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Uithoorn - Op woensdag 2
mei is tussen zeven uur en
kwart over tien in de avond
een auto gestolen uit de Willem Klooslaan. Het gaat om
een zwarte Audi met het kenteken 94-XP-XF. De auto heeft
opvallende RS4 velgen van 20
inch. Mogelijk zijn er inwoners
die meer informatie hebben.
Zij worden verzocht contact
op te nemen met de politie via
0900-8844.
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TE HUUR

Aanhouding
voor diefstal

Auto gestolen

SINDS 1

Uithoorn, De Kwakel

KORT NIEUWS:

Uithoorn - Op maandag 30
april heeft de politie een 40-jarige man aangehouden zonder vaste woon- of verblijfplaats. Bij de man zijn diverse
goederen, met name gereedschappen, aangetroffen die zo
goed als zeker van diefstal afkomstig zijn. In een groot aantal bedrijven rondom de Vuurlijn en de Noorddammerweg
is de afgelopen weken ingebroken en werden gereedschappen meegenomen. De
man die aangehouden is en
nog vast zit, wordt verdacht
van deze inbraken. Het onderzoekt door de politie loopt
nog.
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Op het bedrijventerrein Schinkeldijkje 16 - 18
te Aalsmeer - Amstelveen

020-6439101

All American Sunday weer op de rol!
Uithoorn - Han Nollen, café eigenaar van Drinken & Zo aan de
Waterlijn en organisator van evenementen, mag dit jaar weer de
All American Sunday organiseren. Een voor talloze liefhebbers
fantastisch motorfiets en oldtimer festijn dat op zondag 22 juli gehouden wordt op het evenemententerrein aan de Randhoornweg. Vorig jaar werd hem
dat om onduidelijke redenen
niet toegestaan. Inmiddels weet
hij meer waarom, maar daarover wil hij niet praten. “Belangrijker is dat we van de gemeente
zwart op wit vergunning hebben
om het weer te mogen organiseren en daar zijn we volop mee
bezig,” laat Han Nollen weten. Hij

zegt heel blij te zijn dat het evenement weer mag en kan worden gehouden. Er zijn geen bezwaren, zo staat in de vergunning. “Het wordt weer als vanouds met op zaterdag 21 juli de
gebruikelijke ‘ride-out’ voor het
café aan de Waterlijn. Daaraan
kunnen motorrijders naar believen meedoen om een ritje door
de omgeving te maken. ’s Middags is er borreluur gevolgd door
een heerlijke barbecue. Bekeken wordt of er binnen ook levende muziek kan worden georganiseerd. Er zijn nog allerlei details die nog ingevuld moeten
worden,” aldus Han. Zondag 22
juli zullen er weer veel motorrijders met diverse merkmachines

deelnemen aan het evenement.
Er zullen weer prachtige exemplaren bij zijn. “Er komen deelnemers uit het hele land maar
ook uit het buitenland. We krijgen heel veel positieve reacties overal vandaan dat All American Sunday weer op de kaart
staat. Er zijn twee topbands gecontracteerd voor levende muziek op het terrein, waarvan een
afkomstig uit Frankrijk. Maar er is
nog veel meer te doen en te zien
aan de Randhoornweg op 22 juli
waarbij ook de inwendige mens
niet zal worden vergeten. Zodra
meer details over het evenement
bekend zijn zullen wij u dat laten
weten. Noteer de datum wel alvast in uw agenda.

Brandweer plaatst gratis
rookmelders in Uithoorn
Uithoorn - Misschien heeft u ze al
eens op straat gezien; de brandweerlieden van kazerne Uithoorn
gaan van deur tot deur om bewoners advies te geven over brandveiligheid en gratis rookmelders
op te hangen. Iedereen die een
bezoekje krijgt, ontvangt persoonlijk advies over bijvoorbeeld
vluchtroutes en wat te doen bij
vlam in de pan. Kinderen krijgen
een kleurboek en de rookmelders
worden direct geplaatst op de
juiste plek in de woning.

De woningbezoeken zijn onderdeel van een landelijke aanpak van de brandweer om meer
aan voorlichting en preventie te
doen. Dit heet Brandveilig Leven
en de korpsen zetten zich hier al
vijf jaar voor in. Immers, voorkomen is beter dan genezen.
Bent u geïnteresseerd? Neem dan
contact op met de kazerne (0205556544). De adviseurs verschijnen in brandweeruniform, met
een rode tas en kunnen zich legitimeren. Wij zien u graag!

Coalitiebesprekingen succesvol afgerond

Wij stellen u voor: het nieuwe college
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Uithoorn - Toch nog eerder dan
verwacht hebben de politieke partijen die na de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart
met elkaar een samenwerkingsverband wilden aangaan, hun besprekingen met succes afgerond.
Tevens stellen zij daarbij hun wethouders voor. De zes onderhandelaars van Gemeentebelangen
(GB), VVD en DUS! hebben kort
voor afgelopen weekend een bericht verzonden dat er overeenstemming is bereikt over een coalitie voor de komende bestuursperiode 2018-2022. De drie ‘nieuwe’ wethouders zullen in een bijzondere raadsvergadering van 17
mei worden benoemd. Het concept coalitieakkoord, dat is opgesteld door de zes onderhandelaars, wordt momenteel afgerond.
De definitieve versie zal naar verwachting woensdag 9 mei aan de
gemeenteraad van Uithoorn worden verstuurd, waarna het openbaar gemaakt wordt. In de raadsvergadering van 17 mei wordt dit
coalitieakkoord in behandeling
genomen en besproken door de
voltallige gemeenteraad. Op de
keper beschouwd zijn er zo te
zien niet al te veel veranderingen
te bespeuren bij de gevormde coalitie (door dezelfde partijen die
vóór de verkiezingen ook al een

coalitiemeerderheid hadden), bepatie en Communicatie.
houdens een andere (wnd.) bur- - Wethouder Jan Hazen (VVD):
gemeester en één nieuwe wetEconomische Zaken, Ruimtehouder. Wellicht dat in het conlijke Ontwikkeling, Ontwikcept coalitieakkoord wel wat wijkeling De Rietkraag, Verkeer,
zigingen zijn ten opzichte van het
Openbaar Vervoer en Sport
vorige samenwerkingsverband - Wethouder Ria Zijlstra (DUS!):
tussen dezelfde partijen, in de zin
Sociale zaken, Werkgelegenwaar men de nadruk qua uitvoeheid & Participatiewet, Maatring op zal leggen. Na 17 mei kan
schappelijke Ondersteuning
daar een antwoord op worden
& Zorg, Jeugdzorg, WMO, Integegeven.
gratie, Jeugd & Onderwijs.
De drie partijen zijn verheugd
Portefeuilleverdeling
over het resultaat en kijken uit
Het nieuwe college van B&W zal naar een periode van samenwerbestaan uit waarnemend burge- king, waarbij de inwoners van
meester Pieter Heiliegers en de Uithoorn en De Kwakel centraal
drie wethouders Hans Bouma gesteld worden. De onderhan(GB), Jan Hazen (VVD) en Ria Zijl- delaars wensen het college van
stra (DUS!). De portefeuilleverde- B&W daarbij veel succes.
ling is als volgt:
- Waarnemend
burgemees- Pieter Heiliegers
ter Pieter Heiliegers: Openbare orde en integrale veiligheid, Regionale zaken en intergemeentelijke samenwerking (inclusief Duo+), Personeel & Organisatie, Burgerzaken en Dienstverlening, Juridische zaken en E-gemeente,
Handhaving, Kunst en Cultuur.
- Wethouder Hans Bouma (Gemeentebelangen): Wonen (exclusief De Rietkraag), Woonomgeving, Financiën, Vastgoed, Schiphol, Milieu, Partici-

Hans Bouma

Jan Hazen

Ria Zijlstra

Hans IJs staat er weer
Amstelhoek – Net zo’n beetje op
de grens De Ronde Venen-Uithoorn, in de Amstelhoek, staat
sinds vorige week Hans IJs weer
op zijn bekende verkoop punt in
de Amstelhoek. Vanuit Mijdrecht
gezien Links voor de brug en vanuit Uithoorn gezien rechts over

de brug. Hans staat er de komende maanden weer van dinsdag
tot en met zondag van 14.00 uur
tot ??? ( dat hangt van het weer
af ) Hans IJs is een begrip in de
regio en doet het werk, ondanks
zijn toch aardig gevorderde leeftijd nog graag.

Poging inbraak in buurthuis
Uithoorn - Op woensdag 2 mei
rond drie uur in de nacht is het
alarm afgegaan van het buurthuis in de Plesmanlaan. De politie is snel ter plaats gegaan,

maar de inbrekers zijn niet aangetroffen. Er zijn braaksporen gevonden en veilig gesteld.
Vooralsnog worden geen goederen vermist.

Naar ziekenhuis na ongeval
Uithoorn - Op dinsdag 8 mei
even voor negen uur in de ochtend heeft een ongeval plaats
gevonden in de Alphons Ariensstraat. Een 18-jarige fietsster uit
Uithoorn is over het hoofd gezien door een 81-jarige automobilist uit Uithoorn. De fietsster is op de motorkap beland
en vervolgens met haar hoofd

op het wegdek gevallen. Ze is
met hoofdletsel en mogelijk een
gebroken elleboog naar het ziekenhuis vervoerd. In de voorruit van de auto is een barst
ontstaan. De bestuurder is met
de schrik vrij gekomen. De verkeersdienst van de politie doet
onderzoek naar de oorzaak van
het ongeval.
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INFORMATIEF
DOKTERSDIENSTEN
Spoedgevallen overdag via
eigen huisarts en dan toets 1.
Spoedgevallen avond/nacht/
weekenden via huisartsenpost
Ziekenhuis Amstelveen,
tel. 020-4562000.
APOTHEEK
Apotheek Thamer
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 UithoornAalsmeer, Marijnenlaan 46, 1421
NH Uithoorn, tel: 0297-560627.
BRANDWEER & POLITIE
Brandweer, tel. 020-5556666.
Politie, tel: 0900-8844.

SLACHTOFFERHULP
info: 0900-0101.
www.slachtofferhulp.nl
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. Behandelaanbod o.a. CGT, EMDR, ACT,
mindfulness, muziektherapie
Pr. Margrietlaan 86c Uithoorn,
www.psychologen-uithoorn.nl

Aziatische avond bij de
Wereldkeuken
Uithoorn - Op woensdag 16 Mei
is er weer een wereldkeuken in
De Scheg. Deze keer staat de Aziatische keuken centraal. Altijd al
eens willen weten hoe de gerechten uit deze keuken smaken, of
gewoon zin om weer gezellig aan
te schuiven? Geef je dan op voor
deze avond! Aanmelden kan uiterlijk tot 14 mei of tot we vol zitten. mail (wereldkeukeneuropa-

rei@gmail.com) of via Facebook
(Wereldkeuken Europarei). Kosten zijn €5,- pp, ex drankjes. De
Scheg is open vanaf 18.00 uur,
het buffet wordt om 18.30 uur
geopend.
Wil je op de hoogte gehouden
worden van alle activiteiten van
de Werelkeuken, Like dan onze
facebookpagina Wereldkeuken
Europarei.

Uithoorn - De afgelopen weken
waren de kinderen van De Kajuit
druk met kunst. De kleuters hebben de speeltoestellen op het
schoolplein ingepakt a la Christo en pointilisme toegepast met
stippen zetten. Groep 3 maakte
prachtige tekeningen zoals Andy Warhold en de kinderen van
groep 4 gingen aan de slag met
het schilderen van een stoel a la
vincent van gogh. Ondertussen
leerden ze vanalles over kleur,
perspectief maar ook samenwerken en ruimtelijk inzicht. Ook de
bovenbouw heeft zich in kunst

Voice Kids AmstelProms
in Uithoorn

Muziek maken
Daar doe je het voor
Er is de laatste tijd veel geschreven in allerlei media over
de goede effecten van muziek
maken op lichaam en geest.
Goed voor de hersenen en je
wordt er socialer van. Dat zijn
allemaal mooie bijzaken, want
muziek maken is ook gewoon
hartstikke leuk. En als je dan
zelf muziek maakt, is het heel
mooi als je daar anderen ook
van kan laten genieten en er
blij mee maakt.
Bij Tavenu is wat dat betreft
het Midzomeravondfestival
het hoogtepunt van het jaar.
Want voor een leuke avond
heb je niet meer nodig dan
een muziektent met enthousiaste muzikanten, publiek en
een beetje mooi weer. Voor
het eerste zorgt Tavenu. Dit
jaar speelt het “Orkest van De
Kwakel” only hits. Al na 1 of
2 maten zal het publiek het
nummer herkennen. Presentatoren Cor en Berry hebben
een gelegenheidskoor samengesteld en zullen het publiek
aansporen om mee te zingen
met de bekende hits die het
orkest zal spelen. Verder is er
een gastoptreden van Ruben
Kas. Ruben (zoon van oudtamboer Martin Kas) is een

klassiek geschoolde gitarist.
Hij heeft meegedaan aan en
prijzen gewonnen op het Prinses Christina concours, een
concours voor jonge muzikanten en in 2016 heeft hij tijdens
het koningsdagconcert opgetreden voor koning WillemAlexander, koningin Maxima en prinses Beatrix. Iets totaal anders dan de gebruikelijke muziek tijdens het midzomeravondfestival. Dit jaar
is er ook een optreden van
het muzikale duo Nina & Annemiek. Zij zingen vooral covers van pop- en countrymuziek. Ook zal de showgroep
van Jazz & Showballet Nicole natuurlijk weer enkele spetterende optredens verzorgen.
En last but not least treedt de
steelband van Tavenu natuurlijk voor u op. Met de zonnige muziek die deze muzikanten spelen, zal het ook als het
wat minder goed weer is, zomers aanvoelen.
Hopelijk komt u in groten getale naar het midzomeravondfestival op zaterdag 23 juni,
dan is er voldaan aan de ingrediënten om weer een leuk muzikaal evenement te hebben
in het centrum van De Kwakel.

Kunstwerken op de
Kajuit

Regio - Op zaterdag 14 juli aanstaande wordt de eerste Voice
Kids AmstelProms georganiseerd.
Zangtalenten uit de regio worden
gevraagd zich in te schrijven voor
Voice Kids AmstelProms met een
nummer naar keuze. Vanaf 16:00
uur laten de zangers en zangeressen tot en met 15 jaar oud om
de beurt op het grote toneel voor
een muzikale jury horen waarom zij denken DE stem van AmstelProms Uithoorn 2018 te zijn.
Meisjes en jongens en hun ouders uit de regio kunnen zich opgeven door een email te sturen
naar voicekids@amstelproms.nl
met daarin vermeld:
• Naam zanger/zangeres
• Naam en email adres ouders
• Telefoonnummer ouders
• Woonplaats
• Leeftijd
• Jongen/meisje
• Nummer wat gezongen gaat
worden

mentensteiger op de Wilhelminakade staat een groot podium
waar iedere deelnemer wordt beoordeeld door de jury en te horen krijgt van conservatorium geschoolde juryleden wat ze van
het optreden vonden.

Kienen
Uithoorn - Op zaterdagavond 12
mei organiseert stichting Serviam weer een gezellige bingoavond in het KNA gebouw Legmeerplein. De zaal is open vanaf 19.00 uur en ze beginnen om
20.00 uur. Op deze avond kunt
u weer vele mooie prijzen winnen, of als hoofdprijs een van de
bekende enveloppen. Of in elke
ronde een tas met boodschappen, van ons groente winkeltje
en nog veel meer leuke prijzen.
De opbrengst van deze avond is
bestemd voor het ontwikkelingswerk van onze Uithoornse missionarissen.

Gedurende de Voice Kids AmstelProms competitie kan op de kade
al worden genoten van een hapje en een drankje, verzorgd door
plaatselijke horecaondernemers
zoals Geniet aan de Amstel, De
Spaanse Schuur, De Viskeuken en
La Nuova Riva. Café de Gevel verzorgt de drankjes vanaf de grote buitenbar. Aan het eind van
de middag wordt de winnaar bekend gemaakt en die mag zijn of
haar nummer nog een keer voor
het publiek ten gehore brengen.
Daarnaast wordt de winnaar uitgenodigd om ook ’s avonds tijdens het grote AmstelProms concert het nummer te komen zingen voor het massaal aanwezige
Winnaar mag optreden tijdens publiek op de tribune en de kade.
AmstelProms concert
Meer informatie over Voice Kids
Voor het toneel staat een gro- AmstelProms op 14 juli vindt u op
te tribune waarop de ouders, www.amstelproms.nl. Voor vraopa’s en oma’s en vrienden kun- gen kunt u een email sturen naar
Regio - Zo rond half April konen komen kijken. Op de evene- voicekids@amstelproms.nl
men de huiszwaluwen weer terug naar ons land. In Vinkeveen
en Waverveen doet de IVN afdeling De Ronde Venen en Uithoorn
de tellingen van de huiszwaluwnest locaties. En omdat 2018 het
jaar is van de huiszwaluw willen wij er wat over vertellen, en
met de fiets naar twee nestlocatie gaan kijken in Vinkeveen.
Daar kunnen we de kunst- en natuurnesten van de huiszwaluwen
met eigen ogen zien. Neem daarom een verrekijker mee. We verzamelen om 19.00 uur met de fiets,
ter hoogte van Herenweg 227,
op donderdag 17 mei. Excursie is
gratis, Maximaal 12 deelnemers.
Aanmelden verplicht bij Judy Tito: e-mail: judy.tito@protito.com
of 0297-262600 of 06- 38385037
zie ook www.ivn.nl/afdeling/
de-ronde-venen-uithoorn

Huiszwaluwexcursie

IVN Zwanen lezing
Regio - Zo rond half April komen
de huiszwaluwen weer terug naar
ons land. In Vinkeveen en Waverveen doet de IVN afdeling De Ronde Venen en Uithoorn de tellingen
van de huiszwaluwnest locaties.
En omdat 2018 het jaar is van de
huiszwaluw willen wij er wat over
vertellen, en met de fiets naar twee

nestlocatie gaan kijken in Vinkeveen. Daar kunnen we de kunsten natuurnesten van de huiszwaluwen met eigen ogen zien. Neem
daarom een verrekijker mee. We
verzamelen om 19.00 uur met de
fiets, ter hoogte van Herenweg
227, op donderdag 17 mei. Excursie is gratis, Maximaal 12 deelne-

mers. Aanmelden verplicht bij Judy
Tito: e-mail: judy.tito@protito.com
of 0297-262600 of 06- 38385037
zie ook www.ivn.nl/afdeling/
de-ronde-venen-uithoorn

verdiept. Ze hebben geëxperimenteerd met verf maken van
natuurlijke stoffen en het afdrukken van etsen. De grote hal van
de school staat vol met alle kunstwerken. Wilt u zelf zien hoe creatief de kinderen zijn geweest?

COLOFON

Nieuwe Meerbode
Verschijnt woensdag
EDITIE 3
UITHOORN, DE KWAKEL,
NES A/D AMSTEL
Postadres
Midrethstraat 9
3641 CB Mijdrecht
Tel. 0297-581698
Aanleveren van advertentie
Dinsdag voor 10.00 uur
verkoopuithoorn@meerbode.nl
Advertentieverkoop
Kees-Jan Koedam
Mobiel 06-53847419
Advertentie-tarieven:
op aanvraag
Aanleveren van kopij
Maandag voor 15.00 uur
redactieuithoorn@meerbode.nl
Maximum aantal woorden: 300
Redactie:
Nel van der Pol
Mobiel 06-53847419
Correspondent
André Veenstra
Kabalen
Opgave gratis advertenties
voor www.meerbode.nl/
kabalen-opgeven/
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
131e jaargang
Oplage: 15.100
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 ingestuurd,
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 tekstmateriaal niet beschikbaar
wordt gesteld aan derden. Dus
ook niet per e-mail, fotokopie of
anderszins zonder uitdrukkelijke,
schriftelijke toestemming van de
uitgever!

WWW.MEERBODE.NL
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Ook Uithoorn
herdacht op 4 mei met
hulp van de Scouting
Uithoorn - In de gemeente Uithoorn heeft de herdenking op
4 mei niet alleen betrekking op
de slachtoffers van de Tweede
Wereldoorlog. Zij staan ook stil
bij alle slachtoffers die bij andere oorlogen, geweld of vredesmissies (bijvoorbeeld de Balkanoorlog, de vluchtelingen uit Iran,
Irak en Syrië, terroristische aanslagen, e.d.) gevallen zijn. Dit
jaar is het landelijke thema “De
vrijheid omarmd”; vrijheid, verdraagzaamheid en vrede is niet
vanzelfsprekend. En met alles wat
er nu speelt is dit thema belangrijker dan ooit. De 4 mei herdenking is daar een goed moment
voor. De herdenking begon om
19.30 uur vanuit het Oranjepark
met een Stille Tocht. Slagwerkers
van KnA gingen voorop met omfloerste trom. Bij het Stilte Monument tegenover de Thamerkerk
werd de Last Post gespeeld en
om 20.00 uur werd twee minuten
stil afgesloten zingen van twee
coupletten van het Wilhelmus.
Daarna volgde de toespraken,
gevolgd door de kransleggingen
en de bloemenhulde door inwoners van en organisaties uit de
gemeente Uithoorn.

Scouting
Ook de Scouting Admiralengroep
herdenkt al heel wat jaren op 4
mei. Ook dit jaar waren ze duidelijk aanwezig. De jongste scout
die meedeed was Esmee. Ze kon
al heel goed lang stilstaan, haar
rozen keurig vasthouden tot het
juiste moment en geduldig wachten tot ze eindelijk haar bloemen
neer mocht leggen. Natuurlijk
legden alle aanwezige scouts uiteindelijk hun witte rozen neer op
het stiltemonument. Voor het zover was dat ze de bloemen konden neerleggen, hielpen twee
scouts met het aanreiken van de
krans. Ze deden het heel plechtig.
Zes andere, oudere scouts lieten
hun dienstbaarheid zien in de
vorm van het aanbieden van een
arm of hand bij de op,- en afstapjes op het hoge stiltemonument.
Hierna werd het programma in de
Thamerkerk voortgezet met herdenkingsmuziek, enkele gedichten en met beelden van de gemeente Uithoorn in oorlogstijd.
Het Burgerinitiatief 4 mei herdenking ziet de belangstelling van
jong en oud jaarlijks toe nemen,
een voorwaarde om de vrijheid te
omarmen en door te geven.
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aantekenden. Later trok Stichtse Vecht haar beroep in omdat
het volgens haar weinig kans van
slagen had. Inderdaad, de rechtbank verwierp het beroep in september vorig jaar. Reden dat de
gemeente De Ronde Venen zich
ten langen leste wendde tot de
Raad van State. Die heeft nu uitspraak gedaan waarbij de bezwaren voor de derde keer van tafel
zijn geveegd.

Raad van Stat doet uitspraak

Het blijft ’s nachts 130 km/u op de A2
Regio - Er mocht en mag nu
voortaan altijd vanaf 19.00 uur ’s
avonds tot 06.00 uur in de ochtend 130 km/u worden gereden
op de A2 tussen Holendrecht en
Vinkeveen vice versa. Daarover
heeft de Raad van State recent

uitspraak gedaan. Dat betrof het
beroep wat De Ronde Venen (en
met haar Stichtse Vecht) had ingesteld naar aanleiding van het
besluit van de Rechtbank Midden-Nederland. Die had de voormalige minister van Verkeer &

Waterstaat, Melanie Schulz van
Haegen, twee jaar geleden in het
gelijk gesteld om die snelheid
op de A2 in de nachtelijke uren
te mogen rijden. Dit ondanks alle protesten van beide gemeenten die tegen dat besluit beroep

Overlast
De gemeente heeft vanwege geluidsoverlast en aantasting van
de luchtkwaliteit langs de A2
steeds gepleit voor een maximum snelheid van 100 km/u
overdag én ’s nachts. Dat ligt
trouwens ook ten grondslag aan
de afspraken met de toen nog
zelfstandige gemeente Abcoude die destijds grondgebied afstond om de verbreding van de
A2 mogelijk te maken. Dit met
de afspraak dat de snelheid 100
km/u zou blijven, mede om woningbouw in het Land van Winkel, wat niet ver van de A2 ligt,
mogelijk te maken. Maar ook omdat het vliegverkeer van en naar
Schiphol al voor veel fijnstof, verdere luchtverontreiniging en geluidsoverlast zorgt. Opgeteld bij
de uitstoot van het autoverkeer
zou de Europese norm hiervoor
overschreden worden. Voorts
was de gemeente van mening
dat de minister onvoldoende onderzoek had gedaan naar de gezondheidsaspecten in de regio.

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

Haat en liefde in de polder

De strijd om een
huis beslecht

In mijn tuin hangt sinds kort
een robuuste spreeuwennestkast. De kast hing er amper
een dag toen twee koolmezen
hun oog lieten vallen op het
nieuwe onderkomen. En dat
was geen lichtvaardige keuze. Ze lieten hun hele testprogramma op de nestkast los.
Is er een tak om bij het nest te
zitten? Is er een boom dichtbij
om in te schuilen? Hoe is het
kattengevaar? Hoe is het invlieggemak? Om dat te testen
proberen ze in één keer naar
binnen te vliegen zonder tussenstop op een tak dichtbij.
Op dat deel van de test scoort
de spreeuwenkast natuurlijk hoog: het invlieggat van
de spreeuwenkast is veel groter dan dat van een gewone
koolmezenkast. De koolmezen waren tevreden en namen
de kast in gebruik. Ze vlogen
in en uit. Maar dat deden ze
voor hun plezier: er werd nog
niet aan een nest gebouwd.
Na twee dagen waren de koolmezen er even niet. En ja hoor,
daar kwamen twee spreeuwen. Spreeuwen hebben een
ander testprogramma dan
koolmezen.
Ze beginnen met invlieggemak. Beide spreeuwen vliegen het nest in en weer uit. Na
een uurtje zijn ze het wel eens.
Dan volgt het tweede en laatste deel van hun testprogramma: de visuele inspectie. Om
de beurt gaan ze op de rand
van het invlieggat zitten. En
ze kijken naar binnen. Wat ze
zien is een raadsel: het moet
binnen pikkedonker zijn.

Moet het nest goed ruiken?
Ruiken is geen sterke kant van
spreeuwen.. Maar goed, het
nest wordt goedgekeurd en
dagenlang vliegen de spreeuwen in en uit. Maar ook zij
brengen nog geen nestmateriaal naar de kast.
En dan, drie dagen later, vliegen er weer koolmezen in en
uit. Hoe moet dit aflopen?
De twee soorten vechten
niet met elkaar. De spreeuwen gaan de nestkast in als de
koolmezen er even niet zijn.
En de koolmezen grijpen hun
kans als de spreeuwen even
weg zijn.
Of er ernstige gevechten zijn
gevolgd weet ik niet: tijdens
tien dagen vakantie kon ik immers niet opletten. Terug uit
Italië was de strijd beslecht:
de spreeuwen wonen in de
spreeuwenkast en de koolmezen in de ringmussenkast.
Catherine
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Geraniummarkt in
Aalsmeer Centrum
Regio - Op de zaterdag voor Moederdag organiseert Groei en Bloei
afdeling Aalsmeer in samenwerking met het ondernemersfonds
Meer Aalsmeer weer een Geraniummarkt op het Raadhuisplein
en een uitgebreide braderie in
de Zijdstraat. De Geraniummarkt
duurt van 9.00 tot 17.00 uur. De
afdeling Aalsmeer van Groei en
Bloei organiseert op het Raadhuisplein de Geraniummarkt. Twintig
kwekers en bedrijven bieden diverse producten aan voor de tuin
zoals verschillende eenjarige en
vaste planten, siergrassen en knollen. Dit jaar is er ook weer een ruilmarkt voor al uw teveel gezaaide
planten bij de stand van de KMTP.
Deze bevindt zich nabij het beeld
van Flora, de Romeinse godin van
de lente en de bloemen, dat op
een tien meter hoge sokkel staat
voor het gemeentehuis. Natuurlijk is de Historische Tuin ook weer
aanwezig met hun prachtige planten die ’s morgens al heel vroeg
aangevoerd worden per praam via
de sloot langs de Van Cleeffkade.
Braderie
Op de braderie staan naast win-

keliers en marktlui ook verenigingen, goede doelen en andere non-profit organisaties. Aan de
voet van Korenmolen de Leeuw
die uiteraard ook geopend is voor
bezoekers, komt een gezellig terras met verschillende kramen
met lekkere hapjes en drankjes.
Maar ook bij de diverse horecazaken in het centrum zijn voldoende mogelijkheden voor een
drankje of een lekkere lunch.
Parkeren en bereikbaarheid
Voor wie met de auto komt: de
Weteringstraat en Punterstraat
zijn vanwege de braderie afgesloten. Het Praamplein is dus alleen
bereikbaar via de Uiterweg en
de Dorpsstraat. Vanwege de verwachte drukte 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.
Komt u met de boot? Dan kunt
u aanmeren aan het Praamplein
dat bereikbaar is vanaf de Ringvaart of aan de Kolenhaven, achter watersportvereniging Nieuwe Meer.

Jonge muzikanten lekker bezig bij de Bandbrouwerij in het Oude Parochiehuis

De Bandbrouwerij in het
Oude Parochiehuis
Regio - Op donderdag 17 mei is
er weer Bandbrouwerij in het Oude Parochiehuis in Mijdrecht. Alle muzikanten en muziekliefhebbers zijn welkom om samen te
jammen, andere muzikanten te
leren kennen en nieuwe gelegenheidsbandjes te vormen. De
Bandbrouwerij is meer dan alleen
een jamsessie want er zijn telkens
ervaren muzikanten, muziekdocenten of bandcoaches aanwezig.
Deze keer is zangdocente Greetje
de Haan aanwezig. Greetje heeft
veel ervaring als zangcoach, maar
ook als dirigent en met veel verschillende muzikanten die ze in
haar carrière begeleidt heeft in
(gelegenheids) bandjes bij talloze

optredens waar ze bij betrokken
is geweest. Ook gitaardocent en
bandcoach Jan Voortwist is weer
van de partij.
Het niveau waarop en het genre
wat je speelt is niet zo belangrijk,
juist onervaren muzikanten zijn
heel erg welkom want De Bandbrouwerij is in het leven geroepen om te leren samen spelen en
dat in een ongedwongen, gezellige setting. Als je eerst even wil
komen kijken is dat ook prima,
de bar is open en iedereen is welkom. De Bandbrouwerij is in het
Oude Parochiehuis aan de Bozenhoven 152 op donderdag 17 mei
van 19.30 – 23.00 uur. Toegang is
gratis.

Bridge Vereniging Uithoorn
Uithoorn - Maandag 7 mei
2018 werd met 28 paren de
4”ronde van de 6”zitting van
de paren competitie van vereniging Uithoorn (B.V.U) gespeeld in de barzaal van sporthal de Scheg. In deze voorlaatste ronde zijn de prijzen in de A
lijn nog niet geschud met minimale verschillen strijden 3 paren nog om de hoofdprijs Ans
& Lia Hans & Nico Huib & Lambert om de degradatie plaatsen
wordt nog een felle strijd gevoerd door Mirjam & Thea Anja & Marja Ellen & Yvonne. In
deze ronde ging in de A lijn de
1”plaats naar Huib v Geffen &
Lambert Koeter met 64,50 % op
de 2”plaats eindigde Monique
Verberkmoes & Jan v Beurden
met 62,92 % en op de 3”plaats
Greetje v/d Bovenkamp & Ria
Wezenberg met 57,08 % In de B
lijn verraste Ludi Bonhof & Anneke Buskermolen vriend en
vijand met een mooie 61,46 %

op de 2”plaats eindigde Cees
Harte & Jos v Leeuwen met
56,25 % en op de 3”plaats Corry v Tol & Kees Geerlings met
54,51% In de B lijn kunnen Jos
& Cees de promotie nauwelijks nog ontgaan en om de andere plaatsen strijden Fons &
Ton Rike & Hans Ludy & Anneke. Het is de BVU er veel aan
gelegen om zoveel mogelijk
instroom te krijgen van nieuwe bridgers. Zo geven we regelmatig bridgelessen. Bent u
een beginnend bridgepaar (of
thuisbridgers) dat ook het verenigingsleven wil leren kennen,
dan kunt u zich bij de BVU opgeven om geheel vrijblijvend
een paar keer mee te spelen op
de maandagavond en de sfeer
te proeven. Voor nadere informatie en/of lid worden van de
BVU kunt u contact opnemen
met Hans Wagenvoort tel. 06
53 368 948 of via de mail: wagenvoorthans@gmail.com.

Vrijheid groeit in
De Kwakel
De Kwakel - Op 4 mei werd de
jaarlijkse dodenherdenking in De
Kwakel georganiseerd door Scoutinggroep St Joannes. Dit jaar
voor het tiende jaar met voor het
eerst een vast monument. Ook
werd er stilgestaan bij het nationale jaarthema “Jaar van verzet”.
Even voor half acht kwamen de
scouts oplopen gevolgd door de
vlagceremonie. Walter Hoogendoorn deed namens het 4 mei
Comité De Kwakel een welkomstwoord. Bij dit welkomstwoord
werd stilgestaan bij het nu vaste monument, dat geplaatst is in
het Egeltjesbos in De Kwakel. Dit
monument is 20 januari jongstleden geplant. Vrijheid Groeit, dat is
de tekst die nu bij het eerste nazaat van de oorspronkelijke Anne Frankboom staat. Zoals deze
boom verder zal groeien, hopen
wij door, de vrijheid door te geven, dat ook de vrijheid voor anderen zal groeien. Verdeeld over
de avond waren er sprekers die
een gedicht of overdenking voor-

Fietstocht

droegen. De sprekers bestonden
uit een aantal scoutingleden, zij
droegen een gedicht voor. Berry Verlaan vertelde namens de
initiatiefnemers van het nu vaste monument, over de totstandkoming van het monument. Dhr.
Vlutters hield een toespraak gericht op het jaarthema. De avond
werd tussen de stukken en gedichten door muzikaal ondersteund. Trompettiste 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 monument. Dit
jaar werden de kransen geschonken door Scoutingvereniging
St Joannes, Begrafenis vereniging en dragersgilde St Godefridus, Ondernemersvereniging De
Kwakel en door Sportvereniging
K.D.O. Elders in deze krant vindt u
foto verslagen van de herdenking
in Uithoorn en de ontsteking van
het vrijheidsvuur.

sen 10 en 12 uur bij Dorpshuis De
Kwakel, Kerklaan 16. De inschrijfkosten zijn 2,50 euro p.p. dit
is inclusief een consumptiebon.
De Kwakel - Op Hemelvaartsdag De tocht is ± 40 km lang. Na af(donderdag 10 mei) wordt de al- loop is de bar van het dorpshuis
om bekende Elisabeth fietstocht geopend zodat men nog gezellig
gereden. Men kan starten tus- kan napraten.
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Doe mee met: Obstakel
in De Kwakel
De Kwakel - Samen met vrienden een parcours afleggen met
obstakels, teamopdrachten en
natuurlijk lekker vies worden en
heel veel lol hebben. De 4e Obstakel in De Kwakel wordt heel
anders dan de vorige 3 edities.
Tot dan was Obstakel in De Kwakel nog verdeelt over 4 locaties in
en rond De Kwakel. Dat betekende ook dat er veel gelopen (gerend) moest worden. Ditmaal blijven ze bij Poldersport en gebruiken daar maar liefst 52 obstakels.
Ook nieuw is dat ze gaan werken
met teams van 4 à 5 personen.
Met dat team ga je zo’n 52 hindernissen langs die je met elkaar
gaat bedwingen. Minder lange
stukken hardlopen, wel meer obstakels maar ook activiteiten als
boogschieten, kanovaren, vlotvaren, zeskamp en Quakelgolf. Niet

allemaal even zwaar maar samenwerken loont bij bijna alle obstakels. Met een team heb je in ieder
geval steun aan elkaar. Het geeft
natuurlijk een enorme voldoening wanneer je met elkaar De
Kwakelse obstakelroute kan volbrengen. Aan een wedstrijd doen
ze niet. Voor wie echt een snelle
tijd wil neerzetten adviseren ze
om al om 18.30 uur te starten zodat je geen andere groepen hoeft
in te halen. De obstakels zijn genummerd van 1 t/m 52 en bij de
hindernissen staan mensen voor
begeleiding en veiligheid.

van 10 tot en met 15 jaar betalen €10,00 p.p. De opbrengst van
Obstakel in De Kwakel gaat naar
goede doelen. Inschrijven kan
door een mailtje te sturen naar
info@poldersport.com.
Graag

willen ze de naam van de teamcaptain, het aantal deelnemers,
eventueel de naam van het team
en hoe laat je wilt starten. Je betaalt pas op 18 mei. Goede doelen: De vrijwilligers van Obstakel in de Kwakel worden beloont
met een bedrag voor de vereniging waarvoor zij actief zijn o.a.
Scouting De Kwakel, ’t Feestcomité, de Kwakelse EHBO en een grote vriendengroep organiseert “De
Hoge Heem Bingo”. Poldersport
zelf steunt Oxfam Novib.

Goed doel
Er wordt gestart tussen 18.30 uur
en 20.30 uur, elke 15 minuten
en na afloop is er een Obstakelfeest bij Poldersport. Deelname is
€15,00 p.p. Kinderen in de leeftijd

Bridgeclub Hartenvrouw
zoekt dames en heren

Fietspuzzeltocht
Hemelvaartsdag
Regio -Morgen, Hemelvaartsdag
10 mei, wordt er vanuit de Hervormde Gemeente Wilnis weer
een fietspuzzeltocht georganiseerd. Vanaf 14.00 tot 14.30 uur
bent u welkom om te starten vanaf het Roepingplein: Kerkstraat 12
in Wilnis.
Langs de route van zo’n 25 km
wordt u geacht om goed op te
letten en diverse vragen te beantwoorden. Onder de juiste inzendingen wordt een slagroom-

GEEN KRANT?

0297-581698

gelegenheid geven zich bij
hen aan te sluiten! Als het u
leuk lijkt bij hen te komen spelen neemt u dan contact op
met Sandra Raadschelders, 0640349326 of stuurt u een email naar hartenvrouw2015@
gmail.com dan maken ze van
de damesclub een gezellige
gemengde club! Als u geen
bridgepartner heeft kunnen
zij u misschien koppelen aan
iemand anders zonder vaste
bridgepartner. Dus dames en
heren die op zoek zijn naar een
leuk tijdverdrijf op de dinsdagmiddag, u bent van harte welkom om eens op proef te komen spelen.

taart verloot. Ook is er onderweg
een pauzeplaats. De opbrengsten van verkoop van de routebladen (€3,-/stuk) en versnaperingen komt ten goede aan het
zendingsgezin familie Vogelaar,
dat op Sulawesi (Indonesië) werkzaam is om daar de lokale kerk te
ondersteunen.
Mochten de weersomstandigheden een gezellige fietstocht in de
weg staan dan is de alternatieve
datum 2e pinksterdag, 21 mei.

Met de Zonnebloem
naar de Keukenhof
Mijdrecht - Op maandag 30 april
is de Zonnebloem afd. Mijdrecht
naar de Keukenhof geweest. De
bus zat helemaal vol. Het was
die dag heel erg slecht weer. Het
heeft bijna de hele dag geregend. Gelukkig hadden de meeste mensen regenjassen, paraplu’s
en poncho’s meegenomen, zodat
ze niet helemaal nat werden. Bij
aankomst bij de zeer drukke Keukenhof gingen we eerst naar het

Regio - De gezellige dames bridgeclub Hartenvrouw
speelt op dinsdagmiddag bij
partycentrum Colijn, Industrieweg 20 in Uithoorn (tegenover
Ceres). Elke week spelen zij 6
rondes in 2 lijnen, van begin
september t/m eind april. Zij
beschikken over nieuw spelmateriaal en scorekastjes en
spelen in een heel gezellig aangeklede ruimte. Bij speciale gelegenheden zoals de start van
het seizoen, Kerstdrive en einddrive doen zij altijd iets gezelligs voor de leden. Ze gaan
vanwege het teruglopende ledental een omslag maken. De
damesclub gaat ook heren de

Juliana paviljoen waar we gingen
lunchen. Daarna heel veel moed
verzamelen om in de regen naar
de prachtige bloemen te gaan
kijken. Uit de hele wereld liepen
daar veel toeristen. Je hoorde allerlei talen en maar erg weinig
Nederlands.Maar het was zeker
de moeite waard om al die mooie
bloemen te bekijken. Ze hopen
de volgende keer op heel mooi
weer.

Ben & Jan top bij
Bridgeclub De Legmeer
Regio - Na een wat mindere
bridgeperiode slaagden Ben ten
Brink & Jan Bronkhorst er in, tenminste voor één avond, het beste bridgepaar van de club te zijn.
Met 59,38% legden ze alle A-spelers hun wil op en verdienden
zo hun applaus volkomen. Ook
voor de paren twee en drie is deze positie niet alle weeks. Heleen
& Mees van der Roest volgden
met 55,99% en Cobie Bruine de
Bruin & Trudi Zandbergen kwamen daarna met een percentage van 53,65, chapeau! Voor Janny Streng & Francis Terra komt
het verkeren in de top wat meer
voor en ook nu, met een vierde
plek van 53,39%, hielden ze hier
een goede aansluiting op. Johan
Le Febre & Wim Slijkoord zaten
hier als vijfde paar met 53,13%
weer vlak achter. In de B-lijn presteerden Tini Geling & Jo Wevers
toch ook wel boven verwachting
en smaakten het genoegen van
de overwinning met een prima
60,14%. Stenny & Herman Limburg werden hier tweede met
58,68%, gevolgd door Gerda van
Liemt & Els van Wijk die met hun
54,86% als derde ook onverdroten door gaan.

dema die hier met 52,29% de top
afsloten. In de C-lijn dien je tenminste in de zestig te scoren wil
je een beetje mee tellen. Dit gelukte deze keer Riet & Wim Beijer die met 62,15% ook gelijk de
hoogste score van allen voor hun
rekening namen.
Op twee finishten Marijke & Ger
van Praag met 60,42%, waarbij
opvalt dat die zestigers alleen behaald worden als Marijke er bij is,
toch? Joke Morren & Greet van
den Bovenkamp kwamen ook uitstekend voor de dag met een zestiger van 60,21 en werden daar
keurig derde mee.
Op enige afstand deze keer kwamen Elisabeth van den Berg &
Maarten Breggeman als vierde
door met een goede 55,21% en
Tom de Jonge & Herman Vermunicht sloten hier de top af met
53,47%. Met nog drie competitieavonden te gaan begint de overzomering spanning alweer wat
op te lopen. Begint het nu ook
bij u te kriebelen, kom dan meedoen met het Zomerbridge, dat
vanaf woensdag 6 juni bij Bridgeclub De Legmeer weer op de
rol staat. Er wordt op de woensdagavonden vanaf 19.45 uur gespeeld in Dans & Partycentrum
Publiciteit
Colijn aan de Industrieweg 20
Nel & Adriaan Koeleman haalden te Uithoorn. Voor alle inlichtinals vierde met 53,13% eveneens gen het secretariaat: e- mail Gerde publiciteit en dat zelfde geldt da Schavemaker@live.nl, telefoon
voor Geke Ludwig & Margo Zui- 06-83371540.

Sprintgroep AKU

Voorbereiding op
atletiekseizoen

Burgemeester opende

Careyn Maria Oord
Kwiek beweegroute
Vinkeveen – Bewoners en
buurtgenoten van zorgcentrum
Maria Oord in Vinkeveen kunnen vanaf heden de Kwiek beweegroute gebruiken. De burgemeester was hoogst persoonlijk gekomen om deze feestelijke opening te verrichten. Wat
is een Kwiek beweegroute? Dat
is het straatmeubilair gebruiken om gezond te blijven. Het is
een parcours met allerlei attributen waarmee de bewoners oefeningen kunnen doen. „Denk aan
bankjes of lantarenpalen. Op de
stoeptegels staan allerlei oefeningen. Zo willen we de ouderen
ertoe aanzetten meer naar buiten te gaan en lekker in de buitenlucht te bewegen”, zegt Astrid Boonstra, geriatrie fysiotherapeut van Maria Oord. Astrid
vervolgt: “We worden steeds ouder en het is belangrijk om in beweging te blijven. Iedereen kan
dit altijd doen. Met deze laagdrempelige aanpak kun je alleen of met anderen, een beweegrondje over het terrein van Maria Oord doen. Onderweg leg-

gen pictogrammen op stoeptegels de oefeningen uit. Hierbij
wordt gebruik gemaakt van een
reling, een stoeprand, paaltjes of
een bankje.”
Voor iedereen
Ruim een jaar geleden was het
stagiaire, Stasja Tersteeg, die het
initiatief nam een beweegtraject
te realiseren waar zo veel mogelijk bewoners baat bij zouden
hebben. Via de subsidie van de
overheid is de aanleg uiteindelijk
mogelijk gemaakt. De Kwiek beweegroute is voor iedereen leuk
om te doen. Het startpunt van de
beweegroute is bij bouwdeel 5,
buiten naast de kapsalon bij het
hoofdgebouw. Hier staat het informatiebord. Bij de receptie en
bij de balie in de kliniek, vindt u
een flyer waarop de route vermeld staat. Deze kunt u meenemen. Ook zonder deze flyer is de
route te volgen. Volg gewoon de
pijlen op de grond. Na een rondje over het terrein, eindigt u in
Brinkzicht waar een kopje koffie
voor u klaarstaat!

Regio - De sprintgroep van AKU
heeft in het spaanse Nerja de
laatste voorbereidingen getroffen voor het komende atletiekseizoen. Jon Schouwenaar, Susanne
Driessen en Thijs Heemkerk hebben goed en intensief kunnen
trainen onder zonnige en warme
omstandigheden. Onder leiding
van trainer Tim Verlaan draaiden
de atleten twee trainingen per
dag die bestonden uit snelheid,
kracht en specifiek uithoudingsvermogen. Het doel van het trainingskamp was om de puntjes
op de i te zetten richting de eerste wedstrijden, gericht op veel
kwaliteit en specifieke trainingen.

na veel blessureleed haar persoonlijk record aanscherpte op
de 400 meter, kende een goede
en belastbare stage.
De AKU atlete heeft nu een hele
goede balans gevonden tussen
de belasting van de trainingen
en haar belastbaarheid. Dit resulteerde vorige seizoen in een persoonlijk record.
Op Hemelvaartsdag zal Susanne haar seizoen openen in Gouda en zal tijdens de wedstrijden
op zoek gaan naar de grens van
66 seconden.
Thijs Heemskerk, die aan zijn laatste seizoen als junior start, is samen met trainer Verlaan 8 dagen
op stage geweest. Thijs die voSucces
rig seizoen zijn debuut maakte
Jon Schouwenaar die zijn succes- op het Nederlandse Kampioenvolle seizoen van vorig jaar wil schap voor senioren, wil zijn goeovertreffen is twee weken in het de vorm van vorig seizoen doorSpanje geweest. De nummer vijf zetten.
van Nederland op de 400 meter De AKU atleet richt zich op een
heeft als doel om een plek te ver- tijd in de 50 seconden, wat weloveren in het 4 x 400 meter team, licht een finaleplaats tijdens het
dat zal uitkomen tijdens de Euro- NK junioren in Vught kan oplepese Kampioenschappen in Ber- veren. Op Hemelvaartsdag zal
lijn. Jon, die in de voorbereiding Thijs zijn eerste 400 meter van
veel klachten had van zijn ham- het seizoen lopen tijdens de Harstring heeft in Nerja veel stappen ry Schulting Games.
vooruit gemaakt en heeft veel
vertrouwen gekregen tijdens de Geslaagd
trainingen. Zijn krachtwaardes De atleten en trainer kijken tezijn op niveau en liep tijdens trai- rug op zeer geslaagde stage,
ningen al meerdere persoonlij- waar veel positieve stappen zijn
ke records. Jon zal zaterdag 12 gemaakt voor het komende seimei in actie komen tijdens het NK zoen. Naast de drie atleten die op
voor clubteams in het Olympisch stage zijn geweest, zullen Isabelstadion. Half juni staan de Neder- le Hooijman en Lennart de Looze
landse Kampioenschappen op ook komende week hun seizoen
het programma waar hij in abso- openen op de 400 meter. Zij konlute topvorm wil zijn.
den door werk en studie helaas
niet mee, maar hebben alle intenPersoonlijk record
sieve trainingen in Nederland afSusanne Driessen die vorige jaar gewerkt.
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Burgemeester neemt bevrijdingsvuur
in ontvangst van
AKU lopers
Uithoorn - Burgemeester Pieter
Heiliegers heeft op 5 mei het
bevrijdingsvuur uit Wageningen in ontvangst genomen van
een groep hardlopers van AKU.

Na het ontsteken van het bevrijdingsvuur en het spelen van het
Wilhelmus, kregen alle lopers en
overige belangstellenden een
ontbijt aangeboden namens de
gemeente Uithoorn. Dit ontbijt
In de nacht van 4 op 5 mei heeft vond plaats in het gemeentehuis.
een groep lopers van AKU het bevrijdingsvuur van Wageningen Tevreden
naar Uithoorn gebracht. Bij deze AKU is als organisator van de bejaarlijkse traditie brengen lopers vrijdingsloop tevreden. Wim Veruit heel Nederland het in Wage- laan: “De lopers waren onder de
ningen ontstoken bevrijdings- indruk van het aansteken van het
vuur naar hun eigen woonplaats. vuur en de mooie woorden van
Op zaterdagochtend 5 mei om- de burgemeester. Iedereen kan
streeks 10 uur heeft de burge- terugkijken op het evenement
meester van Uithoorn, de heer met veel voldoening en enthouPieter Heiliegers het vuur in ont- siasme, met name door de goede
vangst genomen en het bevrij- samenwerking tussen de ambtedingsvuur op het plein voor het naren van de gemeente en AKU.
stadhuis ontstoken. Na dit offici- Met dit enthousiasme van beide
ele moment bood de gemeente partijen wordt volgend jaar het
Uithoorn een ontbijt aan aan de bevrijdingsvuur op 5 mei weer
hardlopers van AKU en de deel- naar Uithoorn gebracht.”
nemers aan de bevrijdingsloop
rond het Zijdelmeer.
Wageningen
De lopers zijn om 00.30 uur van
start gegaan in Wageningen nadat zij daar de fakkel met het bevrijdingsvuur overhandigd kregen door de burgemeester van
Uithoorn. Onder ideale loopomstandigheden is het vuur vervolgens in estafettevorm gedurende de nacht naar Uithoorn gebracht. Onder begeleiding van
2 fietsers en een bus legden de
lopers gemiddeld steeds 2 kilometer hardlopend af. De route liep vanuit Wageningen via
Rhenen, Elst, Leersum, Amerongen, Doorn, Driebergen, Bunnik,
Utrecht, Maarssen, Breukelen,
Portengen, Wilnis en Mijdrecht
naar Uithoorn.
Ontbijt
Tevens ter gelegenheid van 5
mei organiseerde AKU ook een
bevrijdingsloop rond het Zijdelmeer. Ruim 100 wandelaars hebben zich hier voor opgegeven. Na
afloop van deze wandeling stonden deze wandelaars klaar om
de hardlopers en het bevrijdingsvuur feestelijk binnen te halen.
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Verslagenheid bij BVK

Kampioenschap in de
1ste klasse beslist
Uithoorn - Ook zondag 6 mei zijn
er en 2-tal inhaalduels gespeeld,
Hierbij was die tussen JOS/Watergraafsmeer en Fortuna Wormerveer de belangrijkste. Immers,
JOS/W en Fortuna W moeten nog
2 maal tegen elkaar en bij winst
van JOS/W komt het op 3 punten achter Fortuna W en dit met
nog een 3-tal wedstrijden te spelen. Helaas voor JOS/W is het een
0-2 nederlaag geworden en heeft
Fortuna W nu ,3 rondes voor het
eind, een voorsprong van 6 punten op DEM, 9 punten op JOS/W
en 10 punten op Legmeervogels.
Door de winst van Fortuna W op
JOS/W is Fortuna W de winnaar
geworden van de 2e periode. De
1ste is gewonnen door JOS/W. De
strijd om de 3e periodetitel gaat
op dit moment tussen AFC’34,
DEM en Hoofddorp. Alle 3 hebben in deze laatste periode 6 duels gespeeld en 12 punten. Aan
kop gaat Fortuna W maar die
heeft nu al een periodetitel.
Stand
De stand aan kop in de 1ste klasse. 1 Fortuna Wormerveer 2352 2.DEM 23-46. 3 JOS/W 2343 en op de 4e plaats Legmeervogels 23-42. Of het verlies een
voordeel is voor Legmeervogels
is nog maar af te wachten? Het
zou kunnen zijn, dat door de grote achterstand van JOS/W op Fortuna W dat zij het mogelijk rustig aan gaan doen en zich helemaal op de nacompetitie gaan
richten? Nu, daar hoeft Legmeervogels niet op te rekenen In de
nieuwe opzet van de nacompetitie is de hoogst eindigende periodekampioen namelijk vrijgesteld
van de 1ste ronde van de nacom-

petitie .Aanstaande zondag kunt
u zien of JOS/W het rustig aan
doet als het duel JOS/Watergraafsmeer tegen Legmeervogels op
het programma staat. Dan was er
nog een inhaal duel in de onderste regionen. AGB deed daar goede zaken door thuis te winnen
van Velsen met 3-0. Onderin is de
stand nu 14e Assendelft 23-13. 13
EDO 23-17. 12.Hillegom 23-20. 11
AGB 23-23 de nummer 14 van de
ranglijst degradeert naar de 2e
klase en de nummers 13 en 12 op
de eindrangschikking spelen nacompetitie met de periodekampioenen uit de 2e klasse. .
Vaarwel
In januari van dit jaar werd bekend dat EDO en AFC’34 na deze competitie het zondagvoetbal
vaarwel zouden zeggen en zich
volledig gingen richten op het zaterdagvoetbal. Inmiddels is duidelijk dat de algemene ledenvergadering van EDO met het voorstel om over te stappen naar de
zaterdag steunt. Bij AFC’34 is het
tegenovergesteld gebeurd. Daar
is een nieuw bestuur gekomen en
deze heeft besloten om het zondagvoetbal niet te verlaten. Dit
met instemming van de algemene ledenvergadering van AFC’34.
Dan staan er voor aanstaande
zondag weer een aantal belangrijke duels op het programma. zeker in de strijd om de 3e periode
zijn deze duels belangrijk. Zondag 13 mei om 14.00 uur de duels tussen JOS/Watergraafsmeer
– Legmeervogels, EDO – Assendelft, AFC’34 – Fortuna Wormerveer, DEM – Hoofddorp, Velsen –
Hillegom en Zeeburgia – LSVV
om 14.30 uur AGB – FC Uitgeest.

Matige start Zaterdagmiddagcompetitie
Uithoorn - Het was voor het team
van Boule Union Thamen een eerste kennismaking met deze competitie. De competitie is een vervolg op de ZaMi-competitie van
de voormalige afdeling 11 van
de Nederlandse Jeu de Boules
Bond, maar nu op districtsniveau.
De competitie is een strijd tussen
verenigingsteams en elk team
bestaat uit vier spelers. Deze vier
spelers spelen drie ronden, te weten ronde 1 een triplette en een
tête-à-tête, ronde 2 twee doubletten en ronde 3 weer een triplette en een tête-à-tête. Deze drie speelronden worden tegen één vereniging gespeeld. Per
winstpartij krijgt men een partijpunt en het totaal aantal partijpunten bepaalt of de ontmoeting gewonnen, verloren of gelijk
geëindigd is. Op zaterdag 5 mei
werd de tweede speeldag afgewerkt. Voor Boule Union Thamen
was het de eerste ontmoeting,
omdat ze de eerste speeldag vrij
waren. Er werd op een voor hun
spelers een onbekend terrein gespeeld. Deze spelers waren nog
nooit bij de vereniging Nederlek
in Lekkerkerk geweest.
Niet florissant
Het team van Boule Union Thamen bestond uit Andries Petersen, Anno van der Wal, Ina
Hoekstra en Henk van Rekum.

De tegenstander was het vierde team van De Goede Worp uit
Den Haag. De start van de eerste
ronde was niet florissant. Het triplette (Anno, Ina en Henk) kregen geen greep op het spel en
verloren met 4-13. Gelukkig wist
Andries de tête-à-tête te winnen
(13-11).
Ook de tweede speelronde werd
gedeeld. Andries en Anno wonnen met 13-10, maar Ina en
Henk verloren met 2-13. De derde speelronde was dus bepalend
voor de eindstand. In de tête-àtête kon Henk doordat het schieten niet goed was geen winst
pakken (7-13). De triplette speelde echter geweldig. Vooral Anno
plaatse de boules erg goed. Even
leek het erop dat het een “Fanny”
zou worden (13-0), maar de tegenstander kwam nog terug tot
vier. De 13-4 overwinning betekende dat de ontmoeting in een
gelijkspel eindigde. Het had beter
gekund, maar goed ze zijn nog
ongeslagen.
De volgende ontmoeting is op
zaterdag 19 mei. Ons team speelt
dan tegen Nieuwerkerk 7 op de
accommodatie van De Goede
Worp in Den Haag.
Daarvoor zijn de leden van Boule Union Thamen nog actief in het
Moederdagtoernooi op zaterdag
12 mei op de thuislocatie aan de
Vuurlijn. Aanvang 11.00 uur.

Thamen honkballers
winnen overtuigend
Uithoorn - Het was een drukte van belang afgelopen zondag
langs de Vuurlijn waar de honkballers van Thamen Blue Devils
uit Meppel op bezoek kregen.
Thamen pakt in de gelijkmakende eerste inning meteen goed uit.
Ernst Koole slaat een honkslag,
Menno Schouten krijgt vier wijd,
Maikel Benner slaat een honkslag
waarop Koole kan scoren, 1-0.
Rick Groen krijgt een geraakt werper, op de hit van Riordon van
Loenen maakt de derde honkman een veldfout en scoren
Schouten en Benner, 3-0.
Farley Nurse en Wietse Cornelissen slaan een honkslag, 5-0 en
Mike van Rekum bereikt het eerste honk op een velderskeus.
Koole krijgt vier wijd en met 3
honken vol slaat Menno Schouten de bal over de hekken voor
een grand slam homerun, 9-0.

slag van Groen, 10-1. Thamen
loopt in de gelijkmakende 4e inning verder uit Cornelissen bereikt het eerste honk op een veldfout, Van Rekum slaat een tweehonkslag waarop Cornelissen kan
scoren, Koole slaat een honkslag
en op de hit van Schouten maakt
de buitenvelder een vangfout en
kunnen Van Rekum en Koole scoren en is de stand 13-1.

Verdedigen
De Thamen verdediging onder
leiding van pitcher Maikel Benner
weet de boel prima dicht te houden. In de zevende inning neemt
Djeraldo Soerka het werpen over
van Benner.
Er volgen nog twee honkslagen
waarop Blue Devils nog 1 punt
weet te scoren. Thamen wint in 7
innings met 13-2 van Blue Devils
uit Meppel en mogen de komende week nog twee keer spelen.
Derde inning
Donderdag 10 mei om 14.00 uur
Pas in de derde inning weet Blue komt Tex Town Tigers op bezoek
Devils iets terug te doen, door uit Enschede aan de Vuurlijn.
een veldfout en een honkslag,
9-1. Thamen pakt in de gelijk- Zondag 13 mei gaan de Thamen
makende slagbeurt ook weer 1 heren om 19.00 uur op bezoek bij
punt, Koole bereikt het honk op Boekaniers op de velden van Ameen honkslag en scoort op honk- sterdam Pirates.

Uithoorn - Op de laatste speelavond van de parencompetitie was de stemming in Dorpshuis De Quakel onder de leden
van de BVK bedrukt. Iedereen
was zwaar van slag door het plotselinge overlijden van Kitty van
Beem. Met echtgenoot Huub was
zij vanaf de oprichting een graag
gezien lid van onze club en waren
zij een paar waar de andere paren graag tegen speelden. Vrijwel
altijd speelden zij in de A-lijn en
zij wisten de vorige cyclus van de
parencompetitie in deze lijn zelfs
als winnaars af te sluiten. Plezier in het spel stond bij hen echter voorop. We zullen Kitty missen op onze donderdagavonden
en wensen Huub en de zijnen alle kracht toe die nodig is om dit
enorme verlies te verwerken.
Stilte
Na een indrukwekkende minuut
stilte werd er toch gekaart en
werd er beslist over promotie en
degradatie. De vorige keer liet
ik degradatie nog gepaard gaan
met ‘betrekkelijk verdriet’ en hoe
betrekkelijk dat verdriet is liet deze avond maar weer eens zien.
In de A-lijn een 2e opeenvolgende 1e plaats voor Margo Zuidema
en Francis Terra met 62,85. Daarmee werden zij tevens overtuigend winnaars van deze cyclus
met 59,24% gemiddeld.
2e deze avond werden Truus Lan-

gelaan en Elly van Nieuwkoop
met 57,99% en de 3e plaats was
voor Nelly Vork en Andre Verhoef
met 55,56%.
Bep en Ria, Ruud en Kees en Cor
en Wil moeten na deze cyclus een
stapje terug doen naar de B lijn.
B-lijn
In die B-lijn verpletterden Elisabeth en Nan v.d. Berg de concurrentie met een score van
71,5%(!!!). Emmy en Gerard van
Beek werden 2e met 60,5% en Ria
Verkerk en Gerard de Kuijer 3e
met 56%.
Elisabeth en Nan sloten de cyclus
winnend af met 58,3% gemiddeld. Met hen promoveren Rina
en Gerda en Emmy en Gerard.
Ria en Gerard, Helen en Herman
en Riet en Janny doen een stapje terug.
C-lijn
In de C-lijn was de eindstand deze avond gelijk aan de eindstand
in de cyclus. Ria en Hans Broers
werden opnieuw 1e, nu met
62,5% en dat leverde hen een
voor de andere paren niet meer
te achterhalen gemiddelde op
van 59,39%.
Joke en jan Groeneveld werden
2e met 57,92% en Ton Scholte en
Wim Maarschalk 3e met 55,83%.
Op 17 mei pakken we de draad
weer op met het restant van de
laddercompetitie.

Vredig slot bij Sans
Rancune
Regio - In de A-lijn zijn er weer
verschillende voorbeelden van
de keus tussen de manche in de
hoge kleur en de Sans. Een aantal keren treedt een nadeel van
de Sans aan het licht. Als het er
net niet in zit, gaat de Sans vaak
aanzienlijk meer slagen down.
Tot -5 toe. En dat allemaal in de
hoop 10 punten meer te scoren. Jo en Gerda halen een gedoubleerd hartenslem binnen,
waar sommige tegenspelers de
manche al dubbelen. Uit het
ontbreken van het redoublet
maak ik op dat het nog niet
zo triviaal was. Op het volgende spel gaan ze down in 6 SA.
Vier paren bieden er slem, van
wie alleen Ria en Leny hun hartenslem binnenhalen. Aan het
eind is de vrede weer getekend.

De hoogste 6 tot 7 paren staan
vlak bij elkaar. Op de gedeelde eerste plaats Mayke en Corry, en Riet en Thijs met 55,21%.
De B-lijn steken Ad en Gerard er
met kop en schouders bovenuit. Op alle tafels heel constant
scorend tonen ze aan, dat ze eigenlijk te goed zijn voor deze
lijn. Met 67,5% bedraagt hun
voorsprong meer dan 11% op
de rest van het veld, dat daarachter aan de contracten te
zien zeer geanimeerd gespeeld
heeft. Men bood er lustig op
los, zonder grote uitschieters.
Deze laatste ronden voor de zomerstop zijn heel geschikt om
het eens te proberen. Nadere
informatie krijgt u bij Lijnie Timmer, (0297)561126.

De jongste toppers van HSV
Regio - De jongste toppers van
HSV’69, de JO8-1, speelt dit seizoen iedere week hun wedstrijden in de VSV competitie, tegen
de jongste teams van clubs uit de
regio. Regelmatig een overwinning, dan weer een nederlaag,
Trainen
In het hele land worden wandel- maar het belangrijkste: ze hebgroepen opgericht en deze ko- ben iedere training en op zatermen allen op 29 september sa- dag ontzettend veel plezier met
men in het Olympisch stadion, elkaar.
om van daar uit een wandeling Dit team zoekt nog versterking
te maken door het Amsterdam- voor het komende seizoen! Zou
se bos. Ieder mag zijn eigen ni- je ook graag willen voetballen
veau bepalen: 5,10, 15 of 20 km.
Elke woensdag van 19.30-20.30
uur wordt er gewandeld vanaf de
AKU (Randhoornweg 120, 1422
NE Uithoorn).
De eerste wandeling is op 9 mei
gestart, maar er kunnen altijd
nog mensen bij. Iedereen die interesse heeft is welkom, dus ook
mensen zonder diabetes kunnen
mee doen!
De Nationale Diabetes Challenge is een initiatief van Bas van
de Goor Foundation, die zich inzet om de kwaliteit van leven van
mensen met diabetes te verbeteren door sport en beweging. In
2016 bracht de NDC ruim 2600
mensen met diabetes in beweging. De stichting van de oudOlympische volleybalkampioen
wil dat aantal dit jaar verdubbelen.
Meer informatie en/of meedoen
aan de challenge ? Kijk op www.
nationalediabeteschallenge.nl/
Uithoorn

Wandelen is behandelen!
Uithoorn - Ongeveer 1 miljoen
mensen in Nederland hebben diabetes. De gemiddelde zorgkosten voor iemand met diabetes
bedroegen in 2013 ruim €9200,-.
En dat terwijl er een effectief en
gratis medicijn beschikbaar is: beweging. In sommige gevallen komen mensen met diabetes type
2 zelfs helemaal van hun medicijnen af, alleen door een gezondere leefstijl. En toch blijft in beweging komen voor veel mensen moeilijk. De Atletiek Klub Uithoorn (AKU) gaat in samenwerking met de huisartsen en praktijkondersteuners uit Uithoorn en
Amstelland Zorg mensen met diabetes helpen. Ze doen mee aan
de Nationale Diabetes Challenge (NDC). De NDC is een wandelevenement dat bedoeld is om gezondheid en kwaliteit van leven
van mensen met diabetes te verbeteren. Uiteraard zijn mensen
die geen diabetes hebben van
harte welkom om mee te wandelen. Het doel is om vanaf mei in 18
weken te trainen om op 29 september een prestatie neer te zetten. Tijdens de wekelijkse wandelingen wandelt er altijd een wandelcoach mee en soms een zorgverlener van de huisartsenpraktijk.

bij een leuke kleinschalige vereniging? Dan is HSV’69 in De
Hoef misschien wel wat voor jou.
HSV’69 is een club met schitterende faciliteiten, waarbij het plezier in sporten met elkaar het belangrijkste is.Ook in de leeftijdscategorie JO9/10/11 kan HSV nog
wat versterking gebruiken.
Ben je geboren tussen 2008 en
2012? dan ben je van harte welkom om een keer mee te trainen
op donderdag avond om 18.30
uur.

