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Door de vroeg ingezett e zomer dit 
jaar lopen de koeien al een ti jdje 
buiten in de wei om gras te eten, 

daardoor is de jaarlijkse...

GRASKAAS
al vanaf 7 mei verkrijgbaar!!

Door de vroeg ingezett e zomer dit 

 per kilo
€8,95

Winkelcentrum
Amstelplein

voor het 
officiële

gemeentenieuws 
zie pagina 2

ADVERTEREN?
IN DE

 INfoRmATIE:
✆	0297-581698
✆	06-53847419
✉	 VERkoopUITHooRN@
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H. Heyermanslaan 2 - UithoornH. Heyermanslaan 2 - UithoornH. Heyermanslaan 2 - Uithoorn

Zittend v.l.n.r.: Fractievoorzitter Herman Bezuijen (GB), Nick Roosendaal (VVD) en Peter Timmer (DUS!). Staand v.l.n.r. 
de onderhandelaars Tineke Bouma-Verbeek (GB), Daniel Wolffensperger (VVD) en Elfriede Henraat (DUS!).

Het coalitieakkoord 
2014-2018 is rond!
Uithoorn - Het is toch nog aardig 
snel gegaan na de gemeenteraads-
verkiezingen met de vorming van 
een nieuwe coalitie tussen de poli-
tieke partijen in Uithoorn. Na ruim 
zes weken onderzoek en overleg 
blijken de VVD, Gemeentebelan-
gen (GB) en DUS! elkaar gevonden 
te hebben. Donderdagavond 1 mei 
ondertekenden de onderhande-
laars van de fracties van deze partij-
en op het gemeentehuis in een goe-
de sfeer het coalitieakkoord en is er 
een nieuwe gemeenteraad waaruit 
tevens een nieuw college van B&W 
wordt gevormd.
VVD, GB en DUS! zijn op basis 
van het aantal uitgebrachte stem-
men tijdens de verkiezingen van 19 
maart de drie grootste politieke par-
tijen in de gemeente. Samen heb-

ben ze met 12 van de 21 zetels wel-
iswaar een krappe, maar toch werk-
bare meerderheid in de raad. De 
drie wethouderkandidaten Mar-
vin Polak (VVD), Hans Bouma (GB) 
en Ria Zijlstra (DUS!) zullen samen 
met burgemeester Dagmar Ouds-
hoorn het dagelijks bestuur van de 
gemeente gaan vormen (zijnde het 
college van B&W). Op 8 mei wordt 
het college geïnstalleerd tijdens 
de raadsvergadering. In diezelfde 
raadsvergadering wordt verslag ge-
daan van het onderhandelingspro-
ces waarbij tevens het coalitieak-
koord wordt besproken.
Het coalitieakkoord geeft de hoofd-
lijnen weer van het voorgenomen 
beleid voor de raadsperiode 2014-
2018. De basis vormen de verkie-
zingsprogramma’s van VVD, GB 

en DUS! en de strategische visie 
Uithoorn 2030. Kernthema’s van 
het akkoord zijn onder andere een 
nieuwe inrichting van de zorg met 
het geld dat het Rijk beschikbaar 
stelt; het zorg dragen voor een fi-
nancieel gezonde gemeente; de re-
alisatie van een nieuw dorpshart; 
verbetering van de bereikbaarheid 
en een duurzaam aantrekkelijk ves-
tigingsklimaat voor ondernemers 
zodat er meer banen bijkomen in 
onze gemeente.
De onderhandelaars en hun frac-
ties wensen het college daarbij veel 
succes met de realisatie van de 
doelstellingen! In een van de vol-
gende uitgaven van deze krant ko-
men wij nog nader terug op de be-
langrijkste aspecten uit de inhoud 
van het coalitieakkoord.

Sloop- en bouwtraject nu 
echt van start
Uithoorn - Voor de aanstaande ver-
bouwing van winkelcentrum Zij-
delwaardplein zijn de eerste echte 
(sloop)activiteiten uitgevoerd. Aan 
de Heijermanslaan is sloopbedrijf 
Oskam uit Utrecht aan de slag ge-
gaan om de behuizing van de voor-
malige Mediq Apotheek en de Rabo-
bank professioneel af te breken. Ver-
volgens zal naar zeggen het naast-
liggende gebouw van de Trekpleister 
snel hetzelfde lot ondergaan. Ruim 
een maand geleden, op donderdag 3 
april, voerde demissionair wethouder 
Jeroen Verheijen de eerste hande-
ling uit. Daarmee werd het startsein 
gegeven voor een aantal sloopwerk-

zaamheden en tevens de start van de 
verbouwing van het winkelcentrum 
dat na de zomervakantie zal gaan 
plaatsvinden. Voornamelijk op de lo-
catie waar nu wordt gesloopt. Daar 
wordt het onderkomen van de nieu-
we Jumbo super gebouwd met een 
oppervlak van 2.000 vierkante meter. 
En passant zal ook verder worden 
gegaan met de uitbreiding van de 
naastliggende AH. Dat is zichtbaar, 
want ook daarvoor is aan de ach-
terkant al ruimte gemaakt. Voorlo-
pig wordt dus aan de achterzijde van 
het winkelcentrum gewerkt; aan de 
voorkant is nog niets te merken. Wel 
dat de noodvoorziening van de Me-

diq Apotheek al vol in bedrijf is mid-
den op het parkeerterrein. Net zo-
als de viskiosk van Zeevishandel Vo-
lendam die inmiddels (tijdelijk) naast 
Blokker bij de hoofdingang staat en 
waar consumenten terecht kunnen. 
De bestaande winkellocatie van het 
‘Volendammer Vispaleis’ zoals het 
ook wel werd genoemd, moet voor-
lopig het veld ruimen voor sloop- en 
aanpassingswerkzaamheden. En zo 
zullen er mettertijd wel meer bewij-
zen zichtbaar worden van de reno-
vatie van het winkelcentrum die ho-
pelijk met zo weinig mogelijk over-
last voor de consument gepaard zal 
gaan.

Steigers Schanskerk 
worden verwijderd
Uithoorn - Na recent gepleegde 
werkzaamheden aan de Schanskerk 
kunnen de steigers worden wegge-
haald. 
Dit zal binnenkort gebeuren. Het 
kerkgebouw blijft wel gesloten en 
het hekwerk op de begane grond 
blijft gehandhaafd. De R.-K. paro-
chie Emmaüs heeft in de afgelo-
pen periode werkzaamheden aan 
de Schanskerk uitgevoerd. De mo-

numentale delen van de kerk zijn 
wind- en waterdicht gemaakt. Zo 
zijn kapotte leien vervangen en los-
zittend metsel- en voegwerk vast-
gezet. Daarnaast zijn de hemelwa-
terafvoeren ontstopt en gereinigd. 
De parochie zal, in afwachting van 
herbestemming, het kerkgebouw 
wind- en waterdicht houden en dit 
zal periodiek, gezamenlijk met de 
gemeente, worden gecontroleerd.

De Kwakel - In april zijn 20 leden 
van de ouderenbond KBO afdeling 
De Kwakel op excursie geweest bij 
het vuilverwerkingsbedrijf de Meer-
landen in Rijsenhout. Het bedrijf ont-
ving hen met heerlijke koffie en koek. 
De Meerlanden verwerkt en sorteert 
huisvuil en tuinafval. In Rijsenhout 
wordt er vooral GFT en tuinafval ver-
werkt tot compost. Dat is een heel 
proces. Het gezelschap mocht onder 

begeleiding van een gids, een oud-
medewerker, overal kijken hoe dat in 
zijn werk gaat. Ook wordt er bij de 
Meerlanden biogas gemaakt, waar 
sommige vrachtauto s en luxe wagen 
al op rijden. De uitleg was erg duide-
lijk, zodat iedereen wist hoe er met 
afval wordt omgegaan. De KBO’ers 
zijn de Meerlanden heel dankbaar 
voor de uitnodiging voor deze inte-
ressante rondleiding.

KBO’ers bij de Meerlanden

Nog een weekje geduld…
Regio - Voor het doorgaande ver-
keer op de N201 gloort eindelijk 
licht aan het einde van de tunnel. 
Letterlijk bijna, want over ruim een 
week zal Minister Melanie Schultz-
van Haegen (Infrastructuur) op don-
derdag 15 mei het nieuwe aquaduct 
bij Amstelhoek en tevens het laat-
ste stukje van de omgelegde N201 
feestelijk in gebruik stellen waarna 
ook de openstelling voor het verkeer 
zal plaatsvinden. Dat zal daarna vol-
ledig van de nieuwe N201 gebruik 
kunnen maken en zullen de barriè-
res bij de kruising op de Tienboe-
renweg verdwenen zijn. De omleg-
ging is na 8 jaar bouwen dan klaar. 
Weliswaar langer dan gepland was, 
maar dan heb je nu ook wat zou je 
kunnen zeggen. Het doorgaande 

verkeer hoeft dan niet meer door 
de drukke woonkernen van Uit-
hoorn en Aalsmeer. Dat zal onge-
twijfeld een verademing zijn. Niet 
alleen voor de inwoners, maar ook 
voor het gemotoriseerd verkeer dat 
verlost zal zijn van zo’n 14 belemme-
rende stoplichten en de nodige files, 
waardoor het sneller op de plaats 
van bestemming zal kunnen ko-
men. Het bestemmingsverkeer rich-
ting Uithoorn kan tot nader aankon-
diging nog gewoon gebruik blijven 
maken van de ‘oude route’ via de 
Irenebrug om naar het centrum van 
Uithoorn te komen (Amstelplein). 
Vanzelfsprekend komen wij op de 
ingebruikname van het aquaduct en 
het laatste stukje N201 na de offici-
ele opening uitgebreid terug.

Bestuur Gemeentebelangen versterkt
Uithoorn - Gemeentebelangen, 
de lokale politieke partij voor Uit-
hoorn en De Kwakel, heeft haar 
bestuur uitgebreid. Robert Tim-
mers, voormalig raadslid, is door 
benoeming tijdens de ledenver-

gadering toegetreden tot het be-
stuur. Hij neemt de vacante posi-
tie in van secretaris. Samen met 
voorzitter Ed Hirschfeld, penning-
meester Albert Borghouts en be-
stuurlid Sjaak Verhaar, werkt het 

bestuur de komende tijd aan een 
vereniging die zich verder zal on-
derscheiden als pure lokale partij. 
Verdere uitbreiding van het be-
stuur met een vijfde lid is later dit 
jaar voorzien.

Geen krant 
OntVanGen?

0297-581698
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Postadres
Postbus 8
1420 AA Uithoorn

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

www.uithoorn.nl/digitale_balie
7 dagen per week, 24 uur per dag

Klant Contact Centrum (zonder 
afspraak kunt u hier terecht)
Maandag, dinsdag, donderdag 
van 8.30 tot 17.00 uur.
Woensdag van 8.30 tot 20.00 uur.
Vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur.

Telefoon 0297-513111
Maandag, dinsdag, woensdag, 
donderdag van 8.30 tot 17.00 uur.
Vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur.

Producten- en dienstenbalie
Met afspraak:
Maandag, dinsdag, donderdag 
van 8.30 uur tot 14.00 uur.
Vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur.
Woensdag van 8.30 tot 13.00 uur 
en van 17.00 tot 20.00 uur.
Zonder afspraak:
Woensdag van 13.00 tot 17.00 uur.

Gemeentewerf en scheidingsdepot
Maandag, woensdag, vrijdag en 
zaterdag van 9.00 tot 12.30 uur 
en 13.00 tot 16.30 uur.
Gesloten op dinsdag en donderdag.

Werk en Inkomen (G2)
Zonder afspraak:
Uithoorn: maandag, donderdag 
van 8.30 tot 12.00 uur.
Aalsmeer: dinsdag, vrijdag 
van 8.30 tot 12.00 uur.
De balies in Uithoorn en Aalsmeer 
hebben ook op woensdagmiddag 
spreekuur van 13.30 tot 16.30 uur.

Wonen, welzijn en zorg (G2)
Zonder afspraak:
Uithoorn: maandag, woensdag, 
vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur.
Aalsmeer: maandag, dinsdag, 
donderdag van 8.30 tot 12.00 uur.

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.

Wilt u de burgemeester of één
van de wethouders spreken?
U kunt dan een afspraak maken met 
hun secretaresse te bereiken op 
0297-513151. 
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

Redactie
Cluster Communicatie
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
gemeentepagina@uithoorn.nl

COLOFON

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

PROCEDURE 
Ter inzage
Stukken die ter inzage liggen kunnen door iedereen worden ingekeken. De 
stukken liggen ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum (Laan van 
Meerwijk 16) tijdens de openingstijden. Alleen wanneer dat is aangegeven 
liggen de stukken ook ergens anders ter inzage zoals bij de openbare biblio-
theek De Hoeksteen of dorpshuis De Quakel. De openingstijden van het ge-
meentelijk informatiecentrum kunt u vinden in het colofon. 
Zienswijzen
Zienswijzen kunnen door iedereen kenbaar worden gemaakt. Dit moet schrif-
telijk worden gedaan bij burgemeester en wethouders van Uithoorn (Laan 
van Meerwijk 16) tenzij anders vermeld.
Bezwaren
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden be-
zwaar indienen. Bezwaren moeten voorzien zijn van motivatie en schriftelijk 
worden ingediend bij burgemeester en wethouders van Uithoorn (Laan van 
Meerwijk 16) tenzij anders vermeld. Voor het verstrijken van de bezwaarter-
mijn moet het bezwaarschrift zijn ingediend. Een bezwaarschrift heeft geen 
schorsende werking. Dit betekent dat de vergunning voor het verstrijken van 
de termijn al kan zijn uitgevoerd (met het risico dat het eventueel weer onge-
daan moet worden gemaakt).
Voorlopige voorzieningen
Om ervoor te zorgen dat er geen gebruik wordt gemaakt van de vergunning, 
kan een voorlopige voorziening worden aangevraagd. Het aanvragen van 
een voorlopige voorziening kan bij de sector bestuursrecht van de arron-
dissementsrechtbank (voorzieningenrechter) via het adres: Postbus 75850, 
1070 AW in Amsterdam. Een verzoek om een voorlopige voorziening moet 
ook een motivatie bevatten. Voor het aanvragen van een voorlopige voorzie-
ning worden door de rechtbank kosten in rekening gebracht. 
Beroep
Wij maken u erop attent dat u op grond van de Algemene wet bestuursrecht 
binnen zes weken na verzending van onze beslissing in beroep kunt gaan 
bij de sector bestuursrecht van de Rechtbank, Postbus 75850, 1070 AW Am-
sterdam. Voor de behandeling van het beroepsschrift door de rechtbank wor-
den u griffi ekosten in rekening gebracht. Een dergelijk beroepsschrift heeft 
geen schorsende werking. Wel bestaat de mogelijkheid om de president van 
de rechtbank in Amsterdam te verzoeken een voorlopige voorziening te tref-
fen. Een gemotiveerd verzoekschrift kunt u daartoe tot hem richten. Voor het 
in behandeling nemen van een dergelijk verzoekschrift worden u kosten in 
rekening gebracht. 

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

 TER INZAGE
Tijdelijk: 
- Aanpassing afrit fi etsbrug Randweg. Beroepsperiode van 28 maart 2014 t/m 8 

mei 2014. Inlichtingen bij Ontwikkeling, R. Noorhoff, 0297-513111.
- Vaststelling Bestemmingsplan Iepenlaan Deelgebied 2. Beroepsperiode van 

28 maart 2014 t/m 8 mei 2014. Inlichtingen bij Ontwikkeling, A. Stevens, 0297-
513111.

- Ontwerpuitwerkingsplan Park krayenhoff Deelgebied B1 tot en met B4, Inzage-
periode 11 april 2014 t/m 22 mei 2014. Inlichtingen bij Ontwikkeling, R. Noor-
hoff, 0297-513111.

- Ontwerp Natuurbeheerplan 2015. Inzageperiode van 28 april 2014 t/m 9 juni 
2014. Inlichtingen bij Leefomgeving, Lillian Becker, (0297)-513 111.

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

ren hiertegen is nog niet mogelijk.
De Kwakel
- Pastoor L. Pullenlaan naast nr. 11, aanvraag omgevingsvergunning voor het 

oprichten van 5 woningen in plan ‘De Oker’. Ontvangen 29 april 2014.
Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Krakeend 57, aanvraag omgevingsvergunning voor het verbreden van de dak-

kapel op het voorgeveldakvlak van de woning. Ontvangen 25 april 2014.

 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 Krayenhof)
- Randhoornweg 35. Ontheffi ng artikel 35 Drank- en Horecawet aan OBS Toer-

malijn voor het schenken van zwakalcoholhoudende drank tijdens het einde-
jaarsfeest op 20 juni 2014 van 16.00 – 20.30 uur. Bezwaar t/m 12 juni 2014.

Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Grevelingen 30. Kennisgeving incidentele festiviteit van restaurant Amstelfort 

voor het ten gehore brengen van geluid tijdens een besloten feest op 17 mei 
2014 van 20.00 – 01.00 uur.

Overige bekendmakingen / Uithoorn - De Kwakel
- Vergunning aan Circus Kastello voor het plaatsen van tijdelijke reclameborden 

om kenbaarheid te geven aan de circusvoorstellingen op het evenemententer-
rein in De Kwakel van 7 t/m 11 mei 2014. Bezwaar t/m 10 juni 2014.

De Kwakel
- Bezworen Kerf 26, omgevingsvergunning voor het herbouwen en uitbreiden 

van kassen. Bezwaar: t/m 12 juni 2014.
- Fresialaan 34, omgevingsvergunning voor het vervangen van de kozijnen in de 

voorgevel. Bezwaar: t/m 12 juni 2014.

 WET MILIEUBEHEER
Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken bekend dat zij 4 meldingen 
hebben ontvangen op grond van de Wet milieubeheer. 

Activiteitenbesluit milieubeheer
- Oprichting il Pappagallino Italiaanse delicatessen, Prinses Christinalaan 135 te 

Uithoorn
- Verandering gasontvangststation, J.N. Wagenaarweg 2 te Uithoorn
- Oprichting ‘Stomerij – Wasserij Ideaal’, Ondernemingsweg 124 te Uithoorn 
- Oprichting kwekerij Vreeken Orchid Cultures b.v. Bezworen Kerf 26 te De Kwa-

kel 
Op deze inrichtingen zijn algemene regels van toepassing waardoor de vergun-
ningsplicht op grond van de Wet milieubeheer vervalt. De Algemene wet bestuurs-
recht biedt geen mogelijkheid tot het inbrengen van bedenkingen of het instellen 
van beroep.
Uithoorn, 7 mei 2014 

 BEKENDMAKING 2E WIJZIGINGSVERORDENING ALGEMENE 
 PLAATSELIJKE VERORDENING
De gemeenteraad heeft in haar vergadering van 24 april 2014 besloten de 2e wijzi-
gingsverordening Algemene plaatselijke verordening Uithoorn 2012 vast te stellen.
Samengevat houdt deze wijziging in dat het mogelijk wordt om bij incidentele fes-
tiviteiten muziek te maken op het terras van een inrichting.
Met het toezicht op de naleving van de Algemene plaatselijke verordening zijn be-
last de in dienst van de gemeente zijnde toezichthouders. Dit is uitgebreid met door 

het college of de burgemeester aan te wijzen categorieën van personen. 
De 2e wijzigingsverordening Algemene plaatselijke verordening Uithoorn 2012 
treedt in werking één dag na bekendmaking op www.offi ciëlebekendmakingen.nl. 

 CONCEPTBEGROTING 2015 VEILIGHEIDSREGIO 
 AMSTERDAM-AMSTELLAND
Het college legt de conceptbegroting 2015 van de Veiligheidsregio Amsterdam-
Amstelland voor een ieder ter inzage vanaf deze bekendmaking tot 3 juni 2014. De 
begroting is in te zien bij de receptie van het gemeentehuis tijdens de openingstij-
den die u elders op deze pagina kunt vinden. 

 TER INZAGE LEGGING ONTWERPWIJZIGINGSPLAN 
 ‘VERBINDING TUSSEN MEERWIJK-OOST EN - WEST’ EN 
 ONTWERPBESLUIT HOGERE WAARDE WET GELUIDHINDER
Ontwerpwijzigingsplan ‘Verbinding tussen Meerwijk-Oost en -West’
Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken bekend dat zij het voornemen 
hebben om een verbinding te maken voor al het gemotoriseerd verkeer tussen 
Meerwijk-Oost en –West en hiervoor het wijzigingsplan ‘Verbinding tussen Meer-
wijk-Oost en -West’ vast te stellen. 
Toelichting
De raad heeft op 7 juli 2011 het bestemmingsplan Meerwijk vastgesteld. In dit be-
stemmingsplan is ter hoogte van de bussluis, binnen de bestemming ‘Verkeer’ een 
aanduiding ‘openbaar vervoer’ opgenomen zodat dit gedeelte alleen toegankelijk 
is voor het openbaar vervoer en voor langzaamverkeer. Daarnaast is op deze lo-
catie in het bestemmingsplan een wijzigingsbevoegdheid opgenomen, waarin is 
vastgesteld dat – onder voorwaarden – en na omlegging van de N201 de bestem-
ming ‘Verkeer-openbaar vervoer’ gewijzigd mag worden naar ‘Verkeer’. Met voor-
liggend wijzigingsplan wordt van deze wijzigingsbevoegdheid gebruik gemaakt en 
wordt de verbinding tussen Meerwijk-Oost en –West voor al het verkeer juridisch 
planologisch mogelijk gemaakt.
Ter inzage
Het ontwerpwijzigingsplan ‘Verbinding tussen Meerwijk-Oost en -West’ met plani-
dentifi catienummer NL.IMRO.0451.WPVerbindingmwijk-OW01 ligt van vrijdag 9 
mei 2014 tot en met donderdag 19 juni 2014 ter inzage. Het ontwerpuitwerkings-
plan is digitaal te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl. Daarnaast ligt het ont-
werpuitwerkingsplan ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum in de hal van 
het gemeentehuis, Laan van Meerwijk 16 te Uithoorn gedurende de openingstij-
den van het gemeentehuis. 
Indienen zienswijze
Binnen deze termijn van zes weken kunnen belanghebbenden tegen dit ontwerp-
uitwerkingsplan zienswijzen indienen bij burgemeester en wethouders, Postbus 8, 
1420 AA Uithoorn. Het college zal met inachtneming van eventuele zienswijzen, 
een beslissing nemen over de vaststelling van het uitwerkingsplan. De belangheb-
bende die een zienswijze indient, kan verzoeken zijn of haar persoonlijke gege-
vens niet bekend te maken.

 ONTWERPBESLUIT HOGERE WAARDE WET GELUIDHINDER
Ontwerpbesluit
Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken bekend, dat zij voornemens 
zijn tot vaststelling van een hogere grenswaarde als bedoeld in de Wet geluidhin-
der. Het verzoek heeft betrekking op de volgende vijf woningen: Eidereend 1 en 2, 
Harlekijneend 1 en 2 en Witkopeend 84. De verhoogde geluidbelasting wordt ver-
oorzaakt door het wegverkeer van de vanwege de nieuwe verbinding Meerwijk-
Oost en west te Uithoorn. 
Ter inzage en zienswijze
Het ontwerp besluit ligt, met de daarbij behorende stukken, vanaf vrijdag 9 mei 
tot en met donderdag 19 juni 2014 tijdens kantooruren ter inzage in het gemeen-
tehuis, Laan van Meerwijk 16 te Uithoorn. Na (telefonische) afspraak kunnen de 
stukken ook buiten kantooruren worden ingezien. Opmerkingen over het ontwerp-
verzoek kunnen binnen bovengenoemde termijn schriftelijk bij ons college wor-
den ingebracht (postadres: Postbus 8, 1420 AA Uithoorn). De belanghebbende 
die een zienswijze indient, kan verzoeken zijn of haar persoonlijke gegevens niet 
bekend te maken.
Uithoorn, 7 mei 2014

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

OFFICIËLE MEDEDELINGEN EN BEKENDMAKINGEN

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

Het gemeentehuis en de ge-
meentewerf en het informatiecen-
trum Dorpscentrum zijn tijdens de 
feestdagen gesloten op:
- Donderdag 29 mei 
 (Hemelvaartsdag)
- Vrijdag 30 mei (Inklemdag)
- Maandag 9 juni 
 (2e Pinksterdag)
De balie voor het aanvragen van 
paspoorten, rijbewijzen en andere 
producten is dan ook gesloten. U 
kunt wel online uw afspraak plan-
nen. Er is rekening gehouden met 
de afwijkende openingstijden. U 
kunt dan zelf bepalen wanneer het 
u uitkomt om naar het gemeen-
tehuis te komen. Kijk hiervoor op 
www.uithoorn.nl/afspraak. 

Afwijkende openingstijden 
gemeentehuis

Wacht niet langer, 
maak een afspraak

Het digitale gemeentehuis
www.uithoorn.nl/afspraak

Buurt in Beeld in een nieuw jasje
Tot 11 mei kunt u weer deelnemen 
aan Buurt in Beeld. Naast de vastge-
stelde punten om te beoordelen, kunt 
u dit jaar ook zelf 5 punten in uw wijk 
beoordelen.

U kunt meedoen!
Geef u op voor Buurt in Beeld via se-
cretariaat_LO@uithoorn.nl. Wij stu-
ren u dan een pakket met schouw-
formulieren, met uitleg en een kwali-
teitswaaier toe. Mocht u nog niet eer-
der een schouw gelopen hebben, en 
wilt u graag extra uitleg, dan kunt u 
contact met ons opnemen voor een 
afspraak.

Belangrijke data:
- U kunt de schouw lopen tot en 

met 11 mei. 
- Uiterlijk maandag 12 mei moeten 

de schouwformulieren ingeleverd 
zijn. Dit kunt u doen door mid-
del van een retour enveloppe die 
meegeleverd is met het schouw-
pakket. U kunt de lijst ook mailen 
naar bovenstaand e-mailadres.

- Op 20 mei om 19.00 uur is de te-
rugkoppelavond en worden alle 
uitkomsten terug gekoppeld.. 

Hoe werkt het?
Tot en met 11 mei heeft u de tijd een 
schouwronde te lopen op het mo-
ment dat het u uitkomt, tevens kunt 
u zelf bepalen welke punten u wilt 
schouwen en hoeveel punten u wilt 
schouwen. De schouwgegevens vult 
u in op een standaardformulier dat u 
ontvangt na aanmelding. Zodra alle 
buurten zijn geschouwd en de gege-
vens zijn verwerkt wordt hiervan een 
rapportage gemaakt en een terug-
koppelavond georganiseerd.

Gevaarlijke situaties
Mocht u een gevaarlijke situatie te-
genkomen, meldt deze dan recht-
streeks via de website www.uithoorn.
nl door middel van een MOR (Mel-
ding Openbare Ruimte) of telefo-
nisch tijdens kantooruren op 0297-
513111. Meer informatie leest u op 
www.uithoorn.nl 

Wethouders Verheijen en Levenbach vertrekken als bestuurder van de 
gemeente Uithoorn. De afscheidsreceptie vindt plaats op vrijdag 9 mei 
2014 van 17.30-18.30 uur in de Thamerkerk. U bent van harte welkom.

Afscheidsreceptie 
wethouders J.A.J. Verheijen 
en M.O. Levenbach

Na recent gepleegde werkzaamhe-
den aan de Schanskerk kunnen de 
steigers worden weggehaald. Dit zal 
binnenkort gebeuren. Het kerkge-
bouw blijft wel gesloten en het hek-
werk op de begane grond blijft ge-
handhaafd.

De r.-k. parochie Emmaüs heeft in 
de afgelopen periode werkzaamhe-
den aan de Schanskerk uitgevoerd. 

De monumentale delen van de kerk 
zijn wind- en waterdicht gemaakt. Zo 
zijn kapotte leien vervangen en los-
zittend metsel- en voegwerk vastge-
zet. Daarnaast zijn de hemelwateraf-
voeren ontstopt en gereinigd. 
De parochie zal, in afwachting van 
herbestemming, het kerkgebouw 
wind- en waterdicht houden en dit 
zal periodiek, gezamenlijk met de ge-
meente, worden gecontroleerd.

Steigers Schanskerk worden 
verwijderd









Uithoorn - Zaterdag 10 mei a.s. 
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 poe-
zen en katers kunnen van 12.00 tot 
17.00 uur terecht bij dit gezellige en 
goed onderhouden woonoord voor 
zwerfkatten die daar liefderijk wor-
den opgevangen en verzorgd door 
Els en Annemieke die verder hulp 
krijgen van een meelevend vrijwilli-
gersteam. Het gaat daarbij om kat-
ten die nergens anders een thuis 
(kunnen) hebben ofwel wier lot een 
spuitje is… Zij doen dit nu al 28 jaar! 
Er zijn altijd tussen de 65 en 70 kat-
ten die in een eigen omgeving met 
elkaar op een prettige manier hun 
laatste levensdagen doorbrengen. 
Het zijn vaak echt verwaarloosde 
en ‘probleemkatten’, verschoppelin-
gen die nergens anders meer naar-
toe kunnen (zogenaamde ‘onplaats-
bare’ katten die niet meer in een 
huishouden aarden). Dit ‘rusthuis’ 
voor katten is geen asiel. Men kan 
hier ook geen katten brengen voor 
tijdelijke opvang in de vakantiepe-

riode! In deze ‘poezenkennel’ vin-
den tientallen katten een veilig en 
liefdevol onderkomen. “Elke zwerf-
kat of vondeling die bij ons ‘in huis’ 
komt, wordt met hulp van dierenart-
sen onderzocht op ziekten en even-
tueel gecastreerd. Ze schrijven zo 
nodig medicijnen voor die de dieren 
dan ook toegediend krijgen. Ver-
der is het nodig dat sommige die-
ren speciale voeding moeten heb-
ben en ook dat krijgen zij,” vertelt 
Annemiek.
De poezenkennel ziet er keurig en 
schoon uit, wat mede te danken is 
aan de vrijwilligers die hier dagelijks 
op vaste uren werkzaamheden ver-
richten. De activiteiten van stichting 
Help de Zwerfkat zijn vergelijkbaar 
met de Zeehondencrèche in Pieter-
buren met dat verschil dat hier geen 
poezen worden ‘teruggezet’. Die blij-
ven er dus permanent wonen. Ge-
weldig dat er mensen zijn die voor 
deze ‘verschopte’ dieren willen zor-
gen zodat ze een fatsoenlijk leven 
hebben. Compliment aan Els, An-
nemieke en hun vrijwilligers! Van de 
laatste zijn er nooit genoeg, dus wie 
belangstelling heeft om enig vrij-
willigerswerk te doen kan zich bij 

Els of Annemiek aanmelden (0297-
566285). Om dit allemaal in stand 
te houden is de stichting afhanke-
lijk van giften en donaties. Stich-
ting Help de Zwerfkat kent gelukkig 
een behoorlijk aantal donateurs en 
sponsors afkomstig uit heel Neder-
land, maar ook die hebben niet het 
eeuwige leven. Aanvulling in dona-
ties en sponsoring is dus altijd wel-
kom. Liefhebbers kunnen zelfs hun 
‘eigen kat’ adopteren tegen een vast 
bedrag per maand. Op afgespro-
ken tijden kunnen zij dan binnen de 
poezenkennel hun kat bezoeken en 
er mee knuffelen. Maar er zijn ook 
mensen die te kennen geven wel 
eens kennis te willen maken met 
dat wat de stichting doet. Om al de-
ze redenen wordt jaarlijks een Open 
dag georganiseerd.

Rolstoelvriendelijk
“Sinds de Open dag van vorig jaar is 
er veel veranderd. Zo is ons terrein 
geheel rolstoelvriendelijk gemaakt, 
dus mensen met een fysieke beper-
king kunnen nu ook van de katten 
genieten. Verder zijn er twee nieuwe 
‘kattenspeeldorpen’ gebouwd. Leuk 
om te zien hoe de dieren zich daar-
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Twee acties van de 
SuperSisters

Regio - De SuperSisters hebben 
twee acties deze maand, een High 
Tea op zaterdag 24 mei en een ont-
bijt bij Restaurant ’s Anders eten & 
drinken op zondag 25 mei. De Su-
perSisters zamelt geld in voor de 
Stichting A Sister’s Hope. Dat in-
gezamelde geld gaat rechtstreeks 
naar onderzoek naar borstkanker. 
Het geld blijft bij deze stichting niet 
tijdenlang op een rekening staan, 
maar gaat daar naartoe waar het 
voor bedoeld is en waar jaarlijks een 
grote groep vrouwen en mannen 
voor wandelt en geld inzamelt. In 
oktober wandelen zij met 8 vrouwen 
uit De Ronde Venen (hoe symbo-
lisch want 1 op de 8 vrouwen krijgt 
te maken met deze nare ziekte) in 
een weekend 60 kilometer. Iedere 
deelnemer brengt minimaal 1500.00 
aan sponsorgeld binnen en wandelt 

dus die 60 km. Met 8 vrouwen dus 
een flink bedrag wat ze aan spon-
sorgeld moeten verzamelen. Daar-
voor hebben ze in mei 2 acties:
High Tea op zaterdag 24 mei. Er zijn 
2 rondes, ronde 1 van 13.00-14.30 
uur en ronde 2 van 15.00-16.30 uur. 
Opgeven kan door een mail te stu-
ren naar highteaforasister@gmail.
com. Kosten: 12.50. Ontbijt bij Res-
taurant ’s Anders eten & drinken op 
zondag 25 mei. Van 09.30-11.30 uur 
staat er een ontbijt klaar bij Restau-
rant ’s Anders eten & drinken. Kos-
ten voor het ontbijt: 25.00. Opge-
ven via ’s Anders, telefoon nummer 
0297-261075. Voor beide evene-
menten geldt: het volledige bedrag 
gaat rechtstreeks naar A sister’s ho-
pe. Een goede reden om lekker te 
genieten van 1 van deze activiteiten 
en het goede doel te steunen. Doen!
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Dodenherdenking 4 mei De Kwakel
De Kwakel - Het 4 mei comité de 
Kwakel (scoutinggroep St. Joan-
nes) organiseerde dit jaar voor de 
zesde keer een herdenking. De ie-
der jaar drukker bezochte herden-
king vond voor de vierde keer plaats 
in het Egeltjesbos. De herdenking 
heeft rond de 500 belangstellenden 
getrokken. 
Iedereen werd aan het begin van 
de herdenking welkom geheten 
door Yvonne Voorn (nieuwe voor-
spreekster), waarna alle scoutingle-
den zich opstelden op de dijk en de 
vlagceremonie volgde door twee le-
den van de scouting: Stefan van Tol 
en Joshua Lek. Walter Hoogendoorn 
deed namens het 4 mei comité een 
inleidend woordje om het thema van 
dit jaar “Vrijheid geef je door in we-
derkerigheid” toe te lichten.
Verdeeld over de avond waren er 
een aantal sprekers. Door de scou-
tinggroep werden er drie gedichten 

voorgedragen. Thijs Wijfjes (scou-
tingtak de Stam) droeg een gedicht 
voor: Welkom in mijn wereld, ge-
schreven door Mauricio Plat, Jitske 
Lek (scoutingtak de gidsen) droeg 
een gedicht voor: 2 minuten, ge-
schreven door Tessa Matser en Ro-
dy Fontaine (scoutingtak de verken-
ners) droeg een gedicht voor: Le-
vend verleden, geschreven door Le-
onie Beks. De gedichten waren een 
selectie uit gedichten die de afgelo-
pen tien jaar zijn voorgedragen tij-
dens de nationale Dodenherden-
king. 

Vrijheid
Gerard Vlutters hield een zeer mooie 
toespraak met betrekking tot het 
thema ‘Vrijheid geef je door in we-
derkerigheid’. Hierin kwam onder 
andere de volgende tekst voorbij:
“Hoe valt die fundamentele vrijheid 
zo kort mogelijk te definiëren: 

“Jezelf kunnen zijn, dat is vrijheid”
“gerespecteerd worden als je 
jezelf bent, dat is vrijheid”
“geaccepteerd worden als je 
jezelf bent, dat is vrijheid”.”

Als laatste droeg Simone Spek na-
mens de toneelvereniging Genesi-
us een gedicht voor: Voor vele is het 
stil, geschreven door Adrie Voorn 
van toneelvereniging Genesius. 
Om symboliek te geven aan het na-
tionale thema, werd er na elk ge-
sproken woord een symbool in een 
raamwerk gezet. Er was door het 
comité een houten raamwerk ge-
maakt, waar allerlei houten symbo-
len in kwamen te staan. De volgende 
symbolen kwamen voorbij, passend 
bij de stukken: een potlood (vrijheid 
van meningsuiting), een anker (vrij-
heid m.b.t. hoop), een klok (vrijheid 
m.b.t. tijd), een hart (vrijheid m.b.t. 
liefde), een kruis (vrijheid m.b.t. ge-
loof), een bal (vrijheid m.b.t. spelen). 
De avond werd tussen de stukken 
en gedichten door muzikaal onder-
steund. Dit jaar had het 4 mei co-
mité modernere muziekstukken ge-
kozen.
 
Na alle gesproken woorden was 
het tijd voor de trompettiste Inge de 
Bree om de taptoe te spelen. Waar-
na de 2 minuten stilte volgden. Na 
de twee minuten stilte werd het Wil-
helmus meegezongen. Hierna volg-
de de kranslegging. De eerste krans 
werd gelegd door Hans Voorn en 
Kees Hoogervorst, namens toneel-
vereniging Genesius. De twee-
de krans werd gelegd door Mar-
co Voorn & Ton Voorn namens de 
scouting. De aanwezigen werd de 
mogelijkheid geboden een roos te 
leggen bij het tijdelijke stiltemonu-
ment, waarna de leden van de scou-
ting volgden. Hierna was de her-
denking ten einde.

Gemeentebezoek PKN Uithoorn
Uithoorn - Kerk in Actie heeft 
wereldwijd vele zendingsprojec-
ten. Mensen worden uitgezonden 
om bij te dragen aan de versprei-
ding van het Evangelie en opbou-
wen/ondersteunen van geloofs-
gemeenschappen. Op de website 
van Kerk in Actie (www.kerkinactie.
nl) is veel te lezen over de projec-
ten van Kerk in Actie en over men-
sen die uitgezonden worden. Hen-
drie van Maanen, is vanaf april 2013 
uitgezonden namens Kerk in Ac-
tie (in samenwerking met Church 
of Christ) naar Thailand. Samen met 
zijn vrouw, Adriana, en hun twee 
kinderen. Hendrie is als theologie-
docent werkzaam aan het Mc Gil-
vary Theologisch Instituut, een on-
derdeel van de Payap universiteit 
van Thailand. Hij geeft hier het vak 
“Nieuw Testament” binnen een in-
ternationaal theologieprogramma 

voor studenten uit gebieden rond-
om Thailand. Hierbij is the denken 
aan Myanmar, Laos, Cambodja Ne-
pal en Zuid China. Op deze manier 
kunnen studenten in hun eigen om-
geving Theologie studeren, zonder 
dat ze naar de Verenigde Staten of 
Engeland moeten hiervoor. De di-
aconie van de protestantse kerk in 
Uithoorn (PKU) heeft dit project fi-
nancieel gesteund. Om deze reden 
heeft de PKU Hendrie en zijn vrouw 
uitgenodigd om over hun werk te 
komen vertellen: wat hun dagelijk-
se bezigheden en uitdagingen zijn.
Deze informatieve bijeenkomst vindt 
plaats in De Schutse op woensdag-
avond 14 mei a.s. en begint om 
20.00 uur. U bent hiervoor van harte 
uitgenodigd. Om 19.45 staat koffie 
en thee klaar. We hopen velen van 
u te mogen zien op deze bijzonde-
re avond!

Spreekuur 
huurverhoging in 2014 

Uithoorn - Van Den Haag en van 
Eigen Haard mogen de huren ook 
voor de minima weer flink stijgen. 
Alle huurders hebben een toena-
me in woonlasten van minimaal 
8% in twee jaar tijd. De inko-
mensafhankelijke huurverhoging 
van 4%, 4,5% of 6,5% roept even-
als in 2013 bij huurders in de Ge-
meente Uithoorn weer veel vra-
gen op. Wie vorig jaar met suc-
ces bezwaar heeft gemaakt, moet 
dit nu misschien weer opnieuw 
doen, ook al zijn de omstandig-
heden niet gewijzigd. En mis-
schien moet u wel uw hele dos-
sier opnieuw opsturen. En mis-
schien moet u wel opnieuw een 
uittreksel uit het bevolkingsregis-
ter halen en opnieuw 14,00 euro 
leges betalen. 

Of: Misschien is uw huishoudin-
komen in 2013 of 2014 wel veel 
lager geworden. Misschien hebt 
u voor uw handicap of leeftijd 
aanpassingen in uw woning. Mis-
schien hebt u een voorziening of 

huishoudelijke hulp van de WMO. 
Misschien is een gezinslid uit 
huis gegaan. Enzovoort

Jaarvergadering en spreekuur
Op al uw vragen krijgt u ant-
woord van een deskundige van 
de Woonbond tijdens de jaarver-
gadering op dinsdag 20 mei om 
20.00 uur in buurthuis De Pon-
derosa, Plesmanlaan 27 te Uit-
hoorn. Bovendien houdt On-
der Dak voor alle huurders extra 
spreekuren. Die zijn op dinsdag 
27 mei, woensdag 28 mei en don-
derdag 29 mei 2014. Indien no-
dig helpen wij u om op de juiste 
wijze bezwaar te maken tegen de 
huurverhoging. Wij verzoeken u 
om hiervoor een afspraak te ma-
ken bij de voorzitter J. Morren te-
lefoon 0297-524720. Bij gehandi-
capte mensen kunnen we thuis 
komen. 

Let op:
Het kantoor van Onder Dak is ver-
huisd naar Coudenhoveflat 1A.

Twee minuten doodse stilte
Uithoorn - De wind was gaan lig-
gen, de vogels floten hun lied, het 
water van de Amstel kabbelde 
zachtjes, tijdens de 2 minuten stilte 
heerste een serene rust. Het was in-
drukwekkend dat je met veel men-
sen toch zo stil kan zijn. Nadat de 
stille tocht was aangekomen bij 
het Stilte Monument verdeelde de 
groep zich aan weerskanten van de 
lijn Thamerkerk – Stilte Monument. 
Zodoende werd een middenpad 
vrijgelaten. Dat droeg ertoe bij dat 
er een krachtige zichtlijn ontstond 
waaraan de opstelling van de Admi-
ralengroep zeker heeft bijgedragen. 

De politie had nauwelijks aanwijzin-
gen nodig om de lange stoet door 
het tegemoetkomende verkeer niet 
te laten hinderen. De trommelaars 
van KNA stopten met hun slag op 
de omfloerste trom 3 minuten voor 
acht, waarna de trompettiste de Last 
Post blies. Na de twee minuten stil-
te werd gezamenlijk het Wilhelmus 
gezongen, begeleid door het oplei-
dingsorkest van KNA dat met veel 
leden was opgekomen. Ook bege-
leiden zij de bloemenhulde. Als eer-
ste in een kort programma las Adri-
aan Slurink uit het boek “bombarde-
menten op Amsterdam-Noord” van 

J.L. van der Pauw. De bloemenhul-
de werd geopend door het gemeen-
tebestuur van Uithoorn. De beheer-
der van de Thamerkerk Marten 
Renaud had de krans binnen klaar-
gelegd zodat twee scouts de krans 
naar het Stilte Monument konden 
dragen. Daarna was het de beurt 
aan de maatschappelijke organisa-
ties om bloemen te leggen. Burge-
meester Oudshoorn vervolgde met 
een toespraak waarin zij aansloot 
bij de oorlog om daarna via een ge-
dicht de lijnen door te trekken naar 
het heden. De tweede bloemenhul-
de was voor de overige aanwezigen 

en werd afgesloten met een rond-
gang van de Admiralengroep. Tot 
slot lazen 6 kinderen van de basis-
school De Kwikstaart voor uit wat zij 
gemaakt hadden in de themalessen 
over dodenherdenking. Opvallend 
daarin was dat de kinderen heel 
verschillend hun gedachten onder 
woorden kunnen brengen. Er waren 
gedichten, oproepen en kleine per-
soonlijke levensverhaaltjes.

Na afloop bleven vele mensen nog 
even met elkaar praten. Het comi-
té 4 meiherdenking gemeente Uit-
hoorn kan dan ook terugzien op een 
goede bijeenkomst met weer meer 
mensen dan voorgaande jaren. In 
een kort woord tot besluit werd 
nogmaals het thema herhaald, “Vrij-
heid geef je door”.

Open dag stichting
Help de Zwerfkat

in vermaken. De opvang is opgefrist, 
onze website is vernieuwd (www.
helpdezwerfkat.nl) en we zijn nu 
ook bereikbaar via Facebook,” laat 
Els energiek weten. Naast het kat-
tenvolkje zelf zijn er tijdens de Open 
dag diverse kramen met proefver-
pakkingen van diverse producten 
en verdere informatie over de ver-
zorging van katten (suikerziekte!) 
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 kattenlief-
hebber, jong en oud, volop en volle-
dig veilig met de poezen knuffelen. 
Ze zijn allemaal gezond. Die verheu-
gen zich nu al op de komst van veel 
mensen! Hoe leuk en lief ook, u kunt 
geen kat mee naar huis nemen! Al-
le katten blijven bij de stichting wo-
nen. Kortom, u bent zaterdag 10 mei 
van harte welkom en neem uw kin-
deren mee!
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DoktersDiensten
Spoedgevallen overdag via 
eigen huisarts en dan toets 1. 
Spoedgevallen avond/nacht/
weekenden via huisartsenpost 
Ziekenhuis Amstelveen, 
tel. 020-4562000.

APotHeek
Apotheek Thamer Heijmanslaan 5 
Uithoorn, tel. 0297-562851
Apotheek Boogaard Amstelplein 
27 Uithoorn, tel. 0297-566886

DierenHULP
Dierenambulance, tel: 06-
53315557.

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

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

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

PsycHoLogiscHe 
HULPverLening
Praktijk voor Eerstelijns-
psychologie Nes a/d Amstel
Mw. drs. C. de Klerk, gezond-
heidszorgpsycholoog (BIG gere-
gistreerd) tel./fax: 0297-582706; 
06-44222810; psychoprakt@
hetnet.nl; www.psychoprakt.nl
Eerstelijnspraktijk voor
Psychologische Zorg
Mw. drs. FMP van Dijk, 
Aanmelding: 088-5808000
De Stroom, praktijk voor 
psychotherapie en coaching 
Mw. M. Eringa, integratief 
therapeut, 06-52273699; 
www.destroom.info

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

INFORMATIEF

Agenda Vita Welzijn
Bilderdijkhof, Bilderdijkhof 1 Uithoorn, 0297-567209

www.vitawelzijnenadvies.nl

Zilveronline
- Zilveronline is meer dan een cursus voor de iPad. Het is een intro-

ductie van een nieuw communicatiemiddel voor ouderen. Deze cur-
sus, met 8 bijeenkomsten, start donderdag 5 juni, aanvang 10.00 
uur. 

Koffie/speciaalgroep
- Iedere donderdag van 10.15-11.30 uur vindt deze activiteit plaats. 
 Doel van deze activiteit is om, onder het genot van een kopje koffie 

(nieuwe) contacten te leggen met leeftijdgenoten. Kosten: 2,-, in-
clusief een kopje koffie

Mijmeringen
VRIJHEID

Het is 5 mei, 01.39 in de vroege ochtend: 
bevrijdingsdag. 

Dodenherdenking
Een paar uur geleden was Nederland stil 
om de doden te herdenken die gevallen 
zijn sinds het uitbreken van de Tweede 
wereldoorlog in oorlogssituaties en zij die 
bij vredesoperaties zijn omgekomen. Ik zit met een borrel achter 
mijn computer en kijk naar het lege scherm. Een leeg scherm wat 
vraagt om gevuld te mogen worden. Ik heb die vrijheid om te mo-
gen schrijven wat ik wil, mijn mening te ventileren en mijn verhaal 
te doen. Ik ben er en ik ben vrij en ik gedenk niet alleen die men-
sen die gevochten hebben voor onze vrijheid maar ik gedenk ook de 
doden die mij zijn ontvallen. 

Wat is vrijheid?
Nederland is een vrij land, een groot goed wat wij hebben en wat 
niet altijd zo lijkt te zijn. Nog te vaak hoor je over misstanden, men-
sen die zich niet openlijk kunnen uiten , bang zijn om bijvoorbeeld 
voor hun geaardheid uit te komen. En toch zijn we vrij, we hebben 
allemaal een keus, een stem, de mogelijkheid om te kunnen doen 
wat we maar willen (mits we daarbij geen anderen schaden). Zit vrij 
zijn in het feit dat ons land niet bezet wordt door een ander land? 
Zit vrij zijn tussen je eigen oren en de optie om je niets van andere 
meningen aan te trekken? Of is vrijheid, domweg hier zijn, op deze 
aarde, in dit land en je leven mogen leven in redelijk gunstige om-
standigheden?

Dankbaar
Soms word je met je neus op de feiten gedrukt over dat wat echt be-
langrijk is. De dodenherdenking en Bevrijdingsdag kunnen zo’n feit 
zijn, maar soms is het wat kleiner en persoonlijker. Zo ging er bij mij 
plotseling een afspraak niet door en had ik ineens een hele lege za-
terdag voor mijn neus, een vrijheid die ik niet gewend ben. In eer-
ste instantie was ik teleurgesteld, maar in tweede instantie kwam er 
een ander gevoel naar boven. Een gevoel dat je een dergelijke ver-
rassing niet met negatieve energie mag omringen. Een paar uur de 
vrijheid om alleen te zijn, om dat te doen wat je graag wilt doen of 
waarvan je vindt dat je het echt moet doen, terwijl je niet had ver-
wacht tijd te hebben. 

Dooddoeners
Een mooie dooddoener is bijvoorbeeld, waar er een deur dichtgaat, 
zal er ergens anders een raam voor je openen. Dat gevoel had ik af-
gelopen zaterdag. Het ene ging niet door, maar er kwam iets an-
der moois voor in de plaats en dat gaf mij een goed en vrij ge-
voel. Daarnaast zette het mij aan het denken over mijn eigen prio-
riteiten, doe ik wel dat wat ik graag wil in mijn schaarse vrije tijd? 
Het is nooit verkeerd om zo af en toe met een kritische blik naar je 
eigen leven te kijken en te evalueren of je wel dat doet, wat je graag 
wilt. Hoe belangrijk dat is, leerde ik een dag later. Vlak voor de 
dodenherdenking kreeg ik het bericht dat mijn nicht is overleden, 
51 jaar jong, zomaar, ineens, weg! Het is niet te bevatten, zo oneer-
lijk, maar wel de realiteit. 

We leven in een vrij land, we leven, laten we zorgzaam omgaan met 
dat geschenk!
Lieve Annemiek, rust zacht!

Creatief Centrum van 
Mark van Kuppevelt

Regio - Beeldend kunstenaar Mark 
van Kuppevelt is blij met zijn nieu-
we atelier. Op dezelfde plek als waar 
zijn oude werkplaats gevestigd was, 
is nu een prachtig nieuw pand neer-
gezet. Aan de afwerking wordt mo-
menteel nog gewerkt. “Ik ben vooral 
bezig met opruimen en orde schep-
pen. Maar er moet natuurlijk ook 
gewerkt worden! De eerste groe-
pen zijn al geweest. We gaan ge-
woon door en ik zit boordevol nieu-
we ideeën voor dit creatieve cen-
trum.” Aldus de enthousiaste Mark. 
Het weidse uitzicht over de velden 
bij Kudelstaart draagt bij aan inspi-
ratie voor iedereen.

Je kunt er een mooi bronzen beeld 
maken, maar ook een inspirerend 
feest geven, een creatief bedrijfs-
uitje organiseren of een familie-
bijeenkomst plannen, waarbij een 
bronzen beeld of andere creatie als 
blijvende herinnering dient. Het uit-
gangspunt van Mark is vooral dat 
iedereen een beeld kan maken, ook 
zonder ervaring. “Ik stuur eigen-
lijk alleen maar en merk dat ieder-
een creatief is. Goed of fout bestaat 
niet als je je verbeelding aanspreekt. 
Mensen zijn soms verbaasd over 
hun eigen kunnen. Dat is juist zo 
leuk aan creatief bezig zijn. Ik had 
laatst een grote groep en die maak-
ten per persoon een klein beeldje. 
Ik giet het vervolgens in brons, zet 
het op elkaar en zo wordt het een 
prachtig groot beeld.

Ik noem dit het ‘totempalen-project. 
De totempaal zal uiteindelijk over-
handigd worden aan degene voor 
wie ze het gemaakt hebben. Al voor 
dertig euro per persoon maak je dit 
kunstwerk. Hoe veel origineler is 
zo’n cadeau dan een bos bloemen 
of een mooie fles wijn.” 

Atelier Mark van Kuppevelt
Naast Creatief Centrum Amstelland 
blijft ‘Atelier Mark van Kuppevelt’ 
ook gewoon bestaan. Mark maakt 
urnen, grafmonumenten en beel-
den op maat. In het creatieve cen-
trum geeft hij de bronsgietwork-
shops en beeldhouwcursussen al 
dan niet met een uitgebreide boe-
renlunch. Ook basisschoolklasssen 
zijn van harte welkom voor bijvoor-
beeld het Klee-project. Leerlingen 
van groepen zes en zeven laat Mark 

bewust kennismaken met beelden-
de kunst.

Alternatief schoolreisje
Mark: “Zie het als een alternatief 
schoolreisje, waarbij stilgestaan 
wordt bij kunst en kinderen hun 
fantasie de vrije loop kunnen la-
ten. Ze leren puur en zonder waar-
deoordelen kunst te maken en naar 
elkaars kunst te kijken. Hierdoor 
ontstaat wederzijds respect. Het is 
een bijzonder project. Eigenlijk is 
alles mogelijk bij mij. Kom met goe-
de ideeën en we werken het samen 
uit. Ik nodig mensen daarom van 
harte uit voor een rondleiding, uitleg 
over mijn werk of gewoon om eens 
te ervaren hoe laagdrempelig hier 
de sfeer is.”

Nieuwsgierig geworden? Kijk op 
www.creatiefcentrumamstelland.nl 
voor meer informatie of kom langs 
op De Banken 1a in De Kwakel. 
Geef van te voren even een belletje 
als je komt 06 5498 1504.

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, v.Deyssellaan: Zwarte kat met 1 oog. Heet Duster.
- Uithoorn, Albert Verweylaan: Rode 18-jarige kater. Heeft witte bef 

en pootjes.

Gevonden:
- Wilnis, Veenweg: Zwart-witte kat.
- Uithoorn, Burgenmeester Padmoslaan: Zwart-Witte kat.
- Vinkenveen, Waverveensepad: Cyperse poes. Erg lief en al wat 

ouder. 

Geraniummarkt en braderie 
in Aalsmeer Centrum

Regio - Op zaterdag 10 mei vindt de 
jaarlijkse Geraniumjaarmarkt weer 
plaats in Aalsmeer Centrum. Op het 
Raadhuisplein staat de Geranium-
markt 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 op het 
Raadhuisplein
Onder het toezicht oog van het beeld 
van Flora, godin van de lente en de 
bloemen dat op een tien meter ho-
ge sokkel staat voor het gemeente-
huis, wordt op het Raadhuisplein de 
Geraniummarkt georganiseerd door 
de afdeling Aalsmeer van de KMTP. 
Twintig kwekers en bedrijven bie-
den diverse producten aan voor de 
tuin zoals Geraniums maar ook an-
dere verschillende eenjarige en vas-
te planten, siergrassen en knollen. 
Dit jaar is er ook weer een ruilmarkt 
voor al uw teveel gezaaide planten 
bij de stand van de KMTP. De His-
torische Tuin is natuurlijk ook aan-
wezig met hun prachtige planten 
die ’s morgens vroeg per praam 
aangevoerd worden. Bij goed weer 
verzorgt Aalsmeers Harmonie rond 
12.00 uur het traditionele concert 
tijdens de Geraniummarkt.
Voor inlichtingen over de Geranium-
markt: tel. 06-29550604.

Braderie in de Zijdstraat
In de Zijdstraat wordt net als voor-
gaande jaren een uitgebreide bra-
derie gehouden. Naar verwachting 
staan er ongeveer tachtig kramen 
opgesteld in de Zijdstraat en op het 
Molenplein. Op de markt vindt u on-
der andere kleding, sieraden, kralen, 
horloges, portemonnees, boeken, 
snoep en ander lekkers. Naast de 
vele standwerkers zijn ook winke-
liers en verenigingen vertegenwoor-
digd met een kraam. Bij de diver-
se horecazaken in het centrum zijn 

voldoende mogelijkheden voor een 
drankje en allerlei lekkernijen. Vlak-
bij de Bruna, halverwege de Zijd-
straat staat een kraam met de Meer 
Aalsmeer inpakservice waar ieder-
een op vertoon van een kassabon 
het Moederdag cadeau extra fees-
telijk kan laten inpakken. 

Gratis parkeren en 
bereikbaarheid
Voor wie met de auto komt: de We-
teringstraat en Punterstraat zijn 
vanwege de braderie afgesloten. 
Het Praamplein is dus alleen bereik-
baar via de Uiterweg en de Dorps-
straat. Naast het Praamplein en het 
Drie Kolommenplein (denk aan uw 
blauwe schijf) kunt u ook de hele 
dag gratis parkeren in de parkeer-
garage van Crown Business Studio’s 
aan de Van Cleeffkade. U kunt uw 
inrijkaart bij de receptie gratis om-
wisselen voor een uitrijkaart. 

Komt u met de boot?
Dan kunt u aanmeren bij de pas-
santenhaven aan het Praamplein 
dat bereikbaar is vanaf de Ring-
vaart t.h.v. Zorgcentrum Aelsmeer 
of aan de Kolenhaven achter water-
sportvereniging Nieuwe Meer. Wie 
onder de Capanebrug (doorvaart-
hoogte 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 Kinderkanker-
fonds!
Bij de Kika stand op de Geranium-
markt staan de Kika Koeriers de he-
le dag klaar om uw aankopen te-
gen een kleine vergoeding per bak-
fiets naar uw auto in de parkeerga-
rage van Crown Studio’s te bren-
gen. Woont u in het Aalsmeer Cen-
trum, Zuid of in de Hornmeer? Laat 
de auto dan maar thuis, want de 
Kika Koeriers bezorgen uw aanko-
pen ook thuis. Alle opbrengsten van 
de Kika Koeriers komen ten goede 
aan het Kika Kinderkankerfonds. 

Nationale Molendag!
Wilnis - De Nationale Molendag 
komt er weer aan! Zaterdag 10 mei 
is de Wilnisser Veenmolen feestelijk 
geopend. Tussen 10 uur ’s morgens 

en 5 uur ’s middags laten de mole-
naars zien wat er allemaal komt kij-
ken bij het malen van meel. Bij de 
uitgebreide rondleidingen leggen 
ze onder andere uit hoe je een mo-
len in de wind zet, hoe je de wie-
ken afremt, en ze laten de maalste-
nen zien. Via een beeldscherm kun-
nen bezoekers bovenin de kap kij-
ken. En natuurlijk kunnen ze pan-
nenkoeken, kruidkoek en knieper-
tjes proeven, gebakken van molen-
meel. Er is koffie en thee, en voor 
kinderen limonade.
In een molen kun je zien wat indu-
strie was voordat de stoommachine 
en elektriciteit bestonden...
De Veenmolen is bijna 200 jaar oud 
en staat aan de Oudhuijzerweg 
109 in Wilnis. Goed te bereiken per 
auto, maar ook heel geschikt als 
rustplaats tijdens een fietstocht 
door de Venen.

Het uitdeelpunt gaat open
Uithoorn - Het Uitdeelpunt ‘Love 
to Share’ gaat dinsdag 13 mei ein-
delijk open. Het uitdeelpunt is een 
plek waar iedereen, woonachtig in 
de gemeente Uithoorn, gratis spul-
len kan halen, zoals kleding, schoe-
nen, speelgoed en klein huishoude-
lijk spul (servies, glaswerk).

Max. 2 stuks per keer (altijd in over-
leg met een van de medewerkers 
van Het Uitdeelpunt). Ook kunnen 
er spullen kosteloos afgeleverd wor-
den. Zo kunnen we naar elkaar om-
zien en een ander blij maken met 
spullen die we zelf niet meer no-

dig hebben. We Love to Share! Ope-
ningstijden: Dinsdag van 09.30-
11.30 uur. (kijk voor actuele ope-
ningstijden op www.ecguithoorn.
nl of www.facebook.com/uitdeel-
punt). Evangelische Christen Ge-
meenschap (ECG),Herman Gorter-
hof 3 (zij-ingang). Spullen afleve-
ren alleen binnen openingsuren. Wij 
nemen geen spullen aan die vuil of 
stuk zijn. Alleen gewassen kleren. 
Voor grote dingen zoals banken en 
kasten is er de mogelijkheid een 
briefje op te hangen met gegevens. 
Ook voor spullen die u zoekt kunt u 
daarvoor terecht op het prikbord.

Laatste weekend theaterseizoen
U2NL en Moederdagconcert 
met LA The Voices in Crown
Aalsmeer - Aankomend week-
end is alweer het laatste weekend 
van het theaterseizoen voor het 
Crown Theater in het centrum van 
Aalsmeer. Er is voor elk wat wils. 
Vrijdag 9 mei staat U2NL op de 
planken. Europa’s meest succes-
volle coverband, van de wereldbe-
kende popgroep U2, bestaat uit vier 
fantastische muzikanten die gek zijn 
van muziek. En die muziek maken zij 
het liefst voor volle zalen met men-
sen die uit hun dak gaan.
Daarom maakt U2NL van elke show 
een feest. Ze zijn al ruim tien jaar 
bezig en maken naast U2 covers, die 
ze overigens op hun eigen manier 
vertolken, ook zelf nummers.

Sprintprijs
Heb je zin in honderd procent rock 
’n roll op de bühne, koop dan nu een 
kaartje voor de sprintprijs van 21,50 
euro (waarbij geldt op is op). Een re-
gulier kaartje kost slechts 25 euro. 
Speciaal voor moederdag treden de 
heren van LA The Voices zondag 11 
mei op met een live orkest en trak-
teren op de voorstelling ‘Lieve Ma-
ma’ in Crown Theater Aalsmeer. 
Menig moederhart zal geraakt wor-
den door de zangstemmen die va-
riëren van klassieke tenor, bari-
ton, pop en zelfs rock. LA The Voi-
ces bestaat uit Remko Harms, Richy 
Brown, Roy van den Akker en Peter 
Strykes. Vier mannen met stuk voor 
stuk individuele kwaliteiten.

Samen staan ze garant voor kippen-
vel en emotie in muziek en brengen 
ze een smeltkroes van pop en klas-

sieke muziek op een hoogstaand ni-
veau dat in Nederland nooit eerder 
is vertoond. Nummers vol power, 
passie en muzikaliteit afgemaakt 
met sublieme teksten.
De mannen hebben na het vertrek 
van Gordon snel hun muzikale car-
rière weer opgepakt en één van de 
laatste hoogtepunten was toch wel 
de release van hun CD ‘Dit Zijn Wij’, 
gevolgd door radio- en televisie-
optredens en concerten in het he-
le land. LA The Voices zingen ju-
weeltjes die iedereen - maar voor-
al de moeders - zeker in haar hart 
zal raken. 

De voorstelling is op zondagavond 
11 mei en begint om 19.30 uur. 
Kaartprijs: Eerste rang 29,50 euro 
en tweede rang 24,50 euro. Ook is 
er een verrassings-Moederdag-the-
aterarrangement beschikbaar voor 
slechts 39,50 euro, voor voorstelling 
plus diner.

Meer entertainment 
Ook Mariska van Kolck komt met 
moederdag naar Crown Theater 
Aalsmeer. Zij geeft 11 mei ’s mid-
dags om 15.00 uur in The Club bij 
‘Exclusief bij Bob &Gon’ een intiem 
concert.

Kaartprijs 15 euro per persoon. Nog 
leuker is om hiervoor het High- 
wine-arrangement te boeken voor 
25 euro per persoon. Dit is inclu-
sief concert, 2 glazen wijn en amu-
se. Kijk voor meer informatie en 
arrangementen op www.crownthea-
teraalsmeer.nl of bel 0900-1353.









Uithoorn - Op zaterdag 3 mei werd 
een succesvol Walking Dinner geor-
ganiseerd door drie vooraanstaan-
de Uithoornse restaurants. Op ba-
sis van mooie ingrediënten van het 
seizoen hadden Iris en chef Albert 
van Hertog Jan op ’t Water, Karin 
en chef Peter van La Musette en 
Tijmen en chef Nicky van Amstel-
fort een prachtig menu samenge-
steld. Elk van de restaurants druk-
te zijn eigen stempel op de gerech-
ten van dit menu. De 84 gasten die 
vooraf hadden gereserveerd wer-
den in drie groepen verdeeld. Elke 
groep werd in één van de restau-
rants ontvangen met bubbels en de 
gasten schoven gezellig aan. Bij de 
eerste gang werd een gerecht ge-
serveerd met zalm en asperges, dat 
werd begeleid met een prachtige 
Viognier. Daarna begon de eerste 
ronde van de ‘stoelendans’. Na het 
voorgerecht ging iedere groep per 
boot of te voet naar het volgende 
restaurant waar het hoofdgerecht 
opgediend werd. De Amstel liet zich 
van haar beste kant zien, de gasten 
genoten van een prachtige helde-
re voorjaarsavond. De boot arriveer-
de bij Hertog Jan op ’t Water aan 
het prachtige terras dat omzoomd 
was met lichtjes. Bij het hoofdge-
recht van kalf met voorjaarsgroen-
ten werd een bijzonder prettige ro-

de wijn geschonken uit de Carbe-
dès. Een mooie blend die het ge-
recht perfect afmaakte.

Dessert
Voor het dessert vertrok iedere 
groep weer te voet of per boot naar 
het derde restaurant.
Dit keer een combinatie van ana-
nas, kokos en chocolade. Dit ge-
recht werd in alle restaurants be-
geleid met een dessertwijn, een 
Rivesaltes Ambré Hors d’Age. Tot 
slot werd iedere groep weer terug-
gebracht naar het beginpunt waar 
het Walking Dinner werd afgeslo-
ten met een kop koffie en friandises. 
De restauranthouders werden over-
laden met complimenten over deze 
unieke avond.

Een prachtig initiatief bedacht door 
de drie restaurants in Uithoorn.
De ondernemers kijken terug op 
een succesvolle samenwerking 
en verheugen zich al op volgen-
de editie van deze Uithoornse cu-
linaire beleving. Kortom een avond 
met een gouden randje die absoluut 
voor herhaling vatbaar is!
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Zaterdag 10 mei voor moederdag:

Gratis Knutselterras voor kinderen 
in winkelcentrum Zijdelwaard

Uithoorn - Zondag 11 mei is het weer Moederdag! En natuurlijk besteedt de winkeliersvereniging Zijdel-
waard daar ook aandacht aan. Zaterdag 10 mei van 12 tot 16 uur staat er een knutselterras in het winkel-
centrum. Kinderen kunnen daar onder begeleiding gratis een mooie sleutelhanger voor moeder maken. De 
kinderen kunnen de sleutelhangers in Ibiza-stijl in verschillende kleuren maken. Verschillende onderne-
mers van Zijdelwaard hebben een kraam met moederdag-aanbiedingen bij de winkel staan. Kom zaterdag 
10 mei dus naar winkelcentrum Zijdelwaard voor de Moederdag-inkopen!

IN UITVOERINGIN UITVOERING

TravelXLatHome
Persoonlijke service in vakantieplanning

Een rubriek waarin lokaal 
gevestigde bekende en minder 
bekende bedrijven door 
middel van een kort profi el 
redactioneel worden belicht.

U hebt uw vakantie nog niet ge-
boekt maar geen zin om naar een 
reisbureau te gaan of op internet 
uw hele reis zelf te plannen. En als 
je het goed wil doen is dat een he-
le klus. Tenslotte ben je zelf geen 
touroperator! Neem in zo’n ge-
val dan eens contact op met Es-
ther de Haas. Zij is (mobiele) Tra-
velplanner en werkt van huis uit 
(vandaar ‘atHome’) in de Legmeer 
in Uithoorn. Om gebruik te maken 
van een omvangrijk netwerk waar-
in touroperators, bekende reisbu-
reaus, luchtvaart- en cruisemaat-
schappijen zijn verenigd, is zij aan-
gesloten bij TravelXL. Dat is een 
samenwerkingsverband van een 
groot aantal gerenommeerde on-
afhankelijke kwaliteitsreisbureaus 
in Nederland. XL staat voor een 
gegarandeerd excellent persoon-
lijk advies voor al uw reizen, city-
trips en vakanties waar ook ter we-
reld. Zowel particulier als zakelijk. 
Esther maakt deel uit van de or-
ganisatie, maar werkt geheel zelf-
standig. Zij maakt afspraken om 
bijvoorbeeld bij u thuis samen met 
u een reis door te nemen en/of te 
boeken. Dat scheelt u een heleboel 

werk want Esther kent het klappen 
van de zweep als geen ander met 
haar meer dan 20 jaar ervaring in 
de reisbranche. Daarnaast is het 
niet duurder dan bij een doorsnee 
reisorganisatie, soms zelfs goedko-
per en de brede service is inbegre-
pen van voor, tijdens (als het no-
dig is) en zelfs na de vakantie wan-
neer een korte evaluatie plaats-
vindt hoe u de reis heeft ervaren. 
Esther is met haar organisatie hét 
adres voor op maat samengestelde 
luxe vakanties, luxe rondreizen en 
luxe cruises. Of u dat privé, met het 
gezin, in groepsverband of als een 
incentive voor iemand wilt doen. 
TravelXL is aangesloten bij de
ANVR en SGR. Een pré is dat Es-
ther met haar ervaring voor de 
meeste vakantiebestemmingen 
ook gebruik kan maken van ande-
re hotels, overnachtings- en ver-
blijfslocaties dan die welke ‘stan-
daard’ door touroperators wor-
den aangeboden. Vaak nog mooi-
er gelegen, romantischer én soms 
nog goedkoper ook! Over roman-
tisch gesproken: u kunt bij Esther 
ook terecht voor het boeken van 
een exceptionele huwelijksreis! Het 
is echt de moeite waard eens op de 
website 
www.TravelXL.nl/Esther-de-Haas
te kijken waar u een volledig aan-
bod aan vakantiemogelijkheden, 
cruises, voordelige vluchten met 

en zonder hotels, autohuur e.d. 
aantreft.

“Niet alleen is er op de website 
een online aanbod te zien van de 
grootste reisaanbieders. Tevens 
kunt u uit het aanbod van meer 
dan 15.000 (!) vakanties uw va-
kantie selecteren op minimaal 40 
verschillende kenmerken m zo uw 
keuze te maken. Komt men er niet 
uit of wilt u dat op voorhand samen 
met mij doen, dan is een belletje of 
mailtje voldoende om een afspraak 
te maken. Dan kom ik naar u toe,” 
laat Esther weten. “Ik heb ook na-
genoeg alle reisbrochures en cata-
logi in huis om u op papier een en 
ander te laten zien. Daarnaast heb 
ik mij gespecialiseerd in citytrips. 
Verder is het mogelijk een vakan-
tiebestemming voor u te zoeken 
en samen te stellen die afgestemd 
is op uw budget. U weet niet wat 
voor verrassende mogelijkheden 
dat biedt. Dat alles met een per-
soonlijke service die u niets extra’s 
kost.” Esther geeft tevens aan dat 
zij voor een aantrekkelijke en af-
gesproken vaste prijs taxidiensten 
met een 8-persoons busje naar en 
van Schiphol kan regelen. Op elk 
tijdstip.

Meer weten? Bel haar:
0297-580915 of e-mail: 
edehaas@travelxlathome.nl.

Walking Dinner een 
weergaloos succes!

Vrolijke aflevering bij 
Renault Nieuwendijk!
Uithoorn - Blije kinderen op be-
zoek bij Renault Nieuwendijk, op 
woensdag 30 april. Zij kwamen mee 
met Tanja van Velden van Kinderop-
vang Solidoe om twee zeven per-
soons Dacia Lodgy’s in ontvangst 
te nemen. Buiten de showroom van 
Nieuwendijk waren de splinternieu-
we auto’s verstopt onder een blauw 
doek. De kinderen vonden het heel 
spannend wat er onder het doek 
zou zitten en hebben de auto’s met 
zijn allen onthuld. Daarna gingen ze 
in de auto’s zitten en werden alle 

knopjes getest, in het bijzonder de 
toeter. Na de aflevering gingen de 
auto’s de weg op met de radio hard 
aan en de kinderen vrolijk meezin-
gend.

Tanja van Velden: “Wij hebben ge-
kozen voor Dacia omdat het een 
solide, betrouwbaar en betaalbaar 
merk is, helemaal passend bij de 
kernwaarden van Solidoe. Solidoe 
vindt het fijn om met lokale onder-
nemers verbinding te zoeken waar-
bij er een klik moet zijn. Bij Renault 

Nieuwendijk was dit direct zo. Pret-
tig, zoals ze met ons meedenken.” 
De ruime auto’s worden ingezet 
om de kinderen van school te halen 
(Amstelveen, Aalsmeer, Kudelstaart, 
Uithoorn en De Kwakel) en naar de 
naschoolse opvang te brengen.

Solidoe heeft met 22 vestigingen 
een regiofunctie net zoals Nieuwen-
dijk. Op de auto’s is dan ook een 
sticker geplaatst met: Solidoe en 
Renault Nieuwendijk samen sterk in 
de regio.

Waar drinkt u koffie uit?

Met dit gevoel hebben Alzheimerpatiënten dagelijks te kampen.

Help Alzheimer overwinnen. Dan hoeft niemand zichzelf te verliezen.
1 op de 5 mensen krijgt dementie, waarvan Alzheimer de meest voorkomende vorm is. 
www.alzheimer-nederland.nl
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C1000 Visser haalt voor 
Stichting ALS 200 euro op
Uithoorn - In maart en april heeft 
C1000 Visser in het Dorpscentrum 
van Uithoorn meegewerkt aan een 
inzamelingsactie voor het goede 
doel. Klanten konden hun flessen 
bonnen doneren voor de Stichting 

ALS. Dit is de Stichting die geld in-
zamelt voor het zoeken van een me-
dicijn tegen de dodelijke ziekte ALS. 
ALS (Amyotrofische Lateraal Scle-
rose) is één van de meest ernstige 
en invaliderende aandoeningen van 
het zenuwstelsel. ALS leidt tot pro-
gressieve zwakte van spieren in ar-
men, benen, gelaat en romp. Zwakte 
van de ademhalingsspieren is vaak 
de oorzaak van overlijden. Er be-
staat nog steeds geen behandeling 
of medicijn, waardoor de gemiddel-
de levensverwachting van een ALS 
patiënt slechts drie jaar is.
Het initiatief voor de inzamelings-
actie kwam van Eva Hekkenberg 
en Edgar Berger. Zij fietsen voor 
hun nicht Marieke Bakker, die sinds 
februari 2011 op 23 jarige leeftijd de 
diagnose ALS te horen kreeg, op 30 
mei de Mont Ventoux op in Frank-
rijk. Samen met Team Marieke zet-
ten zij zich in om zoveel mogelijk 
geld op te halen.
Alhoewel de flessen bonnen nu niet 
meer voor dit doel ingeleverd kun-
nen worden, kan er nog wel gedo-
neerd worden. Dit kan via de web-
site: http://deelnemers.tourduals.nl/
team/14/doneer/

Strijd bij BVK nog open
De Kwakel - Met nog maar 1 speel-
ronde voor de boeg is nog lang niet 
alles beslist wat  promotie en degra-
datie betreft en diverse paren zullen 
volgende week met een flinke dosis 
spanning in het lijf de bridge-arena 
in Dorpshuis De Quakel betreden.
Die spanning zal ook voelbaar zijn 
bij de deze week ongenaakba-
re Kitty en Huub van Beem die een 
fraai oplopende reeks in deze cy-
clus (51,4%, 53%, 54,5% en bij-
na 57% vorige week) een schitte-
rend vervolg gaven door deze week 
het voltallige veld in de A lijn met 
68,75% volledig te declasseren. Of 
zij volgende week nog hoger sco-
ren valt te bezien, maar zij staan wel 
met een voorsprong van 1,13% ge-
middeld op nummer 2 pontificaal 
1e in de totaalstand. De periodeti-
tel lijkt dus hun deel te worden. Ri-
ta en Wim Ritzen scoorden een de-
gelijke 55,56% en werden daarmee 
2e, terwijl Francis (‘oh, oh wat gaan 
wij slecht’) Terra met invalster Janny 
Streng 3e werd met 54,51%. 
Onderin gaven Riet Doeswijk en 
Joop den Blanken niet thuis en hun 
score was dan ook niet om over 
naar huis te schrijven. De strijd te-
gen degradatie lijkt hier voor 3 pa-
ren wel gestreden en in theorie zijn 
er nog 5 kandidaten voor de 4e de-
gradatieplaats.

B-lijn 
In de B lijn was de 1e plaats voor Ria 
Broers en Loes Schijf met 62,15%. 
Daarmee stelden zij hun promotie 
naar de A lijn wel veilig. Nel Bakker 

en Hans Wagenvoort werden met 
56,6% 2e en de 3e plaats was hier 
voor Piet v.d. Poel en Gerard de Kuij-
er met 54,38%. De van een welver-
diende vakantie genietende Adriaan 
en Tiny Kooyman blijven aan kop in 
de totaalstand. Emmy en Gerard van 
Beek noteerden deze week de laag-
ste score in deze lijn waarmee zij de 
gevarenzone angstig dichtbij zien 
komen. De huidige nummer laatst 
in de totaalstand zal niet aan degra-
datie kunnen ontkomen, maar voor 
de 3 andere degradatieplaatsen zijn 
nog 5 paren niet veilig.

C-lijn 
In de C lijn schoten Paula en Klaas 
Kniep uit hun slof met 61,67%, 
waarmee zij naar de 4e plaats in de 
totaalstand opschoven en dus zo-
maar zouden kunnen terugkeren 
naar de A lijn. Naast applaus voor 
dit paar was er ook volop respect 
voor Tilly en Frans Wouda, die na 
een paar weekjes vakantie (waar-
schijnlijk trainingskamp!) verrasten 
met 60,42% en een 2e plaats. Jan-
ny Snabel vormde een sterk kop-
pel met good old Lous Bakker en zij 
kaartten 59,17% bij elkaar. Dat de-
den Ruud Doeswijk en Huub Zand-
vliet echter ook, dus een gedeel-
de bronzen plak voor deze 2 pa-
ren. Ineke Hilliard en Huub van Gef-
fen blijven de totaalranglijst aanvoe-
ren. 3 van de 4 komende promoven-
di staan hier wel vast en voor de 4e 
plek komen nog 5 paren in aanmer-
king. Volop onzekerheden dus nog. 
Over 1 week weten we alles.

Halverwege bij 
Bridgeclub De Legmeer
Uithoorn - Na het vuurwerk van vo-
rige week nu weinig positief spekta-
kel in de derde zitting van de laatste 
ronde parenbridge. In de A- lijn een 
gedeelde eerste plaats voor Gerda & 
Jaap en Jan & Ben met een beschei-
den score van 57,92%. André & Cora 
volgden op drie met 55% precies en 
ook de nummers vier en vijf, Lijnie & 
Rita en Cobie & Trudi, kwamen met 
53,75% op gelijke hoogte. Wel enig 
negatief opvallends, de laatste plek 
was voor Ben & Ger en dat is toch 
wel erg beneden hun kunnen!
In de B- lijn zijn Tom & Herman aan 
een zeer goede ronde bezig. Nu één 
met een fraaie 60,76%, wat promotie 
een flink stuk dichterbij laat komen. 
Het zelfde geldt eigenlijk voor Floor 
& Theo die op 57,99% uitkwamen. 
Tegen ze spelen is behoorlijk frus-
trerend, ze bieden erg goed zodat je 
als tegenstander met weinig pun-
ten vrij kansloos bent. Ans Voogel 
was succesvol aan het sparren met 
een nieuwe bridge liefde en samen 
met Rob haalde ze een derde plek 

met 56,60% binnen. Marijke & Ger 
presteren als gevallen A ook rede-
lijk, een vierde plaats werd hun deel 
met 53,13%. Op nummer vijf eindig-
den Els & Tini, die met 51,74% met 
een kaartlengte Elisabeth en Maar-
ten (51,39%)voor bleven. In de C- 
lijn hadden Ans & Wim het hoog-
ste percentage van de avond. Met 
63,19% werden de tegenstanders 
duidelijk terug gewezen. Mieneke & 
Anneke deelden als tweede en der-
de de score van 55% met Marianne 
& andere Anneke. Wies en Debora 
maakten netjes 54,17% en Maria & 
Klaas werden met 48,33% toch nog 
vijfde. Volgende keer voor de laat-
ste maal in de barzaal van sporthal 
De Scheg en op woensdag 14 mei 
wordt om 19.15 uur de nieuwe lo-
catie bij Dans & Party centrum Co-
lijn aan de Industrieweg 20 inge-
wijd. Hier worden voortaan met in-
gang van 4 juni ook de zomerdrives 
gespeeld. Voor inlichtingen het se-
cretariaat: gerdaschavemaker@live.
nl of per telefoon 0297 567458.

Joey, Rody, Kevin, Djayden, Aschraf, Noah, Alexander, Frederik en Berend

Hertha3 kampioen van 
een bevlogen seizoen!
Uithoorn - Na een goede eer-
ste seizoenhelft waar ongeslagen 
als Herbstmeister de winterstop 
in werd gegaan, werd al voorzich-
tig het K-woord al in de mond ge-
nomen. Vooral ook omdat er in de 
maand maart geschiedenis werd 
geschreven door 5 maal op rij met 
dubbele cijfers te winnen. De cham-
pagne flessen werden al besteld 
en de platte kar zou worden opge-
poetst. Maar hierna miste Hertha3 
twee wedstrijden sterspeler Hoep 
en werd er verloren van rechtstreek-
se concurrent Zwaluwen en van het 
onbeduidende Vreeswijk.
De hoop was iets vervlogen, maar 
dankzij een competitie opzet van 3x 
spelen tegen elkaar en een Hercu-
les die hierdoor 2 keer onze concur-
rent verslaat, kon de koppositie be-
houden worden. Twee weken ge-
leden was het dan zover, een ech-
te 6-punten wedstrijd, tegen de-
ze Hercules. Bij verlies of gelijkspel 
was het duidelijk dat er niets meer 
te halen viel. Maar alles viel op zijn 
plaats, met een prachtige 3-6 over-
winning tot gevolg. Nu kon er een 

week later weer in Hercules het 
kampioenschap worden binnen ge-
haald tegen team 23, een laagvlie-
ger op de ranglijst.

Supporters
Alle trouwe supporters waren voor 
deze wedstrijd naar Utrecht geko-
men om de kampioenswedstrijd te 
aanschouwen. Het werd een gro-
te show, die even los moest komen, 
maar uiteindelijk stokte het score-
verloop bij 14-1. De ban werd ge-
broken dankzij de 0-1 door Wick, na 
een goede actie van Maria. Topsco-
rer Rooney die met 8 goals op een 
seizoenstotaal van 88 doelpunten 
terecht kwam, speelde als vanouds. 
Vaste invaller Bruder Koolweich, die 
meer dan de helft heeft meegedaan, 
maakte deze wedstrijd 5 kools. Ti-
nus deed helaas niet mee, maar zag 
langs de kant dat het goed stond. En 
keeper Zorggras hield deze avond 
net niet de nul, omdat de Reedt dit 
achterin niet toeliet. Na het laatste 
fluitsignaal barstte het feest los en 
was het kampioenschap binnen ge-
harkt.

Legmeervogels E8 
ongeslagen kampioen
Uithoorn - De Legmeervogels E8 
pupillen zijn ongeslagen kampioen 
geworden in deze voorjaarscompe-
titie. Het was tot aan de laatste wed-
strijd spannend. De laatste 2 wed-
strijden moesten we tegen de num-
mers 2 en 3 van de ranglijst. Winnen 
was het enige wat telde om kampi-
oen te kunnen worden, want Pan-
cratius uit Badhoevedorp zou nog 
gelijk kunnen komen. Afgelopen za-
terdag speelde het team de laat-
ste wedstrijd uit tegen Pancratius. 
Er moest minimaal gelijk gespeeld 
worden om kampioen te wor-
den. De jongens van het team wa-
ren allemaal enorm gespannen en 
zenuwachtig aan de wedstrijd be-
gonnen. Door een vroege goal van 
Alexander was het al snel 1-0 voor 
Legmeervogels. De spanning bleef 
echter de gehele wedstrijd, want 
een tweede goal volgde maar niet. 

Heel vaak waren we dichtbij, maar 
toch ging de bal er niet in. Joey en 
Aschraf kregen kansen, maar he-
laas de keeper stond telkens in de 
weg. Pancratius kon gelukkig ook 
niet scoren, doordat Rody en Kevin 
achterin als 2 keiharde bikkels aan 
het verdedigen waren. Ook het mid-
denveld met Noah, Djayden, Fre-
derik en Alexander hebben enorm 
hard gewerkt om stand te houden 
tegen een sterk Pancratius. Er kwam 
nagenoeg geen tegenstander voor-
bij en anders was er nog een sterk 
keepende Berend.

Het vele meegereisde publiek, de 
coaches en de spelers waren blij en 
opgelucht dat het eindsignaal klonk 
van deze kolkende en spannende 
kampioenswedstrijd. LMV E8 dus 
met 1-0 gewonnen en als team een 
heel mooi seizoen gehad!

Bingo bij ANBO
Uithoorn - Op dinsdag 13 mei a.s. 
organiseren de Ouderenbonden 
ANBO en KBO hun gezamenlijke 
Bingomiddag in Wijksteunpunt Bil-
derdijkhof, Bilderdijkhof 1 te Uit-
hoorn. Aanvang 14 uur, de zaal is 
open vanaf 13.30 uur en gastvrouw 
is Hanny Kampen. Ook niet ANBO-
KBO leden zijn van harte welkom op 

deze gezellige middag ! Er zijn bij-
zonder mooie prijzen te winnen , bo-
vendien zijn de consumpties rede-
lijk 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 vol-
gende Bingomiddag is op dinsdag 
10 juni aanstaande.

AKU atleten
3x tweede plaats!

Uithoorn - Zondag 4 mei werd de 
laatste wedstrijd gelopen van het 
Zorg en Zekerheid Circuit.  Dit cir-
cuit bevat 8 lopen van november 
2013 tot mei 2014 in Mijdrecht, Lis-
se, Leiden ,Uithoorn ,Voorschoten, 
Roelofarendsveen en Noordwij-
kerhout. Voor AKU deden veel at-
leten mee waaronder Sjoerd, Thijs 
en Kirsten Heemskerk,  Loek Jan-
maat en Iselin Keune. Deze jonge-
ren van de AKU liepen allemaal mee 
met de 5 km afstand. Zondag was 
de ontknoping en Sjoerd, Loek en 
Iselin hadden kans op een podium-
plaats.   Sjoerd ging uitstekend van 
start met  Loek in zijn kielzog. De 
omstandigheden waren uitstekend, 
niet te warm en weinig wind. Na 16 

minuten stonden we al klaar bij de 
finish en zagen we Sjoerd al binnen 
komen in een uitstekende tijd van 
16.29 min.   Hij finishte als derde .
Niet veel later kwam Loek ook al in 
zicht en hij finishte in zijn leeftijds-
categorie als éérste in een nieuw 
PR van 17.27 min. Thijs liep ook een 
mooie tijd van 19.14 min, net zoals 
zijn zus Kirsten in een tijd van 25.35 
min Iselin moest ook goed presteren 
om haar plek in het klassement te 
behouden en natuurlijk slaagde zij 
daar in , in een mooie tijd van 20.43 
min. Met deze laatste wedstrijd heb-
ben Sjoerd, Loek en Iselin allemaal 
een tweede plaats behaald in het al-
gemeen klassement van 8 wedstrij-
den. Top-prestatie!!!

Postduivenvereniging 
“Rond de Amstel”
Regio - Jongstleden zaterdag heb-
ben de duiven van de duivenliefheb-
bers uit de regio hun vierde Vites-
se vlucht gevlogen. Deze keer wer-
den de duiven gelost in het Belgi-
sche Wolvertem ongeveer 146 km.
De temperatuur was aan de lage 
kant ongeveer tien graden toen de 
duiven om 09:30 uur gelost wer-
den bij een lichte tegenwind uit het 
Noord-Noord-Oosten.
Dat het dit keer een flinke klus was 
voor de duiven bleek uit de snel-
heden die door de duiven gehaald 
werden. De winnende duif van Pe-
ter Bosse landde om 11:26:47 uur op 
zijn hok en maakte daarbij een snel-
heid van 1255 m. p/min. wat over-
een komt met ruim 75 km. p/uur. 
Dat dit een snelle duif was bleek 
later toen alle duiven van Rayon F. 
weer thuis waren en de uitslag be-
kend werd en bleek dat de “660” 
van Peter 10e was van 3323 duiven. 
Een mooie prestatie hetgeen tevens 
een eervolle vermelding in het dui-
venblad “Spoor der Kampioenen” 
oplevert.
Tweede werd Leo v.d. Sluis uit Uit-
hoorn. Zijn duiven krijgen ook weer 
de forme te pakken. Derde werd 
Ali Khodair uit Aalsmeer die na vier 
vluchten aanvoerder van de Vitesse 
competitie is. Leo en Ali presteer-

de in Rayon F ook prima. Zij werden 
17e en 35e.

De volledige uitslag:
01. Peter Bosse, Uithoorn
02. Leo v.d. Sluis, Uithoorn
03. Ali Khodair, Aalsmeer
04. Hennie Pothuizen, Vinkeveen
05. Ton Duivenvoorde, De Hoef
06. Darek Jachowski, Mijdrecht
07. Ron den Boer, Uithoorn
08. Theo Kuijlenburg, Amstelhoek
09. Hans Half, Amstelhoek
10. Martin Bosse, Uithoorn

Open dag fietsvereniging 
de Merel
De Ronde Venen - Zondag 18 mei 
houdt TTC de Merel weer een open 
dag. Hebt u een racefiets en wilt u 
meer gaan fietsen? Misschien wel 
in groepsverband? Kom dan naar 
de open dag van TTC de Merel op 
zondag 18 mei. Iedereen is welkom.
Jong en oud, mannen en vrouwen, 
hardrijders en recreatieve fietsers, 
voor iedereen is er een geschikte 
groep om mee te fietsen. Hebt u nog 
geen helm? De Merel heeft helmen 
beschikbaar om te lenen.
TTC de Merel, de fietsvereniging 
in De Ronde Venen, wil het toer-
fietsen in groepsverband meer po-
pulair maken, daarom houden wij 
open dag. Bezoekers aan de open 
dag krijgen informatie van ervaren 
toerfietsers over de vereniging, ze 
krijgen tips over het racefietsen en 
het fietsen in groepsverband. Daar-
naast geeft de vereniging de moge-
lijkheid vrijblijvend mee te fietsen in 
een groep ervaren toerfietsers. 

Tijd: De open dag wordt gehouden 
op zondag 18 mei en begint om 8.30 
uur. U wordt ontvangen met een 
kopje koffie, waarna er rond 9.00 
uur 3 groepen zullen vertrekken. 
Ook na afloop van de rit krijgt u iets 
te drinken aangeboden. 

Om 9.00 uur starten er 3 verschillen-
de groepen fietsers: Groep 1 rijdt 60 
km met een snelheid van ongeveer 
30 km/uur. Groep 2 rijdt 50 km en 
zal ongeveer 27 km/uur aanhouden. 
Groep 3 rijdt 50 km met een snel-
heid rond 25 km/uur.
Locatie: Eetcafé de Schans, Uitweg 
1, Vinkeveen.

Leuk om te weten
Elke zondagochtend is er een fiets-
tocht in groepsverband. Elke don-
derdag fietst er een seniorengroep.
In de zomertijdperiode wordt ook op 
woensdagavond in groepsverband 
gefietst.

Inschrijving fietstocht geopend
Rondje Stelling geschikt 
voor recreatieve fietsers
Regio - De succesvolle fietstocht 
Rondje Stelling is wederom uitge-
breid met een kortere afstand. Door 
de keuze in drie verschillende af-
standen wordt de Stelling van Am-
sterdam nog toegankelijker voor 
toerfietsers die geïnteresseerd zijn 
in het verhaal achter de betonnen 
wanden van de oude forten die op 
deze dag fungeren als verzorgings-
post. Nu inschrijven voor de toer-
tocht betekent korting op de 170 
of 85 km of de nieuwe afstand van 
45 km over de vroegere verdedi-
gingslinie op zaterdag 30 augus-
tus. Start vanuit Uithoorn Jong en 
oud kan op racefiets, toerfiets of e-
bike op 30 augustus opstappen voor 
een fietsbelevenis rond de vroege-
re waterkering van Amsterdam. De 
start is bij de Uithoornse Wieler Trai-
nings Club die dit jaar voor de derde 
keer het Rondje Stelling organiseert. 
Naast racefietsers die de langste af-
stand over de hele Stelling rijden 
zijn recreanten dit jaar ook in de 
gelegenheid om de uitgezette rou-
te langs oude verdedigingswerken 
te fietsen. De belangstelling voor 
de culturele waarde van dit Unes-
co Werelderfgoed is bijzonder groot 
mede door de timing net na de zo-
mer waarin veel oude forten zijn ge-
opend voor publiek.

Nieuwe korte afstand
De 45 km afstand is nieuw en wordt 
dit jaar voor het eerst gereden. Spe-
ciaal voor gezinnen en recreatieve 
fietsers maar ook voor fietsers met 
trapondersteuning is deze afstand 
goed te halen.

Deze afstand start ook in Uithoorn 
en gaat langs 5 oude forten van de 
Stelling van Amsterdam. Daarbij is 
zoveel mogelijk rekening gehouden 
dat ook de deelnemers aan een kor-
te afstand een optimale belevings-
waarde krijgen van de vroegere ver-
dedigingslinie. De 170 km afstand 
gaat over de hele verdedigingsli-
nie langs 35 forten en sluizen en is 
een uitdaging voor goed getrainde 
racefietsers. De 85 km afstand blijft 
ten zuiden van de Stelling van Am-
sterdam langs 12 forten en is heel 
populair bij racefietsers en sportie-
ve fietsers.

Inschrijven
De inschrijving is vanaf 1 mei ge-
opend op www.rondjestelling.nl.

Het inschrijfgeld bedraagt 4,-, 5,- of 
6,- afhankelijk van de afstand die je 
wilt fietsen en om gezinnen gele-
genheid te geven met elkaar te fiet-
sen zijn kinderen tot 16 jaar gratis.
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KDO D1 kampioen van de 2de klasse!
De Kwakel - Na een najaarscompe-
titie waar KDO net op de 3de plaats 
eindigde met 2 punten verschil ach-
ter de koplopers RKAVIC en RKDES 
was het dan de voorjaarscompeti-
tie waarin het moest gebeuren. Met 
een basis kern van spelers die vo-
rig jaar al bij elkaar in de D1 zaten 
aangevuld met 1ste jaars D spelers 
die over gekomen waren uit de E1 is 
er een heel aardig team neer gezet. 
Een voetballend maar ook een team 
waarbij de inzet volop aanwezig is. 
In de voorjaarscompetitie is KDO in-
gedeeld bij de Amsterdamse clubs, 
Vlug en Vaardig, Nieuw West, WV-
HEDW, Buiksloot en VVA Spartaan. 
De eerste wedstrijden waren dan 
ook even wennen aan het type te-
genstander met veel fysiek en tech-
nische spelers.

Al snel kregen wij de smaak te pak-
ken en bleven wij gedurende de 
competitie mee spelen om de kop-
positie. Dit zorgde ervoor dat er tot 
zaterdag 03-05-2014 nog niet ge-
zegd kon worden wie er kampioen 
zou gaan worden. De strijd zou gaan 
tussen KDO en tussen VVA Spar-
taan. De stand zaterdag: 1ste VVA 
Spartaan: 9 gespeeld en 18 punten, 
2de KDO: 8 gespeeld en 17 punten. 
De laatste wedstrijd voor VVA Spar-
taan is dan ook tegen KDO dus dit 
zou ook nog eens de beslissende 
wedstrijd kunnen worden. Het was 
dus voor KDO of gelijk spelen en 
het tegen Nieuw West thuis afma-
ken of meteen winnen en Kampioen 
worden bij VVA Spartaan. Hiervoor 
moest wel eerst de alles behalve 

makkelijke wedstrijd bij VVA Spar-
taan gewonnen worden. 

Eerste helft
De eerste helft weet VVA Spartaan 
het dan ook nog eens goed lastig 
te maken door uit een penalty de 
1-0 te maken. De eerste helft ver-
loopt verder met een aantal kansen 
voor beide teams maar verder zon-
der doelpunten. De tweede helft al-
lemaal de mouwen maar eens goed 
opgestroopt en er vol tegen aan ge-
gaan. Dit wordt dan ook uiteinde-
lijk beloond uit een snelle counter 

Legmeervogels B1 kampioen
Uithoorn - Een sidderende finale op 
veld 1 afgelopen zondag resulteerde 

in een schitterende maar moeizame 
overwinning op Buitenveldert. Na 

Trainingskamp UWTC 
werpt zijn vruchten af
Uithoorn - Na een geslaagd trai-
ningskamp van UWTC in de Arden-
nen hadden de junioren Bart de Veer 
en Jaron Berends zin in een bergrit. 
Dus gingen de mannen zondag 4 
mei richting Limburg om in Simpel-
veld de zware bergomloop te rijden. 
Het zwaarste criterium van Neder-
land. Maar liefst 120 junioren ston-
den hier aan start om een wedstrijd 
van 72 kilometer te rijden waarin 
maar liefst 13 keer de Huls beklom-
men moest worden. De Huls is een 
klim van 1 kilometer lengte met een 
stijgingspercentage van 10%. 
Jaron nestelde zich al vlug in de kop 
van het peloton en wist in de vier-
de ronde met 5 andere renners te 
ontsnappen tijdens de klim van de 
berg. Zij wisten de voorsprong tot 
maximaal anderhalve minuut uit te 
bouwen. In de laatste ronde brak de 
kopgroep in tweeën en moest Jaron 
in de laatste 50 meters alle zeilen 
bijzetten om de aanstormende ach-
tervolgers voor te blijven. Met een 
mooie 5e plaats kon Jaron zeer te-
vreden zijn. Bart werd na 1 uur en 
20 minuten koers door de jury uit de 
wedstrijd gehaald. 
Jeroen Breewel wist op zaterdag in 
Yerseke een mooie tweede plaats in 
de wacht te slepen. 

Veteranen 
Op zondag 4 mei hebben de UWTC 
renners Leen Blom, Ben de Bruin en 
Guus Zantingh deelgenomen aan 
de wielerronde van Houten, bij de 
veteranen 60+ wedstrijd.
Direct na het startschot ontsnapte 
een renner uit het peloton hij wist 

6 ronden voor het peloton uit te blij-
ven. Het duurde tot halverwege de 
wedstrijd toen demarreerde 3 ren-
ners uit het peloton en er vonden 
nog 2 renners een aansluiting bij de 
3 koplopers. Deze kopgroep, van 5 
renners, werkte goed samen en na-
men een ruime voorsprong en wer-
den niet meer achterhaald door het 
peloton. De wedstrijd werd gewon-
nen door Bert Bakker uit Zaandam 
voor Hans van Bavel uit Sint Antho-
nis. De UWTC renners wisten zich te 
klasseren in dit sterke rennersveld: 
Guus Zantingh eindigde als 7e, Ben 
de Bruin als 13e en Leen Blom als 
18e. 
Op zaterdag pakte Eric Looij weer 
veel plaatsingspunten voor het NK 
tijdens de jeugdwedstrijd in Spaarn-
woude. Hij wist een mooie tweede 
plaats in de wacht te slepen. Zon-
dag deed Eric mee aan de hel van 
Netersel en ditmaal een 4e plaats.

een moeilijke start in de competitie 
een heerlijke revanche na de win-

terstop met goed voetbal. Ongesla-
gen kampioen worden is een com-
pliment voor het gehele team en ze-
ker niet te vergeten voor de trai-
ner Rene van Boxtel. Deze zondag 
had alle ingrediënten. Veel ouders 
en spelers uit andere teams en ui-
teraard een mooie grasmat. Onder 
leiding van good old Jan de Kuijer 
een mooie pot met een super snelle 
openingstreffer van de vogels.
Het leek al heel snel op een makke-
lijke overwinning maar wat 3 tot 4-0 
bij rust had moeten zijn bleef uit. Na 
de rust een nerveus legmeervogels 
wat helaas resulteerde in een goed 
afgewerkte goal van Buitenveldert. 
De druk werd wat opgevoerd en de 
vlam sloeg in de pan. Helaas was 
de scheids genoodzaakt een spe-
ler op de bank een rode kaart te ge-
ven. Na een goed uitgespeelde aan-
val uiteindelijk de bevrijdende tref-
fer. Het kampioenschap was een feit 
en voor vele van hun het 2e alweer 
binnen 3 seizoenen. Op naar de vol-
gend jaar waar een mooie uitdaging 
ligt op de zaterdag.
Spelers, technische staf en ui-
teraard ouders bedankt voor een 
prachtig seizoen.

Hetty en Ciny 
clubkampioen bij ABC
Regio - Vorige week speelden we 
de laatste wedstrijd van de der-
de competitieronde. Zowel in de 
A lijn als de B lijn hadden de pa-
ren die na zeven weken bovenaan 
stonden op de laatste competitie-
dag niet veel meer te vrezen. En dit 
werd ook bewaarheid. Inde A lijn 
werden Hetty en Ciny periodekam-
pioen en in de B lijn waren dat Aja 
en John. Op 1 mei was het vrij brid-
gen en dat was te merken aan de 
opkomst. Liefst zestien afmeldingen 
werden er genoteerd. Alvorens met 
het bridgen werd begonnen werden 
door de voorzitter de prijzen uitge-
reikt behorende bij het periodekam-
pioenschap, maar natuurlijk nog be-
langrijker het paar dat in het seizoen 
2013 / 2014 clubkampioen was ge-
worden. U heeft het al gelezen dat 
waren Hetty en Ciny. Net te laat voor 
een Koninklijke onderscheiding, 

maar toch heel mooie prijzen, aldus 
onze voorzitter. In de A lijn waren er 
deze week twaalf paren. Hetty en 
Ciny gedroegen zich als ware kam-
pioenen met weer een eerste plaats 
met 62,50%. Tweede werd het paar 
Madelon van Vessum en John Moc-
king met 58,65% en derde werden 
Addie en Jeannet met 52,60% 
In de B lijn werd het gelegenheids-
paar Hanny Hamacher en Joop 
Zoethout knap eerste met 59,38%. 
Ook de tweede plaats was voor 
een gelegenheidskoppel t.w. Cor-
ry Boomsma en Miep v.d. Hoek met 
58,75%, terwijl op de derde plaats 
beslag werd gelegd door Lyda Zon-
dag en Jan Visser met een score van 
56,88%. De komende meimaand is 
het vrij bridgen. Wilt u ook op don-
derdag morgen bridgen kom rustig 
naar ’t Buurtnest. Nieuwe leden zijn 
van harte welkom.

KDO 1 verdiend kampioen 
na zinderende confrontatie
De Kwakel - Het eerste elftal van 
KDO is afgelopen zondag kampioen 
geworden in de klase 4F. 

Vooraf waren de belangen duide-
lijk. KDO had een voorsprong van 
vier punten op directe concurrent 
Zuidoost United en een gelijkspel 
in Amsterdam was voldoende om 
kampioen te worden. Zuidoost Uni-
ted moest winnen om nog enige 
kans op de titel te maken. De eer-
ste helft van het duel in de Bijlmer 
was er één met veel hoogtepunten. 
Zuidoost United, onder aanvoering 
van Kevin Bobsen, speelde vol op 
de aanval en zocht snel de diepte 
bij een van de sterke spitsen. KDO 
wist van te voren dat de aanval het 
sterkste punt is van Zuidoost Uni-
ted, de ploeg heeft immers al meer 
dan honderd doelpunten gescoord. 
Echter lagen er veel mogelijkheden 

in de omschakeling voor de club uit 
de Kwakel. Zuidoost United open-
de in de 10e minuut de score, na 
een snel genomen hoekschop wist 
de middenvelder van Zuidoost de 
bal in de verre hoek te krullen. Het 
antwoord van KDO liet niet lang op 
zich wachten, vlak na de eerste goal 
maakte Rick Kruit de gelijkmaker. 
Kruit, startend op de linksbuitenpo-
sitie vanwege de afwezigheid van 
Joeri Stange, dribbelde naar binnen 
en knalde in de korte hoek raak 1-1.

Spannend
Het spannende duel ging gelijk op 
met kansen aan beide zijden, Zuid-
oost United was met een vrije trap 
op de paal dicht bij een nieuwe 
voorsprong. Even later leek KDO op 
voorsprong te komen, maar Bart van 
der Tol schoot over in kansrijke po-
sitie. Zuidoost United wist vlak hier-

na wel te scoren, na een vrije trap 
kreeg KDO de bal niet direct weg en 
Bobsen haalde net buiten de zestien 
uit met zijn linker. De bal eindigde 
in de bovenhoek achter de kansloze 
Peter Onderwater. KDO vocht zich 
opnieuw sterk terug, Sven Vlasman 
wist met een fraaie lob de uitko-
mende keeper te verslaan waardoor 
er werd gerust met een 2-2 tussen-
stand. Ook de tweede helft was zeer 
enerverend en na een kwartier spe-
len in de tweede helft kreeg KDO 
de kans om op voorsprong te ko-
men. Mathijs van Rijn werd omver 
geduwd in het strafschopgebied en 
de scheidsrechter floot voor een pe-
nalty. Echter kwam de warrige leids-
man, na veel commentaar aan de 
kant van Zuidoost United, terug op 
zijn beslissing en floot voor buiten-
spel. Even later was het alsnog KDO 
die op voorsprong kwam, na een 

dedigers en maar één spits. Maar ik 
denk dat de 3-3 uitslag een juiste 
afspiegeling van de verhoudingen is 

geweest. Uiteindelijk hebben we het 
hele jaar bovenaan gestaan en zijn 
we de verdiende kampioen!”

KDO 2 handhaaft zich 
in de tweede klasse
De Kwakel - Na de uitstekende 
overwinning van KDO 2 van vori-
ge week zondag op Kampong stond 
afgelopen weekend de confronta-
tie met Hercules 4 op het program-
ma. KDO bevond zich voorafgaand 
aan de wedstrijd op de veilige acht-
ste positie, maar een verlies van de 
ploeg van trainer Richard van Dijk 
kon leiden tot nacompetitie. De be-
langen waren dus groot voor deze 
wedstrijd.

Hercules was in principe uitge-
speeld, maar vanaf het begin was 
duidelijk dat er geen punten ca-
deau werden gegeven in de wed-
strijd. KDO startte de wedstrijd goed 
en kwam op voorsprong via een af-
standschot Jim Klijn. Tien minu-
ten voor de rust scoorde Hercules 
de gelijkmaker na een kopbal van-
uit een verre inworp. Vlak voor rust 

scoorde Hercules opnieuw waar-
door er 2-1 werd gerust.
Na rust was het opnieuw Hercules 
die wist te scoren en een goed re-
sultaat voor de ploeg uit de Kwakel 
leek deze middag onhaalbaar. Vlak 
voor tijd scoorde Jean Paul Ver-
bruggen wel de aansluitingstreffer, 
echter kwam deze te laat waardoor 
KDO 2 verloor met 3-2.
Omdat concurrent Kampong ook 
zijn wedstrijd niet wist te winnen 
en met maar liefst 6-0 verloor van 
Abcoude was het zeker dat KDO 2 
zich direct heeft gehandhaafd in de 
reserve tweede klasse. Een prima 
prestatie van KDO 2 dat zich na het 
kampioenschap van vorig jaar knap 
staande heeft gehouden. Bij KDO 2 
neemt trainer Richard van Dijk af-
scheid na vier mooie jaren. Van Dijk 
blijft wel actief bij de Kwakelse club 
en gaat verder in de jeugd van KDO.

Traditie in De Kwakel: 
clubkampioen, trainer de sloot in

weet KDO de 1-1 te maken via Hes-
sel Vermeulen. Vlak daarna weet 
KDO ook nog eens de 1-2 te maken 
via goed terug leggen van Daniel 
Braat weet Mike van Wees de bal 
hard in de touwen te schieten. Het 
doelnet zijn ze nu nog aan het ma-
ken. Na nog 10minuten volhouden 
weet KDO dan ook de dik verdiende 
overwinning binnen te slepen. 
Hiermee is KDO D1 na een knots-
gekke wedstrijd bij VVA Spartaan 
dan ook KAMPIOEN geworden. 
Dit is dan ook nog even goed ge-
vierd bij KDO waar Rene de Jong 

de patatpan al had aangezet en het 
drinken al weer klaar stond voor de 
mannen. (keurig geregeld) 
Het team bestaande uit: Jel-
le Immerzeel, Rein Haanstra, You-
ri van Kessel, Yarmo Timmer, Ra-
mon Schaefers, Roy de Jong, Wes-
sel Kleijn, Kaj Velgersdijk, Hes-
sel Vermeulen, Daniel Braat, Max 
van der Weijden, Lewis Konst, Mike 
van Wees, Max Marsen en Michael 
Westerbos
Onder leiding van: Yvo Braat, Jacob 
Jan Immerzeel, Jeroen Kok en Charl 
de Jong

vrije trap van Bobby Uitermarkt wist 
Bart van der Tol de bal in één keer 
achter de doelman te schieten. Het 
kampioenschap leek nu wel binnen 
voor de Kwakelaars. 

Verkracht
De thuisclub toonde echter veer-
kracht en kwam terug tot 3-3. Het 
was het startsein voor een span-
nende slotfase waarbij Zuidoost 
United vocht voor haar laatste kans 
en de druk opvoerde voor het doel 
van Peter Onderwater. KDO hield 
stand en leek vlak voor tijd zelfs de 
winnende te maken toen Mathijs 
van Rijn een op een met de kee-
per kwam te staan na een slimme 
pass van Vlasman. De keeper van 
Zuidoost hield zijn ploeg echter in 
de wedstrijd en keerde de inzet. Na 
maar liefst negen minuten blessu-
retijd floot de scheidsrechter voor 
het einde van de wedstrijd en barst-
te het feest los voor KDO. Het kam-
pioenschap betekent dat KDO voor 
de derde keer in vijf jaar tijd promo-
veert naar de derde klasse. Succes-
coach Raymond De Jong na afloop 
tegen Voetbal in Aalsmeer: “Een 
zwaar bevochten punt. In de slotfa-
se deden we er alles aan om het ge-
lijkspel te behouden. We probeer-
den waar mogelijk tijd te rekken en 
speelden in de slotfase met vijf ver-
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SV Argon zaterdag 2 naar 
de Hoofdklasse!
Mijdrecht - Met nog 2 wedstrijden 
voor de boeg was het Argon dat de 
beste papieren had om de twee-
de plaats veilig te stellen, die recht 
geeft op promotie naar de reser-
ve Hoofdklasse. Voor het eerst in 
de club historie kon Argon promo-
veren naar het hoogste niveau voor 
tweede elftallen. Alle ingrediënten 
waren aanwezig om er een mooie 
dag van te maken. Directe concur-
rent Nieuwland moest eerder op de 
dag al aantreden tegen de Meern 
en door de 1-0 nederlaag was Ar-
gon al voor de wedstrijd verzekerd 
van de promotie. Ondanks dit ge-
geven in het achterhoofd weet Ar-
gon de uit wedstrijd tegen Roda ’46 
met 0-4 te winnen. Ondanks de 0-4 
eindstand kende Argon een matig 
eerste halfuur in Leusden. De thuis-
ploeg kon de meeste kansen note-
ren en door een aantal goede red-
dingen van Rahim Gok bleef Ar-
gon overeind. Eigenlijk kwam Ar-
gon nauwelijks voor het doel van 

Roda ’46 in het eerste halfuur, maar 
in het laatste kwartier voor de rust 
nam Argon meer het initiatief over. 
Argon begon zijn eigen spel weer 
te spelen en dit resulteerde al snel 
in de openingstreffer. Na een mooie 
en snelle aanval over de rechterkant 
via Frank Rijkeboer en Bas de Graaff 
komt de voorzet terecht bij Ali Eren 
die de bal beheerst langs de keeper 
schiet. Vlak voor rust weet Argon 
ook nog de tweede treffer te maken. 
Clifton Felicia en Bas de Graaff ko-
men gezamenlijk voor de keeper te 
staan en Clifton legt de bal op het 
juiste moment af op Bas die de bal 
gemakkelijk kon afwerken.

Heer en meester
Na de rust was Argon eigenlijk heer 
en meester op het veld, en kreeg 
Argon een aantal goede kansen die 
helaas door goed keeperswerk niet 
afgerond konden worden. Argon 
speelde goed en het verzet leek te 
zijn gebroken bij de thuisploeg. Dit 

Wij feliciteren; Ayoub El Bajgouri, Cas van Nieuwkoop, Daan Kentrop, Filip Banjanin, Guido van Rheenen, Mohammed 
Chakroun, Niccolò Tremante, Yahyah Bouri, Tarik Audji en de gelegenheidsspelers Quinten Bus, Rik Jäger, Milan Ros 
en Romijn van Vliet. 

Argon E9 kampioen
Mijdrecht - In een seizoen wat be-
gon met een negenklapper en er 
leuk werd gespeeld, maar waar-
in drie weken terug de koppositie 
uit handen werd gegeven is Argon 
E9 afgelopen zaterdag op de laat-
ste speeldag toch kampioen ge-
worden. In de confrontatie met de 
directe concurrent Roda 23 werd 
een 1-3 achterstand bij rust via een 

goede, enorm spannende tweede 
helft en een schitterende vrije trap 
in werkelijk de allerlaatste minuut 
van de wedstrijd omgebogen in 4-3 
overwinning. Wat was de blijdschap 
groot bij deze kanjers.
En natuurlijk ook bij de trotse ou-
ders. Het zit erop, rest nog de Ar-
gon sportdag en een toernooi in 
IJsselstein. De E9 sloot de compe-

CSW MB1 Kampioen!
Wilnis - CSW MB1 moest zater-
dag 3 mei 2014 haar laatste compe-
titiewedstrijd spelen tegen de mei-
den van Reiger Boys in Heerhugo-
waard. Reigers Boys stonden op de 
1e plaats, CSW op de 2e plaats op 
één punt achterstand. Met andere 
woorden deze wedstrijd zou gaan 
om het kampioenschap. CSW had 
weliswaar thuis in Wilnis met 3-1 
van Reiger Boys gewonnen, maar in 
verband met vakanties en de nodige 
blessures reed CSW met een aantal 
invalsters (en een flink aantal toe-
schouwers) enigszins zenuwachtig 
richting Heerhugowaard.

CSW begon de 1e helft matig en had 
moeite in het ritme te komen, waren 
het misschien de zenuwen die op-
speelden? Reiger Boys kwam voor 
met 1-0, maar gelukkig wist CSW 
voor rust de gelijkmaker te maken, 
Joy Haveman scoorde. Met de no-
dige peptalk in de rust, begon CSW 
vol vertrouwen de 2e helft en dit re-
sulteerde al vrij snel in een 2e doel-
punt voor CSW, wederom gescoord 
door Joy Haveman. 
Naarmate de 2e helft vorderde werd 
het spel harder en grimmiger, Rei-
ger Boys zag het kampioenschap 
door haar vingers glippen. CSW wist 

titie af met de volgende statistie-
ken. Van de 10 duels werden er 7 
gewonnen. Men scoorde 36 keer 
en moest slechts 18 keer incasse-
ren. Topscoorder is Cas van Nieuw-
koop met 18 treffers, maar dit na-
tuurlijk geholpen door zijn mede-
spelers met elk hun specifieke kwa-
liteiten. Proficiat mannen, wat een 
mooie teamprestatie.

de druk te weerstaan, scoorde zelfs 
nog een 3e doelpunt, dat na hevi-
ge protesten uiteindelijk door de 
scheidsrechter werd afgekeurd. Uit-
eindelijk kon CSW met het kampi-
oenschap in de sporttas, terugkeren 
naar Wilnis, alwaar het feestje uit-
bundig werd voortgezet.
De speelsters en leiders willen hier-
bij dan ook direct gebruik maken 
van de mogelijkheid om kledings-
ponsor Cornelissen Dak- en Instal-
latiewerk B.V. te bedanken en Schil-
derbedrijf en Industriespuiterij Van 
Zuylen & Zn. voor de bloemen. Ook 
willen wij de vele invalsters van-
uit de MB2 en MC1 bedanken voor 
hun inzet. Zonder jullie was het 
nooit gelukt!

resulteerde al vroeg in de tweede 
helft in tot de 0-3 van Ali, die zijn 
tweede treffer van de dag mocht 
maken. In de 80e minuut kon Jim-
my nog de eindstand op 0-4 bepa-
len door één op één met de keeper 
niet te twijfelen en de bal beheerst 
in de rechter hoek te schuiven. On-
danks dat Argon al gepromoveerd 
was voor aanvang van de wedstrijd 
doet Argon waar het voor gekomen 
was, namelijk de drie punten pak-
ken. 
De promotie is een mooie beloning 
voor het harde werken van het team 
van Adrie Leijgraaf. Het hele sei-
zoen heeft Argon geknokt om uit-
eindelijk deze mooie prijs te kun-
nen pakken. Een teamprestatie van 
formaat! Alle meegereisde suppor-
ters, bedankt voor jullie steun! Vol-
gende week word de laatste wed-
strijd thuis gespeeld tegen VVZ en 
daarna kan Argon zich gaan voor-
bereiden op het nieuwe seizoen in 
de Hoofdklasse.

Kampioen Argon 3 sluit 
topseizoen winnend af

Mijdrecht - Afgelopen donder-
dag sloot kampioen Argon 3 het 
seizoen af met de twintigste over-
winning dit seizoen, waarvan  18 
op rij. Dit keer werd Amstelveen 2 
met 2-0 verslagen. Met 13 punten 
voorsprong op de nr.2 Loosdrecht 
2 werd Argon 3 reeds enkele we-
ken geleden al kampioen, na een 
1-9 overwinning op DVVA. Het 2e 
kampioenschap op rij brengt Ar-
gon 3 naar de reserve 1e klasse! De 

mix van oudere ervaren spelers met 
wat jonge spelers wierp dit seizoen 
zijn vruchten af. Een ijzersterke 
verdediging(Martijn, Martijn, Alex, 
Marcel, Sander, Jurne) en een fan-
tastische keeper(Jerome) zorg-
de dit seizoen voor maar 27 tegen-
goals, 6x werd de NUL gehouden. 
Voorin deden de spitsen(Ruben, 
Kars en Marcel) niet voor elkaar 
onder met resp. 19, 19 en 18 doel-
punten! En het middenveld(Bert, 

Eddy, Florian, Martijn, Pieter, Roel 
en Frans) zorgde voor de balans 
in dit team. Naast deze basisspe-
lers ook alle invallers bedankt voor 
hun bijdrage aan dit fantastische 
seizoen. Ook aan de vele suppor-
ters hebben we gedacht met leuk 
voetbal en vele doelpunten. Het re-
sultaat 22 gespeeld en 60 punten, 
slechts 2x werd verloren, 85 doel-
punten voor en 27 tegen. Op naar 
de 1e klasse.

Er kunnen nog voetballers meedoen
Geef je op voor het Jorick Bronsky toernooi
Mijdrecht - Zoals wij vorige week 
al lieten weten, wordt er zondag 1 
juni het ‘ Jorick Bronsky voetbal-
toernooi georganiseerd. De zondag 
2 van Argon heeft dit toernooi op 
poten gezet. Dit om hun oud speler 
Jorick, die vorig jaar door een ern-
stig ongeval waaraan hij een dwars-
laesie overhield.
Dit zetten zijn hele leven op zijn kop. 
Hij woont momenteel weer thuis in 
een speciale unit naast de woning 
van zijn ouders, maar daar is nog 
veel te doen. Om voor hem het le-
ven weer dragelijk te maken hopen 
zijn voetbalvrienden en velen ande-

ren vrijwilligers door de opbrengst 
van dit voetbaltoernooi , hem hier-
bij te helpen. 
Momenteel hebben reeds 80 voet-
ballers die aangemeld. Iedereen van 
18 jaar en ouder, man of vrouw en 
lid van CSW of Argon , schrijf je nog 
in met je naam en in welk  team je 
speelt. Er hebben voor de hele dag 
een DJ geregeld die voor een ge-
zellige sfeer zorgt deze fantastische 
dag.
Ook is er inmiddels een prijzen ta-
fel bij elkaar gesponsord . Op 1 ju-
ni worden er loodjes verkocht en 
op deze manier kunnen de deelne-

Noordwijk maatje te groot voor HVM
Mijdrecht - Zondag kwam kop-
loper Noordwijk op bezoek in 
Mijdrecht. Op papier een mooi af-
fiche, de nummer 1 tegen de num-
mer 3, maar het publiek kwam er 
een beetje bekaaid af. Slechts 20 
minuten kon HVM partij geven. Uit-
eindelijk werd het een kansloze 6-1 
nederlaag.
HVM begon aanvallend, maar keek 
al binnen twee minuten tegen een 
achterstand aan, na een goed uit-
gespeelde Noordwijkse aanval. Dit 
kon de Mijdrechters nog niet ver-
ontrusten, ze gingen op jacht naar 
de gelijkmaker, die acht minuten 
na de openingstreffer op het bord 
kwam. De Noordwijkse keeper 
keerde de eerste Mijdrechtse straf-
corner, maar Casper Wilmink bracht 
de bal terug in de cirkel en Ar-
jan Blommaert scoorde. Vervolgens 
kreeg HVM enkele kansen, maar 
Noordwijk liet zich niet overrompe-
len en kwam een kwartier voor rust 
weer op voorsprong. De Mijdrech-
ters zakten daarna weg. De koplo-
per kreeg de ene kans na de ande-
re, keeper Stienstra redde een paar 
keer, de verdediging haalde een bal 
van de doellijn, maar kon niet voor-
komen dat Noordwijk in de laatste 
vijf minuten uitliep naar 4-1. In de 
eerste helft kregen beide teams een 
groene kaart.

Strafcorner
De wedstrijd was bij rust al gelopen, 
HVM was op. Er kwamen nauwelijks 
nog goed opgezette aanvallen uit 
de koker van de thuisploeg en het 
bleef overvol voor het Mijdrechtse 
doel. Na een klein kwartier leek uit-
blinker Mats Kaas uit te vallen met 
een bloedneus, maar hij keerde te-
rug en kreeg tien minuten voor tijd 
een groene kaart voor te fanatiek 
spel. Het stond toen al 1-5, uit een 
Noordwijkse strafcorner. Even later 
kwam de 1-6 eindstand op het sco-

rebord. Noordwijk bleef jagen op 
een nog betere stand. Vijf minuten 
voor het einde kreeg een Noordwij-
ker een gele kaart, en de tien over-
gebleven spelers kwamen nog wat 
onder druk bij een Mijdrechts slot-
offensief, maar de vermoeide thuis-
ploeg kwam niet tot een beter re-
sultaat.

De nederlaag was de grootste deze 
competitie, maar de derde plaats is 
nog steeds een realistisch doel, met 
nog drie wedstrijden te gaan.

mers leuke prijzen winnen. Natuur-
lijk gaat de gehele opbrengst daar-
van naar Jorick.
Als er nog bedrijven zijn die aan de-
ze loterij willen en kunnen meewer-
ken door nog meer prijzen te done-
ren dan horen zij dat heel graag via 
joricktoernooi@svargon.nl
Op deze manier kunnen we er een 
echt ronde venen toernooi van ma-
ken waarin we met zn alleen Joricks 
toekomst positief kunnen beïnvloe-
den.
De organisatie is nog met veel meer 
bezig om er een bijzondere dag van 
te maken, wordt vervolgt.
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