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Uw Bovag-garage in:
KUDELSTAART

Autobedrijf P. du Pau

Sinds
1928!!

www.pietdupau.nl

VerkooP alle merken
nieuw en gebruikt

GoedkooP onderhoud, 
reparatie en APK

HoofdweG 176
tel. 0297-325200 

Onze occasions op:

Speciaalzaak

Schans 1 - Uithoorn - 0297-564106

LUILAK-
AANBIEDING
(zie pagina 9)

SLECHTS 1 UURTJE:
ZATERDAG A.S.

TUSSEN 8 EN 9 UUR BIJ

Ook voor
compleet verzorgde

bedrijfscatering

Dagvers, gezond én lekker.
Kortom; puur genieten

AANBIEDING
Per persoon

895
vanaf

Gert Stronkhorst, keurslager
Amstelplein 75, Uithoorn
Tel. 0297-53 00 17
www.gertstronkhorst.keurslager.nl

Barbecuen?

ALLES VOOR EEN 
SMAAKVOLLE

BARBECUE VINDT U
NATUURLIJK BIJ

GERT STRONKHORST

zie advertentie elders
in deze krant

PINKSTER VOORDEELDAGEN 

20/21/22 MEI 2010

20% KORTING
OP ONS GEHELE ASSORTIMENT

Ophelialaan 94, 1431 HL Aalsmeer
www.zussies.com

Uithoorn – Het was gisteren groot 
feest bij drogisterij Parfumerie Stoop. 
De zeer gewaardeerde medewerk-
ster Wil van Dam was maar liefst 40 
jaar in dienst bij Drogisterij Parfume-
rie Stoop! Zij is het vaste gezicht op 
de drogisterij afdeling en door haar 

klantvriendelijkheid komen veel 
klanten geregeld een praatje met 
haar maken. Wil staat dan ook be-
kend als gezellige en zeer sociale 
collega en staat altijd voor iedereen 
klaar. Wij hopen dan ook nog vele ja-
ren van haar te mogen genieten!

Wil 40 jaar in dienst 
bij Drogisterij 
Parfumerie Stoop!

Uithoorn - Op 11 september aan-
staande organiseren de partijen 
DUS! en PvdA voor de tweede keer 
een streekmarkt op het Amstelplein. 
De streekmarkt valt, net als vorig 
jaar, samen met de Open Monu-
mentendag, zodat het bekijken van 
de monumenten eventueel gecom-
bineerd kan worden met een be-
zoekje aan de markt. 
Op de streekmarkt kan men ken-
nismaken met producten en dien-

sten die in onze eigen regio tot 
stand komen. Het doel is de band 
tussen dorp en omringende platte-
land te versterken en de waardering 
voor mens, natuur en boerenland te 
bevorderen. Het is tevens een gele-
genheid om het publiek bewust te 
maken van het besparen van ‘voed-
selkilometers’ door meer streekpro-
ducten te gebruiken, wat de uitstoot 
van CO2 terugdringt. Bovendien 
vormt een streekmarkt een gezel-

lige ontmoetingsplaats voor de be-
zoekers. 
Leveranciers van (biologische) 
streekproducten en mensen die 
zich op een andere manier inzet-
ten voor mens, milieu en natuur 
worden van harte uitgenodigd om 
producten en diensten te verkopen 
en/of meer bekendheid te geven 
op de streekmarkt. Contactpersoon 
hiervoor is Angeline Suiker, e-mail:  
amsuiker@hotmail.com.

Opnieuw een streekmarkt 
op het Amstelplein

De Kwakel - Vorige week was het 
dan weer zover: einde van de voor-
jaarsvakantie, einde seizoen en dus 
ging de KDO jeugd wederom naar de 
kampeerboerderij van de familie Me-
ijer in Ommel. Ons Thuis is de toe-
passelijke naam van deze kampeer-
boerderij, waar de jeugd van KDO 
ditmaal voor de negende keer in 18 
jaar, weer thuiskwam.
Na aankomst werden de ouders die 
gereden hadden, nog even verwend 
met een stukje Limburgse (of Bra-
bantse) vlaai en een bosje bloemen 
en voor de junioren kon het week-
end beginnen. Dit weekend is voor 
alle junioren A-B-C en hun leiders en 
trainer. Aangevuld met begeleiding 
van enkele ouders en de huishoud-
groep, Hanneke, Corinne en Tineke. 
De spelers werden onderverdeeld in 
8 landenteams, landen die gekozen 
waren uit het WK Voetbal van deze 
zomer. Deze teams moesten door 
middel van rode draadspellen zoveel 
mogelijk punten zien te verzamelen 
om zich winnaar te mogen noemen 
van het Ommelweekend 2010. Het 
shirt waarin je het volgende seizoen 
jaloers wordt aangekeken en dat ie-
dereen natuurlijk alleen daarom al 
wil dragen. Vrijdagmiddag werd hier-
mee begonnen. 
De vrijdagavond was zoals al vele ja-
ren gereserveerd voor het touwtrek-
ken in het bos, met daarna het dar-
ten, pokeren en de voetbalquiz.
Zaterdagmorgen na een (heel) kor-
te nacht al vroeg het ontbijt. De za-
terdagmorgen start dan daarna met 
spellen zoals  vakken schieten, drib-
bel- en drijfparcours, sprint oriënta-
tie, voetbalgolf, loopzeil, 4 tegen 4 en 
andere voetbalspellen. Na de spellen 
is het dan zaterdagmiddag: de BBQ, 
georganiseerd en gebraden door 

Carlo, deze maal ook weer met as-
sistent Kees die het draaien van de 
hamburgers, kippenpoten en vlees-
lapjes, nog niet verleerd was. De da-
mes hadden wederom gezorgd voor 
de salades en het brood. 

Spelregels
Ondertussen werden onder leiding 
van hoofdscheidsrechter Arjan de 
punten nogmaals dubbel geteld en 
de spelregels ook nog eens goed be-
keken. 
Toen de trainers en leiders Paul, Jan, 
Richard, Paul, Erwin, Robert, Ron en 
Gerard het samen met Arjan eens 
waren, werd duidelijk dat het team 
tot aan het laatste spel, Italië, geen 
Numero UNO zou worden. Ondanks 
‘Mourinho’-achtige bespelingen van 
de leiding ten spijt moest uiteinde-
lijk leider Ron toegeven dat hij en 
zijn team uiteindelijk net niet hadden 
kunnen winnen. Dit werd, zij het met 
enige tegenzin, uiteindelijk geaccep-
teerd. 
De zaterdagavond zijn de C- en B-ju-
nioren gaan bowlen in het naburige 
Mierlo-Hout en de A-jeugd maakte 
zich op voor de rit naar Disco ‘Time 
Out’ in Gemert. 
De dames van de huishoudploeg ko-
zen dit jaar, ondanks het dringend 
verzoek van de A-junioren, voor het 
bowlen in plaats van de dansvloer 
van Time Out. Zij zijn dus om die re-
den niet te vinden op You Tube. Wel 
werden zij, zij het wat vroeg op zon-
dagmorgen, verrast met een ontbijt 
op bed. Naar wij hebben vernomen, 
hadden zij dit meer dan verdiend. 
Carlo had in ieder geval zijn uiterste 
best gedaan voor een kleurrijk en vi-
taminevol ontbijt. 
De C-junioren werden samen met 
hun leiders na het bowlen nog afge-

zet voor een dropping die deze keer 
wel heel snel gelopen werd en waar 
Robert zich met de snelste groep als 
eerste weer kwam melden. De laat-
ste groep werd uiteindelijk opge-
wacht door groep 2 om coach Ron 
in ieder geval de juiste richting te ge-
ven, zodat 112 niet gebeld hoefde te 
worden. Om 3 uur ‘s nachts meld-
den de A-junioren zich weer bij Ons 
Thuis, mét de complimenten van de 
buschauffeur, die zei dat de jongens, 
hoewel uitgelaten, zich als een fij-
ne en correcte groep had gedragen. 
Leuk voor de jongens. maar ook als 
begeleiding om dat eens te horen. 
Zondagmorgen was het tijd voor 
het penaltyschieten. Keepers Tim en 
Jesper mochten proberen hun doel 
schoon te houden. Als je als keeper 
weet hoe je penalty’s moet tegen-
houden, dan weet je ook hoe je ze 
er in moet schieten. Na een lage se-
rie was het Tim ten Brink die de Pe-
nalty Trofee uiteindelijk in ontvangst 
mocht nemen.
Wat nog restte was de prijsuitreiking 
voor de eerste plaats van dit week-
end. Naar iedereen hoopt een af-
spiegeling voor de komende zomer, 
want het was team Nederland o.l.v. 
Sander, dat de meeste punten verza-
melde en aan wie de Ommelsshirtjes 
2010, konden worden uitgereikt. Zij 
gaan het dus doen met de eeuwige 
roem. Ondertussen werd de groeps-
foto gemaakt voor de sponsorauto en 
aanhanger van AB midden-Holland, 
voor tijdelijke uitzendkrachten en de-
tachering. Hierna kwamen de eerste 
ouders binnen en werd onder genot 
van de koffie en de bekende vlaai, de 
laatste anekdotes en verhalen ge-
deeld van wat weer een heel leuk, 
sportief en hééél gezellig weekend 
Ommel was bij Ons Thuis.

KDO weekend voor de 
jeugd weer zeer geslaagd

Uithoorn – Afgelopen zaterdag 
werden de prijswinnaars bekend 
gemaakt van de moederdag kleur-
plaatactie van de leden van winke-
liersvereniging Het Oude Dorp. Kin-
deren van 2 tot en met 10 jaar moch-
ten op de zaterdag voor moederdag 

een kleurplaat inkleuren en de mooi-
ste kon voor moeder een mooie prijs 
winnen. Cadeaubonnen van Belie-
ve in Beauty, Drogisterij Parfumerie 
Stoop, Nelson schoenen, Mirande, 
Fanny Fashion en Zwart schoenen. 
De winnaars zijn geworden: leef-

tijdsgroep van 6 tot en met 10 jaar: 
Zoey (1e), Betty Emma (2e) en Ju-
lia (3e) De jongste groep van 2 tot 5 
jaar: Thorvald (3e), Thijmen (1e) en 
Caitlin (2e).
Zaterdag konden zij ook de prijzen 
in ontvangst nemen.

Prijsuitreiking moederdag-
actie van Het Oude Dorp



G  E  M  E  E  N  T  E  N  I  E  U  W  S
19 MEI 2010

A L G E M E N E  I N F O R M A T I E
Gemeente Uithoorn 
Postadres:
Postbus 8
1420 AA Uithoorn

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

Receptie
De receptiebalie bij de ingang van 
het gemeentehuis is geopend van:
ma. t/m do. 8.30-17.00 uur
vrijdag 8.30-12.30 uur

Publiekszaken
Openingstijden
Vrije openstelling
maandag 8.30-12.00 uur
dinsdag 8.30-12.00 uur
woensdag 8.30-12.00 uur
  12.30-16.30 uur
donderdag 8.30-12.00 uur
  18.00-19.30 uur
vrijdag 8.30-12.00 uur
Op afspraak
dinsdag 12.30-16.30 uur
donderdag 12.30-16.30 uur
Voor alle gemeentelijke dienst-
verlening kunt u ook bellen met 
Publiekszaken: 0297-513111

Loket Wonen Welzijn 
en Zorg (WWZ)
Openingstijden
ma. t/m vr. 08.30-12.30 uur
telefoon: 0297-513131
e-mail: loketwwz@uithoorn.nl

Cluster Werk en Inkomen
Openingstijden balie 
ma. en vr. 9.00-11.00 uur 
wo.  13.30-15.30 uur
Telefonisch spreekuur 
ma. t/m vr. 9.00-11.00 uur
Tel. is 0297 - 513255.

Wilt u de burgemeester of één 
van de wethouders spreken? 
U kunt dan een afspraak maken 
met hun secretaresse te bereiken 
op 0297 513 151. Maar u kunt ze 
ook direct een e-mail sturen met uw 
vraag of opmerking. 
Hierbij de verschillende adressen: 
burgemeester.spruit@uithoorn.nl 
wethouder.verheijen@uithoorn.nl 
wethouder.oudshoorn@uithoorn.nl 
wethouder.levenbach@uithoorn.nl

Vreemdelingenzaken
Voor vreemdelingenzaken kunt 
u alleen nog op afspraak terecht. 
Voor een afspraak kunt u bellen 
met Publiekszaken: 0297-513111 

Openingstijden Bibliotheek
ma. + vr. 14.00-20.00 uur 
di. + do. 14.00-18.00 uur
wo. 11.00-18.00 uur
za.  11.00-15.00 uur

Openingstijden 
Dorpshuis De Quakel
ma. t/m vr.  9.00-12.00 uur 
  19.00-00.00 uur

Alarm
Centrale tel.s 
van diverse hulpdiensten: 
- Ambulancevervoer, 
 brandweer, politie: 112 
- Politie niet-spoedeisend: 
 0900 8844 
- Storingsnummer brandweer 
 (centrale): 0297 565656 
- Huisartsen spoedgevallen 
 overdag: 0297 531111
- Huisartsen spoedgevallen 
 ’s avonds en in het weekend: 
 020 4562000 

In het geval van een ramp
Zet uw radio aan en stem af op: 
-  Radio Noord-Holland: 88.9 
 MHz ether en 93.1 MHz kabel
-  Radio 1: elk heel uur 
 ANP Nieuws 98.9 Mhz ether 
 en 96.1 MHz kabel 
 -  Rick FM: 106.3 MHz ether 
 en 99.00 MHz kabel

Klacht
- Over gemeentelijke zaken?
 Bel Publiekszaken, 
 0297-513111
- Over vliegtuiglawaai? 
 Bel de commissie Regionaal 
 Overleg Schiphol, 
 020-6015555
 Of neem contact op met 
 Platform Overlast Schiphol, 
 www.platformuithoorn.nl, 
 Postbus 131, 
 1420 AC Uithoorn
- Over het milieu? 
 Bel Publiekszaken, 
 0297-513111 of het 
 provinciale milieuklachtennr. 
 023-5310200
- Over het functioneren 
 van de sirenes? 
 Bel de regionale brandweer 
 Amsterdam, 020 5556014

Afvalservicelijn 
0800-0221 768 (gratis)

Steunpunt huiselijk geweld
Als u behoefte heeft aan hulp of 
advies kunt u bellen met nummer 
020-6116022. Dit nummer is 24 uur 
per dag bereikbaar, buiten kantoor-
uren alleen voor acute gevallen.

Actueel gemeentenieuws 
op internet 
Actuele en spoedeisende medede-
lingen van het gemeentebestuur 
kunt u dagelijks lezen op de inter-
netpagina www.uithoorn.nl. Voor in-
formatie over de omlegging van de 
N201 gaat u naar www.n201.info

Redactie
Cluster Communicatie
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
gemeentepagina@uithoorn.nl
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Op donderdag 20 mei wordt me-
vrouw drs. D.H. Oudshoorn geïn-
stalleerd als burgemeester van de 
gemeente Uithoorn tijdens een bui-
tengewone raadsvergadering in het 
gemeentehuis. Vanwege de beperkt 
beschikbare ruimte is deze vergade-
ring alleen toegankelijk voor geno-
digden.
In de raadzaal zal waarnemend bur-
gemeester Lies Spruit de ambtske-
ten aan haar opvolgster overdragen. 
Dagmar Oudshoorn was voorheen 
voorzitter van de Rotterdamse deel-
gemeente Feijenoord. Zij is opge-
groeid in Goes en heeft in Nijmegen 
Orthopedagogiek gestudeerd. 
Voordat mevrouw Oudshoorn de 
politiek inging, was zij ondermeer 
werkzaam bij Raad voor de Kinder-
bescherming te Rotterdam en la-
ter bij de Dienst Justitiële Inrichtin-
gen in Den Haag. Daar was zij eerst 
fulltime werkzaam, daarna parttime. 
Vanaf 2002 ging Dagmar Oudshoorn 
namelijk ook aan de slag als deel-
raadswethouder voor de PvdA in de 
deelgemeente Feijenoord.
Zo snel mogelijk na haar installatie 
wil de nieuwe burgemeester graag 
uitgebreid kennismaken met inwo-

ners, ondernemers en organisaties 
in Uithoorn en De Kwakel. Daarover 
volgt te zijner tijd nadere informatie.
Gelet op de grote hoeveelheid be-
zoekers bij de installatie van bur-
gemeester Oudshoorn vragen wij 
u vriendelijk om uw auto op 20 mei 
tussen 13.00 en 18.00 uur niet op de 
parkeerruimten rond het gemeente-
huis te parkeren, maar dit dan tijde-
lijk elders te doen.
Wilt u alvast kennismaken met de 
nieuwe burgemeester? Dan kunt u 
vanaf 21 mei op www.uithoorn.nl  een 
filmpje met en over Dagmar Ouds-
hoorn bekijken.

Installatie burgemeester 
Dagmar Oudshoorn

Gemeentehuis en scheidingsdepot 
tijdens feestdagen gesloten 
- Maandag 24 mei (Tweede Pinksterdag)

Afwijkende openingstijden G2 op 20 mei
- Het Loket Wonen, Welzijn en Zorg is de hele dag gesloten. 
- Het Cluster Werk en Inkomen is deze dag niet aanwezig. 
 U kunt dan geen gebruik maken van het telefonisch spreekuur 
 van 9.00 tot 11.00 uur. 
- Het Cluster WOZ/belastingen is de hele dag telefonisch niet 
 bereikbaar.

Afwijkende openingstijden Burgerzaken 
vanwege installatie nieuwe burgemeester
Burgerzaken is op donderdag 20 mei geopend van 8.30 uur tot 12.00 
uur en van 18.00 tot 19.30 uur. De middagopenstelling komt te verval-
len vanwege een buitengewone raadsvergadering waarin burgemees-
ter Oudshoorn wordt geïnstalleerd.

 
Afwijkende openingstijden Burgerzaken 
wegens verkiezingen Tweede Kamer 
Vanwege het verwerken van de uitslag van de verkiezingen van woens-
dag 9 juni, vervalt op donderdag 10 juni de ochtendopenstelling. Van 
12.00 uur tot 19.30 uur bent u van harte welkom aan de balie bij Bur-
gerzaken, deze is dan weer doorlopend open.
 

Ophalen huisvuil rond feestdagen
Vanwege Tweede Pinksterdag (maandag 24 mei) wordt het huisvuil in 
inzamelwijk 1 opgehaald op zaterdag 22 mei. Op 22 mei wordt ook het 
plastic bij de hoogbouw, het plastic bij de laagbouw in wijk 3A en het pa-
pier bij de laagbouw in wijk 2 opgehaald.

In de praktijk blijkt dat de regeling 
voor het inzamelen van kunststof 
soms nog aanleiding geeft tot mis-
verstanden. Daarom graag nog even 
aandacht voor de spelregels. Plastic 

bij de hoogbouw wordt elke maan-
dag opgehaald en bij de laagbouw 
een keer per maand volgens het 
schema van de afvalkalender. Kijk op 
www.uithoorn.nl voor het schema.

Op 9 juni aanstaande zijn de Tweede Kamerverkiezingen. U kunt als kiezer 
in elk willekeurig stembureau in Uithoorn stemmen. Met een kiezerspas kunt 
u ook in een andere gemeente stemmen. En u kunt iemand uit Uithoorn of uit 
een andere gemeente machtigen om voor u te stemmen. 
De stembureaus zijn op 9 juni open van 7.30 tot 21.00 uur. De stempas krijgt 
u omstreeks 19 mei in de bus. De kandidatenlijst wordt in de eerste week van 
juni huis-aan-huis bezorgd. Als u gaat stemmen, vergeet dan niet uw stem-
pas én een geldig legitimatiebewijs, zoals een paspoort, identiteitskaart of 
rijbewijs mee te nemen. U mag namelijk niet stemmen als u zich niet kunt 
identifi ceren.

Stempas kwijt of niet ontvangen
Heeft u geen stempas ontvangen, bent u de pas kwijt, of is de pas bescha-
digd, dan kunt u uiterlijk 8 juni tot 16.30 uur een vervangende stempas aan-
vragen bij de afdeling Publiekszaken
Vindt u de “oude” stempas alsnog terug, dan kunt u daar niet meer mee stem-
men. Stemmen kan alleen met de nieuwe stempas.

Iemand anders laten stemmen
Er zijn twee manieren om iemand te machtigen om voor u te stemmen:
a. Iemand anders laten stemmen in Uithoorn
b. Iemand anders laten stemmen in een andere gemeente 
 
a. Iemand anders laten stemmen in Uithoorn
Kunt u op 9 juni niet gaan stemmen? Dan kunt u een andere kiezer uit Uit-
hoorn, die ook een stempas heeft ontvangen, machtigen. Dat kan door sa-
men met de gemachtigde de volmacht op de achterkant van de stempas in te 
vullen. De gemachtigde mag niet meer dan twee volmachten aannemen en 
moet de volmachtstem gelijk met de eigen stem uitbrengen. Het geven van 
een machtiging kan tot en met 9 juni. Vergeet niet de gemachtigde ook een 
kopie van uw (geldig) identiteitsbewijs mee te geven.

b. Iemand anders laten stemmen in een andere gemeente
Als u iemand buiten Uithoorn een volmacht wilt geven, dan kunt u tot uiterlijk 
26 mei 2010 een schriftelijk verzoek indienen bij de afdeling Publiekszaken, 
cluster Burgerzaken. Een formulier voor de aanvraag van een volmacht is 
gratis te krijgen bij het cluster Burgerzaken. Krijgt u een volmacht, dan moet 
u wel uw stempas inleveren.

Overzicht van stembureaus
Op uw stempas staat het stembureau dicht bij u in de buurt, maar u kunt in 
elk stembureau in Uithoorn stemmen. Een overzicht van de stembureaus én 
de extra stembureaus staat hieronder en op de achterkant van de kandida-
tenlijst. Op de kandidatenlijst staat ook op welke manier gestemd moet wor-
den. Dat is weer met een stembiljet en het rode potlood.
 
- Gemeentehuis, Laan van Meerwijk 16, UITHOORN
- De Springschans, Eendracht 8, UITHOORN
- Amstelmonde, Grote Lijster 1, UITHOORN
- Dorpshuis De Quakel, Kerklaan 19, DE KWAKEL
- R.K. Basisschool De Zon, Anjerlaan 1, DE KWAKEL
- Buurthuis Ponderosa, Plesmanlaan 27, UITHOORN
- De Regenboog, Kuyperlaan 50, UITHOORN
- Dienstencentrum, Bilderdijkhof 1,UITHOORN
- Het Hoge Heem, Wiegerbruinlaan 29, UITHOORN
- Sportkantine De Scheg, Arthur van Schendellaan 100, UITHOORN
- Evangelische Christelijke Gemeente, Herman Gorterhof 3, UITHOORN
- KNA, Legmeerplein 49, UITHOORN
- Alkwin Kollege, Weegbree 55, UITHOORN
- Clubhuis “De Amstel”, Sportlaan 180, UITHOORN

Zelf stemmen in een andere gemeente
Wilt u op 9 juni zelf in een andere gemeente stemmen, dan kunt u een kie-
zerspas aanvragen bij de afdeling Publiekszaken, cluster Burgerzaken van 
de Gemeente Uithoorn. Dit kan schriftelijk tot uiterlijk 26 mei 2010 en per-
soonlijk tot en met 4 juni 2010. Een formulier voor de aanvraag van een kie-
zerspas is gratis te krijgen bij het cluster Burgerzaken. Krijgt u een kiezers-
pas, dan moet u wel uw stempas inleveren.

Stemmen met het stembiljet
U kunt stemmen door een stemvak voor de naam van de gewenste kandi-
daat rood te maken. Na het invullen kunt u het stembiljet zo dichtvouwen dat 
de namen van de kandidaten niet zichtbaar zijn. Daarna kunt u het stem-
biljet in de stembus doen. Vergist u zich bij het invullen van het stembiljet, 
dan kunt u bij de voorzitter van het stembureau éénmaal een nieuw stembil-
jet vragen. Een stembiljet is ongeldig, als meer vakjes rood zijn gemaakt 
of als er bijvoegingen op geplaatst zijn, waardoor de kiezer geïdenti-
fi ceerd kan worden. U stemt blanco door geen keuze te maken 
en het niet ingevulde stembiljet dichtgevouwen in de 
stembus te doen. 

Voor meer informatie over:
· gemeenteraad
· raadsvergaderingen
· achterliggende stukken
kunt u contact opnemen 
met de griffi er. 

Als u in wilt spreken in de raads-
vergadering moet u zich even 
aanmelden bij de griffi er. Aan-
melden kan tot 12.00 uur op de 
dag van de raadvergadering.

E-mail: griffi e@uithoorn.nl. 
Telefoon: 513 963

Nieuws uit de
gemeenteraad
VOORAANKONDIGING RAADSVERGADERING 27 MEI 2010

De raadsvergadering van donderdag 27 mei 2010 is geheel gewijd aan twee 
hoofdonderwerpen:
• De behandeling van de Jaarrekening 2009 en de bijbehorende accoun-

tantsrapportage. Hiermee legt het college verantwoording af over het ge-
voerde beleid in 2009.

• De behandeling van de eerste Voortgangsrapportage 2010 en het Pro-
grammaplan 2011. Bij de besluitvorming hierover geeft de raad de kaders 
aan voor de voorbereiding door het college van de Programmabegroting 
voor het jaar 2011. Deze begroting wordt op 11 november 2010 behan-
deld door de gemeenteraad.

De behandeling en besluitvorming over deze onderwerpen vindt plaats 
in één vergadering. Er is deze avond dan ook geen Informatief Be-

raad. Om 19.30 uur wordt direct begonnen met de Raadsverga-
dering en het Politiek Debat. De avond wordt afgesloten met 

de stemmingen over deze onderwerpen. De agenda en de 
raadsvoorstellen vindt u vanaf 21 mei 2010 de websi-

te van de gemeente Uithoorn. Op woensdag 26 mei 
2010 staat de agenda op de gemeentepagina. 

Mocht u vragen hebben dan kunt u contact op-
nemen met de griffi er van de gemeente-

raad van Uithoorn, tel. 0297-513963 
of e-mail: griffi e@uithoorn.nl. De buitendienst heeft de vaste plan-

ten bij de kruispunten van de Zijdel-
weg teruggesnoeid. Dit is gedaan, 
omdat de vaste planten daardoor 
gedwongen worden eerst te gaan 
groeien en niet al hun energie te 

stoppen in het gaan bloeien. Door 
deze aanpak sluiten de plantenvak-
ken mooi dicht en vergen minder on-
derhoud. 
De planten gaan later in het seizoen 
gewoon bloeien.

Snoeien vaste planten bij 
kruispunten Zijdelweg

Regeling inzameling kunststof

Verkiezingsmarkten
Met het oog op de verkiezingen voor de Tweede Kamer presenteert 
een aantal van de deelnemende partijen zich aan u op verkiezings-
markten in de gemeente Uithoorn. De eerste verkiezingsmarkt is op 29 
mei 2010 in winkelcentrum Zijdelwaard. Op 5 juni 2010 is de tweede 
verkiezingsmarkt in winkelcentrum Amstelplein. Op beide dagen zijn 
de partijen present van 12.00 uur tot 15.00 uur. Partijen die nog geen 
kraampje gereserveerd hebben kunnen dit tot en met vrijdag 21 mei 
alsnog doen bij de afdeling Burgerzaken, tel. 0297-513111.
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A L G E M E N E  I N F O R M A T I E
Activiteitenkalender

Activiteiten en evenementen
Organiseert u een leuk evenement of activiteit in Uithoorn of De Kwakel? Laat 
het ons weten! Wij zorgen voor plaatsing op de activiteitenkalender. Deze 
vindt u op onze website en de gemeentepagina in de Nieuwe Meerbode.

Meer weten?
-  Bezoek www.uithoorn.nl/activiteiten voor meer informatie over de activi-

teitenkalender, het aanvragen van een vergunning of melding. 
- Stuur uw vraag of foto’s naar: activiteitenkalender@uithoorn.nl 
De gemeente behoudt zich het recht voor om activiteiten of evenementen 
niet te vermelden.

Activiteitenoverzicht gemeente Uithoorn

19 mei Schrijfster Franca Treur wordt in de bibliotheek van 
Uithoorn, A. Ariënslaan, door literatuurcriticus Arjan 
Peters geïnterviewd over m.n. haar debuut ‘Dorsvloer vol 
confetti’. 20.15-22.00 uur. Toegang: € 10,50. 

 19 t/m 24 mei Kermis op Evenemententerrein Legmeer-West
 22 mei Inloopdagen CREA, Fort a/d Drecht, 13.00-16.30 uur
 24 mei Expositie Natuur Steen Goed, tot en met zondag 24 mei, 
 Galerie Fort a/d Drecht
 25 t/m 30 mei  Circus Freiwalds Menagerie, evenemententerrein 
 De Kwakel
 26 mei Bingo van Vita Welzijn en Advies en Cardanus in 

wijksteunpunt ’t Buurtnest, A. van Schendellaan. 
Aanvang: 13.30 uur.

 29 mei  Bedrijvensportdag van Lionsclub Uithoorn op terrein 
Poldersport, Boterdijk 91. 10-16 uur. € 650 per team; 
maarten.mo@kpnplanet.nl

 29 mei Internationaal kanopolotoernooi Michiel de Ruyter, 
Amsteldijk Zuid, 10-16 uur

 30 mei Internationaal kanopolotoernooi Michiel de Ruyter, 
Amsteldijk Zuid, 9-16 uur

 30 mei  Kwakels Loopje, puzzel-wandeltocht voor jong en oud, 
start tussen 11.00 en 12.00 uur bij Dorpshuis De Quakel. 
Deelname is gratis.

 31 mei open drive Bridgevereniging Uithoorn, Sporthal 
 De Scheg, aanmelden 19.15 uur (vol=vol)
 5 juni Woondag Uithoorn, Woonevenement over verhuizen en 

verbouwen en alle nieuwbouwprojecten in Uithoorn, van 
10.00-17.00 uur, Gebouw ‘De Wieger’, Wiegerbruinlaan 8, 
Uithoorn

 5 juni Inloopdagen CREA, Fort a/d Drecht, 13.00-16.30 uur
 7 t/m 10 juni Avondvierdaagse, vanaf 18.00 uur, diverse startlocaties.
 8 juni Bewonersoverleg Thamerdal, Ponderosa, 20.00 uur
 12 juni opening speelveld en buurt barbecue Ringslang,
 13 juni Timeus toer- en tandemtocht, start tussen 9 en 12 uur bij 

Plux, Joh. Enschedeweg 180
 19 juni Inloopdagen CREA, Fort a/d Drecht, 13.00-16.30 uur
 19 juni Midzomerfeest, Feestcomité De Kwakel, 
 Centrum De Kwakel
 22 juni Buurtcommissie Europarei, ’t Buurtnest, 19.30 uur
 25 juni  Braderie in Oude Dorp, 9-21 uur
 26 juni Goud van Oud, Oude Dorp
 29 juni t/m 2 juli Rolstoelvierdaagse, Rode Kruis afd. Uithoorn, 
 start en fi nish bij Het Hoge Heem, Wiegerbruinlaan
 10 juli Braderie op Amstelplein, 9-17 uur

Kijk voor de wekelijkse activiteiten en activitei-
ten voor de rest van het jaar op onze website 
www.uithoorn.nl/activiteiten. Meer informatie 
over de buurtbeheeracties: Kijk ook op buurt-
beheer.uithoorn.nl

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

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

 TER INZAGE
Permanent
-  V Verordening tot tweede wijziging op de Algemene rechtenverordening 2009. 

Inzageperiode : onbeperkt
- Verordening Commissie Brede School. Inzageperiode: onbeperkt
- Wijziging Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning ge-

meente Uithoorn 2008: onbeperkt 
- Proces-verbaal uitslag gemeenteraadsverkiezing Uithoorn 3 maart 2010.
 Inzageperiode: onbeperkt
Tijdelijk 
- Verkeersbesluit aanwijzing gereserveerde ehandicaptenparkeerplaats bij de 

woning Jan van Galenlaan 13. Inzageperiode t/m 9 juni 2010.
  Info: mevrouw M. Vermaas, tel.; 0297-513111
 - Ontwerpbestemmingsplan “Chemieweg” , inzageperiode 7 mei t/m 18 juni 

2010. Info: mevrouw A. Stevens, tel.: 0297-513111
 - Ontwerp bestemmingsplan “Zijdelweg”, inzageperiode 7 mei t/m 18 juni 2010. 

Info: mevrouw A. Stevens, tel.: 0297-513111

 INGEDIENDE BOUWAANVRAGEN/AANLEGVERGUNNINGEN
De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van bezwa-
ren hiertegen is nog niet mogelijk.
De Kwakel
- Drechtdijk 60, lichte bouwaanvraag voor het oprichten van een serre.
- Kwakelsepad 22, reguliere bouwaanvraag voor het oprichten van een wo-

ning.
- Boterdijk 150, sloopaanvraag en/of sloopmelding voor het verwijderen van een 

asbestcement golfplaat, - goot en - afvoer.
Dorpscentrum
- Prinses Irenelaan 2, lichte bouwaanvraag voor het plaatsen van een dakkapel 

aan de voorzijde.
Legmeer-West
- Dwergmuis 2, lichte bouwaanvraag voor het vergroten van een woning.
Bedrijventerrein Uithoorn
- Burgemeester van Meetelenstraat 35, reguliere bouwaanvraag voor het op-

richten van 7 woningen.

 VERLEENDE VERGUNNINGEN/ONTHEFFINGEN
Tegen de afgifte van deze vergunningen c.q. verleende ontheffi ng kunt u wel be-
zwaar maken. Hoe u dat moet doen leest u bovenaan in deze advertentie in het 
grijze kader
De Kwakel
- Vuurlijn 51, verklaring van geen bezwaar aan Sport en Spel voor het organise-

ren van sport en spelweekend van 14 mei om 16.30 uur t/m 16 mei 2010 om 
17.00 uur.

Legmeer-West
- Randhoornweg, vergunning aan Stunt Movie Production voor het organiseren 

van een stuntshow op het parkeerterrein op 9 juni 2010 van 19.30 tot 21.15 
uur. Bezwaar t/m 21 juni 2010

- Randhoornweg 100, verklaring van geen bezwaar aan UWTC voor het organi-
seren van de Jubileum Jeugdronde op 11 september 2010 van 9.30 tot 16.30 
uur.

OFFICIËLE MEDEDELINGEN EN BEKENDMAKINGEN

B&W laten 
twee smiley’s 
op Drechtdijk 
plaatsen
Meerdere malen hebben be-
woners van de Drechtdijk hun 
zorg uitgesproken over het 
verkeer op de Drechtdijk dat 
te hard rijdt. Tijdens overleg 
met de bewonerswerkgroep 
is aan de gemeente gevraagd 
om smiley’s (snelheidsinfor-
matiedisplay’s) te plaatsen 
om zo weggebruikers er be-
wust van te maken dat zij te 
hard rijden, zodat zij overgaan 
op de toegestane snelheid. 
De gemeente gaat binnenkort 
twee smiley’s plaatsen binnen 
de 50 km/uur zone. Een in de 
richting van de Noordzuidrou-
te en een in de richting van de 
Boterdijk.

LOPENDE 
PROJECTEN

• Aansluiting Randweg-Legmeer-
dijk permanent afgesloten

• Grootschalige renovatie buiten-
ruimte Europarei

• Herinrichting Heijermanslaan (tot 
eind april 2010)

• Verleggen waterleiding langs 
N201 bij Randweg; fi etspad ge-
stremd tot begin mei 2010.

• Herinrichting Fregat tot medio ju-
li 2010

WERK IN 
UITVOERING

AANLEG BESTRATINGEN 
MEERKIKKER (EILAND 
LEGMEER-WEST FASE 2) 

Eind 2008 is de Firma Horsman & 
Co begonnen met de bouw van de 
appartementen aan Meerkikker. Me-
dio deze zomer worden de eerste 
appartementen opgeleverd. 
Het buitenterrein en de apparte-
menten aan Meerkikker vormen 
een apart stukje Legmeer-West. 
Ten eerste vanwege de vrijstaande 
appartemententorens en ten twee-
de vanwege het groene karakter. 
Dit ‘schiereiland’ is omgeven door 
water. Aan de oostzijde van het ei-
land ligt de ecozone, die loopt vanaf 
de N201 tot aan de Randweg/Op de 
Klucht. Aan de westzijde ligt de wa-
terplas die met twee verbindingswa-
tergangen en twee vaarduikers is ge-
koppeld aan de ecozone. In de week 
van 10 mei 2010 is aannemer Fro-
nik Infra BV begonnen met de eer-
ste werkzaamheden voor het aan-
leggen van bestrating in Meerkikker. 
Vervolgens leggen de nutsbedrij-
ven de nutsvoorzieningen voor de 5 

appartemententorens aan. Daarna 
gaat Fronik verder met het aanslui-
ten van de riolering op de apparte-
menten en het aanleggen van de be-
strating. Nadat al het grondwerk en 
de bestrating gereed zijn, worden de 
grasgedeelten ingezaaid en worden 
tussen oktober 2010 en eind april 
2011 de beplantingen en bomen 
geplant. Omdat de appartementen 
niet allemaal tegelijk worden opge-
leverd, vinden ook de bestratings-
werkzaamheden gefaseerd plaats 
en is het nodig om voor de kopers 
van de appartementen een tijdelijke 
ontsluitingsweg te maken. De bewo-
ners aan en langs de tijdelijke ont-
sluitingsweg zijn hierover met een 
brief op de hoogte gesteld. 

Samenvatting planning van 
werkzaamheden 
Start werkzaamheden: mei 2010. Op-
levering appartementen: juni t/m sep-
tember 2010. Afronden bestratings-
werk op het eiland: medio oktober 
2010. De beplanting begint in oktober 
2010.

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

Ga fietsen, 
in Meimaand Fietsmaand! 

Meimaand Fietsmaand maakt deel uit van de campagne 
Heel Nederland Fietst.



Is uw huisdier zoek?
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INFORMATIEF

COLOFON

DIERENARTsEN
Dierenartsenpraktijk
Mijdrecht-Wilnis, 
Bozenhoven 69-71, Mijdrecht, 
tel: 0297-293939.
Behandeling na tel. afspraak
Dierenartsenpraktijk Wilnis, 
Herenweg 95, Wilnis, 
tel: 0297-242436.
Open spreeku. di. en do. 17.00-18.00 
u. Overige tijden na tel. afspraak
Dierenkliniek Amstel,
Vecht & Venen Herenweg 129,
3645 DJ Vinkeveen tel 0297-263758 
fax 0297-594080 www.kkavv.nl
Dierenkliniek De Ronde Venen
Dorpsstraat 40, 3641 EC Mijdrecht, 
tel: 0297-241146. Ma. t/m vr. volgens 
afspraak. Buiten openingstijden: uit-
sluitend voor spoedgevallen dag en 
nacht bereikbaar op tel: 0297-241146.
Dierenartsenpraktijk 
Uithoorn-Aalsmeer, 
Marijnenlaan 46, 1421 NH Uithoorn, 
tel: 0297-560627. Behandeling na tel. 
afspraak

sTICHTING DE BAAT
Kerkvaart 2, tel. 0297-230280.

PsyCHOLOGIsCHE
HuLPvERLENING

De Ronde Venen/Uithoorn:
Praktijk voor directe psychologische 
hulpverlening, Drs. J.M.M. Simons 
klin. psychol./psychotherap. en me-
dew. 0297-285371 of 0297-568866; 
www.simons-psychologische-
begeleiding.nl
De Ronde Venen: Praktijk voor 
psychologische hulp-verlening, R. 
Rap, tel: 0297-286436
Nes a.d. Amstel/Uithoorn: 
Praktijk voor Eerstelijnspsychologie 
Nes a/d Amstel, Mw. drs. C. de Klerk, 
gezondheidszorgpsycholoog (BIG 
geregistreerd) tel./fax: 0297-582706; 
06-44222810; psychoprakt@hetnet.
nl; www.psychoprakt.nl

sTICHTING IMET
De Ronde Venen: Gespecialiseerde 
praktijk voor behandeling van angst-, 
dwang-, identiteits- en eetstoornis-
sen. Landelijk infonr. 071-5234234. 
www.imet.nl

sTICHTING
RECHTswINkEL

De Ronde Venen: Hoofdweg 1, 
Mijdrecht. Het spreeku. is op de 
di.avonden van 19.30-20.30 u.
In juli en augustus geen spreeku.

vvv/ANwB
VVV De Ronde Venen/ 
Vinkeveense Plassen:
Herenweg 144, 3645 DT 
Vinkeveen, tel: 0297-214231. 
vinkeveen@vvvhollandsmidden.nl
www.vvvvinkeveen.nl
ma en zo gesloten, di, wo, do, vr 
10.00-16.00 u; za 10.00-14.00 u.
VVV/ANWB Uithoorn: 
Kon. Julianalaan 54, 1421 AH 
Uithoorn, tel. 0297-532725. 
uithoorn@vvvhollandsmidden.nl
ma 10.00-16.00 u./ di t/m vr 9.30-
13.00 u/13.30-17.30 u. za 9.30-13.00 
u/13.30-15.00 u./zo gesloten.

zORG & 
DIENsTvERLENING

Zuwe Zorg in De Ronde Venen:
Hoofdweg 1, 3641 PN Mijdrecht: 
Thuiszorg (voor persoonlijke zorg 
thuis), Maatschappelijk werk (voor al 
uw vragen en problemen), Jeugd-
gezondheidszorg en Pedagogisch 
Bureau (voor ouders en kinderen 
van 0-18 jr): Zuwe Informatielijn tel. 
0900-2359893. Hulp bij het Huis-
houden, tel. 0348-437000. Of kijk op: 
www.zuwezorg.nl.
Centrum Indicatiestelling 
Zorg (CIZ): voor info., advies of 
aanmelding voor thuiszorg, verpleeg-
thuiszorg, opname in een verzorging-
huis of verpleeghuis kunt u contact 
opnemen ma t/m vr 9.00-17.00 u, 
tel. 0900-3573573.
Uitleen, verhuur, verkoop van 
hulpmiddelen en verpleegarti-
kelen: Thuiszorgwinkel Mijdrecht, 
Hofland 6, tel. 0297-273538. 
Open: ma t/m vr 9.30-15.00 u.
Hulplijn De Ronde Venen:
tel. 0297-242136 voor aanvragen 
vrijwillige hulpverlening.
Ned. Patiënten Vereniging 
Vrijwillige thuiszorg:
De Ronde Venen, tel: 0297-582693 
voor info en aanvragen.

zwANGERsCHAP
Maatschap Verloskundigen: ‘De 
Ronde Venen’, Croonstadtlaan 1a, 
3641 AL Mijdrecht, tel. 0297-272300. 
Tel. inschrijf spreeku. ma. 16.30-18.00 
u. en di. van 13.30-14.30 u. Spreeku. 
vlgs afspraak.

sLACHTOFFERHuLP
NEDERLAND

Slachtofferhulp biedt gratis 
praktische, juridische en emotionele 
ondersteuning aan slachtoffers en 
betrokkenen van misdrijven en 
verkeersongevallen. U kunt bij ons 
terecht op verschillende spreekuren 
in de regio, zonder wachtlijst. Bel 
voor een afspraak of voor meer info: 
0900-0101. www.slachtofferhulp.nl

DOkTERsDIENsTEN
De Ronde Venen: Alle diensten van 
de huisartsen worden gedaan vanuit 
de huisartsenpost in Woerden, tel. 
0900-4701470. Dit geldt voor het hele 
weekend, feestdagen en voor werk-
dagen van 17.00 u. tot de volgende 
dag 8.00 u.
Uithoorn: Spoedgevallen overdag via 
eigen huisarts of tel. 0297-531111. 
Spoedgevallen avond/nacht/week-
enden via huisartsenpost Ziekenhuis 
Amstelveen, tel. 020-4562000.

APOTHEEk
*Apotheek Veldzijde, Dorpsstraat
47 Wilnis, tel: 0297-288934. 
Open: ma t/m vr 8.30-12.30 u 
en 13.30-17.30 u.
*Apotheek Mijdrecht, Hofland 48, 
tel: 0297-286262. Open: ma. t/m vr. 
8.30-12.30 u en 13.30-17.30 u.
*Apotheek Vinkeveen, Herenweg 
57, tel: 0297-262033. Open: ma t/m 
vr 8.30-18.00 u; za 10.00-11.00 u. 
(uitsluitend voor spoedgevallen!)
*Apotheek De Ronde Venen,
Hoofdweg 6a, tel: 0297-285163. 
Open: ma t/m vr 8.30-12.30 u en 
13.30-17.30 u.
*Buiten deze tijden kan men 
terecht bij Zuwe Hofpoort Apotheek, 
Polanerbaan 2, 3447 GN 
Woerden, tel. 0348-427851.

DIERENHuLP
Dierenambulance
tel: 06-53315557.

Verschijnt woensdag

EDItIE 2:
DE RoNDE VENEN,
MIjDRECHt, WIlNIs,
AMstElHoEk, DE HoEf, 
VINkEVEEN, WAVERVEEN,
VRoUWENAkkER,
ZEVENHoVEN

EDItIE 3:
UItHooRN, DE kWAkEl,
NEs A/D AMstEl

Redactiekantoor
Aanleveren van kopij, 
foto’s en advertenties:
redactiemijdrecht@meerbode.nl
redactieuithoorn@meerbode.nl

Anselmusstraat 19
3641 AM Mijdrecht
tel. 0297-581698
Mobiel 06-53847419
fax 0297-581509
Internet www.meerbode.nl

Redactie/acquisitie
medewerkers:
Nel van der Pol
Kees Jan Koedam
André Veenstra

Druk:
Boesenkool Krantendruk B.V.
Castricummerwerf 39-41
1901 RV Castricum
tel. 0251-656750
fax 0251-650741
E-mail info@boesenkool.nl

Verspreiding:
www.verspreidnet.nl
tel. 0251-674433

Bezorgklachten:
tel. 0297-581698

Centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
tel. 0297-341900
fax 0297-342900

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

122e jaargang

Advertentie-tarieven:
op aanvraag

EDItIE 2
oPlAAg 15.450

EDItIE 3
oPlAAg 14.050

Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reage-
ren op artikelen of zijn mening 
te geven op ontwikkelingen die 
spelen binnen de gemeente. 
Uw ingezonden brief dient 
echter ondertekend te zijn met 
naam en adres, telefoon of e-
mailadres. De redactie behoudt 
het recht brieven in te korten of 
te weigeren.

let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op 
attent, dat door ons in deze krant 
geproduceerd advertentie-, 
foto-, en/of tekstmateriaal niet 
beschikbaar wordt gesteld aan 
derden. Dus ook niet per e-mail, 
fotokopie of anderszins zonder 
uitdrukkelijke, schriftelijke toe-
stemming van de uitgever!

WWW.MEERBoDE.Nl

www.sosderondevenen.nl

JA, ook ik wil grenzeloos investeren in onderwijs.

O Ik wil donateur van SOS worden 
 en zeg een jaarlijkse bijdrage toe van   ..................................................

O Ik schenk eenmalig een bedrag van   .....................................................

 ten bate van het project ‘Grenzeloos investeren in onderwijs’

Ik zal mijn bijdrage overmaken t.n.v. SOS De Ronde Venen te Mij-
drecht op bankrekening 45.91.18.994 van ABN-AMRO Bank te Mij-
drecht, onder vermelding van mijn keuze.

Naam .............................................................................................................................

Adres .............................................................................................................................

Tel.nr...............................................................................................................................

Dit strookje svp inleveren bij/opsturen naar: 
SOS/DRV,
Postbus 54, 3645 ZK Vinkeveen.

STICHTING ONTWIKKELINGS
SAMENWERKING DE RONDE VENEN

GRENZELOOS
INVESTEREN
IN ONDERWIJS

De bouw van scholen en de verbetering van het onderwijs in de Derde 
Wereld samen met het geven van voorlichting en educatie aan de bevolking 
binnen de eigen gemeente over de noodzaak van ontwikkelingssamenwer-
king zijn de belangrijkste doelen van SOS De Ronde Venen. Als de school 
er eenmaal staat is het aan de leerkrachten, de leerlingen en de ouders om 
er iets van te maken: goed onderwijs met goede voorzieningen ook voor de 
allerarmste kinderen. Met hulp van onze donateurs gaat dit lukken!

Shai Shahar

Belangrijke telefoonnummers:
Infolijn Dierenbescherming
Regio Uithoorn/De Ronde Venen
en omstreken: 0297-343618.

Voor vermiste/gevonden huisdieren & klach-
ten dierenmishandeling op maandag t/m vrij-
dag van 9.30-11.30 uur. Buiten deze uren kunt 
u de voicemail inspreken.

Internetsite:
www.aalsmeer.dierenbescherming.nl

Dierenambulance:
Voor informatie over vermiste of gevonden 
dieren, spoedgevallen en gevonden honden: 
tel. 06-53315557.

Vermist
- Oudhuijzerweg in Wilnis, rood/oranje grote kater van bijna 4 jaar.  
 Zijn naam is Max. Hij heeft op zijn voorhoofd in de kleur-
 tekening een ‘M’ en achter zijn linkeroor zit een bultje. 
- Antoon Coolenlaan in Uithoorn, kleine lapjespoes met halve
 staart. Ze is 16 jaar en heet Sita. 
- Oranjelaan in Uithoorn, cyperse grijze kater van 8 jaar.
 Zijn naam is Steak. 

Gevonden 
- Achterbos in Vinkeveen, rood cyperse poes. 
- Botsholsedijk in Waverveen, zwarte poes met witte pootjes en
 witte bef.
- Waverveense Pad in Waverveen, witte poes met zwart op de kop,  
 zwart kinnetje en een zwarte staart.
- Shellstation N201 in Mijdrecht, grote grijze kater met zwarte
 strepen op zijn voorpoot.

Nadere informatie: Rielof Dijkstra
Tel/fax: 0297-341878
E-mail adres: rielof@kabelfoon.nl

Vertolker van de easy swing in de stijl van Frank Sinatra. 

Shai Shahar groeide op in Philadelphia, vertrok op 17-jarige leeftijd, Mom-
ma dont allow, woonde jaren in Israël, Let’s fl y away. en is in 2002, I’ve got 
you under my skin, defi nitief in Nederland komen wonen. 

In 2006 en 2007 vulde zijn warme stem de tuin tijdens Chazz, onder andere 
met De West Coast Big Band. 

De man met de hoed, zanger en entertainer, werd direct een publiekslie-
veling. 

Dit jaar zal Shai als Master of Ceremonies optreden tijdens The Children’s 
Charity Jazz Festival. What a wonderful world, what a beautiful day.

CHAZZ 2010
zaterdag 12 juni

15.00 tot 23.00 uur
Westzijde 50

De Hoef
Voorverkoop: www.chazz.nl

Mijdrecht Boekhandel Mondria
Wilnis Drogisterij De Nagtegaal
Vinkeveen Drogisterij De Bree

www.ivn.nl/derondevenen&uithoorn

NATUUR 
DICHTBIJ 
HUIS

Elke veertien dagen vindt u hier een column van de Vereniging voor 
“natuur- en milieueducatie (IVN), afdeling De Ronde Venen & Uithoorn”

IVN meldpunt natuurwaarnemingen: Telefoon 0297-563813

Slagveld op de 
spoordijk!

Natuurliefhebbers moeten 
zo nu en dan de geest van 
Sherlock Holmes hebben 
om de mysteries te kunnen 
duiden die ze onderweg te-
genkomen. Dit realiseerde 
ik me kortgeleden toen ik 
het tafereel van een fi kse 
moordpartij betrad. Midden 
op de spoordijk lag het stof-
felijk overschot van een iets 
te heet gewassen mol. Bij 
nadere beschouwing bleek 
het een spitsmuis te zijn, ver-
moedelijk een bosspitsmuis: 
de vacht was op de rug vrij 
donker, terwijl de buik juist 
een veel lichtere tint had. De 
kleurscheiding zette zich zelfs 
op de staart duidelijk zicht-
baar door. Het beestje lag 
vredig op zijn zij en op het 
eerste gezicht was niet dui-
delijk waaraan het dier was 
overleden. Bosspitsmuizen 
redden het op zijn hoogst een 
jaar of twee. Niet zo verwon-
derlijk als je weet wat zo’n 
klein lichaampje allemaal 
moet doorstaan. Met een 
hartslag van zo’n 600 slagen 
per minuut moet deze motor 
continu van voedsel worden 
voorzien en dagelijks eten ze 
daarom vrijwel hun hele ei-
gen gewicht aan voedsel. Ze 
verbruiken zelfs zoveel ener-
gie dat een bosspitsmuis na 
drie uur zonder voedsel al van 
de honger sterft. Het beestje 
is dag en nacht op zoek naar 
zijn slachtoffers, die vooral 
bestaan uit insecten, spinnen 
en wormen maar ook pisse-
bedden of slakken slaan ze 
niet af. Zijn gebit, bij niet al 

te oude dieren te herkennen 
aan roodachtige punten, is 
daarom vlijmscherp. Omdat 
ze buiten de paartijd volstrekt 
gefocust zijn op het vinden 
van voedsel, dulden ze abso-
luut geen concurrenten in de 
buurt. Als ze een medebos-
spitsmuis in de buurt aantref-
fen zijn ze dan ook genade-
loos. Ze piepen agressief en 
op hoge toon tegen elkaar 
en als dat niet voldoende is 
volgt een gevecht op leven 
en dood. Met deze kennis (ik 
geef het toe, achteraf verwor-
ven) kon ik reconstrueren wat 
zich naar alle waarschijnlijk-
heid op dit kleine slagveld 
had afgespeeld. Op korte 
afstand van dit ogenschijnlijk 
vredig overleden muisje lag 
een tweede slachtoffer waar 
de doodsoorzaak wat duide-
lijker zichtbaar was. De buik 
van het beestje was openge-
reten en de ingewanden kwa-
men naar buiten. Op enkele 
centimeters afstand lag nog 
een stukje vacht dat voordien 
de boel bij elkaar gehouden 
had. Dat deze kleine vech-
tersbaas niet zonder slag of 
stoot naar gene zijde was 
gegaan, was te zien aan zijn 
bek. Deze zat vol bloed en de 
spatten zetten zich voort tot in 
zijn nek. Hij had duidelijk fl ink 
beet gehad wat natuurlijk de 
doodsoorzaak was van zijn 
collega even verderop. Tja, 
de natuur is mooi, maar niet 
voor tere zielen vrees ik.

Sep Van de Voort,
IVN natuurgids
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Acht team strijden om AH Jos van den Berg straatvoetbaltoernooi troffee

Uithoornse Galactic Footballers onverslaanbaar

Hoewel de lengte en de leeftijd van de spelers nogal 
eens verschilden, in het spel was het niet te merken

Het winnende team met hun coach

Het team Dogs, dat een welverdiende 
tweede plaats behaalde

Jos van den Berg met de winnaars van het Calve/
AH Jos van den Berg straatvoetbaltoernooi

Uithoorn - Zaterdag jl. hebben 
tientallen jonge voetballiefheb-
bers van 9 tot en met 13 jaar oud 
hun straatvoetbal-skills getoond 
op het KNVB Calvé Straatvoetbal-
toernooi, dat mede georganiseerd 
werd door Albert Heijn Jos van den 
Berg en plaats vond op het  Am-
stelplein in Uithoorn. Acht teams 
uit Uithoorn deden mee aan het 
toernooi waar de kids door middel 
van hun ‘panna’s en ‘akka’s pro-
beerden om een plek in de regio-
finales te veroveren! Zowel spelers 
als publiek genoten van de sportie-
ve middag.  Het was een genot om 
deze jonge spelers met elkaar te 
zien voetballen. Geen ongetogen 
woord, geen scheldpartijen, geen 
ouders aan de zijlijn die zich met 
het spel bemoeien.
Het was een lust voor het oog en 
wat een talentjes liepen er rond. 
Vooral het team Galactic Footbal-
lers met Jessy, Iman, Simon en Ja-
den blonken uit in hun prima sa-
menspel. Zij streden dan ook in 
de finale tegen de Dogs met daar-
in spelend Fabrice, Jardi, Julian, Fa-
bien en Rich. 

Gelijk op 
Het eerste deel van de finale ging 
het behoorlijk gelijk op en bleef de 
stand 0-0. Maar toen viel het eer-
ste doelpunt bij de Galactic Foot-
ballers en was het hek van de dam. 
Met maar liefst 7-0 werden zij de 
verdiende winnaars. 

Op zaterdag 12 juni kan dit team 
nogmaals zijn kunsten vertonen 
bij de regiofinale in Heenvliet. “In 
Heenvliet gaan we ook winnen 
door goed samen te spelen, kansen 
af te maken en nóg meer panna’s 
te maken”, aldus de enthousiaste 

winnaar Iman van de Galactic Voet-
ballers. Ook de deelnemers van de 
overige zes teams: ‘de Piranja’s’ met 
Youp, Merko, Lucas, Jim en Jess, 
‘Badboys’ met Stan, Morris, Davey 
en Nick, ‘Brazieltjes’ met Stef, Olaf, 
Tim en Daan. ‘Rakkers’ met Wou-
ter, Boris, Ruben en Bob en ‘Street-
boys’ met Nick, Chris, Davey, Jas-
per en Bastiaan kregen na afloop 
een oorkonde van deelname. “Ie-
dereen heeft op een sportieve en 
vrolijke manier genoten van een 
spannend potje voetbal. Het was 
een hele leuke middag”,  aldus Pa-
trick van der Helm, supermarktma-
nager van Albert Heijn. “En niet al-
leen de spelers, maar ook alle toe-
schouwers hebben vol spanning de 
wedstrijden gevolgd.”

Lekker in beweging
De KNVB en Calvé Pindakaas or-
ganiseren dit jaar voor het tweede 
jaar samen straatvoetbaltoernooi-
en in het hele land. 44 daarvan én 
zes regiofinales vinden plaats bij 
Albert Heijn. Ook verschillende ge-
meenten organiseren toernooien 
waarvoor kinderen zich kunnen in-
schrijven. Met de toernooien wil-
len de organiserende partijen zo-
veel mogelijk kinderen op een vro-
lijke en sportieve manier laten zien 
hoe leuk het kan zijn om te be-
wegen en met elkaar een potje te 
voetballen. Dit om te benadrukken 
dat gezond leven bestaat uit ge-
zond eten én voldoende beweging. 
AH Jos van den Berg stelde voor de 
winnaar van deze dag een prachti-
ge AH Jos van den Berg-bokaal be-
schikbaar waar de Galatic Footbal-
lers ape trots op waren. En nu op 
naar de volgende finale. 

We houden u op de hoogte!

Er werd heel tactisch, vol vuur,
maar heel sportief gespeeld



Uithoorn - Op zaterdag 15 mei 
speelde de C1 zat van Legmeervo-

gels het sterkbezette Bert van der 
Plas toernooi op het fraaie voet-

balcomplex van OJC Rosmalen. De 
twaalf deelnemers zijn voornamelijk 
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KDO 1 dringt door tot de 
tweede ronde nacompetitie
De Kwakel - Op Hemelvaartsdag 
stond de returnwedstrijd tus-
sen KDO en Diemen op het pro-
gramma. In de thuiswedstrijd af-
gelopen zondag wonnen de Kwa-
kelaars met 2-1 van Diemen. In 
de uitwedstrijd zou KDO dus aan 
één punt in Diemen genoeg heb-
ben om zich te plaatsen voor de 
tweede ronde van de nacompe-
titie.

Onder toeziend oog van vele luid-
ruchtige Kwakelse supporters begon 
om 14.30 uur de wedstrijd Diemen-
KDO. Na één minuut spelen zet-
te KDO direct de toon via spits Pa-
trick den Haan door zijn duel zeer fel 
in te gaan, dit leidde direct voor een 
gele kaart voor de afscheidnemende 
Den Haan. In de beginfase was KDO 
de ploeg die het spel naar zich toe-
trok en wist diverse malen kansrijk 
voor het Amsterdamse doel te ver-
schijnen. Echter bleef tot dan toe de 
openingsgoal uit, maar daar leek in 
de 20e minuut verandering in te ko-
men via Rainier Onderwater. Uit een 
vrije trap van laatste man Bart-Jan 
van der Jagt kopte Onderwater vrij-
staand de 0-1 binnen, maar tot gro-
te ongenoegen van heel De Kwakel 
werd dit doelpunt ten onrechte af-
gekeurd wegens buitenspel. KDO 
liet zich niet gek maken door dit in-
cident en hield vertrouwen in een 
goed resultaat. 

Beloning
Na een half uur spelen kwam toch 
de beloning voor het prima spel van 
de Kwakelaars via Rick Kruit. Kruit 
kreeg de bal in het zestienmeterge-
bied aangespeeld van Joeri Stange. 
Kruit, sterk aan de bal deze middag, 
frummelde zich door de Amsterdam-
se verdediging en schoot uit de kluts 
de bal in de linkerbenedenhoek, 0-1.  
Een grote vreugde-uitbarsting bij 
KDO was het gevolg, want met deze 
stand moest Diemen minimaal twee 
keer scoren om langszij te komen. 
KDO kon helaas niet lang genieten 
van deze voorsprong, want de eerste 
kans voor Diemen, één minuut na de 
openingsgoal, leidde tot de gelijk-
maker. Door matig dekken achter-
in bij KDO kon een speler van Die-
men uit een corner geheel vrijstaand 
de 1-1 binnentikken. KDO leek even 
van slag en bij Diemen kwam het 
besef dat zij deze middag echt nog 
niet kansloos waren. Vlak voor rust 
kwam Diemen, geheel tegen de ver-
houding in, op 2-1 na ongelukkig op-
treden van keeper Peter Onderwater. 
Onderwater kwam te ver zijn doel uit 
na een bal van de rechterkant. De 
speler van Diemen was eerder bij de 
bal dan Onderwater, die de Kwakel-
se doelman omspeelde, waarna Pe-
ter de aanvaller onderuithaalde en 
het gevolg was een penalty.
Deze penalty werd zuiver in de rech-
terbenedenhoek ingeschoten, waar-
door Diemen met een heerlijk ge-

voel de kleedkamer in kon gaan. 
KDO was de betere ploeg in de eer-
ste helft, maar Diemen was efficiën-
ter met de geboden kansen.

Ontsnapt
Na twee minuten spelen in de twee-
de helft ontsnapte KDO doordat een 
bal vanaf 20 meter ternauwernood 
langs de paal ging. KDO, gesteund 
door een zeer fanatieke meegereis-
de aanhang, besefte dat de wed-
strijd nog lang niet gespeeld was 
en bleef knokken voor elke meter. In 
de 50e minuut kwam KDO op gelij-
ke hoogte opnieuw uit een dode spel 
situatie. Een corner van de rechter-
kant werd half weggewerkt door de 
Amsterdamse verdediging, waarna 
de bal voor de voeten van Rainier 
Onderwater kwam. Onderwater, die 
eerder deze middag een treffer af-
gekeurd zag worden, schoot de bal 
fraai in de rechterhoek, 2-2. In het 
restant van de tweede helft was het 
voor KDO zaak om geen tegentref-
fer meer te incasseren, omdat er an-
ders penalty’s zouden komen. In de 
nacompetitie wordt namelijk niet ge-
werkt met de Europese regel dat een 
uittreffer dubbel telt. Met man en 
macht werd er als Kwakels collectief 
gestreden en na ruim negentin mi-
nuten spelen floot de scheidsrechter 
af, waarna het feest van de Kwake-
laars kon beginnen.
Een groot compliment gaat uit naar 
het vertoonde spel van alle Kwakel-
se spelers. Dit is echt een presta-
tie waar ze met z’n allen zeer trots 
op kunnen zijn en dit smaakt naar 
meer! 

Aanstaande zondag om 14.30 uur 
speelt KDO, in het Sport en Spel 
weekend, in en tegen de nummer 
11 van de 3e klasse C in de twee-
de ronde van de nacompetitie. Mor-
gen, donderdag 20 mei om 19.30 
uur, treedt KDO thuis aan tegen Hil-
legom. De winnaar van deze wed-
strijden plaatst zich voor de grote fi-
nale op tweede pinksterdag op een 
neutraal terrein tegen de winnaar 
van de wedstrijd De Meteoor-Forti-
us, de verliezer gaat naar de poule-
fase. De verliezer van de ontmoetin-
gen tussen KDO en Hillegom speelt 
bovendien een beslissingswedstrijd 
om een plaats in de poulefase tegen 
de verliezer van De Meteoor-Fortius.

KDO 1 bedankt al haar meegereisde 
supporters enorm voor hun onvoor-
waardelijke steun in Diemen.
Dit geeft elke Kwakelse speler nog 
meer spirit om het maximale uit zich-
zelf te halen.
Het team hoopt dat zij ook in de ko-
mende twee wedstrijden tegen Hil-
legom van de partij zijn, want hun 
aanmoedigingen waren fantastisch 
te noemen.  De wedstrijd wordt aan-
staande zondag gespeeld op het 
sportpark aan de Stationsweg (num-
mer 37) in Hillegom. 

Kim Zethof en Chelly Drost 
Nederlands kampioen

Uithoorn - Kim en Chelly zijn op 6 
mei in Tegelen Nederlands kampi-
oen geworden met het meisjes voet-
balteam onder 15 van de KNVB dis-
trict West I. Dit jaar werden de Ne-
derlandse kampioenschappen voor 
speelsters onder 15 en 17 in Tegelen 
gehouden. De meiden van trainer 
Maurice Hagebeuk begonnen niet 
zo goed aan het toernooi. De eerste 
wedstrijd tegen district Oost bleef 
het 0-0 ondanks de vele aanvallen 
die op het doel van de tegenstan-
der werden uitgevoerd. De tweede 
wedstrijd was tegen het zwakke-
re district Noord. Chelly schoot nog 
wel van een grote afstand hard op 
de lat, maar helaas werd er met 1-0 
verloren. Maar daarna ging het team 
draaien. De speelsters van West 1 
gingen vol in de aanval. De volgen-
de twee wedstrijden werden daar-
door gewonnen, van West II met 1-0 
en van de gedoodverfde favorieten 
Zuid II met 2-1. Kim scoorde in de-
ze wedstrijd het winnende doelpunt. 
De laatste wedstrijd tegen het dis-
trict Zuid I bleef het 0-0, waarna het 
kampioenschap van Nederland bin-
nen was. Meiden gefeliciteerd.

Legmeervogels C1 zaterdag 
wint Bert van der Plas toernooi

derde divisieploegen en een paar 
hoofdklassers. De Vogels beginnen 
de eerste wedstrijd met een kleine 
overwinning van 1-0 op Nuenen.

De tweede wedstrijd tegen de Ros-
malen werd nipt verloren met 1-
0. Legmeervogels was veel ster-
ker maar Rosmalen was effectiever 
door te scoren uit hun enige aanval 
van de wedstrijd.

Ook de derde wedstrijd werd met 
1-0 verloren van Voorschoten ‘97. 
Tot dusver nog niet echt goed dus. 
Maar tegen Roda’23 wilde het team 
revanche nemen voor de neder-
laag tijdens de competitie. En dat is 
ruimschoots gelukt. Roda werd met 
5-0 verslagen. En dat in 30 minuten. 
De winning mood zat er nu goed in. 
Ook de laatste poulewedstrijd werd 
met grote cijfers gewonnen van sc 
Woezik, 4-0. Hierdoor plaatste het 
team zich voor de kruisfinales. Hier-
in kwamen ze een tweede beken-
de uit de competitie tegen, Water-
wijk. Waterwijk komt nog wel op 
voorsprong maar wordt vervolgens 
overklast door Legmeervogels en 
met maar liefst 5-1 van het veld ge-
stuurd. De finale wordt weer tegen 
OJC Rosmalen gespeeld. De spe-
lers lopen op hun laatste benen na 
3 uur voetballen. De krachten wor-
den opnieuw verzameld en Rosma-
len wordt met 3-0 verslagen. De 
beker is binnen. Een fantastische 
prestatie. 

Legmeervogels E1 wint 
van AC Milan en Sparta
Uithoorn - Op zaterdag 15 mei is 
in Heerhugowaard het 1e Reiger 
Boys International Youth Tourna-
ment gehouden. Naast Legmeervo-

gels E1 deden er op dit zeer sterk-
bezette toernooi nog 31 jeugdteams 
mee uit binnen- en buitenland. O.a. 
AC Milan, Liverpool en Bayer Le-

verkussen, PSV, Feijenoord en ADO 
Den Haag. De E1 verloor de 1e wed-
strijd tegen Helmond Sport. De vol-
gende twee wedstrijden zorgden er 

voor dat de dag niet meer stuk kon. 
Eerst werd Sparta Rotterdam versla-
gen, nadat Max de keeper van gro-
te afstand met een lob verschalkte. 
Vervolgens maakte AC Milan kennis 
met de mannen uit Uithoorn. Leg-
meervogels E1 kon goed weerstand 
bieden en won zelfs de wedstrijd 
na een afstandschot van Max (in 
de kruising). Na de wedstrijd gin-
gen de mannen met de Milanezen 
op de foto (zie hiernaast); het ge-
beurt natuurlijk niet dagelijks dat 
ze tegen zo’n topteam mogen voet-
ballen. Nagenietend van dit succes 
waren de mannen met hun gedach-
ten waarschijnlijk elders, want na 
een gelijkspel tegen DWV uit Am-
sterdam (doelpunt Pieter) ging het 
bergafwaarts met de resultaten te-
gen de andere Amsterdamse te-
genstanders in de poule. Zo werd 
er achtereenvolgens met het klein-
ste verschil verloren van Zeeburgia, 
ruim van de uiteindelijke nummer 4 
De Dijk en de uiteindelijke winnaar 
Hollandia uit Hoorn (dat Liverpool in 
de finale versloeg).
In al dit voetbalgeweld werd de fi-
naleronde na een goede start he-
laas niet meer bereikt, maar de her-
innering blijft. Vincent, Bo, Daan, 
Max, Pieter, Dino, Koen, Tim, Tom en 
Cengiz; iedereen heeft van jullie ge-
noten.

Qui Vive dames C-elftallen
goed vertegenwoordigd
Uithoorn - Op Hemelvaartsdag was 
er bij de Amstelveense Hockeyclub 

Myra het traditionele “doe eens raar 
met je haar C toernooi”, waarbij in 

drie damespoules hockeyvereniging 
Qui Vive erg goed was vertegen-

woordigd. Bij de dames waren de 
C1, C2 en de C4 van de partij met 
zeer aandoenlijke haarcreaties.
De organisatie van het toernooi 
had bedacht om het toernooi meer 
kleur te geven door het thema over 
de haardracht er aan toe te voegen. 
Maar daar bleef het niet bij.
Vele teams waren ook afgestapt van 
de originele clubtenues en speel-
den in outfits variërend van matro-
zenpakjes tot zeer schaars geklede 
cowboys. Er waren prijzen te ver-
delen voor de hockeyprestaties en 
welk team het gekste, coolste en 
origineelste kapsel had. Gedurende 
de dag werd er veelal ook serieus 
gehockeyd en presteerden de da-
mes van Qui Vive gemiddeld zeker 
niet slecht. De dames C1 bijvoor-
beeld wonnen 4 van de 5 wedstrij-
den. Hun voorbereiding op dit toer-
nooi vond overigens niet plaats op 
het trainingsveld maar ’s ochtends 
om 8.00 uur bij een van de speel-
sters thuis waar enkele moeders 
ruim een uur bezig waren om de 
kapsels naar de zin van de dames 
te krijgen.
Het toernooi was goed georgani-
seerd en gedurende de dag was het 
enorm gezellig. Na de wedstrijden 
stond de barbecue klaar en kon er 
tot 21.00 uur genoten worden van 
de muziek.
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De Kwakel - Afgelopen weekend vond op 
het complex van KDO voor de 35ste keer het 
Sport en Spel weekend plaats. Het thema van 
het weekend was ‘op een onbewoond eiland’ 
en 270 kinderen, verdeeld over 15 groepen, 
zijn het hele weekend vermaakt met allerlei 
activiteiten.
Vrijdagmiddag om 16.00 uur kwamen de 
eerste kinderen het tentenkamp binnen om 
zo snel mogelijk een mooie slaapplaats uit 
te zoeken. Nadat iedereen een plekje had 
gevonden gingen de groepen naar het ope-
ningsspel waar vele belangstellenden aan-
wezig waren. Onder luide aanmoedigingen 
moesten de leiders en leidsters een hinder-
nisparcours afleggen waarbij ze het natuur-
lijk niet droog konden houden. Na het ope-
ningsspel vertrokken de ouders en andere 
belangstellenden weer, waarna de groepen 
gingen eten. 
Na het eten, verzorgd door de eetgroep, was 
het tijd voor het groepsspel gevolgd door de 
disco. Iedereen was prachtig gekleed en het 
werd een gezellige boel. Kinderen die even 
geen zin in de disco hadden, konden zichzelf 
vermaken met allerlei spelletjes die stonden 
opgesteld. Na de disco terug naar het ten-
tenkamp waar het nog lang onrustig bleef.

Vroeg op
Toch moest iedereen zaterdag weer vroeg 
op en de groepen vertrokkenéén voor één 
naar Poldersport. Daar was een parcours 
uitgezet van spelen op het land en over het 
water. Er werd fanatiek geklommen, over de 
sloot geslingerd, buik gegleden en nog veel 
en veel meer. Iedereen had het hier enorm 
naar de zin en als je nat was geworden ging 
je naar de open haard om jezelf weer op te 
warmen. 
Rond de middag gingen de groepen weer te-
rug naar het Sport en Spel-terrein om, na de 
lunch, te starten met het middagprogramma. 
De materiaalploeg had weer flink uitgepakt 
met het circuit, de midgetgolf, atletiek en 
The Battle. Overal waren weer nieuwe spelen 
te bewonderen. Naast deze spelen was er 
ook nog creatief. De dames van de creativi-
teitsploeg hadden bedacht om de kinderen 
een fotolijstje als aandenken en een eiland in 
een doos te laten maken. Erg leuk om te zien 
hoe de kinderen dit enthousiast oppakten. 
De leiders moesten een vlot maken.
Na het middagprogramma eerst natuurlijk 
patat eten, waarna het avondprogramma 
begon. 

Gedeeld
De groepen werden in drieën gedeeld en elk 
uur was er een wissel tussen de drie verschil-
lende onderdelen van het avondprogram-
ma. Er was in de grote sporthal een behen-
digheidsspel uitgezet waar iedereen zich uit 
kon leven. In de kantine kreeg iedereen een 
workshop muziekmaken op de Djembees, 
bastrommels en andere Afrikaanse instru-
menten. Prachtig om te zien hoe aan het 
eind van de workshop de verschillende rit-
mes samen kwamen en iedereen zijn of haar 
instrument goed bespeelde. In de eettent 
werd een interactief stuk opgevoerd over 
een piraat die zijn schat was kwijtgeraakt en 
de verdachten waren natuurlijk de leiders. 
De kinderen moesten vragen beantwoorden 
en aan het eind van het programma werd 
duidelijk wie de daders waren en zij werden 
allemaal getrakteerd op een koude douche!
Na afloop van het avondprogramma weer 
terug naar de tenten om snel in slaap te val-
len.
Zondag weer vroeg uit de veren om het pro-
gramma van zaterdagmiddag af te maken. 
Het was de gehele dag goed druk en er lie-
pen vele bezoekers over het terrein. Ook het 
weer deed zijn uiterste best om het voor ie-
dereen leuk te maken. Nadat iedereen klaar 
was met alle evenementen werd het 35ste 
Sport en Spel weekend gepast afgesloten in 
het bijzijn van vele ouders, opa’s, oma’s en 
andere belangstellenden.

Sport en Spel weekend kdo
een waar spektakel
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Legmeervogels D3 is 
kampioen
Uithoorn - De Legmeervogels D3 
wilde het seizoen goed afsluiten, en 
dat is ze gelukt ook. De eerste wed-
strijd eindigde wel gelijk, maar ge-
zien het veldoverwicht en kansen 
had deze wedstrijd gewonnen kun-
nen worden. De tweede wedstrijd 
leek spannend, maar al snel werd 
duidelijk dat de D3 met de grootste 
beker naar huis wilde, en werd ge-
wonnen met 3-0. De derde wedstrijd 
was de D3 helemaal los, de hele 
wedstrijd op de helft van de tegen-
stander, het leek wel een schiettent. 
Dat het 6-0 werd is op zich nog wei-

nig, want het had als er nog meer 
op doel geschoten was, misschien 
wel meer dan 10-0 kunnen worden. 
Zelfs keeper Kevin Mayenburg was 
regelmatig voorin te vinden, en als 
hij de bal goed had geraakt had hij 
ook zijn punt meegepakt. Hartstikke 
blij namen ze de grootste beker aan, 
en gingen terug richting Uithoorn. 
Daar sloten ze af met een lekkere 
hap met het hele team bij snackbar 
de Bokkesprong, het was een goe-
de en gezellige middag. Trainers, 
coaches en leider, allemaal bedankt 
voor het afgelopen seizoen.

Vriendinnendag voor de 
tweede keer bij KDO
De Kwakel - Zaterdag 22 mei wordt 
er na het succes van vorig jaar, voor 
de 2e keer een Vriendinnendag geor-
ganiseerd bij KDO. 
In samenwerking met de KNVB or-
ganiseert de afdeling meidenvoetbal 
van KDO deze activiteit om meiden 
te laten ervaren en ouders te laten 
zien, hoe leuk meidenvoetbal is. 
Twee jaar geleden is het meidenvoet-
bal binnen KDO ontstaan en inmid-
dels uitgegroeid naar 3 volwaardi-
ge teams, in de leeftijd tussen 8-15 
jaar, en ook voor komend seizoen 
zijn er al vele nieuwe aanmeldingen. 
Met de Vriendinnendag geeft KDO al 
haar vrouwelijke jeugdleden de kans 
hun vriendinnen mee te nemen die 

het ook leuk vinden om te voetbal-
len. Maar ook als je niemand kent en 
op eigen initiatief wilt komen, is dat 
geen probleem. 
Alle meiden worden deze dag om 
13.30 uur in de KDO kantine verwel-
komd door de enthousiaste vrijwilli-
gers, waar na een korte uitleg omge-
kleed kan worden en gestart wordt 
met het programma. Spelvreugde, 
plezier en enthousiasme staan voor-
op bij het meidenvoetbal. Voor fana-
tisme en prestatiegerichtheid zorgen 
de meiden zelf! Voor vragen, informa-
tie of om je op te geven kan dit via: 
KDOmeidenvoetbal@live.nl 
Ieder meisje tussen de 7-16 jaar is 
welkom!

Spannende wedstrijd voor 
Thamen Pupillen 3
Uithoorn - Na een paar afgelas-
te wedstrijden mocht er afgelopen 
zondag dan eindelijk weer gespeeld 
worden. Ditmaal tegen RCH Pin-
guins in Heemstede. 
De eerste inning ging de tegenpartij 
voortvarend van start en keek tegen 
een achterstand van 8-4 aan. Maar 
Pupillen 3 lieten hun koppen niet 

hangen en de 2e inning kwamen ze 
zelfs op voorsprong, 9-10. De 3e in-
ning werden slechts 2 punten ge-
scoord, maar wel door een home-
run voor Maud die, evenals Roy, het 
Thamen-team kwam versterken. He-
laas voor de Pinguins pitchte Cher-
win prima, waardoor Thamen pupil-
len 3 won met 9-12. 

Eerste plaats voor 
SAS Giga-meisjes
Uithoorn - Vorige week zaterdag 15 
mei werd alweer het laatste volley-
baltoernooi voor de mini’s gespeeld. 
SAS Giga begon in de C-poule met 
de eerste wedstrijd al gewonnen 
daar de tegenstander niet kwam 
opdagen.
De 2e wedstrijd werd tegen VVO 
gespeeld. De meiden van SAS wis-
ten zich met gemak staande te hou-
den en wonnen de wedstrijd ver-
diend. Daarna volgende een wed-
strijd tegen Atalante Vinkeveen.
Het werd een spannende wedstrijd, 
maar uiteindelijk wonnen de mei-

den van SAS weer. Dit betekende 
dat ze poulewinnaar waren en de fi-
nale mochten spelen tegen de win-
naar van poule D.
In de finale stond SAS tegenover het 
team van Oradi. Er volgde een span-
nende strijd die de eerste helft werd 
gewonnen door Oradi met 18-15.
De tweede helft liet SAS zich niet uit 
het veld slaan en de punten bleven 
gestaag binnen komen. Uiteinde-
lijk won SAS Giga met 21-16 waar-
door ze door puntenaantal kampi-
oen werden! Geweldige afsluiting 
van een leuk volleybalseizoen!

KDO keepster Mandy 
Hoogenboom tweede op 
nK handbal
De Kwakel - Mandy Hoogenboom, 
de keepster van KDO B1 die is ge-
scout voor de selectie Midden Ne-
derland, is afgelopen zaterdag 2e 
geworden op het NK selectie van 
Nederland. De wedstrijden werden 
gespeeld in de Sporthallen Zuid. De 
eerste wedstrijd werd gewonnen 
van regio Noord met 15-6.

Mandy mocht toen de laatste 10 mi-
nuten invallen, in de tweede wed-
strijd werd het zo spannend dat de 
stand het niet toeliet dat ze ging 
keepen maar uiteindelijk werd ook 
de tweede wedstrijd gewonnen van 
de regio Oost. De derde wedstrijd 
tegen de regio Twente werd een 
waar spektakel. Midden Nederland 
liep de hele wedstrijd achter de fei-
ten aan, maar toen kregen ze spirit 
weer terug en Mandy Hoogenboom 
moest de laatste 10 minuten kee-
pen, de stand was 17-14 voor Twen-
te. Maar Midden Nederland vocht 

zich terug en met een sidderende 
eindspurt werd de stand 17-17, me-
de door het goede keepen van Man-
dy, en het goede spel van Midden 
Nederland. Maar met deze stand 
kwam het op penalty’s aan. De eer-
ste penalty werd door Twente ge-
mist, en Midden Nederland scoorde 
hun penalty wel. Ook de tweede pe-
nalty werd door Twente gemist en zo 
kon het niet anders dat Midden Ne-
derland in de finale stond. De fina-
le moest worden gespeeld tegen re-
gio Zuid-Holland, die de afgelopen 
2 jaar ook al tegenstander was van 
Midden Nederland, toen werd er tot 
tweemaal toe gewonnen. Maar de-
ze finale was anders, Midden Ne-
derland had hun energie in de halve 
finale al verspeeld en Zuid-Holland 
had het makkelijk tegen Midden 
Nederland. De finale werd verlo-
ren met 20-9 van ZuidHolland. Voor 
Mandy Hoogenboom is het toernooi 
een leerzame les geweest.

Boven vlnr.: Linde, Benita (coach), Debbie, Melina, Robin, Carla (coach) en 
Claudia. Onder vlnr.: Iris, Suzanne, Eva en Kimberley.

Legmeervogels handbal-
meiden B1 kampioen
Uithoorn - De meiden van Leg-
meervogels B1 hebben een heel 
goed seizoen gedraaid. Naast het 
ongeslagen kampioenschap op het 
veld werd ook een knappe tweede 
plaats behaald in de zaalcompetitie.
De veldcompetitie werd jl. zondag 
afgesloten met een wedstrijd te-
gen KDO dat op de 2e plaats staat. 
In deze wedstrijd lieten de meiden 
zien waarom zij de terechte kampi-
oen zijn geworden. Legmeervogels 
begon meteen scherp aan de derby 
en troefde de tegenstander op alle 
fronten af. Met mooi samenspel en 
messcherpe breaks werd de rust be-

reikt met een 6-2 voorsprong. In de 
tweede helft werd er soms wat slor-
dig omgegaan met de kansjes maar 
de zege kwam geen moment in ge-
vaar. De eindstand werd uiteindelijk 
12-6, dus het kampioenschap kon 
gevierd worden. Na een huldiging 
op het veld met bloemen, medailles 
en natuurlijk de (kinder)champagne 
zijn de meiden ’s avonds ook nog 
in het zonnetje gezet door Martin 
Frankvoort van “Fellows”.
Op uitnodiging van “Fellows” heb-
ben zij heerlijk gegeten bij Restau-
rant Jade en het seizoen gezellig af-
gesloten.

Een goed resultaat in 
Hillegom voor KDO 1
De Kwakel - Nadat op Hemelvaarts-
dag Diemen definitief werd uitge-
schakeld in de eerste ronde van de 
nacompetitie, speelde KDO op zon-
dag 16 mei in en tegen derdeklasser 
Hillegom. Voor Hillegom, de nummer 
elf van de derde klasse E, beteken-
de dit hun eerste wedstrijd in de na-
competitie. Vele KDO-spelers waren 
dit weekeinde met succes groeps-
leider bij Sport en Spel. Op verzoek 
van de spelers werd er door de or-
ganisatie een aparte slaapplaats op 
zaterdagavond geregeld, zodat een-
ieder toch aan zijn broodnodige 
slaapuren kon komen.
Gesteund door de prima resultaten 
in de afgelopen week, begon KDO 
de wedstrijd zeer goed. Na twee mi-
nuten spelen kwamen de Kwake-
laars al op voorsprong door Rick 
Kruit. Kruit, zaterdagavond actief als 
streaker bij Sport en Spel, verras-
te de doelman van Hillegom enorm 
door een corner aan de linkerkant in 
één keer in de rechterbovenhoek te 
schieten, 0-1.

Wakker
Hillegom, spelend in een 4-4-2 for-
matie, werd na deze vroege ope-
ningsgoal wakker geschud en zocht 
veelvuldig hun sterke wapen in de 
vorm van de slimme en balvaardige 
centrale spits.
KDO had zichtbaar moeite met deze 
aanvalsleider en liet zich een aan-
tal keer eenvoudig aftroeven in per-
soonlijke duels. Na een kwartier 
spelen kwam Hillegom mede hier-
door ook op gelijke hoogte. De veel-
besproken spits omspeelde mak-
kelijk twee KDO-verdedigers en 
schoot op tien meter van het doel 
de 1-1 binnen. Tien minuten la-
ter was het opnieuw raak voor Hil-
legom, nadat dezelfde spits vanaf 
zo’n 20 meter de bal in de linkerbe-

nedenhoek schoot, 2-1. KDO, zicht-
baar toch nog aangeslagen van de 
Sport en Spel activiteiten, was in de 
eerste helft niet fel genoeg en gaf 
Hillegom teveel mogelijkheden om 
in de wedstrijd te komen.
In de tweede helft herpakte KDO 
zich redelijk en kwam in de weinig 
hoogstaande wedstrijd in de 60e 
minuut op 2-2 na een keurig uit-
gespeelde aanval. Middenvelder 
Sven Vlasman ontving de bal aan 
de rechterkant en wist tussen drie 
Hillegomse verdedigers Patrick den 
Haan een prima kopkans te geven. 
Den Haan liet zien waarom hij nog 
van veel waarde is voor KDO 1 en 
kopte de bal fantastisch in de rech-
terbovenhoek na een slimme voor-
actie, 2-2.

Gelijkmaker
Na deze gelijkmaker kreeg KDO 
twee goede mogelijkheden om op 
2-3 te komen, maar de sterk spe-
lende Rick Kruit had tweemaal net 
niet het geluk om zijn kansen doel-
treffend af te ronden. Aan de andere 
kant moest KDO op blijven passen 
voor de aanvalsdrift van Hillegom. 
Onder leiding van keeper Peter On-
derwater kwam KDO niet in verdere 
problemen, waardoor de wedstrijd 
in een 2-2 gelijkspel eindigde.
Aanstaande donderdagavond speelt 
KDO de return thuis tegen Hillegom 
om 19:30 uur. KDO hoopt enorm dat 
er vele Kwakelaars komen kijken in 
deze beslissende kraker. Bij winst 
tegen Hillegom kan KDO zich plaat-
sen voor de grote finale op tweede 
pinksterdag tegen de winnaar van 
Fortius - De Meteoor (eerste wed-
strijd 3-3). KDO 1 vertrouwt op jullie 
medewerking en gaat er alles aan 
doen om dit vertrouwen niet te be-
schamen! 
 Foto: Annemieke Verheij

Ook naar de beslissings-
wedstrijd van KDO 1 ?
De Kwakel - Na de gewonnen dub-
bele confrontatie tegen Diemen mag 
KDO 1 in de volgende ronde van de 
nacompetitie twee wedstrijden spe-
len tegen de nummer 11 uit de 3e 
klasse, Hillegom. Eerst is op zondag 
16 mei in Hillegom gespeeld, waar-
na morgen, donderdagavond 20 mei 
om 19.30 uur de return in De Kwa-
kel is. Uiteraard hoopt KDO op net 
zoveel supporters langs de kant als 
tijdens de thuis- en uitwedstrijd te-
gen Diemen. Deze fantastische “12e 
man” heeft absoluut meegeholpen 
in de goede resultaten tot nu toe, 
Bedankt! 
Na Hillegom staat er op maandag 24 
mei, 2e pinksterdag, om 14.30 uur 
een beslissingswedstrijd op neu-
traal terrein (lokatie nog onbekend) 
op het programma. De inzet van die 
wedstrijd hangt af van het resultaat 
dat het 1e behaalt in de twee aanko-
mende wedstrijden tegen Hillegom. 
Als KDO namelijk de dubbel tegen 
Hillegom winnend weet af te slui-
ten dan kan op tweede pinksterdag 
promotie naar de 3e klasse behaald 
worden! Maar zelfs als KDO over 
twee wedstrijden niet van Hillegom 
weet te winnen, dan is die beslis-
singswedstrijd van belang om ver-
der door te stromen in de 2e ronde 

van de nacompetitie, waar nog vijf 
plaatsen voor de 3e klasse worden 
vergeven. De KDO selectie roept al 
haar supporters op om 24 mei al-
vast te reserveren in de agenda en 
hen massaal te komen steunen. Het 
KDO veldvoetbalbestuur heeft be-
sloten om alle supporters de mo-
gelijkheid te bieden om deze wed-
strijd tegen een geringe vergoeding 
van EUR 2,50 met bussen te bezoe-
ken. Afhankelijk van het aantal aan-
meldingen zal sponsor Taxi Van Der 
Laan uit Nieuwkoop ervoor zorgen 
dat iedereen op tijd op de plaats van 
bestemming aankomt, en na afloop 
weer netjes wordt afgezet op de par-
keerplaats bij KDO aan de Vuurlijn. 
Uiteraard is de kantine daarna open 
voor een hapje en een drankje! 
Schrijf jezelf en je vrienden, vrien-
dinnen en familie dus nu in om er 
op deze 2e pinksterdag bij te zijn. 
Dit kun je doen door een e-mail te 
sturen naar 
beslissingswedstrijd@kdo.nl, of geef 
het door achter de bar in de KDO 
kantine waar een inschrijfformulier 
ligt. Vermeld duidelijk je naam en 
het aantal personen dat je wilt in-
schrijven. De inschrijving stopt op 
zaterdag 22 mei om 18.00 uur, dus 
zorg dat je op tijd bent! 
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Op de foto vlnr: Rosanne Bon, Dayla Koning, Anne Oerlemans, Esmee v Ype-
ren, Roos van Loenen en Lyanne van Loenen. Onder: Amber Keizer, Sabine van 
Bemmelen en Meertje v Yperen. Liggend: Eva van Loenen

Meiden C1 HSV handbal 
kampioen!
De Hoef - Het heeft eventjes ge-
duurd maar er zit nu echt talent bij 
HSV’69.
Zaterdag 15 mei speelden meisjes 
C1 hun laatste competitiewedstrijd 
tegen Vido in Purmerend. Met een 
verpletterende overwinning van 13-
1 reden de meiden luid zingend te-
rug naar De Hoef. Daar werd hun 
feestje 1 dag later voortgezet in de 
kantine van HSV 69. De meiden en 
hun coaches werden gehuldigd en 
kregen taart en patat. De voorzitter 

Kees Bakker deed een mooi woord-
je en allemaal kregen ze een schit-
terende medaille. Daarna naar bui-
ten voor de groepsfoto. 

Volgend jaar spelen ze een poule 
hoger en kunnen daarom best ver-
sterking gebruiken. Lijkt het je leuk 
om bij deze gezellige en sportie-
ve meiden te handballen en ben je 
tussen 10 - 12 jaar? Kom dan eens 
langs op de training of mail met de 
coach: lyanne@van-loenen.net 

Dubbelslag in Hanepoel-
loop voor broers Woerden
Regio - Op Hemelvaartsdag stond 
traditiegetrouw de Hanepoelloop in 
het Zuid-Hollandse Rijpwetering op 
het programma. Zowel Frans als Mi-
chael won na een spannende strijd 
hun afstand: Frans de halve mara-
thon; Michael de 10,4 km.
Op de halve marathon bleef het 
spannend tot de laatste kilometers. 
Frans voerde een verbeten strijd uit. 
De veelvuldige versnellingen in de 
laatste 5 km waren z’n directe con-
current uiteindelijk te veel. Frans ze-
gevierde daardoor in een tijd van 
1.24.10. Martien Lek bewees op de-
ze afstand in een uitstekende vorm 
te verkeren. Hij finishte in een mooie 
tijd onder de anderhalf uur: 1.29.13. 
Ook Jos Bunschoten liet zich inspi-
reren door het parkoers in het Groe-
ne Hart. Op de polderwegen snelde 
hij naar een nieuw persoonlijk re-
cord: 1.39.25. Hij was daarmee 2 mi-
nuten sneller dan z’n oude toptijd.
Michael liep in Rijpwetering hier de 
korte afstand. Hij ondervond zware 
tegenstand. Na 6 km plaatste hij te-
genwind een versnelling die ieder-
een te machtig was. Michael finish-
te in een tijd van 35.16.
Afgelopen zondag was het de dag 
van de marathon van Leiden. Veen-
loper Hans Leeuwerik liep de hele 
afstand. Hij realiseerde een nieuw 

persoonlijk record met maar liefst 
5.54 minuten. Hans kwam in de 
sleutelstad tot een tijd van 4 uur en 
5 minuten. Dit betekende ook nog 
eens een nieuw clubrecord in de ca-
tegorie Masters 65.
Frans Woerden bleek zich afgelo-
pen donderdag goed warm te heb-
ben gelopen. Hij liep in Leiden weer 
onder de magische grens van 3 uur. 
Frans was hiermee supertevreden, 
na tijden van net boven deze grens 
in Utrecht en Parijs. Frans finishte in 
een tijd van 2.57.56; z’n 141e onder 
de 3 uur.
Maarten en Petra Leeuwerik vol-
brachten in Leiden de halve afstand. 
Ze kwamen uit ruim onder de 2 uur: 
1.54.00.
Afgelopen zondag stonden Michael 
Woerden, Henny en Yvonne Buijing 
aan de start van de Pim Mulierloop 
in Santpoort-Noord; de oudste loop 
van Nederland. De geschiedenis 
van deze loop gaat terug tot 1878. 
Michael won voor de 2e keer op rij 
deze loop over 15 km. Hij was met 
51.34 ruimschoots de snelste. Hen-
ny Buijing liep na z’n uitstekende 
42.17 op een 10 km op donderdag 
nu 1.07.13 op de 15. Yvonne hield 
het op de rand van de Kennemer-
duinen bij een 5,3 km. Zij finishte in 
36.06.

Kansenfestival Qui Vive 
jongens A1 eindigt in verlies
Uithoorn - Tegen de nummer 2 in 
de interdistrictcompetitie SCHC had 
Qui Vive Jongens A1 kansen genoeg 
om punten te pakken, maar de laat-
ste thuiswedstrijd eindigde in een 2-
4 nederlaag. ‘Stichtse’ was de bete-
re ploeg met technisch vaardiger en 
behendiger spelers en had vooral in 
de eerste helft een overwicht. Met 
hard werken en beter in het systeem 
spelen dwong Qui Vive in de tweede 
helft maar liefst tien kansen af. Het 
zat de Uithoornse ploeg in de afron-
ding niet mee en daarom is er op de 

einduitslag niet veel af te dingen. 

Met een door blessures en studie-
verplichtingen onvolledige selectie 
nam Qui Vive het op tegen SCHC. 
Bastiaan Vink uit de A2 en Jitte 
Lochtenberg uit de eerder die dag 
kampioen geworden Qui Vive JC1 
vielen zeer verdienstelijk in. 

Eerste helft voor SCHC
Vanaf het begin in de eerste helft 
zette SCHC de toon en maakte met 
sterk spel duidelijk, dat het team op 

een terechte tweede plaats staat in 
de zware competitie. Qui Vive verde-
digde niet slim, leed te veel balver-
lies en had duidelijk moeite met het 
hogere tempo van Stichtse, waar-
van het technische niveau gemid-
deld ook hoger lag. De Bilthovena-
ren wisten een reeks kansen in het 
eerste kwartier niet te verzilveren en 
dat was voor een groot deel de ver-
dienste van keeper Mats Kaas. In 
de 17e minuur kon hij het doel van 
het ABN AMRO-team bij de vierde 
strafcorner niet schoon houden: 0-

De strafcorner waarmee Tom Gunther de eindstand Qui Vive-SCHC op 2-4 zet. Foto: Ed Kaas
  

1. Qui Vive moest het hebben van 
counters en dwong daarmee voor 
alle spitsen kansen af, maar de 
Stichtse keeper stond z’n manne-
tje. Tien minuten na de eerste goal 
kwam SCHC uit een strafcornerva-
riant op 0-2 en vlak daarna uit een 
zeer lichtvaardig gegeven corner 
zelfs op 0-3. Vlak voor rust gaf Tom 
Gunther de stand een iets dragelij-
ker aanzien en benutte hij de twee-
de strafcorner voor de ploeg van co-
sponsor Dutch Flower Group. Het 
was de zevende kans voor Qui Vive, 
terwijl Stichtse met drie doelpunten 
uit tien kansen een duidelijk beter 
rendement en spel had. 

Tweede helft gelijkwaardig
De tweede helft ging Qui Vive fel 
van start en zette de tegenstander 
zowaar goed vast. Het overwicht 
werd omgezet in mogelijkheden 
en kansen, maar het was vijf minu-
ten na de hervatting weer Stichtse 
dat uit de eerste aanval in de twee-
de helft de score op 1-4 bracht. On-
danks deze tegenvaller bleef Qui Vi-
ve de aanval zoeken, maar het werd 
een wedstrijd waarin beide keepers 
volledig tot hun recht kwamen. Qui 
Vive speelde tactisch sterker dan in 
de eerste helft, werkte hard in een 
sportief duel waarin nauwelijks een 
wanklank viel, maar wist uiteindelijk 
van de tien kansen slechts één keer 
te scoren. Wederom was het uit een 
strafcorner dat Tom Gunther tien 
minuten voor het laatste fluitsignaal 
2-4 binnensleepte. Het slotoffensief 
bracht geen soelaas meer, maar ook 
Stichtse dat noodgedwongen over-
geschakeld was naar counterspel 
kon niet meer tot scoren komen. 
 
0Afronding tegen Bloemendaal
Qui Vive heeft nog een wedstrijd te 
gaan, uit tegen Bloemendaal, om de 
groei als team om te zetten in ook 
het pakken van wedstrijdpunten. De 
tweede helft tegen Stichtse, waar-
in beide teams aan elkaar gewaagd 
bleken, is daarvoor een mooie op-
steker. 

Veel belangstelling: 

Spectaculaire Bedrijven-
sportdag 2010 gaat
de polder in 
Uithoorn - Op zaterdag 29 mei aan-
staande organiseert de Uithoorn-
se Lionsclub voor de vijftiende keer 
de bedrijvensportdag. De opbrengst 
is dit keer voor de plaatselijke scou-
tingclubs die een bijdrage aan ver-
bouwing en onderhoud van hun 
clubhuizen goed kunnen gebruiken. 

Het evenement speelt zich af bij Pol-
dersport aan de Boterdijk onder lei-
ding van gastheer Albert Blommes-
tijn. 
Het belooft een geweldig spektakel 
te worden. Een voorproefje is te zien 
op: www.poldersport.com
Nieuw dit jaar is, dat ook het ver-
enigingsleven van Uithoorn en De 
Kwakel kan deelnemen. Uit de eer-
ste enthousiaste reacties blijkt veel 
belangstelling voor deze sportieve 
happening. Er is nog slechts plaats 
voor enkele nieuwe teams.
Tijdens de sportdag worden de 
teams begeleid door professione-
le instructeurs, waarbij veel mág, 
maar niets moet. Er zijn per team 
veel punten te verdienen op de di-
verse onderdelen van de polder-
sport. Elk team, dat minimaal uit 8 
en maximaal uit 10 personen be-
staat (mix van mannen/vrouwen), 
betaalt 650,- euro aan inschrijfgeld 
en zorgt daarnaast voor eigen spon-
sors die het team met een financiële 

bijdrage aanmoedigen. Het overgro-
te deel van de opbrengst gaat naar 
het goede doel. De rest wordt be-
steed aan de accommodatie en faci-
liteiten van Poldersport, waarbij in-
begrepen voor alle deelnemers een 
ontvangst met koffie en krenten-
brood, een uitgebreide boerenlunch 
en - bij de prijsuitreiking na afloop - 
de bekende borrel met bitterballen. 
De prijsuitreiking vindt plaats om 
ongeveer 15.30 uur. Onze nieuwe 
burgemeester mevrouw Dagmar 
Oudshoorn zal de wisselbeker uit-
reiken aan het sportiefste team van 
de dag. Het gemeenteteam won vo-
rig jaar de beker, dus zal er onge-
twijfeld alles aan doen om die te be-
houden. 
Aan het eind van de middag zal ook 
de opbrengst bekend worden ge-
maakt en worden de cheques aan 
beide scoutingclubs overhandigd. 
Lionsclub Uithoorn kijkt uit naar een 
sportieve middag in de prachtige 
polder, met veel deelnemers die met 
veel plezier sporten en die er boven-
dien voor zorgen dat scouting Uit-
hoorn en De Kwakel met behulp van 
een grootse opbrengst de uiteinde-
lijke winnaars worden!
Voor inschrijvingen en nadere infor-
matie kunt u contact opnemen met 
Maarten Poelmans van Lionsclub 
Uithoorn, tel. 06 25 266 049.

Winst voor Henk de Jong 
en John Oudshoorn
Regio - Henk de Jong heeft op za-
terdag 15 mei de 16e Draai Rond De 
Kraai in Rijsoord gewonnen. John 
Oudshoorn maakte het feest voor 
UWTC compleet door de tweede  
plek op te eisen.

De wedstrijd leek lange tijd op een 
massasprint uit te draaien, omdat 
vele vluchtpogingen in de kiem wer-
den gesmoord. Vijf ronden voor het 
einde wisten toch 14 renners zich 
los te maken van het peloton, onder 
wie ook Henk en John. Henk ging 
1,5 ronde voor tijd alleen in de aan-
val. In de kopgroep werd naar el-
kaar gekeken, waardoor Henk al-
leen naar de streep kon rijden en 
zijn tweede overwinning van het 
seizoen kon opeisen. John won de 
sprint van de kopgroep en maakte 
de 1-2 van UWTC compleet.
Amsterdam - John Oudshoorn wint 
op zondag 16 mei de Ronde van 
Sloten. Na een mooie tweede plaats 
in Rijsoord ging John Oudshoorn op 
zondag 16 mei zelf met de overwin-
ning aan de haal. Hij wist de ron-
de van Sloten op zijn naam te schrij-
ven. De koers eindigde in een mas-
sasprint en daarin is John moeilijk te 
verslaan. Dit weekend kon niet meer 
stuk met 2 overwinningen en een 2e 
plaats.
Rijswijk - Op zaterdag 15 mei ston-
den Leen Blom en Guus Zantingh 

namens UWTC in Rijswijk aan het 
start in de categorie veteranen 60+ 
. Al na een enkele ronde sprong een 
renner weg uit het peloton, maar 
werd na 3 ronden weer teruggepakt. 
Direct daarna sprongen er twee ren-
ners weg en namen een voorsprong 
van 45 seconden. Vanuit het pelo-
ton werd herhaaldelijk getracht om 
bij de koplopers te komen. Met nog 
drie ronde te gaan sprongen er drie 
renners uit het peloton en probeer-
den de koplopers te achterhalen, de 
voorsprong was inmiddels geslon-
ken tot ca. 10 sec. Anderhalve ronde 
van het einde sprongen er nog drie 
renners uit het peloton, waaronder 
Guus Zantingh. Deze achterhaalde 
de andere drie renners, zodat er een 
groep van zes renners jacht maak-
te op de koplopers, maar deze ble-
ven buiten schot. De wedstrijd werd 
gewonnen door Willem Varenkamp, 
tweede Willem Koetsveld en Guus 
Zantingh won de sprint van de zes 
renners en werd verdienstelijk 3e. 
Leen Blom finishte keurig in het pe-
loton.
Spijkenisse - Op zaterdag 15 mei 
stond Etienne Lenting aan de start 
in Spijkernisse in de categorie Nieu-
welingen. Het criterium betrof een 
afwachtingswedstrijd in het ka-
der van de Zuid Hollandse Eilanden 
Tour voor Elite/Belofte renners. Eti-
enne haalde daar een 35e plaats.

Lentewandeling met IVN
Regio - De natuur is na de rustpe-
riode van de winter weer volop tot 
leven gekomen. De dagen worden 
langer, de temperatuur stijgt, je ruikt 
en ziet het frisse groen: het is lente!
Daarom een lentewandeling rond 
het Zijdelmeer in Uithoorn op zon-
dag 23 mei. Het Zijdelmeer is een 
van de oudste natuurlijke veenme-
ren van Noord-Holland en een bij-
zonder stukje natuur midden in Uit-
hoorn. Tijdens de wandeling wijzen 
IVN-natuurgidsen u op lentebodes, 
zoals speenkruid, paarse dovenne-
tel en dotterbloemen. Ondertussen 
heeft hopelijk de zang van de Tjif-
tjaf, de Rietzanger en de Zwartkop 
al geklonken en zijn deze lentevo-
gels ook gezien! Maar er is nog veel 

meer moois te zien en te horen: de 
ganzen met hun pullen, het schorre 
geschreeuw van de reigers die hun 
nesten in de bomen van de Zijdelse 
Zomp hebben. Heeft de IJsvogel de 
winter overleefd en zullen we deze 
mooie blauwe flits gaan zien?
Nieuwsgierig geworden naar al de-
ze lentegeluiden en beelden, wan-
del dan mee! De wandeling duurt 
ongeveer anderhalf uur.
De deelnemenden vertrekken vanaf 
het Gemeentehuis van Uithoorn om 
10.00 uur. Aanmelden is niet nodig. 
Trek schoenen aan die nat en vies 
mogen worden.
Informatie bij IVN natuurgids Gees-
ke Hazenberg, tel. 0297 560070, 
www.ivn.nl/derondevenen&uithoorn

 
Op de foto: John Oudshoorn (l) Henk de Jong (m)

Wim Wijfjes wint Chimay
Regio - Even iet recht zetten van 
vorige week, toen stond dat Theo 
Kuijlenburg de beste was, maar dat 
was natuurlijk Ron den Boer uit Uit-
hoorn, de tekst was niet aange-
past zodoende, maar ere wie ere 
toekomt. Zaterdag 15 mei stond 
de vijfde Vitesse (sprint ofwel kor-
te) vlucht op het programma, en dit 
werd na de zware vlucht van vorige 
week een prachtige vlucht voor de 
duiven, maar ook voor de deelne-
mers. Om 09.00 uur werden de dui-
ven van de afdeling Noord-Holland 
in het Belgische Chimay gelost, met 
daarbij 530 duiven van P.V. “Rond de 
Amstel” met voor Uithoorn e.o. een 
gemiddelde afstand van 246 Km. Er 
werd en was gerekend op ongeveer 
drie uurtjes vliegen, en dat kwam 
aardig uit. Om 12.04.24 uur meld-
de zich de eerste duif van de ver-
eniging in De Kwakel bij Wim Wijf-
je, en na enige tijd bleek dit de snel-
ste duif te zijn. De snelheid van de-
ze duif was 1339,257 meter per mi-
nuut, dat is ruim 80 Km per uur. De 

duiven werden met een westenwind 
gelost, die later naar WZW draai-
de. Ron den Boer uit Uithoorn werd 
tweede, en Piet van Schaik ook uit 
Uithoorn werd derde. Cor Stevens 
uit Vrouwenakker werd eerste in de 
B-Groep. In Rayon F met ongeveer 
4000 duiven in concours werd Wim 
16e, Ron 35e, Piet 80e, Ginkel & Berg 
85e en Ton Duivenvoorde 86e. Wim 
werd in de Afdeling Noord-Holland 
met ongeveer 20.000 duiven in con-
cours 68e. al met al toch weer mooie 
prestaties voor Rond de Amstel. 
Uitslag: 
Chimay 530 duiven en 
20 deelnemers.
W. Wijfje
R. den Boer
P.J. van Schaik
Ginkel & Berg
A.M. Duivenvoorde
C. Pothuizen
C. van Bemmelen
H.P. Snoek
Bosse & Zn
C. Stevens

Bridgevereniging BVU
Uithoorn - Op maandag 17 mei 
speelde BVU de 6e en tevens laatste 
ronde van de 4e parencompetitie.
Uitslagen:
A-lijn:
1 Gertrude Doodkorte &
Trudy van den Assem 55,90%
2 Hans Wagenvoort
& Nico van der Meer 55,56%
3 Marineke Lang
& Martin Kok 55,21%
4 Stenny Limburg
& Herman Limburg 53,82%
5 Leo Leenen
& Henk van der Schinkel 53,13%
6 Greetje van den Bovenkamp
& Ria Wezenberg 52,78%
7 Ineke Hilliard
& Huib van Geffen 50,00%
In de eindstand zijn Hans en Ni-
co wederom 1e geworden, gevolgd 
door Martin & Marineke als 3e ein-
digden Stenny & Herman.

B-lijn: 
1 Hetty Houtman
& Anton Berkelaar 58,68%
2 Tiny van Drunen
& Henk Stahl 57,99%
3 To van der Meer
& Andrew de Graaf 57,29%
4 Nel de Ruiter
& May Verhoef 52,78%
5 Marijcke van der Wal
& Gouke van der Wal 51,74%

6 Tini Lotgerink
& Johan Lotgerink 51,39%
7 Monique Verberkmoes
& Corry van Tol 50,69%
7 Wim Baars
& Marcel Dekker 50,69%

Niet geheel onterecht zijn To en An-
drew als 1e geëindigd in de B-lijn, 
samen met Nel & May en Tini & Jo-
han spelen volgend seizoen weer in 
de A-lijn.
Op maandag 31 mei is er nog de 
Open Drive bij BVU, aanmelden via 
emailmove158@hotmail.com of aan 
de zaal om 19.15 uur. In september 
start dan weer het nieuwe seizoen.

De BVU speelt op maandagavond 
van 19.45 tot 23.00 uur in de grote 
zaal bij de bar in sporthal de Scheg 
in Uithoorn. Omdat er gewerkt 
wordt met BridgeMate is de uitslag 
bekend wanneer het laatste spel is 
ingevoerd.

Wilt u weten of de BVU iets voor u 
is, neemt u dan contact op met haar 
secretaris, Marineke Lang, zij helpt 
u graag verder. Zij is na 18.00 uur 
bereikbaar onder telefoonnummer 
569432 of via e-mail 
bvu@telfort.nl. 
Of kijk eens op de website: 
www.nbbportal.nl/1048.



Vinkeveen - De tijd vliegt dit sei-
zoen. Afgelopen zaterdag 15 mei al-
weer de finaledag van het minisei-
zoen op het programma. Bij de or-
ganiserende vereniging Oradi/Om-
nia te Kudelstaart waren maar liefst 

zes Atalante teams aanwezig. Al-
leen de Atalante Heroes ontbraken 
door vakantie. Het werd een mooie 
dag waarbij de mini’s, gesponsord 
door Vinken Vastgoed, zorgden voor 
de enige kampioensteams van V.V. 

Atalante. In de ochtend was het de 
beurt aan de oudste mini’s. De Ata-
lante Kanaries beten het spits af 
in een combinatie van poule A en 
B van niveau 6. De Kanaries had-
den ongunstig geloot, want ze trof-
fen het beste team van de compe-
titie. Ze hadden echter al vaker la-
ten zien dat zij van dat team een 
setje konden pakken. Zo geschied-
de en op setsaldo pakten de Kana-
ries de eerste plek en waren daar-
mee verzekerd van een medaille. De 
finale was bloedstollend spannend, 
maar met in totaal drie punten ver-
schil werden beide sets gewonnen. 
Juriaan, Nadine, Sayuri en Tess zijn 
de eerste kampioenen van V.V. Ata-
lante!

De Atalante Citroenen speelden te-
gelijkertijd hun wedstrijden. Dit team 
speelde pas voor de tweede keer op 
niveau 6 en dat was soms te goed te 
zien. Gelukkig zagen we met vlagen 
ook dat Ellen, Grace, Marilot, Mar-
jolein en Rachel al wel een lekker 
potje kunnen ballen. Het niveauver-
schil was helaas te groot om te kun-
nen strijden om de prijzen, maar we 
hebben er alle vertrouwen in dat er 
volgend jaar bij de aspiranten hoge 
ogen gegooid kunnen worden.

Jongste
In de middagpoule waren de drie 
jongste teams aan de beurt.
De Atalante Ukketoppers kennen 
een zeer goede reeks. Zij wisten 
de vorige minidag al goed te sco-
ren en deden het nu ook weer erg 
goed. Zij grepen net naast de fina-
le, maar wisten wel knap de derde 
plaats te veroveren. Heel goed ge-
daan door Chanel, Claudia, Leonie, 
Lucia en Roos.

De Atalante Mega Mini’s kwamen 
uit in de hoogste poule van niveau 
2. Zij werden maar liefst twee keer 
achter elkaar eerste, waardoor ze nu 
in die poule speelden. Ook al werd 
er erg goed gespeeld, de tegenstan-
ders waren ook niet slecht. Alle vier 
de teams eindigden met een gelijk 
aantal punten, maar helaas grepen 
de Mega Mini’s op saldo net naast 
alle prijzen. Toch waren er veel com-
plimenten voor het spel van Anouk, 
Jade, Judith, Lisanne, Maaike en 
Mark.
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Miniteams Atalante zeer 
succesvol op laatste minidag

De Atalante Ministars hadden de 
vorige minidag niet hun dag, waar-
door ze degradeerden naar pou-
le C van niveau 2. Ze bewezen de-
ze finaledag dat ze daar eigenlijk 
niet thuishoorden. Ze speelden zeer 
goed en wisten na twee overwinnin-
gen zich te plaatsen voor de fina-
le. In die finale was het reuze span-
nend. De eerste set ging met 2-1 
verloren, maar Fay, Isabel, Nikki, Ta-
litha en Valerie vochten als leeuwen. 
De tweede set wonnen ze met 1-2 
en dus moest er een beslissings-
wedstrijd gespeeld worden. De 
wedstrijdleiding besloot echter dat 
beide teams de eerste prijs verdien-
den en dus gingen zij met mooie 
medailles naar huis!

Muppets
Last but not least kwamen de Ata-
lante Muppets de sporthal in om hun 
wedstrijden te spelen. Dit team komt 
uit op niveau 4 en begon voortreffe-
lijk met een dikke overwinning. Ook 
de tweede wedstrijd ging knap ge-
wonnen. De derde set werd verloren 
van de latere kampioen SAS, waar-
door ook de Muppets om de derde 
plaats gingen strijden. Het was in-
middels al bijna vijf uur en het was 
een lange dag geweest voor de kin-
deren. De eerste set van de kleine 
finale ging nipt verloren. De twee-
de set gaven Jaco, Marit, Noa, Paula 
en Ralph nog een keer gas met een 
gelijkspel tot gevolg. Helaas was dit 
niet genoeg voor de derde plaats, 
maar met een vierde plaats mag het 
team ook erg blij zijn.

Met deze finaledag kwam er een 
eind aan een zeer succesvol jaar, 
waarin maar liefst zeven Atalante 
teams actief waren. Een waar uni-
cum voor een dorpsclub uit Vinke-
veen. Door het kampioenschap van 
de Atalante Kanaries is de kans 
groot dat zij ook nog regionaal gaan 
spelen in het zgn. Gesloten Club-
kampioenschap. Daarover informe-
ren we u uiteraard zodra er meer 
bekend is.

Hardzeilerij om de 
Geuzenpenning op de 
Vinkeveense Plassen

Vinkeveen - Tijdens het pinkster-
weekend van 22 en 23 mei zal tra-
ditiegetrouw de Hardzeilerij om de 
Geuzenpenning plaatsvinden bij 
Zeilschool de Vinkeveense Plas-
sen aan de Herenweg in Vinkeveen. 
De start en de finish vinden plaats 
in de haven waardoor een deel van 
de wedstrijd uitstekend is te volgen 

voor het publiek. Er worden een klei-
ne 15 deelnemende schepen ver-
wacht. Vinkeveen Haven doet aan 
de wedstrijden mee met De Ronde 
Vener, De Zwaan en de 2 Gebroe-
ders. De eerste start zal plaatsvin-
den op zaterdag 22 mei omstreeks 
12.00 uur. Deze zeilwedstrijden voor 
historische vaartuigen wordt geor-

ganiseerd door de Werkgroep Klei-
ne Zeilvaart in samenwerking met 
Zeilschool de Vinkeveense Plassen. 

Het terras Het Voordek welke is ge-
legen aan de haven is gedurende 
de weekenden geopend tussen 9.00 
en 19.00 uur, geïnteresseerden zijn 
hartelijk welkom.

Atlantis 6 kampioen
Vinkeveen - Afgelopen zaterdag 
speelde het door Stemerdink & Ver-
hoek gesponsorde Atlantis 6 tegen 
Victum/IGCN 4 hun wedstrijd in 
Houten. In hun kampioenswedstrijd 
hebben ze de tegenstander versla-
gen met 9-3. Met nog twee wedstrij-
den te gaan kan het team zich de ti-
tel kampioen alvast veroorloven.
Atlantis 6 heeft het in de zaal wat 
moeilijk gehad waardoor ze een 
poule lager zijn geplaatst en op het 
veld deze schade konden inhalen. 
De afgelopen drie wedstrijden heb-
ben zij dan ook dik gewonnen, en 
er bestond geen twijfel meer over  
of ze kampioen zouden worden, ze 
stonden namelijk bovenaan met 6 
punten waar de andere 3 teams er 2 
hadden. De opstelling was als volgt: 
Aanval: Nicole, Anita, Tim en Sander 
en in de verdediging stonden: Jen-
ny, Anouk, Alwin en Alexander. In de 
tweede helft werd Sander gewisseld 
door Niels. Het begin van de wed-
strijd had wat vertraging doordat de 
scheidsrechter die de wedstrijd zou 
fluiten op vakantie bleek te zijn, ech-
ter werd er snel een andere scheids-
rechter opgetrommeld en konden ze 
met de wedstrijd beginnen. Er stond 
flink wat wind, maar doordat Victum 

Atlantis 6 eerst met “wind mee” liet 
spelen hadden ze een beetje voor-
deel. Atlantis 6 speelde 3 weken ge-
leden ook tegen dit team en had 
daarbij gewonnen met maar liefst 
8-1. Ook daar verliep het begin wat 
moeizaam voordat het eerste doel-
punt werd gemaakt, maar uiteinde-
lijk lukte Nicole dit met een mooi af-
standschot. Daarna volgde een vol-
gend doelpunt waardoor Atlantis 
voorstond met 0-2. Daardoor wis-
selden ze van kant en kon nu het 
verdedigende vak aanvallen. Atlan-
tis had een strafworp mee gekre-
gen die Anouk helaas niet scoorde, 
maar ze ving de bal gelijk en gooi-
de hem naar Alexander die met een 
afstandschot het derde doelpunt 
maakte. Daarna scoorde Alwin de 
0-4 waardoor ze weer moesten wis-
selen van kant.
In de rust stond het 0-4 voor Atlan-
tis. Na de rust werd Sander gewis-
seld voor Niels, en had de tegenpar-
tij ook een wissel. In de tweede helft 
van de wedstrijd was het Victum 
dat als eerste scoorde, maar daarna 
kwam Atlantis weer terug waardoor 
het 1-5 stond. Atlantis viel nu aan 
met hun spelletje dat ze ook wel het 
spekkie noemen en daaruit scoor-

de Tim weer een doelpunt waardoor 
het 1-6 werd. Daarna werd er een 
doorgelaten en stond het 2-6. Uit-
eindelijk heeft Jenny nog een straf-
worp meegekregen welke ze goed 
afmaakte, en Atlantis 2-7 voorstond. 
In de laatste 15 minuten werd er 
door Victum nog een keer gescoord 
en door Atlantis twee keer, wat de 
eindstand op 3-9 bracht.
Bij het horen van het eind fluitsig-
naal barstte er vreugde uit bij Atlan-
tis 6, omdat zij zich kampioen kon-
den noemen. Al snel lieten ze de 
kurken van de champagne knal-
len en werden er bloemen uitge-
reikt door Marianne. Eenmaal te-
rug in de kantine van Atlantis werd 
er nog wat gedronken, taart gege-
ten en werden er mooie medailles 
uitgedeeld waar ze erg trots op zijn. 
Daarna was het nog even tijd voor 
een kampioensfoto!

Atlantis 6 wil via de Meerbode nog 
even wat personen bedanken: hun 
coaches Frank van der Meer en Jo-
sé Nieukerke, Marianne Koersel-
man voor de organisatie, de spon-
sor Stemerdink & Verhoek, hun sup-
porters en natuurlijk de vereniging 
KV Atlantis!

Atlantis A1 ligt op titelkoers
Mijdrecht - Door een 8-12 over-
winning afgelopen zaterdag bij mid-
denmoter KIOS (Nieuw-Vennep), 
blijft Atlantis A1, gesponsord door 
Van Dam bedrijfsdiensten, de rang-
lijst in de tweede klasse aanvoe-
ren. Grootste concurrent blijft Velo-
citas uit Leiderdorp – 7-16 winst op 
De Vinken - dat op slechts 1 punt 
van de Mijdrechtse ploeg staat. Met 
nog twee competitiewedstrijden te 
gaan blijft het dus ongemeen span-
nend. Na een succesvol zaalseizoen 
is Atlantis A1 ook op het veld met 
een bijzondere prestatie bezig. De 
eerste veldwedstrijd werd gespeeld 
in Zoetermeer waar Atlantis moest 
aantreden tegen het op de der-
de plaats staande Meervogels. Er 
werd daar een gelijkspel genoteerd 
(11-11). De volgende tegenstander 
was een oude bekende, SDO (Ka-
merik). Hier werd vrij eenvoudig ge-
wonnen met 7-9. Na deze twee uit-
wedstrijden mocht Atlantis A1 (ge-
sponsord door Van Dam Bedrijfs-
diensten) eindelijk eens thuis aan-
treden. Madjoe uit Rijnsburg kwam 
op bezoek en hiermee had Atlan-
tis nog een appeltje te schillen want 
deze ploeg wist tot nog toe als eni-

ge van Atlantis te winnen. Dat dat 
toen een foutje in de regie was be-
wezen de Mijdrechtse spelers nu 
want Madjoe werd van het veld ge-
speeld: 15-7. Op zaterdag 29 mei 
komt De Vinken A1 op bezoek, aan-
vang van deze wedstrijd is 12.00 uur. 
Tevens staat ook op het programma 

de wedstrijd Meervogels–Velocitas 
en als we uitgaan van het scenario 
dat Velocitas verliest dan is Atlantis 
A1 kampioen. Maar mocht Velocitas 
winnen dan zullen Velocitas en At-
lantis op zaterdag 5 juni in Leider-
dorp onderling gaan uitmaken wie 
zich de beste mag noemen.
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Bridgevereniging BVU
Uithoorn - Op maandag 10 mei 
speelde BVU de vijfde ronde van de 
4e parencompetitie. De uitslagen:

A-lijn:
1 Marineke Lang
& Martin Kok 61,11%
2 Hans Wagenvoort
& Nico van der Meer 57,99%
3 Greet Stolwijk
& Henk Stolwijk 57,29%
4 Ada Keur
& Marion Wiebes 53,47%
5 Ineke Hilliard
& Huib van Geffen 52,78%
6 Henny Westendorp
& Henk van der Schinkel 51,74%
6 Kokkie van den Kerkhoven
& Corry Smit 51,74%
8 Stenny Limburg
& Herman Limburg 50,00%
B-lijn: 
1 Nel de Ruiter

& May Verhoef 65,00%
2 Hennie Goedemoed
& Sierk Goedemoed 61,67%
3 Hetty Houtman
& Jos van Leeuwen 56,67%
4 To van der Meer
& Andrew de Graaf 55,00%
5 Corry Frank
& Theo Vermeij 51,67%
De BVU speelt op maandagavond 
van 19.45 tot 23.00 uur in de grote 
zaal bij de bar in sporthal De Scheg. 
Omdat er gewerkt wordt met Brid-
geMate is de uitslag bekend wan-
neer het laatste spel is ingevoerd.
Wilt u weten of BVU iets voor u is, 
neemt u dan contact op met haar 
secretaris, Marineke Lang, zij helpt 
u graag verder. Zij is na 18.00 uur 
bereikbaar onder telefoonnummer 
569432 of via e-mail bvu@telfort.nl. 
Of kijk eens op de website: 
www.nbbportal.nl/1048.

Grote loterijactie Qui Vive
Uithoorn - Hockeyclub Qui Vive 
heeft in deze periode, waarin het 
einde van het seizoen in zicht is, een 
grote loterij georganiseerd waarbij 
de opbrengsten ten goede komen 
aan het onderhoud en de verbete-
ring van de accommodatie. 
Al vanaf 24 april jl. zijn alle jeugdle-
den druk in de weer om zoveel mo-
gelijk loten te verkopen. Iedere spe-
ler/speelster heeft van zijn /haar 
coach een boekje gehad dat uit 20 
loten bestaat. Maar zij kunnen ook 
extra boekjes krijgen. De loten kos-
ten 2,50 euro per stuk en de op-
brengsten komen geheel ten goe-
de aan het onderhoud en de ver-
betering van de fraaie en gezellige 
accommodatie aan de Vuurlijn. De 
actie is georganiseerd door enkele 
zeer actieve vrijwilligers die er ook 
in geslaagd zijn om zeer interessan-
te prijzen, met behulp van de spon-
sors, bij elkaar te krijgen. De hoofd-
prijzen zijn een iPad, een LG 32 inch 
LCD TV en een weekend naar Eu-
ro Disney. Daarnaast is er nog een 
aantal andere prijzen. Voor het elf-

tal dat de meeste loten verkoopt be-
staat bovendien een kans dat het in 
aanmerking komt voor een team-
uitje bij Polder Sport in De Kwakel. 
Een van de organisatoren: “Het is 
fantastisch te zien dat onze jeugd-
leden met de verkoop van de loten 
zeer enthousiast aan de slag zijn 
gegaan. Bij de laatste thuiswedstrij-
den van dames 1 en heren 1 zag je 
veel kinderen met boekjes lopen. En 
omdat het vakantie is benaderen zij 
niet alleen opa en oma maar gaan 
ook vaak met elkaar de woonwijk 
in om loten te verkopen. Overigens 
zijn alle bezitters van een lot (loten) 
van harte welkom bij de trekking op 
5 juni a.s. bij Qui Vive. Degenen die 
nog geen lid zijn van Qui Vive kun-
nen op deze dag meteen kennisma-
ken met de mogelijkheden en de 
gezelligheid van onze club.” 
Op zaterdag 5 juni huldigt het be-
stuur alle elftallen die dit seizoen 
kampioen geworden zijn. Om 17.30 
uur zal de trekking van de loterij 
door de notaris plaatsvinden. Kort-
om: het is weer feest bij Qui Vive.

Queens Pub in Uithoorn is 
nu The Pool Shack
Uithoorn - Sinds november vorig 
jaar heeft de voormalige Queens 
Pub aan de Koningin Julianalaan 
nieuwe eigenaren, te weten Bar-
bara en Rowdy. Een ondernemers-
paar pur sang dat het niet al te bes-
te imago van de ‘Queens’ volledig 
achter zich heeft weten te laten. 
De tegenwoordige horecagelegen-
heid vertoont een heel andere uit-
straling. Het is een gezellige ‘pool-
bar’ geworden, waar tevens op vier 
‘banen’ gedart kan worden. Na de 
fikse opfrisbeurt die het etablisse-
ment heeft ondergaan, opent The 
Pool Shack op 20 mei haar deuren 
voor genodigden en vrijdag 21 mei 
voor bestaande en nieuwe bezoe-
kers. Iedereen die van een gezel-
lig poolcafé houdt is van harte wel-
kom om eens een kijkje te komen 
nemen. Drie vaste dj’s zullen hier-
bij acte de présence geven, evenals 
een band die live muziek ten geho-
ren brengt. Maar er zijn meer ver-
rassingen, zoals een ballonnentoog 
en een lasershow vanaf het dak van 
het pand. Iedere bezoeker wordt 
bovendien getrakteerd op een glas 
champagne ter gelegenheid van de 

officiële opening. Tevens krijgt men 
een aardige attentie als aandenken. 
Overigens was The Pool Shack met-
een na het verkrijgen van de ver-
gunning vorig jaar al toegankelijk, 
maar dat was tussen de verbouwin-
gen door. Inmiddels is de bar klaar 
om op ruim 320 vierkante meter in 
een gemoedelijke sfeer liefhebbers 
het nodige te bieden. Theoretisch 
gezien biedt The Pool Shack ruim-
te aan 250 bezoekers. “Maar die wil 
je niet allemaal tegelijk binnen heb-
ben. Het moet wel gezellig blijven”, 
haast Barbara zich te zeggen die sa-
men met Rowdy en nog drie andere 
medewerk(st)ers de zaak runt. 

Grote rookruimte
Zowel binnen als buiten is er heel 
wat vertimmerd en opgeknapt. De 
buitenkant heeft een wat ‘rustiger’ 
uiterlijk gekregen in grijs en bor-
deauxrood. De sfeer en de ruimte-
lijke indeling binnen is er duidelijk 
op vooruitgegaan. De benedenver-
dieping is via een tussenwand met 
ramen in twee delen opgesplitst. 
Daarvan is één gedeelte bestemd 
voor hen die het roken nu eenmaal 

gezellig vinden. Die hebben een op-
pervlak van 90 m2 ter beschikking, 
bestaande uit een ruimte met twee 
pooltafels die voorzien is van een 
goed functionerend afzuigsysteem. 
Het andere deel is rookvrij en kent 
een gezellige bar met een unieke 
sfeer- en discoverlichting. Boven-
dien zijn hier onder het toeziend 
oog van de Nederlandse Darts Bond 
vier dartboards aan de muur opge-
hangen. Ze zijn geschikt om offici-
ele dartswedstrijden te houden, zo-
wel regionaal als nationaal. Van-
zelfsprekend kunnen ook bezoe-
kers van ‘The Pool Shack’ een spel-
letje darts spelen. Om de afstand tot 
het dartboard te waarborgen tijdens 
het spel zijn daartoe op de vloer af-
standsplintjes aangebracht die naar 
believen weer verwijderd kunnen 
worden. Rowdy: “Voor de ‘oudere 
jongeren’ hebben we onder meer de 
vide geschikt gemaakt zodat ze een 
eigen plek hebben. In eerste instan-
tie willen wij daar de achttienjarigen 
met de twens matchen, maar mocht 
dat geen succes zijn, dan is de vi-
de bedoeld voor bezoekers vanaf 
21 jaar. Deze bovenverdieping kan 

ook gehuurd worden voor zakelijke 
en particuliere doeleinden en fees-
ten. Het is een 110 m2 gezellig in-
gerichte en ruime loungeruimte met 
moderne apparatuur waarmee een 
dj op verzoek favoriete muziek kan 
draaien. Verder heeft men de be-
schikking over een eigen bar met 
kassa. De bar is nieuw gebouwd, 
evenals de scheidingswand om ge-
luidsoverlast naar buiten te beper-
ken. De kassa staat in verbinding 
met de betaalunit beneden, zodat 
je op verschillende plaatsen in de 
zaak iets kan bestellen en betalen. 
Maar ook een bittergarnituur uit ei-
gen keuken is mogelijk, evenals een 
tosti, kaassoufflé, kroket of een an-
der klein hapje. Last but not least is 
er een garderobe bij de ingang ge-
komen waar iedereen zijn jas kwijt 
kan. Dat maakt het er een stuk ge-
zelliger op. Je bent van die rondslin-
gerende kleding af.”

Gedrag
De bezoekregels zijn aangescherpt 
conform de eisen die door de ge-
meente en politie aan dit soort ho-
recagelegenheden zijn gesteld. “Ie-
dereen is van harte welkom. Behal-
ve 18-jarigen en ouder zijn ook jon-
geren vanaf 16 jaar op vertoon van 
legitimatie graag geziene gasten,” 
legt Rowdy uit. “Ik zeg er meteen bij 
dat we hier nauwlettend een oogje 
in het zeil houden als het over bui-
tensporig gedrag of ongeoorloofde 
activiteiten gaat. Degenen die hier 
met dat vooropgezette doel naar-
toe komen, kunnen beter buiten de 
deur blijven. Met name in het week-
end hebben we daarvoor zelfs be-
waking die het allemaal gadeslaat. 
Nogmaals, iedereen is welkom en 
mag zich naar hartenlust uitleven, 
een biertje drinken, poolen, darten 
of gewoon lekker gezellig zijn met 
elkaar. Maar ik wil hier geen gedon-
der. In dat opzicht zijn we inmid-
dels ook een goede samenwerking 
met de wijkregisseur van de poli-
tie in Uithoorn aangegaan.” Zo, dat 
is even gezegd door Rowdy, die zijn 
partner Barbara daarbij aan zijn zij-
de weet. Ze hebben de nodige er-
varing in de horeca en konden de 
zaak vorig jaar kopen. Daar willen 
ze nu wat van maken en kunnen 
daar terecht geen negatieve publi-
citeit bij hebben. “Met onze hore-
caburen hebben we inmiddels af-
spraken gemaakt om bepaalde ge-
beurtenissen zoals Koninginnedag, 
Goud van Oud en Tropical Night 
buiten de cafés gezamenlijk vorm te 
geven met één presentatie, bijvoor-
beeld een muziekband. Dan kan je 
in één keer wat goeds neerzetten in 
plaats van alle drie iets afzonderlijks 
te doen wat tegen elkaar in speelt. 
De kosten en baten delen we sa-
men. Dus ook buiten op straat zal 
onze zaak zich samen met partners 
doen gelden. Doel is om met elkaar 
nu en dan een aantrekkelijk feestje 
te bouwen waar mensen graag op 
af komen.”
The Pool Shack is gevestigd aan 
de Koningin Julianalaan 18 in Uit-
hoorn, is zeven dagen per week ge-
opend vanaf 16.00 uur tot 01.30 uur, 
doordeweeks en in het weekend tot 
02.00 uur, een tijdstip waarop klan-
ten nog mogen binnenlopen. Daar-
na kunnen die tot uiterlijk 04.30 uur 
blijven. Om 05.00 uur is het defini-
tief uit met de pret want dan moet 
de zaak leeg zijn. Overigens is de 
zaak tijdens het WK-voetbal in ju-
ni al eerder op de dag geopend en 
kunnen liefhebbers de wedstrij-
den van Oranje op een extra groot 
beeldscherm volgen. Nieuwsgierig 
geworden? Stap eens binnen! Meer 
weten? Tel. 0297-540490.

Orde op zaken bij bridge-
vereniging De Legmeer
Uithoorn - In de A-lijn zijn in de 
derde zitting van de laatste ronde 
van dit bridgeseizoen de zaken weer 
enigszins rechtgetrokken. 
Gerda Schavemaker scoorde, nu 
weer eens met haar vaste partner 
Frans Kaandorp spelend, 64,93% en 
een eerste plaats.
Mieke van den Akker & Ada van 
Maarseveen corrigeerden de mis-
stap van vorige week gedecideerd 
met een fantastische tweede plaats 
en maar liefst 60,42%. Ook Lijnie 
Timmer doet het met een Schave-
maker (Jan) en beiden lijken hun 
draai gevonden te hebben gezien 
hun derde plaats met 54,86%. Van 
Jan Egbers & Ben Remmers wordt 
eigenlijk niet anders verwacht en 
ook deze maal beschaamden ze de 
verwachtingen niet met hun vier-
de plek en 52,43%. Cora de Vroom 
doet het met wisselende partners en 
bracht het nu met Ruud Lesmeister 
tot 51,74% als nummer vijf.
Onderin werden onverwacht Ben 
ten Brink & Jan Bronkhorst aan-
getroffen die duidelijk hun avond 
niet hadden. Dat Marianne & Huub 
Kamp ze gezelschap hielden was 
waarschijnlijk een schrale troost.
In de B-lijn was de top voor Ger-
da van Liemt & Ria Wezenberg met 
63,75%. Met welke partner ze ook 
speelt, Gerda scoort immer hoog! 
Ook To van der Meer heeft met Gijs 
de Ruiter de smaak te pakken en zij 
werden nu zelfs tweede met 63,33%. 
Rita Vromen & Henny Westendorp 
nestelen zich stilletjes aan in het 
topsegment met 59,58% als derde.

Omhoog
Wies Gloudemans & Rie Sudme-
ijer werken zich geleidelijk omhoog 
met 53% als vierde en Nel & Adri-
aan Koeleman legden met 52,92% 
beslag op de vijfde plaats. Na fysiek 
ongemak was Jan Belderink geluk-
kig weer terug. Dat hij met maat 
Theo Janssen weer even op gang 
moet komen lijkt een kwestie van 
tijd. De C-lijn toonde een op dreef 
zijnd paar Marjan & Jan Wille, dat 
Elisabeth van den Berg & Maarten 
Breggeman de pas naar de hoog-
ste trede met 61,25 om 58,75% af-
sneed. Derde werden Fien & Ben 
Leeftink met een keurig percentage 
van 57,92, net voor Mieneke Jongs-
ma & Anneke Wijmans die 56,25% 
behaalden.
De top vijf werd afgesloten door 
Atie de Jong & Evert Wevers met 
54,58%.

Zomerdrives
Met nog twee zittingen te gaan loopt 
het competitie bridgeseizoen op zijn 
eind. Echter stilstand is achteruit-
gang en daarom schakelt Bridge 
Vereniging De Legmeer naadloos 
over op de organisatie van de zomer-
drives. Elke woensdagavond vanaf 2 
juni t/m 25 augustus in de barzaal 
van sporthal De Scheg. U dient om 
19.30 uur aanwezig te zijn, de aan-
vang is  19.45 uur. Afhankelijk van 
het aantal deelnemers twee of drie 
prijzen per lijn. Kosten zijn 5 euro 
per paar en aanmelden per e-mail:  
niekschavemaker@hetnet.nl of inte-
kenen aan de zaal vanaf 19.15 uur.

Legmeervogels sponsorloop
Uithoorn - Vrijdagmiddag 21 mei 
organiseert de jeugdafdeling van 
hand- en voetbalvereniging De Leg-
meervogels een sponsorloop op 
haar terrein.
Dit doen zij om aan de gemeente 
te laten zien hoe blij ze zijn met de 
prachtige kunstgrasvelden die vorig 
seizoen zijn gerealiseerd. Tevens zal 
de opbrengst ten goede komen van 
de nieuw te bouwen tribune tussen 

deze prachtvelden. De allerjongsten 
starten om 15.00 uur tezamen met 
de F pupillen.
De A-, B-, C-, D en E jeugd start om 
16.00 uur. De deelnemers hebben 
zelf sponsors gevonden die ze per 
afgelegde ronde betalen.
Iedereen is van harte welkom om dit 
zelf te komen bekijken en natuurlijk 
kan er ook ad hoc worden gespon-
sord voor dit doel.

Qui Vive hockeyjongens C1 zijn 
kampioen in de topklasse A
Uithoorn - Degenen die zaterdag 
15 mei aanwezig waren bij de wed-
strijd van Qui Vive JC1 tegen HBS 
JC1 hebben met eigen ogen een 
‘zeer’ spannende wedstrijd kun-
nen zien. Zowel HBS als Qui Vive 
kon afgelopen zaterdag kampioen 
worden, dus werd er vanaf het be-
gin tot het eind door beide partijen 
geknokt voor een overwinning. Het 

eerste gedeelte van de eerste helft 
merkte Qui Vive direct dat HBS de 
sterke tegenstander was die ze had-
den verwacht. HBS wist elkaar goed 
te vinden en kon meerdere malen 
door het midden gevaarlijk door-
komen. Een aantal kansen over en 
weer en een strafcorner voor Qui Vi-
ve bracht echter nog geen score op 
het bord. Pas later in de eerste helft 

viel de 1-0 voor Qui Vive vanuit een 
mooie solo. Deze werd even later 
gevolgd door een ‘rommel’ doelpunt 
voor HBS. Met de 1-1 op het score-
bord werd er gerust. 
De tweede helft ging het spel gelijk 
op en waren beide ploegen aan el-
kaar gewaagd. Enkele HBS kansen 
en veel Qui Vive kansen werden ge-
mist, echter de 2-1 en 3-1 vielen hal-

verwege de tweede helft snel achter 
elkaar. Bij deze stand was het kam-
pioenschap gegarandeerd. Dat dit 
de nodige spanning met zich mee-
nam voor de spelers en het, in gro-
ten getale opgekomen publiek werd 
kort daarna ervaren. HBS wist dat 
de rest van de wedstrijd zijn laatste 
kans op het kampioenschap was en 
ging er met man en macht tegen-
aan... en met resultaat. Zij wisten tot 
tweemaal toe te scoren en brachten 
de stand met nog 10 minuten op de 
klok op 3-3. De klasse van het Qui 
Vive-team kwam daarna nóg meer 
naar boven. Zij wisten namelijk de 
vele aanvallen van HBS die daarop 
volgden keer op keer te stuiten.
Daarbij werd ook de aanval nog-
maals met resultaat gezocht, dat 
betekende 4-3! De allerlaatste 2 mi-
nuten bleken de spannendste van 
het gehele seizoen. HBS bleef ko-
men, maar de jongens van Qui Vi-
ve C1 hielden stand. De eindstand 
bleef 4-3. Met nog 1 wedstrijd te 
spelen zijn zij nu niet meer in te ha-
len. Ondanks dat het seizoen nog 
niet is afgelopen kunnen de jon-
gens nu wel al concluderen dat zij 
dit seizoen, door als team te spelen, 
tot grote dingen in staat zijn.

Opsomming van het seizoenresul-
taat: 1e in de veld voorrondes -1e 
klasse A, zaalkampioen in de 1e 
klasse A en als klap op de vuurpijl 
‘Kampioen in de Topklasse A’. 
Jongens gefeliciteerd!!!!

Zomerdrives bij bridge-
vereniging De Legmeer
Uithoorn - Vanaf 2 juni tot en met 
25 augustus worden op de woens-
dagavond bridgedrives georgani-
seerd in de barzaal van sporthal De 
Scheg aan de Arthur van Schen-
dellaan 100-A, tel. 0297 566347. 
Aanmelden graag per e-mail:  
niekschavemaker@hetnet.nl of aan 
de zaal vanaf 19.15 uur. 
U dient aanwezig zijn om 19.30 uur, 

de aanvang is 19.45 uur. De drive 
gaat over 24 spellen en de uitslag 
is direct na afloop bekend. De kos-
ten bedragen 5 euro per paar en af-
hankelijk van het aantal deelnemers 
zijn er twee of drie prijzen per lijn. Er 
zal een extra prijs zijn voor het paar 
met de hoogste gemiddelde sco-
re na minimale deelname aan acht 
avonden.

Gehurkt: Jelle, Luit, Wessel, Casper, Lars, Max en Wouter. Staand: Thijmen, Jitte, Hidde, Peter, Roelant en Rens.
Achter: de begeleiders Marcel, Thomas (coach) en André



Mijdrecht - De weekmarkt van 
Mijdrecht is verhuisd. Vanaf 6 mei 
is de markt te vinden op het Raad-
huisplein in plaats van op het Bur-
gemeester Haitsmaplein. Tot de 
verhuizing is besloten vanwege de 

meer centrale ligging in het winkel-
centrum en de sfeervollere locatie. 
Daarnaast heeft de verhuizing tot 
gevolg dat er op donderdag 75 par-
keerplaatsen vrijkomen op het Bur-
gemeester Haitsmaplein.

Donderdag 20 mei 2010 vindt de 
feestelijke opening van de markt op 
zijn nieuwe locatie plaats.
Om 12 uur verricht wethouder Bram 
Rosendaal de officiële openings-
handeling. Ook worden gedurende 
de marktdag verschillende activitei-
ten georganiseerd door de markt-
kooplieden, is er muziek en kunnen 
bezoekers leuke prijzen winnen bij 
het Rad van Fortuin.
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Afdansen paren en 
kampioenen bij Colijn!
Uithoorn - Afgelopen woensdag 
dansten de paren (vanaf 20 jaar) af. 
Het was een supergezellige avond 
en de deelnemende paren hebben 
hun beste beentje voorgezet! Jury 
was evenals vorig jaar collega Hans 
v.d. Hoef van De Rijk Dancemasters 
uit Nieuwegein.
Het was flink druk in het danscen-
trum, ruim 200 deelnemers en be-
zoekers waren aanwezig. Sommi-
ge fans hadden zelfs een spandoek 
gemaakt om hun vrienden/familie 
aan te moedigen! Een pluim voor de 
‘bar-crew’, zij hebben flink moeten 
lopen deze avond. Er was een lek-
ker bitterballetje voor iedereen, en 
de aanwezigen werden ook nog ge-
trakteerd op een drietal schitterende 
dansshows. Christiaan van Toor en 
Erina Bassaly gaven een prachtige 
demo in de Standaarddansen (En-
gelse Wals, Tango, Slow Foxtrot en 
Quickstep) en Ramses v.d. Dussen 
gaf met zijn nieuwe partner Maris-
ka Kolijn, een mooie demonstratie in 

de Latin-American (Cha Cha, Rum-
ba, Samba, Jive). Ramses en Maris-
ka zijn dit seizoen met elkaar gaan 
dansen; u gaat nog veel van ze ho-
ren. Last but not least gaf de show-
groep van de balletafdeling van het 
danscentrum, onder leiding van do-
cente Merel, een geweldig voor-
proefje (het zag er gelikt uit!) voor 
de Show of the Proms 2010, welke in 
het weekend van 5 en 6 juni zal wor-
den gehouden in het danscentrum. 

Wedstrijden
Het wedstrijddansseizoen zit erop! 
Afgelopen weekend werd de laat-
ste wedstrijd gedanst in Kerkdriel. 
De afgelopen weken werd door de 
paren van het Danscentrum het hal-
ve land door gereisd voor de wed-
strijden.
Op 25 april in Amstelveen behaal-
den Robert Arendse en Lianda v.d. 
Schilden een 3e plaats in de Debu-
tanten 4 Standaard, hun eerste be-
ker bij de wedstrijden van de NADB! 

Suzanne v.d. Schilden en Jeffrey Slof 
behaalden de kampioenstitel in de 
Debutanten 2 Latin. Super!
Een week later werd Zevenbergen 
aangedaan. Voor Jeffrey en Suzan-
ne weer een beker, een 5e plaats in 
Deb.2 Latin en een 4e plaats voor 
Selmar Smit en Charlotte Rietveld 
(binnenkort ook Smit!). Deze paren 
deden ook goed hun best in Kerk-
driel, Jeff en Suuz werden 6e en Sel-
mar en Charlotte pakten dit keer de 
kampioenstitel. Super!
Voor Jan en Marianne Kooijman zit 
het seizoen er nog niet op. Dit sei-
zoen zijn ze gepromoveerd naar de 
Hoofdklasse Senioren II, en doen 
daar goed mee! Zo werden ze in 
Zevenbergen 2e in deze voor hun 
nog nieuwe klasse! Sinds een aan-
tal jaren zijn zij ook vaste deel-
nemers aan het grootste Dance-
event van de wereld in Black-
pool (Engeland) eind mei. Marian-
ne en Jan, veel succes! Meer info? 
www.colijndancemasters.nl

Stuntverkoop sportkleding 
bij Amstelhof Health Club
Uithoorn - Op vrijdag 21 mei en za-
terdag 22 mei a.s. is het weer zo-
ver! Op deze dagen organiseert In-
tersport DUO wederom een stunt-
verkoop bij Amstelhof Health Club 
aan de Noorddammerweg 30 in Uit-
hoorn (vanaf de N201 te zien).
Intersport Duo biedt een enorme 
partij sportkleding en –artikelen aan 
met kortingen die op kunnen lopen 
tot maar liefst 70%. Dè perfecte kans 
om uw zomeroutfit te scoren!
Evenals vorig jaar wordt een grote 

O’Neill monsterpartij aangeboden 
met 50% korting. Deze partij bestaat 
uit de complete showroom dames- 
en herencollectie van zomer 2009. 
De keuze bestaat uit spijkerbroe-
ken, vt-pants, shorts, t-shirts, blou-
ses, singlets, zomerjacks en swea-
ters.
Spectaculair is de partij restantma-
ten sport- en casualschoenen. On-
geacht de originele prijs betaalt u 
hiervoor slechts 39,00 per paar of 
59,00 voor 2 paar. Voor de kinder-

schoenen geldt zelfs een nog lage-
re prijs, namelijk 25,00 per paar of 
39,00 voor 2 paar.
U bent van harte welkom op vrijdag 
21 mei van 14.00 tot 21.00 uur of op 
zaterdag 22 mei van 10.00 tot 15.00 
uur. Deze dagen is de stuntverkoop 
gratis toegankelijk voor iedereen. 
Tip bij mooi weer: kom op de fiets!
Locatie stuntverkoop Intersport 
DUO: Amstelhof Health Club aan de 
Noorddammerweg 30 in Uithoorn/
De Kwakel

De redactie van de Nieuwe Meerbode rekent het tot haar taak om de lezers van haar 
krant zo objectief mogelijk te informeren. Wij nemen zelf geen standpunt in. Wij vinden 
dat alle mededelingen, nieuwsfeiten en overige onderwerpen die zich in het openbaar 
afspelen en zeker die zaken die tijdens gemeentelijke vergaderingen, bijeenkomsten 
of interviews worden gedaan, in onze krant horen. 
Alle lezers van onze krant, ook die niet bij zo’n bijeenkomst of vergadering of wat dan 
ook aanwezig waren, behoren daarvan kennis te kunnen nemen. Ingezonden brieven 
plaatsen wij omdat de afzender wil dat haar of zijn mening bekend wordt gemaakt in 
haar of zijn omgeving. Zij of hij blijft verantwoordelijk voor de inhoud. Plaatsing door 
ons betekent niet dat onze redactie een standpunt inneemt.
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REACTIE VAN EEN LEZER

Ja! Ja! 
Dat is echt wat of ei-
genlijk “Het is niks.” 
Vroeger zeiden ze 
‘De aanhouder wint’ 
en dat is nog steeds 
zo. Dus heb ik het 
uiteindelijk na uren 

bellen met Belgacom voor elkaar gekregen dat 
ik mijn e-mailberichten vanuit België kan ver-
sturen. Ja! Ja! Dat denk ik tenminste. (Achter-
af dus niet). Vorige week had ik mijn verhaal-
tje zondagnacht, vlak voordat ik wegging naar 
België, naar de redactie gestuurd. Kwam ik in 
België tot de ontdekking dat het niet opgeno-
men was. Toch jammer. Het was niet aange-
komen. Het ging over ons mooie zwembad en 
de politici die daarbij betrokken waren en nog 
zijn. Ja! Ja! Het interessante is dat er in het be-
gin van zo’n project soms maar enkelen zijn 
die het belangrijk vinden. Ze proberen daar-
voor medestanders te vinden in andere partij-
en en zetten het in bolle frasen in het verkie-
zingsprogramma van hun partij. Bijvoorbeeld 
Koedam van Ronde Venen Belang en Sandor 
Harmens van de VVD. De partijen namen het 
over en Jack Dekker gaat er mee aan het leu-
ren. Dat kan hij goed. Hij is een meester in het 
verkopen van praatjes. Ja! Ja! De andere raads-
leden worden langzamerhand rijp gemaakt om 
voor het zwembad te zijn. Dat duurt wel even 
8 à 10 jaar, maar als je maar aanhoudt komt 
het er. Het gekke is dat men op een bepaald 
moment kennelijk niet meer terug kan. Op een 
gegeven moment kan door de vele publiciteit 
die er over is geweest zelfs een grote partij als 
het CDA het niet meer maken om nee te zeg-
gen ondanks dat je in je hoofd weet dat het 
een kostengedrocht is van jewelste. Ondanks 
dat je weet dat de OZB voor een paar honderd 
zwemmers omhoog moet. Ja! Ja! De raads-
leden durven, op een paar na, niet meer nee 
te zeggen want dat gaat stemmen kosten en 
dat mag niet. Kijk, en dat is nu politiek. Toch? 
Een paar kleine partijen zoals D66, VVM en de 
ChristenUnie gebruiken hun verstand maar 
hebben niets in de melk te brokkelen. Jam-
mer. Ja! Ja! Als het verkeerd gaat, dan smeer 
je hem. Dan zeg je ‘Aju paraplu’ en je stelt je 

niet meer verkiesbaar, omdat je na zo’n mis-
ser natuurlijk niet meer met goed fatsoen kan 
meeregeren. Je kunt niet meer tegen mensen/
verenigingen zeggen ‘jullie krijgen minder sub-
sidie, want we hebben nu een zwembad’. Dat 
kun je als politicus niet doen. Er zijn politici die 
een bord voor hun kop hebben, maar de mees-
ten niet. Het is een studie waard om dat proces 
eens uit te zoeken. Ja! Ja! Zo gaat het, zij ma-
ken de bokken en wij zitten met de brokken. 
Zo’n B&W ook, die moet natuurlijk in hun re-
geerperiode iets achterlaten. Die willen graag 
een straat naar hun genoemd hebben. Ja! Ja! 
De Dekkersloot of de Roosendaalsteeg of het 
Van Breukelenbosje. Oh nee! Hij heeft niet veel 
op met de natuur. Of het Lambregts trapveldje 
of het burgemeester Burgmans wijkgebouwtje. 
Zo iets. Ja! Ja! Ze weten geloof ik nog steeds 
niet wat het zwembad moet gaan kosten per 
keer. Ik schat 7,65. Een leuk bedrag. (3x per 
week zwemmen 22,95). Als je drie keer gaat, 
dan krijg je korting. Dan kan het wel voor 20,-. 
Dat is voor 40 weken dan 800,-. Nee, niet ellig 
doen, we maken er 750,- van. Komen er nog te 
weinig zwemmers, dan bieden wij bij koffie met 
gebak voor 7,50 een gratis duik aan. Dat doen 
wij ook met de fitnessliefhebbers toch? Ja! Ja! 
Er gebeuren rare dingen, mensen. Ik ben heel 
benieuwd wie van de huidige raadsleden nog 
wel wil blijven.
Ja! Ja! Hoe zal DAT gaan!!! Weet je; Wim Klaas-
san wil in ieder gevel blijven die heeft een 
mooie bijverdienste aan de reisjes naar Oe Oe 
Oeganda. (Het kost de gemeente niets, hoor!) 
GroenLinkse politici. Hulp aan arme landen. 
Nee! Nee! Het is geen GroenLinks meer. Dat 
bestaat niet meer in De Ronde Venen. Het is 
een Combinatie. Ja! Ja! Wij (onze gemeente) 
geven de armoe daar ca. 35.000,- (1 euro per 
inwoner). Stel dat onze vertegenwoordigers (3 
personen per keer) 4 reisjes per jaar maken 
van 10 dagen, dan kost dat de gemeenschap 
alleen aan reis en verblijfkosten al (schat ik) 
18.000,- + nog eens 4x3x10x 100,- dat is nog 
eens 12.000,- tezamen 30.000,- Ja! Ja! Rare 
verhouding. Ik hoop dat het niet waar is.

John B. Grootegoed

Een politie-actie in Uithoorn
Op dinsdag 11 mei ging mijn schoonvader (uit 
Polen) samen met zijn kleinzoon van 8 jaar vis-
sen in de Amstel. Na 5 minuten vissen stopte 
er een politieauto met twee agenten er in. Deze 
agenten vroegen mijn schoonvader om zijn vis-
pas. Terwijl hij aan het zoeken was begonnen de 
agenten met elkaar te discussiëren van wat zij 
zullen gaan doen :

Agent 1: wat zullen we doen, zeg het maar.
Agent 2: Nee, jij weet het beter, zeg jij het maar.
Agent 1: We moeten hem arresteren, maar wat 
doen we met de kleine jongen? 

Deze gesprekken hebben bij mijn zoon een zeer 
diepe indruk gemaakt.

Nadat mijn schoonvader via mijn zoon, die als 
tolk moest functioneren, aangaf dat de vispas 
thuis lag, besloten de agenten mee naar huis te 
rijden. Hiermee hebben zij het vermoeden ge-

wekt dat als hij hem toont er dan geen gevolgen 
uit zullen voortkomen.
Aldaar aangekomen toonde mijn schoonvader 
zijn vispas, de agenten vonden dit waarschijnlijk 
toch nog niet genoeg en gaven aan dat hij zijn 
paspoort (die ze in beslag hadden genomen) 
pas na betaling van een boete van 60,- op het 
bureau terug zou krijgen.

Voor mijn schoonvader was het nog steeds niet 
duidelijk waarom hij alsnog een boete kreeg, 
mijn 8-jarige zoon heeft al die tijd als tolk moe-
ten spelen en is zeer gespannen naar huis ge-
komen.

Ik vind dit staaltje spierballen laten zien van de 
politie Uithoorn beneden alle proporties. 

Met vriendelijk groet
Martin Borsje

Uithoorn

Excuus voor lange wachttijden!

Restaurante Pizzeria 
Portofino in Vinkeveen 
echt ontdekt
Vinkeveen – Aan de Baambrugse 
Zuwe in Vinkeveen, net voor of net 
over de brug bij Klinkhamer – het is 
maar net van welke kant je komt – 
is sinds enkele weken Restauran-
te Pizzeria Portofino geopend. Een 
gastvrij en gezellig Italiaans restau-
rant. Je kunt er heerlijk eten, onze 
redactie heeft dat afgelopen zater-
dag gedaan en de gerechten die wij 
nuttigden waren overheerlijk. De ei-
genaars van het restaurant willen 
graag via onze krant hun excuus 
aanbieden aan hun klanten die met 
Hemelvaartsdag bij hen hebben ge-
geten en/of hebben besteld en la-
ten bezorgen: “Door de adverten-
tie in de Nieuwe Meerbode is het 
donderdag jl. zo druk geworden, dat 
sommige mensen helaas wat lan-
ger hebben moeten wachten dan 
de bedoeling is. We hadden helaas 
niet op zo’n grote toeloop gerekend. 
Onze excuses daarvoor. We zullen 
proberen dit niet meer te laten ge-

beuren”, aldus de heren. Laat u er 
zeker niet van weerhouden. Het is 
een goed restaurant, waar je goed 
en betaalbaar kunt eten, maar ook 
thuis laten bezorgen is een optie. U 
vindt hen aan de Baambrugse Zuwe 
200. De openingstijden zijn: 15.00 

tot 12.00 uur. Bezorgtijden zijn van 
17.00 tot 22.00 uur, zij bezorgen al-
leen in Vinkeveen en het bezorgen 
is gratis, mits het boven de 10 euro 
is. In het restaurant zijn 65 zitplaat-
sen, maar misschien is reserveren 
verstandig: 0294-295566.

Feestelijke opening 
weekmarkt Mijdrecht 

LMV- D4 kampioen 2009-2010!!!
Uithoorn - Na een zinderende kam-
pioenswedstrijd is de D4 van voet-
balvereniging De Legmeervogels als 
winnaar uit de strijd gekomen! On-
der leiding van de coaches Marcel 
Koster (Ajax) en Walter Schellinger-
hout domineerde de ploeg tegen 
Zeeburgia uit Amsterdam. Ook de 
Amsterdammers konden nog kam-
pioen worden en zo genoot het toe-
gestroomde publiek met volle teu-
gen van deze spannende pot welke 
, uiteraard, op het hoofdveld plaats-

vond. LMV kwam in de 18e minuut 
op voorsprong door een prachtig 
schot a la Kees Kist van Roell. D4 
drukte door tegen een sterk spe-
lend Zeeburgia. Jaimy legde na 
een knappe solo de bal panklaar 
voor de voet van Hermon: 2-0. Na 
de rust dachten de mannen er iets 
te makkelijk over en er werd tegen-
gescoord. Zeeburgia rook bloed en 
speelde fel, hetgeen resulteerde in 
wederom een tegengoal. De span-
ning was te snijden en aangespoord 

door de diverse corveeën langs de 
kant gaven de Vogels wat extra gas. 
Na een knappe dieptepass van Os-
car liep Ridgel vrij op de keeper af, 
maar werd binnen de 16-meter ge-
haakt: strafschop! Jaimy schoot de 
bal rechts in de benedenhoek: 3-2!
Na een zenuwslopend slot kon de 
“champagne” ontkurkt en vooral 
gespoten worden: D4 is kampioen!! 
Na een mooi woord van pupillenlei-
der Frank Konincks werden de me-
dailles uitgereikt.


