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Weer bankje in 
brand gestoken

Uithoorn - Op de Konin-
gin Maximalaan/N196 tegen-
over het Gezondheidscentrum 
is zondagavond voor de twee-
de keer in korte tijd brand ge-
sticht in een straatbankje. Twee 
weken terug (zondag 16 april) 
was het ook al raak op dezelf-
de locatie. De brandweer kreeg 
meerdere telefoontjes, en ruk-
te daarom met spoed uit. De 
brand kon snel worden geblust. 
Er kon echter niet worden voor-
komen dat ook een stuk ge-
luidswal in brand raakte.

Foto: KaWijKo Media / 
Najim Kroezen
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HARTELUST B.V.
Oosteinderweg 279, Aalsmeer
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www.hartelust.nl
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Wij zijn met spoed op zoek naar een serieuze

Uithoorn: Omg. Albert Verweylaan (250 kranten)

ook 50+ van harte welkom
Wij zijn met spoed op zoek naar een serieuze

Uithoorn: Omg. Albert Verweylaan (250 kranten)

welkom

BEZORGER/STER

Uithoorn - Vorige week woensdag 
heeft burgemeester Oudshoorn ter 
gelegenheid van de jaarlijkse Alge-
mene Gelegenheid een Koninklij-
ke Onderscheiding uitgereikt  aan 
zes inwoners van Uithoorn. De he-
ren T.C.J. Zeldenthuis, H.C.M. Rijn-
beek, 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 Rid-
der in de Orde van Oranje Nassau.
 
Zeldenthuis
De heer Zeldenthuis is o.a een ac-
tief vrijwilliger bij de Kwakelse Vei-
ling 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 kos-
ter 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 be-
stuurslid van en vrijwilliger bij Mu-

ziekvereniging Kunst Na Arbeid 
(KNA) te Uithoorn. Hij heeft zich in-
gezet voor de groei van de vereni-
ging en het bieden van muziekon-
derwijs aan zowel jong als oud.
 
Verlaan
Actief sinds 1960 bij sportvereni-
ging K.D.O. Naast jeugdtrainer en 
coach heeft de heer  Verlaan de lei-
ding over de voorbereiding en uit-
voering van de sporthal van sport-
vereniging K.D.O. gehad. Hij was 
actief als bouwkundig adviseur, uit-
voerder en bouwmanager bij de 
nieuwe locatie van scoutingsvereni-
ging 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.
 
De Jong
De heer De Jong heeft vele jaren 
crisisopvang en mantelzorg ver-
leend. Is vrijwilliger bij de Protestan-
te Gemeente Kudelstaart en bij de 
Stichting Veteraan Autobussen, re-
gio Noord Holland te Aalsmeer. Van 
1973 tot 2014 was hij lid en secre-

taris (2003-2012) van de Bedrijfs-
ledengroep Connexxion Noord-
west. Van 1995 – 2000 vrijwilliger bij 
het CM+NV regio Amstelland- en 
Meerlanden.
 
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 verte-
genwoordigt de reddingsbrigade bij 
evenementen. Hij is actief geweest 
als duikinstructeur bij het Duikteam 
Nemo en bij de brandweer De Ron-
de Venen als duiktrainer.
Vanaf 2004 actief als docent-in-
structeur Eerste Hulp van de Ko-
ninklijke Nederlandse Bond tot het 
Redden van Drenkelingen en me-
de oprichter en bestuurslid van de 
Stichting AED Uithoorn.
 
Mäkel
In 1961 was de heer F. Mäkel een 
van de oprichters van Honk-en Soft-
balvereniging Thamen waar hij di-
verse bestuursfuncties heeft ver-
vuld. 

Lintjesregen in Uithoorn

Uithoorn - Op 1 mei kwam Burge-
meester Dagmar Oudshoorn-Tinga 
het echtpaar hoogst persoonlijk fe-
liciteren 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 echt-
paar, samen met familie en vrien-
den, dit bijzondere huwelijk gevierd. 
Bab begint vol trots te vertellen: “Bij 
iedere speciale gelegenheid organi-
seren onze 3 kinderen met hun aan-
hang 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 in-
middels met z’n vijfentwintigen. We 
hebben 3 kinderen met hun aan-

hang, 6 kleinkinderen van wie 4 
met aanhang en 7 achterkleinkin-
deren en iedereen kan het ontzet-
tend goed met elkaar vinden.” 65- 
jaar getrouwd is een hele tijd. “Ja 
zegt Wil, dat is niet iedereen gege-
ven. Het lijkt wel of het in de fami-
lie zit, lacht Bab. Onze oudste is dit 
jaar 45 jaar getrouwd, de middel-
ste 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 Schumanfl at. “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 iede-
re 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 burgemees-
ter, “dat past precies binnen mijn 
ambtstermijn.”

Briljanten huwelijk Bab Jongkind & 
Wilhelmina (Wil) Jongkind-Opree

Uithoorn - In de nacht en och-
tend van 5 mei gaan 16 atleten van 
de lopersgroep van Atletiekvereni-
ging AKU uit Wageningen het be-
vrijdingsvuur ophalen en met elkaar 
naar Uithoorn brengen. Wagenin-
gen is al gedurende vele jaren de 
startplaats van waaruit lopersgroe-
pen in estafettevorm het vuur naar 
hun eigen gemeente brengen. De 
burgemeester van Wageningen ont-
steekt om 24.00u. op de grens van 4 
en 5 mei het vuur en vrij snel daar-
na start de eerste lopersgroep met 
het vuur voor de tocht naar de ei-
gen gemeente. Elke 40 seconden la-
ter start de volgende groep. In to-
taal 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 kilome-
ter naar
Uithoorn. De 16 lopers zijn in groe-
pen 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 afl eggen 
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 fi etsers voor de lopers 
uitfi etsen 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 be-
reikbaar voor de bus

Naar Uithoorn 
De planning van de tocht is zo ge-
maakt 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 Maxi-
malaan begeleid naar het gemeen-
tehuis waar het vuur wordt overge-
dragen 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 inwo-
ner 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 binnen-
halen van het bevrijdingsvuur zal op 
deze manier een prachtig en uniek 
symbool van nationale eenheid en 
leven in vrijheid zijn.

AKU haalt het bevrijdingsvuur 
naar Uithoorn

Uithoorn - Ineens lijkt alles in bloei 
te staan: de fruitbomen in de boom-
gaard, de azalea’s in het berkenbos 
en op een wat lager niveau het drie-
kantig look, de Zweedse kornoel-
je, de eenbes, de grote muur en nog 
veel andere kruiden. De zwarte ra-
punzel 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 zon-
dag 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 werk-
schuur aan de Elzenlaan (hoek El-
zenlaan/Boterdijk). Fietsen kunnen 
worden gestald bij de werkschuur.

Volop kleuren in de Tuin 
Bram de Groote

Politie waarschuwt voor klusjesmannen
Uithoorn – De politie heeft afgelo-
pen week een aantal meldingen ge-
had van inwoners die klusjesman-
nen aan de deur hebben gehad. De 
mannen bieden aan werkzaamhe-
den te verrichten aan het huis. De 
zogenaamde travellers zijn actief 
geweest in de wijk Meerwijk en een 
bewoner in Amstelhoek heeft wijze-
lijk de deur dicht gedaan voor de-
ze mannen. Met name oudere inwo-
ners worden als doelwit genomen. 

De klusjesmannen bieden voor een 
paar tientjes aan het gras te maai-
en, de tuin onder handen te nemen, 
de goot te repareren en/of timmer-
werk te verrichten. De paar tien-
tjes worden uiteindelijk veelal enke-
le honderden euro’s. Als inwoners 
weigeren dit hoge bedrag te beta-
len, wordt agressief, dreigend en in-
timiderend 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 travel-
lers. De mannen zijn uit op oplich-
ting. Wie een malifi de 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 inge-
schreven, (lokale) bedrijven!



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

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

Gemeentehuis
Laan van Meerwijk 16
1423 AJ Uithoorn
0297-513111 

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

Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
gemeente@uithoorn.nl

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

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

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

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

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

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

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

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

Redactie
Team Communicatie, 
bekendmakingen@duoplus.nl

COLOFON

Gemeente Uithoorn

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

OFFICIËLE MEDEDELINGEN EN BEKENDMAKINGEN
De offi ciële mededelingen en bekendmakingen zijn een wekelijkse publicatie 
van de gemeente Uithoorn. In deze rubriek staan offi ciële mededelingen en 
bekendmakingen die voor u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouw-
plannen 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, tele-
foon 0297 513111, of u kunt mailen naar gemeente@uithoorn.nl. U kunt de 
offi ciële mededelingen en bekendmakingen ook vinden op www.uithoorn.nl.

PROCEDURE 
Ter inzage
Stukken die ter inzage liggen kunnen door iedereen worden ingekeken. De 
stukken liggen ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum (Laan van 
Meerwijk 16) tijdens de openingstijden. Alleen wanneer dat is aangegeven 
liggen de stukken ook ergens anders ter inzage zoals bij de openbare biblio-
theek De Hoeksteen of dorpshuis De Quakel. De openingstijden van het ge-
meentelijk informatiecentrum en de openbare bibliotheek kunt u vinden in 
de colofon. 
Zienswijzen
Zienswijzen kunnen door iedereen kenbaar worden gemaakt. Dit moet schrif-
telijk worden gedaan bij burgemeester en wethouders van Uithoorn (Laan 
van Meerwijk 16) tenzij anders vermeld.
Bezwaren
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden be-
zwaar indienen. Bezwaren moeten voorzien zijn van motivatie en schriftelijk 
worden ingediend bij burgemeester en wethouders van Uithoorn (Laan van 
Meerwijk 16) tenzij anders vermeld. Voor het verstrijken van de bezwaarter-
mijn moet het bezwaarschrift zijn ingediend. Een bezwaarschrift heeft geen 
schorsende werking. Dit betekent dat de vergunning voor het verstrijken van 
de termijn al kan zijn uitgevoerd (met het risico dat het eventueel weer onge-
daan moet worden gemaakt).
Voorlopige voorzieningen
Om ervoor te zorgen dat er geen gebruik wordt gemaakt van de vergunning, 
kan een voorlopige voorziening worden aangevraagd. Het aanvragen van 
een voorlopige voorziening kan bij de sector bestuursrecht van de arron-
dissementsrechtbank (voorzieningenrechter) via het adres: Postbus 75850, 
1070 AW in Amsterdam. Een verzoek om een voorlopige voorziening moet 
ook een motivatie bevatten. Voor het aanvragen van een voorlopige voorzie-
ning worden door de rechtbank kosten in rekening gebracht. 

Beroep
Wij maken u erop attent dat u op grond van de Algemene wet bestuursrecht 
binnen zes weken na verzending van onze beslissing in beroep kunt gaan 
bij de sector bestuursrecht van de Rechtbank, Postbus 75850, 1070 AW Am-
sterdam. Voor de behandeling van het beroepsschrift door de rechtbank wor-
den u griffi ekosten in rekening gebracht. Een dergelijk beroepsschrift heeft 
geen schorsende werking. Wel bestaat de mogelijkheid om de president van 
de rechtbank in Amsterdam te verzoeken een voorlopige voorziening te tref-
fen. 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 verorde-
ningen en verkeersbesluiten alleen nog digitaal inzien via  www.offi cielebe-
kendmakingen.nl U kunt zich daar ook inschrijven voor een e-mailservice om 
op besluiten uit de gemeente Uithoorn geattendeerd te worden.
Welke bekendmakingen vind ik op www.offi cielebekendmakingen.nl?
- Verordeningen 
- Verkeersbesluiten
- Ruimtelijke plannen (publicatie ook via de Gemeentepagina).

 TER INZAGE
Tijdelijk: 
- 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 

 INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING
De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van bezwa-
ren 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.

De 4 mei herdenking Uithoorn
In onze gemeente heeft de 4 mei her-
denking niet alleen betrekking op de 
slachtoffers van de Tweede Wereld-
oorlog. Wij staan ook stil bij de slacht-
offers die gevallen zijn bij andere oor-
logen, geweld of vredesmissies (bij-
voorbeeld de Balkanoorlog, de vluch-
telingen uit Iran, Irak en Syrië, terroris-
tische aanslagen, e.d.). Vrijheid, ver-
draagzaamheid en vrede is niet van-
zelfsprekend, zeker in 2017 en belang-
rijker thema dan ooit. De 4 mei herden-
king is daar een goed moment voor.

De leerlingen van alle scholen in on-
ze gemeente hebben zich goed kun-
nen voorbereiden op de 4 mei herden-
king. Dankzij het Initiatievenfonds Uit-
hoorn en de medewerking van de be-
zitter 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 te-
rug naar Uithoorn waar zijn ouders 
en broers gewoond hebben tijdens de 
oorlog. Alleen Jack en zijn zusje Fanny 

hebben de oorlog overleefd. ’s Avonds 
om 19 uur zal Jack in de Stations-
straat (bij Brasserie Du Nord) een pla-
quette onthullen met daarop de namen 
van onze oorlogsslachtoffers. Aanslui-
tend zal hij om 20 uur in de Thamer-
kerk zijn oorlogsverhaal vertellen. De 
toegang is gratis, het aantal plaatsen 
beperkt. Voorafgaand aan en direct 
na afl oop van de lezing kunt u een be-
scheiden 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 her-
denking vanuit het Oranjepark met 
een stille tocht. Slagwerkers van KnA 
gaan voorop met omfl oerste trom. Bij 
het Stiltemonument tegenover de Tha-
merkerk wordt de Last Post gespeeld 
en is het om 20 uur twee minuten stil, 
afgesloten door het zingen van twee 
coupletten van het Wilhelmus. Daar-
na volgt een toespraak door de burge-
meester, mevrouw Oudshoorn-Tinga. 
Zij zal namens de gemeente een krans 
leggen, gevolgd door Jack en Ina Al-
dewereld. Daarna is de bloemenhul-
de 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 Thamer-
kerk 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 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

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 ve-
le jaren na de Tweede Wereldoorlog 
dat hij eigenlijk Jack Aldewereld heet. 
Hij volgt het spoor terug naar de woon-
plaats van het gezin waarin hij op 2 
maart 1943 geboren werd. Het ge-
zin Aldewereld kwam uit Uithoorn en 
was in 1942 gedwongen naar Amster-
dam 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 miniten-
toonstelling 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 slagwer-
kers, met omfl oerste trom, vanuit het 
Oranjepark naar het Stiltemonument. 
De stille tocht gaat onder andere via 
o.a. de Dorpsstraat, Wilhelminakade 
naar het Stiltemonument toe. De her-
denking zal plaats vinden op en in de 
nabijheid van het Stiltemonument en 
het plein voor de Thamerkerk en be-
gint om exact 19.58 uur met het bla-
zen van de Last Post gevolgd door 
tweeminuten stilte. Na de twee minu-
ten stilte speelt het Nationale Volkslied 
Het Wilhelmus. Hierna volgt de bloe-
menhulde door de Gemeente Uithoorn 
vertegenwoordigd door Burgemees-
ter en Wethouders van Uithoorn, ge-
volgd door maatschappelijke instellin-
gen en door bezoekers aan de plech-
tigheid. Ook vinden er diverse toespra-
ken plaats. Na de ceremonie kunnen 
bezoekers weer huiswaarts keren of 
een programma volgen in de Thamer-
kerk. Buurtbewoners worden uitgeno-
digd de herdenking bij te wonen en 
een bloem mee te nemen. In de Tha-
merkerk is tevens gelkegenheid omde 
minitentoonstelling Uithoorn in de oor-
log te bezoeken.

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, organi-
seert dit jaar voor de negende keer een 
4 mei herdenking. Deze vind plaats in 
het Egeltjesbos, achterin de Kuil. Van-
af 19.15 uur kan er verzameld worden, 
waarna even voor half 8 de herdenking 
zal aanvangen. Tijdens deze herden-
king zal er door middel van een over-
denking, 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 stil-
te zal er een kranslegging plaatsvin-
den, waarna alle bezoekers de gele-
genheid krijgen om een roos bij het tij-
delijke stiltemonument te leggen. De-
ze rozen zullen bij de herdenking aan-
wezig zijn.

Bevrijdingsvuur komt 
naar Uithoorn
Wanneer: vrijdag 5 mei 2017, 
09.45-11.00 uur
Waar: Gemeentehuis Uithoorn

Het bevrijdingsvuur komt naar de ge-
meente Uithoorn. Sportclub AKU 
brengt het vuur vanuit Wageningen 
naar Uithoorn. De jaarlijkse ontsteking 
van het bevrijdingsvuur herinnert ons 
eraan hoe kwetsbaar en kostbaar vrij-
heid is. Op 4 mei haalt de sportclub het 
vuur op vanuit Wageningen en vervol-
gens zal men, met het vuur, onder be-
geleiding naar Uithoorn rennen. Om-
streeks 10.00 uur wordt het bevrij-
dingsvuur verwacht in de gemeen-
te Uithoorn en zal het bevrijdingsvuur 
met een korte ceremonie met de Bur-
gemeester van Uithoorn worden ont-
stoken bij het gemeentehuis. Het be-
vrijdingsvuur zal op 5 mei vervolgens 
de hele dag branden bij het Gemeen-
tehuis van Uithoorn. In de hal van het 
Gemeentehuis is ook een kleine expo-
sitie over Uithoorn in de oorlog te zien. 
U bent van harte uitgenodigd om deze 
gebeurtenis mee te maken.

Evenementen rondom 4 / 5 mei
Rondom de nationale herdenking zijn er een aantal evenementen in Uit-
hoorn en De Kwakel. 

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 wo-

ning. Ontvangen 24 april 2017.
- Vuurlijn 51, aanvraag evenementenvergunning ontvangen voor het organise-

ren van het Sport & Spel weekend van KDO van 19 t/m 21 mei 2017. Ontvan-
gen 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. Ont-

vangen 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.

Werk in uitvoering

diensten krijgen altijd voorrang. Di-
rect omwonenden ontvangen van 
ons bericht over de werkzaamhe-
den 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 asfalte-
ren. Hiervoor is het nodig dat we de 
hoofdrijbaan van de Achterberglaan 
afsluiten voor al het verkeer. We zor-
gen ervoor dat bewoners van dit ge-
bied hun woning kunnen bereiken. 
Buslijn 170 rijdt niet over de Achter-
berglaan. Connexxion zet pendel-
bussen in. Kijk op www.uithoorn.nl/
werkinuitvoering voor meer infor-
matie over de bereikbaarheid, werk-
zaamheden en omleidingsroutes 

weghalen. Na het rooien van de bo-
men halen we alle boomstronken 
weg. Wij verbeteren de groeiplaat-
sen zodat we in het najaar weer nieu-
we bomen terug kunnen planten.

Bomenonderzoek
Elk jaar, elke 3 jaar en elke 5 jaar heb-
ben wij verschillende controles onder 
bomen. Dit doen wij door een uitge-
breid onderzoek te houden (Visual 
Tree Assessment VTA onderzoek). Af-
gelopen jaar hebben wij de grootste, 
oudste en risicobomen gecontroleerd. 
Risicobomen zijn bomen waarbij wij al 
eerder aantastingen of schade heb-
ben 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-

keer (ook voor fi etsers én voetgan-
gers) afgesloten voor werkzaamhe-
den van PWN aan de waterleiding.

Omleiding
Vanuit richting Uithoorn is de Boter-
dijk afgesloten voor doorgaand ver-
keer. De Boterdijk is wel bereikbaar 
voor bewoners tot huisnummer 180-
175. 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 werkzaam-
heden.

- Afsluiting geldt voor “alle” verkeer 
dus ook fi etsers er voetgangers.

- De werktijden zijn van 7.00-17.00.

ONDERHOUD FIETSPAD 
RINGVAART TUSSEN STELLING 
EN LINIE
Vanaf 25 april knappen we het fi ets-
pad langs de Ringvaart in de Kwa-
kel op. Het gaat om het deel tussen 
de Stelling en Linie. Tussen de tegels 
zitten zulke grote kieren dat dit onvei-
lige voor fi etsers kan zijn. De werk-
zaamheden duren ongeveer twee 
weken. 

ASFALTERINGSWERKZAAM-
HEDEN GEMEENTE UITHOORN
Vanaf maandag 8 mei t/m 12 mei zijn 
er op verschillende plekken in Uit-
hoorn en De Kwakel asfalterings-
werkzaamheden. De wegen blijven 
gewoon open maar u kunt overlast 
van de werkzaamheden hebben. Als 
er een afzetting nodig is, staan er bor-
den of verkeersregelaars. Het open-
baar vervoer en de nood- en hulp-

WERKZAAMHEDEN ROTONDE 
AMSTELHOEK
Tussen 3 april en 2 juni 2017 zijn er 
wegwerkzaamheden aan een ge-
deelte van de Mijdrechtse Zuwe 
(N196) in Amstelhoek. Voor wegaf-
sluitingen en omleidingen, kijk op 
www.uithoorn.nl/werkinuitvoering 
over de bereikbaarheid, werkzaam-
heden en omleidingsroutes

BOMEN KAPPEN IN UITHOORN 
EN DE KWAKEL
Jaarlijks onderzoeken wij de condi-
tie 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 gemeen-
te tegenkomen waar wij deze bomen 

Vervolg op volgende blz.



Shirley is genezen
van kanker.

 

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
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OFFICIËLE MEDEDELINGEN EN BEKENDMAKINGEN
 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 ver-
hoogde 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 ontwerp-
verzoek kunnen binnen bovengenoemde termijn schriftelijk bij ons college worden 
ingebracht (postadres: Postbus 8, 1420 AA Uithoorn). Degene die bedenkingen in-
dient, kan verzoeken zijn of haar persoonlijke gegevens niet bekend te maken. Al-
leen 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. Be-

zwaar: t/m 6 juni 2017.
- Vuurlijn 29 te De Kwakel, omgevingsvergunning voor het plaatsen van een tij-

delijke woning. Bezwaar: t/m 31 mei 2017.
- Poelweg 44. Exploitatievergunning voor het huisvesten van tijdelijke arbeidsmi-

granten verleend aan Weiveld B.V. Bezwaar t/m 6 juni 2017.
- Graslaan 12 te De Kwakel, omgevingsvergunning gevelwijzingen van de gara-

ge 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. Evenementenvergun-

ning 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 Burgerinitia-
tief 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	geluids-

norm) 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 Uit-

hoorn 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 horecabe-
drijf	(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 Buitenre-

clame B.V. voor het plaatsen van 20 tijdelijke reclameborden voor de verkeers-
veiligheidcampagne “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 legali-
seren van de bestaande hooischuur op het perceel Banken 1. 

Inspraak
Het voorontwerpbestemmingsplan Banken 1 ligt in het kader van de inspraakpro-
cedure van vrijdag 5 mei 2017 tot en met donderdag 18 mei 2017 ter inzage tij-
dens de openingstijden van het gemeentehuis in het gemeentelijk informatiecen-
trum in de hal van het gemeentehuis. Het voorontwerp bestemmingsplan is digi-
taal te raadplegen op www.uithoorn.nl. Binnen deze termijn kan een ieder een in-
spraakreactie zenden aan het college van burgemeester en wethouders (Postbus 
8, 1420 AA Uithoorn). Op de inspraakreacties zal vervolgens een standpunt wor-
den 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 bestem-
mingsplan. Door middel van publicaties in De Nieuwe Meerbode, de Staatscou-
rant 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 ver-
storingen van de openbare orde, overlast en gevaarlijke situaties tot gevolg heb-
ben. Daarnaast hebben genoemde gemeenten de wens het handhavingsbeleid 
van de samenwerkende gemeenten eenduidig, slagvaardig en transparant te ma-
ken door dit te uniformeren, te actualiseren en aan te vullen. 
De beleidsregel is bekendgemaakt via Overheid.nl

Uithoorn - Op dinsdagavond 25 
april is tussen negen uur en drie mi-
nuten over negen een scooter gesto-
len vanaf Rode Klaver. Door getuigen 
is gezien dat een jongen van onge-
veer 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 spijker-
broek. Hij reed weg in de richting van 
de flats. De scooter is van het merk 
Vespa en het kenteken is DHJ-26-H. 

Fikse burenruzie bij 
De Gasperiflat
Uithoorn - Al geruime tijd leven di-
verse bewoners in onmin met een 
groep andere bewoners van De 
Gasperiflat die hun huis zouden ge-
bruiken voor prostitutie. Afgelopen 
maandag 1 mei rond acht uur in de 
avond kregen de beide partijen ru-
zie, werd er gescholden en waren 
er duw- en trekpartijen op de gale-
rij. De bewoners van het prostitutie-
pand waren op dat moment aan het 
verhuizen. Een van hen, een 26-ja-
rige 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 zieken-
huis vervoerd. De schermutselingen 
waren hiermee nog niet ten ein-
de. Een groep jongeren begonnen 

met stenen te gooien naar de ver-
huiswagen en de bewoners, die aan 
het verhuizen waren. Hierdoor zijn 
twee auto’s beschadigd geraakt. 
De politie was met diverse agen-
ten ter plaatse, kreeg hulp van en-
kele hondengeleiders en assisten-
tie van helikopters. De heli van de 
GGD bleek niet nodig. De heli van 
het mobiel medisch team is geland 
op de Bovenkerkerweg. De stenen-
gooiers zijn weggerend. Met de he-
likopter is naar hen gezocht. Voor-
alsnog zijn in deze geen aanhou-
dingen verricht. De politie heeft al 
diverse getuigen gehoord. Wie nog 
niet gehoord is, maar wel meer in-
formatie heeft, wordt verzocht con-
tact op te nemen via 0900-8844. 
Er wordt verder onderzoek gedaan 
door de recherche. De burgemees-
ter heeft dezelfde avond het betref-
fende pand dicht laten spijkeren. 

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 bu-
ren. Hij is een kijkje gaan nemen 
en zag uit het huis een man en een 
vrouw wandelen. De twee stap-
ten 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 ge-
alarmeerd en agenten zijn de wo-
ning ingegaan. De inbrekers had-
den zich toegang verschaft door 
een zijraam in te tikken. Onderaan 
de trap in de woning vonden agen-
ten 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 woens-
dag 26 op donderdag 27 april is in-
gebroken in een woning aan de Pie-
ter Hellendaallaan. Via een zijraam 
hebben de dieven zich toegang ver-
schaft. Het alarm is door hen onklaar 
gemaakt. Het hele huis is doorzocht, 
zowel beneden als op de bovenver-
dieping. Gestolen zijn diverse sie-
raden. De inbraak heeft tussen ne-

gen uur in de avond en donderdag-
morgen elf uur plaatsgevonden. Een 
tweede woninginbraak kende geen 
vermissingen. Dieven hebben, ook 
in de nacht van woensdag op don-
derdag, 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

TE HUUR BOERDERIJBUNGALOWS 
OP DE VELUWE - EPE (GELDERLAND)

10%
VOORJAARS
KORTING!

PROFITEER NU!

BESCHRIJVING
Regio : Gelderland/Veluwe 
Aantal pers. : 4 personen 
Type : bungalow 
Omschrijving : Modern en smaakvol
    ingerichte bungalow
    met terras en royale
   bostuin. 
Aantal slaapk. : 2 slaapkamers

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

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



 
04   Nieuwe Meerbode  •  3 mei 2017

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

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

DIERENHULP
Dierenambulance, 
tel: 06-53315557.

DIERENARTSEN
Dierenarts Annemieke Calis 
Oranjelaan 32A, 1421 AK Uithoorn, 
tel. 0297-565989
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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 win-
nen, o.a. onze boodschappentassen. 
Als hoofdprijs kunt u kiezen uit een 
van onze bekende enveloppen. 

Bingo Ouderenbonden 
Uithoorn - De Uithoornse Ouderen-
bonden houden, zoals langzamer-
hand 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, Bil-
derdijkhof 1 te Uithoorn. Aanvang 
14.00 uur, de zaal is open om 13.30 

uur. Uw gastvrouw is Hanny Kam-
pen. De toegang is gratis en ieder-
een 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!! 

Cursus reanimatie en AED
Uithoorn - Je leest het wel eens in 
de krant: vrouw onwel in winkel-
straat, dankzij reanimatie door om-
standers en de inzet van een AED 
apparaat, kon zij met hartslag door 
de ambulance naar het ziekenhuis 
worden vervoerd. Een gelijksoor-
tig verhaal vertelde een collega die 
op een verjaardag zat waarbij een 
kennis het ene moment nog vrolijk 
grappen zat te maken en het ande-
re moment zomaar op de grond viel. 
Eerst werd nog gedacht aan een 
grap maar de man reageerde ner-
gens op. Ze was zo blij dat ze on-
langs 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 reanime-
ren, beademen en het AED appa-
raat bedienen. Het is een intensie-
ve avond maar na afloop zul je zeker 
weten wat je moet doen als er ie-
mand hartfalen heeft en jij bent toe-
vallig net in de buurt! Het zal zijn op 
een maandag avond en de kosten 
bedragen 50,- euro. 

Heb je interesse? Bel voor informa-
tie naar Chris (06-11155899) of Aer-
noud (06-44712585). Mocht je toch 
liever een volledige cursus basis-
EHBO willen doen, die gaat na de 
zomer weer van start. Je kunt je hier 
al voor opgeven!

1 minuut films bij De 
Cinesjaste
De Kwakel - Een jaarlijks gebeu-
ren bij De Cinesjasten is de 1 mi-
nuut 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 on-
derwerp is vrij en deelnemers mo-
gen kiezen of ze film of foto’s ge-
bruiken, allebei is trouwens ook mo-
gelijk. Er moet een duidelijke ver-
haallijn zijn met een begin, midden-
stuk en einde. En een titel en een 
aftiteling. Dit jaar willen we de le-
den laten raden wie het filmpje ge-
maakt heeft. Dus nu bij de aftite-
ling geen naam, bij zelf ingespro-
ken tekst verraad je je zelf natuur-
lijk ook. Wel kan geschreven tekst 
gebruikt worden en passende mu-
ziek. Geen eenvoudige opgave. De 
onderwerpen van voor af gaande ja-
ren zijn onder andere: Guitar play-
ers, Lachen is gezond, Tafeltje dek 

je, Gemaal de Cruquius. De club is 
weer heel benieuwd naar de resul-
taten. Andere thema’s, die elk jaar 
terug komen zijn de vakantie film, 
de montage opdracht (waarbij ie-
dereen hetzelfde materiaal krijgt om 
mee te werken. Er komen dan he-
le 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 af-
gaande aan de clubavond wordt les 
gegeven in het programma Magix. 
U kunt ook kijken op onze website 
www.cinesjasten.nl Bent u nieuws-
gierig 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.

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 Party-
centrum Colijn zal verzorgen op 13 
mei a.s. Het thema van deze avond: 
Pete Bog’s BigBand meets Friends. 
Een keur van zangers en zange-
ressen en solerende instrumen-
talisten zullen de revue passeren 
en de gasten voorzien van heerlij-
ke jazz. Zij treden op in de prach-
tige 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 de-
ze avond zijn inmiddels verkrijgbaar 
bij Partycentrum Colijn, The Read 
Shop en online via www.petebogs-
bigband.nl. Ze kosten 10,00 euro in 
de voorverkoop en aan de deur zijn 
ze 12,50 euro. 

CHAZZ 2017 zaterdag 24 juni
Regio - Vanaf nu kunt u weke-
lijks een stukje lezen over Chazz 
2017, het jazzfestival op Boerde-
rij 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 lekkernij-
en en drankjes. En dan nu iets over 
een van de bands. Niet de minste: 
Gradalicious & the Lounge Facto-

ry. Ze waren er ook in 2016. Publiek 
en organisatie waren enthousiast 
over Grada Otten en haar muzika-
le vrienden. Ze heeft een geweldi-
ge 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-Factory-
vrienden 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 musi-
cus. Het is een feest om naar Gra-
dalicious & 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.

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 mid-
life met zeer grappige en vermakelij-
ke 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 be-
sloot 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 ontmoet-
te wel veel mannen en kwam in de 
gekste situaties terecht. Toen ik na 
mijn vijftigste ontdekte dat de mees-
te van mijn mannelijke single leef-
tijdsgenoten liever kiezen voor een 
jongere dame was voor mij de maat 
vol! Het is gewoon niet eerlijk: naar-
mate 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 an-
dere vrouwen gaat helpen, hoe en 
waar ze toch die leuke man kun-
nen 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 man-
nen. Kunnen we nog een deel 2 ver-
wachten? “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 storm-
loop 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 Face-
bookpagina 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 beant-
woorden over daten. Het boek is ook 
te bestellen via Bruna.nl

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 eer-
ste exemplaar in ontvangst. 

50% korting op definitief 
ontharen
Regio - Wie in de maand mei be-
gint met IPL krijgt bij NZURI maar 
liefst 50% korting! IPL is een me-
thode 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 ha-
ren 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 onge-
wenste haren is dus bij NZURI in de 
maand mei nog eens EXTRA voor-
delig! Ook het inplannen van IPL 
doe je makkelijk zelf via de websi-
te www.nzuri.info. Wil je nog meer 
informatie of een vrijblijvende in-
take neem dan contact op met de 
salon via 06-31576702 of nzuri@ 
ziggo.nl.

Peutertocht met Kikker 
'Kwak'
Regio - Op zondag 7 en 14 mei 
2017 organiseert IVN De Ronde 
Venen & Uithoorn een natuurbele-
ving voor peuters in het prachtige 
gebied De Groene Jonker. De be-
leving voor kinderen van 2 tot 6 jaar 
duurt van 10.30 tot 11.30 uur. De 
peuters trekken samen met hun ou-
ders of toeziend persoon erop uit. 
Een IVN-natuurgids (kikker 'Kwak') 
begeleidt hen daarbij. Kwak vertelt 
van alles over het voorjaar. De len-
te brengt frisgroen, helderblauw en 
nieuw leven. Dus ook nieuw kikker-
leven! In ieder geval zijn er in het 
voorjaar allerlei moeras- en weide-
vogels te bewonderen. Tijdens de 
tocht gaan de peuters met Kwak 
op pad en doen zo in het voorjaar 
natuurervaring op met verschillen-
de zintuigen. De kinderen zijn dus 
lekker actief buiten bezig en leren 
spelenderwijs. Zo zorgt de tocht en 
de natuurgids ervoor dat de kinde-
ren langs een uitgestippelde rou-

te diverse natuurcontacten bele-
ven in het gebied De Groene Jon-
ker. Laat je kind dus kennismaken 
met dit gebied en genieten van een 
uur 'puur' natuur. Let op, de paden 
kunnen drassig zijn, dus draag wa-
terdichte schoenen of laarzen. Het 
gebied is niet geschikt voor wan-
delwagens. Verzamel- en vertrek-
punt: parkeerplaats de Roerdomp, 
Hogedijk 6, Zevenhoven. Kos-
ten 2,50 euro per kind, graag ge-
past betalen bij het verzamelpunt. 
Tijdens deze peutertocht worden 
voor PR-doeleinden van de afde-
ling foto's gemaakt. Indien de peu-
tertocht door slecht weer niet door 
kan gaan, volgt 2 uur voor de ac-
tiviteit een melding op de website. 
Ga voor meer informatie naar de af-
delingswebsite: https://www.ivn.nl/
afdeling/de-ronde-venen-uithoorn. 
Meld je aan via het aanmeldformu-
lier op de website of bij Ellen Aars-
man, 0297-288106. 
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IJssalon Cadore trakteert 
De Voedselbank!
Regio - IJssalon Cadore heeft voor 
de kinderen van de voedselbank 
wel een hele bijzondere traktatie 
bedacht voor Koningsdag. Alle kin-
deren van de voedselbank Uithoorn 
- De Kwakel, Aalsmeer en de Ron-
de Venen ontvangen een ijs-strip-
penkaart de alom bekende Bollen-
kaart van Cadore, zodat ook zij de 
komende weken van dit heerlijk 
“Koninklijke” ijs kunnen genieten. 
De zeer hartelijke eigenaresse, Mi-
randa van Koot, maakt als gespeci-

aliseerd ijsbereider al jaren ijs van 
biologische melk, vers fruit, (h)eer-
lijke chocolade en een grote por-
tie liefde! Meer informatie over de-
ze ijssalon is te vinden op de web-
site van Cadore. Naast het ijs ma-
ken geeft Miranda ook Workshops 
ijs maken. Het is fantastisch dat zij 
tijd heeft vrij kunnen maken om ge-
zinnen die het toch al wat lastiger 
hebben blij te maken. De 3 desbe-
treffende voedselbanken zijn daar-
om blij en dankbaar met dit initiatief.

Lezing over Vleermuizen
Regio - Op dinsdag 2 mei organi-
seert IVN De Ronde Venen en Uit-
hoorn een lezing over vleermuizen. 
De lezing wordt verzorgd door Har-
rie Pelgrim. Hij is vleermuizenexpert 
en coördinator van de vleermui-
zenwerkgroep Utrecht. Vleermui-
zen hebben van oudsher een grie-
zelige reputatie. In allerlei legendes 
werden ze in verband gebracht met 
heksen en duivels. Op Halloween 
werden hen voorspellende vermo-
gens toegekend. De vampier is de 
bloeddrinkende vermenselijking 
van de vleermuis. Zulke onheilsge-
dachten zijn niet vreemd omdat de-
ze dieren zich vooral 's nachts ver-
tonen, 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 mug-
gen vangen. Probeer dat maar eens 
na te doen. De vleermuizen zijn be-
schermde dieren. Er is geen officiële 
opvang, maar als je een hulpbehoe-
vend exemplaar aantreft dan zijn er 
altijd vrijwilligers om hem weer op 
te lappen. Harrie Pelgrim is daar 
een van. Wil je weten hoe vleer-
muizen muggen vangen, waar en 
hoe ze slapen en of ze geluid ma-
ken, kom dan naar deze interactie-
ve 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 le-
zing begint om 20.00 uur. Iedereen 
is welkom. Wel wordt er een vrijwilli-
ge bijdrage gevraagd van 2.50 euro.

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, gele-
gen tegen de Botshol, gaan we op 
zoek naar typische moeras- en riet-
vogels, zoals kleine karekiet; rietzan-
ger; rietgors en de prachtige blauw-
borst. Ook zullen we kluten en grut-
to’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 on-
ze oren en ogen open. Zouden ze 
al terug zijn in het gebied? De ex-
cursie start op de parkeerplaats van 
de Waverhoek om 8.30 uur en duurt 
tot circa 12.00 uur. Deze keer is op-
geven voor de excursie verplicht. Dit 
kan via www.vogelweek.nl

AmstelProms concert kiest 
beste zangeressen Uithoorn
Uithoorn - Het AmstelProms 
concert op 17 juni aanstaan-
de wordt een muzikaal spekta-
kel zoals nog niet eerder is ver-
toond in Uithoorn. Direct aan de 
Amstel met een 50 man tellend 
orkest van KnA, 80 man koor 
van de VocalCompany, soul-
band Fort55 en kinderkoor Xing 
voor de ondersteuning bij bij-
voorbeeld “Another Brick in the 
Wall” van Pink Floyd. Beken-
de popmuziek, Nederlandstali-
ge muziek en rockmuziek zal de 
avond onvergetelijk maken. Ge-
durende de komende weken zal 
steeds een deel van het muzika-
le programma worden bekend 
gemaakt in deze media. Naast 
het al genoemde Another Brick 
in the Wall, waar het orkest, het 
koor en het kinderkoor geza-
menlijk optreden, wordt ook Sky-
fall van Adele gespeeld. Dit bij-
na epische nummer, als sound-
track van de gelijknamige James 
Bond film is een prachtig num-
mer. Vele zangeressen uit Uit-
hoorn hebben aangegeven au-
ditie te willen doen om dit num-
mer ten gehore te mogen bren-
gen die avond. Aanstaande za-
terdag, 6 mei, worden de audi-
ties gehouden. Onder leiding van 
conservatorium geschoolde pro-
fessionals wordt de beste zange-
res uitgekozen voor dit nummer. 
Naast Skyfall worden ook nog 
andere nummers door zange-

ressen gezongen, dus voor hen 
die niet Skyfall kunnen zingen is 
er nog kans op een alternatief. 
Meer hierover kunt u in de ko-
mende weken lezen, net als wie 
de uitverkoren zangers en zan-
geressen zijn die geselecteerd 
zijn. Het AmstelProms culinai-
re event begint om 16:00 uur op 
de Wilhelminakade bij de evene-
mentensteiger. Er worden diver-
se culinaire hapjes geserveerd 
en drankjes zijn bij verschillende 
bars te verkrijgen. Gedurende de 
middag is er sfeervolle muzika-
le aankleding. Het AmstelProms 
concert begint om 20.30 uur. 
Het concert is gratis toeganke-
lijk voor iedereen, maar het bes-
te zicht heeft u vanaf de tribune 
die recht tegenover het podium 
wordt geplaatst. Kaarten voor de 
tribune a 25 euro kunt u nu al-
vast reserveren op www.amstel-
proms.nl.

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

om ouderen over de drempel te krij-
gen van de digitale wereld, waarin 
ook zij komen te staan. Op don-
derdagochtend 1 juni zal de twee-

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

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

dere (toekomstige) leerkrachten. Ook 
kinderopvang en BSO zijn op de in-
formatiemarkt te vinden. Hiernaast 
kan een inkijkje worden geboden 
in de toekomstige behuizing van de 
school, die in hetzelfde scholencom-
plex plaats zal vinden als deze bij-
eenkomst. Kinderen aanmelden voor 
het schooljaar 2017-2018 kan tot 10 
mei, op de informatiemarkt zijn aan-
meldformulieren aanwezig. Op dins-
dagochtend 9 mei is er in Vrije School 
Parcival te Amstelveen ook nog mo-
gelijkheid om een vrijeschool van bin-
nen te bekijken op een ouder-infor-
matieochtend, zie hiervoor de website  
vrijeschoolparcival.nl. Inloop infor-
matiemarkt 19.45 uur, start pro-
gramma 20.00 uur, Openbare Basis-
school De Eendracht, Eendracht 7, 
Mijdrecht. Meer informatie en aan-
melden voor de informatiemarkt via  
vrijeschoolgroenehart.wordpress.
com.

Opnamen voor SBS6 
programma “Samen Sterk”
Uithoorn - Afgelopen woensdag 26 
april kwam een cameraploeg van 
SBS6 naar Uithoorn voor het televi-
sieprogramma “Samen Sterk”. 

Samen Sterk is een televisiepro-
gramma 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 pro-
blemen binnen de zorg. Door sa-
men naar oplossingen en antwoor-
den te zoeken, wordt ervoor ge-
zorgd dat we de toekomst sterker 
tegemoet treden. Niemand hoeft dit 
alleen te doen en voor iedereen is er 
een oplossing mogelijk. Het televi-
sieprogramma Samen Sterk laat op-
lossingen aan bod voor vaak actu-
ele vragen en situaties. Jip van der 
Valk woont en werkt als zelfstandig 
neuro coach in Uithoorn en heeft 
zijn coachpraktijk Excellent Execu-
tive in De Hoeksteen. Als voorzitter 
van het Platform Breincoaches heeft 
hij zijn praktijk beschikbaar gesteld 
voor deze opnamen. In De Hoek-
steen werden interviews afgenomen 
met hem en mede-bestuurslid Jaap 
Mackaay. Dit onafhankelijk platform 
van professionals past de Progressi-
ve Mental Alignment aanpak toe die 
mensen met psychische en/of psy-
chosomatische gezondheidsproble-
men helpt. In het Nederlands ver-
taald als “Vooruitstrevende menta-
le gelijkgerichtheid”.

5 stappen
Progressive Mental Alignment is 
een 5 stappen aanpak die geba-
seerd is op de meest recente inzich-
ten over de gegevensverwerking 
van met name het onderbewus-
te deel van ons brein. Mensen die 
bijvoorbeeld burnout verschijnselen 
hebben, moeilijk nee kunnen zeg-
gen, 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 Pro-
gressive Mental Alignment dat ant-
woorden op oorzaken achterhaalt 
en herstelt. Aan de hand van vier in-
terviewvragen zijn de opnamen ge-
maakt: 1)Wat is de PMA aanpak?, 
2) Hoe zit een PMA coachsessie er-
uit? 3) Voor wie is PMA geschikt en 
4) Wat kan PMA voor iemand be-
tekenen? De interviews zijn onder-
steund door relevante beelden en is 
een coachsessie nagebootst waar-
in Ferdinand Beuse heeft gefigu-
reerd. Door de interviews is er een 
verhaallijn ontstaan, die de bood-
schap uitdraagt. Meer weten: www.
breincoaches.nl of www.excellent-
executive.nl. Het item wordt uitge-
zonden in de 3e Samen Sterk afle-
vering 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

NISSAN QASHQAI

NU € 5.000 
VOORDEEL*
NU € 5.000 
VOORDEEL*

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

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

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 ge-
geven aan de oproep om prijzen 
te doneren voor de loterij. Na af-
loop van de streekderby KDO – Ni-
colaas Boys (eindstand 1-1) wer-
den de winnende lotnummers be-
kend gemaakt in de kantine, waar-
na diverse trotse prijswinnaars met 
een grote glimlach huiswaarts keer-
den. Daarnaast zijn er diverse geld-
bedragen ontvangen door de or-
ganisatie. Onze dank gaat dan ook 
uit naar: Huub van Diemen, Hove-
niersbedrijf P. Onderwater, Kienclub 
KDO, Stichting Toen en Nu en een 
anonieme gift. Alles bij elkaar opge-
teld kunnen we u met gepaste trots 
mededelen dat we in totaal een be-
drag van 3.410 euro mogen gaan 
overmaken naar het Ronald McDo-
nald Kinderfonds. Hieronder vindt u 
het overzicht van de winnende lot-
nummers. 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 als-
nog zult krijgen.

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: BBQ-
 vlees 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 prach-
tige bijdrage hebben geleverd aan 
het contact tussen een ziek/gehan-
dicapt kind en zijn ouders. Dit is na-
melijk hetgeen waarvoor het Ronald 
McDonald Kinderfonds zich al 30 
jaar succesvol inzet.  Via deze weg 
willen we alle bedrijven en/of par-
ticulieren bedanken die een prijs 
hebben gedoneerd aan de loterij en 
alle personen die loten hebben ge-
kocht!

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

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 sa-
men met hun oudere broer Wouter 
in het eerst Heren-team van Qui Vi-
ve speelden. In die periode promo-
veerde 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, voorzit-
ter 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 ambas-
sadeurs van onze club die deze eer 
meer dan waard zijn.”

tingsbijeenkomst houden, op don-
derdag 18 mei van 10.00 tot 12.00 
uur. Graag even aanmelden als u 
wilt komen. Vita Amstelland, Wijk-
steunpunt Bilderdijkhof, Uithoorn. 
www.vita-amstelland.nl Tel: 0297-
567209
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Bridgevereniging Hartenvrouw
Regio - Op 26 april vierde Bridge-
vereniging Hartenvrouw haar Ko-
ralen Jubileum. 35 Jaar geleden in 
1982 richtten 72 vrouwen ‘Niet-ro-
kers Damesbridgeclub Harten-
vrouw’ op en na al die jaren is de 
club nog steeds springlevend met 
76 leden. “En het leuke is”, zo me-
moreerde voorzitter Marja van Holst 
Pellekaan in haar welkomstwoord 
“dat 20 dames van het eerste uur 
nu nog steeds iedere dinsdagmid-
dag strijden om de hoogste eer.” De-
ze selecte groep kreeg een onder-
scheiding opgespeld en moest na-
tuurlijk op de foto. Marja blikte te-
rug op de achter ons liggende ja-
ren en bedankte de feestcommis-

sie voor de voorbereiding van de-
ze feestelijke middag. Ook sprak zij 
haar dank uit richting de wedstrijd-
leiding 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 le-
den van het mannelijk geslacht die 
zich voor deze gelegenheid tussen 
de dames mochten mengen.

Tonny & Harry winnen 
dagprijs BVU
Regio - Maandag 24 april was de 
start van de zesde en laatste pa-
rencompetitie van dit seizoen bij 
de BVU. De eerste van vijf zittingen 
was voor Tonny Godefroy & Harry 
Rubens in de B-lijn met de hoog-
ste dagscore: 62,19%. Tweede wer-
den 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 bridge-
lessen.
Bent u een beginnend bridgepaar 
(bijv. thuisbridgers) dat ook het ver-
enigingsleven wil leren kennen, dan 
kunt u zich bij de BVU opgeven om 
bijvoorbeeld vrijblijvend een paar 
keer mee te spelen en de sfeer te 
proeven.    
Voor nadere informatie, opgeven 
en/of lid worden van de BVU kunt 
u contact opnemen met Hans Wa-
genvoort tel. 06 53 368 948 of via de 
mail: wagenvoorthans@gmail.com.

Tweemaal dubbelslag 
voor UWTC
Uithoorn - Onze handbiker Tim de 
Vries heeft dit weekend weer twee 
wedstrijden gereden in het Italiaan-
se Carpenodolo. Zaterdag won de 
Vinkevener de 10.9 km lange tijd-
rit. Op zondag was de wegwed-
strijd 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 Mania-
go, waar zowel Tim de Vries als Jet-
ze Plat over 14 dagen aan mee zul-
len 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 star-
ten in veteranen wedstrijden. Bij de 
68+ probeerden een aantal renners 
direct na het startschot uit het pelo-
ton 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 Zan-
tingh in zijn wiel. De beide renners 
gingen licht afgescheiden van het 
peloton voor de winst. Guus Zan-
tingh uit Mijdrecht won de wed-
strijd voor Peter de Jong uit Hilver-
sum. Leen Blom finishte als 7e. Bij 
de 60+ was het eenzelfde wed-
strijd als bij de 68+, met veel pogin-
gen om uit de greep van het pelo-
ton te geraken maar niemand kreeg 
de ruimte. Met een machtige spurt 
van ver aangegaan won Ron Paffen 
uit Milsbeek voor Piet Kralt uit Rijns-
burg. John Tromp spurtte zich naar 
een 7e plaats en Ben de Bruin ein-
digde als 15e. 
Zondag 30 april stonden de UWTC 
renners Leen Blom en Guus Zan-
tingh aan de start van een 68+ ve-
teranen wedstrijd op de Nedereind-
seberg in Nieuwegein. Twee ron-
den na het startschot sprong Willem 
van Koetsveld weg en al snel slo-
ten er 4 renners aan, waarbij Leen 
Blom en Guus Zantingh. Achter de-
ze 5 renners volgden nog 3 renners 
en zij benaderden de kopgroep tot 
5 seconde, maar konden geen aan-
sluiting vinden. De 5 renners werk-
ten goed samen en bouwden een 
ruime voorsprong op. De wedstrijd 
werd gewonnen door Guus Zan-
tingh 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 Nedereindse-
berg.
De stevige wind en de klimmetjes 
in het parcours maakten het een 
zware wedstrijd. Er was 1 man weg, 
hierachter een groep van tien ren-
ners en Marcel reed in de groep hier 
weer achter.
In de laatste fase van de wedstrijd 
wist Marcel uit deze groep te de-
marreren en kreeg hij nog vier man 
mee. Behoorlijk leeggereden ein-
digde hij als 16e...helaas maar 15 
prijzen! Op Koningsdag reden vier 
UWTC leden de Oranjeronde in Am-
sterdam. Uitslagen: 27 Vincent De-

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 pelo-
ton 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 groe-
pen 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 ron-
de 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 Dan-
ny Plasmeijer aan de start. Zij wa-
ren beide vier dagen op trainings-
kamp in de Ardennen geweest en 
konden door de nog ‘zware’ benen 
niet meedoen voor de prijzen.

Jeugdwedstrijd Bergschenhoek
Op zondag reed Mike een nationa-
le wedstrijd in Bergschenhoek . Na 
de tweede ronde weter er drie ren-
ners weg te rijden. Het lukt het pe-
loton niet om de drie vluchters terug 
te halen en de drie nemen steeds 
meer afstand. Halverwege de wed-
strijd 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 meer-
daagse op het Britse eiland dat 
vooral bekend is van motorraces. Dit 
is een belangrijke wedstrijd voor het 
Britse wielrennen waarbij één bui-
tenlands team deelneemt: Monkey-
town. Op vrijdag was er een proloog 
van ruim1 kilometer waarbij Stijn 
13e werd en Sven wat meer tijd ver-
loor. Op zaterdag was er een vlak-
ke rit over ruim 100 kilometer. Stijn 
wist met 5 man te ontsnappen en ze 
pakte ruim een minuut. Helaas wer-
den ze teruggehaald. Daardoor was 
wel het peloton in meerdere stuk-
ken gebroken waardoor het peloton 
met slechts 38 man de massasprint 
aanging. Die lieten de jongens lo-
pen 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 deel-
nemers 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 eli-
te-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.

Legmeervogels JO15-1 kampioen 
zonder puntverlies!
Uithoorn - Na een reeks wedstrij-
den waarin Legmeervogels JO15-1 
met grote overmacht won, kon de 
titel hen bijna niet meer ontgaan. 
Op de laatste speeldag moest ech-
ter nog wel worden afgerekend met 
de directe concurrent, SV Ouder-
kerk 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 te-
gen 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 schie-
ten. Ouderkerk liet zich hierdoor 
niet uit het veld slaan en creëer-
den enkele kansen. Na een goede 
omschakeling kon Bram de achter-
lijn halen, de bal voorzetten, waarna 
Jaël zijn tweede doelpunt kon ma-
ken. Kort voor rust tekende Storm 
de 0-4 aan na een fraaie één-twee 
met Bram.
Na de rust veranderde het spel-
beeld niet; Legmeervogels was gre-
tiger en toonde meer wil om te win-
nen. Dit zorgde voor mooie acties 
van Mischa, die een speler van Ou-
derkerk aan de zijlijn met een trucje 
poortte en een aantal scherpe uit-
braken van Dean. Ook werd de sco-
re opgevoerd door een mooie goal 
van Damian op een scherpe voor-
zet 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 veroorzaak-
te Boris een penalty omdat er in de 
zestien een bal tegen zijn hand werd 
aangeschoten. Keeper Milan, die al 
het hele seizoen een ijzersterke in-
druk maakt, kon de bal keren, zodat 
de ‘nul’ bleef staan. In de daaropvol-
gende tegenaanval scoorde Bram 
de laatste goal van de wedstrijd (0-
8). Met deze uitslag heeft Legmeer-
vogels dertig punten uit tien wed-
strijden en een doelsaldo van 80 
doelpunten voor en slechts 8 tegen. 

Het was zo gezellig dat pas een stuk 
later dan gepland de kaarten op ta-
fel kwamen. Hierdoor werd het aan-
tal te spelen rondes teruggebracht 
naar vier, met tijdens de vierde ron-
de nog een drankje en een snack. 
Een van de dames las een toepas-
selijke 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 pun-
ten deze keer, vandaar geen prijs-
uitreiking maar een verloting en 
voor iedereen nog een klein pre-
sentje.
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 sei-
zoen? Bel het secretariaat: 0297-
569910 of mail naar harten-
vrouw2015@gmail.com

Vlootschouw roei- en 
kanovereniging Michiel de Ruyter
Uithoorn - 25 jaar geleden in mei 
1992 is het clubgebouw van de roei- 
en kanovereniging Michiel de Ruy-
ter verhuist van de Schans naar de 
Amsteldijk-zuid, in Uithoorn. De ge-
meente wou de club zo graag van 
de Schans weg hebben dat de door-
gaande route richting Vrouwenak-
ker er zelfs voor werd omgelegd. 
Met veel rekenen, tekenen en ver-
gunning aanvragen werd, met heel 
veel vrijwilligers van de club, het 

nieuwe clubgebouw gerealiseerd. 
Het gebouw bestaat uit vier lood-
sen voor de opslag van alle de roei- 
en kano boten, daar haaks boven-
op staan de kantine en kleedka-
mers. Het complex word voor veel 
verschillende activiteiten gebruikt 
die allemaal worden georganiseerd 
door clubleden, zoals het verhalen-
diner, de nieuwjaarsduik, water en 
wal schoon (met als beloning kof-
fie met taart na afloop), jeugd ergo-

meter wedstrijden en het Amster-
dam Open kanopolo toernooi. In 
2011/2012 is een verbouwing no-
dig om alle veranderingen binnen 
de club op te vangen. De verplaat-
sing van de bar en keuken creëert 
de nodige ruimte. In de loop der ja-
ren is de kanopolo afdeling flink ge-
groeid en in 2015 word er een ex-
tra kanopolo zolder gebouwd om 
al het materiaal een goede plek te 
kunnen geven. Destijds bij de ope-
ning werden alle roei- en kanobo-
ten van de oude naar de nieuwe lo-
catie 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 lo-
catie aan de Schans, dat word een 
fantastisch schouwspel met zo’n 40 
roeiboten en 40 kano’s op de Am-
stel.
Daarna varen alle boten naar de 
club en daar word om 17.30 uur 
de vlootschouw afgenomen door 
de huidige voorzitter en de geno-
digden die betrokken waren bij de 
bouw 25 jaar geleden. Voor de ge-
nodigden en clubleden is er aan-
sluitend een borrel en diner om dan 
ook weer optimaal gebruik te kun-
nen maken van de prachtige “Kam-
panje”. www.mdr.nu
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Mijdrecht vindt kanoën
Regio - Kanovereniging “De Ronde 
Venen” was aanwezig op Konings-
dag in Mijdrecht. De bezoekers op 
het terrein van de Windmolen kon-
den 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 wen-
nen, maar later werd het best druk. 
Kinderen moeten zelfs even wach-
ten voordat zij aan de beurt wa-
ren. Alle zes kajaks waren vol in ge-
bruik 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 doel-
stelling 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 men-
sen prettiger en (lijkt) stabieler. Voor 

gezinnen is het heel leuk en verras-
send om samen met de kinderen 
een tocht te varen. Ook in het bui-
tenland! Eten en drinken kunnen in 
de kano en varen maar. Maak ech-
ter niet de fout om de eerste keer 
te ver te gaan. Als je het niet ge-
wend bent is het beter om met kor-
te tochtjes te beginnen. De kanover-
eniging 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 feestgan-
gers die later op de middag op het 
terrein waren was er niet zo veel 
te doen. De club zal eens naden-
ken over een uitdagend program-
ma voor de groep jongeren / jong 
volwassenen. Bijvoorbeeld “Lam-
ba-dansen” op het water of een va-
riant van de Mud-race. Bij de ver-
eniging is er voldoende dynamiek 
bij het kanopolo en in het buiten-
land natuurlijk het wildwatervaren. 
Of dichter bij huis het brandingva-
ren op de Noordzee. Wat lastiger om 
dit naar het terrein van de Windmo-
len te halen. 

G-schaatsers sluiten schaats-
seizoen 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 za-
terdag het seizoen af met een vaar-
tocht van het clubhuis naar het pan-
nenkoekenhuis.
Start van de tocht was de natuurijs-
baan in Wilnis. Onderweg passeer-
den de schaatsers diverse bruggen, 
maar er hoefde niet gekluund te 
worden. Vanuit de grote sloep was 
het ademloos genieten van de ont-
luikende lente. Lammetjes, kleine 
eendjes en een schitterend zonne-
tje. Aangekomen in Vinkeveen viel 
het sportieve team aan op een pan-
nenkoekenbuffet bij schaatsspon-
sor Het Voordek. Na het eten wer-
den de diploma’s uitgereikt waar de 
schaatsers de hele winter hard voor 

geoefend hadden. Ook de vrijwil-
ligers 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 IJs-
club Nooit Gedacht kan iedereen, 
met wat extra hulpmiddelen en on-
der begeleiding van speciaal opge-
leide schaatstrainers, de kunst van 
het schaatsen leren. De persoonlij-
ke begeleiding van de sporters leidt 
tot grootse persoonlijke resultaten. 
Voor een aantal pupillen geldt zelfs 
dat schaatsen beter gaat dan iede-
re andere sport. Bovendien kun je 
schaatsen zowel individueel als in 
groepsverband ondernemen, wat 
voor sommige pupillen DE uitkomst 
is.

V.V. Atalante dames 3 is 
ongeslagen kampioen
Regio - Afgelopen maandag stond 
er nog een inhaalwedstrijd op het 
programma voor de kersverse kam-
pioenen. 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 daar-
mee de basis voor de overwinning. 
De magische grens van 100 punten 
werd helaas nét niet gehaald; onge-
slagen kampioen worden is echter 
een prestatie op zich! 
Het sprookje begon op vrijdag 23 
september met een loepzuivere 4-0 
overwinning op het gedegradeer-
de VHZ D2. Directe concurrent VCH 
D3 werd een kleine week later met 
1-3 verslagen. Na wederom twee 
4-0 overwinningen stond de volgen-
de concurrent op het programma. 
Toen ook 
SAS’70 D1 met 1-3 werd verslagen, 
begon de meiden al stiekem te pra-
ten over een eventueel kampioen-
schap. In november werden de eer-
ste serieuze gesprekken gevoerd en 
het team verzaakte nimmer en dus 
bleef de hoop op een (voor som-
migen hun eerste) kampioenschap 
hoog.
Meer dan de helft van de wedstrij-
den (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. Amster-
dam speelde solide en had een goe-
de servicedruk. De pass aan Vinke-
veense 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 fan-
tastisch serveren en maakte ge-
hakt 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 weder-
om sterk. Het team, gesponsord 
door GT.Bunck, bleef de service-
druk hoog houden. Tot 17-7 was er 
geen vuiltje aan de lucht, maar toen 
ging het mis. Atalante vergat te sco-
ren, maakte veel slordige fouten en 
de vermoeidheid leek te zijn toege-
slagen. Amsterdam, jong en gretig, 
profiteerde hier van en sloop dich-
terbij. Het gat was echter te groot 
om ongedaan te maken en met 19-
25 ging ook het derde bedrijf naar 
de Vinkeveense equipe.
De vierde set wilde Atalante voor-
al lekker spelen. Een wisseling in 
spelsysteem leek in eerste instan-
tie goed uit te pakken, maar helaas 
had Amsterdam besloten niet zo-
maar 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 wor-
den, waardoor Amsterdam prima in 
het spoor van Atalante bleef. Uit-
eindelijk maakte het individuele ni-
veauverschil en de teamgeest het 
verschil. Op 22-24 werd het laatste 
punt van het seizoen door de Vin-
keveense ploeg binnen geslagen en 
werd ook voor de 22e keer op rij ge-
wonnen.
Atalante dames 3 heeft dit seizoen 
22 keer gewonnen en 99 punten 
behaald; een zeer mooi resultaat, 
waar de dames zeer trots op mo-
gen zijn. Dank gaat, naast naar al-
le speelsters, uit naar coach Hettie 
Schockman, trainer Sjaak Immer-
zeel, de vaste supporters en spon-
sor GT.Bunck. Zonder hen was deze 
prestatie niet mogelijk geweest. Het 
was een prachtig seizoen!

Bingo bij Argon
Regio - Op 5 mei is er weer de 
maandelijkse bingo van de Lijn-
kijkers, 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 Ex-
pert 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 pa-
pier te blijven brengen bij de con-
tainer van de Lijnkijkers op het par-
keerterrein van Argon.

Hertha JO8 heeft 
scoringsdrang
Regio - Afgelopen zaterdag ging 
Hertha JO8 de strijd thuis aan met 
SDO. Het team was vanwege de va-
kantie uitgedund maar gelukkig was 
er versterking geregeld, en nota be-
ne deze versterking heeft het doel-
puntensaldo flink opgeschroefd. 
Binnen de eerste minuten stond het 
2-0 dankzij goede assists van Mila-
no en Dani op Bodhi, waar laatst-
genoemde beide goals op zijn naam 
wist te schrijven. Vervolgens zorg-
de 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 Hert-
ha’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 aan-
name 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 verde-
diging zien. Emmanuel moest een 
aantal keren een duik nemen en de 

bal stevig vastklemmen. Maar de bal 
belandde veel meer op het spits-
vlak 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 Da-
ni het volgende doelpunt. Stan zet-
te een hakje en dolde twee tegen-
standers, 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. Emmanu-
el kwam ook in actie, nadat hij te-
nue had verwisseld. Wel zo leuk na 
zo’n rustige eerste helft op doel. Mi-
lano had ook geen zin om in de ver-
te te staan turen, en speelde ge-
rust nog een helftje in keeperste-
nue 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 te-
gen de lat schiet en uiteindelijk ach-
ter de lijn belandde. Met uiteinde-
lijk 12-1 werd het een erg leuke pot 
voor Hertha, SDO was er niet om 
getreurd, en Hertha mag zich voor-
bereiden op de kampioenswedstrijd 
volgende week zaterdag.

Argon niet voorbij
FC Breukelen
Regio - In een matig duel heeft Ar-
gon niet van het reeds gedegradeer-
de FC Breukelen kunnen winnen. Uit 
een aanval kwam FC Breukelen op 
voorsprong, Argon kwam voor rust op 
1-1. De tweede helft namen de gast-
heren weer een voorsprong, ook dit 
maal kwam Argon terug tot 2-2. Ech-
ter verder kwam Argon niet. Het du-
el was aan Argon zijde teleurstellend, 
men speelde slordig en had veel bal-
verlies 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 ge-
makkelijk worden ingeschoten 1-0. 
Na een half uur de eerste mogelijk-
heid voor Argon, een voorzet van 
Randy Knoppel werd door Jesse van 
Nieuwkerk wel ingekopt maar kee-
per 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 vervol-
gens 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 

de uiterste hoek 1-1. Daarna nog twee 
mogelijkheden voor Argon, Jesse van 
Nieuwkerk was gevaarlijk maar kee-
per 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 onscha-
delijk maken. Ook een vrije trap van 
opnieuw Jasper Werkhoven werd ge-
blokt, in de rebound schoot Knoppel 
naast. FC Breukelen kopte eerste nog 
mis voor open doel maar even later 
maakte Deen van Embricqs zijn twee-
de doelpunt, op snelheid passeerde 
hij de Argondefensie en schoot ver-
volgens raak, niet geheel onhoudbaar 
voor doelman Manschot van Argon. 
2-1. Daarna kreeg Argon nog wel mo-
gelijkheden, de voor Vorstman inge-
vallen 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 succes-
vol. Binnen de zestienmeterlijn werd 
hij ten val gebracht, Floris Mulder ver-
raste doelman Stan de Wit door zacht 
maar zuiver in te schieten. 2-2. De 
resterende tien minuten werden er 
niet meer gescoord. Een teleurstel-
lend resultaat voor Argon.

Qui Vive neemt afscheid 
van drie van haar topspelers

Opnieuw geen winst voor 
KDO tegen Nic. Boys
De Kwakel - Met nog drie wedstrij-
den op het programma ligt de kam-
pioenstitel voor het grijpen voor het 
team van Raymond de Jong. Op pa-
pier was dit zelfs op deze mooie 
voetbalmiddag al mogelijk tegen 
streekgenoot Nicolaas Boys. KDO 
had namelijk op voorhand zes pun-
ten voorsprong op directe concur-
rent Alphen. Alphen moest dan wel 
punten verspelen tegen ASC. Kon 
KDO de topprestatie van vorige 
week een passend vervolg geven? 
Tijdens de heenwedstrijd in Nieuw-
veen werd KDO na een zeer mati-
ge wedstrijd met 2-1 naar huis ge-
stuurd. In het thuisduel deed KDO 
er uiteraard alles aan doen om nu 
wel de felbegeerde drie punten te 
pakken. Gesteund door vele toe-
schouwers (meer dan 400), ging de 
derby van start. Beide teams begon-
nen zenuwachtig en moesten dui-
delijk wennen aan de vele suppor-
ters en de commotie rond deze be-
laden 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 tik-
je gaf na de inzet van middenvel-
der Bart Hoving. De grensrechter 
van Nic. Boys liet zijn vlag naar be-
neden, maar de scheidsrechter con-
stateerde dat Mathijs in buitenspel-
positie de bal over de lijn had ge-
werkt, met als gevolg dat het doel-
punt werd afgekeurd. 

Voorsprong
Vlak voor rust kwam toch nog de 
bevrijdende 1-0 op het scorebord 
te staan. Een goede individuele ac-
tie van Joeri Stange in het straf-
schopgebied 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 explo-
sie bij de Kwakelaars was het gevolg 
op een perfect moment in de wed-
strijd. In de tweede helft was er een-
zelfde spelbeeld. KDO bleef nerveus 
spelen en kwam maar niet goed in 
de wedstrijd. Bij de bezoekers was 
dit ook het geval waardoor de wed-
strijd niet erg aantrekkelijk werd, 
maar spannend was het wel. Voor-

al ook omdat de wedstrijd ASC – Al-
phen op dat moment nog een stand 
had van 0-0 

Gelijk
De wedstrijd leek dan ook af te ste-
venen 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. Aan-
voerder Van Veen ging met vertrou-
wen 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 zorg-
de er automatisch voor dat de wed-
strijd van Alphen er niet meer toe-
deed. Uiteindelijk wonnen zij in de 
laatste fase van de wedstrijd met 
0-1 van ASC in Oegstgeest. Dit be-
tekent dat de voorsprong van KDO 
geslonken is tot 4 punten. Volgen-
de week staat de belangrijkste uit-
wedstrijd 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 suppor-
ters tijdens deze hopelijk allesbe-
slissende wedstrijd om de strijd om 
het kampioenschap. Voor, tijdens en 
na de wedstrijd konden toeschou-
wers loten kopen en daarmee kans 
maken op mooi prijzen en steun-
den hiermee automatisch het Ro-
nald McDonald Kinderfonds. De-
ze 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 goe-
de zal komen van het Ronald McDo-
nald Kinderfonds. Via deze weg wil-
len wij iedereen hartelijk bedanken 
voor zijn of haar bijdrage!
Opstelling KDO: Jesper Oudshoorn, 
Mitchel Smits, Timo Kas, Joris Kor-
tenhorst, Erik Verbruggen, Menno 
Lingeman, Bart van der Tol, Bart Ho-
ving, Joeri Stange, Mathijs van Rijn 
en Rick Kruit (75e Thijs Plasmeijer).

De Kwakel - Qui Vive heeft afgelo-
pen zondag tijdens de laatste thuis-
wedstrijd tegen Bloemendaal af-
scheid genomen van drie van haar 
topspelers: de tweeling Mark en 
Erik Otto en Peter van Ooik. Tim Ou-
denaller: ‘We zullen ze ontzettend 
gaan missen. Niet alleen om hun in-
zet en betrokkenheid bij het team, 
maar ook om hun hockeycapaci-
teiten en hun passie voor hockey. 
Met hen verliezen we meer dan al-
leen drie belangrijke spelers’. Tho-
mas Zwart, bestuurslid tophoc-
key, noemde tijdens zijn afscheids-
speech Erik Otto de ‘Koning van Qui 
Vive’: “Erik is een teamspeler van 
het hoogste niveau die vuur en pu-
re clubliefde in zich draagt. Qui Vi-

ve is met hem en door hem door al-
le denkbare grenzen gegaan”. Mark 
Otto noemde hij de grootste spe-
ler die Qui Vive ooit heeft voortge-
bracht, die verrast met rust, waan-
zinnige techniek en inzicht, waar-
bij zijn bescheidenheid groter is dan 
zijn geldingsdrang. Peter van Ooik 
werd geroemd om zijn nimmer af-
latende inzet, enthousiasme en hu-
mor. Een voorbeeld voor de genera-
tie die hem mag opvolgen. Erik en 
Mark speelden beiden al vanaf de 
jongste jeugd bij Qui Vive; Peter van 
Ooik vanaf 2010. Erik blijft verbon-
den aan Qui Vive als hoofdtrainer en 
coach van Dames 1. Dit jaar speel-
de Qui Vive in de landelijke hoofd-
klasse.
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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 gepromoveer-
den! 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 kenne-
lijk 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 Brui-
ne 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 Wil-
le deden het echter prima met hun 
59,58% als eerste en de “eminen-
ces grise”, Rie Bezuyen & Ria We-
zenberg, idem met 57,20% als twee-
de paar.

Race
Elisabeth van den Berg & Ineke Hil-
liard 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% haal-
den. Als vijfde kwam het gelegen-
heids paar Ria Verkerk & Maarten 
Breggeman door met 53,19%, on-
danks een 10% tafel tegen To en El-
ly. Kun je nagaan hoe goed die an-
dere vijf tafels verliepen!
Volgende keer komt er al wat meer 
tekening in de strijd voor een goede 
start positie voor het volgende sei-
zoen. Wilt u daarin ook opgenomen 
worden, meld u dan aan bij Bridge-
club De Legmeer. Voor alle inlichtin-
gen het secretariaat: e- mail gerda-
schavemaker@live.nl, telefoon 0297 
567458.
Er wordt elke woensdagavond vanaf 
19.45 uur gespeeld in Dans & Party-
centrum Colijn aan de Industrieweg 
20 te Uithoorn.

Pelgrimage in het Libellebos
Uithoorn - Pelgrimeren is niet zo-
maar wandelen. Het is ook inner-
lijk in beweging komen. Op woens-
dag 17 mei kunt u pelgrimeren in 
het Libellebos. Een groepje mensen 
uit verschillende kerken in Uithoorn 
heeft een pelgrimage uitgezet, sa-
men met mensen die door andere 
tradities worden geïnspireerd. 
Het thema van de pelgrimage is 
‘Verbinding’. Verbinding met el-
kaar, met de natuur, met de omge-
ving. Verbinding tussen mensen met 
verschillende religies of levensbe-
schouwingen.
Er is ook verbinding gezocht met 
plaatselijke instellingen om de pel-
grimage vorm te geven. Het hout-
atelier van werk- en dagcentrum 

Middelpolder in Amstelveen van 
Ons Tweede Thuis heeft een kunst-
werk gemaakt waarin zij met het 
thema aan de slag zijn gegaan. Ma-
rio Willemse heeft een paar gedich-
ten gemaakt die in door hem zelfge-
maakte en beschilderde kistjes wor-
den getoond. De Praktijkschool Uit-
hoorn 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 pleister-
plaatsen zijn om even stil te houden, 
te luisteren naar een tekst of te zin-

gen. 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 be-
kijken. De pelgrimage be-
gint 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 ge-
heel zal naar verwachting 
anderhalf uur duren. De 
Raad van kerken sluit met 
dit initiatief aan bij de We-
reldraad van kerken, die 
in de jaren tot 2021 ker-
ken en individuen oproept 
tot een ‘pelgrimage van 
gerechtigheid en vrede’. 
Wandelt u mee? U bent 
van harte welkom. www.
rvkuithoorndekwakel.nl

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 enthousias-
te liefhebbers van start. Winnaar 
werd deze avond, met een aan-
zienlijk verschil in punten, Gerard 
van Eekhout met een totale score 
van 7687 punten. Als tweede ein-
digde Cor de Beer met 7107 pun-
ten terwijl Piet Luiten met 7090 
punten beslag wist te leggen op 
de derde plaats. De poedelprijs 
kwam deze avond, net als de vo-
rige week, in handen van Corrie 
Compier. Haar totaal score was 
deze keer 4576 punten, iets min-

der dan de vorige keer. De mar-
sen prijzen, bestaande uit een fles 
wijn, waren deze kaartavond voor 
Maus de Vries, Cor de Beer, Ger-
ry de Kuijer, Gerrit Vink, Gonny de 
Kuiper, Tinus Smit en Joke Riet-
broek. De fraaie door DUOplant 
verzorgde boeketten bloemen in 
deze categorie werden gewon-
nen door Tinus Smit, Gaby Abdes-
selem, Anneke Lebesque en Wil-
lie v.d. Hilst, terwijl de cadeaubon-
nen, ook te besteden bij DUO-
plant, gewonnen werden door Jo-
han 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.

Legmeervogels onder de 17
Uithoorn - LMV Onder 17 onder-
gaat een moeilijk seizoen in de der-
de divisie. In de laatste wedstrijd 
kon zo goed als zeker de nacompe-
titie worden ontlopen. Echter door 
personele problemen diende het 
team aangevuld te worden met spe-
lers uit de Onder 17. Zodoende be-
stond bijna de volledige bank uit 
spelers van 15 en 16 jaar. De ge-
middelde leeftijd van het team daal-
de hiermee ruim onder de 18. Mi-
chael en Benjamin mochten in de 
basis starten. Al gauw ondervonden 
zij dat het tempo aanzienlijker ho-
ger ligt dan zij gewend zijn. Tevens 
is het spel duidelijk fysieker. Tegen-
stander Orion liet merken niet geko-
men 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 straf-
schopgebied 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 zet-
ten. Luuk mocht de plaats van Mi-
chael op het middenveld innemen, 
Walid verving de moegestreden 
Benjamin.  Het spel werd nog stevi-
ger, vooral Walid 
ondervond dit aan den lijve toen hij 
tweemaal buiten het zicht van de 
scheidsrechter werd nagetrapt. Ori-
on kreeg uiteindelijk de deksel op 
de neus toen een speler werd weg-
gestuurd. Wel zagen zij kans
om in de 85e minuut de Anschluss-
treffer te maken, zodat het toch nog 
spannend werd. Jaimy mocht nog 
de met krampaanvallen geteister-
de back voor enkele minuten ver-
vangen. Gelukkig maakte Orlan-
do in de blessuretijd de bevrijden-
de 3-1 waarmee aan alle onzeker-
heid een einde kwam. Een pracht-
resultaat waarmee LMV Onder 19 
zeer waarschijnlijk het klassebe-
houd heeft verzekerd.
Volgende week komt daar de defi-
nitieve duidelijkheid over als naas-
te 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 der-
de divisie. Technisch directeur Hen-
ny Snel zag het aan en ging na af-
loop met een gerust gevoel terug 
richting bestuurskamer. De toe-
komst bij LMV ziet er goed uit ! 

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 pan-
doeren als klaverjassen. Het kaarten begint om 13.30 uur en de in-
schrijfkosten is 2,50 euro. Adres: Dorpshuis De Kwakel, Kerklaan 16, 
De Kwakel.

Hardlopen voor lichaam 
en geest
Uithoorn - Altijd al met hardlopen 
willen beginnen? Dan is dit je kans. 
Bij atletiekvereniging AKU verzor-
gen gediplomeerde trainers met in-
gang van 9 mei een serie hardloop-
trainingen. De inschrijving is nu ge-
opend. Tijdens de hardloopclinic le-
ren 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 on-
derdeel van het programma. Daar-
naast krijg je tekst en uitleg over 
gezonde voeding, blessurepreventie 
en hardloopschoenen. De trainin-
gen 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 rustelo-
ze gevoelens;
• lichaam en geest weer met elkaar 
in contact wil brengen;

• sociale contacten wil opdoen;
• wil trainen voor deelname aan een 
hardloopwedstrijd. 

De clinic heeft een looptijd van 
twaalf weken, aan het einde van de-
ze 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, Rand-
hoornweg 100, 1422 NE Uithoorn
• Doel is deelname aan Kooyman 
Polderloop in De Kwakel, op don-
derdag 3 augustus 2017
• Afstanden 4, 10 kilometer.
• Kosten 55,- euro (incl. startbewijs 
Kooyman Polderloop)

Voor meer informatie: Rene Noor-
bergen | rene.noorbergen@gmail.
com | 06-5585.8584

KDO MO11-1 kampioen De Kwakel - Zaterdag zijn de mei-
den van KDO MO11-1 kampi-
oen geworden. Ze moesten uit te-
gen Waterwijk. Het begon gelijk met 
een aanval van KDO. Na 10 minu-
ten spelen was het 0-1. Goed be-
gin 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 mei-
den van Waterwijk de 3-3.
Gelukkig konden de meiden zich 
herpakken en konden ze deze eind-
stand houden, want aan een gelijk-
spel hadden ze genoeg. Na de wed-
strijd 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 ge-
huldigd en nog een feestje gevierd.

Legmeervogels vieren 
derde lustrum
Uithoorn - Legeervogels, na het 
duel tegen VSV, is nu 15 duels on-
geslagen. Het 15e duel in Velser-
broek tegen VSV is gewonnen met 
0-2 en betekende inderdaad 15 du-
el 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 discuta-
bel optreden van de scheidsrech-
ter 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 ge-
weest bij dit duel gaan er vanuit dat 
deze wedstrijd een schopwedstrijd 
is geweest. Een schopwedstrijd is 
dit duel zeker niet geweest; ver-
re van dit. De complimenten moe-
ten gaan naar de beide elftallen en 
hun technische staf die er voor heb-
ben gezorgd dat scheidsrechter-
lijke dwalingen niet zijn ontaard in 
een ordinaire schopwedstrijd. Nee, 
daar waar de scheidsrechter de weg 
kwijt is, blijven de spelers opmerke-
lijk rustig. 

Elleboogstoot
Een speler van Legmeervogels, Se-
bastiaan 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; veld-
verwijdering. Even daarvoor heeft 
ook Lulinho martins een directe ro-
de kaart gekregen van de leidsman. 
Lulinho Martins wordt vastgehou-
den, iets wat de scheidsrechter ook 
na afloop erkent, maar vond de ma-
nier waarop Lulinho Martins zich 
losrukt uit een omklemming bui-
ten 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 Legmeer-
vogels. Tussen de bedrijven door 
zijn er ook al 2 personen van de 
technische staf van VSV achter de 
hekkeen gestuurd. Ook dit sloeg to-
taal nergens op. Lang blijft het geen 
11 tegen 9. Ook een speler van VSV, 
Roy Schoorl gaat met 2 gele kaar-
ten op zak van het veld. Het is dan 
10 tegen 9.

Pogingen
Tussen de bedrijven door is er ook 
nog gevoetbald. VSV begint storm-
achtig maar kan niet echt een vuist 
maken waardoor de verdediging 
van Legmeervogels de aanvallers 
van VSV de baas zijn. Na de pogin-
gen 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 vrij-
staande Jordy de Groot. Diens inzet 
wordt dan nog gered door een ver-
dediger die zich met doodsverach-
ting voor de bal werpt. En aantal mi-
nuten later is het dan wel raak. Een 
pas van achter uit van Noud Schar-
tman 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 Legmeer-
vogels verdediger. Scheidsrechter 
Mourabit kent dan VSV een straf-
schop 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 Leg-
meervogels. 

Doorstromen
De tweede helft is slechts een paar 
minuten aan de gang als Dennis 
Bakker de bal verovert op het mid-
denveld. Kan vervolgens doorsto-
men zonder dat hem iets in de weg 
wordt gelegd. Bakker ziet in zijn 
ooghoeken Lulinho Martins op de 
rechterkant staan. En via een voor-
zet 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 aanval-
lers van VSV gewoon de baas. De 
verdediging van Legmeervogels on-
derleiding van Noud Schartman 
geeft geen enkele kans weg. Ook 
niet als het 11 tegen 9 is. Nee, dit 
is een meer dan verdiende overwin-
ning 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 Vel-
sen en AFC’34 met nog 2 wedstrij-
den 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 gedra-
gen; geen onvertogen woord ge-
hoord. Ook niet toen het 11 tegen 
9 was. Nee, deze toeschouwers ble-
ven als een man/vrouw achter Leg-
meervogels 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 Bur-
gers die in de 85ste minuut de eni-
ge en na later zou blijken de win-
nende treffer heeft gescoord voor 
Legmeervogels. De Meern 2 tegen 
Legmeervogels 2 is geëindigd in een 
0-1 overwinning voor het elftal van 
Michel Nok.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 kwalificatie-
wedstrijden. Het team kwam uit met 
de vaste spelers Gijs Rijneveld, Jos 
Lugtigheid en Hero Janzing, die ie-
der twee overwinningen boekten, 
maar ook alle drie een verliespartij 
moesten incasseren.
Het team van De Springbok behaal-
de door deze resultaten weliswaar 
evenveel matchpunten als de uit-
eindelijke winnaar TOVV uit Vlaar-
dingen, doch de Vlaardingers had-
den slechts twee verliespartijen 
(merkwaardig genoeg juist tegen 
De Springbok) op hun conto, het-
geen de doorslag gaf. 
Het Hoefse team had op de vroe-

ge zondagmorgen een wat stroe-
ve start. Zowel Gijs als Jos kwa-
men twee caramboles tekort in hun 
partij tegen De Rietlander uit Spij-
kenisse. Alleen Hero wist zijn partij 
tot een goed einde te brengen. In de 
tweede ronde waren de rollen om-
gedraaid. Gijs en Jos wisten beiden 
hun partij tegen TOVV met overtui-
ging te winnen, waarbij Jos zelfs in 
32 beurten finishte met een moy-
enne van 0.656. Hero daarentegen 
moest een ongelukkige en enigs-
zins discutabele nederlaag slikken.
In de derde ronde was De Spring-
bok oppermachtig tegen HZO uit 
Dordrecht. Gijs en Jos wonnen ge-
decideerd, 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-

ne van 0.678 was de partij in no time 
beslist.

Districtscompetitie
Het driebandenteam van De Spring-
bok heeft deze afvaardiging naar 

het gewest te danken aan het ver-
overen van een unieke twee-
de plaats in de reguliere competi-
tie 2016-2017 van het district Veen- 
en Rijnstreek van de KNBB. Naast 
de genoemde vaste spelers hebben 
ook de reserves Henk Doornekamp 
en Jim van Zwieten een belangrij-
ke bijdrage geleverd tot het beha-
len van deze mijlpaal. Hiervoor werd 
onlangs door het district een fraaie 
beker uitgereikt, die nu prijkt in de 
prijzenkast van de Hoefse biljartver-
eniging.
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