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KORT NIEUWS:

World Fair
Trade Day
Uithoorn - Komende zaterdag
9 mei is het World Fair Trade
Day. In de hele wereld vinden
dan weer acties plaats. Ook
in Nederland wordt deze dag
aangegrepen om het gebruik
van Fairtrade producten te stimuleren. Fair Trade staat voor
eerlijke handel. Het gebruik
van Fairtrade producten was
nog nooit zo makkelijk. Dat betekent wakker worden met een
kopje Fairtrade koffie of thee,
’s middags een boterham met
Fairtrade pindakaas eten en bij
de borrel genieten van een eerlijk glas wijn. En daarnaast zijn
er binnen het Fairtrade assortiment ook veel kunstnijverheidsproducten zoals sieraden,
sjaals, keramiek, speelgoed en
grote en kleine cadeauartikelen verkrijgbaar.
Reeds 60% van de Nederlandse huishoudens koopt regelmatig Fairtrade producten. Wereldwijd zijn nu al meer dan 6
miljoen mensen in ontwikkelingslanden betrokken bij het
produceren van eerlijke producten. Dat lijkt een groot getal, maar wereldwijd is dit nog
steeds weinig. Daarom wordt
hiervoor elk jaar op World Fair
Trade Day aandacht gevraagd.
Uiteraard doet wereldwinkel
de Aardnood hieraan komende zaterdag 9 mei mee met
een kraam in het winkelcentrum op het Amstelplein en acties in de winkel onder de bibliotheek in de Hoeksteen. Speciaal voor deze wereldwijde Fair
Trade Day wordt er met een extra korting van 10% gewerkt
om eerlijke producten en eerlijke handel te promoten.
Kinderen kunnen vanaf 11.00
uur in de winkel aan de slag
om een etagère te maken van
oud servies. Mogelijk dat dit
nog een mooi cadeautje kan
zijn voor Moederdag!

www.uithoorn.nl/bis

Cultuurdag op basisschool
De Springschans

Officiële opening Waterlijn
op donderdag 28 mei
Uithoorn - Na jaren van voorbereiding is het bijna zover dat de nieuwe Amsteloever, inmiddels beter
bekend als ‘de Waterlijn’, klaar is.
Donderdag 28 mei wordt de Waterlijn bij de nieuwe evenementensteiger ter hoogte van de plaats
waar de cultuurcluster zal worden
gebouwd, officieel ‘geopend’ door
de Commissaris van de Koning, de
heer Johan Remkes. Op vrijdag 29
(avond) en zaterdag 30 mei (overdag en avond) organiseren Ontwikkelcombinatie Hart aan de Amstel
en Uithoornse ondernemers diverse
activiteiten langs de Waterlijn. Meer
daarover leest u te zijner tijd in deze krant.
De werkzaamheden aan de bestrating zullen tegen die tijd geheel zijn
afgerond, ook nabij het Piet de Kruif
viaduct. Daar is de rijrichting in de
weg aangepast en zijn er nieuwe
parkeerplaatsen bij gekomen. Verder is men druk bezig de nieuwe
steigers in het water te installeren

(foto). Straks is deze oever aan de
Amstel in het (oude) centrum van
Uithoorn omgetoverd tot een prachtige boulevard waar ruimte is om
te flaneren of lekker op het terras
te zitten. Maar daarop hoeft u niet
te wachten, want dat kunt u nu al
doen. De passantenhaven is zodra
de steigers allemaal op hun plaats
liggen, ook vernieuwd en uitgebreid
waardoor meer waterrecreanten
Uithoorn kunnen aandoen.
Compliment
Met de herinrichting van de Waterlijn is een lang gekoesterde wens
van de gemeente in vervulling gegaan. Ondernemers en bewoners
hebben het geduld moeten opbrengen om voor hun deur het stuk
Dorpsstraat, Marktplein en Wilhelminakade te zien veranderen in een
fraaie boulevard met in het midden een rijbaan voor eenrichtingsverkeer. Zij hebben er in eerste instantie veel ongemak (en de ondernemers omzetverlies) door ge-

had maar het eindresultaat mag er
zijn en dat maakt veel goed. Niettemin had menigeen gedacht dat het
werk sneller klaar zou zijn geweest,
maar door allerlei onverwachte tegenslagen lukte dat aannemer AW
Vessies niet. Toch verdienen deze aannemer en andere bedrijven
die betrokken zijn (geweest) bij de
herinrichting een groot compliment
door de vriendelijke en behulpzame
houding jegens de plaatselijke bewoners en ondernemers tijdens de
werkzaamheden. Niet in de laatste
plaats door het stevig doorwerken
en de gedetailleerde afwerking.
Wat rest aan de Waterlijn is de bouw
van cultuurcluster Confucius die
– als alles volgens plan verloopt –
binnen afzienbare termijn van start
gaat. Dan wordt het ‘gat’ aan de Wilhelminakade opgevuld met een bijzonder gebouw voor kunst en cultuur, horeca en geïntegreerde appartementen on top. Daarvan is de
eerste verkoopmanifestatie op zaterdag 25 april al van start gegaan.

De jaarlijkse World Fair Trade
Day moet ook dit keer weer een
succes worden ter verbetering
van de leefomstandigheden in
de derde wereld.

12 grote appartementen

Inschrijving sluit
12 mei om 12.00 uur!

Uithoorn – Vorige week vrijdag 1
mei maakten de kinderen van basisschool De Springschans op één
dag kennis met de wereld van kunst
en cultuur. De cultuurdag was een
spetterende dag vol workshops en
voorstellingen. Op de cultuurdag
volgden leerlingen in verschillende rondes diverse workshops die ze
zelf hebben uitgekozen. Workshops
waren dit jaar o.a. linoleum snijden,
speksteen bewerken, striptekenen,

schilderen op canvas, streetdance,
bamboestieken, druk de stad met
inkt, grafisch ontwerp, djembe, lipdub en nog veel meer. De kinderen
van groep 1 en 2 hadden een dans
geleerd die ze aan het eind van de
ochtend aan ouders, grootouders
en andere belangstellenden op het
schoolplein lieten zien. Dansen uit
verschillende landen en werelddelen kwamen voorbij zoals Spanje,
China, Amerika, Australië en Afrika.

Vrijwilligers actief bij
mensen met dementie
Uithoorn - Ze laten het graag zien
en komen er niet over uitgepraat:
de vrijwilligers die zich in Het Hoge Heem ontfermen over bewoners
met dementie. Of het nou gaat om
bloemschikken, wandelen, zingen,
handverzorging, helpen bij de maaltijd, balspel of gewoon een gezellig praatje aan tafel in de huiskamer, de vrijwilligers die zich hiervoor
beschikbaar stellen zijn allemaal dol
op hun werk.
Anneke Nuijten en Ria Swart nemen veel bewoners onder hun hoede met een uitgebreid assortiment
aan spelmateriaal. Anneke is begonnen als vaste bezoeker van haar
schoonmoeder in een van de huisjes. Als andere bewoners minder
bezoek kregen, hield ze zich ook

met hen bezig. En na verloop van
tijd groeide dat uit tot activiteiten in
meerdere huisjes op drie dagen in
de week.
Spelenderwijs
Haar echtgenoot kwam mee op de
zaterdagavond en Ria Swart wist ze
te strikken voor een middag in de
week. Spelenderwijs stimuleren ze
de mensen om te laten zien en ervaren wat ze nog weten en kunnen:
ritmegevoel bij het horen van muziek, herinneringen bij beelden van
vroeger of reflexbewegingen bij een
balspel. “Stimuleren wat mensen
nog wel kunnen. Zij beleven daar
zichtbaar plezier aan en wij ook”, zo
motiveert Anneke haar inzet.
(Vervolg elders in deze krant).

Stellingzicht is een onderdeel van p a r k k r a y e n h o f f

WWW.PARKKRAYENHOFF.NL

Uw kostbaarheden
zijn goud waard!
Inkoop Verkoop Veiling
Verpanden Beleggen

Parkeerplaats Potgieterplein
Potgieterplein, Uithoorn
Elke zaterdag 10:00 - 16:30 uur

www.goudwisselkantoor.nl
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Super geslaagde metamorfoses
bij winkelcentrum Zijdelwaard
Uithoorn - Vorige week kon u in deze krant lezen dat de metamorfose
en de Ladies Day in winkelcentrum
Zijdelwaard zeer geslaagd waren geweest. Door een foutje van de redactie ontbrak echter de prachtige foto
van drie winnaressen van deze metamorfose. Martine,Tinie en Ela waren
van top tot teen onder handen geno-

men door het metamorfoseteam van
Zijdelwaard: kapsalon Joepsze zorgde voor de nieuwe kapsels, De Boet
stak de dames in het nieuw, Nelson
zorgde voor bijpassende schoenen
en drogisterij Stoop voor de finishing
touch met een mooie bijpassende
make-up. De medewerkers van deze
winkels hebben erg hun best gedaan

en gezorgd voor drie heel geslaagde metamorfoses en drie gelukkige
winnaressen! De winnaressen mochten uiteraard de kleding en schoenen
mee naar huis nemen. Pearle zorgde
nog voor een extra verrassing door
het aanbieden van een waardebon
ter waarde van 99,- voor een bril of
zonnebril!

Kinderboerderij De Olievaar
was weer even open
Uithoorn - Hoewel bijna iedereen
dacht dat kinderboerderij De Olievaar afgelopen zaterdag 2 mei officieel zou worden heropend, ging
dat niet door. Helaas blijkt dat er
meer tijd gaat zitten in de totstandkoming van een overeenkomst tussen de gemeente en de stichting.
Stichting Kinderboerderij De Olievaar heeft er echter het volste vertrouwen in dat het gaat lukken en
dat de gemeenteraad en het college
van de gemeente Uithoorn er alles
aan zullen doen om dit burgerinitiatief tot een succes te maken. Ook zij

zien graag dat er weer een kinderboerderij komt voor de bewoners
van Uithoorn en wijde omgeving.
In samenspraak met de gemeente was de kinderboerderij zaterdag
open. Het was een geweldig gezellige dag, waaruit duidelijk blijkt dat
Uithoorn en omgeving deze kinderboerderij gewoon niet kunnen missen. Er waren diverse activiteiten
zoals een koeienspel, een kangoeroespel, schminken en een kleurwedstrijd. Uiteraard ontbraken ook
een hapje en een drankje niet. Kortom, het was feest…
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INFORMATIEF
DoktersDiensten
Spoedgevallen overdag via
eigen huisarts en dan toets 1.
Spoedgevallen avond/nacht/
weekenden via huisartsenpost
Ziekenhuis Amstelveen,
tel. 020-4562000.
APotHeek
Apotheek Thamer Heijmanslaan 5
Uithoorn, tel. 0297-562851
Apotheek Boogaard Amstelplein
27 Uithoorn, tel. 0297-566886
DierenHULP
Dierenambulance, tel: 0653315557.
DierenArtsen
Dierenarts Annemieke Calis
Oranjelaan 32A, 1421 AK Uithoorn,
tel. 0297-565989
Dierenartsenpraktijk UithoornAalsmeer, Marijnenlaan 46, 1421
NH Uithoorn, tel: 0297-560627.
brAnDweer & PoLitie
Brandweer, tel. 020-5556666.
Politie, tel: 0900-8844.
sLAcHtofferHULP
info: 0900-0101.
www.slachtofferhulp.nl

gezonDHeiDszorgPsycHoLoog
Psychotherapeut Dr. R.J. Filius
ELIAGG Uithoorn,
Ondernemingsweg 230,
1422 DZ Uithoorn, 0297-569544
www.eliagguithoorn.nl
Praktijk Van ‘t Hoff
Biedt behandelingen aan
kinderen, jongeren, volwassenen,
ouders en gezinnen.
Tel. 06-51994830
www.psychologen-uithoorn.nl

Massagesalon Veelenturf

COLOFON
sinds 1888

Verschijnt woensdag
EditiE 3:
Uithoorn, dE KwaKEl,
nEs a/d amstEl

Kinderpartijtje

PsycHoLogiscHe
HULPverLening
Praktijk voor Eerstelijnspsychologie Nes a/d Amstel
Mw. drs. C. de Klerk, gezondheidszorgpsycholoog (BIG geregistreerd) tel./fax: 0297-582706;
06-44222810; psychoprakt@
hetnet.nl; www.psychoprakt.nl
Eerstelijnspraktijk voor
Psychologische Zorg
Mw. drs. FMP van Dijk,
Aanmelding: 088-5808000
De Stroom, praktijk voor
psychotherapie en coaching
Mw. M. Eringa, Integraal
Therapeut, 0297-267960;
www.destroom.info

Nieuw in Kudelstaart & Uithoorn:
Uithoorn - Geboren in Frankrijk en
opgegroeid in Aalsmeer is MarieNoëlle Veelenturf, na jarenlang gewerkt te hebben in de luchtvaartbranche, onlangs een massagesalon gestart aan de Midvoordreef te
Kudelstaart. Zij heeft van haar hobby haar werk gemaakt. Naast de
massagesalon aan huis, heeft zij
een praktijkruimte bij Fysiotherapie
Amstelhof in Uithoorn. Haar motto als massagetherapeut is: ‘Gezondheid, preventie & ontspanning’.
Gezondheid omdat een gezond lichaam ook een gezonde geest
geeft. Preventie omdat voorkomen
beter is dan genezen. En ontspanning is onmisbaar in de huidige
maatschappij.
Ontspanningsmassage is bedoeld
om los te komen van de dagelijk-

Mijmeringen

se drukte en/of stress. Hierbij wordt
de nadruk gelegd op de gespannen
spieren en klachten voor een herstellende werking. Sportmassage
heeft als doel de kans op blessures
te verminderen, vermoeidheidsverschijnselen terug te dringen en de
algehele conditie van het lichaam in
stand te houden of te bevorderen.
Hotstone massage is uitermate geschikt tegen vermoeidheid en stress
en is ook geschikt voor mensen met
acute en chronische spierproblemen of zenuwpijnen en gewrichtsklachten als reuma. Naast ontspanningsmassage, hotstone massage en sportmassage wil Marie-Noelle nog andere massage vormen
aan gaan bieden. Ze volgt momenteel de opleiding shiatsu massage
en aromatherapie. Later in het jaar
doet ze de opleiding tot spatadertherapeut. Spatadertherapie word
(gedeeltelijk) vergoed door aanvullende verzekeringen waarin alternatieve geneeswijzen zijn opgenomen. Voor meer informatie en speciale kennismakingsacties kunt u
terecht op www.massagesalonveelenturf.nl of telefoon: 06-19760258.

Voor kinderen is jarig zijn iets magisch.
Kadootjes krijgen, in het middelpunt
staan, feest vieren met elkaar, het hoort
er allemaal bij. En een belangrijk onderdeel in dat hele jarig zijn is het kinderpartijtje. Velen zien het kinderpartijtje als een noodzakelijk kwaad, ik vind het stiekem wel leuk. Niets
leukers dan een feestje plannen, thema en spelletjes verzinnen en dat
uitvoeren, tja dat hoort er ook bij.

Marinus den Ouden
exposeert
Uithoorn - In het wijksteunpunt Bilderdijkhof kunnen belangstellenden vanaf zaterdag 9 mei de collectie schilderijen van deze Uithoornse
kunstenaar gaan bezichtigen. In de
openbare ruimte van het dienstencentrum is een aantrekkelijke expositie ingericht van zijn schilderijen
met een grote diversiteit aan materiaal en onderwerpen. Beroepsmatig begon den Ouden ooit als plateelschilder met het aanbrengen
van decoraties op keramiek. Zijn
creativiteit echter kwam pas verder
tot ontwikkeling toen hij als tegenhanger ging schilderen, het maakte hem niet zo veel uit waarmee en
waarop. Heel kenmerkend is de liefde voor de natuur die in veel van zijn
schilderijen wordt weergegeven. Ei-

genlijk vanzelfsprekend voor zijn directe naasten, want schildert hij niet
dan is hij óf bezig in zijn volkstuintje óf druk doende bij de geitenweide in het Libellenbos nabij de kinderspeelhoek.
Ter gelegenheid van zijn 85e verjaardag, een passend moment en
mogelijkheid om zijn grote collectie, onder de aandacht van een groter publiek te kunnen brengen. Als
dank voor deze gastvrijheid is bij
verkoop van een kunstwerk de helft
voor VITA – Welzijn en Advies, ter
ondersteuning van de vele activiteiten. De officiële opening zal plaats
vinden op zaterdag 9 mei om 14.30
uur. Aansluitend is de expositie tot
einde mei op werkdagen gratis te
bezichtigen v an 9. 00 t ot 12. 00 u ur.

Verder met energie
besparen
Uithoorn - Na twee succesvolle avonden in de serie energie besparen = geld besparen, georganiseerd door DUS! (D66 en GroenLinks) is op 12 mei de derde en laatste avond, het werkatelier. Hoe kun
je nu zelf aan de slag met energie
besparen? Door allerlei kleine aanpassingen in je huis, door zonnepanelen aan te schaffen, je huis te
isoleren? Of door gezamenlijk iets
te doen? Op dinsdag 12 mei kunnen de bezoekers daarmee verder
in het werkatelier. De vragen van

de bezoekers zijn uitgangspunt én
er komt iemand van Vereniging Zon
op Nederland vertellen over energiecoöperaties. Bij zo’n coöperatie
kun je gezamenlijk zonnepanelen
aanschaffen en op een (openbaar)
gebouw leggen als je zelf geen of
weinig ruimte hebt voor zonnepanelen. Wees welkom op 12 mei, 20.00
uur, Bilderdijkhof 1 (wijksteunpunt),
Uithoorn. Het is prettig om te weten
hoeveel mensen er komen. Aanmelden kan via secretariaat@dus-uithoorn.nl.

Kantooradres:
Anselmusstraat 19
3641 AM Mijdrecht
tel. 0297-581698
mobiel 06-53847419
Fax 0297-581509

advertentieverkoop:
Nel van der Pol
Kees Jan Koedam
advertentie-tarieven:
op aanvraag

redactie:
Nel van der Pol
Correspondent:
André Veenstra
druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk
Verspreiding en bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
tel. 0251-674433

Oprichting stichting Pavones, voorheen
Villa Kakelbont
Uithoorn - De 3 bestuursleden zijn blij en trots dat zij zelf, in samenwerking met de bezoeksters van de buurstudio, de touwtjes in handen hebben. Met veel kracht en passie organiseert het bestuur allerlei activiteiten die integratie, participatie en emancipatie van de vrouwen vergroot. Eind mei zal er een feestelijk moment zijn rond de oprichting van de stichting.

Centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
tel. 0297-341900
Fax 0297-342900
Uitgave van:
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht
128e jaargang
oplagE: 14.400
ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren
op artikelen of zijn mening te geven
op ontwikkelingen die spelen binnen de gemeente. Uw ingezonden
brief dient echter ondertekend te
zijn met naam en adres, telefoon of
e-mailadres. De redactie behoudt
het recht brieven in te korten of te
weigeren.
let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op
attent, dat door ons in deze krant
geproduceerd advertentie-, foto-,
en/of tekstmateriaal niet beschikbaar wordt gesteld aan derden.
Dus ook niet per e-mail, fotokopie
of anderszins zonder uitdrukkelijke,
schriftelijke toestemming van de
uitgever!

www.mEErbodE.nl

Wat wil je doen?
Het idee voor het kinderpartijtje kwam spontaan maar ook zeer serieus
uit de mond van zoonlief. Ik wil vliegeren! Je eerste reactie als ouder
is “wat een goed idee, dat is leuk”. Daarna doe je de check of het ook
haalbaar is en ik vond dit een zeer haalbaar idee. Tegenwoordig is het
kinderpartijtje een business op zich. Google op internet op kinderpartijtje en je krijgt honderden hits met bedrijven die kinderpartijtjes organiseren. Het wordt steeds groter en gekker. Vroeger was het hoogst
haalbare qua kinderpartijtje naar het zwembad, nu lijkt het normaal te
zijn om te gaan laser gamen, paintballen, duikles, survivallen en ga zo
maar door. Allemaal geweldig leuke activiteiten, maar ik vind er wel
wat nadelen aan zitten. Want waar eindigt het straks? Hoe ver moet je
nog gaan om een goed feestje te organiseren?
Genieten
Uiteindelijk draait het om het plezier van de jarige job en de gasten.
En plezier heb je al snel als je met een groepje bij elkaar bent en lekker samen kunt spelen. Dit partijtje bestond uit 2 hoofdactiviteiten, namelijk de vlieger maken (versieren) en naar het strand om te gaan vliegeren. Het zal een mooi schouwspel zijn geweest voor de mensen aan
het strand. Een horde jonge honden met vliegers in de hand, al rennend met hun vlieger. Met daarop volgend de chaos van vliegerdraadjes die in de knoop raakte en de eerste kinderen die met broek en al
tot aan hun knieën in de zee stonden. Chaos, maar wel vrolijke, levenslustige chaos.
Moment
Van te voren denk ik nog wel hoe komen we de tijd goed door? Uiteindelijk loopt het altijd uit en worden de kinderen later dan gedacht
thuisgebracht. Een middag vliegt dan voorbij en dan ben ik blij dat ik
foto’s heb gemaakt. Genieten van het moment is zo belangrijk. Ik ben
er alleen niet altijd even goed in. De foto’s nog eens bekijken is dan
een manier om een tweede keer op een andere manier te genieten. En
ik hoop dat mijn kinderen later zeggen, die kinderpartijtjes van ons die
waren pas tof.

Week agenda Vita Welzijn
Vita-wijksteunpunt, Bilderdijkhof, Bilderdijkhof 1
Uithoorn, 0297-567209, www.vitawelzijnenadvies.nl
Zilveronline (er zijn nog 2 plekken)
Zilveronline is een programma waarmee ouderen leren om te gaan met
een iPad, maar het is meer dan alleen een cursus voor de iPad. Het is
de introductie van een nieuw communicatiemiddel voor ouderen.
Zilveronline richt zich op ouderen ongeacht leeftijd, maar vooral op
mensen zonder enige computer-ervaring. U kunt tegen betaling een
iPad lenen Een nieuwe cursus start op donderdagmorgen 21 mei en
eindigt op 9 juli. Voor vragen of aanmelding kunt u terecht bij Vita
Vrijdag 22 mei, zaal open om 13.30 uur : Amsterdamse middag:
Deze middag worden er bekende smartlappen gespeeld door Louise
Prins op de accordeon waarbij uit volle borst mee mag worden gezongen. Komt u ook??
De prijs is 6,- incl. koffie, 1 consumptie & lekkere hapjes.

aanleveren van advertentie:
verkoopuithoorn@meerbode.nl

aanleveren van kopij:
redactieuithoorn@meerbode.nl

Initiatief
Het mooie is dat als je kinderen ouder worden, ze steeds meer een eigen mening krijgen en eigen ideeën. Nog leuker is het als het idee
haalbaar is en je het met elkaar tot uitvoering kan brengen. Een beetje vertrouwen is wel nodig, want als je buiten iets wilt doen met een
groep kinderen hoop je op mooi weer. Niets veranderlijker dan het
weer (en de weersberichten) in Nederland, dus neem je gewoon het risico dat het wel te doen is.

Kinderen blij met ‘dierenauto’s’
Regio - Begin dit jaar besloot de directie van kinderdagverblijf SpeelInn en buitenschoolse opvang
Jump-Inn om het bestaande wagenpark te vernieuwen. Naast veiligheid en betrouwbaarheid werd
ook gekeken naar auto’s die gebruik maken van schonere technieken. Uiteindelijk werd gekozen voor
de Fiat 500L. Directeur Martin Bakker werkt het liefst samen met bedrijven uit de omgeving. Vandaar
dat hij ervoor koos om de auto’s te

financieren via ViaMaas, de partner
in Autoleasing, en aan te schaffen
bij autobedrijf Van Kouwen, dealer
van de merken Opel, Kia, Fiat, Alfa Romeo en Abarth. Om de auto’s
extra te laten opvallen ontwierp het
reclamebureau H-DV Altijd in Vorm,
een hele vrolijke bestickering met
dieren. Deze zijn aangebracht door
het beletteringsbedrijf Martin Products uit Uithoorn. Zo zorgde de
aanschaf van deze drie nieuwe Fiats
voor nogal wat lokale bedrijvigheid.

Het resultaat mag er zijn.
Dat vinden ook de kinderen, die dagelijks met de auto’s vervoerd worden. ‘Met een ‘oude’ auto wilden zij
niet eens meer mee.
Wij willen in de ‘dierenauto’’, vertelt
Martin Bakker ons. Door alle enthousiaste reacties op de vrolijke
dieren, heeft men besloten deze in
zoveel mogelijk toekomstige reclame uitingen van Speel-Inn en JumpInn te laten terugkeren.

IVN Lentewandeling
Uithoorn-Zijdelmeer
Regio - De natuur is na de rustperiode van de winter weer volop tot
leven gekomen. De dagen worden
langer, de temperatuur stijgt, je ruikt
en ziet het frisse groen: het is lente!
Daarom een lentewandeling rond
het Zijdelmeer in Uithoorn op zondag 10 mei. Het Zijdelmeer is een
van de oudste natuurlijke veenmeren van Noord-Holland en een bijzonder stukje natuur midden in Uithoorn. Tijdens de wandeling wijzen
IVN-natuurgidsen u op lentebodes,
zoals speenkruid, paarse dovennetel en ontluikende bomen. Ondertussen heeft hopelijk de zang van
de Tjiftjaf, de Kleine Karekiet en de
Zwartkop al geklonken en zijn deze lentevogels ook gezien. Maar er

is nog veel meer moois te zien en
te horen: de ganzen met hun pullen, het schorre geschreeuw van de
reigers die hun nesten in de bomen
van de Zijdelse Zomp hebben. Heeft
de IJsvogel de winter overleefd en
zullen we deze mooie blauwe flits
voorbij schieten?
Nieuwsgierig geworden naar al deze lentegeluiden en beelden, wandel dan mee! De wandeling duurt
ongeveer anderhalf tot twee uur.
We vertrekken vanaf het Gemeentehuis van Uithoorn om 8.30 uur. Aanmelden is niet nodig. Trek schoenen
aan die nat en vies mogen worden
als het nat weer is.
Informatie bij excursieleider: Marian
Verweij (0297565104)
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Vrijwilligers actief bij
mensen met dementie?
Vervolg elders in deze krant
Jan Hoogland helpt bij de maaltijd, begeleidt mensen naar ziekenhuis of specialist, gaat met ze wandelen of maakt gewoon een praatje.
“Ik heb erg veel gehad aan de achtergrondinformatie over dementie
en de gespreksbijeenkomsten die
ik hierover heb meegemaakt in Het
Hoge Heem.” Hij doet ‘zijn werk’ al
ruim drie jaar op een vast huisje drie
uren per week. Afkomstig uit het
onderwijs was hij gewend om met
heel verschillende mensen om te
gaan en eenmaal gepensioneerd en
uit de kleinkinderen maakt hij hier
graag tijd voor.
Geen ervaring
“Als je geen ervaring hebt met dementerende mensen kijk je er
eerst vreemd tegen aan”, zegt Willeke Bax, “maar je bouwt er een
band mee op. Ik doe dit al acht jaar
met plezier en in een heel gezellig

team van vrijwilligers.” Als bloemiste moest ze haar eigen zaak opgeven en nu brengt ze haar kennis en

liefde voor bloemen over op de bewoners van Het Hoge Heem bij het
bloemschikken. Zo heeft ook Anne-

Vervolgstap in samenwerking tussen
DUO+ gemeenten
Uithoorn - De gemeenteraden van
Uithoorn Ouder-Amstel en Diemen
hebben donderdag 30 april besloten tot een verdere stap in de (gedeeltelijke) ambtelijke samenwerking binnen DUO+. Daarbij brengen de gemeenten een aantal taken op het gebied van bedrijfsvoering onder in een gezamenlijke organisatie. Uithoorn en Ouder-Amstel kiezen ervoor om daarnaast ook
op alle overige uitvoeringstaken samen te werken. De samenwerking
zal op 1 januari 2016 ingaan. In Uithoorn stelde het college de raad
in dat licht gezien voor in te stemmen met de overdracht per 1 januari 2016 van ambtelijke capaciteit
waar het functies in de bedrijfsvoering betreft, staftaken en faciliteiten, vergunningverlening, toezicht
en handhaving, dienstverlening, beheer openbare ruimte, sociale zaken
en nieuwe uitvoeringstaken in het
sociaal domein naar het ‘Openbaar
Lichaam DUO+. De voorbereidingskosten voor de uitvoering hiervan
worden over de drie gemeenten volgens een verdeelsleutel overgeslagen. In dat geval bedragen de kos-

ten ruim 416.000 euro, te betalen uit
het gemeentelijke potje ‘bestuurskracht’ wat daarvoor gereserveerd
is. De raad werd bij stemming gevraagd hieraan haar goedkeuring te
geven. Dat vond met een meerderheid van stemmen plaats. Fractievoorzitter van Groen Uithoorn, Arjan
Koopmans, stemde net als op 8 januari jl. tegen het voorstel omdat hij
van mening is dat Uithoorn goedkoper uit zou zijn als die zich in een samenwerkingsverband zou aan sluiten bij de gemeente Amstelveen.
Die gemeente heeft deze zaken al
op orde en Uithoorn hoeft alleen
maar ‘aan te haken’. De totale kosten voor het uitvoeringsprogramma
van DUO+ bedragen 2.545.000 euro. Deze kosten worden door de drie
gemeenten gezamenlijk gedeeld.
Ruim 1.500.000 was reeds beschikbaar gesteld voor de harmonisatie
in ICT-samenwerking.
Opzet samenwerkingsverband
In het proces om elkaars bestuurskracht in de zuidoostelijke flank van
de Amsterdamse regio te versterken
is sinds vorig jaar in eerste instantie

een samenwerkingsverband tussen
vier gemeenten opgezet, te weten
Diemen, Uithoorn, Ouder-Amstel en
De Ronde Venen. Een en ander onder de noemer DUO+. (De Uitvoerings Organisatie +). De Ronde Venen haakte echter eind vorig jaar
om verschillende redenen af. Het
gaat daarbij om bedrijfsvoering en
ambtelijke capaciteit samen te voegen. Samenwerking op ICT-gebied
door informatisering en automatisering met elkaar te integreren en
op elkaar af te stemmen was de belangrijkste post om mee te starten.
Intussen is ook een gemeenschappelijk regeling (GR) met de andere
twee gemeenten van start gegaan.
Daarin is juridisch geregeld hoe de
gemeenten met elkaar gaan samenwerken. Uithoorn en Ouder-Amstel
vinden elkaar in de urgentie om het
beheer van de buitenruimte, de individuele dienstverlening aan de inwoners, taken in het sociaal domein
(WMO, Jeugdzorg, Participatiewet)
en de vergunningverlening, toezicht
en handhaving samen uit te voeren. De gemeente Uithoorn beoogt
met de samenwerking in DUO+ ver-

Amstel Blazers Collectief
succesvol op Elfia!
Uithoorn - Omgedoopt als “The Ice
and Fire Windband Orchestra” heeft
het Uithoornse Amstel Blazers Collectief in het weekend van 25 en
26 april jl. goed van zich laten horen tijdens de Elfia (Elf Fantasy Fair)
te Haarzuilens. Zij hebben zich hiermee flink op de kaart gezet. Het jonge Uithoornse orkest, gestart in januari jl., heeft afgelopen periode
dan ook hard gewerkt om dit voor
elkaar te krijgen. Maar met een flinke dosis enthousiasme en saamhorigheid van de orkestleden en hun

dirigent kunnen zij terugkijken op
een aantal fantastische optredens.
Zo werd het festival door het orkest
geopend met het volkslied van Elfia
en vervolgens hebben zij een optreden verzorgd op het hoofdpodium
en later op de dag nog een keer in
de Kapel van kasteel de Haar.
De muziek, speciaal voor deze gelegenheid gearrangeerd door dirigent Richard Wortel, was geheel
in stijl met het thema van het festival: “Game of Thrones”. En zo ook
de kleding, die door de orkestleden

zelf is gemaakt. De vele foto’s en
ook filmpjes van de optredens kunt
u terugzien op de facebookpagina:
www.facebook.com/AmstelBlazersCollectief.
Kunstroute en
Amstelland Festival
Het orkest gaat zich nu opmaken
voor komende optredens in Uithoorn. Zo zijn we op zondag 7 juni a.s. te zien en te beluisteren tijdens de “Kunstroute Zijdelveld”. Dit
is een initiatief van enkele bewoners

ke Klaassen in Het Hoge Heem als
vrijwilliger een nieuwe carrière gemaakt. Met haar ervaring uit de drogisterijwinkel zijn mensen bij haar
letterlijk in goede handen. “ Of het
nou is bij het insmeren van de handen met een lekkere crème, kan ook
bij mannen natuurlijk, of het verzorgen van de nagels tot en met feestelijk lakken bij wie dat wil, het komt
neer op het geven van rust en aandacht. Er gaat een wereld voor je
open als je dit werk doet door wat je
van ze terugkrijgt.” En als ik vragen
heb kan ik altijd terecht bij degenen
die het vrijwilligerswerk coördineren, dat geeft mij steun. Hennie van
der Meer heeft geen begeleiding
meer nodig. Zonder verdere opleiding of scholing bezoekt ze al 10
jaar trouw ‘haar huisje’ drie avonden
in de week. “Er is zoveel onrust in
de zorg, met wisselende medewerkers en krimp in de bezetting, dat
ik het niet over mijn hart zou kunnen verkrijgen om ‘mijn bewoners’
in de steek te laten. Geen drukke
spelletjes meer ’s avonds, maar zorgen voor een beetje gezelligheid.
Een praatje aan tafel of bij de tv met
een kopje koffie en wat lekkers vóór
bedtijd, daar laat ik mijn eigen huishouding altijd met liefde even voor
in de steek.” Ook iets voor u? Het
Hoge Heem staat er voor open.’
band de noodzakelijke kwaliteit van
de dienstverlening en kostenreductie blijvend te kunnen realiseren. Of
en wanneer de gemeente De Ronde
Venen nog wil aanhaken bij dit proces is niet bekend. Wel dat naarmate de tijd dit jaar verstrijkt het steeds
moelijker en (voor die gemeente)
ook steeds duurder wordt om nog
aan het DUO+ verband deel te nemen. Maar misschien heeft men
daar besloten helemaal niet meer
aan een dergelijke bestuursconstructie te willen deelnemen.
Robuuste organisatie
De colleges van Diemen, Uithoorn
en Ouder-Amstel geloven sterk in
de kracht van de DUO+ samenwerking. De DUO+ partners versterken
elkaar strategisch. Naast deze ambtelijke samenwerking op uitvoering,
zullen de colleges dan ook later dit
jaar in een convenant het huidige
strategische en beleidsinhoudelijke
verbond vastleggen en verder gaan
uitbouwen.
De ambtelijke samenwerking biedt
de gemeenten mogelijkheden om te
komen tot een efficiëntere en meer
robuuste organisatie. Dat is nodig
omdat er steeds meer op het bordje van de gemeente komt te liggen
door veranderende wetgeving en
de overheveling van taken van het
Rijk naar gemeenten. Tegenover die
verzwaring van taken staan echter
niet méér financiële middelen. Door
ambtelijk samen te werken ontstaat
de mogelijkheid efficiënter te werken en de kwaliteit van het werk te
verbeteren. Uitgangspunt is dat de
gemeenten samenwerken waar het
kan en lokaal blijven werken waar
het moet. Zo blijven de gemeenten
dicht bij de inwoners staan en kunnen zij optimale dienstverlening blijven leveren. De gemeenten blijven
zelfstandig en houden hun eigen
gemeenteraden en colleges. Zij weten zelf het beste wat er in hun gemeente speelt en kunnen als ze dat
willen daarop beleid maken. Voor
bewoners verandert er niets. Zij
kunnen straks gewoon in hun vertrouwde gemeentehuis terecht voor
de diensten van hun gemeente.
van het Zijdelveld. Het Zijdelveld is
een populaire wandel –en fietsroute in Uithoorn wat zich uitstekend
leent voor dit evenement. Het doel
is om gedurende 2 dagen (6 en 7
juni) kunst te promoten. Daarnaast
zullen wij op zondag 28 juni optreden tijdens de familiedag van het
Amstelland Festival. Het evenement
vindt plaats op het evenemententerrein op de Randhoornweg in Uithoorn. Houdt onze facebookpagina of onze website (www.amstelblazerscollectief.nl) in de gaten voor
nadere informatie over de tijden van
ons optreden.
Sponsoractie
T/m 21 juni a.s. heeft AH Jos van
den Berg een sponsoractie voor alle
verenigingen in Uithoorn! Het Amstel Blazers Collectief doet ook mee
aan deze fantastische actie. Bij elke
10 euro die u besteedt aan de kassa
ontvangt u een voucher met 1 punt.
Deze kunt u toekennen aan de vereniging van uw keuze. Als jonge
vereniging kunnen wij uw punten
heel goed gebruiken en wij stellen
het dan ook zeer op prijs als u aan
ons uw sponsorpunten toekent.
Bij het Amstel Blazers Collectief is
altijd plaats voor nieuwe leden. We
zijn vooral op zoek naar mensen die
een van de volgende instrumenten kunnen bespelen: bas, trombone, fagot, klarinet of dwarsfluit. Wilt
u meespelen in ons orkest of een
keer vrijblijvend een repetitie bijwonen, stuur dan een mailtje naar: abcuithoorn@gmail.com.
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REACTIE VAN EEN LEZER
De redactie van de Nieuwe Meerbode rekent het tot haar
taak om de lezers van haar krant zo objectief mogelijk te
informeren. Wij nemen zelf geen standpunt in. Wij vinden
dat alle mededelingen, nieuwsfeiten en overige onderwerpen die zich in het openbaar afspelen en zeker die zaken
die tijdens gemeentelijke vergaderingen, bijeenkomsten of
interviews worden gedaan, in onze krant horen. Alle lezers
van onze krant, ook die niet bij zo’n bijeenkomst of vergadering of wat dan ook aanwezig waren, behoren daarvan
kennis te kunnen nemen. Ingezonden brieven plaatsen
wij omdat de afzender wil dat haar of zijn mening bekend
wordt gemaakt in haar of zijn omgeving. Zij of hij blijft verantwoordelijk voor de inhoud. Plaatsing door ons betekent
niet dat onze redactie een standpunt inneemt.

80 km/u in De Kwakel en
zelfs in Uithoorn!
Begin vorige week werden in De
Kwakel de bordjes verhangen. De
bordjes “bebouwde kom” op de
Vuurlijn in De Kwakel wel te verstaan. Op de T-kruisingen Vuurlijn
met zowel de Noordammerweg
als met de Poelweg zijn de borden
aan de andere kant van de kruisingen geplaatst.
Als u nu op de Noorddammerweg
rijdt richting De Kwakel mag u ter
hoogte van de Iepenlaan 80 km/u
gaan rijden (op de Iepenlaan zelf
trouwens ook), want het bordje
60 ontbreekt daar. U komt verder
op de Noordammerweg, noch op
de Vuurlijn, een bord “bebouwde
kom” tegen, dus ook op de Vuurlijn mag u 80 rijden. Ook als u van
de Poelweg linksaf de Vuurlijn opgaat, mag u dus met 80 over de
nieuwe zebra bij KDO pezen.
Als u dan doorrijdt, en via de Boterdijk (nog steeds lekker 80 rijdend) richting Uithoorn rijdt, komt
u weer geen bordjes “bebouwde
kom” tegen, niet een bordje dat u
De Kwakel zou verlaten en evenmin een bordje dat u Uithoorn zou
binnenrijden. Die borden hebben

er, in de tien jaren dat ik in De Kuil
woon, nog nooit gestaan.
U draait dus met een vaartje van
80 de Watsonlaan op, rijdt rechtsaf de Koningin Máximalaan, ook
wel N196 geheten, op en kunt
daar nog steeds 80 rijden, zelfs
als u de Laan van Meerwijk opdraait en met 80 km/u langs zowel het politiebureau als het
dorpskantoor van de gemeente
Uithoorn rijdt. Ze kunnen u niets
maken, want u bent nog steeds
geen bordje “bebouwde kom” tegengekomen en zeg nou zelf, die
N196 nodigt toch ook uit om 80
te rijden?
Vorige week heb ik dit probleem
aan de gemeente Uithoorn gemeld, zelfs met de melding erbij dat het een gevaarlijke situatie is. Louter bericht van ontvangst
van mijn berichtje gekregen, maar
niet dat men er wat aan zal doen.
Kom, laten we lekker door Uithoorn scheuren…
Rob van Aurich,
De Kwakel

Bierproefavond in
De Kwakel
De Kwakel - Vrijdag 8 mei organiseert de Activiteiten Commissie voor
de tweede keer een bierproef avond
in het dorpshuis van De Kwakel.
Er zal in een ontspannen sfeer de
mogelijkheid geboden worden om
een aantal speciaal-biertjes te proeven en te beoordelen.
Er kan een keuze gemaakt worden
uit 6 verschillende biertjes.
Tijdens deze avond zal het smartlappenkoor “Denk aan de Buren”
uit Aalsmeer de sfeer verhogen met

een tweetal optredens. De toegang
is gratis maar voor het proeven van
3 flesjes bier vragen wij een kleine
vergoeding van 5,00.
Wil je meer proeven dan is dat uiteraard mogelijk voor 2,50 per flesje.
Voor de niet-proevers onder ons is
de bar van het dorpshuis gewoon
open. Aanvang 20.30 uur en de zaal
gaat om 20.00 uur open.
Het adres is dorpshuis ‘De Quakel’,
Kerklaan 16 te De Kwakel (0297531528)

Opbrengst collecte
Uithoorn - De jaarlijkse Hartweek van de Hartstichting van 5
tot en met 11 april in Uithoorn en
De Kwakel heeft dit jaar 7385,51
opgeleverd. De Hartstichting wil
haar vrijwilligers en collectan-

ten van harte bedanken voor hun
steun.
Dankzij deze giften kan de Hartstichting nieuw onderzoek financieren naar het eerder herkennen
van hart- en vaatziekten.

Voorverkoop van start.

Vogelvrij Festival presenteert
spectaculaire line-up 2015!
Amstelhoek/Uithoorn - Het Vogelvrij Festival presenteert vandaag
een killer van een line-up! Verdeeld
over twee stages vliegen internationale en nationale topartiesten zaterdag 4 juli het Vogelvrij Festival
binnen. Het intieme festivalterrein
bij het Fort bij Uithoorn te Amstelhoek groeit dit jaar uit zijn jasje. Er
wordt zelfs een heuse circustent bijgeplaatst om alle bezoekers kwijt te
kunnen.
De groei naar twee stages is een
langgekoesterde wens van de organisatie. Hiermee komen meer bezoekers aan hun trekken zonder dat
het festival zijn intieme karakter verliest.
De open-air mainstage draagt de
naam Beatbird stage. Hier zal je
vooral EDM en house horen. In
een overkapte area wordt minimal,
deephouse en techno gedraaid.
Hier zal je technobazen van formaat
voorbij zien komen en deze stage
heet dan ook de Raveraaf stage.
Over twee area’s verspreidt vind je
12 uur lang van 14.00 tot 02.00 de
crème de la crème van de hedendaagse EDM/house en technoscene. Vogelvrij Festival presenteert
een uitgebreide line-up die een mix
biedt van gevestigde acts en nieuw
en aanstormend talent. Dit zijn de
namen die prijken op het affiche van
Vogelvrij Festival dit jaar:

Vogeltjesdans
Beatbird Stage: Benny Rodrigues –
La Fuente – Kenneth G – Jaz Von D
– Kris Kross Amsterdam – Mike Williams – Mesto – District B – Beatshunter
Raveraaf Stage: Secret Cinema –
Man With No Shadow – Luuk van
Dijk – Kevin Duane – Meneer Marcel – Skylab – In De Diepte Soundsystem – Andrew Worth
Naast de vogeltjesdans kun je in
2015 als bezoeker dus ook een ‘konijnendansje’ doen.
Over de verdere indeling van het
terrein laat de organisatie nog niet
te veel los, alleen dat het een knotsgekke bende gaat worden waarin
niets te gek is en (bijna) alles mag.
De eerste twee staffels zijn de deur
uit gevlogen! Dit is een dikke maand
eerder dan vorig jaar en voor het
eerst voor de bekendmaking van
de totale line-up. Nog geen ticket? Scoor er dan snel één voor 19,voordat ook deze staffel is uitverkocht en de “Late beslisser” staffel
in de verkoop gaat.
Check de website www.vogelvrijfestival.nl en social media kanalen
voor het laatste nieuws en alle festivalinformatie! Of schrijf je in voor de
nieuwsbrief via de website van het
Vogelvrij Festival.
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Presentatie jubileumboek De Hoeksteen
Uithoorn - Donderdagvond 30
april overhandigde de bekende Uithoornse fotografe Louise Prins aan
burgemeester Dagmar Oudshoorn
en de fractievoorzitters van de lokale politieke partijen de eerste exemplaren van het door haar samengestelde boek ‘Bespiegelingen over
een Rietveld monument’. Zij deed dit
samen met Bob Berkemeier, voorzitter van stichting De Hoeksteen 50
jaar. Het moment was gekozen vlak
voor de aanvang van de raadsvergadering. Het boek is in opdracht van
de stichting gemaakt ter gelegen-

heid van de opening van het jubileumjaar (50) over het monumentale
pand ‘De Hoeksteen’ aan de Alfons
Ariënslaan waarin de bibliotheek is
gevestigd. Het gebouw is een ontwerp van de wereldberoemde architect Gerard Thomas (Gerrit) Rietveld
(1888-1964). Met de presentatie
van dit jubileumboek is bij de stichting het jubileumjaar 2015 van start
gegaan. Iedereen in Uithoorn weet
waar de Bibliotheek staat. Maar wie
weet nog dat dit gebouw oorspronkelijk is ontworpen als kerk voor
de Hervormde Gemeente? Waar-

om kreeg dit ontwerp als naam ‘De
Hoeksteen’ mee en wat heeft het
monumentale pand sinds 1965 voor
de Uithoornse samenleving betekend? Als start van haar jubileumactiviteiten koos de stichting voor
een boek dat antwoord geeft op deze vragen.
Totaalbeeld van een monument
De 50 jarige geschiedenis van het
gebouw, de bijzonderheden van de
architect en de ervaringen van uiteenlopende gebruikers met het
pand in de loop der jaren zijn leven-

dig opgetekend. Diverse schrijvers,
interviews, kleurrijke foto’s en indrukwekkend archiefmateriaal dragen bij aan een totaalbeeld van een
monument waar bijna elke Uithoornaar voetstappen heeft liggen. In de
marge van het historische feitenmateriaal worden mythen en mysteries
rond het gebouw opgehelderd. Zowel lovende als kritische geluiden
over het ontwerp passeren de revue.
Het boek eindigt met de vraag naar
de toekomst die geheel open ligt.
Want de bibliotheek gaat het pand
binnen afzienbare tijd verlaten en
wordt ondergebracht in de nieuw
te bouwen cultuurcluster Confucius
aan de Wilhelminakade. (Waterlijn).
Die vraag naar de toekomst is aan
de orde geweest tijdens de presentatie van het boek op donderdag 30
april ‘s avonds in de Bibliotheek nadat het eerste exemplaar daarvóór
was overhandigd in het gemeentehuis aan burgemeester Oudshoorn. Na inleidingen door Dick van
Wees als historicus en Alenca Mulder als architect, gespecialiseerd in
herbestemmingsvraagstukken, was
er volop ruimte voor discussie. Bij
een hapje en een drankje na afloop
werd het boek te koop aangeboden
voor 15 euro. Belangstellenden kunnen nog steeds intekenen op deze
‘vriendenprijs’ via de website van
de stichting: www.hoeksteen50jaar.
nl. Het is ook te koop bij de Wereldwinkel in De Hoeksteen (souterrain)
en boekhandel Pierre ten Hoope in
winkelcentrum Zijdelwaardplein.

IVN-lezing over mieren,
toegespitst op de plaagmier
Regio - Op dinsdag 12 mei organiseert IVN De Ronde Venen & Uithoorn een lezing over mieren. De lezing wordt gehouden in het NMEcentrum De Woudreus, Pieter Joostenlaan 28a in Wilnis. De lezing begint om 20.00 uur. Voor de toegang
wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd van 2.50 euro.
De lezing wordt gegeven door André van Loon. Hij is voorzitter van
de Mierenwerkgroep van de Nederlandse Entomologische Vereniging
(NEV) en werkzaam bij EIS Kenniscentrum Insecten/Naturalis. Hij verenigt kennis over mieren met kennis
over vogels (eindredacteur van het
tijdschrift Dutch Birding).

Zijn interesse in mieren dateert uit
zijn studietijd biologie aan de VU. Hij
werd betrokken bij een onderzoek
naar de verspreiding van mieren op
Schiermonnikoog. Later bracht dat
onderzoek hem naar Boedapest in
Hongarije. Daar was een vreemde
mier gesignaleerd, die alle bestaande mierensoorten aan het verdringen was. Later is die soort bekend
geworden als de plaagmier, Lasius
neglectus. Inmiddels is deze mier
ook in Nederlandse steden terecht
gekomen.
Veroorzaakt de plaagmier een mierenplaag in Nederland? We zullen
dit en andere mierenzaken op 12
mei horen

C1000 Zijdelwaard ondergaat metamorfose tot Jumbo Peter de Jong

Jumbo opent op woensdag 24 juni in Uithoorn
Uithoorn - Jumbo Supermarkten opent de deuren van een nieuwe winkel in winkelcentrum Zijdelwaard aan het Zijdelwaardplein 61.
De supermarkt vervangt de huidige
C1000 winkel. Deze winkel sluit op
zaterdag 6 juni haar deuren om een
volledige metamorfose tot een Jumbo supermarkt te ondergaan. Vanaf
woensdag 24 juni zijn inwoners van
Uithoorn en omgeving welkom in de
nieuwe Jumbo winkel. Zij kunnen
dan profiteren van de unieke formule van de laagste prijs, het grootste
assortiment en de beste service.
Naast een nieuwe formule heeft de
winkel in Uithoorn ook een nieuwe
ondernemer erbij: Peter de Jong.
Ondernemer Peter de Jong heeft

al veel ervaring met de succesvolle Jumbo formule. Twee jaar geleden opende hij een andere Jumbo
winkel in Oegstgeest aan de Lange
Voort 2F. Zijn verwachtingen zijn dan
ook positief: “Klanten kunnen straks
bij ons terecht voor een groot en gevarieerd assortiment tegen de laagste prijs. De trots van de winkel is
de komst van het versplein met een
grote variatie aan dagverse producten als groenten, fruit, vleeswaren
en (buitenlandse) kazen. Daarnaast
beschikt de winkel over een uniek
zelfscansysteem, waardoor klanten
nog vlotter kunnen winkelen. Verder wordt de winkel uitgebreid en
telt straks bijna 1.500 vierkante meter”, aldus Peter de Jong. Frits van

Eerd, algemeen directeur van Jumbo Supermarkten: “Samen met alle Jumbo collega’s kijk ik ernaar uit
om inwoners van Uithoorn en omgeving de unieke Jumbo formule te
laten ervaren.
Elke dag weer doen we er alles aan
om klanten meer dan 100% tevreden te stellen. Dat doen we door
ervoor te zorgen dat je bij ons alles kan vinden wat je nodig hebt, tegen de laagste prijs en met de beste service. Wij zijn de enige supermarktketen in Nederland die deze
elementen combineert.”
Verhuispakket
Om de opening van de nieuwe winkel te vieren, trakteert Jumbo klan-

Veel belangstelling voor
’Stellingzicht’
Uithoorn - Na de succesvolle reeks
van 69 woningen in Park Krayenhoff waarvan op donderdag 23 april
in een feestelijke sfeer het hoog-

ste punt werd gevierd, vond woensdag de 29e de ‘Kick off’ verkoopmanifestatie plaats van een van de
laatste bouwprojecten in de nieuwe

woonwijk, het appartementencomplex ‘Stellingzicht’. In een partytent
op de locatie waar het gebouw ook
zal verrijzen konden belangstellenden uitgebreide documentatie krijgen in de vorm van een fraaie brochure.
De aanwezige makelaars van Koop
Lenstra en EKZ Makelaars gaven
waar nodig extra ondersteuning in
het geven van nadere informatie en
ze waren er natuurlijk ook om antwoord te geven op de vele vragen
van de toegestroomde belangstellenden. En dat waren er niet weinig.
Geruime tijd was de tent overvol met
bezoekers.
Het is zondermeer duidelijk dat de
woningmarkt weer is aangetrokken,
want naar zeggen bleken zich meer
dan 150 belangstellenden – al dan
niet online – te hebben aangemeld
die (veel) meer wilden weten over
de (slechts) 12 appartementen en

Terug bij af: samen om
tafel over de Vuurlijn!
Uithoorn - Het onderwerp ‘Vuurlijn’ zou in de raadsvergadering van
donderdag 30 april slechts ‘even’
aan de orde komen. Het ging immers alleen maar om het opnieuw
in stemming brengen van twee moties die tijdens de raadsvergadering
van 2 april door de raad waren ingebracht. Dit naar aanleiding van het
voorstel van het college aan de raad
over het besteden van het resterende budget (ad 100.000 euro) dat is
vrijgekomen door het goedkoper
uitvallen van het verkeersveiliger
maken van De Kwakel. Op 2 april
staakten de stemmen in de raad
hierover bij gelijk aantal. Dus moest
de stemming opnieuw gedaan worden in de eerstkomende raadsvergadering. De moties zijn toen afgelopen raadsvergadering (weer) op
de agenda geplaatst om daarover
te stemmen. Er waren door het college aan de raad drie mogelijkheden geboden in een raadsvoorstel

om het geld als volgt te besteden:
1. Alsnog aanpassing van het kruispunt Ringdijk/Anjerlaan/Kwakelsepad; 2. Maatregelen om de VuurlijnOost voor alle verkeersdeelnemers
veiliger te maken en 3. Het restant
van de VSP-budgetten terug te laten vloeien naar de algemene middelen. Dat laatste was van meet af
aan voor geen van de raadsfracties
een optie. Dus ging het om punt 1
en 2 uit het raadsvoorstel.
Leiderschap tonen?
Wie de mening was toegedaan dat
nu in korte tijd wel even zou worden
beslist waaraan en op welke wijze
het geld zou worden besteed, kwam
bedrogen uit. ‘Voortschrijdend inzicht’ zoals dat heet, droeg er toe bij
dat er weer volop werd gediscussieerd over de mogelijke (her)inrichting van de Vuurlijn om die voor alle
verkeersdeelnemers veiliger te maken. Fractievoorzitter Peter Timmer

van DUS! had hierbij het gevoel dat
de hele discussie zoals die al talloze keren is gevoerd over dit onderwerp, weer dunnetjes over werd gedaan. Fractievoorzitter Nick Roosendaal van de VVD vroeg zijn partijgenoot en wethouder Marvin Polak
waarom hij geen leiderschap toonde in deze zaak om knopen door te
hakken. De wethouder gaf aan dat
het college de keuze bij de raad
haar neergelegd en hij daar geen
partij in was en dus ook geen voorkeur kon uitspreken…
De fracties van VVD en GB die eerder – in januari al – een motie hadden ingediend waarbij zij hun keuze hadden laten vallen op de aanpassing van het betreffende kruispunt en de overweging van een
tweede ontsluiting van de Kuil vanwege toenemend autoverkeer door
realisatie van nieuwbouwprojecten,
maar dat tevens de Vuurlijn-Oost
bereikbaar moet blijven voor bedrij-

ten op een Verhuispakket. Klanten
van de huidige C1000 Zijdelwaardin
Uithoorn kunnen vanaf woensdag
20 mei Jumbo verhuiszegels sparen.
Na de verbouwing kunnen zij hun
spaarkaart bij de nieuwe Jumbo in
Uithoorn inleveren voor een boodschappenpakket ter waarde van 60
euro.
In de nieuwe winkel worden klanten verwelkomd door bekende gezichten. Alle medewerkers van de
C1000 winkel gaan mee naar Jumbo. Daarnaast wordt het team uitgebreid met een aantal nieuwe collega’s. De wervingscampagne is al
van start gegaan. Meer informatie
over werken bij Jumbo is te vinden
op www.jumbowerkt.nl.
het penthouse die samen de woontoren van 6 verdiepingen plus begane grond zullen vormen.
Het fraai vormgegeven gebouw aan
de Cartografielaan in het midden
tussen twee nieuw bebouwde locaties met mooie woningen omvat
elf exclusieve driekamerappartementen en één penthouse. De appartementen (van 103 tot 111 m2
en het penthouse van maar liefst
168 m2) hebben riante buitenruimtes met optimale bezonning, privacy
en een prachtig vrij uitzicht over de
Vuurlijn (UNESCO Werelderfgoed)
en het weidse landschap met water erachter. Daarnaast beschikken
alle twaalf hoogwaardig afgewerkte appartementen over een eigen
parkeerplaats op een afgesloten
parkeerterrein. Prijzen variëren van
249.000 euro voor een appartement
op de begane grond (bouwnr 70) tot
275.000 euro voor het appartement
op de vijfde verdieping (bouwnr 80).
Het penthouse (bouwnr. 81) kost
498.000 euro v.o.n.
Inschrijven nog tot 12 mei
Belangstellenden hebben uiterlijk
tot dinsdag 12 mei 12.00 uur de gelegenheid om zich in te schrijven
voor de appartementen en hun geven en aanwonenden, hielden hieraan vast. Ten langen leste wilden zij
hun motie wel aanpassen. Nieuw
punt was dat op 2 april door wethouder Hans Bouma een onderhoudsbudget voor de Vuurlijn was
toegezegd van 150.000 euro. Dan
zou je die beschikbare 100.000 euro
toch ook ergens anders voor kunnen gebruiken? Dit nu pasten VVD
en GB extra aan in een vervangende motie door het geld eventueel te
bestemmen voor een ander project
uit het VSP de Kwakel als dat een
hogere prioriteit zou hebben voor
de veiligheid. Een en ander in overleg met de werkgroep VSP De Kwakel én vertegenwoordigers van Park
Krayenhoff. Ondanks de aanpassing
haalde deze nieuwe motie het bij de
stemmingen net niet.
Vuurlijn-Oost veiliger!
Een meerderheid van stemmen
kreeg de tweede motie, ingediend
door DUS!, PvdA, Ons Uithoorn en
het CDA. Zij droegen het college
op het resterende budget uit VSP
De Kwakel te besteden aan maatregelen voor het veiliger maken van
de Vuurlijn-Oost voor met name het
langzaam verkeer. Overeenkomend
met het gestelde in het raadsvoorstel. Maar tevens dat het college

Julia en Laura helpen Nepal
Uithoorn - Zusjes Julia en Laura
van Luinen vonden de beelden over
de ramp in Nepal maar wat verschrikkelijk.
Zij wilden graag wat voor de mensen doen en besloten daarom geld
op te halen voor de mensen in Nepal.

Voorbijgangers konden hun bijdrage doneren of konden een snoepje kopen voor 50 cent. Dit initiatief werd door velen gewaardeerd
en het eindresultaat mag er zijn:
de zusjes hebben 48,55 opgehaald
voor de mensen in Nepal! Dit bedrag is overgemaakt op giro 555.

gevens te sturen naar of in te leveren bij een van de makelaars, t.w.
Koop Lenstra Makelaars, Amstelplein 6-12, 1423 CN Uithoorn, email: uithoorn@kooplenstra.nl of
EKZ Makelaars, Wiegerbruinlaan
38, 1422CB Uithoorn, e-mail: nieuwbouw@ekz.nl. De gegevens moeten
beslist vóór het vermelde tijdstip
binnen zijn! Wie niet in de gelegenheid was afgelopen woensdagmiddag de start van de verkoop bij te
wonen en documentatie af te halen,
kan voor de inschrijving gebruikmaken van het inschrijfformulier dat u
op de website www.parkkrayenhoff.
nl aantreft. Daarbij is ook een toelichting op de toewijzings- en verkoopvoorwaarden. Tevens vindt u
op deze site meer informatie en afbeeldingen van de verschillende appartementen en het penthouse. De
brochure met het inschrijfformulier
kan men ook ophalen bij het kantoor van een van de makelaars. Inschrijving voor een van de appar-

tementen geschiedt volgens loting.
Kort na de sluitingsdatum zal de notaris lotnummers toewijzen aan de
inschrijvingen. Vanaf maandag 18
mei worden de kandidaten door de
makelaars van EKZ Makelaars of
Koop Lenstra Makelaars uitgenodigd voor een optiegesprek.

met de belanghebbenden (w.o. bewoners en Belangengroep Vuurlijn
Veilig) om de tafel moet gaan om de
(her)inrichting te bepalen. Een nuance verschil met de motie van VVD
en GB.
Op de keper beschouwd kun je
stellen dat er weinig ‘spannends’
was bij de ontknoping van de Vuurlijn-Oost, als je dit al zo zou kunnen
noemen. In feite is iedereen weer
terug bij af want gemeente en belanghebbende partijen gaan met elkaar in overleg om samen tot een
(veilige) inrichting van de VuurlijnOost te komen. Maar dat was toch
al steeds van meet af aan het uit-

gangspunt? Ruim twee jaar heeft
men om de hete brij – of was het
meer lauwe pap - heengedraaid om
tot deze slotsom te komen. Positief
punt wat uit de langlopende discussie is voortgekomen is het geld dat
nu beschikbaar is. Maar ook dat de
belangengroep nu meer druk kan
zetten om haar standpunten en
zienswijzen in te brengen bij de uitvoering van de plannen. Een democratisch gegeven. Wie meer wil weten over de standpunten van de Belangengroep Vuurlijn Veilig doet er
goed aan de website te bezoeken:
www.vuurlijnveilig.nl. Dan krijgt u
een indruk.

UBA Bouw Uithoorn bouwt het
complex, zoals dit bedrijf ook tal van
andere woningen bouwt en heeft
gebouwd in Park Krayenhoff. De
eerste huizen van het nieuwe contingent in aanbouw zijnde blokken
van 69 woningen langs de Koningin Máximalaan worden naar verwachting nog net voor de bouwvakvakantie dit jaar opgeleverd. Stellingzicht zal volgens de informatie
van UBA Bouw aan het einde van
dit jaar in aanbouw gaan. Het duurt
anderhalf jaar voordat het klaar is
en de eerste appartementen kunnen worden opgeleverd. Dat is dan
zomer 2017.
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Bridgeclub Hartenvrouw
Regio - Op 21 april werd de laatste
zitting van de competitie gespeeld,
ik ben geen wedstrijdleiding maar
geef u mijn conclusie van degraderen/promoveren van deze competitie: Als ik feliciteer of meeleef met
het verdriet; ik heb het bedacht, met
excuses aan de wedstrijdleiding, en
verzon e.e.a ter plekke. Dan nu het
echt spannende nieuws:
In de A met vijftien paren, werden
eerste Geke en Margo met 67.92%!
(de op één na hoogste score van
deze laatste competitie): Kitty en
Janny, nu tweede met 60% zijn u
de baas met echt de allerhoogste
score, vorige week behaald, van
73.70%! Derde zijn Guus en Renske
met 55.56%. Ploon en Marja deden
het ook heel goed als vierde met
55.21%. Dan de competitie: Bovenaan staan Kitty en Janny, Geke en
Margo, als tweede, haalden Mieneke en Hilly in die nu derde zijn. Ach
en Gerda en Nel, ik wedde op u als
eerste, u eindigt als vierde helaas.
Dan nu mijn voorspelling van “neergang”, sorry wedstrijdleiding naar
B(eter): Trudy en Refina, Gertrude
en Tiny, Thecla en Rees en last but
not least Cisca en Trudy. Nogmaals:
ik heb deze uitslag bedacht/uitgerekend en ben daar verantwoorde-

lijk voor: meestal zijn mijn voorspellingen niet goed dus…. Ach u hoort
het volgende week, niet ieder is (on)
gelukkig met mijn prognose toch?
Dan de B: Eerste zijn Eugenie en
Riet met 63.44%, ook u behaalde de
hoogste score in deze laatste competitie B, ja, ja ik ken wel mijn cijfers hoor. Het levert u geen plaats in
de A op maar wel mijn complimenten! Tweede werden Ineke en Ria
met 61.39%. Derde het combipaar
Matty en Elly met 55.45%. Als vierde
eindigden Inge en Thea met 54.62%.
Dan de competitie B, met alweer
mijn voorspelling van promotie: Eerste, zoals door mij verwacht, Ineke
en Ria meer dan goed dames, helaas levert het u geen plaats in de
A op: u wisselt van partner volgend
seizoen dus opnieuw beginnen in
de B. Loes en Ans werden tweede in
deze eindstrijd: op naar de A! Elly en
Trees derde, ook een wissel volgend
jaar, dus ook weer beginnen in de B.
Datzelfde geldt voor Jany en Matty
derde in deze race en tja ik kan er
ook niets aan doen met al dat wisselen van partner dus…… Blijft volgens mij over Inge en Yvonne, vijfde,
trouw aan elkaar, gezien alle wissels derde en Wil Blansert en Ank
Reems vierde.

Kienen bij Serviam
Uithoorn - Op zaterdagavond 9 mei
organiseert stichting Serviam weer
een gezellige bingoavond in het
KNA gebouw Legmeerplein. De zaal
is open vanaf 19.00 uur en we beginnen om 20.00 uur. Op deze avond
kunt u weer vele mooie en leuke

Een paar van de selectie Ajaxvrouwen, Suzanne Marees, Daphe Koster, Eshley Bakker, Laura du Ry.

Ajax clinic Legmeervogels
meiden was een Succes!
Uithoorn - “Dribbelen als Anouk
Hoogendijk, iemand passeren als
Eshly Bakker, verdedigen als Daphne Koster en het doel leeg houden
als Marieke Urbach”. Wat begon als
een hoopvolle aankondiging, eindigde als een waar succes. Woensdag 22 april was het zover, de meiden van de Legmeervogels mochten deelnemen aan een voetbalclinic

van hun Ajax heldinnen. Wekenlang
werd er met spanning en enthousiasme uitgekeken naar deze geweldige voetbalmiddag, waarbij Legmeervogels de eerste club werd waar de
Ajax Vrouwen deze clinic kwamen
geven. Maar liefst 85 enthousiaste
voetbalsters, verdeeld over 2 groepen en tijdsblokken (van 6 - 12 jaar
& 12 - 16 jaar), stonden te trappelen

ge middag! Er zijn bijzonder mooie
prijzen te winnen, bovendien zijn de
consumpties redelijk geprijsd. Kom
eens kijken, doe mee en geniet van
de gezellige sfeer die er op zo’n bingomiddag heerst. En… de toegang
is gratis !! De volgende bingomiddag van de Ouderenbonden is dinsdag 9 juni aanstaande.

Uithoornaars helpen
handicap herseninfarct
verlagen
Uithoorn - Zaterdag werden op
18 plaatsen afstanden gemeten
in het Amsterdamse Bos. Dat gebeurde door vrijwilligers van Rotary Aalsmeer-Uithoorn. Die service
club organiseert op 16 juni de vijfde editie van het Amsterdamse Bos
Golf toernooi. Voor 1 dag wordt een
deel van het bos omgetoverd tot
een heuse 18 holes golfbaan. Golfers uit gemeenten rondom het bos
doen daaraan mee. Zo verlenen zij
financiële steun aan een onderzoek
dat de lichamelijke handicap na een
herseninfarct moet helpen verlagen.
Deelnemen Aalsmeerders
De organiserende Rotary Club nodigt bedrijventeams uit Uithoorn
en De Kwakel uit om deel te nemen met een flight van drie personen. Maar ook individuele golfers
kunnen deelnemen. Het toernooi
wordt gezien als hét relatiebeheer
evenement van de regio. Bovendien
wordt er voor niet-golfers door een
golf pro een clinic gehouden waarin de fijne kneepjes van de sport
worden bijgebracht. Het toernooi is
een combinatie van sport, ontspanning, verrassing en culinair genieten in de baan. Inschrijven kan via
de website www.amsterdamsebosgolf.nl. Het aantal flights is beperkt,
dus wie het eerst komt, golft ook het
eerst. Na gedane arbeid, is het goed
eten en drinken! Een gerenommeerde cateraar zal met een exquise diner de tongen letterlijk in beweging
brengen. De avond zal worden afgesloten met een veiling van enke-

le hoogstaande diensten en prachtige producten.
Zoeken naar maatwerk
Dit evenement is gekoppeld aan een
belangrijk goed doel. De opbrengst
van deze editie van het Amsterdamse Bos Golf-toernooi gaat naar de
AMC Foundation. Binnen het AMC
wordt onderzoek gedaan naar de
beste behandelmethode van een
herseninfarct, veroorzaakt door een
bloedstolsel in een slagader. Het
weghalen van zo’n bloedstolsel kan
ofwel via oplossing, dan wel via verwijdering door middel van een stent.
Die laatste methode blijkt een betere kans op herstel te bieden, maar
dat werkt niet bij iedereen zo. Doel
van het onderzoek is na te gaan bij
welk type patiënt welke behandelmethode het beste werkt. Door dit
maatwerk wordt de kans op een lichamelijke handicap na een herseninfarct verlaagd. Direct na afloop
van het golftoernooi en de veiling
op 16 juni wordt het bedrag voor de
AMC Foundation bekendgemaakt.
Bosmobielen
De Rotary Club Aalsmeer-Uithoorn
onderhoudt een jarenlange relatie met het Amsterdamse Bos. Met
de twee door de serviceclub aangeschafte ‘Bosmobielen’ kunnen
slecht ter been zijnde senioren uit
onder meer Uithoorn en De Kwakel
een ‘elektrische boswandeling’ maken. De voertuigen worden (deels)
bemand door vrijwilligers van deze club.

op het hoofdveld van de Legmeervogels. Rond 15.00 uur begon de eerste groep meiden, onder begeleiding
van Daphne Koster (aanvoerdster
van Ajax), met een uitdagende warming-up.
De meiden werden vervolgens in
kleinere groepjes opgedeeld, waarbij
ze samen met 1 van de Ajax Vrouwen
door de oefeningen werden begeleid.
De clinic bestond uit een tal van leuke en uitdagende onderdelen. Zo deden de meiden mee aan een dribbelparcour, werdstrijdvormpjes (1 tegen
1 & 5 tegen 5) en zelfs een parcour
met de befaamde ‘smartgoals’.

De meidenvoetbal open dag:
‘VRIENDINNENDAG’ zal dan plaatsvinden. Alle meiden vanaf 5 jaar oud,
die graag willen voetballen en deze
bijzondere sport wil uitproberen, mogen hun vriendinnen meenemen en
kunnen een zeer leuke middag beleven. Voor deze dag staan overigens bijzondere voetbalnamen op
de agenda, die deze vriendinnendag zullen ondersteunen en zelfs begeleiden! Iedereen mag zich die dag
vanaf 16.30 uur melden en van 17.00
– 18.15 uur deelnemen aan de voetbalactiviteiten. Tot woensdag 10 juni
@ Sportpark ‘De Randhoorn’, Randhoornweg 100, 1422 NE Uithoorn.

‘Ze’ doet het weer bij
Bridgeclub de Legmeer

prijzen winnen, of als hoofdprijs een
van onze bekende enveloppen.
De opbrengst van deze avond is bestemd voor het ontwikkelingswerk
van onze Uithoornse missionarissen.

ANBO-KBO bingo
Uithoorn - Aanstaande dinsdag 12
mei organiseren de Ouderenbonden
ANBO en KBO weer hun gezamenlijke Bingomiddag in Wijksteunpunt
Bilderdijkhof, Bilderdijkhof 1 te Uithoorn. Aanvang 14 uur, de zaal is
open vanaf 13.30 uur. Gastvrouw is
Hanny Kampen.
Ook niet ANBO-KBO leden zijn
van harte welkom op deze gezelli-

Foto
Tijdens de switch met de tweede
groep, was er een groepsfoto moment met de Ajax Vrouwen en deelnemende speelsters (zie foto) en
werden de buitengewoon hartelijke
sponsoren ook even in het zonnetje
gezet. Rond 18.30 uur was het einde van de bijzondere voetbalmiddag
in zicht en was het voor de meiden
en de aanwezige toeschouwers tijd
voor het slotakkoord, namelijk het
moment van de handtekeningen en
foto’s. Een bijzondere middag welke
ook de nodige media aandacht verdiende, kwam ten einde en smaakt al
naar meer. Dit is echter niet het einde, want op woensdag 10 juni is de
volgende bijzondere evenement @
Legmeervogels.

Eerste wedstrijd Noord Holland
Cup begint goed voor UWTC
Uithoorn - Eindelijk was het zover.
De eerste wedstrijd voor de Noord
Holland Cup kon gereden worden
in Heiloo. Zondag 26 april was het
zover en konden de rijders laten
zien wat ze waard waren. De animo voor de Noord Holland Cup is
nog steeds erg groot. Er waren maar
liefst 32 ritjes. Tot half elf kon er ingeschreven worden en op de baan
van Heiloo ingereden worden. Zeker voor de rijders die net begonnen
zijn geen overbodige luxe. De BMX
baan van een andere club is toch altijd even wennen. Half twaalf werd
er begonnen met de eerste manche. Nieuw is dat de lijsten met de
groepen en startplekken nu niet alleen ophangen worden maar ook te
bekijken zijn op de website. Handig
voor wie zich een loopje naar de opgehangen lijsten wil besparen.
Na ritje 9 wordt de wedstrijd ineens
stilgelegd. Door computerproblemen loopt de wedstrijd wat vertraging op. De commentator grapt al
dat Windows XP helaas niet meer
ondersteund wordt. Sophie Mastenbroek rijdt als enige UWTC’er in
de klasse boys6/girls7. Ze weet twee
maal derde te worden en mag de A
finale rijden waarin ze ook als derde finisht.
Ook Jayden Bregita doet het ontzettend goed en weet alle ritjes als
tweede te finishen. Hij gaat ook voor
de A finale en behaalt een vijfde
plaats wat hem mooie punten oplevert. Joeri Nap laat zien dat zijn
nieuwe fiets inmiddels goed is afgesteld. Hij eindigd twee keer als eerste en gaat ook door naar de A finale. Wel pech voor Jesse Versteeg. Hij
valt vlak na de startheuvel en moet
helaas met de ambulance naar het
ziekenhuis. We duimen voor hem
dat het allemaal meevalt! Raoul van
Zijl laat ook zien dat hij steeds meer
ervaring krijgt in de Noord Holland
Cup. Hij rijdt in de B finale mooi aan
kop en gaat als eerste over de fi-

nishlijn. Een superprestatie! Vigo
Klijn komt in de A finale helaas in
een valpartij terecht. Hij heeft moeite om zijn fiets uit de wirwar van
fietsen te krijgen maar dit lukt hem
en hij weet in ieder geval te finishen
wat hem punten oplevert.
De volgende plaatsen zijn door
de UWTC rijders behaald::
Boys06/girls07: Sopie Mastenbroek
3e in de A finale
Boys07/girls08: Vigo Klijn 6e in de A
finale, Aidan Franken 2e in de B finale
Boys8/girls9 : Misja Baron 4e in de
B finale
Boys09/girls10: Jur de Beij, 3e, Jayden Bregita 5e en Valentijn van der
Schaft 7e in de A finale. Bo Versteeg
1e, Mika Klijn 2e in de B finale.
Boys10/girls11 : Alec van der Mast
2e, Jessy Soede 3e, Jordi Maayenburg 4e, Daan Corts 5e en Govanni de Haan 6e in de A finale. Luuk
van Diemen 2e, Joost Burgers 6e en
Thijs Voorn 8e in de B finale.
Boys12/girls13 : Jens van Diemen
6e, Jochem van der Wijngaard 7e en
Sem Knook 8e in de A finale. Daan
Mantel 8e in de B finale.
Boys13/girls14 : Jordi den Hartog
3e in de A finale. Raoul van Zijl 1e,
Moreno Haans 3e, Dylano Haans
4e, Julius van der Schaft 5e en Thor
Hartman 7e in de B finale.
Boys14/girls15: Flip van Walraven
2e, Jimmy van Woerkom 3e, Joeri
Nap 4e, Jesse van Hattem 5e, Jeffrey Koeleman 6e, Lisa Bouwmeester 7e en Jasper Mols 8e in de A finale.
Boys15-16/girls16 : Maarten van der
Mast 3e en Max Bouwmeester 6e in
de A finale. Jordy Twaalfhoven 2e en
Pauldaan van den Berge 4e in de B
finale.
Boys 17+/girls17+: Roberto Blom
1e, Michael Schekkerman 2e, Thomas van der Wijngaard 3e in de A finale. Bas van Kuijk 3e in de B finale.

P.V. Rond de Amstel

Bosse en zn. wint Quievrain
Regio - Dit weekend werd er 1
vlucht gevlogen vanuit quievrain
218 km. Het was mooi weer met een
zwakke oostenwind. 12 deelnemers
en 399 duiven aan de start. De duiven werden om 8.30 uur gelost, de
eerste duif werd geklokt door Peter
Bosse om 11.16. Tweede Ron den
Boer 11.18, derde H.C. Pothuizen om
11.19. De duiven kwamen goed naar
huis, het was voor onze regio door
de oostenwind moeilijk om duiven
te pakken. Maar in Rayon F hebben
wij het goed gedaan, met 3 duiven

bij de eerste 100. Dit was de derde
oude duiven vlucht
Volledige uitslag
1. Peter Bosse
2. R. den Boer
3. H.C. Pothuizen
4. Th. Kuylenburg
5. H. Half
6. K. Roelofsen
7. P. van Schaik
8. H. Hendriks
9. M. van den Hoort
10. Th. Vlasman

Uithoorn - Met ‘ze’ wordt Elisabeth van den Berg bedoeld die net
naar de A- lijn gepromoveerd, voor
de tweede keer in successie eerste
is geworden. Nu niet met haar vaste partner Ineke, maar met invaller
Huib van Geffen liet ze met 58,68%
ook deze keer de verbijsterde concurrentie achter zich. Renske &
Kees Visser deelden plek twee met
Ger Quelle & Gijs de Ruiter met voor
beide paren 57,99%, waarna met
André van Herel & Cora de Vroom
55,90% en Cees Bergkamp & Ruud
Lesmeister 55,21% pas de gevestigde orde volgde!
In de B- lijn wat minder spektakel want Riet & Wim Beijer speelden zich al eerder in de kijker, hoewel je als eerste met 59,38% natuurlijk best “voor de kramen langs”
kunt. Cobie Bruine de Bruin & Trudi Zandbergen waren deze avond
weer eens goed bezig en lieten een
tweede plek met 56,60% noteren.
Dat was nipt voor Sonja & Hans Selman die op 56,25% uitkwamen en
zo ook goed mee deden. An & Jan
van Schaick houden de vaart er in
en werden nu vierde met 55,90%

gevolgd door Trudy van den Assem
& Cathy Troost die met 55,21% beslag op de vijfde plaats legden. In
de C- lijn werd de hoogste score
van de avond behaald door Froukje
Kraaij & Rini Tromp die 62,50% lieten aantekenen. Ada van Maarseveen & Ans Voogel blijven als tweede met 61,61% ook goed in de running na de top van een week eerder.
Anneke & Bram van der Zeeuw werden netjes derde met 58,93% en lieten zo het gelouterde koppel Tom de
Jonge & Herman Vermunicht, die op
56,55% eindigden, achter zich. Elly
Belderink & To van der Meer voegden zich met 56.25% als vijfde paar
bij de top van deze lijn. Met nog drie
wedstrijd avonden te gaan stijgt de
spanning, maar dat maakt het alleen
maar leuker, toch? Vanaf woensdag
3 juni stoomt het bridgen in Uithoorn en wijde omgeving door met
de zomerdrives eveneens in Dans &
Party Centrun Colijn aan de Industrieweg 20 te Uithoorn. Zelfde aanvangstijd van 19.45 uur en voor inlichtingen kunt u terecht bij het secretariaat: e- mail gerdaschavemaker@live.nl en telefoon 0297 567458.

Avond 4 Daagse 2015
Uithoorn - De Avond 4 Daagse van
2015 komt eraan! Van 1 t/m 4 juni
kan er 4 avonden achter elkaar gelopen worden over 3 verschillende afstanden ( 5-10 of 15 km per
avond). Evenals voorgaande jaren is
de start in de kantine van de Legmeervogels (Randhoornlaan) en
bedraagt het inschrijfgeld bij voorinschrijving ( t/m 10 mei) 4,00, bij de
start 5,00.
Voorinschrijven kan door een mail
te sturen naar T.vanheuveln@amc.
nl onder vermelding van naam
en gewenste afstand, het nummer van de medaille waarvoor gelopen gaat worden en het overmaken van het inschrijfgeld op nr
NL90INGB0008519171.
Voor meer informatie kunt u bellen
met 0295-522532.
Het laatste stukje op 4 juni lopen
we tijdens de intocht achter de mu-

ziek van Mavelio uit Leimuiden aan.
De burgemeester zal tot onze grote vreugde het defilé afnemen. Dat
zal plaatsvinden op het terrein van
de Legmeervogels. Uiteraard is daar
voldoende ruimte voor alle belangstellenden om de wandelaars te feliciteren.
In 2016 wordt de 55de Avond 4
Daagse in Uithoorn georganiseerd.
Daarna wil de huidige organisatie het stokje overgeven aan opvolgers. Als u daar interesse voor heeft
meldt u dan graag aan bij Tineke
van Heuveln. Zonder opvolgers zou
de 55ste Avond 4 daagse de laatste
zijn. Dat wil toch niemand? En zeker
de ruim 1100 kinderen die elk jaar
de avond 4 daagse lopen niet.
Aarzel niet: meldt u aan, dan kunnen we 2016 met elkaar organiseren en komt u in 2017 ervaren aan
de start!

Bridgeclub ABC
Regio - Op 30 april speelden we
de laatste competitieronde. De
spanning was duidelijk te voelen,
het was er op of er onder of te wel
degraderen of promoveren. Hoe
kunnen we nog net een plaatsje
hoger komen zodat......net niet of
net wel. We gingen er allen voor.
Dan is de zitting uitslag alles bepalend....... het was sidderen voor
sommigen en zoals altijd weer hoor
je dan zeggen jeeh dat had ik niet
verwacht .

score, knap hoor. Op de tweede
plaats Miep en Madelon met 56,78
% Jippie Jeeh, Op de derde plaats
met een piepklein verschil.....Greet
en Nel met 56,75 ach...

In de A lijn werden eerste Greet en
Roel met 62,50 % geweldig hoor,
Roel was even terug en zo te zien
in topvorm, dat houden we zo hé.
Op de tweede plaats Cinny en Hetty met 60,83 % goed gedaan meisjes, we zijn het gewent van jullie.
Op de derde plaats Corry en Ria,
met 54,58 % jullie zijn een vijf sterren koppel !

De laatste vier van de A lijn degraderen naar de B lijn. Te weten Henny en Lucas, Bert en Wim, Lenny
en Phini, Nel en Jos, niet getreurd
hoor, nu gaan jullie weer met andere leuke gezichten spelen.

In de B lijn werden eerste Corry en
Bibet met 65,42 % wat een mooie

Na deze uitslag wist iedereen hoe
en waar men staat in de competitie.
De eerste vier van de B lijn promoveren naar de A lijn. Te weten Miep
en Madelon, Corry en Bibet, Coby en Joop, Joke en Gerard. Gefeliciteerd hoor!.

Volgende week is het niet meer om
het ,,echie” maar is het vrij bridgen. Heeft u ook zo’n zin om op deze leuke club te komen, kom gerust
eens kijken op donderdag morgen
in het ,, Buurtnest”.
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Apotheose parencompetitie
BVK nadert

Legmeervogels E4 sluit seizoen winnend af
Uithoorn - Afgelopen zaterdag
speelden LMV E4 hun laatste competitiewedstrijd tegen Buitenveldert
E6, de nummer 2 van de competitie. Op deze zonnige dag bruisten de
jongens van energie en lieten vanaf
het begin hun mooiste voetbal zien.
Helaas kregen ze toch de eerste
goal tegen, maar de kracht van dit
team is dat ze zich daar niet door laten beïnvloeden. Wesley is onze rots
in de branding en hield de boel achterin goed dicht.
Ook Niels deed goede zaken en
hield zijn tegenstander stevig in bedwang. Zo werden vele aanvallen
geblokkeerd en kon de verdediging

de aanval weer rustig opbouwen.
Na een paar prachtige combinaties
scoorde Sofian de gelijkmaker.
Maar het bleef wel oppassen geblazen. Jammer genoeg zag Jake
toch een bal in het net verdwijnen,
waardoor het 1-2 werd. In de tweede helft was het resultaat van alle
trainingsuren van dit seizoen duidelijk te zien. Als de verdediging de bal
afpakte, speelden ze de bal netjes
naar de links of rechtsachter. Telkens lag er net genoeg ruimte langs
de lijn, waar vervolgens één van de
spitsen gebruik van maakte. Op deze manier wist Sofian nog een goal
te maken en zo werd het 2-2.
Pelle zag de ruimte liggen en maakte

Inschrijving Rondje
Stelling geopend
Uithoorn - Op zaterdag 29 augustus wordt de populaire fietstocht Het
Rondje Stelling wederom uitgebreid
met nieuwe routes. Speciaal voor gezinnen en jeugd heeft de UWTC een

extra korte afstand van 25 km over
de Stelling van Amsterdam uitgezet.
Van 1 mei tot 23 augustus kunnen
deelnemers online inschrijven voor
de overige afstanden van 45, 85 en

Dubbel gevoel bij nederlaag
van Legmeervogels
Uithoorn - Na afloop van het duel
van Legmeervogels tegen Zeeburgia stonden spelers en staf met een
dubbel gevoel bij elkaar. Uiteraard
was de teleurstelling groot na de onverdiende nederlaag, aan de andere kant was er ook opluchting toen
trainer Jack Honsbeek vertelde dat
Legmeervogels ook volgend seizoen
in de 2e klasse zal uitkomen. Graag
was dit uiteraard op eigen kracht gebeurd maar het is nu niet anders, deze keer was er de hulp nodig van andere om het twee klasse schap voor
Legmeervogels veilig te stellen. NVC
wint van Hoofddorp en het verschil
tussen Hoofddorp en Legmeervogels is nu 4 punten met nog een duel te gaan. Legmeervogels is veilig en
Hoofddorp is nu helemaal afhankelijk van het resultaat van Kampong

om de nacompetitie te ontlopen.
Kansen
De Legmeervogels beginnen gewoon heel goed aan de wedstrijd en
zijn beslist niet de mindere partij tegen Zeeburgia. In tegendeel zelfs,
Legmeervogels dicteerde het spel
en weet ook weer een aantal kansen te creëren. Het afmaken laat dan
nog even op zich wachten. Er wordt
een fraaie aanval over rechts opgestart en via een aantal schuiven komt
de bal terecht bij Laurens v.d. Greft
en die weet de doelman van Zeeburgia het nakijken te geven; 0-1 in
de 19e minuut. Zeeburgia, dat kampioen kan worden als Legmeervogels wordt verslagen, gooit er een
schepje boven op en weet al snel
weer naast Legmeervogels te komen

een super lange rush, gaf een mooi
tikkie naar Gyon, die op zijn beurt
een heel mooie voorzet gaf, die helaas mis ging. Ondanks fantastisch
spel kwamen ze toch weer achter
met 2-3, dus iedereen moest scherp
blijven. Zo dook Tom, die geen angst
kent, vol lef elk duel in. En ook Mitch
toonde zich wederom een ster in het
geven van 1-2tjes, waardoor fantastische aanvallen ontstonden. Gelukkig wist Max met een prachtige volley de bal in het net te tikken en zo
werd het weer 3-3.
Het laatste kwartier was spannend.
Gelukkig hield Jake zijn goal potdicht en had hij prachtige reddingen. En aan de andere kant van het

veld was het belangrijk om scherpe
pass-jes te geven, want de verdediging van Buitenveldert sprong er
vaak tussen en de gigantische reus
van een keeper was moeilijk te verslaan.

170 km op www.rondjestelling.nl. De
toertocht met start en finish in Uithoorn trekt jaarlijks meer deelnemers vanwege de mooie routes en
de verzorging op de forten. De kortste afstand van 25 km is nieuw en
wordt dit jaar voor het eerst verreden. Voor jeugd tot 16 jaar is deelname gratis. Inschrijven voor deze afstand kan alleen op de dag zelf. Vertrek is vanaf het Pannenkoeken Fort
en er is onderweg veel vertier en vermaak voor de jeugd. Zo stappen zij
even af bij fort De Kwakel en bij fort
Kudelstaart waar kinderen kunnen
rusten of rennen en waar ouders
koffie met wat lekkers kunnen krijgen. Na de stop bij het verzetsmuseum op het fort bij Aalsmeer gaan
de fietsers over paadjes en laantjes door bloemendorp Aalsmeer en
over de Vuurlijn terug naar Uithoorn.
Een nieuw initiatief van de Uithoornse Wieler Club in samenwerking met
Gemeente Uithoorn. De start is ook
dit jaar bij het fort aan de Drecht
en bij de wielervereniging UWTC
die dit jaar voor de vierde keer het
Rondje Stelling organiseert. Naast
racefietsers op de langste afstand
van 170 km worden ook recreatieve fietsers, gezinnen en zelfs e-bi-

kers uitgenodigd voor een uitgepijlde en compleet verzorgde route
langs de oude verdedigingswerken.
De route van 45 km zorgde vorige
editie voor een toeloop van deelnemers en wordt daarom dit jaar volledig vernieuwd. Alle deelnemers fietsen vanaf het Pannenkoeken Fort
richting De Kwakel en Kudelstaart
waar degenen die geen haast hebben, worden onthaald op de forten.
Na het fort bij Hoofddorp splitst de
afstand van 45 km zich af en gaat
door de Haarlemmermeer naar Leimuiden en over het Jaagpad langs
Drecht en Amstel, ook wel het schapenpad genoemd, terug naar Uithoorn. De afstanden van 85 km en
170 km volgen de Geniedijk en de
originele route over de Stelling van
Amsterdam.

en is de stand weer gelijk 1-1. Legmeervogels laat zich niet uit het veld
slaan en trekt weer massaal richting het doel van Zeeburgia. Het lukt
Legmeervogels om nog voor de rust
op een 1-2 voorsprong te komen. De
1-2 komt van de schoenen van Lulinho Martins. wederom een treffer
om in te lijsten. Ook in dit duel staat
er weer een scout langs de kant om
te kijken naar het spel van Lulinho
Martins. Na NEC is het nu RKC dat
is komen kijken.

meervogels krijgt dan bij een aantal
situaties de kans om verder weg te
lopen van Zeeburgia. Het jonge elftal van Legmeervogels is net niet in
staat om Zeeburgia de doodsteek
toe te brengen en op die manier het
kampioensfeestje te verstieren.

Gastheren
Dan het tweede bedrijf. Gelijk vanaf
de start beginnen de gastheren aan
een groot offensief en wordt Legmeervogels teruggedrongen in de
verdedigende stelling. Eigenlijk zijn
de meeste aanvallen eenvoudig te
pareren. Veel balbezit is er voor Zeeburgia, zonder ook maar echt gevaarlijk te worden. Dan kruipt Legmeervogels langzaam onder de druk
uit en weet weer wat meer te spelen
op de helft van de gastheren. Leg-

Wat de LMV jongens nu lieten zien
en alle kansen die zij uiteindelijk
creëerden, de keeper bleek daar
uiteindelijk niet tegen opgewassen te zijn. Sofian maakte de laatste goal en daarmee sloten de jongens E4 deze schitterende wedstrijd
af met 4-3. De jongens hebben gevochten voor wat ze waard waren.
Gefeliciteerd mannen, met deze
prachtige overwinning!

Online inschrijven
Nu inschrijven voor de toertocht betekent korting op het inschrijfgeld
van 4,- tot 8,- afhankelijk van de afstand die je kiest en is ook de mogelijkheid om het speciale wielershirt,
ook met korting, te bestellen. Kinderen tot 16 jaar gratis.
Online inschrijven en informatie op
www.rondjestelling.nl.

Dit zat er in tot een minuut of 10
voor het eindsignaal, als Zeeburgia
op een meter of 20 van het doel van
Jasper van Gelderen, een vrije trap
krijgt toegewezen. Deze wordt dan
vervolgens hard in de muur geschoten. Heel Zeeburgia appelleert dan
voor een handsbal. Mede op het gebrul van de spelers van Zeeburgia
geeft de scheidsrechter gehoor aan
hun verzoek en kent Zeeburgia een
onterechte strafschop toe. De spelers in de muur habben hun handen
op een bepaalde plaats om iets gevoeligs te beschermen. Als daar vervolgens tegenaangeschoten wordt
en de scheidsrechter op deze manier een strafschop toe kent, is een
schending van het recht om je te
beschermen. De strafschop wordt
feilloos ingeschoten. Jasper van Gelderen heeft geen schijn van kans.
2-2 is dan de stand. Ook bij deze
stand zou Zeeburgia geen kampioen
zijn. Legmeervogels is dan duidelijk
even aangeslagen en voelt zich ook
min of meer bestolen. Zo goed spelen en dan op deze manier ten ondergaan is niet de leukste manier.
Als dan even later de thuisclub de
3-2 weet te score is het duel eigenlijk ten einde. In de laatste paar minuten weet Legmeervogels niet meer
de zo verdiende 3-3 te score. Het is
en het blijft 3-2. Zeeburgia kampioen
en Legmeervogels blijven in de 2e
klasse. Een dubbel gevoel dan ook.

De Kwakel - 1 Speelavond nog
maar te gaan in de 4e cyclus van de
parencompetitie bij de BVK en de
stress aangaande promotie en degradatie neemt ongekende vormen
aan. Nog steeds is er in alle lijnen
geen sprake van een gelopen koers,
dus die laatste speelavond zullen
diverse paren nog behoorlijk onder spanning staan. Daarvan was
op de voorlaatste speeldag niet veel
te merken. 46 Paren hadden de weg
naar Dorpshuis De Quakel weer weten te vinden, dus het was weer behoorlijk vol. 16 Paren in de A lijn,
en in beide andere lijnen 15 paren,
bonden de strijd met elkaar aan.
In de A lijn waren Geke en Jaap
Ludwig opnieuw het sterkste, waarmee zij een zeer sterke serie continueerden en nu met behoorlijke
voorsprong aan kop gaan in de totaalstand. Andre Verhoef liet aan de
bar blijken dat hij weinig vertrouwen had in een goede score. Desalniettemin bleken hij en Nelly Vork
57,44% gescoord te hebben en dat
betekende een 2e plaats deze avond
en een 3e plaats in de totaalstand.
Ria Broers en Janny Streng noteerden voor het eerst in 4 weken weer
eens een score boven de 50% en
wel 55,65%, goed voor de 3e plaat.
Piet v.d. Poel en Gerard de Kuijer eindigden als 16e en zij moeten
‘vrezen’ voor verlies van hun A status. In de B lijn staat een aantal paren te trappelen om de vrijkomende
plaatsen in de A lijn in te gaan nemen, al zal dat paas in het volgende
seizoen zijn beslag vinden.

De winnaars van deze avond horen daar niet bij, maar Atie en Wan
Overwater waren desondanks zeer
content met hun 1e plaats deze
avond met 57,99%. Paula Kniep en
An van der Poel imponeerden opnieuw met 57,64%, waardoor hun
gemiddelde na 6 avonden opliep
tot 57,29%. Daarmee staan zij ‘stijf
2e in de totaalstand en kunnen zij
zich opmaken voor hun debuut in
de A lijn volgend seizoen. Dat geldt
ook voor Jan Streng en Cor Hendrix, die zich deze avond net als vorige week nog liet vervangen door
Riet Koot. Rie en Jan werden 3e
met 56,25% en de combinatie JanCor staat bovenaan in de totaalstand met 0,03% gemiddeld meer
dan Paula en An. Voor de 3e promotieplaats zijn nog maar 2 paren in
de strijd en de beste papieren daarvoor zijn in handen van Corrie en
Ruud van der Peet. Janny Snabel en
Vrony van Veen moesten alle andere paren deze avond boven zich dulden. In de C lijn scoorden Tiny en
Han Mann het best van allemaal
met 60,07%, wat een flinke opleving betekende na een aantal mindere weken.
De 2e plaats was voor Hilly Cammelot en Mieneke Jongsma met
58,68% en zij hebben daarmee goede papieren voor promotie naar de
B lijn. Greet de Jong en invalster Ria
Wezenberg werden 3e met 53,54%.
De totaalstand wordt aangevoerd
door Ruud Doeswijk en Huub Zandvliet met 54,14% gemiddeld. Nog 1
week en alles is weer beslist.

Eerste editie Obstakel in
de Kwakel groot succes
De Kwakel - “Veel leuker dan Mudmasters”. Het leek wel Elfstedentocht in de polder.” Zomaar een paar
reacties die te horen waren direct
na binnenkomst over de finish. Afgelopen vrijdag was het zover; de
eerste editie van ‘Obstakel in De
Kwakel’. Zo’n 330 deelnemers waagden de gok door mee te doen aan
dit nieuwe evenement.
Het weer zat mee en de sfeer zat
er vanaf het begin al goed in. Het
start- en finishterrein bij Poldersport
liep even voor 19.00 uur al snel vol.
Met de muziek van Marvin en Ramon konden de eerste startgroepen
zich al lekker warm springen. Als
eerste gingen de 14 km lopers van
start, zij hadden zo’n 80 obstakels in
het vooruitzicht. Vervolgens startten
er elke 10 minuten ongeveer 50 lopers voor de 7 kilometer. Vooral het
enthousiasme onder de jeugd was
leuk om te zien. Zo’n 65 lopers waren jonger dan 16 jaar! Na wat brede hindernissen bij Poldersport vervolgde de rit via de Oker, Boterdijk
en Drechtdijk naar de touwbaan van
Eric van Ee. Daarna via de Noordmanlaan naar ’t Fort waar geklommen en gekropen moest worden
door een gladde kunststof buis met
een doorsnede van 50 cm. Vervolgens moest een zandzak van 25 kg
gesjouwd worden rondom een van
de gigantische wilgen die aan de
fortgracht staan.
Hindernissen
Bij Halfweg aangekomen stonden
nog eens 6 hindernissen opgesteld.
Alle hindernissen van Obstakel in
De Kwakel werden bemand door
vrijwillige baanposten. Zij hielpen
de deelnemers veilig over de hindernissen en zij wezen zonodig de
deelnemers de goede richting op.

Via het Egeltjesbos liep de route naar KDO. Acht obstakels stonden daar klaar, de één wat taaier dan de ander. Soms ontstonden
er wat files. Voor sommigen lastig,
maar de meesten waren wel blij met
een beetje extra rusttijd. Het Feestcomité terrein en het weiland naast
het eerste veld waren de volgende
hindernis locaties. Tijdens de rit terug liep men langs Poldersport om
via Meerwijk de sloot over te steken
naar de vaste Poldersporthindernissen. Hier moesten deelnemers nog
zo’n 20 obstakels bedwingen. Met
het zicht op de finish werden de
deelnemers nog de Roundhousestal ingestuurd om tussen de koeien
omhoog te klimmen. Eenmaal door
de finish wachtte een hottub om alle
vermoeide spiertjes weer op te warmen. In de ontvangstruimte van Poldersport werd er nog lang gezellig
nagepraat over het hele avontuur.
Vrijwilligers
De organisatie bedankt nogmaals
alle 70 vrijwilligers die ‘Obstakel in
De Kwakel’ mogelijk hebben gemaakt. Vrijwilligers stonden er namens de Scouting, EHBO, Ons
Tweede Thuis en het Feestcomité. Deze verenigingen hebben allen
een cheque gekregen. Obstakel in
De Kwakel kreeg ook spontaan hulp
van ’t Veengat, de KDO survival vereniging (in oprichting) en Poldersportpersoneel. Foto en filmmateriaal werden verzorgd door Annemarieke Verheij (foto’s te zien op Facebook), Dirk Plasmeijer (foto’s te zien
op www.de-kwakel.com) en Zip
Vork. Eén ding is zeker, volgend jaar
is er weer een ‘Obstakel in De Kwakel’. Hoe die eruit komt te zien mag
jij mee bepalen door je ideeën te
sturen naar info@poldersport.com

Legmeervogels D4 kampioen
Uithoorn - Afgelopen zaterdagmorgen op een zonovergoten dag werd het Legmeervogels D4 team kampioen in
een zinderende wedstrijd tegen Buiksloot. De tegenstander werd met 6-1 verslagen en D4 werd daarom de terechte kampioen. Het team is afgelopen jaar duidelijk gegroeid en zag dit bekroond worden.
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Succesvolle examenperiode bij Aishinkai Aikido

Uithoorn - Op dinsdag 28 april
heeft een aantal Aikidoka’s van
Aishinkai Aikido de trainingsinspanning uit het afgelopen jaar bekroond
met enkele mooie examens. Na zich
goed te hebben voorbereid waren
vier Aikidoka’s klaar voor het 5e kyu
examen en drie voor het 4e kyu exa-

men. De kandidaten werden tijdens
hun examens o.a. beoordeeld op
correcte uitvoering van de technieken, rol- en valtechnieken en kennis
van de naamgeving van de technieken. Iedereen die examen heeft gedaan is dik verdiend geslaagd! Na
afloop van de examens heeft Dennis

Vorster de diploma’s aan de trotse
kandidaten uitgereikt.
Geslaagd voor examen
3e dan Aikido
Niet alleen de leerlingen van Aishinkai Aikido werden dit keer op de
proef gesteld; op zondag 26 april

moest hun leraar, Dennis Vorster,
zelf ook examen doen. Na een intensieve voorbereidingsperiode en
met gezonde spanning was Dennis,
vergezeld van enkele leerlingen en
andere enthousiaste toeschouwers,
afgereisd naar Amersfoort voor zijn
3e-dan examen. Het was een erg
(in)spannend examen waarin Dennis aan de examencommissie uiteenlopende technieken moest laten zien. Gelukkig verliep het prima
en de examencommissie feliciteerde Dennis na afloop met het behalen van zijn 3e-dan Aikido. Een mooi
moment en daarmee een erg succesvolle examenweek bij Aishinkai
Aikido! Wil je meer weten over Aikido en kijken of het iets voor jou is?
Je bent altijd welkom voor een gratis proefles. We trainen dinsdag in
Mijdrecht in de dojo van WL Combatics en donderdag in Uithoorn in
de dojo van Sportschool Plux. Neem
voor meer informatie contact op
met Dennis Vorster. Email : dennis@
aishinkai-aikido.nl en telefoon: 0626 020 986. Zie voor lestijden en locaties de website : www.aishinkaiaikido.nl .

Internationaal kanopolotoernooi groter dan ooit
Uithoorn - De Amsterdam Open,
het jaarlijkse watersportspektakel
bij Michiel de Ruyter, is flink gegroeid. In plaats van de 32 teams
die vorig jaar meespeelden, doen er
dit jaar maar liefst 52 ploegen mee
aan het kanopolotoernooi. Vorig
jaar speelden er twee teams uit Taiwan mee. Dat is de Aziaten zo goed
bevallen dat ze dit jaar met maar
liefst zeven teams aanwezig zullen zijn. Ook zijn er clubs uit Malta, Finland, Duitsland, Frankrijk, België, het Verenigd Koninkrijk en Polen. Het grootste internationale evenement van Uithoorn wordt dit jaar
dus extra druk. Er worden ongeveer vierhonderd deelnemers verwacht. De bezoekers worden gegarandeerd op spetterende wedstrijden getrakteerd. De thuisploeg, het
eerste team van Michiel de Ruyter,
won het toernooi in 2013 zelf. Dat

was pas de eerste keer dat MdR 1
op het thuistoernooi de beste was.
Het niveau is doorgaans dan ook
erg hoog. Ook dit jaar staan er topteams op de inschrijflijst. Zo doen er
wereldkampioenen uit Frankrijk en
vice-wereldkampioenen uit Duitsland mee. Uiteraard ontbreken ook
de Nederlandse internationals van
Michiel de Ruyter niet. Er wordt de
hele dag gespeeld op zaterdag 30
en zondag 31 mei. De toegang is uiteraard gratis. Organisatorisch is er
een hoop extra werk bijgekomen.
Het aantal velden is toegenomen
van drie naar vijf. De tijdelijke camping aan de overkant van de Amstel
is ook flink uitgebreid om alle gasten een plekje te kunnen bieden. De
roei- en kanovereniging is de gemeente en omwonenden erg dankbaar voor alle medewerking om het
toernooi mogelijk te maken.

Fietstocht op Hemelvaartsdag
De Kwakel - Op Hemelvaartsdag (donderdag 14 mei 2015) wordt de
alom bekende Elisabeth fietstocht gereden. Men kan starten tussen 10
en 12 uur bij Dorpshuis De Kwakel, Kerklaan 16, tel. 0297-531528 en
de inschrijfkosten zijn 3,00 euro p.p. De tocht is ± 40 km lang. Na afloop ontvangt u een leuke attentie.

Gerrit Kuipers clubkampioen
De Kwakel - De competitie 2014
– 2015 van onze club bij het Fort in
de Kwakel is ten einde. Op de laatste wedstrijddag halverwege is Lody van Ginkel als winterkampioen
uit de bus gekomen. Gerrit Kuipers stond vooraf nog op de eerste plaats met 7 punten voorsprong.
In een directe confrontatie wist Lody die voorsprong weg te werken,
waardoor het op de laatste partij
aan kwam. Omdat Lody deze wist te
winnen en Gerrit niet aan zijn aantal caramboles kwam, was Lody de
winterkampioen.
Hieraan kan je de ervaring van een
goede biljarter herkennen.
Dat Gerrit goed terug kwam was te
merken aan de standenlijsten die
vervolgens op het bord verschenen.
Hij heeft vanaf de eerste dag van
de tweede helft de koppositie over
genomen van Lody en deze tot op
de laatste dag niet meer afgestaan.
Met een puntenscore van 569 en
daarmee 27 punten op nummer 2
de grote winnaar. Voorwaar een prima prestatie.
Tussen de nummers 2 en 3 (Herman en Lody) ontstond er de tweede helft een hevige strijd. Af en toe

stuivertje wisselen, waar Lody de
sterkste bleek met 542 tegen 539
punten..
Runner Up
Omdat Gerrit dit seizoen ook nog
eens zijn gemiddelde als beste wist
vast te houden won hij ook nog eens
de Runner-up Cup.
De kortste partij ( 11 Beurten )
werd op de voorlaatste dag gewonnen door Jan van den Hoven. Marcel Paul en Bob Buskens stonden
op dat moment met ieder 12 beurten al heel lang op koers. Jan keek
nog een goed op het bord, begon
zijn partij tegen Lody van Ginkel met
een serie van 9 en stormde zonder
ook maar een poedel door naar de
elfde beurt. Onderweg nog een serie van 8 en 11. Prima gedaan Jan.
Omdat Bob weer ontzettend zijn
best heeft gedaan, wist hij ook dit
jaar weer, als poedelprijs winnaar,
zijn reputatie waar te maken.
Tot het einde seizoen (22 juli) spelen
ze weer om de Hein Pieterse bokaal
Er kunnen zich weer nieuwe leden
aanmelden. 06 20 65 66 31
Op dit moment zijn ze met 25 man
en er kunnen er zeker nog 5 bij.

Eindoordeel geveld bij BVK
De Kwakel - De parencompetitie van de BVK voor het seizoen
2014/2015 is ten einde. Nog een
paar keer ‘ladderen’ en het seizoen
zit er helemaal op en dan kan eenieder zich in de zomerperiode weer
opladen voor het nieuwe seizoen.
Afgelopen donderdag werd dus de
laatste ronde van de 4e cyclus gespeeld, een ronde waarin promotie
en degradatie hun definitieve beslag kregen. Geen promotie uit de A
lijn uiteraard, wel een dik verdiende 1e plaats in de eindrangschikking voor Geke en Jaap Ludwig met
een gemiddelde van 57,53% en dat
was ruim 1% meer dan de nummers
2, Rita en Wim Ritzen. Op wat grotere achterstand eindigden Nelly Vork
en Andre Verhoef als 3e.
De paren Nel Bakker-Hans Wagenvoort, Piet v.d. Pel-Gerard de Kuijer
en Tiny en Adriaan Kooyman mogen/moeten volgend seizoen starten
in de B lijn. De slotavond werd overigens in deze lijn gewonnen door
Huib van Geffen en Lambert Koeter, die ook eens een kijkje kwam
nemen bij onze vereniging. Zij behaalden iets meer dan 58%. Nelly
en Andre werden 2e met 57,74% en
Ria Broers en Janny Streng finishten
sterk op de 3e plaats met 56,25%.
Ria en Bep sloten af in mineur met
een 16e en dus laatste plaats. Zij
konden het hebben.
B lijn
In de B lijn natuurlijk de grootste
verschuivingen: 3 eruit ‘naar boven’

en 3 ‘naar beneden’. Promotie was
er voor het oppermachtige paar Jan
Streng- Cor Hendrix met 60,37% gemiddeld (!). Cor was gelukkig zelf
ook weer van de partij. Hij en Jan
wonnen ook deze slotavond met
64,58%.
Als 2e in de totaalstand finishten
Paula Kniep en An van der Poel met
57,29% gemiddeld. De 3e promotieplaats was verrassend voor Atie en
Wan Overwater.
Aan de onderkant van de ranglijst
nemen de paren Janny Snabel-Vrony van Veen, Suzanne Ambagtsheer-Riet Wesselingh en Eefke Backers-Marianne Kamp afscheid van
de B lijn.
In de daguitslag was de 2e plaats
voor Emmy en Gerard van Beek met
56,25% en de 3e voor gelegenheidspaar Annie Lauwers-Riet Koot met
55,83%. Rie Bezuijen en Gerbrand
van Nigtevegt sloten hier de rij.
In de C lijn eindigden de gelukkig ook weer terug gekeerde Roel
Knaap en Greet de Jong als 1e op
de slotavond met 65,28% en als 3e
in de eindrangschikking, dus zij
promoveren naar de B lijn. Ruud
Doeswijk en Huub Zandvliet eindigden als 2e met 59,24%, maar zij finishten overtuigend als 1e in de totaalstand, dus ook voor hen uiteraard promotie. Als 2e in de eindstand (en dus promotie) en 3e op de
slotavond (58,13%) vinden we Hilly Cammelot en Mieneke Jongsma.
Einde parencompetitie dus, volgend
seizoen weer een frisse start.

Op de foto links voor Tim Oudenaller geflankeerd door Bert Vreeken, Thomas
Zwart en Rob Das van Qui Vive.

Qui Vive

Tim Oudenaller nieuwe
trainer/coach heren 1
Uithoorn - Met ingang van het volgende seizoen is Tim Oudenaller de
nieuwe trainer/coach van heren 1
bij Qui Vive als opvolger van Wouter Otto die na 4 jaar heeft gekozen voor een internationale zakelijke loopbaan.
Tim Oudenaller is al vele jaren actief
in de hockeywereld. Hij startte in de
jeugd bij hockeyclub Cartouche in
Voorburg en heeft bij deze club ook
3 jaar in heren 1 gespeeld waarvan
2 jaar in de 1e klasse en 1 jaar in de

overgangsklasse. Toen hij communicatiemanagement in Utrecht ging
studeren speelde hij nog 4 jaar bij
Shinty en 2 jaar bij USHC. Zijn trainersloopbaan begon hij ook bij Cartouche. Vervolgens is hij technisch
coördinator bij Houten geworden.
Bij zijn andere werkgever Kampong
is hij verantwoordelijk voor JA1 en
assistent trainer/coach van heren 1.
Het hoofdbestuur en Tim Oudenaller hebben overeenstemming bereikt voor een periode van twee seizoenen.

Bar Adelhof organiseert
openlucht biljarttoernooi
Mijdrecht - Het is nu nog ver van
ons af, maar op zondag 30 augustus 2015 organiseert Bar Adelhof in
winkelcentrum Adelhof aan de Prinses Margrietlaan weer het unieke openlucht biljarttoernooi. Na de
succesvolle introductie van dit biljartfestijn vorig jaar was er voldoende aanleiding voor een herhaling. Het staat iedere biljartliefhebber die een keer wil biljarten of dat
al geregeld doet, vrij hieraan deel
te nemen. Het toernooi begint om
12.00 uur en wordt (mede) mogelijk gemaakt door winkeliersvereniging Adelhof en De Biljartmakers. Dit jaar wordt uitsluitend buiten gespeeld op 6 biljarttafels in de
speelstijl Libre. Liefhebbers kunnen
zich nu al opgeven door zich in te
schrijven via het e-mailadres baradelhof@ziggo.nl. Bareigenaar Henk
de Vries doet de organisatie niet in
zijn eentje, maar krijgt er net zoals
vorig jaar hulp bij van Cock Verver
en Zweder van Dalen, beiden woonachtig in Mijdrecht en zelf ook enthousiaste biljarters. Cock zorgt met
Henk o.a. voor de vergunningen, het
materieel en de sponsors en Zweder voor het programmeren van een
wedstrijdschema op de computer.
Gezellige happening
De plaats waar het buiten biljarttoernooi wordt gehouden is midden
in winkelcentrum Adelhof voor de
deur van Bar Adelhof. “In alle kroe-

gen in De Ronde Venen hebben we
al posters ophangen waarop het
toernooi bekend wordt gemaakt. In
de meeste wordt ook gebiljart, dus
daar vinden we ook de potentiële
deelnemers,” vertelt Henk de Vries.
“De Ronde Venen telt voor zover ik
weet 20 teams van zes à zeven man
die in cafés en kroegen competitie
spelen. Als die allemaal meedoen
heb je al aardig wat biljarters. Wij
verwachten aardig wat belangstelling. Kortom, we willen er in augustus een hele sportieve, maar bovendien gezellige happening van maken. Net zoals vorig jaar moet het
voor iedereen leuk en interessant
zijn,” aldus De Vries.
Het idee van het buiten biljarttoernooi is afkomstig van Cock Verver.
Die zag het een keer tijdens een vakantie in Den Helder waar het op
straat werd gehouden. Daar is het al
een jaarlijkse traditie geworden. Hij
kwam via de organisatie in contact
met de leverancier van de biljarttafels en vroeg of zo’n evenement ook
in een andere plaats (Mijdrecht)
mogelijk was. Dat was geen probleem en Bar Adelhof zag er ook
wel wat in. Vorig jaar is het toernooi
voor de eerste keer met succes gehouden en kan gezien worden als
iets unieks in De Ronde Venen. Niet
alleen om te biljarten, maar ook om
naar te kijken en de sfeer te proeven. Noteer de datum van 30 augustus dus in uw agenda!

Derde periodetitel KDO
met één week uitgesteld
De Kwakel - Na het terechte 1-1
gelijkspel van vorige week tegen
Wijk aan Zee, kon KDO afgelopen
zondag in de thuiswedstrijd tegen
Roda’23, bij winst de periodetitel
in de wacht slepen. Eerder dit seizoen wonnen de Kwakelaars in een
knotsgek duel geflatteerd met 3-7
in Bovenkerk. Zonder de zwaar geblesseerde aanvoerder Sven Vlasman (knie) en lichtgeblesseerde
Mathijs Molleman (lies) begon KDO
onder regenachtige omstandigheden aan de wedstrijd in De Kwakel.
In de eerste twintig minuten waren
beide ploegen behoorlijk aan elkaar
gewaagd. Roda’23 was aan de bal
individueel sterker dan KDO, maar
de Kwakelaars konden met een gezonde dosis werklust in het spoor
blijven van de Bovenkerkers. Naarmate de eerste helft vorderde, kwam
Roda’23, onder aanvoering van hun
sterk acterende aanvoerder Damien
de Vegt, steeds beter in de wedstrijd. Achterin durfden de Bovenkerkers te voetballen en voorin waren de aanvallers wendbaar en snel.
Nadat doelman Peter Onderwater
diverse keren handelend moest optreden en hiermee zijn ploeg op de
been hield, moest hij in de 28e minuut toch capituleren. Na een kortgenomen corner van Roda’23, werd
de bal bij de eerste paal binnengeschoten door de Bovenkerkse centrumspits Robin Visser, 0-1.
Bij KDO was het in deze fase van de
wedstrijd allemaal net niet en had
het geluk aan haar zijde dat KDOkeeper Peter Onderwater scherp
en alert was, waardoor een grotere
achterstand werd voorkomen. Vlak
voor rust was het toch Joeri Stange voor KDO die een zelfgecreëerde
kans net gekeerd zag worden door
de sluitpost van Roda’23, zodat de
rust werd bereikt met een 0-1 tussenstand.
Eigen publiek
In de tweede helft speelden de Kwakelaars naar hun eigen publiek toe,
gingen de duels feller in en loerden op een spaarzame uitval. Toch
was het na een kleine twintig minuten spelen Roda’23 die de tweede treffer van de middag wist te maken. Nadat de Kwakelse doelman
zich verkeek op een mogelijke achterbal , werd de bal vervolgens strak
voorgegeven vanaf de rechterkant,
waarna Damien de Vegt met een

bekeken schot de 0-2 binnenschoot.
Na deze tegentreffer besloot trainer
Raymond de Jong Joris Kortenhorst
door te schuiven naar het
middenveld, zodat KDO in een 3-4-3
systeem ging acteren. In de 74e minuut werd de Kwakelse lef beloond
door middel van een felbegeerde
aansluitingstreffer. Vanuit een afgeslagen corner wist aanvoerder Timo
Kas vanaf de rand van het zestienmetergebied de bal uiterst secuur in
de linkerhoek te schieten, 1-2. Alle Kwakelse hoop ging groeien na
dit doelpunt en buitenspeler Menno Lingeman werd even later in het
veld gebracht om de rechterkant te
voorzien van extra snelheid en druk
naar voren. KDO kreeg een aantal
vrije trappen en kansrijke schermutselingen om de gelijkmaker te forceren, maar gescoord leek er niet
meer te worden. Totdat in de blessuretijd de Kwakelaars een corner kregen en dachten alsnog de
2-2 te maken. Echter werd dit doelpunt afgekeurd vanwege een dubieuze duwfout van Danny ten Hoope
door de overigens goedfluitende scheidsrechter Helgering. In de
daaropvolgende aanval besliste Roda’23 de wedstrijd toen invaller Jordy Bos de 1-3 aantekende, wat ook
de eindstand betekende.
Nederlaag
Door deze nederlaag is KDO gezakt
naar de zesde plaats op de ranglijst.
Reden tot paniek is er allerminst,
want met nog één wedstrijd te gaan
hebben de Kwakelaars drie punten voorsprong op hun enige belager Roda’23 in de strijd om winst
van de derde periode. Het doelsaldo is eveneens in het voordeel van
KDO (+9 versus +1), zodat volgende week in Kudelstaart de periodetitel alsnog behaald kan worden. Als KDO minimaal gelijkspeelt
is het niet afhankelijk van het resultaat van de wedstrijd Roda’23 –
Zwanenburg. Hier tegenover staat
de penibele situatie van RKDES die
nog lang niet zeker is van het ontlopen van rechtstreekse degradatie.
Naaste concurrent Schoten heeft
slechts één punt minder dan de Kudelstaarters, die het thuis opnemen
tegen het uitgespeelde DSOV. Het
belooft een zeer boeiende streekderby te gaan worden om 14:00
uur aan de Wim Kan Dreef in Kudelstaart, wij hopen op uw komst!

Dichterbij dan u denkt...
www.automaas.nl
Renault Kangoo 1.2 16v 75K 5 pers.

‘02 109.700 km rood

2.940,-

Hyundai Getz 1.1 Active

‘07 128.500 km zwart m.

3.500,-

Seat Altea 1.6 Emocion nieuw distr.

‘06 137.300 km luvia blauw

6.450,-

Seat Altea Stylance 2.0 16v FSi

‘05 136.100 km luvia blauw

6.450,-

Audi A6 1.8 20v 150PK autom. 1e eigenaar ‘03 149.800 km groen

6.940,-

Ford Ka 1.2 Limited nette auto

7.440,-

‘10 23.600 km zwart

Citroen Xsara Picasso 1.6 Luxe nette auto ‘10 35.600 km grijs
Seat Ibiza 1.2 TDi REF

8.450,-

‘12 35.700 km emocion rood 8.500,-

Renault Megane Estate TCE 1.4 130pk ‘09 102.200 km wit

9.500,-

Seat Leon 1.4 TSi 125PK Style

‘08 128.000 km grijs

9.940,-

Seat Mii 60 PK Style automaat

‘13 13.000 km wit

10.495,-

Seat Ibiza 1.4 Style SC sport coupe

‘11 30.800 km magic zwart 10.495,-

Ford Focus 1.6 Titanium

‘09 69.200 km grijs m.

Mercedes A-klasse 160 Blue efficiency lim. ‘10 15.600 km zwart

10.940,10.995,-

Seat Leon 1.4 TSi Businessline high

‘08 88.400 km ada blauw

11.440,-

Seat Leon 1.4 TSi Style + navigatie

‘11 43.700 km luna grijs

11.995,-

Seat Leon TSi Copa Business + leer

‘11 34.500 km grijs

14.450,-

VW Tiguan 1.4 TSi Comfort & design

‘09 74.800 km zilver m.

17.940,-

VW Golf 1.4 TSi 140pk ACT Highline

‘13 29.300 km grijs

22.995,-

AUTOWIJZER
OCCASIONS
MET A ALSMEERSE
DEALER ASSOCIATIE
KWALITEIT
Aalsmeerse

ealer Associatie

Nu te financieren met slechts 4,99% rente!

AUTOMOBIELBEDRIJF VAN DER WAL B.V.
AALSMEER, WITTWEG 6, TEL. 0297  32 52 30
www.fiataalsmeer.nl

Auto’s worden uitsluitend geleverd
in goede conditie mét APK en beurt!

Teelmanstraat 3, 1431 GL Aalsmeer
Tel. (0297) 324320 • auto_maas@seat.nl

*Te koop:
Grote of kleine partijen oude
schoolstoelen of stapelstoelen
kantine, kantoor of kerkstoelen,
we komen de spullen zelf bij u
ophalen dus twijfel niet en waag
er een belletje aan. Wij betalen
u contant.
Tel. 06-10893672
*Te koop:
Partij 3 polige computersnoeren
€5,-. p.st. Partij alle soorten IC’s
vanaf €2,-. p.st. Party trafo’s
vanaf €5,-. p.st. Div spoelen
vanaf €3,-. p.st.
Tel: 06-26998215

2e BMX topcompetitie in
Haaksbergen verreden
Uithoorn - Afgelopen zondag
werd alweer de tweede topcompetitie wedstrijd verreden ditmaal
op de baan in Haaksbergen voor
veel rijders van UWTC heel bekend verleden jaar werd hier namelijk de strijd om het Nederlands
kampioenschap verreden. ‘s Morgens eerst de eer aan de boys/girls
tot en met 12 jaar en de cruiser categorie.
De wedstrijd begon mooi op tijd
en met 51 manches waren er veel
rijders uit heel Nederland die de
strijd met elkaar durfde aan te
gaan.
Bij de boys 10 jaar deden zelfs zeven rijders van UWTC mee aan dit
geweld en zes wisten zich te plaatsen voor de kwartfinales, een pri-

ma prestatie mannen! Bij de boys
12 jaar deden Max de Beij en Brian Boomkens goede zaken zij wisten in alle drie hun manches bij de
eerste vier te eindigen en zo hun
plek in de kwartfinale zeker te stellen.
De kwartfinales begonnen mooi
op tijd en ondanks de voorspelde slechte weersomstandigheden was het nog steeds droog. Bij
de Boys 10 dus 6 mannen die een
kans maakte op een plekje in de
halve finale maar de strijd wordt
natuurlijker wel steeds zwaarder.
In de eerste kwartfinale de beurt
voor Jessy, Joël en Jordi, de mannen hebben hun uiterste best gedaan en dit pakte goed uit voor

Door penalty’s uitgeschakeld
in schoolvoetbaltoernooi
Uithoorn - Het beloofde een
mooie en spannende middag
te worden op het karakteristieke sportpark van SV de Vecht in
Loenen aan de Vecht. De jongens
van OBS Toermalijn speelde de finale voor regio Amstelland tegen
drie sterke tegenstanders; de Brede School Rembrandt uit Amstel-

veen, Het Kofschip uit Ouderkerk
aan de Amstel en de Piusschool
uit Abcoude. De eerste wedstrijd
was meteen een zware. De Brede School Rembrandt had in voorgaande rondes nog alles gewonnen. De jongens van de Toermalijn begonnen sterk en na een 0-0
ruststand maakte Boris de 1-0 uit

KBO De Kwakel bedankt
haar bestuursleden
De Kwakel - Tijdens de goed bezette jaarvergadering van de KBO
zijn de heren Gerard Hogenboom en
Piet van Os door voorzitter Ben Plasmeijer in de bloemetjes gezet: zij
werden bedankt voor al hun werkzaamheden voor KBO De Kwakel.

Beiden zijn ruim 20 jaar bestuurslid
geweest van deze bond en hebben
hun sporen verdiend.
Ook was er luid applaus voor Rob &
Lenie de Boer die vorige week een
lintje opgespeld kregen. Proficiat!

*Gevraagd:
Blik speelgoed van vóór 1960.
Auto’s, schepen, treinen en
motorrijders e.a.
oud mechanisch speelgoed.
Defect geen bezwaar.
Tel. 0297-778469
*Te koop:
14 Mtr. alu. vlaggenmast
voor bedrijven.
4 Pallets div. stenen tegels en
bestrating.
Inpaktafel staand 150 x 350 cm
en dezelfde maat,
hangend t.e.a.b
Tel. 06- 51094994

Strafzaak? Arbeidsconflict? Familieprobleem?
advocaten mw mr J.M. Tason-Avila en mr C.J.P. Liefting
hebben spreekuur te Aalsmeer, Van Cleeffkade 3/b.
Gesprek op afspraak.
Ons telefoonnummer is 0297 34 37 34

Jessy hij eindigde als vierde en
was zo zeker van de halve finale,
de andere mannen werden 7e en
8e In de tweede kwartfinale lukte het Daan Corts niet om zich
te plaatsen hij werd helaas 8e. In
de derde kwartfinale weer twee
UWTC-rijders in de strijd, Rens en
Alec, Rens werd knap 4e en Alec
eindigde op de 5e plaats net niet
genoeg…
Bij de boys 12 werd Max de Beij
nipt 5e, Brian Boomkens reed in
zijn kwart sterk naar de 2e plaats.
Tijd voor de halve finales hierin 3
rijders van UWTC, bij de boys 10
werd Jessy Soede in zijn halve finale 8e, Rens Grömmel redden het
net niet hij werd nipt 5e net niet
genoeg voor een plek in de grote finale! Brian Boomkens moest
bij de boys 12 er hard voor knokken maar werd knap 4e een finaleplaats voor hem. In deze finale
kwam hij helaas nog ten val maar
hij was niet de enige hierdoor wist

hij toch nog op de zesde plaats te
eindigen.
’s Middags de eer aan blok 2; de
boys/girls 13,14, nieuwelingen jongens, sportklasse 25+ en de Elite man en Woman. Hierin ook een
aantal rijders van UWTC aan de
start. Bij de boys 13 wist Izar van
Vliet Garcia de halve finale te halen hierin werd hij zevende. Bij de
boys 14 wisten Maarten v.d. Mast
en Kevin Boomkens ook de halve
finale te halen zij eindigden hierin respectievelijk op een zesde en
zevende plaats. Bij de boys 15 reed
Joey Nap in de halve finale naar de
vijfde plaats net niet genoeg voor
de finale! In de sportklasse wisten
Pim de Jong, Arjan van Bodegraven, Roberto Blom en Tom Brouwer de kwartfinale te halen maar
hier hield hun avontuur op.
Volgende week is er geen strijd om
de Topcompetitie, maar zal de Supercross in Papendal plaatsvinden.

een rommelige situatie voor de
goal van de Amstelveners. Ondanks het sterke spel van de tegenstander leek de winst binnen,
totdat in de laatste minuut een
voorzet van de Brede School Rembrandt over de goed keepende
Pascal heen stuiterde (1-1). Door
deze puntendeling waren onze
jongens er nog meer op gebrand
om de overige wedstrijden tot een
goed einde te brengen.
Wedstrijd nummer twee, tegen de
Piusschool uit Abcoude, werd dan
ook eenvoudig gewonnen met 4-0
(doelpunten van Mika en Kevin).
Omdat ook Brede School Rembrandt zijn wedstrijd had gewonnen (2-0 tegen Het Kofschip en
6-0 tegen de Piusschool) was de
opdracht voor de laatste wedstrijd
niet eenvoudig – winnen met 5-0
van Het Kofschip. Al snel bleek
dat de wedstrijd eenvoudig te winnen viel (2-0 ruststand), maar de
hoge score bleef vooralsnog uit.
Met nog drie minuten op de klok

scoorde Mika de 4-0 maar de bevrijdende vijfde treffer bleef helaas uit.
Doelsaldo
De stand tussen Brede School
Rembrandt en de Toermalijn was
nu zowel in punten als ook in doelsaldo en onderling resultaat volledig gelijk waardoor penalty’s de
beslissing moesten brengen.
Helaas trok De Toermalijn aan het
kortste eind bij deze loterij – twee
penalty’s werden gemist en de
spelers van Brede School Rembrandt schoten de ballen keurig in
de hoeken buiten het bereik van
de keeper. Na afloop overheerste de teleurstelling, maar toch verlieten de jongens van coach Mariska het toernooi ongeslagen en
met opgeheven hoofd. Nooit eerder was een team van groep 7-8
zover gekomen in het schoolvoetbaltoernooi. Ook de ouders langs
de kant hebben volop kunnen genieten van dit leuke toernooi.

Spontane actie
voor Nepal
Uithoorn - De aardbeving op
25 april in Nepal heeft duizenden mensen het leven gekost.
Gevreesd wordt dat het dodental oploopt tot 10.000. Paul (17)
en Dylan (15) besloten te collecteren.
Op de Koningsmarkt in Uithoorn
werd al ruim 78 euro opgehaald.

De eigenaar van de C1000 bood
toen spontaan aan dat er op 29
april, de laatste openingsdag van
zijn winkel in het Oude Dorp, gecollecteerd mocht worden voor
Nepal. De opbrengst daarvan
was ook nog eens ruim 132 euro, zodat het mooie totaalbedrag
van 210,84 euro aan giro 555 kon
worden overgemaakt.

Iedere vrijdag vanaf 09.30 tot 15.00 uur
een GRATIS inloopspreekuur in Aalsmeer

Voetjebal in Uithoorn
Uithoorn - Voetjebal, het eerste en
enige speciale voetballende speelconcept van Nederland voor kinderen van twee t/m vijf jaar, komt
naar Uithoorn. Kinderen van twee
t/m vijf jaar kunnen in de sportArenA van Sport en Health Club Amstelhof op een leuke en gestructureerde manier kennismaken met
de bal, samen met één van hun ouders, waarbij de nadruk uiteraard
op spel en plezier ligt. Voetjebal is
meer dan een voetballend speelconcept. Op een speelse manier
leer je onder andere kleuren benoemen, synchroon tellen en symbolen herkennen. Al het materiaal
is speciaal ontworpen voor kinderen en stimuleert de coördinatie,
behendigheid en balans. Doel van
iedere oefening is het bevorderen
van de motoriek, maar belangrijker nog is het om lol te hebben!
Om de peuters en kleuters in Uithoorn ook te kunnen laten genieten van dit gave concept, hebben
Sport en Health club Amstelhof,
Voetjebal Nederland en What’s Up
in Uithoorn de handen ineen geslagen en organiseren samen een
Voetjebal Try-Out bij Amstelhof. Bij

een succesvolle Try-Out willen we
in september 2015 van start gaan
met een volledig seizoen Voetjebal!
Voetjebal Try-Out in Uithoorn!
Om te kijken of ouders en kinderen in Uithoorn Voetjebal ook leuk
vinden, kan er een lessenreeks van
vier lessen gevolgd worden. De
eerste drie lessen vinden plaats op
zaterdag 23 mei, 30 mei en 13 juni in de SportArenA van Amstelhof. De laatste les vindt plaats in
Amstelveen, waar alle 800 peuters
en kleuters die meedoen met Voetjebal samen komen om het seizoen af te sluiten. De kosten voor
deze vier lessen zijn 22,50 euro in totaal. Om 9.45 uur start de
eerste les voor twee- en driejarigen, om 10.45 uur start de les voor
vier- en vijfjarigen. Ouders kunnen
zich vóór 18 mei via de website http://www.voetjebal.com (kies: steden Amsterdam/Amstelveen) inschrijven. De Try-Outs gaan door
bij 18 inschrijvingen, zodat er minstens twee groepen gevormd kunnen worden. Meer informatie kan
je opvragen bij Tom Verhoek: tom@
voetjebalamsterdam.nl

SAS’70 organiseert
instuiftrainingen
Uithoorn - De leukste volleybalvereniging van Uithoorn en omstreken nodigt iedereen uit om kennis
te maken met volleybal. Lijkt het
je wat om competitie te spelen of
vind je recreatief niveau echt iets
wat bij je past dan kun je op dinsdag 12, 19 en 26 mei gratis mee
komen trainen. SAS’70 heeft plek
voor de jeugd van 5 t/m 17 jaar,
maar zeker ook voor senioren vanaf 18 jaar. Grijp nu je kans en kom
er achter dat SAS’70 een sportie-

ve, gezellige vereniging is. De trainingen vinden plaats in sporthal de
Scheg aan de Arthur van Schendellaan in Uithoorn. Voor meer informatie of de vraag bij welk team jij
het best zou aansluiten, neem contact op met Anne Schipper; voorzitter TC SAS’70: TC-voorzitter@sas70.
nl. Uiteraard zijn wij ook te volgen
via facebook en u kunt een bezoekje brengen aan onze website: www.
sas70.nl We hopen u gauw te zien
in de sporthal!

