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De Kwakel - De dodenherdenking 
in De Kwakel werd, ondanks het 
koude weer, wederom drukbezocht. 
De herdenking trok rond de 500 be-
langstellenden. 
Onder het hoofdthema van het na-
tionale 4 en 5mei comité ‘Vrijheid 
geef je door’, was het jaarthema van 
2017 ‘De kracht van het persoonlij-
ke verhaal’. Het 4 mei comité van De 
Kwakel geeft hier ieder jaar zijn ei-
gen draai aan. Dit jaar werd het the-
ma gesymboliseerd door een boek. 
Na iedere spreker werd hier een 
stuk van de tekst ‘De kracht van 

het persoonlijke verhaal’ aan toege-
voegd. Verdeeld over de avond wa-
ren er sprekers die een gedicht of 
overdenking voordroegen. De spre-
kers bestonden uit een aantal scou-
tingleden, zij droegen een gedicht 
voor. Miranda van Rijn droeg na-
mens de St Jansgeboorte Parochie 
een stuk voor en dhr. Vlutters hield 
een toespraak gericht op het jaar-
thema. De avond werd tussen de 
stukken en gedichten door muzi-
kaal ondersteund. 
Trompetiste Inge de Bree zette even 
voor achten de taptoe in, waarna er 

twee minuten stilte werd gehouden. 
Hierna volgde de kranslegging en 
werd iedereen uitgenodigd om een 
roos te leggen bij het tijdelijke stilte-
monument. Dit jaar werden de kran-
sen geschonken door Scoutingver-
eniging St Joannes, St Jansgeboor-
te Parochie, Ondernemersvereni-
ging De Kwakel en door Sportver-
eniging K.D.O. Het 4 mei comité De 
Kwakel wil een ieder die een bijdra-
ge, in welke vorm dan ook, heeft ge-
leverd voor deze herdenking harte-
lijke bedanken en kijkt weer terug 
op een zeer geslaagde herdenking.

 Foto Dirk Pasmeijer.

Dodenherdenking De Kwakel 
wederom drukbezocht

Uithoorn - 5 mei, Bevrijdingsdag! 
Het bevrijdingsvuur kwam voor de 
eerst sinds jaren naar de gemeente 
Uithoorn. Leden van Sportclub AKU 
brachten in estafette het vuur vanuit 
Wageningen naar Uithoorn.
De lopers werden die ochtend rond 
10.00 uur verwacht op het gemeen-
tehuis van Uithoorn. Daar werden 
ze toepasselijk onthaald met het 
nummer The Olympic Spirit. Voorzit-

ter van de AKU Wim Verlaan over-
handigde het bevrijdingsvuur daar 
aan de burgemeester. Met deze fak-
kel stak de burgemeester het offi ci-
ele Bevrijdingsvuur aan en werd het 
Wilhelmus gespeeld.
Vervolgens werd door het Amstel 
Blazers Collectief nog een paar ge-
zellige nummers gespeeld, zowel 
buiten als daarna binnen in het ge-
meentehuis. Van het rock nummer: 

The Eye of the Tiger, het klassieke 
The Ecstasy Of Gold van Ennio Mor-
rico tot het swingende Uptown Funk 
van Bruno Mars en bekende Neder-
landse nummers van Marco Bor-
sato. De muzikanten van het Am-
stel Blazers Collectief zijn van al-
le markten thuis! Ondertussen kon-
den de lopers genieten van een wel-
verdiend ontbijt, dat voor hen klaar-
stond in het gemeentehuis.

AKU lopers met bevrijdingsvuur feestelijk onthaald

De Kwakel - Met nog twee speel-
rondes te gaan, stond voor KDO 1 
afgelopen zondag de uitwedstrijd 
tegen SJZ op het programma. Bij 
winst op de ploeg uit Zoeterwoude 
konden de Kwakelaars kampioen 
worden in de 3e klasse A. Bij een ge-
lijkspel of nederlaag was het afhan-
kelijk van het resultaat van Alphen, 
die uitspeelde in Oude Wetering te-
gen het stugge WVC. Op voorhand 
had KDO namelijk vier punten meer 
dan concurrent Alphen weten te 
bemachtigen. De selectie van KDO 
vertrok op deze spannende dag om 
12:00 uur met de bus richting Zoe-
terwoude, waarbij er ook diverse 
supporters meereden. Al snel werd 
duidelijk dat SJZ de overwinning op 
deze middag niet cadeau zou doen. 
De allereerste kans was namelijk al 
binnen twee minuten voor de thuis-
ploeg, waardoor de Kwakelaars met 
de schrik vrijkwamen. De span-
ning was merkbaar bij KDO, maar 
tot groot genoegen van alle Kwa-
kelaars wist jarige job Rick Kruit de 

eerste kans voor de Kwakelaars di-
rect te verzilveren. Op aangeven van 
Bart Hoving, ontving Kruit de bal, 
omspeelde de doelman van SJZ en 
schoot uiterst beheerst de 0-1 te-
gen de touwen. Een zeer bijzonder 
moment voor de ijverige 32-jarige 
Rick, die hiermee zijn tiende treffer 
van het seizoen maakte. Lang kon 
KDO echter niet genieten van de 
voorsprong, want in de 19e minuut 
wist SJZ de gelijkmaker te maken. 
Na een solo aan de linkerkant van 
het veld van de linksback van de 
thuisploeg, wist hij zijn linkermid-
denvelder te bereiken, die op tien 
meter afstand de 1-1 binnenschoot. 
Na een zenuwslopende eerste helft 
werd de rust bereikt met een 1-1 
tussenstand. Ondertussen was het 
in Zoeterwoude ook al duidelijk dat 
WVC met 2-1 voor stond tegen Al-
phen. Op basis van de huidige rust-
standen zou KDO dus kampioen 
gaan worden in de 3e klasse A. 

Vervolg elders in deze krant.

KDO ondanks nipte nederlaag kampioen in de 3e klasse A

Brugklassercoaches 
gezocht voor Coach4You
Uithoorn - Coach4You is een lan-
delijke vrijwilligersorganisatie die 
zich ten doel stel om in haar regio 
leerlingen te begeleiden die proble-
men kunnen krijgen met de over-
gang van basisonderwijs naar voort-
gezet onderwijs. De ondersteuning 
is erop gericht om hun mogelijkhe-
den in het voortgezet onderwijs vol-
uit te realiseren. De leerlingen wor-
den via de basisschool of de ouders 
aangemeld. De afdeling Coach4Y-
ou Uithoorn is op zoek naar vrijwil-
ligers die, vanaf september, coach 
voor een brugklasser willen worden.
De coach bezoekt de brugklasser 
wekelijks een uurtje om hem/haar 

te ondersteunen. De hulpvragen 
van de leerlingen lopen sterk uit-
een en dus kunnen we vrijwilligers 
met uiteenlopende achtergronden, 
leeftijden, ervaring en vaardigheden 
gebruiken. Als vrijwillige coach krijg 
je eerst een training (1dagdeel) en 
vervolgens neem je deel aan onge-
veer 8 intervisiebijeenkomsten per 
jaar met je medecoaches. We gaan 
graag een oriënterend gesprek met 
je aan. Wil je meer weten over dit 
project, kijk dan ook eens op de 
landelijke website: http://www.coa-
ch4you.org.
Je kunt je aanmelden bij quirina@
q-coaching.nl of elleo@hetnet.nl

Uithoorn - Een automobilist is zon-
dagnacht met zijn auto de sloot in-
gereden langs de N201 bij Uithoorn.
De man had volgens de politie niet 
gedronken. Door nog onbekende 
oorzaak is de auto in de berm te-
recht gekomen, en is toen nog tien-
tallen meters doorgereden, aldus de 
Politie Aalsmeer-Uithoorn op face-
book. Uiteindelijk kwam de rit tot 
stilstand achter de geluidswal, in de 

sloot. De hulpdiensten waren voor 
de zekerheid groots uitgerukt. Uit-
eindelijk bleek het mee te vallen. De 
bestuurder bleef ongedeerd. Een 
vrachtwagen reed langs, en zag al-
les gebeuren. De bestuurder van 
deze vrachtwagen stapte uit om 
eerste hulp te bieden.

Foto: KaWijKo Media / 
Najim Kroezen

Automobilist te water

Trouwring 
gevonden

Regio - Wie is haar trouwring 
verloren? Het gaat om een da-
mestrouwring. Bel het onder-
staand telefoonnummer en 
zeg welke naam en datum erin 
staat en u krijgt uw eigendom 
weer terug. Tel. 06-17476495.

Woonboot 
behoed tegen 

lekkage
Uithoorn - Een woonboot aan 
de Elzenlaan in Uithoorn bleek 
vanmorgen vroeg aan het zin-
ken te zijn. Door een lekkage 
liep de boot steeds voller met 
water. De brandweer werd erbij 
geroepen, deze kwamen met 
spoed ter plaatse. Een speci-
aal voertuig van de brandweer 
in Hoofddorp kwam ter plaat-
se. Deze bracht speciale klok-
pompen om de woonboot leeg 
te kunnen pompen.

Foto: KaWijKo Media / 
Ricardo Neeskens
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DOKTERSDIENSTEN
Spoedgevallen overdag via 
eigen huisarts en dan toets 1. 
Spoedgevallen avond/nacht/
weekenden via huisartsenpost 
Ziekenhuis Amstelveen, 
tel. 020-4562000.

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

DIERENHULP
Dierenambulance, 
tel: 06-53315557.

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

BRANDWEER & POLITIE
Brandweer, tel. 020-5556666. 
Politie, tel: 0900-8844.

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

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

INFORMATIEF

Kantooradres:
Anselmusstraat 19
3641 AM Mijdrecht
Tel. 0297-581698
Mobiel 06-53847419

Aanleveren van advertentie:
Dinsdag voor 10.00 uur
verkoopuithoorn@meerbode.nl

Advertentieverkoop:
Nel van der Pol
Kees Jan Koedam

Advertentie-tarieven:
op aanvraag

Aanleveren van kopij:
Maandag voor 15.00 uur
redactieuithoorn@meerbode.nl
Maximum aantal woorden: 300

Redactie:
Nel van der Pol

Correspondent:
André Veenstra

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

Verspreiding en bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433 

Centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900

Uitgave van:
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht

130e jaargang

OPLAGE: 14.900

Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren op 
artikelen of zijn mening te geven op 
ontwikkelingen die spelen binnen de 
gemeente. Uw ingezonden brief dient 
echter ondertekend te worden inge-
stuurd, dus voorzien van naam, adres, 
telefoonnummer en/of e-mailadres. 
Deze gegevens worden niet volledig 
in de krant gepubliceerd; wél naam 
en woonplaats. Anoniem ingezonden 
brieven worden niet in behandeling 
genomen. De redactie behoudt zich 
het recht voor brieven te weigeren dan 
wel te redigeren of in te korten. Houd 
maximaal 300 woorden aan.

Let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op attent, 
dat door ons in deze krant geproduceerd 
advertentie-, foto-, en/of tekstmate-
riaal niet beschikbaar wordt gesteld 
aan derden. Dus ook niet per e-mail, 
fotokopie of anderszins zonder uitdruk-
kelijke, schriftelijke toestemming van 
de uitgever!
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Uithoorn - Wij hopen dat jullie er 
(weer) bij zijn in ‘t Buurtnest, zodat 
we weer een gezellige avond kun-
nen hebben met lekker eten. De 
volgende editie van de Wereldkeu-
ken is op 17 mei, deur open van-
af 18.00 uur, buffet ca.18.30 uur. 
De kosten zijn 5 euro p.p. voor de 
maaltijd (drankjes voor eigen reke-
ning). Deze keer schotelen we u ge-

rechten uit de Surinaams & Indische 
keuken voor, welke precies houden 
we nog even een verrassing. Toe-
gang is op basis van opgeven, dit 
kan door een mail te sturen wereld-
keukeneuroparei@gmail.com, een 
bericht via Facebook (Wereldkeu-
ken Europarei). Zorg dat u er snel 
bij bent, er is een beperkt aantal 
plaatsen beschikbaar.

Surinaams & Indische 
avond bij de Wereldkeuken

Uithoorn – Volgend jaar februari 
is het 25 jaar geleden dat de Stich-
ting Culturele Activiteiten Uithoorn 
(SCAU) werd opgericht. Sindsdien 
hebben vele bezoekers kunnen ge-
nieten van bijzondere concerten en 
evenementen op het gebied van 
klassieke muziek, cross-over, the-
ater, cabaret en andere podium-
kunsten. Ook mensen uit de re-
gio (Mijdrecht, Aalsmeer) weten de 
Thamerkerk steeds vaker te vinden. 
Het blijft bijzonder dat er, zo dicht-
bij Amsterdam en Amstelveen met 
hun rijke culturele leven, in Uithoorn 
aan de Amstel op een kleinschali-
ge manier grote artiesten en musici 
te horen en te zien zijn – en ze ko-
men graag! Ze genieten van de zeer 
goede akoestiek van het historische 
kerkje en van het aandachtige pu-
bliek. Voor het jubileumseizoen pakt 
de SCAU extra flink uit.

Enerverende evenementen
Op zondag 24 september 2017 ne-
men Leoni Jansen (zang) en Eric 
Vaarzon Morel (gitaar) ons met hun 
theaterconcert ‘Santiago’ mee op 
pelgrimage naar Santiago de Com-
postela. Hij reist vanuit het zuiden 
van Spanje, zij vanuit het Keltische 
noorden. Dat levert iets heel moois 
op. Op zondag 15 oktober 2017 
trakteert de SCAU op een roman-
tisch liedrecital door de jonge ‘rising 
star’ Raoul Steffani en pianist Daan 
Boertien. Met zijn prachtige bariton 
zingt hij liederen van Schumann, 
Strauss en Sibelius. Ook cabaret 
staat op het programma: op zondag 
19 november 2017 komt Peter Heer-
schop naar Uithoorn met zijn solo 
‘Van horen zeggen’: onsterfelijkheid 
zit niet in de materiële zaken die je 
achterlaat, maar in je verhalen. Bij 
het naderen van Kerst verzorgt  Vo-
caal Ensemble Corde Vocali op zon-
dag 17 december 2017 het jaarlijkse 
Kerstconcert. Dit ensemble bestaat 
tien jaar en heeft dus net als de 
SCAU iets te vieren. De dertien zan-
gers worden begeleid door vier strij-
kers en continuo, ze zingen barok-
muziek en bekende kerstliederen.

Een nieuw jaar, een nieuw geluid
Het Nieuwjaarsconcert wordt gege-
ven op zondag  21 januari 2018 door 
het  aanstormende pianoduo Beth & 
Flo. Hun programma ‘Where did you 
get that’ is gebaseerd op de Music 
Hall, het variététheater in het 19de 
eeuwse Engeland, gecombineerd 
met klassieke muziek. Twee spran-
kelende jonge musici met een ver-
haal, in interactie met het publiek. 
Op zondag 18 februari 2018 vindt 
het feestelijke Jubileumconcert 
plaats door Blazers Ensemble Heli-
con. In januari 2015 was Helicon al 
eens te gast met een zeer succes-
vol concert waar de speelvreugde 
van af spatte. De leden van het en-
semble zijn afkomstig uit Limburg. 
Zij komen graag nog een keer naar 
Uithoorn met o.a. werken van Mo-
zart, Debussy, Elgar en Dvorak. Zon-

dag 18 maart 2018 staat in het te-
ken van de kleinkunst: 
Elke Vierveijzer ( gitaar en zang) en 
een begeleidende pianist brengen 
het programma ‘Zonder Genade’: 
adembenemende liederen die altijd 
wel ergens schuren of juist onver-
wacht  troostend zijn.

Zondag 22 april 2018 – 
Slotconcert door pianist 
Hannes Minnaar
Het slotconcert wordt verzorgd door 
Hannes Minnaar, een van Neder-
lands meest succesvolle pianisten. 
Als prijswinnaar van grote concour-
sen in Genève (Concours de Genè-
ve 2008) en Brussel (Koningin Eli-
sabeth Wedstrijd 2010) wist hij in-
ternationaal de aandacht op zich te 
vestigen. In 2016 werd aan hem de 
Nederlandse Muziekprijs uitgereikt, 
de hoogst mogelijke onderschei-
ding . Hannes soleert bij vele orkes-
ten en maakt ook furore als kamer-
musicus met zijn Van Baerle Trio. 
Zijn CD’s worden alom bejubeld; in 
september 2016 verscheen zijn der-
de soloalbum met louter werken van 
Fauré. Naast muziek van deze com-
ponist speelt hij tijdens dit concert 
werken van Schubert, Franck en 
Brahms.  

Extra Jeugdconcert in 
februari 2018
Vanwege het 25-jarig bestaan orga-
niseert de SCAU een jeugdconcert 
in De Schutse, bestemd voor basis-
schoolleerlingen. Op het program-
ma staan twee werken: Het olifant-
je Babar van Poulenc en Peter en de 
Wolf van Prokofjev. Verteller Marius 
Schalkwijk en het Nationaal Symfo-
nisch Kamerorkest (NASKA) o.l.v. 
Anita Jongerman brengen alle die-
ren muzikaal tot leven. Een ideale 
gelegenheid om jonge kinderen te 
laten kennis maken met klassieke 
muziek. Bij voldoende belangstel-
ling zal dit concert zelfs twee keer 
uitgevoerd worden.  Hou de media 
en de website van de SCAU in de 
gaten voor de exacte datum en tijd 
(www.scau.nl). 
Via diezelfde website kunt u  abon-
nementen of losse kaarten bestellen 
– tegen zeer voordelige tarieven. Of 
stuur een mailtje naar secretariaat.
scau@gmail.com
Vier het jubileumseizoen 2017-2018 
mee en steun de SCAU met uw be-
zoek!

25 Jaar SCAU: 
Jubileumseizoen vol 
afwisseling

Uithoorn - Pelgrimeren is niet zo-
maar wandelen. Het is ook inner-
lijk in beweging komen. Op woens-
dag 17 mei kunt u pelgrimeren in 
het Libellebos. Een groepje mensen 
uit verschillende kerken in Uithoorn 
heeft een pelgrimage uitgezet, sa-
men met mensen die door andere 
tradities worden geïnspireerd. Het 
thema van de pelgrimage is ‘Verbin-
ding’. Verbinding met elkaar, met de 
natuur, met de omgeving. Verbin-
ding tussen mensen met verschil-
lende religies of levensbeschou-
wingen. Er is ook verbinding ge-
zocht met plaatselijke instellingen 
om de pelgrimage vorm te geven. 
Het houtatelier van werk- en dag-
centrum Middelpolder in Amstel-
veen van Ons Tweede Thuis heeft 
een kunstwerk gemaakt over Wabi 
Sabi, de schoonheid van imperfec-
tie. De gedachte hierachter is, dat 
vergankelijkheid en onvolmaakt-
heid is wat mensen werkelijk met 
elkaar verbindt, niet perfectie of 
‘eeuwige jeugd’. De Praktijkschool 
Uithoorn heeft ook een aantal kas-
tjes gemaakt waarin foto’s en poë-
tische teksten worden opgehangen. 
Zij gaan alle objecten in het Libelle-
bos ophangen.

Beelden
Op 17 mei om 19.00 uur zal een kor-
te pelgrimstocht worden gehouden 
langs deze beelden en teksten. On-
derweg zullen er enkele pleister-
plaatsen zijn om even stil te houden, 
te luisteren naar een tekst of te zin-
gen. Na 17 mei zullen de teksten en 

kunstwerkjes nog enige dagen blij-
ven hangen, zodat er nog wat lan-
ger de mogelijkheid is om een en 
ander te bekijken. De pelgrimage 
begint bij de ingang van het Libel-
lebos  op de hoek van de Marsman-
laan en de Wiegerbruinlaan, schuin 
tegenover de Multimate. Auto’s en 
fietsen graag op het parkeerterrein 
bij de Multimate neerzetten.  De 
tocht eindigt bij de kinderboerde-
rij. Het geheel zal naar verwachting 
anderhalf uur duren. De Raad van 
kerken sluit met dit initiatief aan bij 
de Wereldraad van kerken, die in de 
jaren tot 2021 kerken en individu-
en oproept tot een ‘pelgrimage van 
gerechtigheid en vrede’. Wandelt 
u mee? U bent van harte welkom. 
www.rvkuithoorndekwakel.nl 

Pelgrimage in het Libellebos

Uithoorn - Voor het vierde jaar op 
rij is het van 1 mei t/m 13 mei de 
Nationale Kaasweken. Twee weken 
waarin de kaas speciaalzaken hun 
specialiteiten even extra onder de 
aandacht brengen. Mooi toch dat 
we als kaasboeren één keer per 
jaar zo’n gezamenlijk feestje heb-
ben, “een feestje waarin we ons ex-
tra in de spotlights kunnen zetten”, 
zegt Arie van Alexanderhoeve op 
winkelcentrum Zijdelwaard. Laten 
zien en proeven van alle heerlijk-
heden die ze in onze winkel verko-
pen. Buiten de grote keuze Holland-
se- en buitenlandse kazen hebben 
ze ook biologische koemelk- en gei-
tenkaas, noten en mixen uit eigen 

branderij, wijnen en verse Balsami-
co azijn, Arbequina olijfolie vers van 
de tap. Dus ben je in de buurt, kom 
dan even binnen bij Alexanderhoe-
ve kaas & noten op Zijdelwaard en 
kom even proeven.

Kaasweken bij 
Alexanderhoeve

Vanaf nu kunt u wekelijks een stukje lezen over Chazz 2017, 
het jazzfestival op Boerderij Stroomzicht, Westzijde 50, 1426 AT 
De Hoef. Op 24 juni van 16.00 tot 22.00 uur swingt het weer en 
klinkt er heerlijke muziek in de mooie, sfeervolle tuin.

Je kunt op boerderij Stroomzicht 
aan het water zitten, op een ter-
rasje, bij het zwembad of bij het 
podium. Het is heerlijk om er 
te zijn. Voor jazz-liefhebbers en 
mensen die van een mooie tuin 
houden biedt Chazz genoeg. 
Er is muziek van onder ande-
re de Delft Junior Big Band en 
van Graziella Hunzel. En dit jaar 
komt voor de tweede keer Gra-
dalicious & the lounge Factory. 
De eerste keer was een succes. 
Dus dat wordt gegarandeerd ge-
nieten.
Soms word je verrast door een 
act zomaar voor je neus. Dancers 
of poppen kunnen om aandacht 
vragen, off stage. Of de dames 
van de retirade bij het toilethuis 
hebben iets bedacht: the plees 
to be. Het kan zomaar gebeu-
ren en is altijd leuk. Tussendoor 
naar huis om te eten is niet no-
dig, want er zijn stands met lek-
kernijen en drankjes. De beste 
cateraars uit de streek hebben 
veel heerlijks bereid. En de cate-
raars zijn ook nog eens sponsors 
van Chazz en het goede doel. 

Eten en drinken kun je zittend op 
het terras, aan de hangtafels of 
gewoon bij het podium. Waar je 
maar wilt of waar je vrienden of 
oude bekenden treft. Heel Chazz 
is een feest. De fiets kun je al-
tijd kwijt en parkeren van de au-
to kan in het weiland en is gra-
tis. Zie www.chazz.nl voor foto’s 
en de sfeer van het festival. Daar 
vindt u ook informatie over  het 
goede doel van Chazz 2017 en 
over de kaartverkoop.

Op 10 juni is er de RABO fiets-
tocht. Fiets mee en laat je spon-
soren door de RABO bank ten 
gunste van Chazz en het goede 
doel van Chazz 2017. Ook fietsen 
met de e-bike kan. 

Ria Waal

Regio – Ook dit jaar zullen kinderen 
van de Regenboog weer een prach-
tige musical ten gehore gaan bren-
gen. En wel: “Hotel Beau Rivage “ 
dit is een i deftig, 3-sterren hotel. De 
verbouwing van de lounge is bijna 
klaar; twee timmermannen doen de 
laatste klusjes. Dan komt er een brief 
van Hotel+. Een inspecteur van deze 
organisatie zal, incognito, het hotel 
bezoeken en beoordelen of het een 
extra ster verdient. Paniek, want de 
verbouwing is dus nog niet klaar! Het 
personeel krijgt instructies om nog 
beter zijn cq haar best te doen en 
houdt de gasten nauwlettend in de 
gaten want, wie is de inspecteur? Er 
arriveren regelmatig gasten zoals de 
beroemde Robby de Rapper en zijn 
bodyguard, de deftige Hanna Roma-
nova, een zeer speciaal bruidspaar 
en tennisser Leighton Blewitt. Dan 

blijkt dat de hoogzwangere receptio-
niste Jacky eerder zal gaan bevallen. 
Opnieuw paniek! Want wie neemt 
haar werk over? Dat doet ‘Alie van de 
balie’ maar is absoluut geen succes. 
En als er dan ook nog wat mis gaat 
met de bouwvakkers en een speci-
aal schilderij in de lounge is er bij-
na sprake van Hotel Beau Ravage in 
plaats van Beau Rivage! Komt er nu 
wel of niet een vierde ster voor Beau 
Rivage? Hotel Beau Ravage, eh... Ri-
vage!, een vrolijke, gezellige musi-
cal. De voorstelling wordt gehou-
den op zaterdag 20 mei om 19.30 
uur in de Boei in Vinkeveen en op 
zondag 21 mei om 14.00 uur in de 
Boei. Kosten voor volwassenen van-
af 12 jaar: 10 euro en voor kinderen 
5 euro. Kaartverkoop via FaceBook 
of stuur een e-mail aan: regenboog. 
penningmeester@gmail.com

Nieuwe musical van 
kinderen van de Regenboog

Uithoorn - Opnieuw organiseert 
Samen aan de Amstel, in samen-
werking met de Wereldkeuken een 
Syrische maaltijd in Geniet aan de 
Amstel. Vanwege groot succes 
gaan onze Syrische inwoners weer 
aan de slag gaan in de keuken van 
Geniet aan de Amstel. Maandag 22 
mei bent u weer van harte welkom 

Samen aan de 
Amstel gaat 
weer koken

om 18 uur. De maaltijd kost 15 eu-
ro exclusief drankjes. U kunt zich 
tot donderdag 18 mei opgeven via 
de website: www.samenaandeam-
stel.nl

Leerlingen Thamen koken 
voor ouderen in Bistro 9
Ook onder de vleugels van Samen 
aan de Amstel vindt op 19 mei, aan-
vang 12.00 uur een warme lunch 
plaats in Bistro 9. Jongeren van 
scholengemeenschap Thamen gaan 
voor ouderen koken, maar iedereen 
is welkom! Ook hier kost een maal-
tijd 15 euro. U kunt zich opgeven via 
de website. 
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Regio - Op de zaterdag voor Moe-
derdag organiseert Groei en Bloei 
afdeling Aalsmeer in samenwerking 
met het ondernemersfonds Meer 
Aalsmeer een Geraniummarkt op 
het Raadhuisplein en een uitgebrei-
de braderie in de Zijdstraat. De Ge-
raniummarkt en de braderie duren 
van 9.00 tot 17.00 uur.

Geraniummarkt op het 
Raadhuisplein
De afdeling Aalsmeer van Groei en 
Bloei organiseert op het Raadhuis-
plein de Geraniummarkt. Twintig 
kwekers en bedrijven bieden diver-
se producten aan voor de tuin zo-
als verschillende eenjarige en vaste 
planten, siergrassen en knollen. Dit 
jaar is er ook weer een ruilmarkt voor 
al uw teveel gezaaide planten bij de 
stand van de KMTP. Deze bevindt 
zich nabij het beeld van Flora, go-
din van de lente en de bloemen dat 
op een tien meter hoge sokkel staat 
voor het gemeentehuis. De Histori-
sche Tuin is natuurlijk weer aanwe-
zig met hun prachtige planten die 
’s morgens vroeg aangevoerd wor-
den per praam. Bij goed weer ver-
zorgt Aalsmeers Harmonie het tra-

ditionele concert tijdens de Gerani-
ummarkt. Dit begint omstreeks 12.00 
uur op het Raadhuisplein. 

Braderie in de Zijdstraat
Op de braderie staan naast win-
keliers en marktlui ook verenigin-
gen, goede doelen en andere non-
profit organisaties. Naar verwach-
ting worden er in de Zijdstraat on-
geveer tachtig kramen opgesteld. Op 
de markt vindt u onder andere kle-
ding, sieraden, kralen, horloges, por-
temonnees, boeken, snoep en ander 
lekkers. Bij de diverse horecazaken 
in het centrum zijn voldoende moge-
lijkheden voor een drankje en aller-
lei lekkernijen. 

Parkeren en bereikbaarheid 
Voor wie met de auto komt: de We-
teringstraat en Punterstraat zijn van-
wege de braderie afgesloten. Het 
Praamplein is dus alleen bereik-
baar via de Uiterweg en de Dorps-
straat. Vanwege de verwachte druk-
te is gratis parkeren in het centrum 
lastig maar voor maar 5 euro kunt u 
de hele dag zorgeloos parkeren in 
de parkeergarage van de Studio’s 
Aalsmeer aan de van Cleeffkade.

Zaterdag 13 mei 
Geraniummarkt en braderie

NATUUR 
DICHT
BIJ HUIS

Elke veertien dagen vindt u hier een column van het Instituut voor natuur-
educatie en duurzaamheid (IVN), afdeling De Ronde Venen & Uithoorn.
IVN-meldpunt natuurwaarnemingen: telefoon 0297-563183.

WWW.IVN.NL/AFDELING/DE-RONDE-VENEN-UITHOORN

Voor een vogelliefhebber is er 
veel om chagrijnig van te wor-
den maar naast achteruitgang is 
er ook vooruitgang! De ooievaar, 
die doet het weer goed. De bren-
ger van geluk en nieuw leven is 
een prachtige grote vogel die we 
ook in De Ronde Venen en Uit-
hoorn kunnen begroeten Een 
grote lange verschijning met een 
lange rode snavel, zwart-wit ve-
renkleed en een spanwijdte van 
2 meter als ie vliegt. Heerlijk om 
te zien. Ooievaars kunnen 20 tot 
40 jaar oud worden. Ze vliegen 
met een gestrekt hals en de po-
ten naar achteren, ook gestrekt. 
Met hun grote vleugels kunnen 
ze heel goed zweven op de ther-
miek. Hun onderlinge communi-
catie is klepperen met de snavel. 
De ooievaars zijn nu aan het 
broeden op 3 tot 5 eieren. Man 
en vrouw broeden om de beurt. 
Ze vormen een paar voor het le-
ven. Hun nesten liggen op grote 
hoogte: palen met een platform , 
soms prefereren ze een nabij ge-
legen boom , een kerktoren kan 
ook. Het paar komt elk jaar te-
rug op het oude nest. De eieren 

komen na 33 of 34 dagen broe-
den uit. De jongen worden na-
genoeg naakt geboren met een 
zwarte snavel en zwarte poten. 
Het is hard werken geblazen om 
de jongen groot te brengen. De 
ouders moeten per dag zo’n 4 ki-
lo eten op het nest brengen. De 
ooievaars eten muizen, mollen, 
kikkers, insecten. Als de jongen 
7 weken oud zijn beginnen ze 
te oefenen in het vliegen. Als ze 
10 weken oud zijn vliegen ze uit 
maar komen toch geregeld terug 
op het nest om bij hun ouders 
om voedsel te bedelen. Tot die 
het helemaal zat zijn en er mee 
ophouden. Dan moeten de jon-
ge ooievaars voor zichzelf gaan 
zorgen. In augustus trekken de 
meeste ooievaars naar het zui-
den, via Spanje naar Afrika, maar 
een deel overwintert in Neder-
land. Van elke 10 ooievaars over-
leeft er maar ééntje de trektocht. 
Ze komen om door de jacht, 
elektriciteits-masten waar ze te-
genaan vliegen en door klimaat-
factoren: door de toenemende 
droogte in Afrika is er minder 
voedsel te vinden. Vanaf februa-
ri komen de weggetrokken ooi-
evaars weer terug naar Neder-
land en andere delen van Euro-
pa. Vanaf 1940 ging de ooievaar 
sterk achteruit als gevolg van de 
veranderingen in de landbouw. 
In 1969 is gestart met de herin-
troductie. Het is een groot suc-
ces geworden! Nu zijn er zo’n 
900 broedparen in Nederland. 
Maar waakzaamheid blijft ge-

Hoera een ooievaar!

Regio - Volgens de Duitse zaken-
krant Handelsblatt is de Ford Fiesta 
dit voorjaar de meest gekochte au-
to in Europa. Met maar liefst 47.263 
nieuwe Fiesta’ s in maart passeerde 
Ford hiermee de VW Golf. 

De Fiesta is al sinds de introduc-
tie in de vroege jaren tachtig van 
de vorige eeuw een succes. Des-
tijds was de Fiesta de kleinste Ford 
en wist dit compacte en spraakma-
kende nieuwe model in een razend 
tempo een zeer goede naam op te 
bouwen. Net als bijvoorbeeld de Es-
cort en de Sierra, de grotere mo-
dellen uit die tijd, beschikte de Fie-
sta over alle uitstekende rij-eigen-
schappen die een Ford zo kenmerkt. 
Dat de Fiesta het in Europa zo goed 
doet, is niet verwonderlijk, gezien 
het brede scala aan mogelijkhe-
den. De Ford Fiesta is een sportie-
ve personenauto, met een modern 
design en de meest toonaangeven-
de Ford technologieën die de veilig-
heid, de sublieme rijeigenschappen, 
het gebruiksgemak en het comfort 
ten goede komen. Dit in combina-
tie met uiterst zuinige en krachtige 

Ford EcoBoost benzinemotoren of 
ECOnetic TDCI dieselmotoren, ma-
ken de Fiesta een uiterst comple-
te en unieke auto in het compacte 
middenklasse segment.

4 Uitvoeringen
De Ford Fiesta wordt geleverd in 4 
verschillende uitvoeringen, te weten 
de aantrekkelijk geprijsde Style, de 
rijk uitgeruste Titanium, de sportie-
ve en complete ST-Line en een ul-
tra-sportieve Sport-uitvoering. Ford-
dealer Ardea Auto heeft altijd een 
ruim aanbod aan Ford Fiesta’s, vaak 
uit voorraad leverbaar en geheel 
passend bij uw smaak. De huidige 
aanbiedingen op de Fiesta zijn de 
scherpste van het land! Bij de groot-
ste Ford-dealer met altijd de groot-
ste keuze! De verkoopadviseurs 
kunnen u uitgebreid informeren en 
voorzien u van deskundig advies op 
maat. Er zijn diverse demo-modellen 
van de Ford Fiesta beschikbaar. 
U kunt op www.ardeaauto.nl zelf 
een proefritafspraak inplannen. Zo-
dat u zelf de geweldige rijeigen-
schappen en de Ford technologieën 
kunt ervaren.

Ford Fiesta: meest 
gekochte model in Europa

Regio - Het wordt een avond om 
niet gauw te vergeten: maandag 
22 mei! In Studio’s Aalsmeer treedt 
dan professor Erik Scherder op met 
‘Brein Storm’. Hij snijdt daarbij the-
ma’s aan als: “Bewegen, Muziek en 
het Brein”. Erik Scherder is een spe-
cialist als het gaat om de werking 
van hersenen en de invloeden daar-
op. Deze optimistische en beweeg-
lijke hoogleraar neuropsychologie 
is vooral bekend van zijn optredens 
bij De Wereld Draait Door. Als geen 
ander weet hij wetenschap toegan-
kelijk te maken voor een groot pu-
bliek. 

Muzikale ondersteuning
Het muzikale element van deze 
feestelijke ‘Brein Storm’-avond zal 
worden verzorgd door het duo in-
2jazz, bestaande uit Anita Kegley en 
Maarten Tros. Zij zullen met hun up 
tempo-nummers de bezoekers op 
de maat van de muziek laten mee-
deinen. Erik Scherder zal daarop 
op zijn geheel eigen, onnavolgbare 
wijze uitleggen hoe onze hersenen 
reageren op muziek. Over hoe dat 
precies werkt schreef hij onlangs 
het boek ‘Singing in the Brain’.

Goed doel
De avond in Studio’s Aalsmeer 
wordt georganiseerd voor een goed 
doel: de Nederlandse Hersenbank. 
Doel van deze organisatie is het 
zoeken naar oorzaken van hersen-
ziekten om daar vervolgens oplos-
singen voor te vinden. Medici stre-
ven naar de ontwikkeling van betere 
behandelmethoden. Want daarmee 
wordt de kwaliteit van leven verbe-
terd van mensen die getroffen wor-
den door een hersenziekte. Voor-
waarde daarvoor is dat de diagno-
ses goed zijn. Om goede diagnoses 
te kunnen stellen, is onderzoek bij 
menselijk hersenweefsel essentieel. 
Door de hoeveelheid hersenweefsel 
voor wetenschappelijk onderzoek 

te vergroten, krijgen onderzoekers 
meer kans om passende antwoor-
den te vinden. 

Hersenbank 
Naast het (letterlijk) bewogen ‘gast 
college’ van professor Erik Scher-
der is er ook aandacht voor het 
werk van de Nederlandse Hersen-
bank en de nauwe samenwerking 
het VU Medisch Centrum. Talkshow 
host Inge Diepman gaat in gesprek 
met Inge Huitinga, directeur van de 
Nederlandse Hersenbank. Bij dat 
interview schuift ook aan Gert-Jan 
Stoop aan, voorzitter van het Am-
sterdamse Bos Golftoernooi en lid 
van de Rotary Club Aalsmeer-Uit-
hoorn. Deze service club tovert elk 
jaar het Amsterdamse Bos voor een 
dag om in een heuse 18 holes-golf-
baan ten bate van een goed doel. 
Dit jaar vindt dat evenement plaats 
op 4 juli. De opbrengsten daarvan 
gaan drie jaar lang naar een goed 
doel waarbij de werking van her-
senen centraal staat. Eerder waren 
dat de stichting MS Research en de 
AMC Foundation.

Kaarten 
Na afloop van het avondvullend 
programma is er gelegenheid tot 
napraten in het verrassend veelzij-
dige studiocomplex onder het ge-
not van een drankje. Professor Erik 
Scherder zal daarbij ook aanwe-
zig zijn, onder meer om zijn boek 
te signeren. Het wordt een interes-
sante avond om niet snel te verge-
ten en met uw aanwezigheid steunt 
u een goed doel! Kaarten voor Brein 
Storm zijn verkrijgbaar via de web-
site www.amsterdamsebosgolf.nl. 
Vanzelfsprekend is de opbrengst 
van deze avond bestemd voor het 
goede doel van de Nederlandse 
Hersenbank. Dit bedrag zal op 4 juli 
verhoogd worden met de opbrengst 
van het Amsterdamse Bos Golf toer-
nooi.

Brein Storm in Studio’s Aalsmeer
Er zit muziek in de hersenen

In2jazz bestaat uit Adriana Kegley en Maarten Tros

Zangers gezocht
Uithoorn - Op 3 juni zal Debuut in de Burght de vormselviering zingen. 
Hiervoor zijn wij op zoek naar enthousiast zangers en zangeressen. Ie-
dereen is welkom! Ben jij de zanger waar wij naar op zoek zijn? De re-
petities zijn op 12 mei, 19 mei en 2 juni van 19.15 uur tot 21.00 uur in 
de Burght (Potgieterplein 2, Uithoorn). Het belooft een leuke viering te 
worden met veel jongeren. Tot dan!

NISSAN QASHQAI

NU € 5.000 
VOORDEEL*
NU € 5.000 
VOORDEEL*

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

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

Uithoorn - Afgelopen zaterdagmid-
dag heeft Karina Johannes, alias 
Quizas, bij Bruna op het Amstelplein 
haar boek gepromoot, gesigneerd 
en datingtips gegeven. Het boek 
“Daten wat de pot schaft” trok heel 
wat belangstelling.  Zowel van sin-
gles als van mensen die het boekje 
kado willen doen aan een vriend(in) 
of familielid die op zoek is naar een 

relatie. Maar ook als je niet op zoek 
bent naar een relatie is het boek een 
aanrader. Iedereen kan zich wel iets 
voorstellen bij de bijzondere, vaak 
humoristische, verhalen die in het 
boek beschreven worden.  Voor wie 
de meet en greet  gemist heeft: er 
zijn nog enkele gesigneerde exem-
plaren van “Daten wat de pot schaft” 
te koop bij Bruna op het Amstelplein.

Succesvolle signeersessie 
Quizas  bij Bruna

Outlet Home Dezign houdt 
pop up design chairs sale
Regio - Van woensdag 17 tot en 
met zaterdag 20 mei houdt Out-
let Home Dezign een pop up de-
sign chairs verkoop. Deze exclusie-
ve verkoop wordt gehouden in het 
tegenover de winkel gelegen pand-
je naast de Mooi Parfumerie in de 
Zijdstraat 22. Diverse merken wer-
ken mee aan de verkoop en bie-
den tijdelijk voorraden aan. De col-
lectie zal bestaan uit overvoorraad, 

modellen die uit de collectie gaan, 
showroom- en beursmodellen, re-
touren, etc. Maar, allemaal niet ge-
bruikte nieuwe stoelen. De prijzen 
van de stoelen zijn vanaf 79 euro.
Vorig jaar heeft eigenaar Guido de 
Klerk voor het eerst deze pop up 
verkoop gehouden en dit was een 
groot succes. Guido hoopt volgende 
week weer vele kijkers en kopers te 
mogen verwelkomen.

Rijbewijs ingevorderd
Uithoorn - Op donderdag 4 mei om 
tien voor zes in de ochtend is het 
rijbewijs van een 31-jarige man uit 
Uithoorn ingevorderd door de poli-
tie. De bestuurder werd door agen-

ten tot stoppen gemaand op de Am-
sterdamseweg. Het rijbewijs is inge-
nomen vanwege mogelijk gebruik 
van drank, drugs of medicijnen. Er 
is bloed afgenomen voor onderzoek.

Uithoorn - Op woensdag 3 mei om 
zeven uur in de avond zagen be-
veiligers van de veiling een man 
naast een vrachtwagen liggen op 
het terrein Zuid, bij Op de Prunus. 
De man vertoonde geen teken van 
leven en direct is de eigen brand-
weer gealarmeerd. Deze zijn di-
rect gestart met reanimeren, maar 
de hulp mocht niet baten. Om even 

over half acht is de reanimatie stop 
gezet. Een schouwarts is ter plaat-
se gekomen en deze heeft een na-
tuurlijke dood vastgesteld. De over-
leden man is een 37-jarige chauf-
feur uit Polen. Zijn werkgever is op 
de hoogte gesteld en komt naar Ne-
derland. Op eerdere camerabeelden 
van de beveiliging is te zien dat de 
man aan het laden of lossen was.

Chauffeur overleden





 
06  Nieuwe Meerbode • 10 mei 2017

De redactie van de Nieuwe Meerbode rekent het tot 
haar taak om de lezers van haar krant zo objectief mo-
gelijk te informeren. Wij nemen zelf geen standpunt 
in. Wij vinden dat alle mededelingen, nieuwsfeiten en 
overige onderwerpen die zich in het openbaar afspe-
len en zeker die zaken die tijdens gemeentelijke ver-
gaderingen, bijeenkomsten of interviews worden ge-
daan, 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 verant-
woordelijk voor de inhoud. Plaatsing door ons betekent 
niet dat onze redactie een standpunt inneemt.

REACTIE VAN EEN LEZER
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Bouwplannen 
Heijermanslaan
In de Meerbode van 26 april las 
ik het artikel over de Heijerman-
slaan bouw plannen. Ik ben de 
buurvrouw van mevrouw Mor-
ren die een aantal keren heeft 
ingesproken tijdens de ge-
meenteraad vergaderingen. Wij 
hebben een koophuis en wonen 
er net sinds 2015.  Ook wij zijn 
bij alle vergaderingen aanwe-
zig geweest. En samen met Me-
vrouw Morren hebben wij alle 
bezwaren van omwonende ver-
zameld en vorm gegeven. Me-
vrouw Morren heeft namens al-
le omwonende ingesproken op 
de 3 avonden. In het artikel lijkt 
het nu net of Mevrouw Mor-
ren als enig individu bezwaren 
heeft geuit. Ik wil u er graag op 
attenderen, dat ik begin Maart 
een uitgebreide zienswijze over 
dit project heb ingediend bij de 
gemeente. Deze zienswijze is 
ondertekend door ruim 140 di-
recte omwonenden van de Al-
bert Verweylaan én de Heijer-
manslaan, die allen hun (ne-
gatieve) menig over dit project 
gegeven hebben. Verder heb 
ik half April nog een bezwaren 
mail gestuurd naar alle fractie 
leden. Hierin heb ik namens be-
woners veel argumenten weer-
legd en kritische vragen ge-
steld aan de hand van de idee-
en  die over dit project zijn be-
sproken door de raad in de ver-
gadering van februari. Ik wil u 
aangeven dat het schandalig is 
dat de gemeente tijdens geen 
enkele vergadering deze ziens-
wijze en communicatie achter 
de schermen benoemd en be-
sproken heeft. Zelfs niet tijdens 
de laatste vergadering van 20 
April. Er is geen enkele respons 
gekomen op de gestelde vra-
gen en de weerlegde argumen-
ten die in mijn laatste mail aan 
de fractie staan. Het is zelfs zo 
dat de Raad tijdens de verga-
dering van 5 April nog niet eens 
bekend was dat er een Ziens-

wijze was en dat daar ruim 140 
omwonende persoonlijk voor 
getekend hebben! Wij vinden 
het zeer typerend voor de Ge-
meente Uithoorn dat er zo laks 
wordt omgesprongen met de 
belangen van haar inwoners en 
dat wederom dit een voorbeeld 
is van hoe slecht participatie is 
ingeburgerd bij de gemeente 
Uithoorn. Neem als voorbeeld 
het hele traject rondom de Prin-
ses Irenebrug, de afwikkeling 
van het project Gorterhof en nu 
kan dit project ook in de rij aan 
sluiten. Het is bijna een arro-
gante houding die de gemeen-
te aanneemt ten opzichte van 
haar burgers! Graag zien wij 
dat er nog een keer openbaar 
gecommuniceerd wordt aan 
de inwoners van Uithoorn dat 
de gemeente niet alleen de 
mening van Mevrouw Mor-
ren weg wimpelt, maar die van 
wel 120 mensen die niet ge-
hoord worden. Deze mensen 
willen geen aangepast bouw 
plan. Deze mensen willen he-
lemaal geen bebouwing. Hoe-
wel wij blij zijn met de aandacht 
die jullie steeds besteed heb-
ben aan dit onderwerp,  doen 
de tot op heden geplaatste ar-
tikelen dit niet helemaal  echt 
recht aan. De omvang van het 
aantal mensen dat bezwaren 
heeft geuit rondom dit project 
en hoe daarmee om is gespron-
gen( geen enkele respons!)ko-
men niet echt naar voren.  Wij 
houden het item graag actu-
eel aangezien we niet met le-
den ogen willen toe kijken hoe 
de gemeente haar gang gaat. 
Zeker omdat dit niet het enige 
project is waarin de gemeen-
te op deze manier handelt. In-
woners van Uithoorn mogen dit 
best weten!

Namens de velen bezwaar-
makers, Eva Groot
Albert Verweylaan 119

Regio – Het aankomende weekend 
is er voor de motorliefhebbers in de 
regio in Uithoorn weer voldoende 
te beleven. De More Store Days bij 
Motoport in Uithoorn staan in het 
teken van spektakel, spraakmaken-
de acties, veel activiteiten, muziek, 
gezelligheid en overheerlijke ham-

burgers. Als je maar een beetje van 
motoren en spektakel houdt, mag je 
dit niet missen.

Wat is er zoal te beleven. 
Even in het kort:
- De race-kids opstapdag. Kin-

deren van 6 t/m 14 jaar kunnen 

Zaterdag 13 en zon 14 mei: More in Store Days

Het mega motorspektakel 
bij Motoport in Uithoorn

op een geweldige mooie manier 
kennismaken met de beleving 
van motorrijden. Honderden kin-
deren kunnen zich echt even een 
echte MotoGP held wanen dus 
kom langs. Deelname is gratis. 
Beschermende kleding en helm 
worden verzorgd.

- De gratis testbankrun: maak een 
gratis run en meet het vermogen 
van jouw motor

- Exclusieve racemotoren: Dit 
weekend heeft Motoport speci-
aal exclusieve motorfi etsen ge-
regeld. O.a. de Honda Red Bull 
Fireblade World Superbike van 
Nicky Hayden. De Yamaha R1M 
Word Superbike van Michael van 
de Mark en de snelste produc-
tiemotor ter wereld de Kawasa-
ki H2R 

- Shoei personal fi tting system 
(PFS). Dit is een uitgebreide me-
ting van je hoofd waarbij een 
helm op maat kan worden gere-
aliseerd binnen de binnen voe-
ring van je helm. (zie de site voor 
de voorwaarden van deelnamen 
hieraan)

- Loverride actie: maak kans op 
een motor: Motoport viert zijn 
35-jarig bestaan en heeft speci-
aal hiervoor een loterij. Bij aan-
schaf van minimaal 50 euro ont-
vang je t/m december 2017 een 
kanslot en maak je kans de ge-
lukkige eigenaar9res) te worden 
van een Honda motorfi ets of een 
van de velen andere gigantische 
prijzen

- En nog veel en veel meer. 

Zie ook de advertentie 
elders in dit blad.

Uithoorn - Voor het 4 mei comite 
Uithoorn was de aanwezigheid van 
de familie Aldewereld , bij de do-
denherdenking 4 mei jl, een hoog-
tepunt. “De onthulling van de pla-
quette met daarop de namen van de 
oorlogsslachtoffers waaronder die 
van de ouders en broers van Jack 

Aldewereld heeft hem en zijn vrouw 
Ina diep geraakt. Zij hebben hun 
bezoek aan Uithoorn ervaren als 
een warm bad en een “thuis” ko-
men. Wij hebben met hen, dochter 
en kleindochter de plaatsen bezocht 
waar zijn ouders gelopen hebben en 
waar zij gewoond hebben aan Am-

steldijk-noord. Jack en Ina willen bij 
deze alle Uithoornaars uit de grond 
van hart bedanken voor de ont-
vangst en verhalen. Ook uw krant 
willen zij bedanken, want de Nieu-
we Meerbode heeft in 1994 de eer-
ste contacten tussen Uithoorn en 
de familie Aldewereld in gang ge-

Dodenherdenking Uithoorn

zet. Dat heeft uiteindelijk geleid tot 
dit enerverende tweede bezoek. De-
ze keer wil Jack uw hulp weer inroe-
pen, want op 3 en 4 mei hebben di-
verse mensen hem gesproken over 
zijn broers en ouders. Hij heeft zelfs 
unieke foto’s gekregen. Jack weet 
echter van velen niet het adres of 
telefoonnummer. Hij en Ina willen 
graag snel nog een keer terugko-
men in Uithoorn en voldoende tijd 
in ruimen om met al deze mensen 
te spreken. Zij hebben gevraagd 
of deze mensen zich bij mij willen 
melden; ik zal er dan voor zorgdra-
gen dat hun gegevens doorgegeven 
worden aan Jack Aldewereld”, aldus 
Chris Woerden van het 4 mei comi-
te. U kunt u melden via woerdchr@
telfort.nl

Uithoorn - Afgelopen zaterdag 
stonden de vrijwilligers van de 
Voedselbank Uithoorn- de Kwakel 
weer klaar om levensmiddelen in 
te zamelen. Dit mochten zij dit keer 
doen in samenwerking met JUMBO 
Zijdelwaard. Eind van de dag wa-
ren er 75 kratten gevuld, inclusief 
94,15 euro in de collectebus. Daar is 
de Voedselbank heel blij mee. Ook 
zijn er veel DE punten verzameld. 
Deze worden ingeleverd voor kof-
fi e en thee.
Vrijwilligers stonden bij de in- en 
uitgang klaar om het winkelend 
publiek een boodschappenlijst te 

overhandigen. Binnen stond een 
stelling klaar met producten waaruit 
men kon kiezen om te doneren en 
achter de kassa’s stond een goede-
renkraam klaar van de Voedselbank 
waar de levensmiddelen overhan-
digd konden worden. Dit alles werd 
gedaan door een team enthousias-
te vrijwilligers.
Deze actie was weer hard nodig 
om de momenteel 57 huishoudens 
van 146 personen in Uithoorn en de 
Kwakel van een voedselpakket te 
voorzien. Door deze inzameling is 
het mogelijk om de diversiteit van 
de pakketten te vergroten.

Mooie opbrengst Voedselbank 
Jumbo Zijdelwaard

Afgelopen zaterdag waren de au-
dities voor de zangers en zan-
geressen voor het AmstelProms 
Concert op zaterdag 17 juni aan-
staande op de evenementenstei-
ger aan de Amstel. Na vele ze-
nuwslopende audities is de orga-
nisatie voor een aantal nummers 
tot een keuze gekomen. Voor een 
aantal andere nummers wordt nog 
een tweede auditie ronde gehou-
den omdat de keuze zo lastig is. 
Uithoorn kent vele getalenteerde 
zangers en zangeressen.
Deze week kan in ieder geval be-
kend gemaakt worden dat de 19 
jarige Jonne Schreuder is gese-
lecteerd om Somebody to love van 
Queen te gaan zingen. Deze geta-
lenteerde dame overtuigde de jury 

vanaf het eerste begin tijdens haar 
auditie. Met een prachtige zuivere 
klank en zeer toonvaste uitvoering 
zal ze het AmtelProms publiek ver-
steld doen staan.
De ook pas 19 lentes oude Moon 
Zethoven is gekozen om Skyfall 
van Adele te gaan uitvoeren. Een 
zeer gewild nummer onder de au-
diterende zangeressen. Vele zeer 
goede zangeressen hebben au-
ditie gedaan en uiteindelijk heeft 
Moon de jury het meest overtuigd 
van haar zangtalent. Deze ener-
gieke dame zal dit prachtige num-
mer samen met het KnA orkest 
en het AmstelProms koos van de 
Vocalcompany ten gehore gaan 
brengen. Nog een goede reden 
om zeker te komen op 17 juni.

AmstelProms onthult 
eerste namen zangeressen

Start kaartverkoop
Inmiddels is de website online en 
kunnen de kaarten gekocht wor-
den via www.amstelproms.nl. Am-
stelProms culinair start om 16.00 
uur, u kunt dan al genieten van 
sfeervolle muziek, heerlijke tap-
as, fi ngerfood, drankjes en ande-
re lekkernijen.
Om 20.30 uur start het Amstel-
Proms concert. Zoals eerder ver-
meld is het event gratis toeganke-
lijk voor iedereen. 
Wilt u verzekerd zijn van een tri-
buneplaats, of nog liever een 1e 
rang zitplaats direct aan het podi-
um, kies dan één van de VIP ar-
rangementen, AmstelProms Gold 
of Club Culinair via www.amstel-
proms.nl. Wilt u het concert be-
zoeken met uw medewerkers en/
of relaties? Boek dan het Amstel-
Proms Business Pakket; een VIP 
tafel met een volledig verzorgd cu-
linair arrangement. Als VIP geniet 
u van een onvergetelijke avond. 

Sponsors
U zult begrijpen dat een evene-
ment als dit Uithoorn echt op de 
kaart zet. Helaas gaat een derge-

lijk evenement ook gepaard met 
behoorlijke fi nanciële verplich-
tingen. Daarom is het organisatie 
committee, wat zichzelf overigens 
belangeloos inzet voor dit mooie 
evenement, nog dringend op zoek 
naar sponsors. Heeft u een bedrijf 
en draagt u dit Uithoornse evene-
ment een warm hart toe? Neem 
dan snel contact op met Amstel-
Proms en vraag naar de verschil-
lende sponsorpakketten.
Voor de (maatwerk) Business VI-
Parrangementen én de sponsoring 
kunt u contact opnemen met Syl-
via Zethoven, 06-53620757 of in-
fo@amstelproms.nl.
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Uithoorn - SO Soest strijdend voor 
lijfsbehoud heeft een eind gemaakt 
aan de succesvolle reeks, 15 wed-
strijden niet verloren, van Legmeer-
vogels. Deze nederlaag na 15 wed-
strijd betekent dat SO Soest lijfs-
behoud nu geheel in eigenhanden 
heeft en voor Legmeervogels bete-
kent deze nederlaag dat het kan te-
rug kijken op een fraai seizoen maar 
dat het nu niet kan gaan genieten 
van een mogelijk toetje, de nacom-
petitie. SO Soest begint, direct na het 
eerst fluitsignaal van scheidsrechter 
Marees die op het laatste moment 
scheidsrechter Luinge is komen ver-
vangen, strijdvaardig aan het duel, 
daar waar Legmeervogels een toch 
enigszins afwachtende houding 
aanneemt. Binnen 10 minuten krijgt 
Soest een aantal mogelijkheden om 
de score te openen Rayendall Bitiri-
na en Jorney Bakker zien hun inzet 
net over of naast het doel van Leg-
meervogels verdwijnende. Dan in de 
11e minuur een combinatie tussen 
Mels bos en Tim Correia maar ook 
deze aanvallende actie leidt niet tot 
een treffer. In de 15e minuut. Janyro 
Purperhart begint aan een fraaie ac-
tie die dan abrupt wordt onderbro-
ken door Wouter de Zoete van SO 
Soest. Alleen gebeurde dit in het 16 
meter gebied. Deze overtreding van 
Wouter de Zoete levert Legmeervo-
gels een stafschop op. Het is dan 
Dennis Bakker van Legmeervogels 
die deze strafschop fraai verzilvert 
en Legmeervogels op een 1-0 voor-
sprong brengt. 

Niet lang
Lang heeft Legmeervogels niet kun-
nen genieten van deze voorsprong. 
Direct van af de aftrap een aan-
val van Soest. Op de rand van het 
16-meter gebied begaat Zaid Lah-
maj een iets te opzichtige overtre-
ding wat een vrije trap oplevert voor 
Soest. De muur wordt opgesteld 
door Legmeervogels Rahim Gök. Het 
is A Coban die zich met de vrije trap 
gaat belasten. Zoals altijd springt de 
muur op maar Coban schuift deze 
keer de bal onder de muur door en 
dan is er voor Rahim Gök geen hou-
den aan en is de stand weer gelijk 
1-1. Na de 1-1 blijft Soest de boven-
liggende partij maar weet geen ech-
te doelrijpe kansen meer te creëren. 
Wat stelt Legmeervogels er tegen-
over? Weinig of niets. Legmeervo-
gels moet het hebben van zo nu en 
dan een uitval waarbij er geen echt 
doelrijpe kansen gecreëerd kunnen 
worden. De aanwezige toeschou-
wers met een Legmeervogels hart-

je hopen dat hun ploeg het de twee-
de helft beter zal gaan doen als in 
de eerste 45 minuten. Helaas ook in 
het tweede bedrijf zien zij een strij-
dend SO Soest en een steriel spe-
lende Legmeervogels met weinig 
beweging. Het is dan ook moeilijk 
om van uit de achterhoede van Leg-
meervogels een vrij staande mede-
speler te vinden. In de 53 ste minuut 
krijgt Legmeervogels net buiten het 
16 metergebied een vrije trap toege-
kend. Een verdediger van Soest blijft 
maar aanmerkingen maken op het 
fluiten van scheidsrechter Marees. 
Een indirecte vrije trap is het gevolg. 

Vrije trap
Dennis bakker neemt dan de-
ze vrije trap in een keer. De doel-
man van Soest kan de ingeschoten 
bal makkelijk oprapen. Mocht de 
bal in het doel zijn verdwenen dan 
zou deze niet hebben geteld. De 
scheidsrechter geeft duidelijk zicht-
baar aan dat dit een indirecte vrije 
trap is. In de 69ste minuut krijgt SO 
Soest loon naar werken. Op aange-
ven van Dave Klarenbeek weet Jim 
van den berg te score en kijkt Leg-
meervogels tegen een 1-2 achter-
stand aan. Deze treffer van Soest 
zorgt er wel voor dat Legmeervo-
gels wakker wordt en het initiatief 
naar zich toetrekt. Duidelijk si te 
zien dat de thuisclub betere voet-
ballers in zijn midden heeft dan de 
bezoekers. Alleen het verschil in dit 
duel zit vandaag in de strijdvaardig-
heid. En dit doet Soest beter dan 
de thuisclub. Legmeervogels krij-
gen dan een aantal mogelijkheden 
om naast en over Soest te gaan. Zo 
is Tim Correia dicht bij de gelijkma-
ker en de mogelijke voorsprong. Dat 
hij niet scoort komt vooral door het 
feit dat hij zijn actie te ver doordrijft 
in plaats van een droge knal te pro-
duceren. In de laatste fase is er dan 
nog een omhaal van Jordy de Groot 
welke maar net over het doel van 
Soest gaat. Er veranderd niets meer 
in de score waardoor SO Soest als 
winnaar van het veld kan stappen 
en met een 1-2 overwinning huis-
waarts keert. In de 1ste klasse A 
is er nog een ronde te spelen. Voor 
Legmeervogels, dat terug kan zien 
op een uitstekend seizoen in de 
1ste klasse A niets meer te winnen 
of te verliezen. Het laatste duel voor 
Legmeervogels is uit tegen AFC ’34 
wat nog wel een prijs kan bemach-
tigen. Winst op Legmeervogels zou 
dan zomaar kunnen betekenen dat 
AFC’34 zich gaat plaatsen voor de 
nacompetitie.

SO Soest stopt 
Legmeervogels

Uithoorn - In een ‘alles of niets’ 
wedstrijd heeft het voetbalteam 
van de Legmeervogels JO8-1 af-
gelopen zaterdag het kampioen-
schap behaald in de hoofdklasse. 
Het was erop of eronder omdat ge-
speeld moest worden tegen Spor-
ting Krommenie JO8-1. Kromme-
nie stond eerste in de poule met 25 
punten uit 9 wedstrijden en de Leg-
meervogels stonden tweede met 24 
punten. De Legmeervogels hadden 
dit seizoen één wedstrijd verloren 
en dat was tegen Krommenie.... De-
gene die zaterdag zou gaan winnen 
zou dus de kampioen zijn.
De opdracht voor LMV JO8-1 was 
duidelijk: er moest gewonnen wor-
den, bij een gelijkspel zou Kromme-
nie kampioen worden. Het zou nog 
moeilijk worden want de rots in de 
verdediging Raphael Berkhof was 
geblesseerd en kon niet meespe-
len. Hierdoor hadden ze ook maar 
één wissel.

Doelpunten
Het team onder leiding van coach 
Jeroen Leensen ging na het start-
signaal dan ook meteen aan de slag 
en dat resulteerde in twee doelpun-
ten door spits Milan Betlehemen in 
de eerste tien minuten. Maar Krom-
menie stond niet voor niets eerste 
in de poule en zij wisten de stand 
terug te brengen tot 2-2. Sterk ver-
dedigingswerk van Sami Ama-

ri en Kick Leensen zorgde ervoor 
dat Krommenie niet verder kwam. 
En dan hadden we nog onze troef-
kaart: keeper Mike Hoppenbrouwer. 
Mike is zo goed dat hij is geselec-
teerd door Ajax en volgend jaar gaat 
keepen bij Ajax JO9-1! Gelukkig 
wist alleskunner Sebastian Baart-
man met een mooie rush drie ver-
dedigers van Krommenie te omzei-
len en zette de bal in het net: 3-2. 
Hierdoor smaakte de limonade in de 
rust meteen een stuk beter.

Peptalk
Na een stevige peptalk van trainer 
Brian Grampon in de rust werd de 
tweede helft ingezet. Onder leiding 
van spelverdeler en de altijd hard 
werkende Dylan Zoutberg hield 
LMV JO8-1 de druk erop en Os-
kar Ellens krulde weereens met een 
weergaloze corner de bal recht-
streeks in de verre bovenhoek: 4-2. 
Met het onvermoeibare en tech-
nisch spel van Raid Afia werd de 
druk verder opgevoerd en goalget-
ter Milan Bethlehem wist nog 5-2 
op het scorebord te krijgen. Krom-
menie kwam nog even terug naar 
5-3 maar het was al te laat. Leg-
meervogels JO8-1 was kampioen 
van de hoofdklasse geworden! Met 
medailles en patat werd het kampi-
oenschap gevierd en het bleef za-
terdag nog lang onrustig in Uit-
hoorn.

LMV O8-1 Kampioen 
Hoofdklasse

Uithoorn - De honkballers van Tha-
men stonden na drie innings al op 
een 1-10 achterstand tegen The Be-
ars uit Bergen. De Thamen pitchers 
hadden het lastig en als het veld dan 
ook slordig gaat spelen dan is het te-
gen een goeie slagploeg als The Be-
ars moeilijk. Thamen knokt zich lang-
zaam terug in de wedstrijd en komen 

dichterbij tot het in de zevende in-
ning 9-14 is. Helaas weet Thamen 
dan niet door te drukken en blijven 
er drie honklopers achter op de hon-
ken en moet de wedstrijd stoppen in 
verband met de licht regels. Zondag 
13 mei gaan de heren op bezoek bij 
Flying Petrels in Purmerend en deze 
wedstrijd start om 14.30 uur.

Thamen honkballers 
verliezen van The Bears

Uithoorn - De Softbal Junioren van 
Thamen kregen afgelopen zondag 
koploper Ban Topa Future Stars op 
bezoek. Tot op heden had ons ju-
nioren team het nog erg lastig ge-
had in de competitie. Dat wisten de 
meiden aan het begin van het sei-
zoen, daar er maar vier meiden wer-
kelijk in deze leeftijdscategorie (16 
en ouder) horen te spelen. De ove-
rige hadden ook dit seizoen nog ge-
woon in de aspiranten (13 t/m 15 
jaar) categorie mogen uitkomen. 
Echter met plezier en hard werken 
kom je een heel eind, dat bleek van-
daag maar weer eens. In de eerst 
inning komt Ban Topa voor op 0-3 
door mooie honkslagen, maar de 
Thamen meiden weten terug te ko-
men door veel vier wijd en geraakt 
werper. In de tweede inning houden 
de meiden het dicht en weten de 
meiden aan slag een voorsprong te 

pakken van 8-3. In de laatste slag-
beurt van Thamen weten de meiden 
nog drie honkslagen te slaan en 5 
punten binnen te lopen. Ban Topa 
zet de eindsprint in, maar komt niet 
verder dan 3 punten, waarmee de 
einduitslag op 13-6 komt en Tha-
men de eerste winstpuntenmag op-
tekenen.
Softbal Pupillen op bezoek bij 
Hoofddorp Pioniers. Ondertussen 
stonden de softbal pupillen (leeftijd 
8 t/m 12 jaar) te spelen in Hoofd-
dorp. Het werd een mooie wedstrijd 
die redelijk gelijk opging. Er waren 
goeie honkslagen, mooie veldacties 
en er waren vangballen, maar ook 
de tegenpartij was goed op dreef.
Helaas mocht de homerun van 
Brunhilde niet meer helpen voor de 
winst, maar mooi was die wel. Het 
werd een 19-14 overwinning voor 
Hoofddorp.

Thamen Softbal Junioren 
winnen van Ban Topa

De Kwakel – Om lentekampioen te 
worden moest de JO17-2 van KDO 
naar AS 80 in Almere om de laatste 
punten op te halen. 
KDO moest even aftasten maar 
kwam vrij vlot op 0-1. aan het eind 
van de eerste helft gingen we aan 
de limonade met een 2-5 voor-
sprong. De tweede helft gingen de 
jongens voortvarend verder met 
scoren, eindstand 3-9. Met nog 
twee wedstrijden te gaan hopen we 
nu nog ongeslagen te blijven. De 

JO17 2 bestaat keeper Jelle Immer-
zeel, verdedigers Robbert van Veen 
(aanvoerder) John Westerbos, Yar-
mo Timmer en Paskal Baas; mid-
denvelders Lars Oosterbeek, Luc 
Van Egdom en Mike Van Wees; aan-
vallers Mo Haroun, Lewis Konst Da-
wid Mordka. Dank aan de diverse 
invallers, leiders Erik en Erwin en 
onze sponsors. Speciale dank aan 
trainer Danny die de jongens afge-
lopen seizoen naar het kampioen-
schap heeft gebracht!

KDO JO17-2 lentekampioen

De Kwakel – DVSU uit Utrecht is 
elke keer een lastige tegenstander 
voor KDO JG1. De laatste 3 wed-
strijden werd er gelijk gespeeld. Af-
gelopen zaterdag mocht KDO het in 
Utrecht opnieuw proberen. Lekker 
weer en op een afwijkend lang veld 
werd er met meer spelers dan nor-
maal gespeeld (10 tegen 10). 

KDO begon met aanvoerder Dylan 
in de spits. Op het middenveld Fe-
roz, Luke en Thomas. Deze groep 
moest het meeste werk doen van-
daag. De verdediging ondersteunen 
maar tegelijk ook de aanval telkens 
opzetten. Aangezien er geen wis-
sels waren moest iedereen buffelen. 
In de 1e helft waren partijen gelijk-
waardig misschien had DVSU meer 
kansen maar die werden net als die 
van KDO niet benut. Een brilstand 
met de rust was het gevolg. Na rust 

kwam er bij DVSU een speler bij die 
het team beter liet voetballen. Bij el-
ke aanval was hij betrokken maar 
waar de voorbereiding goed was 
werd bij het eindstation telkens ge-
mist of greep de uitstekende defen-
sie van KDO in. Keeper Daniël keek 
alle ballen over of naast het doel. De 
4 man/vrouw verdediging van KDO 
(Harm, Odette, Manisha en Kelly) 
hield de stand op 0-0. In de laatste 
minuten gooide KDO er nog een of-
fensief uit. Onno werd aangespeeld 
en gaf een voorzet die werd afge-
slagen. Thomas pikte de bal op en 
slalomde door de verdediging van 
DVSU en schoot in de verre hoek. 
Zo kun je een hele 2e helft onder 
druk staan en in de laatste minuut 
op z’n Duits toeslaan. DVSU JG1-
KDO JG1 0-1. Complimenten aan 
het hele team. Dit was een team-
prestatie van groots formaat.

KDO JG1 op z’n Duits 
langs DVSU

Uithoorn - Het afgelopen week-
end waren de 68+ en 60+ wielren-
ners van UWTC, Leen Blom, Ben de 
Bruin, John Tromp en Guus Zan-
tingh, weer actief in wielerwedstrij-
den. Zaterdag 6 mei waren de ren-
ners afgereisd naar Nieuwkuijk. Bij 
de 68+ werd er vanaf startschot vol-
op gedemarreerd door Piet Grute-
ke en Gerard Albrink, maar steeds 
werden zij weer ingerekend. Hal-
verwege de wedstrijd wist Piet Gru-
teke uit Rotterdam toch uit het pe-
loton te ontsnappen en werd niet 
meer achterhaald en ging als win-
naar over de eindstreep. Guus Zan-
tingh uit Mijdrecht won de spurt van 
het peloton voor de 2e plaats. Leen 
Blom eindigde als 12e. Bij de 60+ 
was vooral Bert Bakker actief en 
met nog 8 ronden te gaan wist hij te 
ontsnappen en werd niet meer inge-
rekend door het peloton en hij won 
de wedstrijd. 2e werd Benno Pauw 
uit Nieuwegein. John Tromp finish-
te als 8e. Bij de 50+ reed Marcel 
Versteeg naar de 5e plaats. Marcel 
was mee in een kopgroep van 7 ren-
ners en weet dat zijn eindsprint nog 
een punt van verbetering is. Zondag 
7 mei stonden de wielrenners aan 
de start op het parcours van Swift 
in Leiden. Bij de 68+ werd vanaf de 
start een hoog tempo aangehouden 
met als gevolg dat er al vroeg in de 
wedstijd een eerste groep ontstond 
van 12 renners met daarbij Leen 
Blom en Guus Zantingh. Doordat 
het tempo hoog lag was het moeilijk 
om uit het peloton te ontsnappen. In 
de laatste ronde demarreerde Peter 
de Jong. Guus Zantingh wist op 200 
meter voor de eindstreep Peter de 
Jong te achterhalen en spurtte naar 
de overwinning, 2e werd Peter de 
Jong uit Hilversum. Leen Blom wist 
op dit zware parcours een 8e plaats 
binnen te halen. Ook bij de 60+ ont-
stond vroeg in de wedstrijd een kop-
groep onder aanvoering van Bert 
Bakker en Arie Blomberg. Met nog 
10 ronden te gaan ontsnapte Bert 
Bakker uit de kopgroep maar met 
nog twee ronden te gaan werd hij 
ingelopen door Ron Smit uit Zand-
voort en hij won de wedstrijd, 2e 
werd Bert Bakker uit Zaandam.

NK selectiewedstrijd
Zaterdag 6 mei was er weer een NK 
selectiewedstrijd voor de jeugd. Dit-
maal op de nieuwe baan van BRC 
Kennemerland in Beverwijk. De-
ze baan kent nogal wat hoogtever-
schil en de klimmen in combinatie 
met de wind maakte het een pitti-
ge koers. Bij cat 5 reden Mike De-
rogee en Lars Hopman voor UWTC 
mee. Direct na de start rijdt Neder-
lands Kampioen Nienke Veenho-
ven samen met Viego Tijssen weg. 
Mike weet samen met Tobias Kool 
bij deze 2 koplopers aan te sluiten. 
Maar na een aantal rondes moet 
eerst Tobias en later ook Mike ze 
toch weer laten gaan en zij wor-
den weer ‘opgeveegd’ door het pe-
loton. Ook Viego moet in de eind-
fase van de wedstrijd zijn meerde-
re erkennen in Nienke. Bij de eind-
sprint van het peloton weet Mike er 
toch een mooie vierde plaats uit te 
slepen. Lars finisht als 16e. 

Interclub Olympia
De jeugd kon zondag een interclub 
rijden bij ASC Olympia in Amster-
dam en 64 renners kwamen zich 
deze ochtend melden. Bij cat 3-4 
maakte Mette van Leeuwen haar 
debuut. Maar ook Jasmijn Wieg-
mans reed hier mee. Bij cat 7-nieu-
welingen gingen Ian vd Berg en 
Sven Buskermolen samen op de 
fiets naar de koers. Een redelijk 
groot peloton moest in de sprint uit-
maken wie er op het podium moch-
ten staan. Ian kan goed sprinten en 
pakte de tweede plaats. Uitslag: 2 
Ian, 12 Jasmijn, 16 Mette, 18 Sven

Ronde van Amstelveen
De ronde van Amstelveen werd op 
het clubparcours van de Amstel ver-
reden. Bij de sportklasse had Vin-
cent Derogee het lastig en na een 
half uur koers had hij het wel ge-
zien. Bij de amateurs werd ontzet-
tend hard gekoerst. Hier moest Bart 
de Veer het alleen doen voor UWTC. 
Hij kon met moeite in de 8ste ronde 
een valpartij vlak voor hem omzeilen 
en had daarna weer een aantal ron-
des nodig om weer midden in het 
peloton te komen. Bart werd 14e.

Vierde overwinning voor 
UWTC-er Guus Zantingh
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Uithoorn - Op woensdag 3 mei 
vond er weer een klaverjasavond in 
de Schutse plaats. Hierbij werd door 
32 enthousiaste klaverjassers aan 
deel genomen. Winnaar werd deze 
avond Louis Franken met een totaal 
score van 7572 punten. Als tweede 
eindigde Ria Verhoef met 7296 pun-
ten terwijl Johan Zeldenthuis met 
6976 punten beslag wist te leggen 
op de derde plaats. De poedelprijs 
werd deze avond gewonnen door 
Gerrie Ruimschoot. Hij kwam niet 
verder dan 4327 punten wat wel 
heel erg laag is voor deze gerenom-
meerde klaverjasser. De marsen-

prijzen, bestaande uit een fles wijn, 
waren deze kaartavond voor Gerrit 
Vink, Els Luyten, Tinus Smit, Dou-
we Douwstra, Corrie Smit en Louis 
Franken terwijl de fraaie door DUO-
plant verzorgde boeketten bloemen 
in deze categorie werden gewon-
nen door Ria Smit, Bep Groeneveld, 
Dora v.d.Steen en Hans Heere en de 
kadobonnen, ook te besteden bij 
DUOplant, gewonnen werden door 
Johan Zeldenthuis en Joke Veenhof.
De eerstvolgende klaverjasavond 
vindt plaats op donderdag 11 mei in 
de Schutse aan de Merodelaan 1 te 
Uithoorn. Aanvang 20.00 uur.

Klaverjasnomaden

Regio - In een tussenbalans na drie 
avonden van de laatste ronde vin-
den we in de A- lijn, niet geheel ver-
rassend, Cees Bergkamp & Ruud 
Lesmeister bovenaan terug. Op 
twee staan voorlopig Cora de Vroom 
& André van Herel en de derde tre-
de is nog net voor Mieke van den 
Akker & Lijnie Timmer. Deze derde 
avond was ook de winst voor Cees 
& Ruud met 64,88%, maar op plek 
twee opmerkelijk Sonja & Hans Sel-
man die, even geleend uit de B- 
lijn, met 54,76% verder alle A-tjes 
de baas waren. Janny Streng- Kor-
ver & Francis Terra blijven mee doen 
als derde met 53,57% en bleven zo 
ook nipt Cora en André voor die op 
53,27% kwamen. Renske & Kees 
Visser sloten de top af met 52,98%. 
In de B- lijn voeren Tonny & Ot-
to Steegstra de ploeg aan, gevolgd 
door Cora de Vor & Bep de Jong. 
Sonja & Hans staan hier keurig op 
drie en Cobie Bruine de Bruin & Tru-
di Zandbergen maken hier als vier-
de de voorlopige promotie plaat-
sen vol. De derde avond werd ech-
ter een prooi voor Cora & Bep met 
een score van 62,50%. Tom de Jon-
ge & Herman Vermunicht teken-
den met 60% precies voor de twee-
de plaats en ook Adrie & Ko Bijlsma 
hadden een prima avond als derde 
met 57,08%. Cobie & Trudi bleven 

met 50,52% als vierde in de race en 
Riet &Wim Beijer meldden zich met 
49,17% als vierde ook in de strijd 
naar hoger. 

In de C- lijn staan To van der Meer & 
Elly Belderink heel knap op één. Eli-
sabeth van den Berg & Ineke Hillia-
rd nemen de tweede plek in, waarna 
Marjan & Jan Wille op drie volgen. 
Atie de Jong & Ria Verkerk staan 
voorlopig op de vierde trede van be-
vordering. Deze keer was het ap-
plaus voor Anneke & Bram van der 
Zeeuw die met 63,10% als hoog-
ste uitkwamen. Mieneke Jongsma 
& Anneke Wijmans werden twee-
de met 61,31% en Elisabeth & In-
eke kwamen met een nette 59,23% 
als derde door. Ook Marjan & Jan 
hielden alles binnen de lijntjes met 
58,63% en het zelfde kan van To & 
Elly en Atie & Ria gezegd worden, 
die gezamenlijk 57,14% bereikten. 
Het lijkt er op dat de promotie top 
zich hier al geformeerd heeft. Willen 
de achterblijvers hier nog iets aan 
doen, er volgen nog drie avonden. 
Bridgeclub De Legmeer speelt elke 
woensdagavond vanaf 19.45 uur in 
Dans & Partycentrum Colijn aan de 
Industrieweg 20 te Uithoorn. Voor 
inlichtingen het secretariaat: e- mail 
gerdaschavemaker@live.nl of tele-
foon 0297 567458.

Halverwege bij 
Bridgeclub De Legmeer

Regio - Maandag 1 mei werd de 
tweede (van vijf) zittingen van de 
zesde parencompetitie bij de BVU 
gespeeld. Alleen in de B-lijn waren 
er scores boven de 60%: De eerste 
plaats ging naar Tineke de Roij & 
Rob Fasten met 66,67%. Greet Rahn 
& Henk van der Schinkel werden 2 
met 62,5% en Andrew de Graaf & 
Fons Roelofsma 3 met 56,61%. Ton-
ny Godefroy & Harry Rubens gaan 
aan kop met 56,61%, gevolgd door 
Tineke & Rob (56,33%). In de A-
lijn ging de winst naar Bep & John 
de Voijs (58,63%), tweede werden 
Lambert Koeter & Huib van Geffen 
(58,04%) en derde An & Bert Pronk 

(56,85%). Hier gaan Bep & John met 
60,22% op kop, met Tineke van der 
Sluijs & Anke Reems op 2 (56,2%). 
De BVU wil een platform blijven bie-
den voor starters. Zo geven wij ook 
bridgelessen. Bent u een beginnend 
bridgepaar (bijv. thuisbridgers) dat 
ook het verenigingsleven wil leren 
kennen, dan kunt u zich bij de BVU 
opgeven om bijvoorbeeld vrijblij-
vend een paar keer mee te spelen 
en de sfeer te proeven. Voor nadere 
informatie, opgeven en/of lid wor-
den van de BVU kunt u contact op-
nemen met Hans Wagenvoort tel. 06 
53 368 948 of via de mail: wagen-
voorthans@gmail.com.

Tineke & Rob winnen 
dagprijs BVU

Regio - De 51e editie van deze 
unieke ronde zal plaatsvinden op 
vrijdagavond 19 mei a.s. op het ge-
bruikelijke parkoers. De start en fi-
nish bevinden zich voor restaurant 
“Cantina del Corazon”. De renners 
rijden vanaf dit punt over de Am-
steldijk zuid naar de “Rode Paal” bij 
Uithoorn. De weg wordt vervolgd 
over de Hollandsedijk, Oude Bo-
venkerkerweg, fietspad Bovenker-
kerweg en vervolgens de Nesser-
laan. Tenslotte komen de renners 
via de Amsteldijk weer richting Fi-
nish. Bij de vergunningverlening is 
de eis gesteld dat in verband met de 
veiligheid het parkoers volledig voor 
het doorgaande verkeer en het be-
stemmingsverkeer moet worden af-
gesloten. De afgelopen jaren is ge-
bleken dat de Nessers en omwo-
nenden van het parkoers het geen 
onoverkomelijk probleem vinden 
dat de Nes en andere delen van het 
parkoers gedurende een korte peri-
ode niet per auto of fiets bereikbaar 
zijn. Uiteraard met uitzondering van 
noodsituaties. Gezien de positieve 
ervaringen van de voorgaande ja-
ren is het organisatie comité er van 
overtuigd dit u ook dit jaar de volle 
medewerking zult verlenen aan het 
afsluiten van het parkoers. Het eer-
der omschreven parkoers zal tus-
sen 19.00 uur en ongeveer 21.00 
uur geheel worden afgesloten voor 
het verkeer. De Nes en andere om-

wonenden van het parkoers zijn ge-
durende de genoemde periode niet 
per auto of fiets bereikbaar. Tevens 
kunnen de inwoners van Nes, ande-
re omwonenden en bezoekers erf 
of parkeergelegenheid niet per au-
to of fiets verlaten omdat verkeer op 
het parkoers door de politie is ver-
boden. Het negeren van dit verbod 
kan levensgevaarlijke situaties tot 
gevolg hebben, zeker als tegen de 
rijrichting van de renners wordt in-
gereden. Fietsers die normaal ge-
bruik maken van het fietspad langs 
de Bovenkerkerweg worden omge-
leid. Ook de pont bij de Nessersluis 
zal vanaf 18.45 niet meer varen. In-
woners en toeschouwers worden 
verzocht om voor 19.00 uur in de 
dorpskern van Nes a/d Amstel aan-
wezig te zijn. Deelnemers en toe-
schouwers kunnen hun auto, motor, 
fiets of brommer parkeren bij de Ur-
banus kerk of de Wijnschuur.

Programma
19.15 u. Masters 40- Sportklasse / 
 amateurs / junioren 
 5 ronden 60 km
19.32 u. Masters 40+ Sportklasse / 
 amateurs 4 ronden 48 km
19.33 u. Combi elite , amateur 
 junior vrouw 
 3 ronden 36 km
19.34 u. Nieuwelingen 
 3 ronden 36 km
Finish ca. 21.00 uur

Wielerronde van 
Nes a/d Amstel 
Tussen 19.00-21.00 uur Parkoers afgesloten

Uithoorn - Binnenkort opent FairFit 
(sport) massage zijn deuren op de 
Prinses Margrietlaan 86 te Uithoorn. 
Jaap van der Loo en Karin van Gel-
deren zijn beide ervaren masseurs. 
Jaap is sinds 5 jaar sportmasseur en 
Karin is al 30 jaar werkzaam als fy-
siotherapeute. U kunt bij FairFit te-
recht voor een sportmassage. Na 
een training of sportwedstrijd. Maar 
ook preventief om klachten te voor-
komen of om even lekker nieuwe 
energie op te doen na een intensie-
ve dag op het werk. Met een ont-
spannen lichaam en geest kun je er 
vervolgens weer volop tegenaan. In 
de huidige hectische maatschappij 
waarin we veel “moeten” is het be-
langrijk om even aandacht voor je-

zelf te hebben. Een massage draagt 
ertoe bij dat je sneller herstelt en 
weer met nieuwe energie verder 
kunt. Spieren worden losgemaakt 
en de massage zorgt voor een bete-
re doorbloeding. Dit heeft echt een 
positieve invloed op hoe je je fysiek 
en mentaal voelt aldus de beide er-
varen masseurs. FairFit hanteert 
zeer schappelijke prijzen. Het tarief 
voor een half uur intensieve massa-
ge is 25 euro. En voor een uur be-
taalt u slechts 45 euro.

Een afspraak is snel telefonisch te 
maken. Bel hiervoor met Jaap op 
nummer 06 2044 4409 of met Karin 
op nummer 06 2299 6643 of e-mail 
naar info@fairfitsportmassage.nl

Nieuw in Uithoorn: FairFit

Uithoorn - Afgelopen zaterdag was 
het zover bij de Uithoornse roei- en 
kanovereniging Michiel de Ruyter, 
het 25-jarig bestaan van clubge-
bouw de “Kampanje” werd gevierd 
met een gigantische vlootschouw. 
Het was een fantastisch gezicht, 
de hele Amstel vol met boten. Van 
wherry tot C1 roeiboot en van kano-
polo tot wildwater kano, alle soorten 
en maten lagen samen op het water. 
Bij de vroegere club locatie werd 

een plaquette onthuld (op de duk-
dalf aan de Schans) en daarna werd 
er in formatie naar het huidige ge-
bouw gevaren. Daar werd de vloot-
schouw afgenomen door de voor-
zitter en de genodigden die betrok-
ken waren bij de bouw 25 jaar gele-
den. De vloot kon naar binnen. Het 
gebouw wachtte op iedereen. En 
de borrel ook. Er is weer een stuk-
je club geschiedenis geschreven.  
www.mdr.nu

Amstel vol met roei- en 
kanoboten

Vervolg van de voorpagina.

Toch kwamen de Kwakelaars in de 
52e minuut bedrogen uit toen SJZ, 
niet geheel tegen de verhouding 
in, de 2-1 maakte. Nadat een voor-
zet vanaf de rechterkant moeizaam 
werd weggewerkt door rechtsback 
Nick Smits in het zestienmeterge-
bied, was SJZ alert en profiteerde 
van dit buitenkansje, 2-1. De wed-
strijd golfde hierna op en neer, zo 
kreeg de thuisploeg kansen op 3-1, 
terwijl KDO enkele malen dichtbij 
de 2-2 was. Zo schoot middenvelder 

Bart van der Tol in de 70e minuut 
op de lat en wist de SJZ-doelman 
op fantastische wijze een schot van 
Joris Kortenhorst tegen te houden. 
Ondanks de omschakeling naar het 
3-4-3 systeem bleef het felbegeerde 
tweede doelpunt uit voor KDO. Na 
ruim negentig minuten spelen floot 
de scheidsrechter, die deze middag 
grossierde in het uitdelen van gele 
kaarten, af. 

Opluchting
Tot grote opluchting van KDO liet 
WVC zich deze middag van haar al-

lerbeste kant zien door met 4-1 te 
winnen van Alphen. Nadat het laat-
ste fluitsignaal had geklonken in 
Oude Wetering was het kampioen-
schap voor KDO een feit en kon het 
feest los gaan barsten.  Allereerst op 
het sportpark in Zoeterwoude, ge-
volgd door een sfeervolle terugreis 
in de bus. In De Kwakel aangeko-
men stond er een platte kar klaar 
om de selectie een ereronde door 
het dorp te geven. Aangekomen bij 
KDO werd trainer Raymond de Jong 
‘als kampioenstraditie’ in de sloot 
gegooid, waarna er een erehaag in 

KDO ondanks nipte nederlaag 
kampioen in de 3e klasse A

de kantine volgde, waarbij elke spe-
lers en/of begeleider vol enthousi-
asme werd ontvangen door de trou-
we supporters. Volgend seizoen zal 
KDO zal voor het eerst in haar his-
torie actief zijn in de 2e klasse, een 
unieke prestatie! Uiteindelijk was 
het een zeer bijzondere 7 mei, exact 
vijf jaar geleden na het plotselin-
ge overlijden van ons alom gelief-
de Jochem Kok.  Aanstaande zon-
dag speelt KDO om 14:00 uur thuis 
tegen Voorschoten’97. Voor de Kwa-
kelaars zal deze wedstrijd met name 
in het teken staan van het afscheid 
nemen van de stoppende selectie-
spelers, waaronder Bart van der Tol 
en Rick Kruit. Voorschoten’97 is nog 
volop in de race voor de derde peri-
odetitel en zal erop gebrand zijn om 
een goed resultaat neer te zetten in 
De Kwakel.

Uithoorn - In de avond of nacht 
van vrijdag 5 op zaterdag 6 mei 
is ingebroken in een schuur aan 
Kruitschuur. De dieven zijn er van-
door gegaan met diverse gereed-
schappen, waaronder een boorma-
chine, een schuurmachine en een 
boorhamer. Ook is een Weber bar-

becue gestolen, evenals een fiets, 
een kinderzitje en een struik. De 
diefstal heeft tussen elf uur in de 
avond en negen uur in de ochtend 
plaatsgevonden. Mogelijk zijn er 
getuigen. Zij worden verzocht con-
tact op te nemen met de politie via 
0900-8844.

Uithoorn - Op dinsdag 2 mei is tus-
sen tien uur en half elf in de avond 
ingebroken in een woning aan Brui-
ne Lijster. De inbraak is gepleegd 
door drie daders. De drie zijn te zien 
op camerabeelden in het huis. Deze 
zijn in handen gegeven van de po-
litie. Ook heeft de gedupeerde een 
oproep gedaan op facebook. Hierop 

zijn aardig wat reacties gekomen. 
Het politie-onderzoek loopt nog. De 
dieven hebben zich toegang tot de 
woning verschaft via de achterzij-
de. Ze zijn direct doorgelopen naar 
het kantoorgedeelte. Ze hebben 
geld gestolen en een digitale came-
ra met alle toebehoren, waaronder 
lenzen en filters.

Digitale camera weg na inbraak

Nog steeds actief: Klusjesmannen!
Uithoorn - De klusjemannen zijn in 
de regio nog steeds actief. Er heb-
ben zich ook ‘werklui’ gemeld bij 
inwoners in Amstelhoek en in de 
Meerwijk, aan de P.C. Hooftlaan, Ja-
cob Catslaan en omgeving van Ebro 
in Uithoorn op donderdag 4 en vrij-
dag 5 mei. Dit keer waren het twee 
Engels sprekende mannen. Ze wa-
ren heel opdringerig en gaven aan 
het tuinpad en de gevels schoon 
te willen maken. De bewoner heeft 
ze gelukkig weggestuurd. De man-
nen zijn blank, hebben zwart haar 
en droegen werkbroeken met op-
vallende zakken. Op vrijdag 5 mei 
is een van de klusjesman op de fo-

to gezet door een bewoner. De man 
sprak Engels en reed in een blauwe 
bestelwagen met ladders op het dak 
en een Iers kenteken. Toen de man 
zag dat hij op de foto werd gezet, 
is hij direct in de wagen gestapt en 
ging er als een speer vandoor. De 
fotograaf moest snel opzij springen. 
De politie heeft na de meldingen di-
rect de omgeving afgezocht, maar 
de ‚klusjesmannen’ zijn niet meer 
aangetroffen. De districtrecherche 
doet verder onderzoek. 
De politie doet nogmaals een op-
roep. Wimpel het af, ga niet in zee 
met deze heren. Het kost alleen 
maar geld!

Gereedschap uit schuur gestolen

Fikse brand in bedrijf
De Kwakel – Op vrijdagavond 5 
mei iets na half tien in de avond is 
brand uitgebroken in een bedrijfs-
pand aan de bedrijvenweg in De 
Kwakel. Het betreft een loods van 
een bedrijf dat technische syste-
men ontwikkeld voor de tuinbouw-
industrie.
Bij de hevig uitslaande brand kwam 
veel rook vrij. Mensen die last had-
den van de rook is daarom geadvi-
seerd om ramen en deuren te slui-
ten. Ook de Noordzuid-route is van-
wege de hoge vlammen enige tijd 
in beide richtingen afgesloten ge-
weest. Er zijn, afgezien van de rook, 
in het gebied rondom de brand 
geen verhoogde concentraties ge-
vaarlijke stoffen gemeten.
Vanaf elf uur nam de rookintensi-
teit sterk af. Omstreeks half twaalf 

was de brand onder controle en 
kon gestart worden met nablus-
sen. Door de snelle inzet en hulp 
van omliggende brandweerkorpsen 
is de brand beperkt gebleven tot de 
loods. Het betreffende bedrijfspand 
raakte zwaar beschadigd. Er zijn bij 
de brand gelukkig geen mensen 
gewond geraakt. Eigenaar Bosman 
Van Zaal laat in een reactie weten 
blij te zijn met de grote opkomst van 
diverse korpsen: “Door snel optre-
den van de brandweer is de scha-
de beperkt gebleven. Wij gaan hard 
aan de slag om het werk te kunnen 
hervatten.”
Het is onduidelijk hoe de brand 
heeft kunnen ontstaan. Naar de 
oorzaak van de brand wordt onder-
zoek gedaan.
Foto: Marco Carels

Geef 
mij 
Geef 
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tijd.
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tijd.
ij Geef voor nieuwe doorbraken

in kankeronderzoek.
Ga naar kwf.nl/doneer
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Regio - Ter Leede kon bij winst een 
goede gooi maken naar het kam-
pioenschap in de Hoofdklasse A, 
tenminste als de andere concur-
rent steken liet vallen. Spijkenisse 
won zijn laatste wedstrijd nipt met 
1-0 en Ter Leede ging kopje on-
der bij Argon dat deze tegenstan-
der met een 2-1 overwinning naar 
Sassenheim terug stuurde. Met nog 
een wedstrijd te gaan kan Ter Leede 
bij winst nog wel op een gelijk aan-
tal punten komen met Spijkenisse 
maar het doelsaldo is zodanig dat 
dat theorie is. Spijkenisse is offici-
eus kampioen, de kampioensschaal 
kon weer in de koffer en de bloe-
men mee naar huis.

Goede eerste helft voor Argon
Een goede eerste helft voor Argon 
dat fel en geconcentreerd speelde, 
Cyrano Morrison was na elf minu-
ten dichtbij het openingsdoelpunt 
maar zijn omhaal ging naast. Het 
was slechts uitstel, een minuut la-
ter schoot hij wel op doel, keeper 
Constatin bokste de bal wel weg 
echter in de rebound scoorde Ian 
van Otterlo de 1-0. De gasten kre-
gen daarna wel mogelijkheden om 
de score weer gelijk te trekken, een 
schot van Jeffrey Bok ging rake-
lings voorlangs het Argondoel en 
een schot van Vincent Ammerlaan 
werd van dichtbij gestopt door Ar-
gonkeeper Terence Manschot. Ook 
Marc de Kruys mikte te hoog na een 
hoekschop, een goede poging van 
opnieuw Van Ammerlaan werd ge-
blokt. Daarna kwam Argon weer 
opzetten, Jesse van Nieuwkerk zet-
te voor vanaf links, de bal kwam bij 
de aanstormde Ian van Otterloo die 
genadeloos uithaalde onhoudbaar 
voor keeper Constatin. 2-0. Otterlo 
juichte niet te uitbundig, Ter Leede 
is volgend seizoen zijn nieuwe club.

Vrouwen en kinderen eerst
Het was te verwachten dat Ter Lee-
de de tweede helft alles op alles zou 
zetten om de score een draaglijker 
aanzien te geven. De eerste helft kon 
het niet echt imponeren maar vooral 
de laatste twintig minuten stond de 
Argondefensie flink onder druk. To-
ny Schreurs had wel een mogelijk-
heid maar hij knalde over en Am-
merlaan kopte naast. Ammerlaan 
was daarna opnieuw opvallend aan-
wezig, zijn schot over links schamp-
te de paal en enige minuten later 
schoot hij rakelings voorlangs. Aan 
de andere kant was een kopbal van 
Jesse van Nieuwkerk te zacht na 
een verre ingooi van Wouter Win-
ters. Ook Morrison mikte in kansrij-
ke positie te hoog. Inmiddels ruim-
de Joey van Ede het veld, de niet ge-
heel fitte Jesse Stange verving hem. 
In minuut 72 scoorde Ter Leede dan 
toch het eigenlijk verwachte doel-
punt, Tony Schreurs knalde binnen 
op aangeven van links 2-1. Het was 
nu vrouwen en kinderen eerst bij 
Argon, veel hachelijke situaties die 
tijdig weggewerkt konden worden 
en ook een aantal knappe reddin-
gen van keeper Manschot. Ter Lee-
de kreeg in totaal elf hoekschop-
pen te nemen maar succes had het 
daar niet mee, Ben van der Lans 
en ook De Kruys lieten het Argon-
net niet bollen. Toch waren er in de 
slotfase ook mogelijkheden voor Ar-
gon maar het was voor Stange en 
ook Van Nieuwkerk net niet. Jesse 
van Nieuwkerk claimde in blessu-
retijd nog een strafschop toen on-
deruit ging, echter arbiter Sanders 
uit Doetinchem liet doorspelen. Vol-
gende week de laatste wedstrijd 
voor Argon, het gaat op bezoek bij 
Swift in Amsterdam. 

Foto: sportinbeeld.com

Argon bederft feestje 
Ter Leede

Regio - Zaterdag 6 mei om 9.00 uur 
Argon JO10-2 – De Meern JO10-7. 
De wedstrijd waarin Argon kampi-
oen kon worden als ze zouden win-
nen. Ze stonden namelijk bovenaan 
in de poule na een aantal overtui-
gende overwinningen tegen de an-
dere teams. Maar ja, waren ze de 
zenuwen de baas deze wedstrijd? 
Er stond dus veel op het spel. He-
laas misten ze Quinten, omdat hij 
nog met vakantie was. Maar het 
leek wel de eerste 15 minuten van 
de wedstrijd of iedereen nog een 
beetje in de vakantiestemming was: 
er werd rustig aan gedaan en de 
jongens zaten er nog niet echt bo-
venop zoals ze eerdere wedstrijden 
zo goed deden. Er kwamen wel wat 
kansjes, maar helaas ging de bal er 
nog niet in.

Klutsbal
Dit veranderde toen Per in een 
klutsbal met de keeper, de bal in 
het doel schoot: 1-0! Een paar mi-
nuten daarna maakte Aallieldin een 
mooie schijnbeweging, speelde 
hem over naar Per, maar die schoot 
het tegen de paal. Ai! Maar dit werd 
snel goedgemaakt, toen Luc vanaf 
het middenveld mooi naar Per over-
speelde en Per de 2-0 maakte. Het 
spel begon beter te worden en dat 
zag je ook aan de harde trap van 
Tijn op het doel vanaf rechts, die 
nog maar net door de keeper tegen-
gehouden werd.

Rust
2-0 bij rust: niet slecht, maar toch 
wel spannend. Erik moest even een 
peptalk houden en blijkbaar hielp 
dit... Een mooie aanval van Luc, naar 
Per en toen naar Milan zorgde dat 
Milan hem keurig intikte. Uit de cor-
ner van Argon werd de bal daarna 
het doel in gewerkt door iemand 
van De Meern. Hmm, eigen doel-

punt...maar hee, die tellen we ook 
mee! Thijmen en Aallieldin liepen 
samen langs de buitenkant en door 
goed samenspel en op tijd passen 
van Thijmen, kon Aallieldin scoren: 
5-0! De 6-0 daarna was een beet-
je een raar doelpunt: de keeper van 
De Meern grabbelde hem over de 
lijn en daardoor telde de scheids-
rechter de 6de goal voor Argon. Tijn 
was hard aan het werk aan de zij-
kant en dit werd dan ook beloond 
door een mooi doelpunt, onhoud-
baar voor de keeper in de linker-
hoek geschoten: 7-0.
Er moet nu niet gedacht worden, 
dat keeper Marijn niets te doen 
had. Met een paar hele mooie red-
dingen, door op tijd uitlopen vanuit 
zijn doel, werd nog steeds de 0 ge-
houden. Per maakte daarna de 8-0 
en dus een mooie hattrick!

Veilig
Omdat de stand nu toch veilig leek, 
werd o.a. door Luc vanuit het mid-
denveld en verdediging geroepen: 
“Erik! Mogen wij ook nu mee naar 
voren??” Luc voegde meteen daad 
bij het woord en scoorde niet alleen 
de 9-0, maar ook de 10-0! Er was 
wel enige twijfel over wie de 11-0 
nu scoorde. Zowel Luc als Marijn le-
ken de bal het laatste te raken voor-
dat deze het doel in rolde. Zelf ga-
ven de jongens de eer aan Marijn, 
want hee, dan heeft de keeper ook 
gescoord ;-).
In de laatste minuut was Joey als 
laatste man ook mee naar voren 
(en namen Luc en Tijn zijn plek heel 
goed over!) en maakte hij zelfs nog 
na een mooie actie een doelpunt 
door hem rechtsonder in de verre 
hoek te schieten: 12-0! 
Direct daarna werd er afgefloten 
door de scheidsrechter en was het 
duidelijk: Argon JO10-2 is de voor-
jaarskampioen!

Argon JO10-2: 
Echte kampioenen!

Regio - De ‘Boys van de Dijk’ en 
het sfeerteam hadden er al rekening 
mee gehouden. Vooraf aan het du-
el waren grote spandoeken opge-
hangen en werd er bij het betreden 
van beide teams vuurwerk afgesto-
ken. Om aan iedereen te laten zien 
dat CSW weer om de prijzen mee-
speelt. Namelijk het bereiken van 
de nacompetitie. En het lukte. CSW 
was beter dan TAVV en stond na 30 
minuten al 2-0 voor. In de allerlaats-
te minuut kwam TAVV echter tegen 
de verhouding in op gelijke hoogte.
Het was een prachtige zonnige za-
terdagmiddag. Het publiek was 
weer eens in grote getale op komen 
draven. De spannende uitwedstrijd 
in Ter Aar stond nog vers in het ge-
heugen. Toen won TAVV nipt met 
1-0, waar CSW toch zeker een ge-
lijkspel verdiende. Bram Bode be-

gon vandaag in de basis. Vincent 
van Hellemondt en de van een bles-
sure teruggekeerde Berry Kramer 
begonnen als reservespelers. Bin-
nen tien minuten waren Mike Cor-
nelissen en Bram Bode reeds ge-
vaarlijk geweest. In de elfde minuut 
was het echt raak na een razend-
snelle en goed uitgevoerde counter. 
Mike Cornelissen veroverde knap 
de bal op de middellijn, stoomde 
op en gaf de bal op Sander Kunke-
ler. Hij tikte gelijk door naar de vrij-
staande Dave Cornelissen, die kee-
per Pieterse kansloos liet, 1-0. Ook 
het tweede doelpunt kwam voort uit 
een counter, TAVV probeerde name-
lijk druk te zetten op CSW. Na een 
afgeslagen corner rukte drie spelers 
van CSW meteen op en stonden te-
genover slechts 1 verdediger van 
TAVV. Sander Kunkeler kreeg de bal 

CSW behaald nacompetitie

Regio - Afgelopen zaterdag was 
voor de jongens van SV Hertha JO8-
1 de laatste beslissende wedstrijd 
om het kampioenschap. Al gauw 
bleken de Herthanen veel te sterk 
voor de jongens uit Loosdrecht, en 
wonnen ze deze wedstrijd overtui-
gend met maar liefst 9-0! Niet voor 
het eerst een overtuigende over-
winning dit seizoen. Daarmee was 
Hertha verzekerd van het kampi-
oenschap en dat moest natuurlijk 
gevierd worden. 

Met een zonnige start van de wed-
strijd maakte Mees Broere uit een 
corner al de 1-0. Daarna zette SV 
Hertha steeds de aanval in. Deze 
werd veelal via het midden gevon-
den waar Loosdrecht dan ook veel 
gaten liet vallen. Op het midden-
veld zorgde Benjamin voor prachti-
ge doorbraken. Over het algemeen 
werd er goed breed gespeeld waar-
bij Mees Broere en Mees Vis zich 
in de voorhoede zonder veel moei-
te vrijspeelden voor nieuwe doelpo-
gingen. Met een mooie opbouw en 
lange passes van Milano op Benja-
min en Stan, naar Mees Broere of 
Mees Vis wisten de Herthanen el-
kaar steeds makkelijker te vinden. 
Maar dat de teller voor Loosdrecht 
op 0 bleef staan had zeker te ma-
ken met de scherpe achterhoede. 
Lennon liep op diesel (of was het 
de Chocomel?) en pareerde zowat 
elke counter van Loosdrecht. Hert-

ha was overduidelijk sterker. Al snel 
liep Benjamin zelf door op de kee-
per en maakte de 2-0. Het volgende 
moment leidde de assist van Mees 
Broere op de vrijstaande Stan voor 
doel tot 3-0.

Tweede helft
Na rust was het voor Hertha nog 
niet gedaan. Wanneer Benjamin een 
assist geeft op Lennon maakte Len-
non de 5-0. Jort bewees een uitste-
kende keeper te zijn die zich na de 
wedstrijd ook verdienstelijk maakte 
bij het tegenhouden van de penal-
ty’s. Daarmee kon Emanuel in actie 
komen door de aanvallen van Loos-
drecht te pareren. Maar de keeper 
van Loosdrecht was ook in vorm en 
weerde pogingen van opeenvol-
gend Arko, Mees Vis, Stan en Mi-
lano aan Hertha’s zijde. Na een tijd-
je kwam Benjamin vrij te staan om 
de 6-0 in de hoek in te tikken. Loos-
drecht maakt vervolgens zelf de 7-0, 
nadat de bal uit een mooie voorzet 
via Arko en een Loosdrecht-speler 
het doel in-caramboleerde. Nadat 
Benjamin de bal over het midden 
jaagde, gaf hij voor op Mees Broer, 
die het afmaakte met de 8-0. Mila-
no schoot tot de slot nog de 9e in 
de hoek in. De wedstrijd werd afge-
floten met een meer dan verdiende 
zege en bevestiging van het kam-
pioenschap, wat uitgebreid gevierd 
werd en waarvan de mannen nog 
lang zullen nagenieten. 

Hertha JO8-1 heeft het 
kampioenschap te pakken

Regio - Afgelopen maandag stond 
de echt allerlaatste biljartwedstrijd 
op het programma. The Peanutbar 1 
en Bar Adelhof 1 waren de respec-
tievelijk hoogste geplaatste uit de 
2e divisie en de hoogst geplaatste 
uit de 1e divisie, zij mochten daar-
om onderling uitmaken wie de be-
ker mee naar “huis” mocht nemen. 
The Peanutbar trad met Ron Hart-
sink, Arjan Bosman, Jos Bader en 
Antonie Schuurman in het strijd-
perk en Bar Adelhof stelde daar Eric 
Verlaan, Anne Beeker, Chaz Jans en 
Richard Scheurs tegenover.Ron en 
Eric gingen als eerste van acquit. 
Ron begon sterk maar gedurende 
de partij begon Eric los te komen en 
sloeg een gaatje met Ron. Helaas 
voor Ron kon hij dat gat niet meer 
dichten en daarmee was de eer-
ste winst, met 7-12, voor Bar Adel-
hof. De volgende pot was Arjan te-
gen Anne. Arjan speelde constant, 
Anne maakte wel de nodige punten 
maar kreeg niet echt vat op het spel. 
Daarbij moest hij, door een fou-
te opgave, nog eens 6 extra caram-
boles maken. Naar het einde van 
de partij liep het wat beter bij An-
ne en de 6 extra caramboles waren 
eigenlijk geen probleem meer. Ook 

hier trok Bar Adelhof dus aan het 
langste eind, 12-9. In de derde par-
tij begon Chaz heel sterk maar zak-
te daarna wat weg, wat Jos de ge-
legenheid gaf om aansluiting te vin-
den bij Chaz. Jos kreeg nog 2 kan-
sen om de partij uit te maken maar 
die greep hij net niet. Dat geeft de 
tegenstander altijd weer mogelijk-
heden en die pakte Chaz dan ook 
graag aan en maakte de partij uit, 
12-9. Waarmee 3 maal winst voor 
Bar Adelhof op het bord stond. De 
laatste partij ging tussen Antonie 
en Richard. Antonie wilde toch wel 
1 partij voor the Peanutbar in winst 
omzetten en dat lukte goed. Met een 
laatste “losse driebander” maakte 
hij de partij uit en redde daarmee, 
met 6-12, de eer voor the Peanut-
bar maar dat was niet voldoende om 
Bar Adelhof (37-42) van de verdien-
de bekerwinst af te houden.

Bar Adelhof 1 van harte gefelici-
teerd met het winnen van de be-
ker. Daarmee is het voor Bar Adel-
hof eigenlijk een dubbel want Bar 
Adelhof 3 had een paar weken ge-
leden al het kampioenschap binnen 
gehaald. Een mooi seizoen voor de 
Adelhoffers, denk ik zo!

Bar Adelhof 1 
bekerkampioen biljarten

Regio - De altijd beladen streek-
derby tussen de korfbalteams van 
De Vinken en Atlantis is afgelopen 
zaterdag beslist in het voordeel van 
de thuisploeg uit Vinkeveen. Na een 
spannende eerste helft stond het 
7-5, maar in de tweede helft waren 
de bezoekers veel minder op dreef, 
zodat De Vinken met 16-10 konden 
finishen.
Door afwezigheid van Roosmarijn 

Mooij begon Masha Hoogeboom in 
de Vinkenaanval naast Annick en 
Jerom Stokhof en Rutger Woud. In 
de verdediging startte Stefan Ous-
soren op de plaats van Gideon Leef-
lang, samen met Jelle Mul, Emese 
Kroon en Dorien Verbruggen. In de 
eerste speelhelft lag het initiatief bij 
Atlantis. De Mijdrechtenaren kwa-
men vier keer op voorsprong. Maar 
telkens konden de volgelingen van 

De Vinken wint derby

Dirk van der Vliet aanhaken. Na de 
5-5 sloeg het Suiteteam het eerste 
gaatje, waardoor er met 7-5 gerust 
werd. (Vinkendoelpunten van Rut-
ger Woud 3x en Emese Kroon 4x). 
In de tweede helft kwam de mees-
te motivatie van Vinkeveense zijde. 
Feller en meer geconcentreerd gaf 
de thuisploeg het verkregen initi-
atief niet meer uit handen. Terwijl 
de Vinken Vikings supportersclub 
het in groten getale aanwezige pu-
bliek trakteerde op een gezond bak-
je gemengd fruit, liep de thuisploeg 
na 9-8 in een keer uit naar 15-8. 

Mijdrecht kwam amper nog tot sco-
ren, niet in het minst door het pui-
ke verdedigen van onder meer Jel-
le Mul. De strijd was gestreden. Van 
der Vliet bracht Eva Hemelaar en 
Gideon Leeflang nog in het veld en 
vlak voor tijd ook nog Fenne Claas-
sen. In de laatste minuut kon An-
nick Stokhof aanleggen vanaf de 
stip: 16-9. Atlantis mocht als laatste 
scoren; het werd uiteindelijk 16-10. 
(de andere Vinkendoelpunten wa-
ren van Jerom Stokhof (2x), Eme-
se Kroon (1x), Rutger Woud (3x) en 
Dorien Verbruggen (3x).

via Nick van Asselen aangespeeld 
in de ruimte aangespeeld en had 
in ieder geval twee opties; doorlo-
pen of afspelen. Tot verrassing van 
velen besloot hij echter van onge-
veer 25 tot 30 meter afstand de bal 
over de teruglopende doelman Pie-
terse te lobben, en met succes, wat 
een wonderschone treffer en een 
2-0 tussenstand opleverde. CSW 
speelde vervolgens lekker vrijuit en 
met veel zelfvertrouwen. De aan-
sluitingstreffer van TAVV kwam dan 
ook als een duveltje uit een doos-
je. Na een laag ingeschoten corner 
van Sebastiaan van der Voorn werd 
Dieter Vreeken geen strobreed in de 
weg gelegd om van dichtbij de 2-1 
in te tikken. Laatste wapenfeit vlak 
voor het rustsignaal was een kop-
bal van Bram Bode die net naast het 
doel belandde na een goed geno-
men corner van Erik Mulder.
Beide teams begonnen ongewijzigd 
aan de tweede helft. Nick van Asse-

len draaide een vrije trap van rechts 
net zo mooi in als Ziyech woens-
dag in de Johan Cruijff Arena. Bij 
Ajax leverde dat een doelpunt op, 
nu wist Maikel Pauw de bal te kop-
pen voor de uitkomende keeper, 
maar verdween deze naast het doel. 
Bij een vrije trap vanaf links kopte 
Erik Mulder in de handen van doel-
man Pieterse. Na een uur voetbal-
len verving Vincent van Hellemondt 
de veelvuldig doorkoppende, maar 
verder weinig zichtbare Bram Bode. 
CSW bleef aandringen en na een 
paar prachtige combinaties tussen 
de gebroeders Cornelissen en San-
der Kunkeler wist Vincent van Hel-
lemondt twee keer net niet af te 
ronden. Berry Kramer mocht in het 
laatste kwartier het veld betreden 
in de plaats van Dave Cornelissen, 
later gevolgd door Kevin Blom die 
Sander Kunkeler verving. Een kop-
bal van Maikel Pauw en een schot 
van Erik Mulder hadden beide niet 

de juiste richting. TAVV kon er wei-
nig tot niets tegenoverstellen tot de 
89e minuut aanbrak. Eerst kregen 
ze een vrije trap op de rand van het 
strafschopgebied welke tot corner 
verwerkt werd. Die corner beland-
de in tweede instantie bij Jordi van 
der Hoorn, die de bal van dichtbij 
kon inkoppen, 2-2. Zijn hoofd kwam 
daarbij echter hard in aanraking 
met van Hellemondt. Na een minu-
tenlange blessurebehandeling wa-
ren ze - beide getooid met een tul-
band - klaar voor een vervolg. Wat 
er echter niet meer van kwam. De 
goed leidende scheidsrechter van 

Rijn besloot namelijk de wedstrijd 
meteen te beëindigen. Een vreemd 
slot, wat een lichte domper op de 
feestvreugde was voor het bereiken 
van de nacompetitie door het beha-
len van de derde en laatste periode-
titel. Promotie naar de eerste klasse 
is voor CSW dus nog mogelijk.

Opstelling CSW: Jordy Wens, Maikel 
Pauw, Jelle van den Bosch, Nick van 
Asselen, Elroy Baas, Erik Mulder, 
Sander Kunkeler (85. Kevin Blom), 
Bram Bode (63. Vincent van Helle-
mondt), Dave Cornelissen (73. Berry 
Kramer), Mike Cornelissen.
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