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Ook voor
zonnepanelen
moet u bij
Vosse zijn!

DEZE WEEK:
Uithoorn Culinair
Reactie lezer(s)
Open dag Stichting de
Zwerfkat

Kerklaan 9
Heemstede
Tel. 023-5286802
info@vosse.nl
www.vosse.nl

Feest in The Mix

G-star PrOMO

WIJ ZIJN
HEMELVAARTSDAG
GEOPEND!

IJzersterk in
schadeherstel werk

GEEN KRANT
ONTVANGEN?

0297-581698

Uithoorn - “Wanneer gaat de
Randweg nu eens open?” Het is een
veel gehoorde uitroep van weggebruikers de laatste weken.
Sinds vorig jaar is ter hoogte van
de fietsbrug de Randweg met betonblokken nog altijd afgesloten
voor doorgaand verkeer. Dit tot grote ergernis van menige weggebruiker die komende uit de richting Zijdelweg langs dit tracé naar een
werkbestemming of woning op de
Noorddammerweg of de Randweg
richting Poelweg wil. Zij moeten
nu eerst het zeer impopulaire ‘circuit’ van de Randhoornweg afrijden
om vervolgens weer terug te karren
langs de Noorddammerweg. Dat is
geen veiliger route, noch is het be-

ter voor het milieu. Maar voor een
paar fietsers op de Randweg zou
het om onduidelijke redenen veiliger zijn om het stuk weg maar helemaal af te sluiten voor doorgaand
verkeer.
Op 31 januari (!) dit jaar besloot een
meerderheid van de gemeenteraad
echter dat de Randweg weer open
moest voor alle weggebruikers. Dat
kon niet meteen want het moest
verkeerstechnisch worden ingepast. Dat had zijn tijd nog waarbij
werd gesteld dat uiterlijk 22 april de
Randweg weer kon worden opengesteld. Tot op heden is daar nog
niets van gebleken. De verkeersborden bij de kruising met de Randhoornweg die aangeven dat de weg

doodloopt en dat de weg verboden is voor auto’s en motorfietsen,
staan er nog steeds. Verder zijn ook
de beide betonblokken en de roodwitte markeringszuilen niet weggehaald. Waarschijnlijk is een van
de betonblokken wel een keer verschoven gelet op de sporen op de
weg en in de berm. Intussen ligt die
weer op zijn plaats. Het is niet bekend wie dat doet of heeft gedaan.
Er zijn berichten van weggebruikers die zeggen dat de weg wel een
keer open is geweest, maar nu weer
dicht is. Al met al een onduidelijke
situatie waaraan nu eens snel een
einde moet komen.
(Vervolg elders in deze krant)
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Uw schade,
onze zorg

“Wanneer gaat de
Randweg nu eens open?”
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Wiegerbruinlaan 4A
1422 CB UITHOORN
Tel. 0297-564100
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Crea open op Moederdag
Uithoorn - Aanstaande zondag 12
mei is Crea open voor het publiek.
Kinderen kunnen een schilderij maken, schilderen of tekenen voor hun
moeder en bij mooi weer kan dat op
een echte schildersezel buiten. Verder kunnen cursisten vrij komen
werken, zowel schilderen als zilversmeden. Ook kan men zich inschrijven voor het nieuwe seizoen en de
leerkracht zilversmeden, Jeroen van

NISSAN MICRA

g1.875

3

8 mei 2013

Editie: Uithoorn, De Kwakel

Pesch, is graag bereid om u het een
en ander uit te leggen over zijn cursus. Crea biedt een verscheidenheid van cursussen aan zoals sterrenkunde, pottenbakken, schilderen, fotografie en zilversmeden.
Dit alles is te zien op haar website
www.crea-uithoorn.nl. Crea is open
van 11.00 tot 16.00 en is gevestigd
in Fort aan de Drecht, Grevelingen
54.

verjaardagsvoordeel
Nissan Nieuwendijk
Zijdelweg 53 1421 TC Uithoorn
tel 0297-563044
www.nissan-nieuwendijk.nl

Tank voor de
mooiste films
Keuze uit 6 DVD’s

Slechts

1.99 *
*Per stuk met volle spaarkaart, op=op

H. Heyermanslaan 2 Uithoorn

ADVERTEREN?
IN DE

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

Zeventig jaar kennis aan
elkaar, zestig jaar getrouwd!
Uithoorn - Het is weer een wat
andere situatie dan wat u als lezer
doorgaans in deze krant ziet bij een
huwelijksjubileum. Een diamanten
huwelijk, maar dit keer voor de kerk.
Voor de wet trouwden Cornelis (Cor)
en Brigitta (Kitty) Cornelia de Grootvan Saaze op 4 december 1951 in
Amsterdam. Op 4 december 2011
werd toen het diamanten huwelijksfeest gevierd en kwam burgemeester Dagmar Oudshoorn op bezoek.
Daarvan is in deze krant toen geen
melding gemaakt. Maar op 13 mei
1953 trouwden Cor en Kitty als goed
katholieken in de Augustinuskerk
op de Amstelveenseweg in Amsterdam. Dat is aanstaande maandag
precies 60 jaar geleden. “Omdat er
aan ons diamanten huwelijk voor de
wet destijds geen ruchtbaarheid is
gegeven, vonden we het wel leuk
dat voor deze gelegenheid nu wel

te doen,” laat Kitty weten. “Voor de
wet trouwde je omdat je toen anders niet in aanmerking kwam voor
een woning. Trouwen voor de kerk
was echter voor ons net zo belangrijk, maar dat vond anderhalf jaar later pas plaats.” Kitty zag het levenslicht op 14 juli 1930 te Ooster Blokker (bij Hoorn). Zij was vier jaar toen
haar vader en moeder met het gezin
verhuisden naar Amsterdam. Cor is
geboren op 12 januari 1928 in Uithoorn. Na zijn lagere schooltijd zette hij zijn opleiding voort op de ambachtschool n Amsterdam waar hij
later ook een werkkring vond.
Cor en Kitty ontmoetten elkaar in
de oorlog bij het voormalige station van de Haarlemmermeer spoorlijn, halte Kalfjeslaan. Daar woonde Kitty. Cor ging toentertijd met de
trein naar school in Amsterdam. Zo
kwam hij Kitty tegen die daar op de

trein stapte om naar de huishoudschool in de Frans Halsstraat te
gaan. Hij was toen 16 en zij 14 jaar
oud! “Toen stonden we al een beetje
met elkaar te zoenen op het station.
Maar de spoorwegstaking in 1944
gooide roet in het eten en toen hebben we elkaar twee jaar niet gezien.
Een broer van zijn moeder woonde vlak bij ons. Daar speelde Cor op
zeker moment buiten en ik ook. Zo
kwamen we elkaar weer tegen. Hij
was toen 18 en ik 16 jaar. We hebben zeven jaar verkering gehad. Het
is nooit meer uitgegaan en we zijn
tot op de dag van vandaag samen.
Al met al kennen we elkaar zo’n 70
jaar en zijn meer dan zestig jaar officieel met elkaar getrouwd.” Aldus
een goed van de tongriem gesneden Kitty.
(Vervolg elders in de krant)

Knutselterras en schminken voor kinderen

Versier een mooie tas voor moeder
in winkelcentrum Zijdelwaard!
Uithoorn - Aanstaande zondag
12 mei is het weer Moederdag!
Daarom kunnen de kinderen op
zaterdag 11 mei in winkelcentrum
Zijdelwaard een leuk presentje
voor moeder maken en is er ook
een schminkstand. Van 12.00 tot
17.00 uur staat er een knutselterras in winkelcentrum Zijdelwaard.
Dit terras is alleen voor kinderen
en verboden voor moeders! De

kinderen kunnen er een mooie
tas versieren voor moeder. Dat is
een leuk presentje voor Moederdag! Daarnaast kunnen de kinderen ook mooi geschminkt worden in de schminkstand. Morgen,
donderdag 9 mei, zijn de winkels
in winkelcentrum Zijdelwaard gesloten. De supermarkten Albert
Heijn en C1000 zijn wel geopend
van 12.00-18.00 uur.
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woensdag (Aalsmeer en Uithoorn):
13.30-16.30 uur; vrije inloop
dinsdag en vrijdag (Aalsmeer):
8.30-12.00 uur; vrije inloop
maandag t/m donderdag:
12.00-17.00 uur; op afspraak
Telefonisch spreekuur
maandag t/m vrijdag:
8.30-12.00 uur via 0297-513255

Receptie
De receptiebalie bij de ingang van
het gemeentehuis is geopend van:
ma. t/m donderdag 8.30-17.00 uur
vrijdag
8.30-14.00 uur
Openingstijden Publiekszaken
(burgerzaken, vergunningen,
handhaving- en veiligheid)
maandag t/m vrijdag:
8.30-14.00 uur; vrije inloop
maandag, dinsdag en donderdag:
14.00-17.00 uur; op afspraak
woensdag: 8.30-20.00 uur;
doorlopend vrij op afspraak
Tijdens de avondopenstelling van
17.00-20.00 uur kunt u alleen
terecht voor reisdocumenten, rijbewijzen, verhuizingen of uittreksels.
Voor naturalisaties, ondertrouw,
eerste inschrijvingen buitenland en
inzage vergunningen moet u altijd
een afspraak maken.
Telefonische bereikbaarheid
op 0297-513111
ma. t/m donderdag: 8.30-17.00 uur
vrijdag: 8.30-14.00 uur
Openingstijden
Werk en Inkomen G2
maandag en donderdag (Uithoorn):
8.30-12.00 uur; vrije inloop

Openingstijden Loket Wonen
Welzijn en Zorg G2
maandag t/m vrijdag:
8.30-12.00 uur; vrije inloop
maandag t/m donderdag:
12.00-17.00 uur; op afspraak
Telefonisch spreekuur
maandag t/m vrijdag:
8.30-12.00 uur via 0297-513131
Wilt u de burgemeester of één
van de wethouders spreken?
U kunt dan een afspraak maken
met hun secretaresse te bereiken
op 0297 513 151. Maar u kunt ze
ook direct een e-mail sturen met uw
vraag of opmerking.
Hierbij de verschillende adressen:
burgemeester.oudshoorn@uithoorn.nl
wethouder.verheijen@uithoorn.nl
wethouder.zijlstra@uithoorn.nl
wethouder.levenbach@uithoorn.nl
Informatiecentrum
Dorpscentrum
Dorpsstraat 15 Uithoorn
Tel.: 0297-513111,
e-mail: dorpscentrum@uithoorn.nl
Geopend op dinsdag t/m vrijdag van
13.00-17.00 uur.
Redactie
Cluster Communicatie
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
gemeentepagina@uithoorn.nl

Gemeentehuis tijdelijk gesloten
Het gemeentehuis is gesloten op donderdag 9 mei (Hemelvaartsdag)
en vrijdag 10 mei.
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Weghalen
ﬁetswrakken

COLOFON

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

W

Sticker op ﬁetswrak
Op verschillende plaatsen in de gemeente staan fietswrakken die het
straatbeeld ontsieren. Tussen 13
mei en 17 mei 2013 zullen deze ﬁetswrakken worden voorzien van een
speciale sticker. Is uw ﬁets voorzien
van deze sticker dan kunt u hem gewoon meenemen.

Wethouder Zijlstra krijgt tips
over binnenklimaat en energie
Op donderdag 25 april jl. hebben vier
groepjes leerlingen van SBO De Dolﬁjn hun onderzoeksresultaten over het
binnenklimaat van hun school gepresenteerd aan wethouder Ria Zijlstra.
Aan de slag met
meetinstrumenten
Gedurende twee maanden zijn de
kinderen aan de slag geweest met
het project Energieke Scholen. Ze
hebben hiervoor échte meetinstrumenten gebruikt, zoals een CO2 meter en een warmtecamera. De leerlingen hebben onderzocht hoe het
met de klimaatbeheersing op De Dolﬁjn gesteld is. Via een circuit met experts hebben ze een kijkje achter de
schermen kunnen nemen in ruimten
van waaruit het binnenklimaat van de
school bestuurd wordt. Wethouder
Zijlstra heeft een tiental tips voor betere klimaatbeheersing en energie-

besparing in ontvangst genomen. Zij
belooft deze adviezen met deskundigen te bestuderen en waar mogelijk
te realiseren.

Goede tips en tops
Wethouder Zijlstra is verrast door de
uitkomsten van het onderzoek: “Er is
hard gewerkt en jullie hebben veel
verstand gekregen van dit soort zaken. Jullie zijn op ideeën gekomen
die grote mensen niet zelf bedacht
hadden.” De kinderen adviseren onder meer bewegingssensoren voor
licht in gangen en toiletten, sterkere
ventilatie overdag om minder CO2 en
meer zuurstof in de lokalen te creëren en verlagen van de verwarmingstemperatuur tijdens gymlessen. Ze
hebben ook oog voor praktische zaken als een swiffer in plaats van een
bezem en een langere stok voor juf
Sonja om het bovenraam te openen.

Op naar de gemeenteraad
De wethouder heeft een afvaardiging
van de kinderen uitgenodigd om in
de gemeenteraad de uitkomsten te
komen presenteren. “Het is heel belangrijk dat de raad op de hoogte is
van energiebesparende mogelijkheden op scholen”. De heer Piet IJsselmuiden van installatiebedrijf Van Zaal
merkt op dat de tips uit het onderzoek
inderdaad de belangrijkste adviezen
zijn op dit gebied.
De medewerkers van Natuur en Milieu Centrum Noord Holland adviseren de kinderen om ook thuis eens
goed te kijken wat je kunt verbeteren.
Op naar de toekomst
Het streven is om volgend schooljaar
op andere scholen in gemeente Uithoorn een dergelijk onderzoek door
leerlingen uit te laten voeren.

Opslaan gestickerde
ﬁetswrakken
Indien uw ﬁets er echter op 23 en 24
mei 2013 nog staat, wordt hij meegenomen naar de gemeentewerf. Deze actie is een samenwerking van
de politie, de gemeentesurveillanten
en de afdeling Leefomgeving van de
gemeente Uithoorn. De afgevoerde
fietswrakken worden tijdelijk opgeslagen op de gemeentewerf.
Kijktijden
Op 27 en 29 mei 2013 kunt u van
10.00-11.00 uur en van 19.00-20.00
uur, op de gemeentewerf aan de Industrieweg 25 te Uithoorn, kijken of
uw ﬁets ertussen staat. Alleen als u
kunt aantonen dat de ﬁets uw eigendom is, kan deze op vertoon van een
geldig legitimatiebewijs, worden afgegeven. Fietswrakken die na 6 weken niet opgehaald zijn, worden afgevoerd en vernietigd.
Meer info
Voor meer informatie kunt u terecht
bij de gemeentesurveillanten van de
gemeente Uithoorn. Deze kunt u telefonisch bereiken op nummer 0297513111 van maandag t/m donderdag tussen 10.00-10.30 uur en van
13.00-13.30 uur.

O F F I CI Ë L E M ED ED EL IN GEN EN BE K E N D MA K IN GE N
De ofﬁciële mededelingen en bekendmakingen zijn een wekelijkse publicatie
van de gemeente Uithoorn. In deze rubriek staan ofﬁciële mededelingen en
bekendmakingen die voor u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouwplannen of verkeersbesluiten bij u in de buurt. Bovendien wordt vermeld waar
u de plannen kunt bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. Helaas
is het niet altijd mogelijk om moeilijk leesbaar taalgebruik te vermijden. Mocht
u vragen hebben over de rubriek, belt u dan gerust met Publiekszaken, telefoon 0297 513111, of u kunt mailen naar gemeente@uithoorn.nl. U kunt de
ofﬁciële mededelingen en bekendmakingen ook vinden op www.uithoorn.nl.

sterdam. Voor de behandeling van het beroepsschrift door de rechtbank worden u grifﬁekosten in rekening gebracht. Een dergelijk beroepsschrift heeft
geen schorsende werking. Wel bestaat de mogelijkheid om de president van
de rechtbank in Amsterdam te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Een gemotiveerd verzoekschrift kunt u daartoe tot hem richten. Voor het
in behandeling nemen van een dergelijk verzoekschrift worden u kosten in
rekening gebracht.

PROCEDURE
Ter inzage
Stukken die ter inzage liggen kunnen door iedereen worden ingekeken. De
stukken liggen ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum (Laan van
Meerwijk 16) tijdens de openingstijden. Alleen wanneer dat is aangegeven
liggen de stukken ook ergens anders ter inzage zoals bij de openbare bibliotheek De Hoeksteen of dorpshuis De Quakel. De openingstijden van het gemeentelijk informatiecentrum kunt u vinden in het colofon.

Permanent:
- Programmabegroting 2013 van de gemeente Uithoorn.
- Het Reglement automatische incasso 2013 en het attributie- en mandaatbesluit
WOZ, belastingen en innen Uithoorn 2013.
- Gewijzigde Afvalstoffenhefﬁng.
- Verordening Leerlingenvervoer Uithoorn 2013 en beleidsregels leerlingenvervoer.
- Jaarstukken 2012 gemeente Uithoorn

Zienswijzen
Zienswijzen kunnen door iedereen kenbaar worden gemaakt. Dit moet schriftelijk worden gedaan bij burgemeester en wethouders van Uithoorn (Laan
van Meerwijk 16) tenzij anders vermeld.

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

Voorlopige voorzieningen
Om ervoor te zorgen dat er geen gebruik wordt gemaakt van de vergunning,
kan een voorlopige voorziening worden aangevraagd. Het aanvragen van
een voorlopige voorziening kan bij de sector bestuursrecht van de arrondissementsrechtbank (voorzieningenrechter) via het adres: Postbus 75850,
1070 AW in Amsterdam. Een verzoek om een voorlopige voorziening moet
ook een motivatie bevatten. Voor het aanvragen van een voorlopige voorziening worden door de rechtbank kosten in rekening gebracht.
Beroep
Wij maken u erop attent dat u op grond van de Algemene wet bestuursrecht
binnen zes weken na verzending van onze beslissing in beroep kunt gaan bij
de sector bestuursrecht van de Rechtbank, Postbus 75850, 1070 AW Am-

TER INZAGE

Tijdelijk:
- Zakelijke beschrijving van inhoud Anterieure overeenkomst Ruimte voor Ruimte,
Drechtdijk 113, De Kwakel. Ter inzage van 19 april t/m 31 mei 2013. Info: de heer
W. van de Lagemaat, tel. 0297-513111.
- Ontwerp Verkeersbesluit AGV-1 en Ontwerp Beleidsregels voor nautische vergunningen. Ter inzage van 18 april tot 30 mei 2013. Info: Hoogheemraadschap
Amstel, Gooi en Vecht, mevrouw E.J. van Assenbergh, 0900-9394; evelien.van.
assenbergh@waternet.nl
- Regeling verwerking verspreidbare bagger. Ter inzage van 18 april tot 10 juni
2013. Info: Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht, mevrouw E.J. van Assenbergh, 0900-9394, evelien.van.assenbergh@waternet.nl
- Ontwerpbestemmingsplan “Integraal Kindcentrum Thamerdal”. Ter inzage van 3
mei t/m 13 juni 2013. Info: de heer R. Noordhoff, tel. 0297-513111.
INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING

De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.
Bedrijventerrein Uithoorn
- Molenlaan / Thamerweg, het aanleggen van 2 stuwen en een nieuwe duiker met
inspectieput. Ontvangen 25 april 2013.

De Kwakel
- Kalslagerweg 12, aanvraag omgevingsvergunning voor het oprichten van een kas.
Ontvangen 22 april 2013.
- Pastoor J. van Dijklaan 30, aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren
van een onderheid terras. Ontvangen 25 april 2013.

De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof,
Park Krayenhoff)
- Randhoornweg 120, aanvraag omgevingsvergunning voor het vervangen van
sportveldverlichting langs de atletiekbaan. Ontvangen 26 april 2013.
- Kuifmees 1, aanvraag omgevingsvergunning voor het oprichten van een overkapping. Ontvangen 28 april 2013.
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 Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof,
Park Krayenhoff)
- Vergunning kabels en leidingen voor het leggen van een nieuwe gasleiding en het
verwijderen van een oude HD gasleiding op de locatie Buitendijks. Bezwaar t/m 5
juni 2013.
- Vergunning kabels en leidingen voor het uitbreiden van het waterleidingnetwerk
op de locatie Buitendijks. Bezwaar t/m 6 juni 2013.
- Vergunning kabels en leidingen voor het uitbreiden van het electriciteitsnetwerk
op de locatie Buitendijks. Bezwaar t/m 6 juni 2013.
- Instemming voor het aanleggen van een glasvezelnetwerk, gedeelte UTH-06. Bezwaar t/m 7 juni 2013.
Bedrijventerrein Uithoorn
- Amsteldijk-Noord 1, verklaring van geen bezwaar aan Comité 4 mei herdenking
voor het organiseren van een herdenkingsplechtigheid op zaterdag 4 mei 2013
om 20.00 uur.

De Kwakel
- Kerklaan, onthefﬁng artikel 35 Drank en horecawet aan de exploitant van Bolle
Pouw voor het schenken van zwakalcoholhoudende drank tijdens Koninginnedag
op 30 april 2013 en tijdens de braderie op 15 juni 2013. Bezwaar t/m 7 juni 2013
JAARSTUKKEN 2012 TER INZAGE

Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken bekend dat de jaarstukken 2012
van de gemeente Uithoorn vanaf heden in het gemeentehuis, dorpshuis De Quakel,
Kerklaan 16 en de openbare bibliotheek, Alfons Ariënslaan 1, voor een ieder ter lezing is neergelegd.
De rekening is ook te koop.
- een programmarekening kost per stuk
- een beheersrekening kost per stuk
- een volledig exemplaar van de bijlagen bij de rekening kost per stuk

€ 8,25
€ 94,35
€ 73,10

WWW.UITHOORN.NL

Creatief plezier in De Rode Draad
Uithoorn - In Atelier De Rode
Draad valt de komende maanden veel te beleven. Op 11 mei is
er de Workshop Spelend Schilderen en Moederdag voor moeder en kind (8-80 jaar) van 13.30
tot 16.30 uur. Vanaf 13 mei 4x om
de week op maandagochtend:
Spelend Schilderen, (be)levende kleuren. Dezelfde cursus 5x
vanaf 1 juni van 13.30 tot 16.30
uur. Speciaal voor kinderen van
5-8 jaar is er les op 16 en 30 mei
en op 13 en 27 juni van 15.45 tot
17.00 uur. Joke Zonneveld laat
je de schilderregels ‘anders dan
anders’ ontdekken via speel-

se oefeningen vol beweging. In
juli/augustus zijn er losse workshops. Info: 020-6418680, www.
jokezonneveld.nl.
Beeldhouwen
Doorlopend zijn er lessen
beeldhouwen/boetseren
tot
eind juni op dinsdagavond van
19.30 tot 22.00 uur. Je bepaalt
zelf het materiaal, de techniek
en het onderwerp waarmee je
wilt werken. Gaandeweg ontdek je je eigen vormtaal. Je
kunt elk moment instromen. Informatie en prijsopgave: tel: 0626792450.

Tekenen en Inspiratie
Vanaf donderdag 16 mei van
20.00 tot 22.30 uur geeft Margo Bouwhuis lessen in tekenen en inspiratie in de maanden mei en juni, die ook los te
volgen zijn. Je wordt op weg
geholpen bij het leren waarnemen en tekenen en het starten
van een nieuw werkstuk. Geschikt voor beginners of opfriscursus Info: 06-45574400,
kunstindemaak.blogspot.com,
margo@kunstindemaak.nl.
Atelier De Rode Draad is gevestigd aan de Prinses Margrietlaan 86 in Uithoorn.

Bingo ANBO/KBO
Uithoorn - Op dinsdag 14 mei a.s.
organiseren de Ouderenbonden
ANBO en KBO hun gezamenlijke
bingomiddag in Wijksteunpunt Bilderdijkhof aan Bilderdijkhof 1. Aanvang 14.00 uur, de zaal is open vanaf 13.30 uur. Uw gastvrouw is Hanny Kampen. Ook niet ANBO-KBO
leden zijn van harte welkom op deze gezellige middag ! Er zijn bijzonder mooie prijzen te winnen, bovendien zijn de consumpties redelijk geprijsd.
Kom eens kijken, doe mee en geniet van de gezellige sfeer die er op
zo’n bingomiddag heerst. En... de
toegang is gratis!
De volgende bingomiddag van de
ouderenbonden is op dinsdag 11
juni aanstaande.
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Kinderen R-buurt maken eigen
speelterrein schoon
Uithoorn - Afgelopen zaterdagmiddag 5 mei hebben drie kinderen hun
eigen speelterrein aan Rosmarijn
ontdaan van zwerfafval. Zij kregen
daarbij ondersteuning van de lokale politieke partij Ons Uithoorn, die
de R-buurt bezocht met vuilniszakken en zwerfafvalgrijpers.
Voor veel inwoners is zwerfafval
een grote ergernis. Vaak wordt ervan uitgegaan dat de gemeente dit
dient op te ruimen. Immers, daarvoor betaal je toch afvalstoffenheffing? Ons Uithoorn is van mening dat het schoonhouden van de
openbare ruimte niet alleen gezien
kan worden als een taak van de gemeente. ‘Ook inwoners kunnen hun
steentje bijdragen bij het opruimen
van zwerfafval’.

De Kwakel - Het 4 mei comité De
Kwakel (scoutinggroep St. Joannes)
organiseerde dit jaar voor de vijfde
keer een herdenking. De herdenking vond voor de derde keer plaats
in het Egeltjesbos en heeft weer veel
belangstellenden getrokken.
Iedereen werd aan het begin van de
herdenking welkom geheten door
Jos van Kempen, waarna alle scoutingleden zich opstelden op de dijk.
Vervolgens volgde de vlagceremonie door twee leden van de stam:
Stefan van Tol en Rik de Boer. Walter Hoogendoorn deed namens het
4 mei comité een inleidend woordje.
Verdeeld over de avond was er een
aantal sprekers. Door de scoutinggroep werden er drie gedichten
voorgedragen. Daan Klijn droeg namens de stam een gedicht voor, Demi Kwint namens de gidsen en Koen
Pieterse namens de verkenners. De
gedichten waren een selectie uit de

gedichten die de afgelopen tien jaar
zijn voorgedragen tijdens de nationale Dodenherdenking.
Gerard Vlutters hield weer een
mooie toespraak met betrekking
tot het thema ‘Vrijheid spreek je af’.
Als laatste droeg Margret Endhoven
een stuk voor namens het gemengde koor St. Caecilia van De Kwakel. Dit stuk was tevens geschreven
door Gerard Vlutters en had betrekking op het jaarthema.
Duif
Om symboliek te geven aan het nationale thema, had het 4 mei comité besloten om na elk gesproken
woord een ballon in de vorm van
een duif op te laten. De keuze om
een duif op te laten was omdat een
witte duif het symbool van vrede is.
Aan de duif zat een kaartje waarop de spreker zijn of haar handtekening zette en hiermee een af-

spraak ondertekende. Een afspraak
om vrede en vrijheid te waarborgen,
want vrijheid spreek je af. De avond
werd tussen de stukken en gedichten door muzikaal ondersteund.
Na alle gesproken woorden was
het tijd voor de trompettiste Inge de
Bree om de taptoe te spelen. Waarna de 2 minuten stilte volgden. Na
de twee minuten stilte werd het
Wilhelmus meegezongen. Waarna de kranslegging volgde. De eerste krans werd gelegd door Quirinus v/d Meer & Margret Endhoven
van het gemengde koor St. Caecilia. De tweede krans werd gelegd
door Marco Voorn & Ton Voorn namens de scouting. De aanwezigen
werd de mogelijkheid geboden een
roos te leggen bij het tijdelijke stiltemonument, waarna de leden van
de scouting volgden. Hierna was de
herdenking ten einde. Het 4 mei comité kijkt weer terug op een zeer
geslaagde herdenking.

Fairtrade verwenmoment voor mamma
Uithoorn - Moederdag op zondag
12 mei en World Fairtrade Day op
zaterdag 11 mei vallen dit jaar in
hetzelfde weekend. Op World Fairtrade Day wordt wereldwijd aandacht gevraagd voor het belang van
eerlijke handel voor miljoenen boeren in ontwikkelingslanden.
Speciaal voor Moederdag verkoopt
de Wereldwinkel een mooie geschenkdoos met vier heerlijke smaken kruidenthee. Zo genieten alle mamma’s in Nederland van een
fairtrade verwenmoment en helpen
zij de wereld een beetje beter te maken.
Ook zijn er leuke armbanden tegen
vriendelijke prijzen te koop. Zij maken er op zaterdag WFTDay weer
een gezellige dag van met muziek
en kinderactiviteit en een ‘moment
voor je zelf’ om een lekker kopje
thee te drinken met een brownie of
muffin erbij.

Groene thee
Een van de vier smaken is Purity.
Deze groene thee uit China is een
natuurlijke bron van anti-oxidanten. Deze thee, met hele blaadjes
groene thee en stukjes granaatappel, is afkomstig van de Guheng Gadeng Organic Tea Association. Deze associatie bestaat uit een groep
van 52 kleine theeboeren uit de provincie Hunan in Zuidoost China. De
boeren verbouwen de theevarianten op 600 meter hoogte en doen de
eerste verwerking zelf. De fairtrade
ontwikkelingspremie is daarom geinvesteerd in een theemachine en
in de reparatie van de weg tussen
de heuvels en het dorp. Voor de
toekomst staat de aanleg van een
drinkwatervoorziening en extra geld
voor de opleiding van hun kinderen
gepland. Op World Fairtrade Day
staat de hele dag deze overheerlijk
thee en ook de andere drie heerlijke smaken voor u klaar in winkel de

Aardnood aan de Hugo de Grootlaan 1. Natuurlijk met iets lekkers
erbij. Tevens is er een kinderactiviteit op deze dag en misschien wordt
u wel verrast door muziek.
De Wereldwinkel is dé fairtrade cadeauwinkel van Nederland. Met
de verkoop van fairtrade producten investeert de Wereldwinkel in
een leefbare wereld voor iedereen.
Elk product uit het assortiment is
met zorg en volgens fairtrade criteria geproduceerd en ingekocht. Ondernemers in ontwikkelingslanden
krijgen op deze manier toegang tot
de Europese markt en daarmee de
kans een beter bestaan op te bouwen. De 10.000 vrijwilligers in 271
Wereldwinkels maken hiermee duidelijk dat het in de wereld ook anders kan. Dat armoede wél bestreden kan worden. Koop je een cadeau in één van deze winkels, dan
draag je daaraan bij.

KBO De Kwakel op reis
De Kwakel - Vorige week donderdag 2 mei zijn de
57 leden van de KBO afdeling De Kwakel om 08.30
uur vertrokken voor de jaarlijkse uitgaansdag met
de bus naar Ommen. Daar aangekomen werd er
een mooi tochtje per boot, waarop ook de koffie
werd gebruikt, over de Vecht gemaakt.
Rond 12.00 uur ging het gezelschap richting het
restaurant alwaar de heerlijke lunch klaarstond. Na
de lunch kwamen er twee paardentrams voorrijden

met 2 x 2 Belgisch Zeeuwse trekpaarden, waarmee
een prachtige tocht werd gemaakt in de omgeving.
Daarna werd er nog een borreltje gedronken op Piet
van Os, het bestuurslid van KBO afdeling De Kwakel die een Koninklijke onderscheiding heeft ontvangen.
Om18.30 uur arriveerden de KBO-leden weer in hun
woonplaats De Kwakel na een mooie uitgaansdag.
Hulde aan de reiscommissie van de KBO die deze
dag weer tot een groot succes heeft gemaakt.

schillende buurten kan dat leiden
tot meer vervuiling van de openbare ruimte. Maar als de bewoners zelf

niet accepteren dat hun eigen buurt
vuiler wordt, dan hoeft dat niet per
se te gebeuren’, aldus Ons Uithoorn.

“Wanneer gaat de
Randweg nu eens open?”
vervolg van de voorpagina

de Randhoornweg langs de sportvelden en de Brede School… En
is het wel sluipverkeer? Uit onderzoek blijkt dat het voornamelijk bestemmingsverkeer is naar het tweede stuk Randweg vanaf de Noorddammerweg richting Poelweg en
de Noorddammerweg zelf. Omwonenden, bezoekers en werknemers
van bedrijven aan de Noorddammerweg en Randweg zijn het inmiddels spuugzat. “Aangezien ik dagelijks over deze weg wil rijden naar
mijn werk is het iedere keer weer
een verrassing hoe ik de situatie bij
de fietsbrug aantref. Is de weg open
of heeft de gemeente die voor de
zoveelste keer weer afgesloten? Er
is ruim drie maanden geleden een
besluit genomen de weg te openen.
Het aantal fietsers dat van de fietsbrug af komt is verreweg niet te ver-

Traineren
Het is bij deze krant bekend dat bepaalde ambtenaren die te maken
hebben met het Uithoorns Verkeeren Vervoerplan onomwonden tegen
de openstelling van de Randweg
zijn. Omdat dit het ‘sluipverkeer’ zou
bevorderen. In dat licht gezien laadt
men de verdenking op zich dat zij
er belang bij zouden hebben om het
proces zoveel mogelijk te traineren.
Dat verklaart de lange weg die kennelijk nodig is om twee betonblokken en een verkeersbord te verwijderen. Iets wat in nog geen een uur
tijd kan plaatsvinden. Inpassing in
de verkeersstructuur moet inmiddels toch al lang van achter het bureau zijn gerealiseerd, toch? Datzelfde ‘sluipverkeer’ rijdt nu over

Wie gaat de liefste moeder van
de regio Uithoorn worden?
Uithoorn - Amstelhof Sport & Health Club start de campagne ‘de
Liefste Moeder van Uithoorn en
omgeving 2013’ en doet een oproep aan alle kinderen om zijn of
haar moeder even goed in het zonnetje te zetten.Geef je mama op als
de leukste en liefste mama en laat
haar kans maken op het ‘Moederdag Prijzenpakket’ met daarin een
weekend cabrio rijden, diner voor
twee, een beautybehandeling en
een personal training sessie.
Wat moet je doen?
Ga naar:
www.deliefstemoeder-

vanuithoorn.nl en vertel in vijf zinnen waarom jouw mamma de liefste mamma van 2013 is.
Wordt jouw mamma uiteindelijk de
liefste moeder van Uithoorn en omgeving dan mag jij met vier vriendjes
of vriendinnetjes naar de bioscoop!
Tip: Vraag of je pappa wil helpen!
Na 12 mei wordt ‘de Liefste Moeder
van Uithoorn en omgeving 2013’ bekendgemaakt via deze krant, de Facebook pagina van Amstelhof Sport
& Health Club: www.facebook.com/
amstelhof. Deze campagne wordt

VRIJWILLIGERS
GEZOCHT!

Stichting Wielewaal
organiseert vakanties en
kinderthemaweken voor
kinderen en jongeren met
een beperking. De begeleiding is in handen van
jonge, enthousiaste vrijwilligers. Iets voor jou? Lees
verder op:

gelijken met het aantal weggebruikers dat per auto dagelijks van de
Randweg gebruik wil maken om op
hun werk te komen. Dit in plaats
van de belachelijke route die ze nu
moeten nemen langs het Sportpark en de Brede School. Wanneer vindt de definitieve heropening
nu eens plaats?” Aldus Mirjam de
Bruin, werkzaam bij een bedrijf aan
de Randweg en die vrijwel in gelijke bewoordingen spreekt zoals vele anderen.
Kom op wethouder en ambtenarij,
laat die lakse houding nu eens varen, voeg de daad bij het woord en
ga over op spoedige uitvoering van
het besluit van de gemeenteraad!
Die is uw baas!
Bij de gemeente was niemand (tijdig) bereikbaar voor commentaar.
mogelijk gemaakt door de deelnemende partijen: Van Kouwen Automotive, De Heeren van Liemeer,
Amstelhof Beauty, Crown Cinema
en Amstelhof Sport & Health Club.

Bingoavond voor
CliniClowns

Uithoorn - Op vrijdagavond 17 mei
is er in het wijkcentrum ’t Buurtnest
aan de Arthur van Schendellaan 59
een bingoavond, waarvan de totale
opbrengst ten goede komt aan de
CliniClowns.
Eén bingokaart kost 1,50 euro per
ronde, zes kaarten voor slechts 7,50
euro.
De zaal is open vanaf 19.30 uur en
de bingo start om 20.00 uur.

VROLIJK JIJ
STRAKS MIJN
VAKANTIE
OP?

GRATIS ADVERTENTIE

Dodenherdenking in De Kwakel

In tijden van recessie en teruglopende overheidsuitgaven zal steeds
vaker een beroep gedaan moeten
worden op bewoners. Niet alleen in
de zorg, maar ook bij het beheren
van de openbare ruimte. In het kader van de bezuinigingen is in 2013
een daling te verwachten van het
aantal keer dat de gemeente zwerfafval laat opruimen. Dit moet op
jaarbasis een bezuinigingsbedrag
van 10.000 euro opleveren. ‘In ver-
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De redactie van de Nieuwe Meerbode rekent het tot
haar taak om de lezers van haar krant zo objectief
mogelijk te informeren. Wij nemen zelf geen standpunt in. Wij vinden dat alle mededelingen, nieuwsfeiten en overige onderwerpen die zich in het openbaar
afspelen en zeker die zaken die tijdens gemeentelijke vergaderingen, bijeenkomsten of interviews worden gedaan, in onze krant horen. Alle lezers van onze
krant, ook die niet bij zo’n bijeenkomst of vergadering of wat dan ook aanwezig waren, behoren daarvan kennis te kunnen nemen. Ingezonden brieven
plaatsen wij omdat de afzender wil dat haar of zijn
mening bekend wordt gemaakt in haar of zijn omgeving. Zij of hij blijft verantwoordelijk voor de inhoud.
Plaatsing door ons betekent niet dat onze redactie
een standpunt inneemt.

WMO-raad waar zijt gij?
& Quo Vadis?
Met deze variant op een vraag
aan Adam in het paradijs toen
hij zich achter een boom verschool uit schaamte voor zijn
bloot zijn, wil ik niet beweren
dat de WMO-raad zich niet durft
“bloot” te geven wat betreft zijn
activiteiten. Het betekent wel
dat ik zo weinig naar buiten zie
komen van de WMO-raad. Als
ex lid van de raad voel ik mij nog
steeds bij hem betrokken.
Ik was dan ook verheugd onlangs een teken van leven aan
de burgers van Uithoorn te zien
bij het openstellen van een
Meldpunt. De burgers van Uithoorn kregen de mogelijkheid
hun voorstellen, wensen en verlangens kenbaar te maken over
zaken die tot het werkgebied
van de WMO-raad behoren en
waarover hij gevraagd en ongevraagd het College van B&W adviseert. De raad die de belangen
van de burgers behartigt moet
weten wat er onder hen leeft om
een goed afgewogen advies aan
B&W te kunnen uitbrengen. Het
instellen van het Meldpunt was
dan ook een goede actie. Bij het
destijds instellen van de WMOraad werd steeds benadrukt dat
het contact met de burgers belangrijk is voor zijn efficiënt en
effectief functioneren. Ook een
goed contact met de betrokken
ambtenaren van de gemeente
is belangrijk. Men kan elkaar in
gesprekken over en weer goede
ideeën aanreiken over het voorgenomen gemeentelijk beleid.
Dit natuurlijk wel voordat over
de beleidsvoornemens al besluiten zijn genomen. Dit alles overigens met behoud van ieders
onafhankelijkheid.
Daar houdt het echter niet mee
op. Er is nog een andere kant
aan de medaille. Wil de raad zijn
werk goed kunnen doen, dan is
het ook van belang dat de burgers weten wat de WMO-raad is
en op welke manier hij hun be-

langen behartigt. Ik durf de stelling aan dat een groot deel van
de Uithoornse bevolking niet of
nauwelijks bekend is met wat
de WMO-raad is en wat hij doet.
Publicatie van de samenstelling
van de raad in de Gemeentegids zou de raad ook wat opener doen zijn.
Ik bepleit dan ook een meer
naar buiten treden van de
WMO-raad. Het moet toch mogelijk zijn dat dit belangrijke orgaan een plaats kan krijgen in
de plaatselijk weekbladen. De
raad zou daarin kunnen aangeven welke adviezen door B&W
zijn gevraagd, over wat de raad
heeft geadviseerd, over wat de
reactie van B&W is geweest en
ook over wat uiteindelijk de Gemeenteraad heeft beslist. Commentaar van de raad op besluiten van B&W en de Gemeenteraad zouden niet misstaan. De
mogelijkheid van een periodieke
Nieuwsbrief via e-mail is ook het
overwegen waard.
Nogmaals het Meldpunt is een
goed begin, ook al is de reactie niet overweldigend geweest.
De raad zou echter verder moeten gaan. Hij zou zijn adviezen
openbaar moeten maken. Publicatie van de adviezen op de
website van de raad is niet uitnodigend, maar passief. Kortom,
actie naar buiten, naar de burger. Vooral in deze tijd van talloze bezuinigingen op voor de
burger zeer belangrijke zaken,
zoals verpleging en verzorging,
huishoudelijke hulp, de geestelijke gezondheidszorg, jeugdzorg en noem maar op, speelt de
WMO-raad een rol van belang.
Het openbaar maken van zijn
werkzaamheden is daarom van
belang. WMO-raad kom achter
die boom vandaan en toon ons
wie u bent en waarheen u gaat!
Succes!
Jacques B. van der Steuruit
Uithoorn

1 minuutfilms bij foto-en
filmclub ‘De Cinesjasten’
Uithoorn/De Kwakel - Een jaarlijks gebeuren bij De Cinesjasten
is de strijd om de beste 1 minuutfilm. Het lijkt zo makkelijk om een
kort filmpje te maken, maar dat is
het niet. Vooral als de lengte van de
film maar 60 seconden is, geen seconde langer of korter. Het onderwerp is vrij en de deelnemers mogen kiezen of ze film of foto’s gebruiken, allebei is trouwens ook mogelijk. Er moet een duidelijke verhaallijn zijn met een begin, middenstuk en einde. Een titel en een aftiteling. Gesproken of geschreven
tekst en passende muziek. Geen

eenvoudige opgave. De onderwerpen zijn heel verschillend. In de afgelopen jaren zijn er onderwerpen
geweest, zoals: - een berg snoertjes die in de knoop zitten - zwarte zwanen, witte zwanen - een meer
in China - hoe de tijd wegtikt, enz.
Foto- en filmclub De Cinesjasten is
benieuwd naar wat de leden nu gemaakt hebben.
Bent u nieuwsgierig? Kom dan kijken op hun clubavond op dinsdag 14 mei aanstaande om 20.00
uur in Dorpshuis De Quakel aan de
Kerklaan 16 in De Kwakel.

Zaterdag kienen bij Serviam
Uithoorn – Komende zaterdagavond 11 mei organiseert Stichting
Serviam weer een gezellige bingoavond in het KnA gebouw aan het
Legmeerplein.
De zaal is open vanaf 19.00 uur en
er zal om 20.15 uur worden gestart
met bingoën.

Op deze avond kunt u weer vele
mooie en leuke prijzen winnen, of
als hoofdprijs een van de alombekende enveloppen.
De opbrengst van deze avond is bestemd voor het ontwikkelingswerk
van onze Uithoornse missionarissen.

Verloren langs de Vuurlijn
Regio – Afgelopen maandagmiddag 6 mei heeft Sebastiaan Piera
uit Mijdrecht langs de Vuurlijn in
Uithoorn een jas, waar in de jaszak
zijn gehoorapparaten zaten, verloren vanaf zijn fiets.
Zonder zijn gehoorapparaten

hoort hij vrijwel niets en is nu erg
onthand. Hij reed vanaf de firma
Levarht aan de Mijnsherenweglangs de Vuurlijn naar de Poelweg. Tijd van vermissing ongeveer 17.15 uur. Weet u iets, bel
dan: (0297)325037 of 0640303421.

Winkelcentrum
Zijdelwaard kost
natuur Groene Scheg
Bovenstaande kop doet meer
recht aan de werkelijkheid dan
de kop ‘Winkelcentrum Zijdelwaard in parkachtige omgeving’,
zoals in de vorige editie op de
voorpagina werd vermeld.
‘Ongelooflijk’ was mijn reactie
bij het lezen van deze gewraakte kop en de bijbehorende tekst.
Ik roep enkele fragmenten even
in herinnering: ‘De bedoeling is
om het groen gebied van ‘De
Scheg’ te laten aansluiten op de
omgeving van het winkelcentrum. De Heijermanslaan wordt
een 30 km gebied.’ Wat is dat
nou voor redenering? Een 30
km gebied zorgt voor een aansluiting van het groen gebied bij
het winkelcentrum? Hoezo? Wat
heeft die 30 km daar nu mee
te maken? Bovendien sluit de
Heijermanslaan helemaal niet
aan bij de Groene Scheg. Wat
een kul redenering dus.
En dan ook nog: ‘Ook op het
terrein waar 450 parkeerplaatsen komen, wordt voorzien in
(bloeiende) bomen en planten
in plantenbakken.’ Ja, dat staat
inderdaad in het ontwerp van de
buitenruimte zoals de gemeente
dat voor zich ziet. Dat bestaand
groen daarvoor moet wijken wordt niet vermeld. Daarbij wordt ook nog voorbijgegaan aan het gegeven dat voor
dit ontwerp het bestemmingsplan moet worden aangepast.
En bij die aanpassing hoort een
bepaalde procedure. Die procedure loopt nog en daarin heb ik
mij gemeld.
Ik kan mij niet vinden in het plan
om een hap uit de Groene Scheg
te nemen ten behoeve van parkeerplaatsen met wat groen,
ook al is die hap nu kleiner dan
in het voorontwerp werd aangegeven. Ik kan mij ook niet vinden
in het verdwijnen van een aan-

zienlijk stuk groen ten behoeve van een afrijroute van en een
opstelstrook voor grote vrachtauto’s. Ik heb dan ook bezwaar
aangetekend en weet mij gesteund door ruim 25 buurtbewoners in twee straten, grenzend aan de Groene Scheg. Velen zegden mij toe richting de
gemeente mijn bezwaar te onderschrijven.
Ik verwacht dat de genoemde procedure weleens negatief voor de gemeente kan uitpakken. De ‘parkachtige omgeving’ is dus nog lang geen zekerheid. De gemeenteraad moet
er in juni ook nog over besluiten. En de genoemde procedure kan als gevolg van het besluit
van de raad nog wel eens een
tijdje doorlopen.
Niet doorgaan van de ‘parkachtige omgeving’ is zondermeer
winst voor het bestaande groen
van de Groene Scheg waar vele bewoners dagelijks van genieten op weg naar het winkelcentrum. Mevrouw Henraat
van Dus! formuleerde het in een
raadsvergadering zo: ‘Ik zie de
inwoners nog niet op het parkeerterrein picknicken.’ Zij gaf
daarmee aan dat het ene groen
het andere groen niet is en heeft
daarmee helemaal gelijk.
Het zou de redactie van de
Nieuwe Meerbode sieren dit
soort gemeentelijk propaganda - de inhoud van dit artikel is
niet anders te kwalificeren – niet
meer klakkeloos op te nemen.
Een redactie heeft toch immers
een onafhankelijke, journalistieke rol en is geen verlengde van
de gemeentelijke afdeling voorlichting. Of vergis ik mij?
Rob Limper
Van Eerbeeklaan 19

Expositie Ronald Prent
Solo in Fort aan de Drecht
Uithoorn – Aanstaande zondag 12
mei om 15.00 uur zal de expositie
‘Ronald Prent Solo’ worden geopend
bij Galerie Fort aan de Drecht. De
opening gaat gepaard met een waar
video/soundscape spektakel, muzikaal ondersteund door ‘n DJ.
Al in de jaren 80 kreeg Amstelveens beeldend kunstenaar Ronald
Prent een kunststipendium voor zijn
werk van bunkers en forten: daardoor wilde hij ook graag in de galerie exposeren vanwege het fort zelf
en de inspirerende grote expositieruimte van deze galerie.
Deze monumentale ruimte is uitermate geschikt voor een heldere
symmetrische opstelling als ware de
kunstwerken links en rechts glasen loodramen met aan het eind een
soort altaarachterwand onder een
tongewelf.
Kunstwerken en expositieruimte
vormen een eenheid en versterken
elkaar.
Aan de zijwanden hangen schilderij-

en en collages op papier (60x50cm),
de achterwand bevat vele assemblages (20x20cm) die mooi oplichten op de donkergrijze achtergrond.
In zijruimtes van de eregalerij hangt
recente
fotografie
(aluminium
60x45cm) waar het thema (on)toegankelijkheid centraal staat.
Ondoordringbare afgelegen gebouwen als bunkers en forten staan
symbool voor de kunstenaar. Zijn
geabstraheerd
expressionistisch
kubistisch werk staat mede voor
stilte, individuele vrijheid en privacy.
Voor zijn rauwe hoekige werk over
persoonlijke identiteit moet je als
kijker soms moeite doen maar daardoor beklijft het intrigerende werk
ook en is er ruimte voor onze eigen
verbeelding. Nu te zien in het mooi
aan het water gelegen fort langs de
Amstel. Het werk van Ronald Prent
is te zien tot en met zondag 30 juni
op donderdag en vrijdag van 14.00
tot 17.00 uur en in het weekend van
12.00 tot 17.00 uur.

Hulleman bakt taart van
30 meter in het AMC
Uithoorn - Ter ere van het 30-jarig
bestaan van Kapsalon Hairtrends in
het AMC heeft Bakkerij Hulleman
een taart van maar liefst 30 meter in
de vorm van een ‘H’ gebakken.
De taart is een kleine 200 kg en
goed voor 2000 personen. “Dit soort
opdrachten zijn altijd leuke uitdagingen”, aldus Marco Hulleman.
“We hebben een belangrijk deel
van de werkzaamheden voorbereid
in onze banketbakkerij. Vervolgens
hebben we de taart in delen naar

het AMC vervoerd. Daar hebben we
de taart opgebouwd, opgespoten en
voorzien van fruit, logo’s en andere
decoratie.
Alles bij elkaar hebben we er zo’n
20 uur werk aan gehad. Patiënten,
bezoekers, medewerkers en studenten, ze reageerden allemaal erg enthousiast op deze indrukwekkende
traktatie. En dat was goed te merken. Om 10.30 uur werd er gestart
met het aansnijden van de taart en
om exact 12.30 uur was de taart helemaal verorberd.”

Laatste selectie
ZO²Z Award 2013 bekend

AH Jos van den Berg
weer bij de beste drie
Uithoorn - Ondernemers Geert
Benders-PLUS Venlo, Jos van den
Berg-Albert Heijn Uithoorn en Edward Koornneef-Albert Heijn Naaldwijk gaan uitmaken wie de winnaar
wordt van de ZO²Z Award 2013. De
uiteindelijke winnaar wordt bekendgemaakt tijdens de Dag van het
Vakcentrum op 28 mei. Iets dat zeker gezegd kan worden over de Top
3-ondernemers van de ZO²Z Award.
De afgelopen weken zijn de ambassadeurs voor het zelfstandig ondernemerschap bezocht en beoordeeld door collega-ondernemers
en werd er een SWOT-analyse van
hun ondernemerschap gemaakt
door wetenschappers van EIM Stratus. Daaruit kwamen Benders, Van
den Berg en Koornneef als besten
uit de bus. Inmiddels zijn bijna alle provinciewinnaars met het Vakcentrum op bezoek geweest bij hun

eigen Commissaris der Koningin of
Gedeputeerde, vaak vergezeld door
een lid van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente waarin hun bedrijf is gevestigd. Natuurlijk is bij deze gelegenheid ook de notitie ‘Evenwichtig Detailhandelsbeleid’ aangeboden. Goede contacten met provinciale en lokale overheid blijken opnieuw heel waardevol. Het Vakcentrum trof overal een luisterend oor.
Voor de genomineerde ondernemers breken er spannende en drukke tijden aan.
Natuurlijk worden er filmimpressies
in de bedrijven gemaakt, die tijdens
de Dag van het Vakcentrum worden
getoond. Op dinsdag 28 mei aanstaande maakt het Vakcentrum de
winnaar van de ZO²Z Award 2013
bekend.

Rutger Hofman wint open
podium KnA met glans
Uithoorn - Zaterdag 27 april vond
bij muziekvereniging KnA het jaarlijkse open podium plaats. Dit open
podium geeft eenieder die een instrument bespeelt het en leuk vindt
om samen muziek te maken de gelegenheid om op te treden voor publiek.
Hiermee wil muziekvereniging KnA
het musiceren voor en met elkaar
stimuleren in de gemeente Uithoorn.
Het was een gezellige middag met
wel 25 optredens van diverse muzikanten en twirlers! De zaal was mooi
verlicht en natuurlijk met een prachtig podium voor de deelnemers. De
leeftijd van de deelnemers was bijzonder gevarieerd, van 7 tot dik in
de 70 jaar! De twirlers lieten verschillende routines zien op de, voor
de wedstrijden, verplichte muziek.
Sommige meisjes dansen pas sinds
september bij de groep en lieten
toch al een prachtig optreden zien
in prachtige kleding! Bij de muzikanten was het deelnemersveld heel
divers: Daan op zijn blokfluit die pas
een aantal weken lessen volgt, verschillende optredens met één, twee
of zelfs drie saxofoons, diverse solo’s op de dwarsfluit begeleid door
muziek op cd, Raoul en Marco, beiden al meer dan 30 jaar geleden
begonnen als slagwerker bij KnA,
met het stuk Flamingo op de doffe
en scherpe trom, een stuk voor piano en alt saxofoon, een trompetsolo en als kers op de taart nog een
prachtige demonstratie van de slagwerkgroep onder leiding van Louis
de Blieck! Al met al een zeer gevarieerde middag met mooie prestaties! Aan het open podium was
ook een wedstrijd verbonden maar
de volwassenen deden buiten mededinging mee. Grote winnaar van
het KnA open podium 2013 was

Rutger Hofman! Rutger deed met
drie verschillende stukken mee aan
het open podium: een solo met sopraansax, een stuk met twee saxofoons samen met zijn opa en een
stuk met drie saxofoons, samen met
Amber en Jasper. Voor hem dus een
verdiende 1e plaats! 2e werd Ninoska met een prachtig twirloptreden
en de gedeelde 3e plaats was voor
Jasper op saxofoon en Lotte met
dwarsfluit! De lessen saxofoon worden gegeven door docent Leon van
Mil en de blokfluit en dwarsfluitlessen worden gegeven door Ilonka
Kolthof. De twirlers van KnA worden
getraind door Sandra Verseput. De
presentatie van de middag was in
handen van Anita Lesmeister.
Volgend jaar gaat er natuurlijk weer
een open podium plaatsvinden. Muziekvereniging KnA nodigt bij dezen
alle muzikanten uit Uithoorn en omstreken uit om deel te nemen aan
deze leuke en inspiratievolle middag!
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INFORMATIEF
DoktersDiensten
Spoedgevallen overdag via eigen
huisarts of tel. 0297-531111.
Spoedgevallen avond/nacht/
weekenden via huisartsenpost
Ziekenhuis Amstelveen,
tel. 020-4562000.

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

DierenArtsen
Dierenarts Annemieke Calis
Amstelplein 3, 1421 SB Uithoorn,
tel. 0297-565989
Dierenartsenpraktijk UithoornAalsmeer, Marijnenlaan 46, 1421
NH Uithoorn, tel: 0297-560627.

gezonDHeiDszorgPsycHoLoog
Psychotherapeut Dr. R.J. Filius
ELIAGG Uithoorn,
Ondernemingsweg 230,
1422 DZ Uithoorn, 0297-569544
www.eliagguithoorn.nl

PsycHoLogiscHe
HULPverLening
Praktijk voor Eerstelijnspsychologie Nes a/d Amstel,
APotHeek
Mw. drs. C. de Klerk, gezondApotheek Thamer Heijmanslaan 5 heidszorgpsycholoog (BIG gereUithoorn, tel. 0297-562851
gistreerd) tel./fax: 0297-582706;
Apotheek Boogaard Amstelplein
06-44222810; psychoprakt@
27 Uithoorn, tel. 0297-566886
hetnet.nl; www.psychoprakt.nl
Eerstelijnspraktijk voor
DierenHULP
Psychologische Zorg
Dierenambulance, tel: 06Mw. drs. FMP van Dijk,
53315557.
Aanmelding: 088-5808000

brAnDweer & PoLitie
Brandweer, tel. 020-5556666.
Politie, tel: 0900-8844.

Is uw huisdier zoek?
Belangrijke telefoonnummers:
Infolijn Dierenbescherming
Regio Uithoorn/De Ronde Venen
en omstreken: 0297-343618.
Voor vermiste/gevonden huisdieren
& klachten dierenmishandeling op maandag
t/m vrijdag van 9.30-11.30 uur. Buiten deze
uren kunt u de voicemail inspreken.
Internetsite:
www.aalsmeer.dierenbescherming.nl
www.amstelveen.dierenbescherming.nl
Dierenambulance:
Voor informatie over vermiste of gevonden
dieren en spoedgevallen: tel. 06-53315557
Vermist:
- Uithoorn, Burgemeester van Kootlaan: Zwart-grijze cyperse poes.
LoeLoe heeft 2 zwarte vlekjes op haar voorvoetjes.
- Abcoude, Landzicht: Cypers bruin-witte gecastreerde kater. Zijn
naam is Mailo.
- Waverveen, Proosdijdwarsweg: Grijs-zwart-witte 1 jaar oude kat.
Hij kan geweldig mauwen.
- Uithoorn, Krutia: Zwarte kater met witte pootjes. Hij heet Emmy en
is 1 jaar oud.
- Mijdrecht, Steven van Rummelaerstraat: Rode poes met witte
vlekken. Ze is 5 jaar oud en erg schuw. De poes is gechipt.
Gevonden:
- Uithoorn, omgeving Thamerlaan: Rood-witte kat met abces op
kopje.
- Vinkeveen, omgeving Achterbos: Rood-witte kat.
- Vinkeveen, Reigerstraat: Zwarte poes met witte bef en sokjes.
- Waverveen, Waverdijk: Grijsblauwe poes.
- Amstelhoek, N201: Zwart-grijs gestreepte cyperse kat met wit.
- Vinkeveen, Vinkenkade: Rode kat.
- Wilnis, Veenweg: Cypers rode kat. Hij is erg mager.
- Mijdrecht, Aquamarijn: Grijs-witte valkparkiet.
- Uithoorn, Zonnedauw: Sterk vermagerde kleine rode kat.
- Wilnis, Korenmolenweg: Wit konijn.
- Baambrugge, Rijksstraatweg: Zwart-witte grote kat.
Goed tehuis gezocht voor:
- Lieve gecastreerde zwart-witte kat van 7 jaar oud. Hij mag graag
buiten zijn.

Wederom prijs uitgereikt
bij AH Jos van den Berg
Uithoorn - Op de foto zien we mevrouw Hoogervorst. Zij komt helemaal naar Uithoorn om haar boodschappen te doen bij de AH Jos van
den Berg aan het Amstelplein. Mevrouw Hoogervorst wilde heel graag
twee vrijkaarten winnen voor het
Dolfinarium te Harderwijk, omdat
haar kleinkind Santi helemaal gek
is van dolfijnen! De kaarten kon zij

winnen door het kopen van twee
producten van Mentos/Fruitella/
Chupa Chups en vervolgens de aankoopbon in een box te deponeren.
En... ze won de vrijkaarten. Oma en
de kleinkinderen Santi en Dyani waren dolblij toen zij afgelopen week
de vrijkaarten kregen overhandigd
door de teamleider van AH Jos van
den Berg, Ronald Stokking.

Mijmeringen

Lang leve de koning!

De Kwakel

Toen & Nu…

Aflevering 20

Beste Willem-Alexander, Geachte Majesteit,
Ik ben een van de vele Nederlanders die afgelopen dinsdag met bewondering heeft gekeken naar uw inhuldiging als koning. En ik ben
u en de lezers van deze krant een excuus schuldig. Vorige week
schreef ik over de laatste Koninginnedag op 30 april en dat het geheel wat ver van mijn bed stond. Zwart op wit lees ik terug dat ik
niet zo veel met het koningshuis heb. Dat klopt wel maar toch moet
ik het nuanceren. Net als iedereen heb ik de hele dag mee mogen
beleven, doordat de camera’s overal bij waren en we dus veel konden zien. Ik had het niet verwacht, maar alles mee te mogen zien en
op afstand beleven met u en uw gezin ontroerde mij. Ik kon er niets
aan doen, maar moest een traantje wegpinken. De spanning en zenuwen bij u, onze nieuwe koning, de emoties op de gezichten van
iedereen, de mooie dankwoorden gericht aan uw moeder, de prachtige prinsen en prinsessen in schitterende kledij. Het hele ritueel en
de gehele dag waren gewoon prachtig.
Met deze ene eerste dag als koning heeft u meteen een statement
afgegeven. Ik was onder de indruk van uw toespraak. Uw moeder
heeft het geweldig gedaan en heeft alle respect en dankbetuigingen
verdiend en in uw toespraak werd het kort en krachtig uiteengezet.
In Nederland mag iedereen zijn stem laten horen. En daarmee voelde ik mij aangesproken, mede omdat ik dankbaar ben dat ik mijn
stem mag laten horen in deze krant. Dat valt echter totaal in het niet
vergeleken met het bereik dat u heeft in uw nieuwe functie als koning. De toespraak zal niet in een half uurtje geschreven zijn en ik
vraag me af hoe dat tot stand is gekomen.
U met een borrel achter de laptop, op de bank of in bed nog even
schrijven, of was het op kantoor, met anderen overleggen wat er nu
in moest komen te staan. Hoe dan ook, het was goed. U gaf aan het
algemeen belang te dienen en dat iedere burger zich moet inzetten
naar zijn of haar kunnen en daar kan ik helemaal achter staan. Wat
ik als kern uit uw verhaal haalde was dat het gaat om samenwerken,
het grote belang dienen, op een of andere manier verbond u alle Nederlanders in deze toespraak. En dat is denk ik net datgene dat alleen een koning kan doen. De minister-president kan mooie woorden spreken, maar het kabinet is niet blijvend. Het koningshuis echter wel en die verbondenheid tussen het koningshuis en Nederland
in zijn geheel was wat deze dag liet zien.
En dan s’ avonds konden we u zien met vooral een ontspannen blik
op het gezicht. Genietend van de sporters, verhalen, liederen en als
hoogtepunt een uitstap uit het strakke program en protocol en dan
gewoon van de boot afstappen en het podium op om Armin van Buren de hand te schudden. In één woord geweldig!
Uw boodschap werd alleen maar duidelijker. U bent een mens, een
koning met plichtsbesef en verantwoordelijkheid, maar ook een
mens die af en toe zijn eigen weg wil volgen en niet alleen het Koninklijk protocol volgt. Is dat niet hoe we allemaal in het leven moeten of kunnen staan? Een groot gedeelte van de weg volgen die is
uitgestippeld voor ons, door opvoeding, gewoonte, carrière en waarden en normen. Maar soms moet je de weg laten voor wat het is en
je eigen weg gaan volgen, gewoon stap voor stap.
Waarom ik uiteindelijk toch het koningshuis een stapje dichterbij
voel staan dan vorige week? Het omstreden koningslied werd voor
u gezongen en mijn zoontje van 7 jaar oud zong met zijn zachte,
breekbare kinderstemmetje alle zinnen mee. Ik keek naar u op de
televisie, ik keek naar mijn zoontje dat zong. Het zonlicht scheen
naar binnen en een warm, oranjegevoel overviel mij. Het besef dat
wij met zijn allen Nederland zijn en dat we daar best trots op mogen
zijn. Lang leve de koning, hoera, hoera, hoera!

1927 Kwakelschepad …Toen
Het Kwakelschepad met houten elektrapalen, links is er nog geen Mgr.
Noordmanlaan en ook geen grote Ringvaartbrug. Het land rechts was het
“Vrye Noortveen” waar zich ook de R.K. kerk en de begraafplaats bevonden.
Het huis met werkplaats was van timmerman Willem de Horde, hij kocht het
stuk grond in 1920 van het R.K. Armenbestuur (kerk). Willem bouwde samen met Lodewijk Hendrikse de eerste R.K. Heilig Hartschool aan het Kwakelschepad. Zijn zoon Arie de Horde volgde zijn vader op met het timmerbedrijf en ging er later ook in antiek handelen. De 3e generatie, Peter de
Horde, bleef ook in de antiekhandel en voegde daar curiosa aan toe. Peter
en Miranda de Horde sloopten het oude huis in december 1996 en begonnen met de bouw in 1997 van het nieuwe huis en een winkel. Miranda verkocht hier woondecoratie artikelen en Peter maakte stalen tuinhekken en
lantaarns op maat en verkocht daarnaast antiek en betonnen tuinbeelden
tot aan ca. 2008/2009.

2013 Kwakelsepad… Nu
Rond 2009 verkocht de familie De Horde het woonhuis met alle opstallen
aan de Stichting “Ons Tweede Thuis”. Na een tijdje leeg te hebben gestaan,
ging het er toch van komen: in oktober 2011 werd de loods gesloopt. In juli 2012 werd het nieuwe gebouw rechts opgebouwd. Het woonhuis onderging ook een metamorfose, het werd opnieuw ingedeeld en aan de buitenkant werd een extra muur gemetseld. De bovenkant van het huis werd wit
geschilderd. Al met al een heel mooi complex geworden midden in het dorp.
Stichting De Kwakel Toen & Nu en alle Kwakelaars wensen de bewoners en
begeleiders heel veel woonplezier toe op hun nieuwe stek!

Voor meer Kwakelse historische en actuele informatie:

Zaterdag 11 mei in Aalsmeer Centrum

Geraniummarkt en braderie
Aalsmeer - Aanstaande zaterdag
11 mei vindt in Aalsmeer Centrum
weer de jaarlijkse Geraniumjaarmarkt plaats. Op het Raadhuisplein staat de Geraniummarkt en
in de Zijdstraat vindt een braderie
plaats. De Geraniummarkt en de
braderie duren van 9.00 tot 17.00
uur. Woont u in Aalsmeer dan
kunt u op de fiets komen want de
KiKa Koeriers brengen uw aankopen tegen een kleine vergoeding
thuis of naar de parkeergarage.
Geraniummarkt
Vanwege een verbouwing in het
gemeentehuis is de indeling van
de Geraniummarkt dit jaar iets
anders dan gebruikelijk. Onder
het toezicht oog van het beeld
van Flora, godin van de lente en
de bloemen dat op een tien meter hoge sokkel staat voor het gemeentehuis, wordt op het gehele
Raadhuisplein de Geraniummarkt
georganiseerd door de afdeling
Aalsmeer van de KMTP.
Twintig kwekers en bedrijven bieden diverse producten aan voor
de tuin zoals verschillende eenjarige en vaste planten, siergrassen en knollen. Dit jaar is er ook
weer een ruilmarkt voor al uw teveel gezaaide planten bij de stand
van de KMTP. Ook de Historische
Tuin is natuurlijk aanwezig met
hun prachtige planten die aangevoerd worden per praam. Bij goed
weer verzorgt Aalsmeers Harmonie rond 12.00 uur het traditionele concert tijdens de Geraniummarkt. Voor inlichtingen over de
Geraniummarkt: tel. 06-29550604.
Braderie
In de Zijdstraat wordt net als voorgaande jaren een uitgebreide braderie gehouden. Naar verwachting staan er ongeveer tachtig
kramen opgesteld in de Zijdstraat,
Punterstraat en op het Molenplein. Op de markt vindt u onder
andere kleding, sieraden, kralen,
horloges, portemonnees, boeken,
snoep en ander lekkers. Naast de
vele standwerkers zijn ook winkeliers en verenigingen vertegenwoordigd met een kraam. Bij de
diverse horecazaken in het cen-

Kijk op de website van
Stichting De Kwakel Toen & Nu:

www.de-kwakel.com
(Foto’s: Stichting De Kwakel
Toen & Nu / Dirk Plasmeijer)

trum zijn voldoende mogelijkheden voor een drankje en allerlei lekkernijen. Om 13.30 uur verzorgt Aalsmeers Mannenkoor Con
Amore een concert op het plein
voor de Doopsgezinde kerk in de
Zijdstraat. Op het Molenplein kunt
u uw moederdagcadeaus op vertoon van een kassabon tussen
10.00 en 16.00 uur feestelijk laten
inpakken door de Meer Aalsmeer
inpakservice.
Gratis parkeren
Voor wie met de auto komt: de
Weteringstraat en Punterstraat
zijn vanwege de braderie afgesloten. Het Praamplein is dus alleen
bereikbaar via de Uiterweg en de
Dorpsstraat. Naast het Praamplein
en het Drie Kolommenplein (denk
aan uw blauwe schijf) kunt u ook
de hele dag gratis parkeren in de
parkeergarage van Crown Business Studio’s aan de Van Cleeffkade. U kunt uw inrijkaart bij de
receptie van de parkeergarage
gratis omwisselen voor een uitrijkaart.
Komt u met de boot? Dan kunt
u aanmeren aan het Praamplein
dat bereikbaar is vanaf de Ringvaart bij Zorgcentrum Aelsmeer
of aan de Kolenhaven, achter watersportvereniging Nieuwe Meer.
Wie onder de Capanebrug (doorvaarthoogte 1.10 mtr) op de Stationsweg past, kan vanaf de Kolenhaven zelfs doorvaren naar het
Stokkeland bij het gemeentehuis.
Laat uw aankopen thuisbrengen
en steun het KiKa Kinderkankerfonds!
Op de Kika stand op Geraniummarkt staan de KiKa Koeriers de
hele dag klaar om uw aankopen
per bakfiets naar uw auto in de
parkeergarage van Crown Studio’s te brengen. U betaalt hiervoor 2 euro vergoeding. Woont u
in het Aalsmeer Centrum, Zuid of
in de Hornmeer? Laat de auto dan
maar thuis want de Kika Koeriers
brengen voor 3 euro uw aankopen
helemaal thuis. Alle opbrengsten
van de Kika Koeriers zijn voor het
Kika Kinderkankerfonds.
Voor meer informatie:
www.aalsmeercentrum.nl

Zilveren Metalen Feest
in The Mix
Uithoorn - Op Hemelvaartsdag,
morgen, donderdag 9 mei, vindt er
een speciale gebeurtenis plaats in
jongerencentrum The Mix. Dan vieren Roy en Nelleke de Wilde uit Uithoorn hun 25 jarig huwelijksfeest.
Op zich gebeurt dat vaker, maar
minder gewoon is dat zij dit heugelijke feit vieren met een ware heavymetal-avond met maar liefst drie
live-bands! Het wordt kortom een
Zilveren Metalen Feest! Als eerste
speelt de cultband ‘Black Knight’.
Roy is al tijden fan van deze ‘oldschool’ metalformatie. Er zijn maar
weinig optredens geweest dat hij er
niet was. De band zelf heeft laten
weten het een grote eer te vinden
te mogen optreden op deze speciale
avond! Als tweede band stormen de
‘IJzeren Maagden’ het podium op.
Deze zesmans tributeband zal aan
deze avond luister bij zetten met
bekende nummers van de Engelse
hardrockband Iron Maiden. Dat dit

een spektakel gaat worden laat zich
niet raden! Een grote wens van het
zilveren paar komt uit met een optreden van ‘Judas Rising’. Een eerder
optreden in The Mix heeft hen ervan
overtuigd dat zij niet mochten ontbreken op hun feestje.
Judas Rising speelt louter nummers
van Judas Priest, een der grondleggers van de hedendaagse heavymetal. Visueel en muzikaal gooide de band al eerder hoge ogen en
wederom zullen ze dit kunststukje
opvoeren op het grote podium van
The Mix! De avond begint om 20.00
uur en de ‘eigen bijdrage’ bedraagt
slechts 3 euro!
Het bruidspaar Roy en Nelleke nodigt eenieder uit om bij deze mooie
avond aanwezig te zijn, en met hen
mee te vieren dat ze 25 jaar geleden
voor elkaar hebben gekozen!
The Mix bevindt zich aan de J.A. van
Seumerenlaan 1 te Uithoorn, tegenover de Thamerkerk.
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Open dag stichting
Help de Zwerfkat
Uithoorn – Aanstaande zaterdag 11
mei houdt stichting Help de Zwerfkat haar traditionele open dag aan
de Thamerweg 61 (parkeren het
liefst op de Molenlaan, Industriegebied-Noord i.v.m. beperkte ruimte
op de Thamerweg). Liefhebbers van
poezen en katers kunnen van 12.00
tot 17.00 uur terecht bij dit gezellige woonoord voor zwerfkatten die
daar liefderijk worden opgevangen
en verzorgd door Els en Annemieke. Het gaat daarbij om katten die
nergens anders een thuis (kunnen)
hebben ofwel wier lot een spuitje
is… Zij doen dit nu al 27 jaar! Momenteel zijn er ongeveer 70 katten
die in een eigen omgeving met elkaar op een prettige manier hun
laatste levensdagen doorbrengen.
Het zijn vaak echt verwaarloosde
en ‘probleemkatten’, verschoppelingen die nergens anders meer naartoe kunnen (zogenaamde ‘onplaatsbare’ katten die niet meer in een
huishouden aarden). Voor de goede orde zij vermeld dat het niet om
een ‘asiel’ gaat. Men kan hier ook
geen katten brengen voor tijdelijke opvang in de vakantieperiode!
In totaal vinden momenteel ongeveer 70 katten in deze ‘poezenkennel’ een veilig en liefdevol onderkomen. Naast het kattenvolkje zelf zijn
er tijdens de open dag diverse kramen met allerlei snuisterijen, proefverpakkingen van diverse produc-

ten en verdere informatie over de
verzorging van katten en de stichting. De kramen worden sinds jaar
en dag gratis geplaatst en weer opgehaald door Jan Uithol. Onder het
genot van een gratis kop koffie of
thee kan elke kattenliefhebber, jong
en oud, naar wens volop en volledig veilig met de poezen knuffelen.
Ze zijn allemaal gezond. Die verheugen zich nu al op de komst van
veel mensen! Hoe leuk en lief ook,
u kunt geen kat mee naar huis nemen! Alle katten blijven bij de stichting wonen. Om dit in stand te houden is de stichting afhankelijk van
giften en donaties. Stichting Help de
Zwerfkat kent gelukkig een behoorlijk aantal donateurs en sponsors
afkomstig uit heel Nederland, maar
ook die hebben niet het eeuwige leven. Aanvulling in donaties en sponsoring is dus altijd welkom. Liefhebbers kunnen zelfs hun ‘eigen kat’
adopteren tegen een vast bedrag
per maand. Op afgesproken tijden
kunnen zij dan binnen de poezenkennel hun kat bezoeken en er mee
knuffelen. Maar er zijn ook nieuwsgierige mensen die te kennen geven wel eens kennis te willen maken met dat wat de stichting doet.
Om al deze redenen wordt jaarlijks
een open dag georganiseerd.
Poezenkennel
“Elke zwerfkat of vondeling die bij

Els (li) en Annemieke organiseren samen met vrijwilligers hun traditionele
open dag aanstaande zaterdag 11 mei. Poes Fleurtje doet er graag aan mee.

Zaterdag 15 juni

Tweede editie Culinair
Uithoorn aan de Amstel
Uithoorn - Na het succes van
vorig jaar organiseert de LionsClub Uithoorn ook dit jaar weer
het Culinair Uithoorn Aan de
Amstel.

Er is ruime bewoning voor veel ex-zwerfkatten. Gezellig!
ons ‘in huis’ komt, wordt met hulp
van dierenartsen onderzocht op
ziekten en eventueel gecastreerd.
Ze schrijven zo nodig medicijnen
voor die de dieren dan ook toegediend krijgen. Verder is het nodig
dat sommige dieren speciale voeding moeten hebben en ook dat
krijgen zij,” vertelt Annemiek.
Achter de woning aan de Thamerweg 61 is in eigen beheer een grote en indrukwekkende ‘poezenkennel’ gebouwd. Els: “Er is destijds een
besloten en met gaas opgetrokken
binnenplaats, compleet met buitenverblijf en binnenverblijf voor de
katten gemaakt. Verder hebben we
een magazijn voor allerhande verzorgingsmiddelen,
kattenbakvulling, voedsel en zelfs een koeling en
een washok. Het verblijf is voorzien
van klim- en krabpalen, looprekjes, balkjes, huisjes, terrasjes, bedden en wat al niet om de katten het
gevoel te geven dat dit hun huis is.
Ze kunnen slapen, spelen en rondlopen.
Niets moet, alles kan en mag. Er
zijn ook zwerfkatten uit de omgeving die hier vaak komen aanlopen,
maar zich niet willen laten vangen.
Daarvoor hebben we ’s avonds op
het pad altijd wat eten klaar staan.”
Wat de bezoeker zal opvallen is dat
het er allemaal keurig en schoon uit
ziet wat mede te danken is aan de
vrijwilligers die hier dagelijks onbezoldigd op vaste uren hun werk
doen. De activiteiten van stichting
Help de Zwerfkat zijn vergelijkbaar
met de Zeehondencrèche in Pieterburen van Lenie ’t Hart met dat verschil dat bij Help de Zwerfkat geen

poezen meer worden ‘teruggezet’.
Die blijven er dus permanent wonen. Geweldig dat er mensen zijn
die voor deze ‘verschopte’ dieren
willen zorgen zodat ze een fatsoenlijk leven hebben. Compliment aan
Els, Annemieke en hun vrijwilligers!
Van de laatste zijn er nooit genoeg,
dus wie belangstelling heeft om
enig vrijwilligerswerk te doen kan
zich bij Els of Annemiek aanmelden.
Suikerziekte
Sinds kort verdiepen Els en Annemiek zich ook in het onderwerp
‘katten met suikerziekte’ en hoe
hiermee moet worden omgegaan.
Het is een bewerkelijk procédé om
katten die diabetes hebben, te verzorgen en hun bloedsuikerwaarden
te bepalen en die met insuline op
‘niveau’ te houden.
Net zoals bij de mens. Degenen die
er meer over willen weten zouden
de website www.forum.suikerkatten.nl eens moeten raadplegen. Dé
vraagbaak als het gaat om katten
met suikerziekte. Een team van deskundigen op dit gebied heeft deze
site gelanceerd. Ook bijzonder aan
te bevelen voor mensen die zelf een
kat met suiker hebben! Via deze site
kan men ook vragen aan het forum
stellen waarop u antwoord krijgt.
Wie meer informatie wil hebben
over de stichting of de open dag
kan bellen met Els of Annemiek:
0297-566285, e-mail: mail@helpdezwerfkat.nl of bezoek de website www.helpdezwerfkat.nl. Vanzelfsprekend zijn ook donateurs en
sponsors van harte welkom om de
stichting in haar voortbestaan te
ondersteunen.

Op zaterdag 15 juni serveren 12
mooie lokale en regionale restaurants hun mooiste gerechten
en bijpassende dranken aan het
Uithoornse publiek. De organisatie is volop bezig met de voorbereidingen en rekent, net als
vorig jaar op minimaal 5000 bezoekers. De gerechten worden
speciaal samengesteld door de
deelnemende restaurateurs, en
op hoog culinair niveau gepresenteerd en geserveerd. Het
evenement wordt muzikaal in-

Verkeersschool Alblas
scoort goed bij slagen
Regio – Na een kleine check
zie je het al snel. In onze regio
komt het familiebedrijf Alblas
verkeersschool erg sterk uit de
bus. Met een slagingspercentage van 55% is Alblas de nummer 1 van alle grote rijscholen
van midden Nederland.

king over een rijsimulator, een
brommobiel en sinds kort ook
een nieuw C1 lesvoertuig voor
het zogenaamde camperrijbewijs. De sinds 1961 opererende
verkeersschool word nog steeds
geleid door de gelijknamige familie.

Sommige scoren rond de 35%!
(zie cbr.nl) Alblas is als enige in
de regio een Bovag verkeersschool. Naast de kwaliteitseisen
waar je dan aan moet voldoen
geeft Bovag ook de garantie bij
een eventueel faillissement dat
de vooruitbetaalde lessen worden gereden.

De zoon en 2 dochters met hun
aangetrouwde partners hebben het bedrijf sinds 1994 overgenomen van vader en oprichter Johan. Om een reactie gevraagd antwoordt Frank dankbaar te zijn met deze resultaten
en met het huidige team van
medewerkers.
‘’Het is een integere en enthousiaste groep die enorme positieve inzet toont. Dat is essentieel om in deze tijd je hoofd boven water te kunnen houden. Er
zijn namelijk de afgelopen jaren
met de wildgroei van rijscholen
helaas veel malafide cowboys in
de markt bij gekomen.‘’

Tevens word er uitsluitend les
gereden in betrouwbare voertuigen zoals Volkswagen (auto), Honda, KTM (motor) en
MAN (vrachtauto). Alle soorten rijbewijzen zijn te halen bij
Alblas. Als enige in de regio
heeft Alblas o.a. de beschik-

70 Jaar kennis aan elkaar,
60 jaar getrouwd!
vervolg van de voorpagina
‘Kom je nou al thuis?’...
Na hun trouwen waren Cor en Kitty ‘inwonenden’ in de Haarlemmermeerstraat. Daar werden hun eerste twee kinderen geboren – van in
totaal zeven. Vijf zijn er in Uithoorn
geboren waar het gezin later naartoe verhuisde. Inmiddels verheugen
Cor en Kitty zich in 13 kleinkinderen
en 2 achterkleinkinderen. Op 28 juli 1955 verhuisde het gezin naar een
nieuwbouwwoning aan de De Ruyterlaan omdat Cor in Uithoorn kwam
te werken. Na negen jaar werd opnieuw verhuisd, nu naar de Albert
Verweijlaan. Dat was een grotere
woning, want Cor en Kitty hadden
inmiddels zes kinderen. Daar heeft
het gezin 32 jaar gewoond; inmiddels wonen zij al weer 17 jaar samen
aan Plesmanhof.
Cor heeft altijd in de staalbouw gewerkt en het bedrijf waar hij werkzaam was groeide en breidde uit.
Met onder meer een vestiging in
Uithoorn op de plaats waar ook
Quaker Chemical staat. Er staat een
grote hal die Cor samen met een
aantal aannemers destijds heeft gebouwd. Maar daaraan is veel aan

veranderd. “Het skelet staat er nog
en ook de bordessen plus het deel
wat vroeger kantoor was. Het was
toen van Webru. Vervolgens ben ik
bij Smitsair terechtgekomen waar ik
twintig jaar heb gewerkt. Een mooi
bedrijf waar ik hele prettige herinneringen aan heb. Daar ging ik op
mijn 58e met pensioen. Toen ik het
Kitty vertelde kon zij dat niet geloven en zag mij al de hele dag thuis
voor haar voeten lopen. ‘Nee hé,
kom je nou al thuis met pensioen,’
zei Kitty die toen een en al verbazing
was,” vertelt Cor.
Cor en Kitty zijn in Uithoorn hele bekenden in het verenigingsleven geweest en nog. Cor heeft bijna 60 jaar
bij de sportvereniging V.D.O. nagenoeg alle functies bekleed en vrijwilligerswerk gedaan. Ook voetbalde hij bij de club. Zelfs tot na de fusie met de Legmeervogels is hij actief geweest, ook op KNVB niveau.
Hij heeft heel veel voor de Uithoornse sport, met name voor de voetbalsport, betekend en is nog steeds
(ere)lid van Legmeervogels. Destijds kreeg hij van de Nederlandse Katholieke Sportbond (N.K.S)
een gouden onderscheiding voor al
zijn verdiensten. Kitty heeft nage-

noeg haar hele leven binnen V.D.O.
bij de gymnastiek gezeten. Zij heeft
34 jaar lang deel uitgemaakt van het
bestuur, waarvan 14 jaar als voorzitter. Zij is erevoorzitter en heeft ooit
de Zilveren Speld ontvangen van de
N.K.S, de hoogste onderscheiding
binnen de gym.
Het actieve binnen het verenigingsleven is intussen wat bekoeld. Kitty is momenteel een fanatiek klaverjasser en Cor gooit graag een hengeltje uit en biljart graag bij zijn biljartclub in Aalsmeer. Op zondag
12 mei a.s. wordt in een verbouwde boerderij aan de Drechtdijk het
feestje gevierd ter ere van dit jubileumhuwelijk. Niet het burgerlijke,
maar het kerkelijke dit keer. Er is
geen verschil: zestig jaar blijft zestig jaar!
Cor en Kitty zien er goed van lijf en
leden uit en ook geestelijk is de zaak
nog gezond. Houden zo! Nog maar
ruim drie jaar te gaan tot de volgende mijlpaal: een briljanten huwelijk (65). Moet toch haalbaar zijn.
De Nieuwe Meerbode feliciteert Cor
en Kitty met hun komend huwelijksfeest en wenst hen nog vele actieve
jaren in goede gezondheid toe!

Open dag bij bouwcentrum Filippo
Mijdrecht - BouwCenter Filippo, Gerritse IJzerwaren, Van Vliet
en Van Schie organiseren voor de
zesde keer een open dag op dinsdag 14 mei a.s.
De vier ondernemingen slaan wederom de handen ineen, voor de
regionale open dag voor de professionals en ZZP-ers in de bouw
en aannemers van klein tot groot.
Van 14.00 tot 19.00 uur wordt u
bijgepraat door leveranciers over
bouwmaterialen, hout- en plaatmateriaal, gereedschappen en
mogelijkheden om afval op te ruimen.
BouwCenter Filippo is een groothandel in bouwmaterialen, die zich
voornamelijk richt op de professi-

onele bouwmarkt. Zij bieden een
groot assortiment bouwmaterialen. Alles wat nodig is voor bouw
of verbouw, zowel binnens- als
buitenshuis. Op de BouwCenter
Vakbeurs kunt u terecht voor demonstraties en interessante productinformatie van leveranciers.
Tevens kunt u, vanaf dinsdag 14
mei a.s., kortingen opbouwen op
het gehele shopassortiment bij
BouwCenter Filippo. Dit is zeker
een bezoek waard.
Op zoek?
Bent u op zoek naar gereedschappen, bouwbeslag of bevestigingsmiddelen? Dan bent u bij Gerritse
IJzerwaren aan het goede adres.
Bezoek de vele stands op de Ger-

ritse Gereedschapsdag voor leuke aanbiedingen en productdemonstraties. Bij de Van Vliet groep
wordt u onder het genot van een
hapje en drankje geïnformeerd
over de vele mogelijkheden van
het opruimen van afval. Bij de Van
Schie Groep kunt u terecht voor
al uw grond-, hei-, hijs- en boorwerk. Van Schie is specialist in
het verhuren van kraan, telekraan,
grond- en waterwerk en fundatietechniek. Deze middag kunt u volop genieten van muziek, opbod
verkoop, touwtrekken en iets lekkers uit de befaamde snackkraam.
De beurs is op dinsdag 14 mei van
14.00 uur tot 19.00 uur op de Groot
Mijdrechtstraat 37 A/B. U bent van
harte welkom.

gevuld door een aantal regionale en nationale artiesten van
naam. De opbrengsten van dit
evenement zijn voor een goed
doel. Dit jaar is dat de Stichting Aktiviteitenfonds LionsClub Uithoorn. Deze stichting
ondersteunt (veelal) lokale goede doelen. De komende weken
volgt verdere berichtgeving, interviews met de deelnemende
chef-koks, en het dagprogramma in deze krant. Reserveer de
datum vast in uw agenda: zaterdag 15 juni wordt een Culinair
festijn dat u niet mag missen!
Volg het nieuws ook op de speciale website: www.uithoornculinair.nl
of via facebook:
uithoornculinair.facebook.com.
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Gezellig feestelijk bal bij
Danscentrum Colijn
Uithoorn – Koninginnedag, Kroning, dan mag een Oranjebal bij
Danscentrum Colijn dit jaar natuurlijk niet ontbreken! Axel en Heleen
Colijn hadden dan ook een bijzonder sfeervolle en vooral doldwaze avond georganiseerd! Dat deze
avond zo gezellig was kwam niet in
de laatste plaats door de vele gasten die het bal bezochten; allemaal
hadden ze zin in een feestje en de
meesten hadden zich prachtig uitgedost! De zaal was natuurlijk feestelijk versierd, oranje versnaperingen op de tafels en natuurlijk een
toast met zijn allen op de nieuwe
koning met… de mix van Trix!! Deze zalige lekkernij wordt al jaren gefabriceerd door de firma De Zwart
voor Koninginnedag! Daarna werd
natuurlijk de MaxiTango gedanst!!
Deze werd aangeboden door het
danscentrum gedurende een korte
cursus van 4 weken voor aanvang
van het bal en daar werd gretig gebruik van gemaakt! De MaxiTango is een ode aan Máxima en werd
dan ook gedanst op een prachtige Argentijnse tango. De passen
waren niet al te ingewikkeld zodat
zelfs beginnende dansers mee konden doen! Geheel in het teken van
Koninginnedag mochten de diverse spelletjes natuurlijk niet ontbreken. Axel en Heleen hadden dan
ook een quiz in elkaar gedraaid om
de kennis van ons koningshuis nog
eens even goed te testen… helaas...
het viel niet mee!! Wel sportief dat

de mobiele telefoons tijdens deze
quiz in de tassen bleven! De twee
winnende teams gingen helemaal
uit hun dak toen ze ontdekten dat
ze gewonnen hadden! Nog dwazer
werd de situatie toen bleek dat beide teams nog een finalespel tegen
elkaar moesten spelen. Geheel in de
koninginnedagtraditie deden zij een
wedstrijdje koekhappen tegen elkaar! Uiteindelijk ging het winnende team met een prachtige trommel
van de koninklijke familie naar huis
vol met oranje lekkernijen!
Axel en Heleen zijn al weer druk met
de voorbereidingen van het einde
van het dansseizoen. De voorbereidingen van de Theatershow op 15
en 16 juni zijn in volle gang, dit jaar
met het thema America! De laatste
lessen van het stijldansen vinden in
de komende weken plaats, dan nog
de jaarlijkse medaltest voor de paren en last but not least het Slotbal
op zaterdag 25 mei met een spectaculair optreden van het Formationteam Step in Time! Zij draaien mee in de wereldtop en Axel
en Heleen zijn dan ook trots dat
zij het team hebben weten te strikken voor een optreden! Ondertussen staat het lesrooster voor de verschillende dansvormen voor het seizoen 2013/2014 al weer op de site
en kunt u inschrijven voor een leuke, sportieve vrijetijdsbesteding bij u
om de hoek. Danscentrum Colijn is
gevestigd aan de Industrieweg 20 in
Uithoorn.
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Geslaagd TC Uithoorn Rabo Open
Jeugdtoernooi 2013
finale vond de prijsuitreiking plaats.
De toernooileiding kan terugzien op
een geslaagd en sportief verlopen
jeugdtoernooi.

Uithoorn - Van maandag 29 april
tot en met vrijdag 3 mei is voor de
zevende keer het open Rabo Jeugdtoernooi op de banen van Tennisclub Uithoorn gehouden. De 94
deelnemers en deelneemsters zorgden voor leuke wedstrijden. Zij vonden plaats in een sportieve sfeer.
Op 30 april werd er vanzelfsprekend
niet gespeeld, waardoor het toernooi in vier dagen is afgewerkt.
De start van het toernooi op maandag 29 april was allerminst aangenaam. De regen kwam met bakken
uit de hemel. Tegen negen uur echter de eerste partijen zouden beginnen nam de regen gelukkig af.

Doordat de tennisbanen in prima
conditie zijn en daardoor weer snel
droog waren, konden de eerste partijen al snel beginnen. Om 11 uur de
regen was nu helemaal opgehouden was de achterstand al weer ingelopen. Daarna is er geen druppel
regen meer gevallen. Om die reden
is er geen verdere vertraging opgelopen in het wedstrijdschema. Wel
duurden veel partijen langer dan de
geplande vijf kwartier, waardoor er
alsnog vertraging in het speelschema optrad op maandag en woensdag.
De meeste onderdelen werden in
poulevorm afgewerkt, waardoor ie-

dereen minimaal drie wedstrijden
kon spelen. Dat werd door iedereen
enorm gewaardeerd.
De finales zijn verspeeld op vrijdag
3 mei met als klapstuk de heren
enkel finale t/m 17 jaar van Robin
Ranzijn en Paul Schmidt. Robin had
de langste adem en won de partij in
twee sets: 7-5 en 6-2.
Daarvoor werd de dames enkel finale t/m 17 jaar afgewerkt die ging
tussen Dyonne Roorda en Lisa
Staghouwer. De eerste trok aan het
langste eind. Lisa werd nu tweede.
Vorig jaar was zij nog winnares van
het toernooi.
Direct na afloop van de heren enkel

Alle resultaten op een rijtje:
Heren Enkel t/m 10 jaar:
1e Kieran Carroll
2e Suhayl Nawar
Heren Enkel t/m 12 jaar:
1e Stefan Dijkstra
2e Davy van Walen
Heren Dubbel t/m 12 jaar:
1e Max Elders
Mark van Essen
2e Jesse van der Helm
Joel van der Wilt
Dames Enkel t/m 12 jaar:
1e Sophie Kooijman
2e Daimy Rijk
Heren Enkel t/m 14 jaar:
1e Jarni van der Wilt
2e Bjarne Vedder
Heren Dubbel t/m 14 jaar:
1e Joey Dijkstra
Sebastiaan Popping
2e David Haspels
Matthijs van der Wilt
Dames Enkel t/m 14 jaar:
1e Mayre Nelson
2e Winta Asmelash
Dames Dubbel t/m 14 jaar:
1e Merkeb Asmelash
Winta Asmelash
2e Luna Asmelash
Sophie Kooijman
Heren Enkel t/m 17 jaar:
1e Robin Ranzijn
2e Matthew van der Wal
Heren Dubbel t/m 17 jaar:
1e Robin Ranzijn
Paul Schmidt
2e Tim Borrenbergs
Jasper Versteegh
Dames Enkel t/m 17 jaar:
1e Dyonne Roorda
2e Lisa Staghouwer.

Voetballen
Na de rust begon Saestum nog
meer alles of niets te voetballen. Een
extra buitenspeler werd ingebracht
wat uiteindelijk resulteerde in een
aantal gevaarlijke kansen en ook de
gevreesde 1-1.
Het werd nog erger toen de buitenspeler van Saestum onderuit werd
gehaald in het strafschopgebied en
de goed fluitende scheidsrechter de
bal op de stip legde. Het elftal en de
meegereisde supporters van Saestum kregen geloof in een goede afloop, maar het was Peter Onderwater die de strafschop wist te stoppen
en zo het elftal op de been hield. Gesterkt door dit moment was het Rick
Kruit enige minuten later die zich na
een snelle inworp langs verschillende verdedigers wist te worstelen en
de 2-1 op het bord bracht. Het bleef
een open wedstrijd en beide ploegen kregen kansen om de wedstrijd
naar zich toe te trekken.

Warm
Op deze warme middag was duidelijk dat beide ploegen gemotiveerd
waren om vol voor de drie punten te
gaan. De wedstrijd begon met wat
kleine kansen aan beide kanten,
waarbij goed te zien was dat bij beide ploegen net dat beetje geluk ontbrak. Uiteindelijk was het een fout in
de verdediging bij Saestum en goed
doorgaan van Rick Kruit dat KDO op
een 1-0 voorsprong kwam. In tegenstelling tot de afgelopen weken was
KDO in staat om niet direct tegen
een tegentreffer aan te lopen, al was
dit voornamelijk te danken aan goed
keeperswerk van Peter Onderwater
en het gebrek aan scherpte van de
aanvallers van Saestum. Ook KDO
kreeg kansen om uit te lopen naar
2-0, maar door een gebrek aan concentratie bij de eindpasses bleef het
1-0 tot de rust.

Dit werd uiteindelijk gedaan door
KDO na goed doorgaan van de
kwakelse aanval en het afmaken
van Rick Kruit, 3-1. KDO maakte
het zich nog moeilijk door even later na knullig verdedigen de 3-2 tegen te krijgen, maar daar bleef het
ook bij. KDO pakt na een lange tijd
weer eens drie punten en Saestum
is na de verrassende overwinning
van Nederhorst op Legmeervogels
gedegradeerd naar de vierde klasse. Volgende week is er geen wedstrijd voor KDO en dus kan het elftal van Raymond de Jong zich opmaken voor de nacompetitie. Meer
informatie hierover zal de komende
weken volgen, maar de steun van
het publiek kan het elftal tijdens deze wedstrijden goed gebruiken om
er zo voor te zorgen dat KDO volgend nog steeds te bewonderen is
in de derde klasse!

Uithoorn - Het tweede kanopoloteam van Michiel de Ruyter speelde afgelopen weekend na een paar
weken rust weer eens een toernooi
in het Belgische Charleroi.
Het eerste team ontbrak in België en
bereidt zich voor op de Deutschland
Cup van volgend weekend. Het
toernooi begon goed voor MdR B.
Tegen het Italiaanse Firenze was het
team heer en meester en werd er
met liefst 5-1 gewonnen. Het tweede potje van de dag was een stuk
minder.
Tegen de zware Duitsers van KC
Radolfzell kwam het jonge team uit
Uithoorn vooral gewicht tekort. Hun
grotere tegenstanders zetten de
jonge spelers van MdR veelvuldig
aan de kant in fysieke duels (einduitslag: 2-3 nederlaag). Tegen Pirat
Bergheim liep het team tegen het
zelfde probleem aan: de logge spe-

lers van de tegenstander waren een
maatje te groot (5-6).
Vervolgens was het handige Franse team St. Nazaire de ploeg van
MdR met nog ruimere cijfers (4-6)
de baas. Tegen het Belgische Veurne liet de ploeg in de eerste helft
oogstrelend kanopolo zien. Met een
beetje meeval had het toernooi nog
een mooie glans kunnen krijgen.
Dankzij een dubieuze penalty en risicovol man op man spel van de Belgen, kwamen de Belgen toch nog
langszij (4-4). Vervelender was het
uitvallen van Ralf Veltman die met
een schouder uit de kom het strijdtoneel moest verlaten.
In de laatste wedstrijd wist MdR B
nog wel te winnen van MSKF uit
Duitsland. In de spannende tweede
helft hing die zege nog aan een zijden draadje, maar MdR hield stand
en werd dankzij de 4-3 zege 27e in
de einduitslag van het toernooi.

Geen uitschieters bij BVK

KDO 1 tankt vertrouwen
voor de nacompetitie
De Kwakel - Na het verlies tegen
Kampong vorige week, was deze
laatste thuiswedstrijd voor het eerste elftal slechts een formaliteit. Nacompetitie kon niet meer vermeden
worden en directe degradatie was
niet meer mogelijk. Echter winnen
van Saestum kon er wel voor zorgen
dat het elftal met een goed gevoel
de nacompetitie in kan gaan en dat
was zeker belangrijk na de matige
resultaten van de afgelopen weken.
Joeri Stange en Bobby Uitermarkt
werden gespaard, maar daarnaast
kon Sven Vlasman na een aantal
blessures weer op de bank plaatsnemen om toch nog wat wedstrijdminuten te maken deze middag.
Voor Saestum was deze wedstrijd
een laatste strohalm voor het ontlopen van directe degradatie aangezien volgende week de lastige thuiswedstrijd op het programma staat
tegen kampioenskandidaat Quick
1890 AFC.

MdR B neemt honneurs
waar in Charleroi

We blijven eerste
De Kwakel - Op naar de oudste stad van Nederland: Nijmegen.
Naast de lange afstand zijn de wedstrijden daar ook nooit makkelijk, en
zeker niet nu Nijmegen nog moet
vechten voor lijfsbehoud. Zo was
het vanaf minuut 1 volle bak bij hun
en bij ons aanpoten.
Nijmegen kwam dan ook flink wat
keren voor ons doel maar dankzij
een geweldig keepende Peter bleven corners en kansen onbenut in
de eerste helft. Wij kwamen zeker in
het begin niet echt aan uitgespeelde kansen toe. Het was pas tegen
het einde van de eerste helft dat de
combinaties naar voren lukte en we
in de cirkel kwamen. Het duurde tot
2 minuten voor het rustsignaal dat
een gigantische scoop van Danny het hele veld overstak, 2 Nijmegenaren liepen elkaar in de weg bij
het stoppen, en zo kon Jasper om
de keeper en nog een verdediger
heen, 0-1. Misschien tegen de verhouding in maar wel effectief komt
Qui Vive voor.
2e helft werd nog meer een gevecht.
Nijmegen ging nog meer risico’s nemen maar hierdoor kwam Qui Vive
ook vaker in de andere cirkel.

Peter bleef geweldig keepen en de
marche kon zelfs worden vergroot
door de eerste corner van de wedstrijd voor Qui Vive. Weber trof goal
met nog een dik kwartier te gaan.
Nijmegen ging helemaal in de aanval in een alles of niets poging. 5 minuten voor tijd kwam Nijmegen met
een tip in op 2-1.
Daarmee werden de laatste minuten
nog spannend en moest Peter nog
redding brengen tegenover 2 corners maar uiteindelijk werd de winst
een feit.
Voor de snelle rekenaars onder jullie. Met deze winst is Qui Vive Heren 1 verzekerd van handhaving
(definitief) in de overgangsklasse,
raar om te zeggen als lijstaanvoerder van deze poule maar dit terzijde.
Daarnaast zal de 1e plek gaan tussen Qui Vive, Oss of HDM. Als kers
op de taart is het ook zeker dat we
niet verder zullen zakken dan een
3e plek. Met Rood-Wit thuis en Leonidas uit nog voor de boeg is het
misschien ook weleens tijd om gewoon kampioen van deze poule te
worden!
Nu 2 weken pauze en daarna RoodWit, we zien u dan hopelijk aan de
lijn!

De Kwakel - 40 paren hadden de
weg naar deze fraaie bridgelocatie weer weten te vinden en die waren door wedstrijdleider Jos ingedeeld in een A en B lijn met 14 paren en een C lijn met 12 paren. Van
al die paren was er slechts 1 die de
60% haalde en slechts 2 die onder
de 40 bleven. In de A lijn bedroeg
de hoogste score 57,99% en daarvoor tekenden Nel Bakker en Hans
Wagenvoort. Gelegenheidspaar Jan
van Vliet-Huub van Beem zat daar
met 57,2% dicht achter en Margo
Zuidema en Francis Terra completeerden de top 3 met 56,25%.
Tiny en Han Mann scoorden bijna 41% en dat was ‘goed’ voor de
14 plaats. Aan de kop van de ranglijst veranderde weinig omdat de
nummers 1 (Nelly Vork-Andre Verhoef) en 3 (Tiny en Adriaan Kooyman) afwezig waren en dus hun eigen gemiddelde ‘scoorden’, terwijl
de op de 2e plaats staande Wim en
Rita Ritzen op eigen kracht in de
buurt van hun gemiddelde kwamen.
B – C lijn
Inde B lijn was een score van
54,86% genoeg voor de 1e plaats
en die werd opgeëist door Jannie
en Nico Koning. Op een gedeelde
2e/3e plaats vinden we Rie Bezuyen met partner Gerbrand van Nigtevegt, alsmede wedstrijdleiderskoppel Jos Bader-Cor Hendrix met beiden 54,51%.

In deze lijn ook een gelegenheidspaar en wel Joop den Blanken-Hilly Camelot. Die hadden wat moeite ‘elkaar te vinden’ en zij eindigden
daardoor op de weinig verheffende
14e plaats.
In de C lijn werd dus de enige (exacte)60% score opgetekend en die
was voor Susanne Ambagtsheer en
Riet Wesselingh. Die zagen daardoor hun gemiddele aardig opgekrikt worden tot ruim 49%.
Voor de 2e achtereenvolgende week
wisten Irene Egberts en Herman Koperdraad de schijnwerpers op zich
gericht, want hun 2e plaats met
58,5% liftte hun gemiddelde over 8
speelavonden naar 50,4%, zodat zij
volgende keer in de B lijn mogen
opdraven.
Greet de Jong en Roel Knaap boekten weer eens een aansprekend resultaat met 58,33%, wat voor hen
de 3e plaats betekende. Met nog 2
speelavonden voor de boeg kunnen
zij de ladder nog afsluiten met een
gemiddelde boven de 50%.
Op dit moment zijn er van de 50 actieve paren maar liefst 14 met een
gemiddelde van tussen 50 en 51%.
Op de huidige 15 plaats is de gemiddelde score namelijk 50,92%, op
plaats 28 is dit 50,09 %. Dit geeft wel
aan dat de onderlinge verschillen in
de middenmoot bijzonder laag zijn
en dat er dus in de 2 laatste avonden nog flink winst (of verlies) op de
ranglijst is te boeken.

HSV’69 zoekt keeper
De Hoef - Altijd keeper geweest?
Op zoek naar een nieuwe uitdaging? Voor het komende seizoen is
HSV’69 uit De Hoef op zoek naar
een keeper voor het eerste elftal.
Het eerste elftal speelt in de standaardklasse van de KNVB.
Heb je interesse? Tot eind mei

wordt er nog getraind, je kunt op
dinsdag of donderdag avond langs
komen en misschien een keer mee
trainen om 20.00 uur.
Neem contact op met Martien Röling, 0297-214888 of stuur een
email naar martien.roling@gmail.
com.
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Clubkampioenschappen badminton
Space Shuttle succesvol afgerond
Uithoorn - Maandag 29 april was
de finaleavond van de badmintonclubkampioenschappen in sporthal
de Scheg.
Gedurende de afgelopen 2 maanden werden zowel in de Scheg in
Uithoorn als in de Kegel in Amstelveen de diverse partijen gespeeld.
Na afloop werd er getoast op het
geslaagde toernooi en werd al heel
voorzichtig afscheid genomen van
het winterseizoen. Vanaf woensdag
1 mei is het zomerseizoen (20.00–
22.00) gestart en kan er elke woensdag vrij gespeeld worden in de Kegel tot eind augustus.
Onderstaand de finalisten en de
resultaten van de clubkampioenschappen:
GD-R
1 Mischa Valk & Riny ter Riele
2 Bert Struiksma & Anouk de Rooy
3 Mariella van Doorn &

Rolf van Roekel
GD
1 Mike Cheung &
Simone Rossing-Luimstra
2 Eric Meijer & Susan Blaauw
3 Alexander Popma &
Anouk de Rooy
3 Eko Djajawasita & Juna Somers
DD-R
1 Mariella van Doorn &
Hanneke Smienk
2 Marieke Habes &
Marieke van der Horst
3 Marielle Heimeriks &
Marieke van Danzig-Straatman
DD
1 Mirjam van Leeuwen &
Susan Blaauw
2 Jolien Balke & Juna Somers
3 Simone Rossing-Luimstra &

Anouk de Rooy
HD-R
1Hans van der Linden & Rob Koopen
2 Karel Kruk & Egon Brekhof
3 Chris Vernooijs & Bert Struiksma
3 Victor Coenen & Jeroen Heimeriks
HD
1 Eric Somers & Frank La-Hey
2 Eko Djajawasita & Peter Rijk
3 Cees Rijneveld & Henny Sahetapy
3 Edwin Schootemeijer & Wouter
Tas
DE
1 Simone Rossing-Luimstra
2 Susan Blaauw
3 Jolien Balke
4 Juna Somers
HE
1 Tomas Weterings
2 Alexander Popma

Mannen D4 Legmeervogels kampioen
Uithoorn - Afgelopen zaterdag
speelde de D4 van Legmeervogels
thuis haar kampioenswedstrijd tegen FC Amsterdam. Ze stonden al
bovenaan en bij winst van deze pot
zouden ze niet meer in te halen zijn.
Uiteraard heerste er in de kleedkamer en tijdens de warming-up een

gezonde spanning. Binnen 1 minuut
na aftrap werd de 1-0 gescoord, de
kop was er af! Met af en toe zeer
goed combinatievoetbal kwam de
stand bij rust op 4-1, geen vuiltje aan
de lucht dus. Bloemen en een traktatie werden in de rust snel gehaald,
want dit kon niet meer misgaan. In

de tweede helft gingen ze door met
lekker combineren en doelpunten
maken, waardoor de eindstand op
7-1 kwam. Na het klinken van het
eindsignaal barstte de feestvreugde
goed los, bloemen en traktatie werden uitgedeeld, foto’s gemaakt en
toen gingen de mannen met zijn al-

len in tenue onder de douche! Hierna ging het richting bestuurskamer
om door de technisch manager gehuldigd te worden, medailles in ontvangst te nemen en te genieten van
patat en limonade. Een prachtig resultaat voor een eerstejaars D-selectieteam met een jonge, onervaren coach. Zowel spelers als trainer/coach hebben veel geleerd het
afgelopen seizoen.
Op de foto v.l.n.r. Bob Titulaer, Sanny
de Winter, Emilio de Ruiter, Jessy Kopetzky (invaller vanuit de D2), coach
Dennis Hoogenboom, Yahye Mahamud Ali, Luc Pasman, Mick Booter,
Benjamin van Gastele, Jayden Paliama. Liggend op de voorgrond: Menno Dekker, Max Sacksioni, Chahid
Ahamoud, Sem Kamsma. Niet op de
foto i.v.m. vakantie: Stefan Kenter en
Thomas Koenen.

Bridgeclub De Legmeer
Uithoorn - De laatstgespeelde wedstrijd was bij bridgeclub De Legmeer
de beurt aan Renske & Kees Visser
om te stunten. Ze werden afgetekend eerste in de A-lijn met een top
van 67,71% en lieten Cees & Ruud nu
eens ver achter zich. Joop van Delft,
gesteund door Mieke van den Akker,
volgde keurig als tweede met 62,50%
en was daarmee André van Herel &

Cora de Vroom, die op 53,65% uitkwamen, duidelijk de baas. Cees
Bergkamp & Ruud Lesmeister vonden zich terug op plek vier met
52,08% en Wim Slijkoord & Francis
Terra voegden zich nog net bij het
topsegment van deze lijn met 51,56%
als vijfde. In de B-lijn een sterk optreden, alweer, van Anton Berkelaar
& Wil van der Meer met een score

van 61,81%. Nu echter op de voet
gevolgd door Ans de Koning & Wim
Röling met 61,11%, die daarmee het
mindere optreden van een week eerder geheel deden vergeten. Bijzonder was het derde paar, bestaande
uit Lidy Krug & Ada van Maarseveen
die als C-invallers zonder blikken of
blozen de derde plaats opeisten met
56,94%. Die zien ze dus snel weer terug! Elisabeth van den Berg & Maarten Breggeman werden vierde met
54,51% en bleven zo Sonja & Hans

Selman met 53,47% net voor.
In de C-lijn namen Atie de Jong &
Hetty Houtman het voortouw met
61,46% en werden Gerda Bosboom
& Anneke van der Zeeuw tweede
met 59,03%. Marjan & Jan Wille tekenden voor de derde positie met
55,90%, gevolgd door Mieneke Jongsma & Anneke Wijmans met 55,21 en
Adrie & Ko Bijlsma met 54,86%.
Voor info: gerdaschavemaker@live.nl
of per telefoon 0297 567458.

Legmeervogels E6 kampioen na
spannende strijd tegen K.D.O.
Uithoorn - Afgelopen zaterdag 4
mei was het dan zover voor de mannen van de E6, de uitwedstrijd tegen de nummer 2 K.D.O. bij een gelijkspel of winst zou het kampioenschap gevierd kunnen gaan worden. Konden de mannen de spanning aan? Tijdens de warming-up
ging het nog redelijk ontspannen,
ze waren wel wat stiller dan normaal dus de spanning was er zeker
wel, ook bij de coach was de spanning merkbaar.
Om 10.15 uur floot de scheidsrechter en de mannen waren onderweg. Vanaf het eerste moment was
het direct merkbaar bij de mannen,
de spanning stond er volop. Dat de
spanning er was was duidelijk te
merken in het spel van alle teamleden, veel passes kwamen niet aan,
ballen werden niet goed aangenomen waardoor er ontzettend veel
balverlies werd geleden. De zenuwen speelden ook bij de verdediging een grote rol en dit resulteerde dan ook in kansen voor K.D.O.,
deze wisten er voor de rust 2 te scoren en hiermee was de ruststand
2-0, wat betekende dat een even-

tueel kampioenschap ver weg was.
De gezichten van het vele meegereisde publiek en die van de spelers
stonden op onweer: als dit nou maar
goed zou komen in de 2e helft. Konden de mannen zich herpakken?
Was er minimaal een gelijkspel uit
te trekken?
De 2e helft begon, de koppies stonden weer wat positiever dan voor
de rust, Jos had ze een vraag gesteld in de kleedkamer “Willen jullie
wel kampioen worden?” Dit had de
mannen blijkbaar wakker geschud
want het leek wel of er een heel ander team stond. Het spel van de E6,
was weer het spel dat ze het hele
seizoen hadden gespeeld, snel druk
zetten op de tegenstander, goede
combinaties en geconcentreerd. Dit
resulteerde in de 1e minuut van de
2e helft direct in een goede voorzet
van Luc Groen, deze voorzet werd
door de verdediging van K.D.O. door
de hand van een speler verwerkt.
Penalty, de scheidsrechter twijfelde geen moment. Amr was achter de bal gaan staan, kon hij zijn
team weer laten aansluiten... Raak:

2-1. K.D.O. trapt af, de mannen zetten weer druk en veroveren de bal
snel. Een lange pass werd gegeven
door Tom Groen op Maral Bakker,
op volle snelheid stoomt Maral af op
het doel van K.D.O., hij heeft kans
om zelf te schieten maar besluit de
bal af te leggen op Luc Groen, deze schuift de bal zonder twijfel achter de keeper van K.D.O., 2-2. De
mannen zitten op kampioenskoers.
De mannen van de E6 hadden de
smaak te pakken en gingen door,
ze waren ontketend en wilden het
kampioensschap veilig stellen, goed
combinatiespel creëerde vele kansen, maar ook de keeper van K.D.O.
net als Riley Roodenburg, stond zijn
mannetje en stond evenals in de
eerste wedstrijd tegen K.D.O. goed
te keepen. Echter, op de 2-3 had hij
geen antwoord. Dit prachtige doelpunt kwam van de voet van Sven
Jansen. Sven kreeg de bal vanuit
een hoekschop aangespeeld door
Maral, Sven legde de bal stil onder zijn voet, deed 3 grote passen
naar achteren en schiet de bal van
15 meter uit stand binnen....2-3 met
nog 10 minuten te spelen.

Kansen
Kort na de 2-3 kwamen er weer wat
kansen voor K.D.O. doordat deze
duels weer wisten te winnen, echter
was het Legmeervogels dat aan het
langste eind trok, de bal werd niet
goed verwerkt door de verdediging
van K.D.O. waardoor de bal voor de
voeten kwam van Amr en zijn 2e van
de wedstrijd en dus de 2-4 binnenschoot. Ook waren er nog 2 kansen voor de gelegenheidsspits Thijs
Misset, deze tikte de bal op de paal
en net over.
Tegen het einde van de wedstrijd
werd het toch nog even spannend
omdat K.D.O. de 3-4 wist binnen te
tikken.
Het eindsignaal klonk en de mannen van de Legmeervogels E6 gingen helemaal uit hun bol... het kampioenschap was binnen en het
feest kon beginnen, ze vlogen elkaar om de nek en renden het veld
over, sprongen en dansten met elkaar en renden in hand-in-handformatie naar het meegereisde publiek.
Het seizoen was geslaagd, het kampioenschap in de 4e klasse was binnen en was dik- en dikverdiend.

Jubileum bij BVU
Uithoorn - Februari 1953, heel Nederland wordt geteisterd door watersnood en overstroming. Heel Nederland? In een klein dorpje aan de
Amstel, waar een aantal notabelen reeds eens per jaar in hun sociëteit een bridgedrive organiseerde, besluiten zij dat het tijd is voor
een echte vereniging. De inmiddels
steeds groter groeiende belangstelling voor dit spel resulteerde in het
oprichten van de Bridgevereniging
Uithoorn, in de volksmond BVU, de
oudste bridgeclub in de gemeente
Uithoorn.

ren namelijk allen al rond de 30 jaar
of langer lid van de BVU, een prestatie op zich. Samen met de burgemeester gingen Anke Reems, Riki Spook, Henk van der Schinkel,
Bep en John de Voijs, Leo Leenen
en Wim Baars op de foto. Mevrouw
Dagmar Oudshoorn werd heel hartelijk bedankt, zij dronk nog een
glaasje mee en ging toen naar haar
volgende afspraak, want een burgemeester moet ook op zondag werken.

Afgelopen zondag, 28 april, werd
het feit gevierd dat de BVU 60 jaar
bestaat. Kosten noch moeite werden gespaard. Een groepje van 7
man/vrouw werd aangesteld om de
festiviteiten te organiseren en dat
hebben ze gedaan ook. Eerst op
zoek naar een locatie, die werd redelijk snel gevonden in Het Rechthuis aan den Amstel, net als BVU
vervult ook Het Rechthuis een rol in
de geschiedenis van Uithoorn. Het
programma was gebaseerd op het

Toen was het tijd voor de jubileumdrive. Er was een externe wedstrijdleider ingehuurd, zodat Monique en de arbiters ongestoord konden meespelen. Er werd gespeeld
in een NZ en een OW lijn, top-integraal. Halverwege een (rook)pauze en het zonnetje zorgden ervoor
dat bijna iedereen even op het terras kon genieten. Daarna op voor de
2e helft. In de NZ-lijn gingen Hans
en Gijs met de eer strijken met 63%
bleven zij de rest ruim voor. In de
OW-lijn haalden Bep en John weliswaar ‘slechts’ 59%, maar ook dit

bridge, BVU is tenslotte een bridgevereniging. Na de feestelijke ontvangst met het maken van een foto en het heffen van een glas champagne was er de burgemeester. Het
verzoek van het jubileumteam om
deze middag wat bijzondere leden
in het zonnetje te zetten, werd met
enthousiasme door haar ingewilligd. Dat zij zich had verdiept in het
bridge bleek uit de toespraak die zij
hield; voor een niet-bridger blijft het
een lastige sport, maar de burgemeester kon haarfijn uitleggen hoe
het in zijn werk ging. Dat resulteerde in een groot applaus en een brede glimlach op een ieders gezicht.
Een grote verrassing was dat zij de
voorzitter toen een cheque overhandigde, namens de Gemeente Uithoorn: “te besteden naar eigen inzicht”.
De leden die in het zonnetje gezet
werden kregen uit haar handen een
aandenken namens de club, zij wa-

was genoeg voor de 1e plek.
De winnaars verdienden een pluim.
De 2e plaats in NZ was weggelegd
voor Ans en Lia, net geen 60% en
2 in OW waren Andrew en Ton, net
geen 59%. Omdat dit het 12e lustrum is kregen ook de nummers 12
een prijsje. In NZ waren dat Greet
en Henk, in OW een gedeelde plaats
voor zowel Corry en Lyda als Marijcke en Gouke. BVU zou BVU niet zijn
als dat niet soepel werd opgelost, er
wordt gewoon een extra prijsje gekocht.
Na de prijsuitreiking en de gezellige nazit was het tijd voor de innerlijke mens. De familie Tieken, van Het
Rechthuis, had werkelijk alle registers open getrokken met als resultaat een heerlijk, gevarieerd buffet en daarna een alles overtreffend dessertbuffet. Kortom, iedereen ging met een voldaan en tevreden gevoel naar huis, terugkijkend
op een zeer geslaagde dag.
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Thamen honkballers
winnen vierde wedstrijd
Uithoorn - Vrijdagavond 3 mei
om 19.30 uur mochten de Thamen
honkballers aantreden bij DSS 2 en
dus werd het voor sommige spelers
een race tegen de klok om op tijd uit
hun werk te zijn. In de eerste inning
houden beide teams het dicht.
Catcher Mike van Rekum komt in
de tweede inning op het eerste
honk met 4-wijd, weet het 2e en 3e
honk te stelen en door een fout van
de catcher scoort hij het eerste punt
voor Thamen. Pitcher Pascal Schotman heeft de DSS slagploeg ook
in de gelijkmakende tweede inning
prima onder controle. Thamen weet
in de derde inning Rob Kooiman en
Erik Veerman op het eerste honk te
krijgen met 4-wijd. Maikel Benner
slaat een mooie honkslag waarop
Rob kan scoren, 0-2. Erik en Maikel
weten te scoren na een honkslag
van Ernstjan Koole, 0-4. In de gelijkmakende derde inning weet DSS 1
punt te scoren. In de vierde inning
weet Ingmar van Kesteren, 4-wijd,
het eerste honk te bereiken. Rob
slaat een honkslag maar die sneuvelt op een velderskeus waardoor
Koen Werkman het eerste honk
weet te bereiken. Op wederom een
honkslag van Maikel kan Ingmar
scoren en de derde honkman hindert Koen op zijn weg naar huis en
die krijgt “hinderen” en mag alsnog
door naar thuis 1-6.
Vijfde inning
Pas in de gelijkmakende vijfde inning weet DSS wat terug te doen
op het pitchen van Pascal. De eerste twee slagmensen gaan uit bij
een steel actie en een vangbal.
Echter een geraakt werper, twee
hits en twee keer vier wijd zorgen
voor 2 punten bij DSS en dit was

In de zaalcompetitie wisten de dames van A1 het kampioenschap te
behalen. Een knappe prestatie, wat
uitgebreid gevierd werd na de laatste zaalwedstrijd. Tijdens deze wed-

Fietstocht rond De Stelling
van Amsterdam

voor coach Niels Postma het teken
om te wisselen. Vervangende werper Maikel Benner zorgde met een
3-slag voor de laatste nul in deze inning, 3-6. Thamen weet in de zesde inning meteen weer wat terug te
doen. Erik bereikt het eerste honk
op 4-wijd en kan daarna scoren nadat de tweede honkman een fout
maakt op de geslagen bal van Koen.
Maikel slaat een 2-honkslag waarop
Koen kan scoren. Maikel scoort op
de honkslag van Gijs Rikken, waarna Gijs nog kan scoren op de honkslag van Mike. En bij het wisselen is
het inmiddels weer 3-10 voor Thamen.
Werpen
DSS kan op het werpen van Maikel niets terugdoen in de gelijkmakende zesde inning (3 keer 3-slag).
Thamen weet in de zevende inning
nog 3 punten te scoren. Gijs kon
zelfs op zijn eigen honkslag nog
scoren nadat de midvelder ernstig
over zijn bal heenliep, 3-13.
Het Thamen publiek had de stille
hoop dat na de gelijkmakende slagbeurt het een vroege avond zou zijn
met 10 punten verschil, maar DSS
had toch nog wat andere plannen.
Het werden dus toch nog 9 innings
bij een stand van 4-15. Hiermee
blijft Thamen ongeslagen in de 2e
klasse B (samen met Onze Gezellen
uit Haarlem).
De Thamen honkballers hebben een
druk programma de komende week.
Donderdag 9 mei om 14.00 uur spelen zij op het complex aan de Vuurlijn een wedstrijd tegen Odiz Frogs
uit Zaandam. Zondag 12 mei spelen
zij in Haarlem om 09.30 uur tegen
Kinheim 2, de kampioen van afgelopen seizoen in deze klasse.

KDO handbal A1 presteert
onder nieuwe sponsor
De Kwakel - De dames van KDO
handbal A1 behalen goede resultaten in hun nieuwe gesponsorde tenues door Kandelaar green energy.
De dames kijken terug op een geslaagd seizoen met een kampioenschap in de zaal en met uitzicht op
een top 3 plaats in de veldcompetitie.

Gratis wielershirt voor eerste deelnemers

strijd schitterden zij al in de nieuwe
KDO-tenues. De nieuwe tenues zijn
gesponsord door Kandelaar green
energy. Kandelaar green energy installeert zonnepanelen bij zowel bedrijven als particulieren.
Ook in de veldcompetitie presteren de dames goed. Achter Vido en
Aristos staan zijn op een niet-onverdienstelijke derde plaats.
Met nog drie wedstrijden te spelen tot het einde van het handbalseizoen, kijken zij dus uit naar een
top 3 plaats.

Jeroen van Goor op
podium in Amstelveen
Regio - Zondag 5 mei mochten de
nieuwelingen als eerste van start
bij de ronde van Amstelveen. Ruim
50 renners aan start, waar gelijk
de eerste ronde het gas er al goed
op ging. Hierdoor moesten er in de
eerste ronde al renners lossen. Ook
voor Bart de Veer ging het na een
paar rondes te hard. Jeroen van
Goor kon prima volgen in het peloton, waar steeds weer geprobeerd
werd te demarreren om tijdens de
tussensprints premies te scoren.
Ook in de laatste helft van de wedstrijd heeft Jeroen nog brutaal voor
het peloton uit gereden. De gedubbelde renners moesten ongeveer 10
rondjes voor het eind de koers verlaten. Een 30 renners gingen de finale in. In de laatste ronde wist Jeroen zich weer naar voren te ‘wurmen’ en hij kwam als een van de
eerste de laatste bocht door. Het
was nog even spannend wie er op
het podium kwamen, de speaker
wist het ook pas na een blik op de
Mylaps uitslag. 1) Thierry Bouckaert
uit Lisse, 2) Tom Wijfje (Ter Aar) en
3) Jeroen van Goor uit Wilnis.
Hierna ging de 40+ van start, waar
Frans vd Does lekker voorin mee
reed. Al na enkele rondes kreeg Brian Burggraaf het op de heupen, hij
kreeg Pierre Deen en Arnoud Witsenburg mee. Al na enkele rondes
liep de voorsprong behoorlijk op en
leek het peloton zich bij de ontsnapping neer te leggen. Deze drie renners hebben dan ook de podiumplaatsen verdeeld. Frans vd Does
eindigde op de 15e plaats.
Bij de amateurs/junioren een 10e
plaats voor Henk de Jong, en Dennis Moolhuijsen 23e. Michael van
Meerland, Franklin Wessels en Jaron Berends kregen een DNF.
Strijdlust
Op 4 mei reed de jeugd naast de
landingsbaan van het vliegveld van
Rotterdam. Een bijzondere locatie
voor 4 mei. Stijn Ruijter stond aan
de start bij categorie 6. Door de harde wind wist het peloton niet altijd
of ze nu hard wilde rijden of niet. De
hele wedstrijd waren er steeds korte
ontsnappingen waar Stijn zich veelvuldig mee bemoeide, door de harde wind lukte het echter niemand
om echt weg te komen. Stijn kreeg
zes rondes voor het einde toch 50
a 60 meter voorsprong op het pelo-

ton en hij wist dat lang vol te houden. Pas in de laatste ronde kregen
ze Stijn weer te pakken. Die had
toen te veel gegeven om zich nog
met de sprint te bemoeien. Met een
15e plaats kon hij toch terugzien op
een mooie wedstrijd. Jammer dat er
geen prijs was voor de strijdlustigste
renner. Bij categorie 7 waren Menno van Capel en Sven Nijhuis van
de partij. Ondanks de harde wind
werd hier hard gereden. Sven hield
het lang vol maar moest het peloton
toch laten gaan. Menno zat achterin
het peloton toen deze in twee delen
brak. Het groepje waar hij inzat reed
goed door en wist uiteindelijk zelfs
het groepje dat Sven verzameld had
nog in te halen. Menno sprintte in
zijn groep naar een 24 plaats in het
klassement. Sven werd uiteindelijk
31e. Beide heren kwamen uitgeteld
over de finish. Met een kleine groep
achtervolgers rijden is soms vermoeiender dan in het peloton rijden.
Op avontuur
Zondag 5 mei was de UWTC renner Guus Zantingh naar Noord Limburg afgereisd om te starten in een
veteranen 60+ wedstrijd in Venray.
Op een nieuw parcours van 2200 m.
werd de start gegeven. In de eerste
ronden bleef het peloton bij elkaar
maar na 5 ronden ontstond de eerste vluchtpoging van 2 renners, na
een premiespurt. In eerste instantie was de voorsprong maar 12 seconden, maar toen men in het peloton naar elkaar ging zitten kijken,
konden de 2 koplopers hun voorsprong verder uitbouwen. Er werden
nog wel enkele pogingen ondernomen om bij de koplopers te geraken
maar deze mislukten. De wedstrijd
werd gewonnen door Fred de Kinkelder uit Groenloo voor Cor Nijhoff
uit Wijk bij Duurstede. Guus Zantingh greep met een 4e plaats net
naast het podium.
Tijdrit
Dinsdag 14 mei staat er weer een
tijdrit op het programma voor de
jeugdleden. Deze wordt tijdens
de training verreden. Donderdag
16 mei is er een lange tijdrit bij de
Hoef. Jeugdrenners uit categorie 6
en 7 mogen ook meedoen en rijden
één ronde van 8 km. De rijders vanaf nieuwelingen rijden twee rondes
en dus 16 km. Aanvang 19.00 uur.
Startplaats op de Hogedijk.

Districtsfinale voor Legmeervogels A1
Uithoorn - Zoals menigeen weet,
zijn de beker finales van het district
West 1 op de Randhoorn, de thuisbasis van de Legmeervogels. Naar
het schijnt heeft nog nooit een team

van de Vogels een finale bereikt. Op
25 mei aanstaande is het dan toch
zover. Door een afgetekende overwinning van 5-1 op Zaanlandia A1
staat het thuisteam in de finale. Na-

dat het team al kampioen geworden was in de competitie hadden
ze een paar slechte wedstrijden gespeeld, waarbij de concentratie laag
was. Op 1 mei hadden ze er ech-

ter weer zin in. Ondanks het oranje
feest de dag ervoor waren ze fit en
stonden uiterst geconcentreerd aan
de start. Dit terwijl de selectie door
schorsingen en blessures behoorlijk
verzwakt leek.
Vanaf minuut één was er echter
pressie. Dit resulteerde snel in een
doelpunt van Rogier, na een prachtige aanname op de borst van man
of de match Yorick. Deze scoorde
nog geen 10 minuten later de 2-0
na een sublieme strakke voorzet van
Klaas. Binnen 25 minuten lag ook
de 3-0 in het net door Yorick na een
keeperfout. Eigenlijk was de wedstrijd toen al gespeeld. Toen Zaanlandia ook nog door moest met 10
man waren de 4-0, 4-1 en 5-1 een
score bord afhandeling voor de 300
toeschouwers.
In de finale ontmoet de Legmeervogels, Almere City een A1 van een
betaald voetbal organisatie. Het
beloofd een prachtige wedstrijd te
worden waarbij de aanmoediging
van een groot supporterslegioen
zeer gewenst is. Dus zet op 25 mei
17.00 in uw agenda dat de A1 gaat
voor de dubbel.

Regio - De inschrijving voor de
fietstocht Rondje Stelling op zaterdag 7 september is vanaf 1 mei
2013 geopend met een spectaculaire actie. De eerste honderd deelnemers die zich nú laten registreren op
www.rondjestelling.nl voor de toertocht rond Amsterdam krijgen een
gratis wielershirt als promotie voor
de vroegere verdedigingslinie. Vanaf de start bij het fort aan de Drecht
in Uithoorn voeren twee afstanden
in westelijke richting naar Aalsmeer
en Haarlemmerliede waarna de korte afstand door de stad terug fietst
naar De Ronde Venen en de lange
afstand De Stelling ten noorden van
Amsterdam aandoet.
Het Rondje Stelling is een jaarlijks
terugkerend evenement in de Stellingmaand september wanneer diverse forten van de vroegere verdedigingslinie geopend zijn voor publiek. Op zaterdag 7 september vindt
de tweede editie plaats van de succesvolle toertocht van de Uithoornse Wieler Trainings Club (UWTC).
Het initiatief om de vroegere verdedigingslinie dichter bij de bewoners
te brengen wordt ondersteund door
Cultuurcompagnie de uitvoerende partij aan het cultuurbeleid van
de provincie Noord-Holland. Mede
door financiële ondersteuning van
de Rabobank Regio Schiphol werd
het mogelijk om dit jaar de route uit
te breiden met een extra recreatie-

ve afstand waarbij fietsers meer tijd
krijgen voor hun omgeving en een
goede aansluiting vinden bij de diverse vestingwerken langs de Stelling.
Er zijn twee afstanden (85 en 170
km) die beiden op 7 september starten tussen 07.00 – 09.00 uur. Er zijn
rust en verzorgingsplekken bij forten langs de route. Voor Uithoorn is
dit het fort aan de Drecht en voor
deelnemers ten noorden van Amsterdam is een start- en foerageermogelijkheid bij fort Veldhuis in
Heemskerk. De langste afstand is
een sportieve uitdaging over het hele monument van 46 forten en sluizen en de korte afstand loopt vanaf Uithoorn tot het fort bij Vijfhuizen ook over deze linie. Verkeersluwe en in het groen verscholen fietspaden voeren daarna de deelnemers aan deze afstand dwars door
de stad Amsterdam om in de polder De Rondehoep weer samen te
komen met de lange afstandrijders
voor de laatste kilometers naar de
finish.
Online inschrijven kan vanaf 1 mei
2013 via www.rondjestelling.nl. Het
inschrijfgeld bedraagt 5,00 voor de
85 kilometer en 6,00 voor de 170 kilometer, inclusief routebeschrijving,
verzorging onderweg en het gratis shirt voor de eerste inschrijvers.
Voor het evenement zijn beide routes ook op GPS beschikbaar.

Good old Piet van Schaik
terug aan de top
Regio - Zaterdag jl. werd voor Piet
van Schaik uit Uithoorn, wie kent
Piet niet, een ware comeback.
Piet die jaren geleden al eens bij
Andre van Duin in diens tv programma Animal Crackers de show stal
met zijn duivenverhalen en zijn uitbundige lach, is na problemen met
zijn gezondheid, weer helemaal terug aan de top.
Piet inmiddels de 80 jaar ruim gepasseerd is nog steeds een groot
liefhebber van de duivensport en de
daarbij behorende gezelligheid. Zo
is Piet op vrijdagavond niet weg te
slaan uit de kantine waar hij enorm
kan genieten van z’n portie bitterballetjes en ja u leest het goed, een
glaasje prik!!
Dit weekend gaf hij de jonge garde vliegles. De duiven werden om
09:45 uur gelost in het Belgische
Wolvertem bij een W.Z.W.-wind. Piet
klokte zijn “63” om 11:17 uur en legde daarmee de afstand van 146 km.
af met een snelheid van ruim 95 km.
p/uur.
Tweede werd Theo Kuylenburg uit
Amstelhoek en derde werd Peter
Bosse uit Uithoorn.
Piet eindigde in Rayon F als 9e van
3448 duiven. Theo werd 29e en Peter 71e, Ton Duivenvoorde werd
88e en Leo v.d. Sluis 90e, voorwaar
zeer goede prestaties van de leden

van postduivenvereniging Rond de
Amstel.
De volledige uitslag
Piet van Schaik, Uithoorn
Theo Kuylenburg, Amstelhoek
Peter Bosse, Uithoorn
Ton Duivenvoorde, De Hoef
Leo van de Sluis, Uithoorn
Co Oussoren, Vinkeveen
Hennie Pothuizen, Vinkeveen
Hans Half, Amstelhoek
Martin van de Hoort, Uithoorn
Martin Bosse, Uithoorn
Ron den Boer, Uithoorn
Theo Vlasman, Uithoorn

Bart van Bemmelen start
goed in Europa
Regio - De strijd om de Europese titel BMX fietscross word in verschillende landen van europa verreden. De eerste wedstrijd die verreden werd in Frankrijk was Bart van
Bemmelen an de partij. Doordat hij
zich in de voorrondes kwalificeerde
plaatste hij zich bij de laatste 32.
en daardoor ging hij door naar de
kwart finale. Hij behaalde daar een
fraaie tweede plek, waardoor hij
zich automatisch voor de halve finale plaatste. Ook deze finale kwam hij
goed door. En dan nu op naar de finale, helaas door een slechte start
lukte het Bart niet om een ere plaats
te behalen. Hij werd daar zevende
in een veld met totaal 74 boys 11 en
12 jarige.
Uit eindelijk toch een goed resultaat en op naar de volgende wed-

strijd die plaats vond in Tsjechië.
Toen op weg naar Tsjechië waar er
twee rondes werden gereden n.l.
Doordat Bart in zijn drie manches
voortreffelijk reed en steeds tweede werd kwalificeerde hij zich in de
halve finale waar hij eerste werd.
Toen werd het reuze spannend, omdat hij uit kwam in de finale. En na
een zeer goede start lag hij op de
eerste plaats en deze wist hij tot de
eindstreep te behouden
Super, super, super geweldig om als
12 jarige eerste worden.
De dag daarna bijna hetzelfde beeld
alleen lukte het hem net niet om zijn
eerste plaats vast te houden door
een klein foutje in de laatste bocht
waardoor zij rivaal eerste werd en
Bart tweede. De volgende wedstrijd
wordt gereden in Duitsland.
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Veensteker Bedrijventoernooi
wederom goed geslaagd
de sponsoring en uiteraard ook voor
het mooie Vinkefest initiatief vanaf 16 mei! Atalante is van de feestpartij!!

Vinkeveen - Afgelopen vrijdag 3
mei werd het jaarlijkse Veensteker
Bedrijventoernooi gespeeld. Eigenlijk zou het een week eerder zijn op
26 april maar op die datum waren
de mannen van Atalante H1 voor
de nacompetitie gepland omdat de
mannen op een tweede plek waren
geëindigd. Negen teams deden mee
en verdeeld over de 3 volleybalvelden in De Boei was er ruim tijd om
mooie lange wedstrijden te spelen.
Na de eerste ronde werden nieuwe

poules gemaakt en ging de sportieve strijd verder. Uiteindelijk won
Vellekoop Hoveniers heel verdienstelijk van het altijd sterke en Assuline en Jenasails van Jos Aarsman
werd derde. In de tweede poule wisten de Oranje Boven spelers van de
Unitas recreanten de eerste plek
te bemachtigen. Net voor de zéér
sympathieke jeugmix op een twee
plek, met 3 meiden van aspiranten
MB1 aangevuld met Yorick, Regi,
Brent van Atalante H5 en Max van

JA1. En wel met een flinke partij veren in het achterste, want alom geprezen door alle aanwezigen voor
het fantastisch mooie samenspel
met Sayuri, Paula en Anne-Wil. In de
derde poule redde team Veensation
de eigen eer door in deze poule als
eerste te eindigen. Café De Wave uit
Mijdrecht werd met zeer klein verschil tweede en Aktiefoto sloot
met de jeugdcrew het arenahek. De
sfeer was weer bijzonder goed. Heel
veel dank voor De Veensteker voor

P/D Atalante H1 niet gelukt
Helaas kwam de Vinkeveense eerste A-side equipe een millimeter
te kort op vrijdag 26 april in Zaandam. De eerste wedstrijd was tegen 1e rivaal US H5 uit Amsterdam uit de hogere beoogde promotieklasse. De eerste 6 punten
lieten de Amsterdammers met een
grandioos blok keihard zien echt
niet te willen verliezen. Dat zette de
groengele ploeg direct op scherp:
nu of nooit! En onder aanmoediging van het blikkenbreed meegekomen luidruchtige publiek herpakten de mannen zich door vooral
middenman Robert Hardeman met
zijn linkse en linke aanval in stelling te brengen. Ook Iwan Hendriks
vond op de buitenkant veelvuldig
zijn weg langs het tweemansblok
evenals Erik Verbruggen. Het Vinkeveense team kwam tot grote hoogte en in die grote euforie wonnen
de mannen de eerste set én wedstrijd met 2-1! Echter in de wedstrijd
direct daarna tegen Voleem (ook 1e
klasse) leek het beste kruit finaal
verschoten. Het team maakte te
veel fouten en speelde zonder creatieve jeu. De eerste set werd nog
net gewonnen, reden voor coach
Frans Roos om de opstelling te laten staan, maar mede ook door het
compleet andere spel van de ploeg
uit Eemnes en het grote aantal eigen fouten, werd de geelgroene
ploeg keihard onderuit gehaald: 2-1
verlies. Voleem won uiteindelijk van
US, ook met 2-1, waardoor op punten achter de komma Voleem won
en de Vinkeveense ploeg de derde plek 3 werd uitgeschakeld.

‘s Avonds kanovaren
tijdens ‘Juni Beweegt’
De Ronde Venen - De kanovereniging De Ronde Venen doet mee met
de actie ‘Juni Beweegt’ en houdt
een kennismakingscursus voor volwassenen. De club haakt daarmee
aan bij het leuk en gezond zijn van
bewegen. Tijdens deze introductie
staat het plezier voorop. De avonden worden aangepast aan het niveau van de beginnende deelnemer.
Lage drempel om mee te doen
Alle noodzakelijke attributen om
mee te doen aan het kanovaren zijn
op de locatie aanwezig en worden
door de club ter beschikking gesteld. Deelnemers moeten wel zelf
denken aan geschikte kleding (die
nat mag worden). Bij wind is het
handig om een windjack/regenjasje mee te nemen. De kajaks die de
club kan inzetten zijn over het algemeen erg stabiel.
Buiten actief bezig zijn
Vanaf de botenloods aan de Herenweg 196 in Vinkeveen kan de kajak
zo vanuit de container het water in.

Een uitstekende locatie om te starten voor een prachtige tocht over de
plassen. Elke keer is het water weer
anders. Prachtig is het om ’s avonds
de drukte van je af te leggen en geheel te ontspannen in je kajak en te
genieten van een zonsondergang.
De beleving vanaf het water is geheel anders dan vanaf de kant.
Vier avonden
De ‘instuif’ wordt gehouden op vier
woensdagavonden in juni. Op 5, 12,
19 en 26 juni is iedereen welkom. De
start is vanaf 19.00 uur.
De eerste avond zal er vooral aandacht worden gegeven aan het hoe
de 1e keer te gaan kanovaren. Bijvoorbeeld het in- en uitstappen. Later zal er meer op de plas worden
gevaren. Dit onder de begeleiding
van leden van de club.
Opgave is mogelijk via de poster Juni Beweegt of de formulieren die de
gemeente heeft verzonden in het
kader om senioren aan het sporten
te krijgen of via de club.

Mijdrecht - Argon heeft het zich
onnodig moeilijk gemaakt tegen
Renswoude. Voordat het eerste tegendoelpunt viel had de wedstrijd
al beslist kunnen zijn. Maar het liep
anders, na een opgelopen achterstand werd het al snel gelijk. Even
later weer een lesje in effectiviteit
waardoor Argon wederom op achterstand kwam. Maar een eigen
doelpunt en een strafschop brachten Argon alsnog de winst. Door de
andere uitslagen knokken nu drie
ploegen om de derde plaats welke
recht geeft op nacompetitie: VVOP
met 41 punten en Argon en Woudenberg met ieder 40 punten. Zaterdag a.s valt de beslissing.
In de gehele eerste helft had Argon
veel mogelijkheden nodig om uiteindelijk een keer te scoren. Na drie
minuten al ging Vincent van Hellemondt alleen op Renswoude doelman Jacco van Ginkel af maar deze uitstekende sluitpost bracht redding. Even later had een pass van
Wouter Winters op Rick Verweij
ook geen succes, keeper Van Ginkel greep knap in. Lesley Groenen,
op rechts doorgebroken, verzuimde
de bal af te geven, en schoot vervolgens naast. Argon doelman Jordy
Wens had nog niets te doen gehad
maar kreeg na twintig minuten wel
het eerste doelpunt te slikken. Middels een messcherpe counter gaf
Renswoude een lesje in effectiviteit, vanaf rechts werd de bal op de
vrijstaande Robbert Vlaanderen geplaatst die vervolgens de bal tegen
het net plaatste 0-1. Twee minuten
later trok Stefan Tichelaar de stand
weer gelijk, vanaf rand zestien meter krulde hij de bal langs de muur
in de uiterste hoek 1-1. Met nog een
kwartier te gaan stond Renswoude
weer op voorsprong, nu verscheen

Dittgher Aarsen alleen voor Jordy
Wens en maakte het af: 1-2. Slechts
drie minuten had Argon nodig om
de stand weer gelijk te trekken,
eerst was er weer een vrije trap van
Tichelaar die nu wel door de doelman werd gepakt, na en verre ingooi van Wouter Winters schampte
Vincent van Hellemondt de bal met
z’n hoofd. In een poging de bal weg
te werken schoot verdediger Van
den Bosch de bal in eigen doel 2-2.
Voor rust nog twee kansen voor Tichelaar, de eerste poging werd een
prooi voorde doelman en de tweede (een mooie omhaal) verdween
over de kruising. In het vervolg van
de wedstrijd zakte het voetbal van
beide ploegen naar een bedenkelijk
niveau, het slechte veld en de harde wind vanaf de zijkant maakte het
beide ploegen moeilijk. Renswoude
produceerde vier ballen op het doel
van Jordy Wens die vrij gemakkelijk
onderschept konden worden. Voorin
bij Argon liep het nu niet zo vlot. Een
inzet van Van Hellemondt werd door
keeper Van Ginkel tot hoekschop
verwerkt en even later kwam een
afgeslagen bal voor de voeten van
Wouter Winters maar ook met deze poging wist de Renswoude doelman wel raad. Met nog een kwartier
te gaan werd Lesley Groenen ten val
gebracht binnen het strafschopgebied, scheidsrechter Smit deponeerde de bal op stip en Stefan Tichelaar vonniste 3-2. Met Bas de Graaff
en Mark Rijkeboer voor Rick Verweij
en Remco von Lindheim ging Argon
de slotfase in. Argon kreeg daarin
nog enkele mogelijkheden maar die
werden niet benut.
Zaterdag speelt Argon de laatste wedstrijd tegen Nieuwland in
Amersfoort.
Foto: sportinbeeld.com

Prijsklaverjassen in de Merel
Mannen Hertha F1 winnen
internationale wedstrijd
Vinkeveen - De jongens van Hertha
hadden enorm veel zin in deze internationale wedstrijd tegen J Dream.
Na een gelijkspel vorige week voor
de competitie zaten de Hertha spelers direct goed in de wedstrijd.
Vooral aanvoerder Sander de Vries
speelde een prima wedstrijd.
Hertha speelde namelijk heel erg
aanvallend waardoor Sander vaak in
zijn eentje tegen drie Japanse tegenstanders speelde. Gelukkig speelde
keeper Andy Theijsmeijer een foutloze wedstrijd. Hertha kwam al snel
op voorsprong door Daan Plevier.
Daan vormde een prima koppel met
de andere snelle aanvaller Cayden
Hoekman. Beide spelers zorgden al
snel voor een 3-0 voorsprong. Mats
Klinkhamer scoorde een mooie goal
van veraf en Tijn Eekhoudt vergrootte de voorsprong naar 5-0. J-Dream

Hertha D2 kampioen
Vinkeveen - Op deze zonnige zaterdag van 4
mei kon Hertha D2 kampioen worden tegen
het altijd sterke Argon.
Ze hadden van tevoren afgesproken om allemaal vanaf de eerste minuut druk te zetten. In
de thuiswedstrijd hadden de Vinkeveners gezien dat Argon daar moeite mee had. Omdat
de Vinkeveense snelle spitsen veel de zijkanten opzochten ontstond er ruimte tussen de
spitsen. Mede door heel strak en zuiver passen stonden ze binnen 2 minuten met 1-0 voor.
Dit was een flinke opsteker voor D2 van Hertha.

Argon zat. 1 moeizaam
langs Renswoude

Hertha had een groot aantal supporters meegenomen en zij zagen het kampioenschap al
heel dichtbij komen. Maar Argon gaf niet op en
scoorde 1-1. Hertha bleef echter gewoon door
voetballen zoals het begonnen was en scoorde
verdiend de 2-1. Na weer een gelijkmaker van
Argon scoorde Hertha de verdiende 3-2, waardoor het kampioenschap een feit was.
Door deze winst werden ze met nog 1 wedstrijd
te spelen onbereikbaar voor de concurrentie.
Met champagne, bloemen en patat werd het
kampioenschap gevierd.

had veel technische en snelle spelers maar het nodige geluk ontbrak.
Hertha vergrootte de voorsprong tot
de rust naar 7-0. Na rust ging Hertha vrolijk verder met scoren. Vooral
Daan was prima op dreef en scoorde er op los. Michel Passet scoorde ook en de stand liep zo hoog
dat het scorebord dit niet meer kon
aangeven, 10-0. Niels Schoonderbeek maakte in totaal 3 doelpunten en speelde een prima wedstrijd.
Ondanks de flinke voorsprong was J
Dream ook gevaarlijk voor het doel
van Hertha, maar keeper Andy hield
zijn doel schoon.
Hertha scoorde nog een aantal prima goals en won de wedstrijd uiteindelijk met 14-0. Dit moet het nodige vertrouwen geven voor het slot
van de competitie en het toernooi
met Pinksteren tegen Argon.
Foto: sportinbeeld.com

Vinkeveen - Komende vrijdag 10
mei is er prijsklaverjassen om fraaie
prijzen voor iedereen in Café de Merel aan Arkenpark Mur 43. U dient
om 20.00 uur aanwezig te zijn en
uiterlijk om 20.15 uur zal de kaartavond starten. Er zullen viermaal
zestien giffies gespeeld worden, de
punten worden bij elkaar opgeteld
en de winnaar of winnares is bekend. Ook is er op deze avond een
grote tombola. De uitslag van de
laatstgespeelde prijsklaverjasavond:
1 Cees Lof
6814 punten

2 Loes Verbruggen
3 Nico May
4 Herman v.d. Waa
5 Cees Wijngaarden

6757 punten
6737 punten
6623 punten
6613 punten

De poedelprijs was deze avond voor
Koos Werneke uit Baambrugge die
duidelijk zijn avond niet had op
vreemde bodem met 4755 punten.
Data prijsklaverjassen in de Merel
tot aan de vakantie: 10 en 24 mei, 7
en 21 juni en 5 juli. Aanvang van alle
avonden is 20.15 uur. Voor meer info: tel. 0297-263562.

Fietspuzzeltocht Hemelvaartsdag
Wilnis - Morgen, donderdag 9 mei,
kunt u met het hele gezin meedoen
aan een gezellige fietspuzzeltocht
ten bate van het gemeenteproject
UMOJA samen één, hulp aan de
bewoners van de krottenwijken in
Nairobi Kenia. De hulp bestaat dit
jaar door het bouwen van een waterpomp in de sloppenwijk Mathare.
Tussen 14.00 en 14.30 uur kan gestart worden bij de Roeping, Kerkstraat 12 in Wilnis (naast de kerk
van de Hervormde Gemeente van
Wilnis). De route is ongeveer 25 km
lang en aan het einde is een pitstop
waar u ten bate van het doel kof-

fie, thee, frisdrink etc kunt kopen.
Tevens kan daar het antwoordformulier ingeleverd worden en onder
degenen die alle antwoorden goed
hebben ingevuld wordt een heerlijke taart verloot. Deze wordt thuisbezorgd. Deelname kost 2,50 per
persoon maar maximaal 7,50 per gezin. Bewegen is goed voor de gezondheid en u steunt tevens een
goed doel.
Wanneer op 9 mei de weersomstandigheden zodanig zullen zijn dat
fietsen geen plezier is, wordt deze
uitgesteld naar tweede pinksterdag
20 mei. U/jij bent van harte welkom.

