
vrijstaande Deen van Embricqs gemakkelijk worden ingeschoten 1-0.
Na een half uur de eerste mogelijkheid voor Argon, een voorzet van
Randy Knoppel werd door Jesse van
Nieuwkerk wel ingekopt maar keeper De Wit had geen moeite de bal te
keren. Even later werd FC Breukelen
gevaarlijk bij een vrije trap vanwege
hands van Wilco Krimp, de trap van
rand zestien ketste via de paal weer
het veld in, de rebound ging vervolgens naast. Even later moest Dennis
Filippo zich laten vervangen, bij een
kopbal raakte hij gewond.
Vervangen
Lorenzo Zorn verving hem. Een vrije
trap na een overtreding op Zorn
bracht Argon weer op gelijke hoogte,
Jasper Werkhoven schoot binnen in

Qui Vive neemt afscheid
van drie van haar topspelers
De Kwakel - Qui Vive heeft afgelopen zondag tijdens de laatste thuiswedstrijd tegen Bloemendaal afscheid genomen van drie van haar
topspelers: de tweeling Mark en
Erik Otto en Peter van Ooik. Tim Oudenaller: ‘We zullen ze ontzettend
gaan missen. Niet alleen om hun inzet en betrokkenheid bij het team,
maar ook om hun hockeycapaciteiten en hun passie voor hockey.
Met hen verliezen we meer dan alleen drie belangrijke spelers’. Thomas Zwart, bestuurslid tophockey, noemde tijdens zijn afscheidsspeech Erik Otto de ‘Koning van Qui
Vive’: “Erik is een teamspeler van
het hoogste niveau die vuur en pure clubliefde in zich draagt. Qui Vi-

ve is met hem en door hem door alle denkbare grenzen gegaan”. Mark
Otto noemde hij de grootste speler die Qui Vive ooit heeft voortgebracht, die verrast met rust, waanzinnige techniek en inzicht, waarbij zijn bescheidenheid groter is dan
zijn geldingsdrang. Peter van Ooik
werd geroemd om zijn nimmer aflatende inzet, enthousiasme en humor. Een voorbeeld voor de generatie die hem mag opvolgen. Erik en
Mark speelden beiden al vanaf de
jongste jeugd bij Qui Vive; Peter van
Ooik vanaf 2010. Erik blijft verbonden aan Qui Vive als hoofdtrainer en
coach van Dames 1. Dit jaar speelde Qui Vive in de landelijke hoofdklasse.

bal stevig vastklemmen. Maar de bal
belandde veel meer op het spitsvlak van Hertha. Met af en toe wat
kunst- en vliegwerk: Lennon nam
schot op doel maar de bal bleef net
op de doellijn. Dani schoot op de
lat. Daarna was het Milano die in de
korte hoek scoorde. Met rust was
het al 6-1.
Schik
Hertha begon zelfverzekerd aan de
tweede helft, ze kregen er zowaar
schik in. Met een lopje scoorde Dani het volgende doelpunt. Stan zette een hakje en dolde twee tegenstanders, en Mees zette met een
kapbeweging zijn mannetje op het
verkeerde been. Bodhi kreeg weer
kans vanuit een mooie assist en
scoorde de volgende goal. De teller
stond inmiddels op 10-1. Emmanuel kwam ook in actie, nadat hij tenue had verwisseld. Wel zo leuk na
zo’n rustige eerste helft op doel. Milano had ook geen zin om in de verte te staan turen, en speelde gerust nog een helftje in keeperstenue mee. Lennon wist uit een goede
counter de bal nog eens voor Dani
zijn voeten te werpen die de bal met
een schot als in een flipperkast tegen de lat schiet en uiteindelijk achter de lijn belandde. Met uiteindelijk 12-1 werd het een erg leuke pot
voor Hertha, SDO was er niet om
getreurd, en Hertha mag zich voorbereiden op de kampioenswedstrijd
volgende week zaterdag.

de uiterste hoek 1-1. Daarna nog twee
mogelijkheden voor Argon, Jesse van
Nieuwkerk was gevaarlijk maar keeper De Wit was net iets eerder bij de
bal, en bij een vrije kans van Mulder
na een hoekschop vloog de bal hoog
over. De tweede helft moest Jesse
Stange geblesseerd afhaken, hij werd
vervangen door Reshad Haidari. Het
eerste kansje was voor Argon maar
de inzet van Abdelhamid Rida kon
keeper De Wit met de voet onschadelijk maken. Ook een vrije trap van
opnieuw Jasper Werkhoven werd geblokt, in de rebound schoot Knoppel
naast. FC Breukelen kopte eerste nog
mis voor open doel maar even later
maakte Deen van Embricqs zijn tweede doelpunt, op snelheid passeerde
hij de Argondefensie en schoot vervolgens raak, niet geheel onhoudbaar
voor doelman Manschot van Argon.
2-1. Daarna kreeg Argon nog wel mogelijkheden, de voor Vorstman ingevallen Morrison deed wel pogingen
maar de passing en schoten waren
onzuiver. Nadat een actie van Reshad
Haidari net naast ging was volgende
actie in tweede instantie wel succesvol. Binnen de zestienmeterlijn werd
hij ten val gebracht, Floris Mulder verraste doelman Stan de Wit door zacht
maar zuiver in te schieten. 2-2. De
resterende tien minuten werden er
niet meer gescoord. Een teleurstellend resultaat voor Argon.

Mijdrecht vindt kanoën
G-schaatsers sluiten schaatsseizoen spetterend af
Regio - Het ijs is alweer even uit
de sloot en dat is maar goed ook,
want het g-schaatsteam van IJsclub
Nooit Gedacht sloot afgelopen zaterdag het seizoen af met een vaartocht van het clubhuis naar het pannenkoekenhuis.
Start van de tocht was de natuurijsbaan in Wilnis. Onderweg passeerden de schaatsers diverse bruggen,
maar er hoefde niet gekluund te
worden. Vanuit de grote sloep was
het ademloos genieten van de ontluikende lente. Lammetjes, kleine
eendjes en een schitterend zonnetje. Aangekomen in Vinkeveen viel
het sportieve team aan op een pannenkoekenbuffet bij schaatssponsor Het Voordek. Na het eten werden de diploma’s uitgereikt waar de
schaatsers de hele winter hard voor

geoefend hadden. Ook de vrijwilligers kregen mooie bedankjes en
toen was het helaas alweer tijd om
naar huis te gaan.
Schaatsen met een beperking
Welke beperking je ook hebt, bij IJsclub Nooit Gedacht kan iedereen,
met wat extra hulpmiddelen en onder begeleiding van speciaal opgeleide schaatstrainers, de kunst van
het schaatsen leren. De persoonlijke begeleiding van de sporters leidt
tot grootse persoonlijke resultaten.
Voor een aantal pupillen geldt zelfs
dat schaatsen beter gaat dan iedere andere sport. Bovendien kun je
schaatsen zowel individueel als in
groepsverband ondernemen, wat
voor sommige pupillen DE uitkomst
is.

Bingo bij Argon
Regio - Op 5 mei is er weer de
maandelijkse bingo van de Lijnkijkers, de bingo vindt plaats in de
kantine van sport vereniging Argon.
De hoofdprijs is een Condensdroger
met een waarde van 400,- euro, dit
is mede mogelijk gemaakt door Expert Mijdrecht. Zaal open om 19.15

uur en de aanvang is 20.00 uur, en
natuurlijk is het eerste kopje koffie
weer gratis. Met het meedoen aan
deze bingo steunt u de jeugd van
Argon. Dit doet u ook door uw papier te blijven brengen bij de container van de Lijnkijkers op het parkeerterrein van Argon.

Regio - Kanovereniging “De Ronde
Venen” was aanwezig op Koningsdag in Mijdrecht. De bezoekers op
het terrein van de Windmolen konden gratis een rondje varen in de
singel. Veel kinderen deden dit met
veel plezier.
Omdat de club merkt dat nog niet
iedereen op de hoogte is van het
bestaan van een kanovereniging in
de gemeente de Ronde Venen wordt
hier iets aan gedaan. Het begin van
de middag was het nog even wennen, maar later werd het best druk.
Kinderen moeten zelfs even wachten voordat zij aan de beurt waren. Alle zes kajaks waren vol in gebruik en ook de open kano was in
trek. Met de mobiele telefoons zijn
de kinderen op de film gezet of op
de foto. Als via dit media alle foto’s
worden gedeeld, dat helpt dit de
vereniging met het bekend maken
van het kanovaren. Kortom de doelstelling om bekender te worden in
de gemeente is vast gelukt.
Open kanovaren
Het was opvallend hoeveel kinderen
en ook ouderen mee wilden varen in
de “Canadees”. Dit vinden veel mensen prettiger en (lijkt) stabieler. Voor

gezinnen is het heel leuk en verrassend om samen met de kinderen
een tocht te varen. Ook in het buitenland! Eten en drinken kunnen in
de kano en varen maar. Maak echter niet de fout om de eerste keer
te ver te gaan. Als je het niet gewend bent is het beter om met korte tochtjes te beginnen. De kanovereniging De Ronde Venen heeft twee
club Canadezen om het te leren.
Kom eens langs om het te proberen.
Voor volwassenen
Vooral de kinderen deden mee en
soms een ouder samen met een
dochter of zoon. Voor feestgangers die later op de middag op het
terrein waren was er niet zo veel
te doen. De club zal eens nadenken over een uitdagend programma voor de groep jongeren / jong
volwassenen. Bijvoorbeeld “Lamba-dansen” op het water of een variant van de Mud-race. Bij de vereniging is er voldoende dynamiek
bij het kanopolo en in het buitenland natuurlijk het wildwatervaren.
Of dichter bij huis het brandingvaren op de Noordzee. Wat lastiger om
dit naar het terrein van de Windmolen te halen.
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KDO MO11-1 kampioen

De Kwakel - Zaterdag zijn de meiden van KDO MO11-1 kampioen geworden. Ze moesten uit tegen Waterwijk. Het begon gelijk met
een aanval van KDO. Na 10 minuten spelen was het 0-1. Goed begin maar nu moesten ze deze stand
volhouden. Tijdens de rust stonden
de meiden van KDO 1-3 voor. Na
de rust kregen ze kampioen koorts,
met als gevolg slappe benen. Nog
net voor einde tijd scoorde de meiden van Waterwijk de 3-3.
Gelukkig konden de meiden zich
herpakken en konden ze deze eindstand houden, want aan een gelijkspel hadden ze genoeg. Na de wedstrijd kregen ze kampioen-shirts
aan, die gemaakt zijn door A&M
Producties.
Ook willen de meiden de andere
sponsoren bedanken! Dit zijn AH
Jos van den Berg en Klaas Kleijn
Administratiekantoor. Ze hebben
een leuk kampioensfeestje gevierd
en zijn met een huifkar door het
dorp gereden. Daarna bij KDO gehuldigd en nog een feestje gevierd.

Pelgrimage in het Libellebos
Uithoorn - Pelgrimeren is niet zomaar wandelen. Het is ook innerlijk in beweging komen. Op woensdag 17 mei kunt u pelgrimeren in
het Libellebos. Een groepje mensen
uit verschillende kerken in Uithoorn
heeft een pelgrimage uitgezet, samen met mensen die door andere
tradities worden geïnspireerd.
Het thema van de pelgrimage is
‘Verbinding’. Verbinding met elkaar, met de natuur, met de omgeving. Verbinding tussen mensen met
verschillende religies of levensbeschouwingen.
Er is ook verbinding gezocht met
plaatselijke instellingen om de pelgrimage vorm te geven. Het houtatelier van werk- en dagcentrum

Middelpolder in Amstelveen van
Ons Tweede Thuis heeft een kunstwerk gemaakt waarin zij met het
thema aan de slag zijn gegaan. Mario Willemse heeft een paar gedichten gemaakt die in door hem zelfgemaakte en beschilderde kistjes worden getoond. De Praktijkschool Uithoorn heeft ook een aantal kastjes
gemaakt waarin foto’s en poëtische
teksten worden opgehangen. Zij
gaan alle objecten in het Libellebos
ophangen. Op 17 mei om 19.00 uur
zal een korte pelgrimstocht worden
gehouden langs deze beelden en
teksten.
Onderweg zullen er enkele pleisterplaatsen zijn om even stil te houden,
te luisteren naar een tekst of te zingen. Na 17 mei zullen de
teksten en kunstwerkjes
nog enige dagen blijven
hangen, zodat er nog wat
langer de mogelijkheid is
om een en ander te bekijken. De pelgrimage begint bij de ingang van het
Libellebos op de hoek van
de Marsmanlaan en de
Wiegerbruinlaan, schuin
tegenover de Multimate.
Auto’s en fietsen graag op
het parkeerterrein bij de
Multimate neerzetten.
De tocht eindigt bij de
kinderboerderij. Het geheel zal naar verwachting
anderhalf uur duren. De
Raad van kerken sluit met
dit initiatief aan bij de Wereldraad van kerken, die
in de jaren tot 2021 kerken en individuen oproept
tot een ‘pelgrimage van
gerechtigheid en vrede’.
Wandelt u mee? U bent
van harte welkom. www.
rvkuithoorndekwakel.nl

Hardlopen voor lichaam
en geest
Uithoorn - Altijd al met hardlopen
willen beginnen? Dan is dit je kans.
Bij atletiekvereniging AKU verzorgen gediplomeerde trainers met ingang van 9 mei een serie hardlooptrainingen. De inschrijving is nu geopend. Tijdens de hardloopclinic leren we je in de eerste plaats hoe je
soepel en natuurlijk kunt hardlopen.
Ook oefeningen om je leniger en
sterker te maken, zijn een vast onderdeel van het programma. Daarnaast krijg je tekst en uitleg over
gezonde voeding, blessurepreventie
en hardloopschoenen. De trainingen vinden plaats op dinsdagavond
van 19.30 - 21.00 uur.
Deze clinic is echt iets voor jou als
je:
• sterker en fitter wil worden;
• sneller wil leren lopen;
• slanker wil worden;
• beter wil slapen;
• af wil van neerslachtige of rusteloze gevoelens;
• lichaam en geest weer met elkaar
in contact wil brengen;

Driebandenteam de Springbok
sluit seizoen succesvol af
Regio - Het driebandenteam van
De Springbok uit De Hoef heeft in
de aanloop naar het gewestelijk
kampioenschap KNBB op 30 april
in Den Haag een eervolle tweede
plaats behaald in de kwalificatiewedstrijden. Het team kwam uit met
de vaste spelers Gijs Rijneveld, Jos
Lugtigheid en Hero Janzing, die ieder twee overwinningen boekten,
maar ook alle drie een verliespartij
moesten incasseren.
Het team van De Springbok behaalde door deze resultaten weliswaar
evenveel matchpunten als de uiteindelijke winnaar TOVV uit Vlaardingen, doch de Vlaardingers hadden slechts twee verliespartijen
(merkwaardig genoeg juist tegen
De Springbok) op hun conto, hetgeen de doorslag gaf.
Het Hoefse team had op de vroe-

ge zondagmorgen een wat stroeve start. Zowel Gijs als Jos kwamen twee caramboles tekort in hun
partij tegen De Rietlander uit Spijkenisse. Alleen Hero wist zijn partij
tot een goed einde te brengen. In de
tweede ronde waren de rollen omgedraaid. Gijs en Jos wisten beiden
hun partij tegen TOVV met overtuiging te winnen, waarbij Jos zelfs in
32 beurten finishte met een moyenne van 0.656. Hero daarentegen
moest een ongelukkige en enigszins discutabele nederlaag slikken.
In de derde ronde was De Springbok oppermachtig tegen HZO uit
Dordrecht. Gijs en Jos wonnen gedecideerd, terwijl Hero onder het
toeziend oog van teamsecondant
Bert Loogman zijn tegenstander
verpletterde met series van vijf en
vier. In 28 beurten en een moyen-

Klaverjasnomaden
Uithoorn - Op de avond voor
koningsdag werd er woensdag
26 april weer geklaverjast in de
Schutse. Na een oranje traktatie
bij de koffie te hebben genoten
gingen deze avond 47 enthousiaste liefhebbers van start. Winnaar
werd deze avond, met een aanzienlijk verschil in punten, Gerard
van Eekhout met een totale score
van 7687 punten. Als tweede eindigde Cor de Beer met 7107 punten terwijl Piet Luiten met 7090
punten beslag wist te leggen op
de derde plaats. De poedelprijs
kwam deze avond, net als de vorige week, in handen van Corrie
Compier. Haar totaal score was
deze keer 4576 punten, iets min-

der dan de vorige keer. De marsen prijzen, bestaande uit een fles
wijn, waren deze kaartavond voor
Maus de Vries, Cor de Beer, Gerry de Kuijer, Gerrit Vink, Gonny de
Kuiper, Tinus Smit en Joke Rietbroek. De fraaie door DUOplant
verzorgde boeketten bloemen in
deze categorie werden gewonnen door Tinus Smit, Gaby Abdesselem, Anneke Lebesque en Willie v.d. Hilst, terwijl de cadeaubonnen, ook te besteden bij DUOplant, gewonnen werden door Johan Zeldenthuis en Ria Verkerk.
De eerstvolgende klaverjasavond
vindt plaats op woensdag 3 mei
in de Schutse aan de Merodelaan
1 te Uithoorn. Aanvang 20.00 uur.

ne van 0.678 was de partij in no time
beslist.
Districtscompetitie
Het driebandenteam van De Springbok heeft deze afvaardiging naar

• sociale contacten wil opdoen;
• wil trainen voor deelname aan een
hardloopwedstrijd.
De clinic heeft een looptijd van
twaalf weken, aan het einde van deze cyclus ben je in staat om 4 of 10
kilometer hard te lopen tijdens de
Kooyman Polderloop in De Kwakel.
De organisatie van deze loop is in
handen van AKU.
Clinic hardlopen AKU
• Van 9 mei 2017 t/m 1 augustus
2017
• Sportpark De Randhoorn, Randhoornweg 100, 1422 NE Uithoorn
• Doel is deelname aan Kooyman
Polderloop in De Kwakel, op donderdag 3 augustus 2017
• Afstanden 4, 10 kilometer.
• Kosten 55,- euro (incl. startbewijs
Kooyman Polderloop)
Voor meer informatie: Rene Noorbergen | rene.noorbergen@gmail.
com | 06-5585.8584
het gewest te danken aan het veroveren van een unieke tweede plaats in de reguliere competitie 2016-2017 van het district Veenen Rijnstreek van de KNBB. Naast
de genoemde vaste spelers hebben
ook de reserves Henk Doornekamp
en Jim van Zwieten een belangrijke bijdrage geleverd tot het behalen van deze mijlpaal. Hiervoor werd
onlangs door het district een fraaie
beker uitgereikt, die nu prijkt in de
prijzenkast van de Hoefse biljartvereniging.

Legmeervogels onder de 17
Uithoorn - LMV Onder 17 ondergaat een moeilijk seizoen in de derde divisie. In de laatste wedstrijd
kon zo goed als zeker de nacompetitie worden ontlopen. Echter door
personele problemen diende het
team aangevuld te worden met spelers uit de Onder 17. Zodoende bestond bijna de volledige bank uit
spelers van 15 en 16 jaar. De gemiddelde leeftijd van het team daalde hiermee ruim onder de 18. Michael en Benjamin mochten in de
basis starten. Al gauw ondervonden
zij dat het tempo aanzienlijker hoger ligt dan zij gewend zijn. Tevens
is het spel duidelijk fysieker. Tegenstander Orion liet merken niet gekomen te zijn om LMV makkelijk aan
3 punten te helpen. Al meteen vanaf
de aftrap zette zij LMV onder druk.
LMV kon zich maar moeilijk onder
die druk vandaan spelen en werd
tot op de rand van het eigen strafschopgebied teruggedrongen. Maar
de eerste counter was wel meteen
raak. Benjamin, Benna voor intimi,
werd diep gestuurd op rechts en
zag kans de bal in de verre hoek te
schuiven.
Kunstje
Tien minuten herhaalde hij dit
kunstje, ontweek een charge van de
keeper en schoof de bal in het lege
doel voor de 2-0 ruststand. Na rust

besloot Orion een tandje bij te zetten. Luuk mocht de plaats van Michael op het middenveld innemen,
Walid verving de moegestreden
Benjamin. Het spel werd nog steviger, vooral Walid
ondervond dit aan den lijve toen hij
tweemaal buiten het zicht van de
scheidsrechter werd nagetrapt. Orion kreeg uiteindelijk de deksel op
de neus toen een speler werd weggestuurd. Wel zagen zij kans
om in de 85e minuut de Anschlusstreffer te maken, zodat het toch nog
spannend werd. Jaimy mocht nog
de met krampaanvallen geteisterde back voor enkele minuten vervangen. Gelukkig maakte Orlando in de blessuretijd de bevrijdende 3-1 waarmee aan alle onzekerheid een einde kwam. Een prachtresultaat waarmee LMV Onder 19
zeer waarschijnlijk het klassebehoud heeft verzekerd.
Volgende week komt daar de definitieve duidelijkheid over als naaste concurrent De Meern zijn laatste
wedstrijd speelt.
Voor de jongens van de Onder 17
een mooie ervaring om te mogen
proeven aan het niveau van de derde divisie. Technisch directeur Henny Snel zag het aan en ging na afloop met een gerust gevoel terug
richting bestuurskamer. De toekomst bij LMV ziet er goed uit !

Legmeervogels vieren
derde lustrum
Uithoorn - Legeervogels, na het
duel tegen VSV, is nu 15 duels ongeslagen. Het 15e duel in Velserbroek tegen VSV is gewonnen met
0-2 en betekende inderdaad 15 duel op rij niet verloren. Na afloop van
dit duel heeft alleen de trainer van
Legmeervogels Jack Honsbeek het
over dit heugelijke feit. Verder heeft
iedereen het over het zeer discutabel optreden van de scheidsrechter van dienst dhr. N. Mourabit. Het
lukte scheidsrechter Mourabit om
2 personen van de technische staf
van VSV achter de hekken te krijgen
1 speler van VSV met een rode kaart
van het veld te sturen en een 2-tal
spelers van Legmeervogels. Voor
diegene die niet aanwezig zijn geweest bij dit duel gaan er vanuit dat
deze wedstrijd een schopwedstrijd
is geweest. Een schopwedstrijd is
dit duel zeker niet geweest; verre van dit. De complimenten moeten gaan naar de beide elftallen en
hun technische staf die er voor hebben gezorgd dat scheidsrechterlijke dwalingen niet zijn ontaard in
een ordinaire schopwedstrijd. Nee,
daar waar de scheidsrechter de weg
kwijt is, blijven de spelers opmerkelijk rustig.
Elleboogstoot
Een speler van Legmeervogels, Sebastiaan van Dijke ontvangt een
lichte elleboogstoot waardoor zijn
lip open springt en er bloed uit komt.
Op de vraag aan de scheidsrechter
of dit normaal is krijgt Van Dijke een
gele kaart. Als dezelfde speler dan
later in het duel weer een gele kaart
ontvangt wil dit zeggen twee maal
geel dus rood. Met als gevolg; veldverwijdering. Even daarvoor heeft
ook Lulinho martins een directe rode kaart gekregen van de leidsman.
Lulinho Martins wordt vastgehouden, iets wat de scheidsrechter ook
na afloop erkent, maar vond de manier waarop Lulinho Martins zich
losrukt uit een omklemming buiten alle proporties en geeft Martins
een directe rode kaart. En als er dan
binnen 2 minuten de 2e rode kaart
valt aan de kant van Legmeervogels
is het even 11 tegen 9, en dit met
een 0-2 voorsprong voor Legmeervogels. Tussen de bedrijven door
zijn er ook al 2 personen van de
technische staf van VSV achter de
hekkeen gestuurd. Ook dit sloeg totaal nergens op. Lang blijft het geen
11 tegen 9. Ook een speler van VSV,
Roy Schoorl gaat met 2 gele kaarten op zak van het veld. Het is dan
10 tegen 9.
Pogingen
Tussen de bedrijven door is er ook
nog gevoetbald. VSV begint stormachtig maar kan niet echt een vuist
maken waardoor de verdediging
van Legmeervogels de aanvallers
van VSV de baas zijn. Na de pogingen van VSV om een bres te slaan in
de verdediging van Legmeervogels
wat niet lukte komt Legmeervogels
beter in de wedstrijd en weet dan
ook de eerste echte kans te creëren.
Het is Lulinho Martins die de op-

pikt te hoogte van de middencirkel.
Stuurt Damien de Vegt de diepte
in en hij bereikt vervolgens de vrijstaande Jordy de Groot. Diens inzet
wordt dan nog gered door een verdediger die zich met doodsverachting voor de bal werpt. En aantal minuten later is het dan wel raak. Een
pas van achter uit van Noud Schartman bereikt Lulinho Martins die op
zijn beurt Damien de Vegt aan de
bal brengt en op diens inzet heeft
de VSV doelman geen verweer. 0-1.
Op slag van rust een aanval van
VSV. Een schot op doel wat wordt
geblokkeerd springt dan via het gras
tegen een arm op van een Legmeervogels verdediger. Scheidsrechter
Mourabit kent dan VSV een strafschop toe. Jorian Faassen neemt
deze strafschop, eerder dit seizoen
heeft hij er al 4 ingeschoten. Maar
deze keer niet. Met een fantastische
reactie werkt Rahim Gök de bal uit
zijn doel. Hierdoor gaat dan de rust
in met 0-1 voorsprong voor Legmeervogels.
Doorstromen
De tweede helft is slechts een paar
minuten aan de gang als Dennis
Bakker de bal verovert op het middenveld. Kan vervolgens doorstomen zonder dat hem iets in de weg
wordt gelegd. Bakker ziet in zijn
ooghoeken Lulinho Martins op de
rechterkant staan. En via een voorzet van af de achterlijn komt de bal
bij Jordy de Groot die nu wel raakt
schiet 0-2. Dan probeert VSV wel
om de bakens te verzetten maar er
zit weinig of geen overtuiging in de
aanvallen van VSV. De verdediging
van Legmeervogels zijn de aanvallers van VSV gewoon de baas. De
verdediging van Legmeervogels onderleiding van Noud Schartman
geeft geen enkele kans weg. Ook
niet als het 11 tegen 9 is. Nee, dit
is een meer dan verdiende overwinning geworden voor Legmeervogels.
Door deze overwinning behouden
de Vogels zicht op de 4e plaats op
de ranglijst en staat het in de derde
periode op slechts een punt van Velsen en AFC’34 met nog 2 wedstrijden te gaan op de 3e plaats. Velsen
en AFC’34 voeren de ranglijst aan
van de 3e periode.. Ook een groot
compliment aan de weer talwijk
meegereisde supporters die zich net
als de spelers keurig hebben gedragen; geen onvertogen woord gehoord. Ook niet toen het 11 tegen
9 was. Nee, deze toeschouwers bleven als een man/vrouw achter Legmeervogels staan en misschien wel
mede hierdoor bleef Legmeervogels
in dit duel zeer fraai overeind.
Legmeervogels zondag 2 heeft zich
heel knap hetsteld van de vorige
week opgelopen nederlaag. In en
tegen De Meern is het Jasper Burgers die in de 85ste minuut de enige en na later zou blijken de winnende treffer heeft gescoord voor
Legmeervogels. De Meern 2 tegen
Legmeervogels 2 is geëindigd in een
0-1 overwinning voor het elftal van
Michel Nok.

Bridgeclub De Legmeer
Regio - Deze keer waren het Cora
de Vroom & André van Herel die de
winst in de A- lijn pakten. Ze deden
dat op niveau met een score van
65,97%, terwijl Mieke van den Akker
& Lijnie Timmer zich als tweede met
64,93% ook niet onbetuigd lieten.
An & Jan van Schaick blijven goed
bezig door nu met 56,60% derde te
worden, knap als net gepromoveerden! Gerda Schavemaker & Jaap
Kenter bereikten plek vier met een
keurige 54,17% en Heleen & Mees
van der Roest meldden zich zowaar
met 50,35%, ook als nieuwkomers,
bij de top vijf.
In de B- lijn eveneens een eerste
plaats van 65,97%, maar nu voor
Tonny & Otto Steegstra, die kennelijk weer vlug terug willen. Sonja &
Hans Selman schaarden zich met
63,54% ook bij de zestigers van deze
avond en werden daar tweede mee.
Marijke & Ger van Praag scoorden
deze keer behoorlijk met 56,94% als
derde en Gerda van Liemt & Els van
Wijk deden daar weinig voor onder
met 55,56% als vierde. Cobie Bruine de Bruin & Trudie Zandbergen
sloten hier de top af met 53,47%. In
de C- lijn geen zestigers deze keer,
daar was de concurrentie kenne-

lijk te sterk voor. Marjan & Jan Wille deden het echter prima met hun
59,58% als eerste en de “eminences grise”, Rie Bezuyen & Ria Wezenberg, idem met 57,20% als tweede paar.
Race
Elisabeth van den Berg & Ineke Hilliard blijven met hun 56,56% goed
mee doen in de race en dat geldt
eveneens voor To van der Meer &
Elly Belderink die nu 56,28% haalden. Als vijfde kwam het gelegenheids paar Ria Verkerk & Maarten
Breggeman door met 53,19%, ondanks een 10% tafel tegen To en Elly. Kun je nagaan hoe goed die andere vijf tafels verliepen!
Volgende keer komt er al wat meer
tekening in de strijd voor een goede
start positie voor het volgende seizoen. Wilt u daarin ook opgenomen
worden, meld u dan aan bij Bridgeclub De Legmeer. Voor alle inlichtingen het secretariaat: e- mail gerdaschavemaker@live.nl, telefoon 0297
567458.
Er wordt elke woensdagavond vanaf
19.45 uur gespeeld in Dans & Partycentrum Colijn aan de Industrieweg
20 te Uithoorn.

Kaartmiddag Dorpshuis
De Kwakel - Op vrijdag 5 mei organiseert de activiteitencommissie
van het dorpshuis weer een kaartmiddag.
Het is mogelijk om vanaf 13.00 uur in te schrijven voor zowel pandoeren als klaverjassen. Het kaarten begint om 13.30 uur en de inschrijfkosten is 2,50 euro. Adres: Dorpshuis De Kwakel, Kerklaan 16,
De Kwakel.

