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UITHOORN

Vanaf heden 
Verhuren wij ook 

aanhangers

Vermogenweg te Mijdrecht 
Verkoopinformatie: ppgvastgoed.nl / 0297 – 26 20 35

OOK TE
HUUR

Open huis: zaterdag 28 mei 
             van 10.00 tot 15.00 uur

vita WELZIJN EN ADVIES 
Algemeen Maatschappelijk Werk Uithoorn

VERHUIST 

van locatie “De Hoeksteen” naar 

“DE WATERLINIE” M.i.v. 19 mei. 

Adres: Provincialeweg 30 j, 1421 NT Uithoorn. 
Tel.: 0297 56 29 55.

Vermist afgelopen 
donderdagavond 

Zijn naam is 

Fioco
Hij is nu iets groter.
Heeft u hem gezien 
of een tip?

Adres: 
Potgieterlaan 1 Uithoorn
E-mail: Uithoorn@Web.nl
Tel.: 06-15000555
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Als vermist opgegeven door 
zijn baas, is deze rood 
kater op bijgaande foto. 
Het dier heeft een witte 
neus, voor witte voetjes en 
achter witte sokjes. 

Tim 
is de naam van deze 
7 jaar oude kater, die 
wordt vermist vanaf de 
Boterdijk in De Kwakel. 
Wie het dier heeft gezien 
wordt verzocht contact op te nemen met de 
Dierenbescherming via tel. 0297-343618
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Uithoorn - Met een toost op ieder-
een die zich inzet voor een eerlij-
kere wereld opende Burgemeester 
Oudshoorn op zaterdag 14 mei het 
gratis fair trade buitenontbijt van de 
wereldwinkel, waar zo’n 40 klanten 
en vrijwilligers aan deelnamen. On-
der hen ook gemeenteraadsleden 
van Ons Uithoorn, Gemeentebelan-
gen en DUS! De deelnemers geno-
ten in een gemoedelijke sfeer van 
allerlei producten uit de Wereldwin-
kel, zoals koffie, thee, vruchtensap-
pen en broodbeleg. Kinderen kon-
den hun eigen placemat maken. Het 
ontbijt in de open lucht werd mu-
zikaal omlijst door jazzmuzikan-
ten Frank Douglas en Erst Reyzi-

ger. Wereldwinkelvrijwilliger Mild-
red Douglas, voormalig zangeres 
van Mai Tai, zong een nummer. Met 
de actie sloot de wereldwinkel aan 
bij de internationale dag voor eer-
lijke handel, waarop wereldwinkels 
door heel Europa een Fairtrade Ont-
bijt organiseerden. Zo laten ze zien 
dat het heel makkelijk is, en érg lek-
ker, om iedere dag fairtrade produc-
ten te gebruiken. Bijvoorbeeld aan 
de ontbijttafel.

Ontbijt
Klanten van de wereldwinkel die het 
ontbijt hebben moeten missen, ma-
ken tot 28 mei kans op een van de 
350 Fairtrade 350 Fairtrade Ontbijt-

pakketten ter waarde van 20 euro. 
Het pakket bevat onder andere kof-
fie, thee, vruchtensap, broodbeleg 
van Fair Trade Original. Onder de 
deelnemers van alle Wereldwinkels 
wordt bovendien één hoofdprijs ver-
loot, een Fairtrade Ontbijt, ter waar-
de van 275 euro. De winnaar van de 
hoofdprijs krijgt naast het standaard 
ontbijtpakket ook onder andere een 
fairtrade dekbedovertrek, hoesla-
ken, champagneglazen, vonkelwijn, 
een dienblad en verse broodjes. De 
wereldwinkel Uithoorn is gevestigd 
aan de Hugo de Grootlaan 1, onder 
de Openbare Bibliotheek. De winkel 
is open van maandag tot en met za-
terdag.

Burgemeester opent Fairtrade 
Ontbijt bij Wereldwinkel

Uithoorn - Nu de gemeente voor-
nemens heeft, is de Amsterdamse 
weg in het Industriegebied-Noord 
na deze zomer op de schop te ne-
men om deze te gaan herinrichten, 
zal de aansluiting op de N201 met 
een kruising over de  Hollandse Dijk 
daarmee gelijke tred moeten hou-
den. “Dat gebeurt ook, want de aan-
nemerscombinatie van de Alliantie 
die de provinciale weg N201 aan-
legt, gaat een dezer dagen van start 
met de aanleg van het verbindings-

stuk tussen de  Hollandse Dijk (aan 
het einde van de Amsterdamse-
weg) en het toekomstige kruispunt 
met de N201. Dat is ongeveer 100 
meter,” zo bericht ons desgevraagd 
Ramon Kuipers, projectleider van dit 
gedeelte van de omgelegde provin-
ciale weg. “De duiker in de afwate-
ringssloot naast de  Hollandse Dijk 
waar de weg overheen gaat, ligt er 
al. De bedoeling is ook dat de zand-
baan hiervan plus die op het uitge-
zette tracé van de N201 wordt aan-

gevuld met granulaat en dat er ver-
volgens een noodweg op wordt 
aangelegd voor het bouwverkeer. 
Straks moeten er kanteldijken ko-
men en een tunnel voor het aqua-
duct worden gegraven, maar zo-
ver is het nog niet. De weg moet 
eerst voor werkverkeer toeganke-
lijk worden gemaakt. Volgens plan 
moet ons verbindingsdeel tussen 
het kruispunt en de  Hollandse Dijk 
eind juni gereed zijn. De gemeen-
te kan dan alvast haar plan trekken 

Aanleg verbindingsstuk 
N201 tot Amsterdamseweg

voor de aansluiting van de Amster-
damseweg daarop en de herinrich-
ting zoals zij die voor ogen staat. Op 
27 april jl. is daarover een informa-
tieavond geweest in de Thamerkerk 
waar uitleg werd gegeven.”

Foto
De aansluiting van de Amster-
damseweg tussen de bebouwing 
van het Industriegebied-Noord, 
rechts van het midden van de fo-
to, is tot en met de  Hollandse Dijk 
voor rekening van de gemeente Uit-
hoorn. Het deel tussen de Holland-
se dijk en het geplande kruispunt 
(middenonder) wordt de komen-
de weken door de bouwers van de 
provinciale weg aangepakt. Verder 
is de duiker goed te zien in de af-
wateringstocht langs de  Holland-
se Dijk. Ook de aansluiting met de 
Middenweg, links beneden op de 
foto, is al duidelijk in beeld. Hele-
maal links van het midden is de Am-
stel zichtbaar. Onder de bocht, tus-
sen de kassen en de  Hollandse Dijk 
waar de heistelling staat, komt het 
aquaduct. Aan de onderrand van 
de foto ligt het tracé van de nieuwe 
N201. Tot nader aankondiging blijft 
de  Hollandse Dijk voor alle verkeer 
gewoon toegankelijk.

Nog twee jaar geduld
Mocht volgend jaar rond deze tijd 
de Amsterdamseweg met de aan-
sluiting op de N201 (deels) gereed 
zijn vanaf de Waterwolftunnel tot 
aan dit punt, wordt overwogen dat 
stuk voor het verkeer open te stel-
len, onder voorbehoud van wijzigin-

Foto: Projectbureau N201

Uithoorn - Door de leden van het 
is AH Jos van den Berg in Uithoorn 
vandaag verkozen tot beste Neder-
landse zelfstandig ondernemer in 
2011. 
Over de verkiezing tot beste zelf-
standige ondernemer in Nederland 
in 2011 zeggen Jos en Diana van 
den Berg “Dat deze erkenning een 
kroon op het werk is voor alle me-
dewerkers van de Albert Heijn fran-
chiseonderneming in Uithoorn en 
dat de wensen van de klanten daar-
mee op gepaste wijze worden be-
vestigd. Sinds de komst van Albert 
Heijn Jos van den Berg in Uithoorn 
zijn de wensen van de klanten, en 
ook de lokale samenleving, maatge-
vend in ons ondernemen.”

Toonaangevend in 
Uithoorn en omstreken
Sinds Albert Heijn Jos van den Berg 
in Uithoorn in 2007 gevestigd is 
speelt de winkel aan het Amstel-

plein een toonaangevende rol in de 
Uithoornse samenleving. Met 151 
medewerkers actief in touw voor 
de klant is Albert Heijn Jos van den 
den Berg het kloppend hart van het 
winkelcentrum Amstelplein en als 
ondernemers dragen Jos en Diana 
van den Berg de lokale samenleving 
een warm hart toe. Voorts initiëren 
en ondersteunt het ondernemers-
echtpaar Van den Berg talrijke lo-
kale initiatieven zoals een Jaarlijkse 
Kerstmarkt, het sponsoren van ver-
schillende sportverenigingen, oude-
ren, Zonnebloem maar ook vele cul-
turele activiteiten).

Sociaal verantwoorde 
en duurzame groei
Door goed samen te werken met de 
klanten, lokale bestuurders en so-
ciaal-maatschappelijke vertegen-
woordigers in Uithoorn is Albert 
Heijn Jos van den den Berg er in 
geslaagd om sociaal verantwoord 

ondernemen te koppelen aan duur-
zame groei. De Burgemeester van 
Uithoorn, mevrouw Dagmar Ouds-
hoorn: “Al kort na mijn recente aan-
stelling als Burgemeester van Uit-
hoorn werd hij mij duidelijk dat Di-
ana en Jos van den Berg betrokken 
zijn bij het wel en wee van onze ge-
meente, in bijzonder daar waar het 
gaat om het mogelijk maken van 
een zo breed mogelijke participatie 
van haar bewoners en de ontwikke-
ling van ons dorpshart. In de afge-
lopen jaren kende Albert Heijn Jos 
van den Berg een duurzame groei 
die in de toekomst verder besten-
digd kan gaan worden.”

Feest
Jos en zijn vrouw willen de feest-
vreugde delen met hun klanten en 
vanaf vandaag is het dan ook feest 
in de winkel en maakt u kans op ve-
le prachtige prijzen. Zie hiervoor el-
ders in deze krant.

AH Jos van den Berg verkozen 
tot beste zelfstandige 
ondernemer 2011
Klant en lokale samenleving centraal in ondernemen

gen in het bouwtijdschema! Het nog 
aan te leggen deel tussen de snel-
weg A4 en de Waterwolftunnel on-
der de Ringvaart achter Schiphol-
Rijk is dan nog lang niet klaar. Men 
hoopt begin 2012 te kunnen begin-
nen met de aanleg van de ‘Boeren-
landvariant’. Dat is het nieuw ge-
plande stuk N201 vanaf de A4 via 
het toekomstige Schiphol Logis-
tics gebied (bij Rijsenhout) over 

de Kruisweg en parallelweg op 
het grondgebied van Luchthaven 
Schiphol naar de aansluiting bij de 
Waterwolftunnel. Voorlopig moe-
ten weggebruikers het dus nog 
twee jaar doen met de bestaande 
zeer drukke Kruisweg/N201 over de 
brug bij de Ringvaart en tussen de 
woonkernen Aalsmeer en Uithoorn 
vice versa, waar het verkeer regel-
matig vast staat.
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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

Openingstijden Publiekszaken
(burgerzaken, vergunningen, hand-
having- en veiligheid)
maandag t/m vrijdag: 
8.30-14.00 uur; vrije inloop
maandag, dinsdag en donderdag: 
14.00-17.00 uur; op afspraak
woensdag: 
8.30-17.00 uur; vrije inloop
Woensdag avondopenstelling
17.00-20.00 uur
Dan kunt u alleen terecht voor reis-
documenten, rijbewijzen, verhuizin-
gen of uittreksels. 
Voor naturalisaties, ondertrouw, 
eerste inschrijvingen buitenland en 
inzage vergunningen moet u altijd 
een afspraak maken.
Telefonische bereikbaarheid
op 0297-513111
maandag t/m donderdag: 
8.30-17.00 uur
vrijdag: 8.30-14.00 uur

Openingstijden 
werk en inkomen G2
maandag en donderdag (Uithoorn): 
8.30-12.00 uur; vrije inloop
woensdag (Aalsmeer en Uithoorn): 
13.30-16.30 uur; vrije inloop
dinsdag en vrijdag (Aalsmeer): 
8.30-12.00 uur; vrije inloop
maandag t/m donderdag: 
12.00-17.00 uur; op afspraak
Telefonisch spreekuur
maandag t/m vrijdag: 
8.30-12.00 uur via 0297-513255

Openingstijden Loket wonen, 
welzijn en Zorg G2
maandag t/m vrijdag: 
8.30-12.00 uur; vrije inloop
maandag t/m donderdag: 
12.00-17.00 uur; op afspraak
Telefonisch spreekuur
maandag t/m vrijdag: 
8.30-12.00 uur via 0297-513131

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.oudshoorn@uithoorn.nl 
wethouder.verheijen@uithoorn.nl 
wethouder.zijlstra@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 telefoonnummers 
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: 
-  RTV Noord-Holland: 88.9 MHz 
 ether en 94.4 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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KunstGRAsVeLD KDO
Bij sportvereniging KDO wordt een 
(voetbal)kunstgrasveld aangelegd. 
Omwonenden kunnen van het trans-
port van materialen wat overlast on-
dervinden. 

ARthuR VAn 
sChenDeLLAAn/
ZijDeLweG 

T/m 20 mei is de aansluiting van de 
Arthur van Schendellaan op de Zij-
delweg afgesloten. Fietsers en voet-
gangers kunnen echter gewoon de 
Zijdelweg blijven oversteken en hun 
weg vervolgen.

AAn De ZOOm/
ZijDeLweG 

T/m 20 mei is de aansluiting van Aan 
de Zoom (ter hoogte van de Geertrui-
dahoeve) op de Zijdelweg afgesloten. 
Fietsers en voetgangers kunnen ge-
woon de Zijdelweg blijven oversteken 
en hun weg vervolgen.
 

VeRVAnGen 
VeRZinKBARe PAAL 
BussLuis meeRwijK

Op 12 mei is begonnen met werk-
zaamheden aan de bussluis in Meer-
wijk. De verzinkbare paal in de bus-
sluis wordt vervangen. Tijdens de 

werkzaamheden zullen de bussen 
over rijplaten parallel aan de bus-
sluis rijden. Naar verwachtingen wor-
den de werkzaamheden op 20 mei 
2011 afgerond. Met vragen over de-
ze werkzaamheden kunt u terecht bij 
de heer R. van der Werf, tel. (0297) 
51 31 11.

AAnLeG Fiets/
VOetPAD RinGDijK

In de week van 16 mei begint aanne-
mersbedrijf Krijn Verbruggen en Zn 
uit Mijdrecht met de aanleg van het 
fiets/voetpad tussen Ringdijk en Ger-
beralaan. Afhankelijk van de weers-
omstandigheden duren de werk-
zaamheden tot eind juni. De aanleg 
van het fiets/voetpad gebeurt in 2 fa-
sen. Eerst de aanleg van het pad van-
af de Ringdijk tot aan de Hortensia-
laan. Vervolgens wordt vanaf de Ger-
beralaan het pad gemaakt naar de 
Hortensialaan. Tijdens de werkzaam-
heden aan de drempel in de Horten-
sialaan blijft de flat La Fortresse be-
reikbaar. Tijdens de werkzaamheden 
aan de drempel in de Gerberalaan is 
de fietsdoorsteek naar de Irislaan vrij-
gegeven voor autoverkeer. De omlei-
ding is met borden aangegeven. Als 
gevolg van het inspraakresultaat voor 
de aanleg van het fiets/voetpad wordt 
de bestaande brug over de Ringdijk 
vervangen door een fiets/voetgan-
gersbrug. Dat gebeurt eind juni 2011. 
Met vragen kunt u terecht bij de heer 
E. Valkenburg, tel. (0297) 51 31 11 of 
via gemeente@uithoorn.nl

wieGeRBRuinLAAn 
tijDeLijK AFGesLOten

Van maandag 23 mei t/m vrijdag 10 
juni is de Wiegerbruinlaan afgeslo-
ten voor alle verkeer. Het winkelcen-
trum blijft voor voetgangers bereik-
baar. Overig verkeer wordt met bor-
den omgeleid.

ZijDeLweG Bij RAnD-
weG OOst GeDeeLte-
LijK AFGesLOten

Van vrijdag 20 mei 20.00 uur t/m 
maandag 23 mei 05.00 uur is dit weg-
gedeelte slechts gedeeltelijk in ge-
bruik.

ACtiViteiten KALenDeR

Gewijzigde openingstijden
Dinsdag 31 mei: Loket Wonen, Welzijn en Zorg in de gemeenten 
Aalsmeer en Uithoorn gesloten. Het telefonisch spreekuur is op deze 
dagen ook gesloten. 

21 mei Start schildercursus van 4 lessen. (resterende data 28 mei 
 en 18 en 25 juni). 13-30-16.30 u. Kosten: € 87,50. 
 info: Joke Zonneveld, 020-6418680.
21 mei The Mix: Down & More, disco. Aanvang: 19.00 u., 
 entree: 3 euro
22 mei t/m Expositie Stad en land in galerie Fort aan de Drecht, 
3 juli  Grevelingen 50. Open: do/vrij 14.00-17.00 u. en in het weekend 

12.00-17.00 u.
25 mei Bingo in ‘t Buurtnest. Om 13.30 uur is de zaal open, 
 start 13.45 u.
25 mei Buurtschouw Burg. Kootpark; start bij parkeerplaats De Otter, 
 19.00 u.
27 mei Accordeonmuziek in wijksteunpunt Bilderdijkhof, 
 14.30 u.; kaartverkoop aan de bar. 
27-29 mei Sport & Spelweekend Legmeervogels.
28 mei Lions bedrijven/familiesportdag bij Poldersport De Kwakel; 

10.00-16.00 u.
28 mei  Muziek op terras Het Rechthuis, 16.00-19.00 u.   
28 mei Indonesische bazaar, georganiseerd door Stichting 
 Marsiurupan in De Scheg, A. van Schendellaan; 10.00-17.00 u 
1 juni Speelevenement in kader Buitenspeeldag op parkeerterrein 
 Brede School Legmeer van 12.15-13.45 uur; bestemd 
 voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. 
 evenementen vanaf juni 2011 staan op www.uithoorn.nl

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

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. De-
ze vindt u op onze website en de gemeentepagina in de Nieuwe Meerbode.

meer weten?
- Bezoek www.uithoorn.nl voor meer informatie over de activiteitenkalender, 

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

14-21 mei Week van de amateurkunst. Aanmelden bij admin@dehint.nl. 
Info www.dehint.nl

16-19 mei Avondvierdaagse 
19 mei Bingo in wijksteunpunt Bilderdijkhof: zaal is open om 9.15 uur, 

start 10.00 u.
19 mei Vanaf 19.30 u. inhalen deelnemers avondvierdaagse 
 m.m.v. majorettes en jeugddrumfanfare KNA 
21 mei B&W nemen deel aan rondleiding bij Koppers en Neville in 
 kader tweejaarlijkse landelijke Dag van de Chemie, 11.30 u.
21 mei Kinderboerderij De Olievaar, Schaapscheerdersfeest, 
 13.30-16.00 uur. Ritje per huifkar kost 50 eurocent. 
21 mei   Motortoertocht Appie Run, Stichting 2 wheels 4 wings, 
 13.00-15.10 u. in Oude Dorp 
21 mei Majorettes en jeugddrumfanfare KNA lopen door 
 Thamerdal en spelen bij De Hint, 14.30-15.30 u.

Kent u iemand die een lintje 
verdient?
Kent u iemand in uw omgeving die 
een Koninklijke onderscheiding 
verdient? Zo ja, laat ons dat weten. 
wie weet, krijgt deze persoon dan 
in april 2012 een lintje. 

In Uithoorn en De Kwakel zetten veel 
inwoners zich belangeloos en vaak in 
alle bescheidenheid in voor het maat-
schappelijk welzijn. Deze mensen 
kunnen in aanmerking komen voor 
een Koninklijke onderscheiding, net 
als ieder ander met bijzondere ver-
diensten voor de samenleving. Ze 
moeten dan wèl worden voorgedra-
gen.

hoe kunt u iemand 
voordragen?
Iedereen kan voor een ander een Ko-
ninklijke onderscheiding aanvragen. 
Daarbij moet sprake zijn van een of 
meer bijzondere verdiensten van de 
voor te dragen persoon. 

Criteria en aanvraagformulier
Op www.lintjes.nl staan de criteria om 
in aanmerking te komen voor een Ko-
ninklijke onderscheiding. Op diezelf-

de site staat ook een aanvraagformu-
lier. De informatie over het aanvragen 
van een Koninklijke onderscheiding 
kunt u ook vinden op de site van de 
gemeente Uithoorn www.uithoorn.nl. 
Het aanvraagformulier kunt u eventu-
eel ook opvragen bij het secretariaat 
van B&W, tel. 513111.

Doe het voor 1 augustus!
Vanwege een uitgebreide procedu-
re moeten aanvragen voor de lintjes-
regen op 27 april 2012 al vόόr 1 au-
gustus 2011 bij de burgemeester bin-
nen zijn. Inwoners van Uithoorn en 
De Kwakel kunnen de door hen vol-
ledig ingevulde en goed onderbouw-
de aanvraag sturen naar burgemees-
ter mevr. drs. D.H. Oudshoorn, Post-
bus 8, 1420 AA Uithoorn.

Aanvraag voor andere 
gelegenheid dan lintjesregen
Een onderscheiding kan ook bij een 
bijzondere gelegenheid worden uit-
gereikt, zoals een jubileum van een 
organisatie. De behandeling van zo’n 
aanvraag duurt zes maanden. Houd 
u daar dus rekening mee.

Gezocht: brandweervrijwilligers 
in uithoorn
Brandweer Amsterdam-Amstelland 
is op zoek naar vrijwilligers voor de 
kazerne in Uithoorn. Op 6 mei is de 
brandweer begonnen met een cam-
pagne om vrijwilligers te werven. Dit 
doen zij met de slogan 

Met deze slogan en de bijbehorende 
website: vrijwilligerbijdebrandweer.nl 
(http://bit.ly/mpX4u9) hoopt het korps 
op veel aanmeldingen.
Vrijwilligers staan 24 uur per dag, 365 
dagen per jaar paraat om in actie te 
kunnen komen. Het is soms zwaar 
werk, omdat brandweermannen of 

-vrouwen aan het werk gaan waar an-
deren wegrennen. Brandweermen-
sen moeten met slachtoffers om kun-
nen gaan. Naast het uitrukken voor 
brand, verlenen zij ook assistentie bij 
ongevallen. 
In de brandweerkazerne Uithoorn 
is plaats voor mensen die interes-
se in en tijd hebben voor een part-
time baan bij de brandweer. Een 
brandweerman/-vrouw krijgt een ba-
sisopleiding voor brandwacht, heeft 
vaste oefenavonden en rukt natuur-
lijk op onregelmatige tijden uit. 
Geïnteresseerden kunnen een test 
doen op vrijwilligerbijdebrandweer.nl
om te kijken of ze geschikt zijn voor 
het vak.
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OFFICIËLE MEDEDELINGEN EN BEKENDMAKINGEN
De offi ciële mededelingen en bekendmakingen zijn een wekelijkse publicatie 
van de gemeente Uithoorn. In deze rubriek staan offi ciële mededelingen en 
bekendmakingen die voor u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouw-
plannen of verkeersbesluiten bij u in de buurt. Bovendien wordt vermeld waar 
u de plannen kunt bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. He-
laas is het niet altijd mogelijk om moeilijk leesbaar taalgebruik te vermijden. 
Mocht u vragen hebben over de rubriek, belt u dan gerust met Publiekszaken, 
tel. 0297-513111, of u kunt mailen naar gemeente@uithoorn.nl. U kunt de of-
fi 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 bibli-
otheek 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 schrif-
telijk worden gedaan bij burgemeester en wethouders van Uithoorn (Laan van 
Meerwijk 16) tenzij anders vermeld.
Bezwaren
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden be-
zwaar indienen. Bezwaren moeten voorzien zijn van motivatie en schriftelijk 
worden ingediend bij burgemeester en wethouders van Uithoorn (Laan van 
Meerwijk 16) tenzij anders vermeld. Voor het verstrijken van de bezwaarter-
mijn moet het bezwaarschrift zijn ingediend. Een bezwaarschrift heeft geen 
schorsende werking. Dit betekent dat de vergunning voor het verstrijken van 
de termijn al kan zijn uitgevoerd (met het risico dat het eventueel weer onge-
daan moet worden gemaakt).
Voorlopige voorzieningen
Om ervoor te zorgen dat er geen gebruik wordt gemaakt van de vergun-
ning, kan een voorlopige voorziening worden aangevraagd. Het aanvragen 
van een voorlopige voorziening kan bij de sector bestuursrecht van de arron-
dissementsrechtbank (voorzieningenrechter) via het adres: Postbus 75850, 
1070 AW in Amsterdam. Een verzoek om een voorlopige voorziening moet 
ook een motivatie bevatten. Voor het aanvragen van een voorlopige voorzie-
ning worden door de rechtbank kosten in rekening gebracht. 
Beroep
Wij maken u erop attent dat u op grond van de Algemene wet bestuurs-
recht 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 derge-
lijk beroepsschrift heeft geen schorsende werking. Wel bestaat de mo-
gelijkheid om de president van de rechtbank in Amsterdam te verzoe-
ken een voorlopige voorziening te treffen. Een gemotiveerd verzoek-
schrift kunt u daartoe tot hem richten. Voor het in behandeling nemen 
van een dergelijk verzoekschrift worden u kosten in rekening gebracht.

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

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

te Uithoorn 2008: Inzageperiode: onbeperkt 
- Proces-verbaal uitslag gemeenteraadsverkiezing Uithoorn 3 maart 2010.
 Inzageperiode: onbeperkt
- Wijziging van drie verordeningen als gevolg van de Europese Dienstenrichtlijn 

en de Dienstenwet. Het gaat om aanpassing van de Afvalstoffenverordening Uit-
hoorn 2008, de Algemene plaatselijke verordening Uithoorn 2009 en de Bouw-
verordening 2007. Inzageperiode: onbeperkt

- Verordening ruimte- en inrichtingseisen peuterspeelzalen. Inzageperiode: onbe-
perkt.

- Beleidsregels aanvragen gereserveerde Autodate-parkeerplaats. Inzageperio-
de: onbeperkt.

- Programmarekening 2010 van de gemeente Uithoorn. Inzageperiode: onbe-
perkt.

Tijdelijk:
- Verkeersbesluit Evenementen 2011 in De Kwakel. Ter inzage van 13 april t/m 25 

mei 2011. Contactpersoon: mw. S.I. van der Waals, 0297 – 513111.
- Verkeersbesluit evenementen Koninginnedagviering 2011 in Dorpscentrum Uit-

hoorn. Ter inzage van 13 april 2011 t/m 25 mei 2011. Contactpersoon: mw. S.I. 
van der Waals, 0297 – 513111.

- Verkeersbesluit fi ets-voetpad Ringdijk-Gerberalaan. Ter inzage van 13 april t/m 
25 mei 2011. Contactpersoon: mw. M.A. Vermaas, 0297 – 513111

- Ontwerp bestemmingsplan “Helene Swarthlaan”.Ter inzage van 21 april t/m 1 ju-
ni 2011. Contactpersoon: mw. .A. Stevens, tel.: 0297-513111.

- Zakelijke beschrijving overeenkomsten Vinckebuurt, gemeente Uithoorn. Ter in-
zage van 21 april tot 2 juni 2011. Contactpersoon: de heer J. Correljé, tel.: 0297-
513111.  

- Rijksbesluit afvoeren schuur Boterdijk 77 van lijst beschermde rijksmonumenten. 
Ter inzage van 27 april t/m 8 juni 2011. Contactpersoon: de heer J. van Hees-
wijk, tel.: 0297-513111.

- Verkeersbesluit aanwijzing gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats nabij 
Wederik 27. Ter inzage van 27 april t/m 8 juni 2011. Contactpersoon: mw. S.I. van 
der Waals, 0297 – 513111. Conceptbeleidsnota Huisvesting tijdelijke arbeidsmi-
granten. Ter inzage van 28 april t/m 8 juni 2011. Contactpersoon: mw. M.C. We-
gewijs, tel 0297-513111.

- Ontwerpbegroting 2012 van de Stadsregio Amsterdam. Ter inzage van 4 mei t/m 
14 juni 2011. Tegen betaling van de kopieerkosten is een afschrift verkrijgbaar. 
Info: mevrouw mr. A.G.C.M. Lucassen, tel.: 0297-513111.

- Herindelingsontwerp grenscorrecties Noord-Holland en Zuid-Holland. ter inzage 
van 6 mei t/m 1 juli 2011. Verantwoordelijke instantie: Gedeputeerde Staten van 
Noord-Holland. Contactpersoon: de heer J. Kleinhessink, tel.: 070-4416173.

- Gewijzigd bestemmingsplan De Kwakel-Zuid, het besluit van de gemeenteraad 
en de Nota zienswijzen ontwerpbestemmingsplan De Kwakel-Zuid liggen met 
ingang van 19 mei t/m 30 juni 2011 ter inzage. Contactpersoon: mw. J. Filippo, 
0297-513111.

 INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING
De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van bezwa-
ren hiertegen is nog niet mogelijk.
De Kwakel
- Drechtdijk 50, aanvraag omgevingsvergunning voor het verwijderen van asbest-

houdende dakplaten. Ontvangen 9 mei 2011.
- Fresialaan 6, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakop-

bouw met dakkapel. Ontvangen 5 mei 2011.
- Het Fort 19, aanvraag omgevingsvergunning voor het vernieuwen van de wo-

ning. Ontvangen 9 mei 2011.
- Kwakelsepad 8, aanvraag omgevingsvergunning voor het herbouwen van het 

clubgebouw van Scoutingvereniging St. Joannes De Kwakel. Ontvangen 6 mei 
2011.

- Kwakelsepad 10, aanvraag omgevingsvergunning voor het veranderen en ver-
nieuwen van een winkel-woonhuis met industriehal in een gemeenschappelijke 
woonruimte met slaapvertrekken en het vervangen van de bestaande kademuur 
en brug. Ontvangen 10 mei 2011.

- Mgr. Noordmanlaan 51, aanvraag omgevingsvergunning voor het verwijderen 
van een asbesthoudend vloerluik. Ontvangen 4 mei 2011.

- Vuurlijn 51, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van nieuwe licht-
masten bij veld 1. Ontvangen 5 mei 2011.

- Vuurlijn 51, aanvraag omgevingsvergunning voor het vervangen en verplaatsen 
van lichtmasten bij veld 2. Ontvangen 5 mei 2011.

Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Eems 17, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een terrasover-

kapping in de achtertuin. Ontvangen 4 mei 2011.

 INGETROKKEN AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING
De Kwakel
- Vuurlijn 51, intrekken omgevingsvergunning voor het vervangen en verplaatsen 

van lichtmasten bij veld 2 en het plaatsen van nieuwe lichtmasten bij veld 1.
Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Witkopeend 4 en 6, intrekken omgevingsvergunning voor het uitbreiden van de 

woning aan de voorzijde op de eerste verdieping.

 VERLEENDE (OMGEVINGS-)VERGUNNINGEN
Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar/beroep maken. Hoe u 
dat moet doen leest u bovenaan in deze advertentie in het grijze kader.
De Kwakel
- Mgr. Noordmanlaan 51, omgevingsvergunning voor het verwijderen van een as-

besthoudend vloerluik. Bezwaar: t/m 22 juni 2011.
De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof, 
Park Krayenhof)
- Randhoornweg 120, omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dubbele 

schuur. Bezwaar: t/m 22 juni 2011.
Dorpscentrum
- Dorpsstraat 45, omgevingsvergunning voor het slopen van een berging achter 

het winkelpand. Bezwaar: t/m 21 juni 2011.
- Willem-Alexanderpoort 62-64, tijdelijke vergunning aan de exploitanten van Ri-

storante Trattoria La Bruschetta voor:
 - het exploiteren van een horecabedrijf t/m 9 augustus 2011;
 - een drank- en horeca vergunning t/m 9 augustus 2011.
 Bezwaar t/m 20 juni 2011
Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Brandgans 47, omgevingsvergunning voor het plaatsen van een berging, het wij-

zigen van de voorgevel en het veranderen van de draagconstructie. Bezwaar: t/m 
21 juni 2011.

- Amsteldijk-Zuid 253, verklaring van geen bezwaar aan Uithoornse Roei en Kano 
vereniging Michiel de Ruyter voor het organiseren van het Internationale Kano-
polotoernooi op 21 en 22 mei 2011.

- Amstelplein 39, drank- en horeca vergunning aan Gall & Gall B.V. Bezwaar t/m 
23 juni 2011

Thamerdal
- Wilhelminakade 81, omgevingsvergunning voor het vervangen van de huidige 

schuren en carport voor een blokhut. Bezwaar: t/m 21 juni 2011.
- Wilhelminakade 81, omgevingsvergunning voor het plaatsen van een serre. Be-

zwaar: t/m 21 juni 2011.
- Prinses Christinalaan 120, vergunning aan Kunstencentrum De Hint voor het or-

ganiseren van “De week van de amateurkunst” en voorstellingen “Kom in de tent” 
van 14 t/m 21 mei 2011. Bezwaar t/m 20 juni 2011.

Overige bekendmakingen / Uithoorn - De Kwakel
- Verklaring van geen bezwaar aan Stichting Sportevenementen.nl B.V. voor het 

organiseren van de Gerrie Knetemann Classic op 11 september 2011. 

 WET MILIEUBEHEER
Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken bekend dat zij drie meldingen 
hebben ontvangen op grond van de Wet milieubeheer. 
Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit): 
- Sportvereniging KDO voor het vervangen van verlichting op het tweede sportveld 

en het aanbrengen van nieuwe verlichting op het hoofdveld op de locatie Vuur-
lijn 51 te De Kwakel. 

- Stichting Ziekenhuis Amstelland, voor het oprichten van een gezondheidscen-
trum op de locatie Provinciale weg 30 te Uithoorn

- De heer H.J. Klijn voor het oprichten van een loods op de locatie Iepenlaan 40 
te De Kwakel.

Op deze inrichting zijn algemene regels van toepassing waardoor de vergunnings-
plicht op grond van de Wet milieubeheer vervalt. De Algemene wet bestuursrecht 
biedt geen mogelijkheid tot het inbrengen van bedenkingen of het instellen van 
beroep.
Uithoorn, 18 mei 2011 

 PROGRAMMAREKENING 2010
De programmarekening 2010 ligt ter inzage in het gemeentehuis, de openbare bi-
bliotheek en dorpshuis De Quakel.

 VASTSTELLING GEWIJZIGD BESTEMMINGSPLAN “DE KWAKEL-ZUID”
Op 7 april 2011 heeft de gemeenteraad van Uithoorn besloten het bestemmingsplan 
“De Kwakel-Zuid” als vervat in planidentifi catiecode NL.IMRO.0451.bpkwakelzuid-
vg01, gewijzigd vast te stellen. 
Wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan
De wijzigingen hebben betrekking op de hierna genoemde onderdelen van het be-
stemmingsplan.
- In de waterparagraaf wordt het resultaat van het geohydrologisch onderzoek 

opgenomen.
Ter inzage
Het bestemmingsplan, het besluit van de gemeenteraad en de Nota zienswijzen 
ontwerpbestemmingsplan De Kwakel-Zuid liggen met ingang van 19 mei 2011 ge-
durende zes weken ter inzage. Het bestemmingsplan is digitaal te raadplegen op 
www.ruimtelijkeplannen.nl
Daarnaast ligt het bestemmingsplan ter inzage in het gemeentelijk informatiecen-
trum in de hal van het gemeentehuis, Laan van Meerwijk 16 te Uithoorn geduren-
de de openingstijden van het gemeentehuis en in de openbare bibliotheek, Alfons 
Ariënslaan 1 te Uithoorn, gedurende de openingstijden van de bibliotheek en in 
Dorpshuis de Quakel, Kerklaan 16, De Kwakel.
Beroep
Gedurende de termijn van terinzagelegging kan tegen het besluit van de gemeen-
teraad beroep worden ingesteld door:
- degenen die zich tijdig met zienswijze tot de gemeenteraad hebben gewend;
- belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest 

zich tot de gemeenteraad te wenden;
- een ieder als het gaat om een wijziging die de gemeenteraad heeft aange-

bracht in het vastgestelde plan ten opzichte van het ontwerp.
Beroep moet schriftelijk worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van 
de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA DEN HAAG. Zij die beroep instellen 
kunnen tevens een verzoek doen tot het treffen van een voorlopige voorziening. Dit 
verzoek moet worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak 
van de Raad van State.
Verdere procedure
Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan van de gemeenteraad treedt 
in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afl oopt, tenzij 
binnen de beroepstermijn een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorzie-
ning is ingediend. Is een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening in-
gediend dan treedt het besluit van de gemeenteraad niet in werking voordat op dat 
verzoek is beslist.
Uithoorn, 18 mei

 AANWIJZINGSBESLUIT ALCOHOLVERBOD TIJDENS 
 GROTE EVENEMENTEN 2011 
Burgemeester en wethouders van Uithoorn hebben besloten het gebied dat wordt 
begrensd door aan de ene kant de Amstel en aan de andere zijde de Thamerweg, 
Thamerlaan, Laan van Meerwijk, en Klipper aan te wijzen als gebied waarbinnen het 
verboden is op de weg, alcoholhoudende drank te gebruiken of aangebroken fl es-
sen, blikjes en dergelijke met alcoholhoudende drank bij zich te hebben. 
Uitgezonderd van het verbod is het gebied waarop de evenementen worden ge-
houden (verbindingsroute van café ‘De Herbergh 1883’ tot aan restaurant het Oude 
Spoorhuis). Het verbod geldt ook voor de kade (en 2 meter uit de kade) tussen res-
taurant Hertog Jan op het Water en het voormalig gemeentehuis aan de Wilhelmi-
nakade, zoals dit op de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte kaart 
is aangegeven. Dit aanwijzingsbesluit treedt in werking op de dag van bekendma-
king, dus op 18 mei 2011.

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

Woestduin

www.landschapnoordholland.nl

Zilveren maan

www.landschapnoordholland.nl

Aardbeispinazie

www.landschapnoordholland.nl

Vergeet-mij-niet
Memoriespel 
van Landschap Noord-Holland

Co
de

10
94

Eekhoorns verdienen een plek in Noord- Holland. 
Net als veel andere dieren en  planten. Er is geld 
 nodig om de gebieden waarin zij  leven goed te 
 beschermen. U laat hen toch niet in de steek?.

Help mee en word ook Beschermer op
www.landschapnoordholland.nl of vul de bon in

Ja, ik word Beschermer. 

Ik machtig Landschap Noord-Holland hierbij om

per jaar    € 22,–   € 35,–   € 60,–
    € ...... (minimaal € 22 per jaar)  
per maand   € 2,-   € 3,50   € 6,–
   € ...... (minimaal  € 2 per maand) 
van mijn bankrekening af te schrijven. 
Als welkomst geschenk ontvang ik het 
Vergeet-mij-niet memoriespel cadeau.

   Stuur mij de digitale nieuwsbrief. 

Naam  m/v

Voorletters

Adres

Postcode/woonplaats

Telefoonnummer

Bankrekening

E-mailadres:

Handtekening: Datum: 

Bescherm de natuur en 
 ontvang het Vergeet-mij-niet 
memoriespel cadeau.

Stuur deze bon in een envelop 
zonder  postzegel naar: 
Landschap Noord-Holland, 
 Antwoordnummer 263
1900 VB Castricum

✃

Ja, ik word Beschermer.Helpt u mij? 



pagina 4 Nieuwe Meerbode - 18 mei 2011

E
A
C
T
I
E

V
A
N

E
E
N

L
E
Z
E
R

REACTIE VAN EEN LEZER

De redactie van de Nieuwe Meerbode rekent 
het tot haar taak om de lezers van haar krant 
zo objectief mogelijk te informeren. Wij ne-
men zelf geen standpunt in. Wij vinden dat 
alle mededelingen, nieuwsfeiten en overige 
onderwerpen die zich in het openbaar afspe-
len en zeker die zaken die tijdens gemeente-
lijke vergaderingen, bijeenkomsten of inter-
views 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 ken-
nis 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 verantwoor-
delijk voor de inhoud. Plaatsing door ons be-
tekent niet dat onze redactie een standpunt 
inneemt.

Beste Jos van den Berg, 
Gefeliciteerd! Je bent de meest 
geliefde supermarkt chef van 
Nederland, en daarmee de 
held van Uithoorn. Mensen 
roepen jouw naam, en de me-
dia staan vol van je. Jouw win-
kel is de beste, de lekkerste, de 
meest klantvriendelijke, en wat 
wel nog meer. Kortom, jij bent 
voor ons Uithoornaars het ge-
zicht van de vertrouwde Ap-
pie. Maar waarom eigenlijk? 
Zijn het je riante openingstij-
den (ook zondag), of je gratis 
weggevertjes (variërend van 
lekkere hapjes to LED TV’s), 
of zit het meer in het coachen 
van je hard werkende kassa 
personeel? Het is me niet echt 
duidelijk. Ik moet toegeven dat 
mijn AH spulletjes meestal van 
het Zijdelwaardplein komen. 

Dat was nou eenmaal mijn 
eerste kennismaking met Uit-
hoorn, en ik hecht erg aan tra-
dities. De winkel is ruim en ge-
moedelijk, en ik kan er uren 
doorbrengen (gratis koffie!). 
Maar toch, als ik me tenslot-
te hangend achter mijn vol-
le kar naar de kassa begeef, 
krijg ik het wel even benauwd. 
Want hier word ik geholpen 
door voor mij onbekend perso-
neel. En ondanks hun goedbe-
doelde glimlach vanachter de 
kassa, moet ik het hier helaas 
doen zonder nawuif van onze 
enige echte Jos van den Berg. 
Proficiat! 

Stefan Luth
Burgemeester Kootlaan

Uithoorn

DoktersDiensten
Uithoorn: Spoedgevallen overdag via 
eigen huisarts of tel. 0297-531111. 
Spoedgevallen avond/nacht/week-
enden via huisartsenpost Ziekenhuis 
Amstelveen, tel. 020-4562000.

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

DierenHULP
Dierenambulance
tel: 06-53315557.

DierenArtsen
Dierenkliniek Amstelplein 
Amstelplein 3 Uithoorn, 
tel. 0297-565989
Dierenartsenpraktijk 
Uithoorn-Aalsmeer, 
Marijnenlaan 46, 1421 NH Uithoorn, 
tel: 0297-560627. Behandeling na tel. 
afspraak

PsycHoLogiscHe 
HULPverLening

Praktijk voor Eerstelijnspsychologie 
Nes a/d Amstel, Mw. drs. C. de Klerk, 
gezondheidszorgpsycholoog (BIG ge-
registreerd) tel./fax: 0297-582706; 06-
44222810; psychoprakt@hetnet.nl; 
www.psychoprakt.nl

sticHting weLzijn
Stichting Welzijn en Advies
Hugo de Grootlaan 1 Uithoorn, 
tel. 0297-562955
Stichting Ons Tweede Thuis
Admiraal de Ruyterlaan 6 Uithoorn, 
tel. 0297-523726

vvv/AnwB
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.

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

BrAnDweer 
& PoLitie

Brandweer, tel. 020-5556666. 
Politie, tel: 0900-8844.

inforMAtief
coLofon

Verschijnt woensdag
EDiTiE 3:
UiThOOrn, DE KWAKEl, 
nES A/D AmSTEl

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

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

Advertentie-tarieven:
op aanvraag

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

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

Verspreiding en
bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433 
 
Centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900
Fax 0297-342900

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

124e jaargang

OPlAgE: 14.200

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

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

WWW.mEErBODE.nl

sinds 1888

ALArMnUMMer 112
www.112.nl

De Wak week
Uithoorn - In teken van de Wak 
week die zich plaats vind van 14 tot 
21 mei ’11 zal ook de The Mix  in sa-
menwerking met De Hint een aantal 
activiteiten organiseren. 
De 19e zal in de Tent bij muziek cen-
trum De Hint een jamworkshop ge-
houden worden. Speel je een instru-
ment maar heb je nog nooit of am-
per met andere mensen samen ge-
speeld kom langs! Twee ervaren 
muziekanten zullen van 19.30 tot 
21.30 uitleggen hoe je samen speelt 
in groepsverband. 

20 mei Word er in de The Mix een 
avond gehouden in teken van de 
elementen van Hiphop. Er zul-
len workshops en presentaties ge-
houden worden van onder ande-
re: Beatbox,rap en graffiti. De avond 
duurt van 19:30 tot 22:00. 
De 21ste  word er bij de afsluiting 
van de wak week tussen 16:00  en 
18:00 een jamsessie gehouden dus 
speel je bas, gitaar of drums kom 
langs om te spelen.
Voor elke in dit stuk genoemd activi-
teit is er geen inschrijfgeld of entree.

Wolfhunters stelen de 
show in The Mix!!
Uithoorn - De winnaars van de 
popprijs Amstelland en Meerlanden 
bleken echte winnaars op de band-
avond in The Mix afgelopen zater-
dag! Naast de buitengewoon goede 
optredens van de Hein Kleijs band 

en Rise of Realism waren de Wolf-
hunters in zeer goede doen!!
Voor ruim 100 bezoekers gaven ze 
zich kompleet bloot en maakte ze de 
hooggespannen verwachting meer 
dan waar!!

De groepen 8 van de 
Kwikstaart op schoolkamp
Uithoorn - De 73 leerlingen van de 
drie groepen 8 van De Kwikstaart 
zijn met elkaar 4 dagen op school-
kamp geweest. Zij verbleven in 
kampeerboerderij ‘De Runsvoort’ in 
Helvoirt. De leerlingen werden be-
geleid door juf Esther, meester Bas, 
meester Tom, juf Linda en juf Mirel-
la. Voor de versnaperingen en ver-
zorging waren twee moeders mee. 
Het programma was boordevol met 
activiteiten. En aan het weer lag het 
niet; 4 dagen heerlijk weer in de der-
de week van april! Op maandag, na-
dat de slaapzalen waren ingericht, 
gingen de kinderen meteen aan de 
slag met het 100-vragen spel. In het 
bos waren kriskras 100 vragen ver-
spreid die kinderen in duo’s moes-
ten beantwoorden. Daarna werd er 
Levend Stratego gespeeld in het 
bos. Maandagavond kwam de pa-
tatwagen de groepen verwennen 
met patat en snacks. ‘s Avonds werd 

er in het donkere bos nog een eng 
dierengeluidenspel gespeeld. Juf 
Esther las door de leerlingen zelf-
geschreven liefdesgedichten voor 
onder begeleiding van ‘Candlelight’ 
muziek. Daarna was het bedtijd.

Korte nacht
Na een korte nacht met weinig slaap 
ging de wekker dinsdagochtend al-
weer om 7.30 uur. Met een bus wer-
den de kinderen naar Tilburg ver-
voerd. ‘s ochtends brachten ze een 
bezoek aan de ‘Oliemeulen;’ een 
kleinschalig dierenpark waar voor-
al reptielen, spinnen en roofvogels 
gehuisvest zijn. Een van de mede-
werkers bracht op cabareteske ma-
nier een voorlichtend verhaal over 
slangen en vogelspinnen, waarna 
alle kinderen een slang en een vo-
gelspin mochten vasthouden. Daar-
na vond er buiten een spectaculaire 
roofvogelshow plaats. 

Na de lunch bracht de bus de kin-
deren naar zwembad ‘Stappegoor.’ 
Het was al zulk mooi weer dat de 
handdoeken buiten lagen en de kin-
deren binnen zwommen. De colle-
ga van de patatkar kwam langs; een 
pannenkoekenwagen, die de kinde-
ren voorzag van een grote pannen-
koek voor het avondeten. Dinsdag-
avond waren de kinderen na zo’n 
actieve dag wel wat moe. Toch was 
er ook nog een avondprogramma; 
een krantenmodeshow en meester 
Bas en meester Tom vertelden een 
eng verhaal over de geschiedenis 
van de kampeerboerderij.. Juf Es-
ther was er toevallig niet bij en er 
waren wel hele enge geluiden bui-
ten! Ook dinsdagnacht was er weer 
een korte nacht met weinig slaap.

Visite
Woensdagochtend bij het ontbijt 
kregen we visite van meester Bou-

dewijn, directeur van De Kwikstaart 
en juf Jantien. Zij bleven beiden de 
gehele dag tot na het avondeten. 
Woensdag bevatte een sportief, be-
hendig en creatief programma met 
4 onderdelen; een ‘natte’ estafet-
te verzorgd door meester Bas en 
meester Tom, Levend Mijnenveger, 
verzorgd door meester Boudewijn, 
een parachutespel, verzorgd door 
juf Jantien en knutselen verzorgd 
door juf Esther en juf Mirella. Aan 
het einde van de middag gingen alle 
kinderen in groepjes een buffetge-
recht bereiden. Ongeveer 10 juffen 
en meesters kwamen op visite om te 
genieten van het warme en koude 
buffet wat de kinderen hadden be-
reid voor 80 personen. Woensdag-
avond was alweer de laatste avond; 
dus ook de Bonte avond! Verschil-
lende groepjes kinderen vertoon-
den optredens en daarna werd er 
veel gedanst in de disco. Ondanks 
het drukke programma, volgde de 
kortste nacht van het kamp.
 
Opruimen
Donderdagochtend hielp iedereen 
met opruimen en schoonvegen. Na-
dat alle kinderen nog een prijs had-
den ontvangen voor hun gezellig-
heid op het kamp, vertrokken ze 
weer naar Uithoorn. Na de lunch 
was iedereen weer op school en 
vertrok zeer vermoeid naar huis. De 
73 leerlingen van de groepen 8 heb-
ben na een gezamenlijk kamp een 
mooie basis gelegd voor een groot-
se musical. De kinderen hebben el-
kaar beter leren kennen en er zijn 
nieuwe vriendschappen ontstaan. 
De musical wordt door de leraren 
van De Kwikstaart zelf geschreven 
en alle 73 leerlingen spelen er een 
belangrijke rol in. Daarnaast bege-
leidt de muzieklerares het koor van 
groep 8 dat uit 40 leerlingen be-
staat. 
Na de meivakantie zijn de leerlingen 
hard aan het werk gegaan met het 
inoefenen van scenes en liedjes om 
aan het eind van het schooljaar een 
spetterende afscheidsmusical neer 
te zetten.

Tryout voor band Fortune
De Kwakel - Op zondagavond 22 
mei aanstaande heeft de band For-
tune  eerste tryout in Bar ‘t Fort in 
De Kwakel. ForTune is een doorstart 
van de band Flyer die in 2010 een 
aantal succesvolle optredens in de 
regio verzorgde, onder andere in 
Uithoorn op Koninginnedag bij ca-
fé de Gevel en op het festival Goud 
van Oud bij Het Oude Spoorhuis. Na 
het wisselen van het vocale deel van 
de band, waarbij de toenmalige zan-
geres de band verliet en een zanger 
en twee zangeressen nieuw tot de 
band toetraden werd besloten dat 
de nieuwe bezetting ook een nieu-
we naam moest hebben. Uiteinde-

lijk is gekozen voor het toepasselij-
ke ForTune dat drie betekenissen in 
zich verenigt. Fort omdat de band in 
een fort oefent, Tune omdat er lied-
jes worden vertolkt en het volledige 
ForTune omdat muziek rijkdom is en 
mensen gelukkig maakt. De band 
speelt daarbij ook nog eens een 
repertoire van vrolijke en dansba-
re muziek die elk feest tot een suc-
ces maakt, mits de bezoekers van 
rhythm & blues, poprock en soul 
houden en niet bang zijn om te be-
wegen! Iedereen is vanaf 19.00 uur 
welkom in Bar ‘t Fort waar vóór For-
Tune ook deelnemers aan het Haar-
lems songfestival zullen optreden.

 Goed geschoten...
In deze column kunt u ook komen met
uw foto en tekstje. Ziet u iets leuks, zieligs, aardigs,
opvallends, geks of gevaarlijks, het geeft niet wat, maak daar 
een foto van, een klein verhaaltje en stuur het op. 

Wie weet staat u volgende week in ‘ Goed Geschoten’. Per mail kan het 
naar: redactiemijdrecht@meerbode.nl, of redactieuithoorn@meerbode.nl”.  
Per post naar: redactie Nieuwe Meerbode, Anselmusstraat 19, 3641 CB in 
Mijdrecht. Vorige week ontvingen we deze foto’...

Uithoorn - Tussen de flats van de Europarei lijkt plotseling een 
nieuwe supermarkt gevestigd te zijn. Een vestiging van de be-
kende winkelketen ‘t Buurtnest. Op het moment dat ik voorbij liep 
was het er niet erg druk!
 

Jan Vriend

Nieuw winkelcentrum 
in Uithoorn?

AJAX in The Mix!!
Uithoorn - De bloedstollende wed-
strijd in The Mix gaf net als de rest 
van Nederland een prachtige ontkno-
ping! Zo’n 150 Ajax-fans verzamelden 

zich in het jongerencentrum The Mix 
om de spannende kampioenswed-
strijd te volgen op het grote scherm. 
Hierbij de ontlading in The Mix!



Uithoorn - Ruud van Leuffen, nor-
maal gesproken de zekerheid zel-
ve, was in de voorbereiding naar het 
toernooi op zondag 15 mei bij Ar-
gon, niet in goede doen. Drie spe-
lers uit zijn basisopstelling, de twee-
ling Stef+Tijmen en Sven, wa-
ren verhinderd. Gelukkig kon hij 
een beroep doen op Benjajmin, Ti-
mo en Nick. Zo konden ze toch met 
een voldwaardig team afreizen naar 
Mijdrecht. De tegenstanders waren 
Argon F6, Argon F7 en DWV F8. 

De eerste wedstrijd bleek een sim-
pele opgave, met maar liefst 12-0 
werd Argon F6 aan de kant gezet, 
waarbij met name Tom verraste door 
zijn trefzekerheid. Zelfs een corner 
wist hij in een keer binnen te draai-
en. De volgende doelpunten wer-
den door de gastspelers Benajmin 
en Timo gemaakt, waarna Loek het 
dozijn volmaakte. Wedstrijd 2 was 
de sleutelwedstrijd, DWV was af-
gereisd vanuit Amsterdam-Noord 
met een sterk team. Ruud zette zijn 
mannen op scherp, waarna ze de 
Amsterdammers doldraaiden en al 
gauw uitliepen tot 2-0. De span-

ning werd nog even teruggebracht 
door een lucky goal, maar daarna 
wist Nick alles te keren, eindstand 
2-1. Met de toernooioverwinning 
voor het grijpen, een gelijkspel zou 
al voldoende zijn, moesten de Vo-
gels meteen weer aan de bak te-
gen Argon. Enigzins vermoeid werd 
deze wedstrijd met 1-0 gewonnen. 
3 zeges met doelcijfers 15 voor en 
1 tegen, een geweldige collectie-
ve prestatie. De zekere verdediging 
hield simpel stand en de voorhoede 
liet menig fraai doelpunt zien. Na de 

prijsuitreiking, waarbij Yorel de be-
ker omhoog mocht houden, bleek 
waarom de coach zo nerveus was 
die dag: Ajax-Twente stond op het 
middagprogramma!! Ook dit eindig-
de zoals bekend in een succes, de 
derde ster werd binnengehaald.

Vol met bier, maar zonder kleren 
dook Rruud de Amstel in, helaas zijn 
er geen beeelden van. De coach kan 
gerust zijn, volgend seizoen mag hij 
weer deze rol na dit succes op zich 
nemen.

Uithoorn - Cultuur staat hoog in 
het vaandel van OBS De Kajuit. Dat 
werd op vorige week weer eens 
duidelijk. De mensen van Dans in 
School kwamen langs om samen 
met de kinderen een dansvoor-
stelling in elkaar te zetten. En dat 
is gelukt ook. Wat hebben de kin-
deren een fantastische dag gehad! 
Er waren twee activiteiten: het oefe-
nen van een dierendans en het ma-
ken van een totempaal. Onder be-
geleiding van een dansdocent stu-
deerde iedere groep een dans in. El-
ke groep had een dier gekozen en 
op de muziek uit het land waar het 
dier voorkomt, werd een dans inge-
studeerd. Iedere groep maakte ook 
een totempaal over het dier. Ieder-
een werkte met veel enthousiasme 
toe naar de eindvoorstelling in de 
middag. Alle totempalen kwamen 
in de zaal te staan en de groepen 
zaten bij hun eigen totempaal. Wat 
was het een verrassing om ’s mid-
dags zo veel ouders, opa’s, oma’s 
en andere belangstellenden te zien, 
die kwamen kijken naar de eindpre-
sentatie. Gedurende 1½ uur kreeg 
het publiek een bonte verzame-
ling van dierendansen uit verschil-
lende culturen te zien. Er waren vo-

gels uit Samoa, beren uit Vlaande-
ren, slangen uit Australië, kamelen 
uit Baluchistan en gewonde vogels 
uit Rusland. Ademloos keek het pu-
bliek naar de diverse dansen.

Een afwisseling van mooie dansen 
en opzwepende muziek zorgde er-
voor dat het publiek tot het eind toe 

geboeid bleef. Moe, maar tevreden 
gingen de kinderen weer naar huis 
na deze speciale dag. De volgende 
culturele activiteit waar de ouders 
kunnen komen kijken, is de podi-
umochtend voor ouders op woens-
dagochtend 1 juni. Dan treden al-
le kinderen wederom voor hun ou-
ders op.
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Bouw koopwoningen 
langs de Vuurlijn van start
Uithoorn - In het bijzijn van het vol-
tallige college van B&W, directie en 
personeel van bouwbedrijf UBA, 
vertegenwoordigers van Woon-
groep Holland, EKZ Makelaars en 
Koop Lenstra, onderaannemers en 
niet in de laatste plaats toekom-
stige eigenaren van de woningen, 
werd woensdagmiddag 11 mei jl. op 
Park Krayenhoff door wethouder Je-
roen Verheijen de eerste paal ge-
slagen voor een reeks koopwonin-

gen aan ’De Stelling’. Het gaat hier 
om verschillende typen woningen in 
een ruim opgezet deelplan, gelegen 
langs de Vuurlijn, onderdeel van het 
werelderfgoed ‘De Stelling van Am-
sterdam’. Het deelplan bestaat uit 
vrijstaande woningen met uitzicht 
over het landschap achter de Vuur-
lijn (Stellingwoningen), twee-onder-
een-kapwoningen (Parkwoningen), 
woningen aan het water (Waterwo-
ningen) en eengezinswoningen aan 

een hof (Hofwoningen). De wonin-
gen zijn beschikbaar in een veelheid 
aan varianten. Er is kortom voor elk 
wat wils! “Hierbij kan men voor on-
der de 240.000 euro al een com-
plete eengezinswoning kopen en 
een twee-onder-een-kapwoning al 
voor onder de vier ton. Het bijzon-
dere van dit project is dat het hier 
om woningen gaat waar vanuit de 
visie van de consument behoefte 
aan is. Bij het ontwikkelen van dit 
soort projecten is het heel belang-
rijk te luisteren naar de vraag uit de 
markt, dus wat de consument wil. 
Dat is vertaald in dit bouwprogram-
ma, dat een open structuur kent met 
veel doorkijkjes in de richting van 
de Vuurlijn,” laat Chris van Zantwijk 
van EKZ Makelaars weten. Samen 
met Maurice Sterk van Koop Lens-
tra Makelaars zet hij de woningen 
van het project in de kopersmarkt.
Omdat de woningen consumentge-
richt gebouwd worden, zijn er veel 
aanpassingen in mogelijk. Zo zijn 
er mogelijkheden om de woonfunc-
tie bij de vrijstaande eenheden van 
de verdieping te verplaatsen naar 
de begane grond. En dat zelfs zon-
der meerprijs! Verder profiteren de 
eengezinswoningen door hun lig-
ging van de fraaie doorkijkjes naar 
de Vuurlijn. De verscheidenheid aan 
woningen en het bijzondere ont-
werp dragen extra bij aan de exclu-
siviteit. 

Uniek in Nederland
“De start van de bouw is een uniek 
gebeuren in Nederland omdat vóór 
de aanvang van de bouw dit deel-
plan van het totale project reeds 

Wethouder Jeroen Verheijen gaat de eerste paal slaan voor woningen van ‘De Stelling’. UBA Bouw directeur Louis van 
Huik (li.) en de heibaas van Plomp Funderingstechnieken geven hem aanwijzingen

Artistieke impressie van wonen aan ‘De Stelling’ langs de Vuurlijn

goeddeels verkocht is. Daar mogen 
we best trots op zijn,” laat directeur 
Louis van Huik van UBA Bouw de 
aanwezigen weten. Zijn bedrijf ver-
zorgt de totale bouw. Vanwege dit 
resultaat maar ook omdat het de 
laatste keer is dat hij een ‘eerste 
paal’ slaan zal bijwonen in verband 
met de ophanden zijnde pensione-
ring, kreeg hij van wethouder Ver-
heijen namens de gemeente als ca-
deau het fotoboek ‘Uithoorn Onge-
kend’ overhandigd. “Waar het plan 
voorziet in de oplevering van de 
laatste woningen in 2013 verlopen 
de verkoop van de woningen en de 
bouw dermate voorspoedig, dat wij 
dit waarschijnlijk kunnen vervroe-
gen naar eind volgend jaar.” Aldus 

Van Huik die er nog op wees dat 
er binnenkort ook wordt begonnen 
met de verbouwing van de voorma-
lige IBM-toren tot luxe penthouses. 
Het toppunt van aantrekkelijk wo-
nen op een bijzondere locatie.
Ook de woningen in de sociale 
huursector die elders in Park Kray-
enhoff worden gerealiseerd, maar 
nog niet allemaal zijn opgeleverd, 
bleken volgens de directeur van 
WoonGroep Holland, Jan van den 
Berg Jeths, in een minimum van tijd 
te zijn verhuurd. Grote belangstel-
ling dus voor deze (historische) lo-
catie om er te willen wonen, waar-
bij de vraag voor 80 procent afkom-
stig is van inwoners uit de eigen ge-
meente.

Bij het totale project gaat het om 
323 woningen, waarvan 225 koop-
woningen. De 72 nieuwbouwwo-
ningen van ‘De Stelling’ waarvoor 
de eerste paal werd geslagen, zijn 
daar een onderdeel van. Met de 
bouw van deze woningen is de koek 
nog niet op, want er is nog ruimte 
voor meer woningen van ‘De Stel-
ling’. Daarvoor gaat binnen afzien-
bare tijd de bouw van start. De wo-
ningen zullen in het verlengde van 
de Vuurlijn verrijzen, dus in de rich-
ting van het nieuwe gezondheids-
centrum dat naast Park Krayenhoff 
is gebouwd. Nadere informatie en 
documentatie hierover kan men bij 
de genoemde makelaars vrijblijvend 
opvragen.

Dieren dansen op De Kajuit

Grote brand in De Kwakel 
verwoest kassencomplex
De Kwakel - Een grote brand heeft 
woensdagavond 11 mei een kas-
sencomplex aan de Bezworen Kerf 
in De Kwakel verwoest.
De oorzaak van de brand, waarbij 
geen gewonden vielen, is nog onbe-
kend. Omstreek 21.30 uur brak de 
brand uit in het kassencomplex, dat 

zo’n 6000 vierkante meter beslaat. 
De brand ontwikkelde zich razend-
snel en ging gepaard met enorme 
rookontwikkeling die tot in de wijde 
omgeving zichtbaar was.
De bewoners van de woning, die 
aan de kassen grenst, wisten zich-
zelf snel in veiligheid te brengen. 

De brandweer heeft door snel op-
treden kunnen voorkomen dat de 
brand oversloeg naar deze woning. 
Het vuur was na een uur onder con-
trole, het nablussen heeft tot in de 
nacht geduurd.

Foto: Ronald van Doorn

Exclusieve meet and greet with Theo
Uithoorn - Ook zo benieuwd naar 
de nieuwste collectie van Theo? 
Dan is er 20 mei een unieke gele-
genheid voor een exclusieve ‘meet 
and greet’ met Theo. Onze adviseur 
uit Antwerpen - die vanaf 16.00 uur 
aanwezig is - heeft dan de comple-
te collectie van zowel Theo als Eye-
witness bij zich. Als een echte Theo 
lief-hebber weet u dat Theo staat 
voor exclusief, origineel en eigen-

tijds. Maar wat is er leuker om naast 
de modellen van Theo ook nog de 
originele, inspirerende en ontwa-
pende culinair kunstenaar Mik le 
Chef in huis te hebben! Kortom, een 
topavond om niet te missen! 
Fantastisch vorkjesbuffet met culi-
nair kunstenaar Mik le Chef Mik le 
Chef zal u verrassen met een fan-
tastisch vorkjesbuffet, en natuurlijk 
een heerlijk glaasje wijn. Zo heeft 

u alle tijd voor het bekijken van de 
collectie. U zult op een zeer aan-
gename en smakelijke manier ge-
inspireerd worden door Theo en 
Mike. Natuurlijk krijgt u gewoonte-
getrouw 10% korting als u deze dag 
een montuur van Theo of Eye-wit-
ness aanschaft. 
We zien u graag op 20 mei in onze 
winkel in Uithoorn, Sijbrants & van 
Olst Speciaaloptiek | Marktplein 21.

Legmeervogels F8 wint 
Argon toernooi!



Uithoorn - Veel weggebruikers die regelmatig van 
de N201 gebruik maken hebben het gebouw naast 
de nieuwe rotonde in de N201, schuin tegenover 
het appartementencomplex Buitenhof, steeds een 
stuk verder zien groeien. Dat is namelijk het nieuwe 
gezondheidscentrum voor Uithoorn en omstreken. 
Intussen is ook het straatwerk voor het gebouw 
klaar en zijn de parkeerplaatsen ingericht. Ook het 
gebouw zelf nadert zijn voltooiing; sterker nog, voor 
een groot deel is het al klaar. Een groep huisartsen 
uit Uithoorn heeft er inmiddels zijn intrek genomen 
en ontvangt daar ook al de patiënten. Daaronder 
de doktoren J.J. Lugtmeijer, F, Borstlap, H.B. van 
den Bosch en E. Lubbers met hun assistentes en 
verpleegkundigen onder de afdelingsnaam ‘De 
Drecht’. “Komende weken gaat de volgende groep 
huisartsen (L. Apeldoorn en R. Nieweg, J.P.M. Bots 
en P.S. Antheunis, M.P. Kruse en A.A.L. Rutgers, 
afdelingsnaam De Amstel) over en de laatste 
medewerk(st)ers een week later. Eind mei is iedereen 
verhuisd en zijn we aan het werk,” laat huisarts 
Hans Padding namens het Uithoorns Huisartsen 
Collectief weten. “Het is allemaal goed en snel 
gegaan, volgens het spoorboekje mag ik wel zeggen. 
Sneller dan verwacht en dus is een deel van het 
gezondheidscentrum al in gebruik. De patiënten van 
de huisartsen die eerder op verschillende locaties in 
Uithoorn hun arts bezochten, moeten daarvoor nu 
naar het gezondheidscentrum komen. Punt van zorg 
is wel het vervoer vanuit het centrum van Uithoorn 
naar de nieuwe locatie vice versa, vooral voor de 
wat oudere patiënten die zelf geen vervoer hebben 
of kunnen rijden. Maar daar wordt aan gewerkt. 
Er is daarvoor een speciaal pendelbusje dat voor 
transport gaat zorgen. Verder zal op korte termijn 
de nieuwe busbaan in gebruik worden genomen 
en die krijgt een halte bij het Buitenhof. Dan is het 
gezondheidscentrum ook met de bus bereikbaar. 
Probleem is wel dat men dan de drukke N201 
moet oversteken bij de rotonde. Maar wellicht dat 
daarvoor nog een oplossing kan worden gevonden. 
Als de N201 is omgelegd wordt het minder druk op 
de weg, maar dat duurt nog twee jaar.”

Géén huisartsenpost
Er komen echter meer voorzieningen dan alleen 
huisartsen. Wellicht ten overvloede en voor alle 
duidelijkheid zij vermeld dat er géén Spoedpost, 
huisartsenpost of afdeling spoedeisende hulp in het 
nieuwe gezondheidscentrum komt! Welke disciplines 
kunnen patiënten hier op termijn verwachten? Wij 

vroegen het aan de heer Hermen Visser, manager 
van de ‘Zorggroep beschouwende vakken’ bij het 
Amstelland Ziekenhuis in Amstelveen, waar het 
gezondheidscentrum deel van uitmaakt. Visser 
was ook betrokken bij de opzet van de Spoedpost 
in Amstelveen en is nu eveneens actief bij het 
organisatorische deel van het gezondheidscentrum. 
“De offi ciële openingsdatum is op 27 september 
aanstaande en een nieuwtje is wel dat er dan op 

1 oktober een Open dag wordt gehouden voor alle 
patiënten van de huisartsen maar ook voor alle 
andere belangstellenden uit Uithoorn, De Kwakel 
en omstreken. Maar dat wordt t.z.t. nog apart onder 
de aandacht gebracht,” laat Hermen Visser weten. 
“Op dit moment hebben wij nog ruimten in Het Hoge 
Heem waar bewoners afspraken kunnen maken met 
dermatologen, gynaecologen en Keel, Neus en Oor 
(KNO)-artsen. Maar dat heeft zijn langste tijd gehad 

want ook die verhuizen mettertijd naar het nieuwe 
gezondheidscentrum. Wij verwachten dat tussen 
half juli en de eerste week van augustus de eerste 
specialisten zich daar hebben ingericht en hun 
praktijk uitoefenen. Niettemin zal het nog wel tot in het 
laatste kwartaal van het jaar duren voordat iedereen 
zich geïnstalleerd heeft met ook de noodzakelijke 
apparatuur, zoals de afdeling radiologie. Uiteindelijk 
zullen de volgende specialismen in het nieuwe 

gezondheidscentrum worden aangeboden: naast 
Radiologie ook de gynaecologie, orthopedie, 
chirurgie, interne geneeskunde, neurologie, 
urologie, KNO, oogheelkunde en dermatologie. 
Het gezondheidscentrum bergt dan naast alle 
huisartsen al heel wat specialismen in zich. Hoewel 
alle voorbereidingen in gang zijn gezet, zullen 
de specialisten zich er in fasen gaan vestigen. 
Het is organisatorisch niet mogelijk dit allemaal 

tegelijkertijd uit te voeren, maar willen het wel zo snel 
mogelijk gerealiseerd zien. Waar we naartoe willen is 
een koppeling tot stand brengen tussen de eerste- 
en tweedelijns zorg. Daarvoor zijn de huisartsen in 
samenwerking met het ziekenhuis bezig ‘zorgpaden’ 
te ontwikkelen. Op bepaalde terreinen kan de zorg 
dan in hetzelfde straatje doorgang vinden. Dat 
werkt kwaliteitsverhogend, effi ciënter en dus kosten 
besparend. Wij hebben er drie op de rol staan: voor 
COPD-patiënten, Parkinson patiënten en hartfalen 
patiënten. Hoewel er straks al veel specialismen 
gehuisvest zijn, is er in het gebouw nog wel ruimte 
over voor eventuele uitbreiding. Voorlopig kunnen 
we dus vooruit en we zijn dan al enigszins voorbereid 
op wat er in de toekomst nog bij kan komen.”

Uniek in de regio
De huisartsen hebben hun praktijkruimten op de 
eerste en tweede verdieping. De specialisten worden 
uitsluitend op de eerste verdieping ingedeeld. 
Visser geeft verder aan dat in het gebouw ook een 
laboratorium wordt gevestigd, evenals een apotheek 
en een verloskundige, thuiszorgspecialisten en 
specialisten voor de geestelijke gezondheidszorg. 
De benedenverdieping is voornamelijk bestemd voor 
deelnemers in de paramedische sector. Daaronder 
(kinder)fysiotherapeuten, diëtisten, de logopedie, de 
verslavingszorg en de mantelzorg, een audicien, een 
opticien en een verzorging voor het aanmeten van 
steunkousen, om er maar enkele te noemen. Al met 
al wordt het een heel compleet gezondheidscentrum 
wat in deze samenstelling uniek is voor de regio. Het 
is echter geen ziekenhuis waar men behandeld of 
opgenomen wordt. Het gaat louter om het voortraject. 
Waar het de bedoeling is dat bewoners uit de regio 
Uithoorn – dus aan de westkant van de rivier de 
Amstel – voornamelijk gebruik zullen maken van 
de aangeboden zorg in het gezondheidscentrum, 
zijn natuurlijk ook Amstelhoekers en bewoners 
van de Mennonietenbuurt welkom. Veelal zullen 
die bewoners hun huisarts ook wel in Uithoorn 
hebben. Zij moeten dan toch naar de nieuwe 
locatie en kunnen dan meteen kennismaken met 
de verschillende specialismen en het paramedische 
aanbod. Bezoeken zij voor die tijd niet hun 
huisarts, dan kan dat natuurlijk ook op 1 oktober 
aanstaande tijdens de Open dag. Bovendien krijgen 
alle bewoners in de regio binnenkort huis aan 
huis een bewaargids met alle informatie over het 
Centrum in de bus. Verder wordt half juni de website 
www.waterlin ie.nl gelanceerd.

Nieuwe gezondheidscentrum 
al gedeeltelijk in gebruik

Nieuwe gezondheidscentrum Nieuwe gezondheidscentrum 
al gedeeltelijk in gebruikal gedeeltelijk in gebruik
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Vermist 
- Achterbos, in Vinkeveen. Peuk. is een beige/witte kater met een 

roodbandje.
- Schumanfl at in Uithoorn, lichtgrijze kat met witte bef en crème-

kleurige vlek aan linkerzijde van de kop. 
- Witkopeend in Uithoorn
- Oostzijde in De Hoef, klein zwart poesje van 11 maanden met klein 

wit blesje op voorhoofd en wat witte haren in de staart. Haar naam 
is Janneke.

- Nicolaas Beetslaan in Uithoorn. Arlene is een blauw/grijze poes 
met witte bef en sokjes, zwart bij voorpootje, zwart bij achterpootje 
met vage rode vlekjes. Onder oksel rood. Katje heeft een chip.

- Boterdijk De Kwakel. Tim, rode kater van ca 7 jaar met wit-
te neus, voor witte teentjes en achter witte sokjes en een witte 
bef,ongecastreerd en gechipt

- Uithoorn, Rode Klaver, Grote Zwart/witte gecastreerde kater. Hij 
mist zijn rechteroog. Zijn naam is “Baloe” en hij heeft een chip.

Gevonden
- N212 rotonde Bovendijk in Wilnis, rood/witte kater. Rechtervoor-

poot wit, linkervoorpoot rood/wit. Beide achterpoten van onderen 
wit.

- Amstelkade in Woerdense Verlaat, cyperse ongecastreerde kater.
- Demmeriksekade in Vinkeveen, grijs/wit katje.
- Anselmusstraat bij hertenkamp in Mijdrecht, wit/grijs konijn.
- Markt Schipper in Wilnis, lapjespoes. Zwart/rood/wit met witte po-

tjes. Zij heeft een witte neus met zwarte vlek boven rechteroog. Zij 
draagt een zwart bandje met steentjes.

- Zijdelweg in Uithoorn, grote zwarte kat met witte neus en pootjes 
en wit op de buik.

- N201 thv Uithoorn, lichtbruine kater met donketbruine tekening, 
onderkant achterpoten en straatpunt zwart.

- Mijdrecht, Amethist, jong lapjes poes.
- De Hoef, Vinkenslag, schildpad poes. Roest/bruin.

Goed tehuis gezocht voor
- Dwergkonijntjes met staande oren.
- “Puppy’s”.  Kruising Labrador/Rhodesian ridgeback. Een kortharige 

middelgrote hond. Deze hondjes zijn lief voor kinderen en kunnen 
bij katten. Zijn nu 9 weken..

Is uw huisdier zoek?
Belangrijke telefoonnummers:
Infolijn Dierenbescherming
Regio Uithoorn/De Ronde Venen
en omstreken: 0297-343618.

Voor vermiste/gevonden huisdieren 
& klachten dierenmishandeling op maandag 
t/m vrijdag van 9.30-11.30 uur. Buiten deze 
uren kunt u de voicemail inspreken.
Internetsite:
www.aalsmeer.dierenbescherming.nl
Dierenambulance:
Voor informatie over vermiste of gevonden 
dieren en spoedgevallen: tel. 06-53315557.
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28 mei a.s. In Uithoorn
Indonesische bazaar van 
Stichting Marsiurupan
Uithoorn – Zaterdag 28 mei zal in 
het aktiviteitencentrum de Scheg 
in Uithoorn weer de jaarlijkse In-
donesische bazaar worden geor-
ganiseerd door de Stichting Marsi-
urupan. De stichting Marsiurupan 
houdt zich bezig met het ondersteu-
nen van waterleiding projecten in 
arme agrarische dorpen op Suma-
tra, circa 150 km van Medan ver-
wijderd. Ze werken samen met gro-
te NGO’s als Simavi. De kosten van 
deze projecten bedragen ongeveer 
12.000 euro, afhankelijk van plaat-
selijke omstandigheden en grootte 
van het dorp. De bevolking draagt 
2000 euro bij en geeft een maande-
lijkse bijdrage waardoor het onder-
houd van het systeem is verzekerd. 
Het resterende bedrag wordt voor-
zien door Marsiurupan. 

Om voldoende geld bijeen te bren-
gen houdt de stichting Marsiuru-
pan ondermeer jaarlijks een bazaar 
in aktiviteitencentrum De Scheg, Ar-
thur van Schendellaan 100 a te Uit-
hoorn. Dit jaar zal deze op zaterdag 
28 mei worden gehouden tussen 10 
en 17 uur. We verkopen daar Indo-
nesische maaltijden en heel veel 
lekkernijen.
Er wordt muziek gespeeld door de 
groep Gorga Batak, van oorsprong 
uit Sumatra en er worden dansen 
vertoond (batakdansen door de 
groep Sironauli). Verder is er een 
loterij met mooie prijzen. Ook is er 
een rommelmarkt waar leuke spul-
len worden verkocht. De toegang is 
gratis.
Ze hopen op veel bezoekers, zodat 
het een gezellige dag wordt.

Feestelijke uitreiking 
diploma boekhouden

Regio - Ieder  jaar zijn er weer leer-
lingen die in het kader van het vak 
management & organisatie de uit-
daging aangaan, om naast het re-
guliere schoolwerk, een examen te 
doen in het  vak boekhouden.
Dit jaar hebben 47 leerlingen van 
zowel  Havo als Atheneum op 15 
maart geprobeerd met het examen 
elementair boekhouden van de As-
sociatie Praktijkexamens hun in-
zicht en marktwaarde te versterken.

Verheugd
Het Veenlanden college is zeer ver-
heugd met het grote  aantal ge-
slaagden met een waardevol extra 
diploma dat gebruikt kan worden 
bij tijdelijke bijbanen tijdens het stu-
dentenleven of als voorspong, mis-
schien zelfs  vrijstellingen bij ver-
volgopleidingen of, in samenhang 
met kennis uit het vak management 
& organisatie, bij het opstarten van 
een eigen onderneming!
We feliciteren alle leerlingen, ge-
slaagden met het behaalde resul-
taat en gezakte leerlingen met de 
moed naast het vele werk deze uit-
daging te zijn aangegaan. Vanzelf-
sprekend worden alle leerlingen 
veel succes gewenst met het nade-
reind eindexamen!
De begeleidende docenten, de he-
ren Flor en Kastelein, zijn erg trots 
op het behaalde resultaat. 

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

MELKVEE IN JE TUIN!?

Elke voorzomer zijn er weer 
hele hordes “melkkoeien” in 
je tuin. Als de jonge takken 
uitlopen zie je ze plotseling 
weer, ’t begint met enkele. 
Uit het niets komen ze tevoor-
schijn, alsof ze komen aan-
waaien. Een paar dagen later 
leven er al hele volkstammen 
op de jonge scheuten. De 
snelheid van hun voortplan-
ting laat die van de konijnen 
verbleken. Vooral bij warm 
en vochtig weer gaat het 
snel. Ze halen hun voedsel 
uit de jonge takjes en blaad-
jes, alhoewel er ook planten 
zijn die blijkbaar een vieze 
smaak hebben. Daar zie je 
ze nooit op, de bladluizen. Als 
de aantallen zo groot worden 
dat het een blauwe aanslag 
lijkt, legt de tak het loodje, hij 
verschrompelt. 
Bladluizen steken hun zuig-
snuit in de bastvaten van de 
plant. Dat zijn hele dunne, 
maar lange buisjes waar-
door de plant de bij de fo-
tosynthese gevormde suikers 
vervoert. Dat ‘weten’ bladlui-
zen en slurpen de suikers uit 
de buisjes, echter veel te veel. 
Ze hebben lang niet alles 
nodig en moeten het teveel 
weer zien kwijt te raken. Dat 
‘plassen/poepen’ ze weer 
uit door de lichaamsopening 
aan de achterkant van hun 
achterlijf. Deze uitwerpselen 
noemen we honingdauw. Ie-
dereen kent het wel als een 
kleverig laagje op bladeren 
of de auto als die onder zo’n 

boom, bijvoorbeeld eik of 
linde, met bladluizen staat.

Een ander insekt kent het ook, 
de gewone straatmier zie je 
altijd in de buurt van bladlui-
zen rondzwerven. Zelfs loopt 
hij erover heen. Daar trekken 
de luizen zich niets van aan. 
Met z’n voelsprieten kietelt hij 
de luizen, waardoor ze snel-
ler hun portie honingdauw 
uitscheiden. We noemen dit 
het melken van de luizen. De 
mier slurpt dit op en neemt 
het mee naar z’n nest. Het 
is een vorm van symbiose, 
dat is een samenleving van 
twee verschillende soorten 
organismen waarbij beide 
voordeel hebben. De mier 
krijgt suikers van de luizen, 
maar geeft ondertussen be-
scherming aan de bladluizen 
tegen roofdieren zoals het 
ieveheersbeestje. Honing-
dauw is voedsel voor ze. Let 
maar eens op mieren die op 
een boomstam naar boven 
gaan en die naar beneden 
komen. Deze laatste hebben 
een dikker achterlijf door de 
genuttigde honingdauw. 
Sommige soorten mieren 
brengen zelfs luizen naar 
hun nest en in ondergrondse 
kamertjes worden de luizen 
gehouden als melkvee. Met 
melk meer mans, geldt ook 
voor onze mieren. 

Gerrit Hiemstra
Lid IVN De Ronde Venen & 

Uithoorn

Demonstratielessen bij 
Kunstencentrum de Hint
Regio - Om de keuze voor muziek-
les wat makkelijker te maken, wor-
den er in de week van 23 t/m 27 mei 
voor een aantal cursussen demon-
stratielessen gehouden. Iedereen 
kan zich hiervoor aanmelden per 
mail (admin@dehint.nl) of telefo-
nisch (0297-520110).

Het gaat om de volgende cursussen:
Muzikale Oriëntatie (6, 7 en 8 jaar) 
- op woensdag 25 mei van 
 14.00-14.45 uur in Uithoorn 
Suzuki-viool (4-8 jaar) 
kind en ouder(s) samen les op:
- donderdag 26 mei van 
 17.00-18.00 uur in Uithoorn
Suzuki-blokfl uit (4-8 jaar) 
kind en ouder(s) samen les op:
- donderdag 26 mei van 
 17.10-17.30 uur in Uithoorn
Voorbereidend piano-onderwijs 
(6 en 7 jaar, groep 3-4) op:

- woensdag 25 mei van 
 12.50-13.20 uur in Wilnis
- vrijdag 27 mei van 
 17.10-17.40 uur in Uithoorn
- woensdag 25 mei van 
 14.50-15.05 uur in Aalsmeer
Voorbereidend gitaaronderwijs
(6 en 7 jaar, groep 3-4) op:
- dinsdag 24 mei van 
 15.45-16.15 uur in Uithoorn
- dinsdag 24 mei van 
 16.25-16.55 in Aalsmeer
- woensdag 25 mei van 
 14.30-14.50 uur in Wilnis
Voorbereidend keyboardonderwijs 
(6 en 7 jaar, groep 3-4) op:
- woensdag 25 mei van 
 14.10-14.40 uur in Aalsmeer

Adressen locaties:
Uithoorn: Pr. Christinalaan 120
Wilnis: Wagenmaker 99
Aalsmeer: 1e J.C. Mensinglaan 29

Gert Stronkhorst voor 
vierde keer een tien
Uithoorn – Het gehakt van slager 
Gert Stronkhorst moet toch wel van 
een prima kwaliteit zijn, want maar 
liefst voor het vierde achtereen vol-
gende jaar is zijn gehakt bekroond 
en gewaardeerd met een offi ciële 
oorkonde.

Zijn gehakt, werd geheel onver-
wachts, gekeurd en scoorde maar 
liefst een tien. Er werd gekeurd op 
kwaliteit, versheid en hygiëne. Het is 
nu het vierde jaar op rij dat het ge-
hakt met een 10 wordt beloond, het-
geen zeker het vermelden waard is.

Gert Stronkhorst is heel blij met de-
ze beoordeling van zijn ambachtelij-
ke product. Het onderzoek werd uit-
gevoerd in opdracht van de Keursla-
gerorganisatie, de Vereniging van 
Keurslager, Alle 555 vestigingen in 
Nederland worden jaarlijks meerde-
re malen gekeurd. De keuring van 
gehakt maakt deel uit van de jaar-
lijkse hygiënekeuring. Deze sco-
re bepaalt, samen met de resulta-
ten van de formulekeuring, ons sla-
ger Gert Stronkhorst zich weer een 
jaar Keurslager mag noemen en ge-
zien zijn score is dat zeker het geval.

Lente wandeling langs 
Zijdelmeer
Uithoorn - De natuur is na de rust-
periode 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 22 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, zo-
als 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 fl its gaan zien?

Nieuwsgierig geworden naar al de-
ze lentegeluiden en beelden, wan-
del dan mee! De wandeling duurt 
ongeveer anderhalf uur.
We vertrekken vanaf het Gemeente-
huis van Uithoorn om 10 uur. Aan-
melden is niet nodig. Trek schoenen 
aan die nat en vies mogen worden.
Kosten?Informatie bij IVN natuur-
gids Tinok van Hattum 0297-534562.



De Kwakel - Afgelopen zondag 
stond voor KDO 1 de allesbeslissen-
de uitwedstrijd tegen Nederhorst op 
het programma. In Nederhorst den 
Berg moest KDO ervoor zorgen om 
voor nummer twaalf Geinburgia en/
of nummer elf HBC te eindigen. Het 
verschil met Geinburgia bedroeg 
voor aanvang van de wedstrijd één 
punt, met HBC twee punten. Ne-
derhorst en KDO speelde op Paas-
zaterdag in De Kwakel tegen elkaar, 
waarbij de bezoekers met 1-4 wis-
ten te winnen. Kortom, KDO kon 
haar borst nat gaan maken, maar 
gesteund door de overwinning van 
vorige week tegen DWS, wilde de 
Kwakelaars zich niet zo maar verlo-
ren geven.

Derde klasse
Middenmotor Nederhorst, net als 
KDO afgelopen seizoen gepromo-
veerd naar de derde klasse, speel-
de nergens meer voor deze mid-
dag. Geen nacompetitie mogelijkhe-
den en al een tijdje zeker van lijfs-
behoud. Toch was het Nederhorst 
dat al vroeg in de wedstrijd gevaar-
lijk wist te worden, keeper Peter On-
derwater was echter prima bij de les 
en voorkwam een tegentreffer. Na 
tien minuten spelen was het KDO 
dat brutaal de leiding nam in de 
wedstrijd. Na een prima aanval via 
Doron Borger en Jelle de Jong, wist 
De Jong de vrijstaande Joeri Stan-
ge te bereiken. Ter hoogte van het 
zestienmetergebied schoot Stange 
op schitterende wijze de 0-1 in de 
linkerbovenhoek. Een grote vreugde 
was het gevolg, maar dit bleek van 
zeer korte duur te zijn. In de daarop-
volgende aanval werd Nederhorst-
topscorer Jesse van Huisstede niet 
goed aangepakt en kon na diver-
se kapbewegingen de 1-1 binnen-
schieten. Voor Van Huisstede bete-
kende dit zijn 33e competitietreffer.

Twee ploegen
Na de 1-1 ontspon zich een zeer 
boeiend gevecht tussen twee ploe-
gen die niet schroomde om de aan-
val te zoeken. Zowel Nederhorst als 
KDO vochten voor elke bal en kre-
gen mogelijkheden om op voor-
sprong te komen. Bart-Jan van 
der Jagt was namens de Kwake-
laars dichtbij een doelpunt, maar 
zijn goedgenomen vrije trap werd 

in de 40e minuut ternauwernood 
in de rechterbovenhoek gered door 
de doelman van Nederhorst.  In de 
blessuretijd wist Joeri Stange op 
een cruciaal moment in de wedstrijd 
KDO op voorsprong te zetten. Door 
een fraaie individuele actie kon hij 
schuin vrij voor de keeper komen en 
de 1-2 in de rechterbenedenhoek 
binnenschieten. Met deze stand 
werd ook de rust bereikt.

Honger
Vlak na rust was de honger van Joe-
ri Stange nog niet gestild en ging 
hij vrolijk verder met scoren. Stan-
ge, die matig werd gedekt door de 
rechtsback van Nederhorst, kreeg 
veel vrijheid aan de linkerkant en 
lobte op prachtige wijze de bal over 
de twijfelende Nederhorst-doelman 
heen, 1-3. Nederhorst probeerde 
nog om terug in de wedstrijd te ko-
men, maar het geluk was deze mid-
dag aan Kwakelse zijde. Ballen wer-
den van de lijn gekopt, Peter Onder-
water stond paraat, waardoor Ne-
derhorst pech had in de afronding.  
In de 70e minuut besliste Sven Vlas-
man de wedstrijd definitief doordat 
hij sneller was dan zijn directe te-
genstander en recht op het doel van 
Nederhorst kon aflopen. Vlasman 
aarzelde geen moment en schoot de 
bal in de rechterbenedenhoek, 1-4. 
In de 80e minuut was het opnieuw 
Vlasman die zich positief wist te on-
derscheiden.
Uit een onmogelijke hoek aan de 
rechterkant van het veld schoot hij 
de bal over de keeper heen in de lin-
kerbovenhoek, 1-5.

Fout
Nu kon het niet meer fout gaan te-
gen Nederhorst, alleen waren de 
Kwakelaars nog wel afhankelijk van 
HBC en Geinburgia. Al vrij snel werd 
duidelijk dat HBC met 2-1 had ge-
wonnen van Nieuw West. Dus alle 
hoop was op Geinburgia gevestigd 
en na verwoede pogingen om de 
Amsterdammers te bereiken, kreeg 
KDO een half uur na de wedstrijd de 
verlossende melding dat Geinburgia 
met 3-8 verloren hadden. Hierdoor 
is Geinburgia gedegradeerd naar 
de vierde klasse en plaatste KDO 
zich voor de nacompetitie. Een pri-
ma prestatie van KDO dat twee we-
ken geleden nog, op een op dat mo-
ment, kansloze achterstand van vier 
punten had op Geinburgia. Niks is 
onmogelijk is het voetbal is maar 
weer gebleken! In de nacompeti-
tie speelt KDO vier wedstrijden in 
een poule van vijf teams. De eer-
ste twee uit deze poule gaan /blij-
ven in de derde klasse. Onder voor-
behoud zijn dit de vier ploegen (al-
le vier actief in de vierde klasse) 
waar KDO het tegenop gaat nemen: 
s’Graveland, Zwaluwen Utrecht, FC 
Purmerend en Velsenoord.
Aanstaande zondag speelt KDO 
haar eerste nacompetitiewedstrijd in 
en tegen s’Graveland.  s’Graveland 
is ruim als tweede geëindigd in de 
vierde klasse E met 54 punten uit 26 
wedstrijden. Zodra er meer informa-
tie bekend is, kunt u dit uiteraard le-
zen op www.kdo.nl.

Foto Annemarieke Verheij
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Qui Vive huldigt op
28 mei alle kampioenen
De Kwakel - Op zaterdag 28 mei 
a.s. zullen op feestelijke wijze alle 
kampioenen vanaf de D-jeugd bij 
hockeyvereniging Qui Vive door het 
hoofdbestuur in het zonnetje wor-
den gezet. Voorafgaand aan dit jaar-
lijks terugkerende evenement is er 
om 16.00 uur een wedstrijd tussen 
dames 1 en oud dames 1 en na af-
loop van de huldiging een wedstrijd 
tussen heren 1 en oud heren 1. De 
organisatie heeft voor zowel oud da-
mes 1 als oud heren 1 een elftal sa-
mengesteld van spelers/speelsters 
die 2 seizoenen of langer de club-
kleuren van Qui Vive op de groene 
mat hebben vertegenwoordigd.  
 
Seizoen 
Qui Vive kan terugkijken op een niet 
onverdienstelijk seizoen. Door het 
verder ontwikkelen van het tech-

nische beleid met een goed selec-
tie- en opleidings-programma even-
als een goede inbreng van de Trai-
ners en Coaches zijn er dit seizoen 
goede prestaties geleverd bij de 
jeugd en de junioren. Maar ook bij 
de senioren en de veteranen/vete-
rinnen mag men met tevredenheid 
op dit seizoen terugkijken. De he-
ren 1 blijft in de overgangsklasse en 
dames 1 is nog aan het strijden om 
zich in de overgangsklasse te hand-
haven.

Zaalhockey
Om 17.00 uur worden de kampioe-
nen van het afgelopen seizoen van-
af de D-jeugd gehuldigd uit de re-
guliere-, herfst-, lente en de zaal-
hockeycompetitie. 
Voor de wedstrijd en de huldiging 
hoopt het hoofdbestuur veel men-

Internationaal kanopolotoernooi
Uithoorn - Uithoornse Roei en Ka-
novereniging Michiel de Ruyter or-
ganiseert aankomend weekend (21 
en 22 mei) voor de veertiende keer 
de Amsterdam Open, het op één na 
grootste kanopolotoernooi van Ne-
derland. Er zijn teams uit zeven ver-
schillende landen.

Kanopolo
Kanopolo is een spannende, spec-
taculaire en intensieve sport. Veel 
buitenstaanders zullen diverse an-
dere sporten herkennen. De sport 
lijkt een combinatie van waterpolo, 
basketbal en kanovaren.
Het is een teamsport waarin het doel 
simpel is: gooi de bal in de goal van 
de tegenstander. Elk team heeft vijf 

veldspelers en maximaal drie wis-
sels buiten de lijnen. De wedstrijden 
duren 2 x 10 minuten. Tijdens de 20 
minuten gebeurt er van alles. Er val-
len veel doelpunten, spelers morgen 
worden omgeduwd en varen vaak 
dwars over elkaar heen. Om snel 
een beeld van de sport te krijgen, is 
het aan te raden om deze reporta-
ge van de NOS te bekijken: http://
kanopolo.org/index.php?p=100004 

Kanopolo in Nederland
In Nederland beoefenen slechts 
600 mensen de sport kanopolo. In 
Duitsland en Engeland zijn dat er 
rond de tienduizend. Toch is Neder-
land twee keer in de geschiedenis 
wereldkampioen én Europees kam-

Dit weekend ‘zeeslag’ op de Amstel
Uithoorn - Honderden kanoërs uit 
zeven verschillende landen veran-
derden de rustige Amstel dit week-
end in een kolkende watermassa. 
Aan de Amsterdam Open, het inter-
nationale kanopolotoernooi van Mi-
chiel de Ruyter, doen dit jaar liefst 
32 teams mee.

Spektakel is gegarandeerd, want uit 
binnen- en buitenland komen top-
teams naar Uithoorn. Naast Liblar, 
de Duitse titelverdediger, is ook top-
team Odysseus uit Alkmaar aanwe-
zig. Thuisfavoriet Michiel de Ruy-
ter A heeft misschien ook wel wat 
in de pap te roeren. In de nationa-
le competitie eindigde de ploeg voor 
het eerst in de geschiedenis op het 
podium. Twee jaar geleden haalde 
MdR A de finale in het thuistoer-
nooi. Destijds werd nipt verloren van 
het Italiaanse CK Academy. Wellicht 
is dit jaar het hoogste treetje van het 
podium haalbaar. 
Tot vier jaar geleden heette het toer-
nooi nog ‘gewoon’ het Michiel de 

Ruyter toernooi. Om meer buiten-
landse teams naar Uithoorn te trek-
ken, werd de naam toen veranderd 
in ‘Amsterdam Open Canoe Po-
lo Tournament’. De naamsverande-
ring heeft direct vruchten afgewor-
pen, want de vereniging heeft de 
laatste jaren bijzonder veel buiten-
landse gasten over de vloer gehad. 
Dit jaar doen er teams mee uit En-
geland, Duitsland, België, Ierland, 
Schotland, Polen en natuurlijk Ne-
derland. 

Organisator
Organisator Michiel de Ruyter heeft 
ten opzichte van vorig jaar een gro-
te verandering ingevoerd. Het toer-
nooi was vorig jaar zo groot gewor-
den, dat teams aan de overkant 
van de Amstel moesten kamperen. 
De camping beviel goed, maar het 
vervoer van de tentjes naar de vel-
den verliep minder soepel. Er la-
gen twee roeibootjes die aan de 
ene kant zorgden voor veel hilariteit 
(ooit acht Engelsen in een drieper-

Uitstekend KDO 1 plaatst 
zich voor nacompetitie

Verzilver uw Klinkende Munten woensdag 18 of zaterdag 21 mei:

Volop prijzen bij muntenspel 
in Winkelcentrum Zijdelwaard!
Uithoorn - Zaterdag 14 mei j.l. was 
de eerste dag dat de klanten van 
winkelcentrum Zijdelwaard hun 
van de winkeliers ontvangen munt-
jes van het Klinkende Muntenspel 
konden verzilveren in de Klinken-
de Muntenzuil! Tegen inlevering van 
drie muntjes kreeg men een echte 
Klinkende Munt. Deze munt werd in 
de Klinkende Muntenzuil gegooid 
en als de sirene begon te loeien had 
je prijs! Die prijs kon een envelop 
met een dagprijs zijn of een uitno-
diging voor het finalespel op zater-
dag 21 mei om 16 uur. Ook als de si-
rene niet ging was er voor alle deel-
nemers toch een leuk presentje in 
de vorm van een big shopper van 
C1000 of een grote zak chips. Vele 
klanten van winkelcentrum Zijdel-
waard waagden de gok en leverden 
hun muntjes in. Er stond de gehele 
dag een aardige rij voor de zuil.
Klinkende Munten nog inleveren bij 
de Klinkende Muntenzuil op woens-
dag 18 mei en zaterdag 21 mei. 
Waag ook de gok en lever uw munt-
jes in op woensdag 18 mei tussen 
12.00 tot 18.00 uur of zaterdag 21 
mei van 10.00 tot 15.00 uur. Tegen 

inlevering van driemuntjes ontvangt 
u een  echte Klinkende Munt (deze 
munten zijn geslagen bij De Munt 
in Utrecht). Deze echte munt wordt 
vervolgens in de zuil gedeponeerd 
en u ziet dan direct of u gewonnen 
heeft of niet. Als de sirene afgaat 
heeft u een prijs gewonnen! Dit kan 
een dagprijs zijn of een uitnodiging 
om deel te nemen aan de finale op 
zaterdag 21 mei om 16.00 uur.
Gaat er een lamp branden op de zuil 
dan heeft u geen grote prijs maar 
ontvangt u toch een klein present-
je van de presentator. Meedoen is 
dus altijd prijs! Natuurlijk kan ieder-
een zo vaak meedoen als hij maar 
wil, maar wel tegen inlevering van 
drie muntjes. 

Finaleprijzen, dagprijzen en give-
aways ter beschikking gesteld 
door de Zijdelwaard-winkeliers
Zowel de finaleprijzen, de dagprij-
zen als de give-aways worden ter  
beschikking gesteld door de win-
keliers van Zijdelwaard. Er zijn bijna  
150 dagprijzen! Dat maakt de kans 
om een prijs te winnen  erg groot! 
En dan gaat het om prijzen als ca-

deaubonnen van 25 euro van Kap-
per Joepsze, cadeaubonnen van 
25 euro van Boetiek de Boet, een 
heerlijke aardbeienslof van bakke-
rij Hulleman en nog veel meer! Maar 
er kunnen ook nog 37 enveloppen 
worden gewonnen voor deelname 
aan de finale op zaterdag 21 mei om 
16.00 uur. In de finale kunnen mooie 
prijzen gewonnen worden. Zoals 
twee keer een minuut gratis win-
kelen bij C1000! Of een mooie zeef-
druk van Donna Corbani ter waar-
de van 250 euro die ook door C1000 
ter beschikking wordt gesteld. Maar 
ook een chocoladefondue voor 4 
personen in de nieuwe tearoom van 
Perlo Plaza ter waarde van 50 eu-
ro, een reischeque van 50 euro van 
Thomas Cook Reisbureau, een zon-
nebril van Pearle, boodschappen-
pakket van Albert Heijn ter waarde 
van 25 euro enzovoorts! Alle te win-
nen prijzen staan op de grote Abri 
bij de Klinkende Muntenzuil in win-
kelcentrum Zijdelwaard. Meedoen 
met het Klinkende Muntenspel is al-
tijd prijs, want er zijn ook duizenden 
kleine presentjes voor iedereen die 
zijn muntjes inlevert!

“Het zou leuk zijn als alle bezoekers in het blauw komen”

Dresscode Blue Moves You
met top DJ’s op Raadhuisplein
Regio - Tot een heus festivalter-
rein wordt het Raadhuisplein te 
Aalsmeer op zaterdag 28 mei omge-
toverd en wel voor een uniek eve-
nement: Dresscode Blue Moves 
You. Bijna twee jaar is de achtkop-
pige organisatie bezig geweest om 
alles rond te krijgen voor dit feest 
met top-DJ’s in het centrum, waar-
voor de opbrengst bestemd is voor 
Fight Cancer, de jongeren afde-
ling van de kankerbestrijding. Een 
op de drie mensen krijgt te maken 
met deze slopende ziekte in zijn of 
haar directe omgeving en voor on-
derzoek ter bestrijding is veel geld 
nodig. Dresscode Blue Moves You 
vraagt om bewustwording bij jonge-
ren, maar wel op een vrolijke, onge-
dwongen wijze. Kom ‘gewoon’ mee 
feesten, dansen en genieten van de 
muziek en je steunt Fight Cancer al.  
De opbrengst van de kaartverkoop 
gaat namelijk 1 op 1 naar het goe-
de doel. Het feest begint om 20.00 
uur, duurt tot 01.00 uur, is bedoeld 
voor iedereen vanaf 18 jaar en kaar-
ten kosten in de voorverkoop 15 eu-
ro per stuk. Wie in de voorverkoop 
een kaart koopt, bespaart niet al-
leen 2,50 euro, maar krijgt tevens 
voorrang bij de kassa’s. Wachten in 
de rij, is er niet bij. Er mogen maxi-
maal 1.250 kaarten verkocht wor-
den, dus wacht niet te lang! 

Sfeervolle aankleding
Het idee voor Dresscode Blue ligt 
bij Harold Ofman. Her en der polste 
hij kennissen en vrienden en kreeg 
heel veel enthousiaste reacties. Sa-

men met Gea Peek, Fred Wieringa, 
Peter Sparnaay, Jan van Schuppen, 
Frank Keijzer en Tom en Merel Me-
ijer ging hij aan de slag voor verdere 
uitwerking. Er moest onderhandeld 
worden met de gemeente voor de 
benodigde vergunning, er werden 
sponsors gezocht, DJ’s gevraagd en 
natuurlijk is een plan gemaakt qua 
aankleding van het plein. “Het wordt 
een sfeervolle aankleding, compact 
met parasols en partytenten, een 
lichtkooi van 10 bij 3,5 meter met la-
sershows, een lange barruimte met 
een ruim assortiment en een snack-
wagen op het binnenterrein. Voor 
het gemeentehuis wordt een gro-
te fietsenstalling ingericht. Parke-
ren kan op het Praamplein, maar we 
raden bezoekers aan zoveel moge-
lijk op de fiets te komen”, aldus het 
achttal. Allen geven aan dat heel 
veel tijd en energie in het feest is 
gestoken, maar met plezier. “Je bent 
op een andere manier met een goed 
doel bezig. Het voelt echt beter dan 
gewoon een paar euro in een col-
lectebus doen. En de reacties van 
iedereen zijn ook zo enthousiast. We 
hebben al veertig vrijwilligers, maar 
meer zijn welkom. Verder heeft de 
vrijwillige brandweer toegezegd 
aanwezig te zijn en alle DJ’s werken 
belangeloos mee.” 

DJ’s Roog, Raymundo 
en The Flexican
De DJ’s, die naar Aalsmeer komen, 
genieten (inter)nationale bekend-
heid. DJ Roog is bijvoorbeeld net te-
rug uit Amerika, The Flexican wordt 

Holland’s finest DJ genoemd, DJ 
Raymundo kreeg onlangs de Escape 
moeiteloos vol en DJ Misja Helsloot 
staat op nagenoeg elk groot festi-
val achter de draaitafels. Lokale DJ’s 
gaan ook van zich laten horen, alle 
drie genieten overigens al behoorlij-
ke bekendheid in Aalsmeer en ver-
re omgeving: DJ’s Nista, Chillz en 
Francklin McKoy weten wat feesten 
is! Hou er overigens wel rekening 
mee dat er een zogenaamd zero to-
lerance beleid geldt. Geen drugs, 
fouilleren bij de ingang en beveili-
gers zowel binnen als buiten het ter-
rein in ruime mate aanwezig.
Dit strakke beleid wordt overigens 
op ieder festival gevoerd. Harold Of-
man tot slot: “Het zou leuk zijn als 
alle bezoekers in het blauw naar 
Dresscode Blue Moves You komen, 
maar ach, een spijkerbroek is ook 
blauw.” 

Aterparty en voorverkoop
Om 01.00 uur gaat op het Raadhuis-
plein de muziek uit, maar wie ver-
der wil feesten is welkom voor een 
echte afterparty in café Joppe in de 
Weteringstraat met de DJ’s Chillz, 
Francklin McKoy en Jamosquad. 
Voorverkoopadressen voor kaar-
ten zijn: Hartelust aan de Oostein-
derweg, Intersport Duo in de Ophe-
lialaan, café Joppe in de Wetering-
straat, kapsalon Meijer in de Dorps-
straat, foto De Boer in de Zijdstraat 
en Gall en Gall in winkelcentrum 
Kudelstaart. Aanmelden als vrijwil-
liger kan bij Tom Meijer via 0297-
325481.

soons roeibootje gezien?), maar aan 
de andere kant ook voor heel wat 
irritatie. Het kwam regelmatig voor 
dat de bootjes allebei aan een kant 
van de rivier lagen, waardoor teams 
lang moesten wachten op transport. 
Dit jaar is gezorgd voor een vaarver-
bod voor de scheepvaart, waardoor 
er een pontje kan worden gebruikt. 
De irritaties zijn hier hopelijk mee 
opgelost en wellicht blijft ook de hi-
lariteit aanwezig (benieuwd hoeveel 
Engelsen er op een pontje passen.) 
Wel is er voor de scheepvaart op de 
Amstel een beperkte doorvaart mo-
gelijk. Eens in de twee uur wordt 
het pontje losgekoppeld, zodat bo-
ten kunnen passeren. De doorvaart-
tijden zijn op borden aangegeven. 
Er zijn drie verschillende klassen. 
In elke klasse doet een thuisteam 
van MdR mee. Op zaterdag en zon-
dag zijn de hele dag wedstrijden. 
Het toernooi vindt plaats op de Am-
stel, ter hoogte van het clubhuis van 
MdR (Amsteldijk-Zuid 253). De toe-
gang is natuurlijk gratis. 

pioen geweest. Thuisteam Michiel 
de Ruyter heeft twee internationals 
binnen de gelederen. 

Amsterdam Open
Een paar jaar geleden heette de 
Amsterdam Open nog het ‘Michiel 
de Ruyter-toernooi’. Om meer inter-
nationale teams te trekken besloot 
de organisatie om onze hoofdstad 
in de naam van het toernooi te be-
trekken.
Het werkte overduidelijk: sinds de 
wijziging zijn er onder meer teams 
uit de Verenigde Staten, Italïe en 
het Verenigd Koninkrijk present ge-
weest in Uithoorn. Dit jaar doen er 
in totaal 32 teams uit zeven verschil-
lende landen mee. 

sen te mogen verwelkomen die ge-
zamenlijk in de sfeer van het tradi-
tionele Qui Vive clubgevoel, het sei-
zoen op deze wijze sportief afsluiten 
met een hapje en een drankje. 

De competitie is dan wel afgelo-
pen maar op de agenda staan nog 
veel hockeyactiviteiten gepland die 
de moeite waard zijn om aan deel 
te nemen of te bezoeken. Op de site 
www.quivive.nl staat het complete 
programma. Degenen die nog geen 
lid zijn van Qui Vive zijn bij alle ac-
tiviteiten van harte welkom om ken-
nis te maken met de hockeysport en 
de gezelligheid bij Qui Vive.

Het programma op 28 mei a.s. 
is als volgt: 
16.00 uur: wedstrijd dames 1 tegen 
oud dames 1
17.00 uur: huldiging van de kampi-
oenen vanaf de D-jeugd
17.45 uur: wedstrijd heren 1 tegen 
oud heren 1
Vanaf 18.00 uur een hapje en een 
drankje.



Open dag

feestelijk verlopen
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Stichting 
Help de Zwerfkat 

Uithoorn - Van heinde en ver-
re kwam zaterdag 14 mei vanuit 
heel Nederland en zelfs vanuit Bel-
gië een ontelbaar aantal bezoe-
kers naar de jaarlijkse open dag van 
stichting Help de Zwerfkat in Uit-
hoorn, waar op deze prachtige dag 
gelijktijdig het vijfentwintigjarig ju-
bileum werd gevierd. 
In de periode voor de open dag 
was er veel media-aandacht voor 
de stichting geweest en waren er 
in geheel Uithoorn en wijde omge-
ving prachtige raamposters, uitno-
digingen en folders verspreid, die 
overigens kosteloos gemaakt waren 
door een van onze sponsors. Het ef-
fect van deze activiteiten was goed 
te merken.
We zagen heel veel bekende en ook 
veel nieuwe gezichten. Mede door 
het onverwacht mooie weer en door 
de gezelligheid bleven veel bezoe-
kers lang en werden er ontzettend 
veel lootjes verkocht voor het rad 
van fortuin, waar mooie prijsjes mee 
te winnen waren.

Schoon
Nadat een groot aantal vrijwilligers 
de kattenverblijven had schoonge-
maakt, de kramen had ingericht en 
de tuin en voorkant feestelijk had 
versierd met slingers en ballonnen, 
kwamen om elf uur de vrijwilligers 
die alleen ’s middags zouden helpen 
en twee van onze dierenartsen.
Nadat we alle vrijwilligers hadden 

bedankt voor hun enorme inzet 
en we van een aantal van hen een 
prachtig cadeau hadden gekregen 
en van de andere vrijwilligers geld, 
om voor alle viervoetige vriendjes 
een heel speciale verwenmaaltijd te 
kunnen verzorgen, heeft Theo, een 
goede vriend van ons, een prachti-
ge speech gehouden. Daarna was 
het tijd voor koffie met gebak, dat 
er in overvloed was. Eerder op de 
ochtend kregen we van Jan Uithol, 
die de stichting al jarenlang gra-
tis voorziet van marktkramen op 
de open dagen, twee overheerlij-
ke taarten voor de vrijwilligers. Een 
uur later stond de bakker voor de 
deur met een prachtig opgemaak-
te slagroomtaart voor 25 personen, 
die ons cadeau werd gedaan door 
onze vaste leverancier Johan van 
de dierenspeciaalzaak Van Tol. En 
of dit nog niet genoeg was, kwa-
men ’s middags onze vaste bezoe-
kers uit België en wat hadden zij bij 
zich... jullie raden het waarschijnlijk 
al... een enorm grote slagroomtaart. 
Verder kregen we ook nog van een 
bezoeker een lekkere vlaai. Ieder-
een zal begrijpen dat er voor onze 
vrijwilligers veel te veel taart was en 
daarom is een groot gedeelte van 
de taart opgedeeld aan onze bezoe-
kers. 

Smincken
De kinderen konden zich als poes 
laten schminken en daarvan werd 

veelvuldig gebruik gemaakt. Menig 
kind maar ook een aantal volwas-
senen liep rond met een prachtig 
poezenmasker. Ook was er voor ie-
der kind een prachtige poezenkleur-
plaat en een doosje kleurpotloden. 
De kleurplaat was door een spon-
sor speciaal voor onze stichting ont-
worpen en deze is nu ook van on-
ze website www.helpdezwerfkat.nl 
te printen.
Op het pad dat naar de kattentuin 
leidt, stond een kraam met aller-
lei proefzakjes en ander promotie-
materiaal, twee verkoopkramen met 
prachtige kattenaccessoires en tal 
van eigen “Help de Zwerfkat”-arti-
kelen. Ook stond er een kraam waar 
gratis koffie en thee verkrijgbaar 
was en daarbij was er voor elke be-
zoeker een overheerlijke plak cake; 
zoals al jarenlang het geval is, was 
de cake ons cadeau gedaan door 
bakkerij Millenaar.
Eenmaal in de tuin konden alle be-
zoekers zich uitleven met het knuf-
felen van de poezen die hier van 
gediend waren. Niet elke bewoner 
van de stichting stelde dit op prijs, 
maar zij konden vanaf gepaste af-
stand de bezoekers gadeslaan zon-
der bang te hoeven zijn om aange-
raakt te worden. 

Dierenartsen
Ook konden de bezoekers aan onze 
dierenartsen die achter de informa-
tiekraam stonden, al hun vragen op 
dierenartsengebied afvuren en hier 
werd dan ook veelvuldig gebruik van 
gemaakt. Achter deze informatie-
kraam stonden tevens twee mede-
werkers van het prachtige poezen-
magazine Majesteit. Zij verkochten 
voor weinig geld de Majesteiten aan 
de bezoekers en de opbrengst was 
voor de stichting. Naast deze kraam 
was er een met de fotoboeken en de 
folders over de werkzaamheden van 
de stichting en hier stonden enkele 
vrijwilligers de noodzaak van finan-
ciële adoptie uit te leggen. Ook kon 
men zich daar aanmelden als dona-
teur of vrijwilliger.
Aan het einde van de dag konden 
we een aantal nieuwe donateurs bij-
schrijven en waren er vijf van onze 
katten financieel geadopteerd. Ook 
hadden vier mensen van wie het af-
gelopen jaar de geadopteerde kat 
was overleden, een nieuwe kat ge-
adopteerd.
Tevens hebben we van tal van be-
zoekers voeding voor de snorre-
baarden gekregen en mooie plan-
ten en bloemen vanwege het jubile-
um. Van een goede vriendin kregen 
we een prachtig schilderij van onze 
kater Koentje aangeboden. 

Bloemist
Verder gaf Rinus, de bloemist van 
Zijdelfleur, ons mooie katttengras-
plantjes cadeau en van een vrijwil-
liger kregen we een aantal katten-
kruidplanten, waar de snorrebaar-
den nogal verschillend op reageer-
den. Zo was de één erg enthousiast 
en werd erq knuffelig door en weer 
andere gingen op de takjes kauwen 
of er bovenop slapen. Ook waren er 
een paar viespeukjes die er vrolijk 
overheen piesten.
Wat helaas een stempel drukte op 
deze feestelijke dag was dat we 
geheel onverwachts een van on-
ze schuwe katjes moesten van-
gen en laten inslapen. Hope-
lijk hebben de mensen begrepen 
dat enkelen van ons op dat mo-
ment even geen tijd voor hen had-
den. Het spreekt voor zich dat on-
ze dieren tijdens een noodgeval al-
tijd op de eerste plaats komen. 
Toch konden we na afloop terug-
kijken op een heel bijzondere en 
mooie open dag, een dag om nooit 
te vergeten. En we blijven doorgaan; 
daar is echter wel geld voor nodig, 
want alleen met behulp van dona-
teurs en giften kunnen we dit zo 
dankbare werk voortzetten. 

Mensen die een financiële bijdra-
ge willen leveren, kunnen dit doen 
op de volgende rekeningnummers: 
ING Bank: 72.33.223 of Rabobank: 
36.35.67593



Uithoorn – Judoka’s van Judo-
school Blaauw hebben meegedaan 
met het derde Fuyiama judotoernooi 
van dit seizoen. Er deden 32 judo-
clubs mee en samen hadden de-
ze clubs 445 judoka’s ingeschreven 
voor dit toernooi waarvan de oud-
ste 14 jaar was. De kinderen werden 
onderverdeeld op kleur band en ge-
wicht.  Er waren 101 poules zodat er 
minimaal drie wedstrijden gedraaid 
moest worden. Hierdoor kunnen de 
kinderen zo veel mogelijk ervaring 
op doen met wedstrijden. 
Van de 41 ingeschreven judoka’s 
van Judoschool Blaauw hadden er 
aan het eind van de dag 6 een eer-
ste plaats en 14 een tweede plaats. 
Naast een prijs voor de eerste en 
tweede plaats kregen ook de overi-
ge deelnemers in de poule een prijs 
voor de derde plaats.

Spannend
Sommige poules waren heel span-
nend en moesten er extra wedstrij-
den komen om een winnaar te be-
palen.  Dit overkwam Erik Meijles. 
Nadat de wedstrijden in zijn poule 
gedraaid waren stond Erik op een 
gedeelde eerste plaats. Hierdoor 
moest hij een extra wedstrijd maken 
om te bepalen wie er uiteindelijk de 
kampioen werd in deze poule. He-
laas verloor Erik deze wedstrijd en 
werd hierdoor tweede. Ook Jorn 
Hansen en Jouke van Westrenen 
waren goed in vorm en wisten beide 
al hun wedstrijden met een ippon te 
winnen. Beide werden hierdoor ver-
diend eerste in hun poule.

De volgende deelnemers van Judo-
school Blaauw werden eerste: Ben-
te de Jong, Jorn Hansen, Jouke van 
Westrenen, Julian Walbeek, Olaf 
Plemper, Romano Vermeulen.
De volgende deelnemers van Ju-
doschool Blaauw werden tweede: 
Calvin Kikken, Dave Steinbruck-
ner, Erik Meijles, Jesse Versteeg, 
Lars Hafkamp, Luuk Haarman, Mar-
tijn ten Veldhuis, Mike Theijssen, 
Nick Kohne, Nico Broersen, Scott 
Helmich, Thijs Kees, Tim de Groot, 
Yannick Wip. Alle overige deelne-

mers hebben zeer goed hun best 
gedaan en mochten bij de prijs-
uitreiking hun beker voor de der-
de plaats in ontvangst nemen. Al 
met al was het een zeer succesvol 

toernooi voor Judoschool Blaauw. 
Meer informatie over jeugdjudo, 
vanaf 4 jr., en seniorenjudo bij Ju-
doschool Blaauw is te vinden via   
www.judoschoolblaauw.nl.
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Legmeervogels D6 kampioen!
Uithoorn - Na een 3-1 overwinning 
afgelopen zaterdag is de D6 van de 
Legmeervogels officieel kampioen 
geworden. Door een voorsprong 
van 3 punten en een beter doelsal-
do bleven ze de nummer 2 en 3 in 
de competitie voor. Voor rust was 

de wedstrijd tegen Pancratius nog 
doelpuntloos. Aangemoedigd door 
de vele trouwe supporters begon 
de 2e helft gelijk goed. Spits Alain 
scoorde tweemaal.
Deniz maakte 3–0 en daarmee was 
het kampioenschap binnen. De fles-

sen bubbelchampagne gingen open 
en een klein feest werd op het veld 
ingezet.

De D6 werd vervolgens feestelijk 
ontvangen in de eigen kantine op 
Sportpark de Randhoorn.

Van links naar rechts (boven): Frans (trainer), Daniël, Deniz,Richard, Alain, Nick, Tristan, Tim, Michiel,Ties,Damian, Jef-
frey, Peter (trainer), Fabian (onder): Ruben en Kaya

Veel prijzen voor 
Judoschool Blaauw

Zondagvoetbal

Toch de nacompetitie voor 
Legmeervogels
Uithoorn - Niemand, maar dan ook 
niemand had bij Legmeervogels re-
kening mee gehouden dat de na-
competitie nog gehaald zou worden. 
Immers de grootste kanshebber  
voor de nacompetitie was RKDES 
en dat moest aantreden tegen het 
al gedegradeerde CTO’70. Wat dus 
niemand voor mogelijk heeft gehou-
den is wel gebeurd. CTO’70 verslaat 
na een achterstand van 0-3 RKDES 
met 5-4. Een ander concurrent VVA/
Spartaan verliest thuis met 1-2 van 
Hillegom. Legmeervogels en RKDES 
eindigen beide in de 3e periode met 
20 punten.

Bij gelijk aantal punten is dan het 
doelsaldo beslissend. RKDES komt 
op een doelsaldo van plus 13 en 
Legmeervogels komt uit op een 
doelsaldo van plus 14. Legmeervo-
gels winnen dus de derde periode 
met een treffer meer gescoord dan 
de ploeg uit Kudelstaart, dat nu dus 
met lege handen staat ondank een 
hogere klassering op de ranglijst. 
Voor RKDES zit de het seizoen er 
op en voor Legmeervogels krijgt de-
ze competitie dus nog een bijzonder 
prettig vervolg. 

Gewijzigd
In tegenstelling tot eerdere berich-
ten is het speelprogramma in de na-
competitie gewijzigd. Het program-
ma is nu, zondag 22 mei 2011 De 
Bilt 1 – Legmeervogels 1, aanvang 
14.00 uur  en op zondag 29 mei volgt 
dan de return Legmeervogels 1- De 
Bilt 1. Bij gelijk eindigen in punten 
is het doelsaldo doorslaggevend. Uit 
gescoorde doelpunten tellen NIET 
dubbel. De winnaar van deze ron-
de gaat dan door naar de 2e ronde. 
Ook die bestaat uit een thuis en uit 
duel. De winnaar van de 2e ronde 
promoveert naar de 2e klasse.

Concordia
De wedstrijd Concordia tegen Leg-
meervogels is het slotduel van de 
competitie. Een competitie die 4 
wedstrijden langer duurt dan in het 
verleden. Daar waar in het verleden 
12 clubs in een afdeling waren inge-
deeld is het tegenwoordig 14. Hier-
door speel je geen 22 duels maar 26. 
Een iets zwaardere belasting dus. 
Legmeervogels begonnen uitste-
kend aan het duel tegen Concordia, 
dat al geplaatst is voor de nacompe-
titie. Men heeft namelijk de 2e peri-
ode gewonnen en dus nacompetitie. 
Trainer Henny Snel wilde de compe-
titie goed eindigen en eiste min of 
meer een overwinning op Concordia 
van zijn spelers. Al in de 4e minuut 
van dit duel moest de doelman van 
Concordia al vol aan de bak op een 
schot van Stefan van Pierre. In de 
16e minuut is het dan wel raak. Een 
combinatie tussen Stefan van Pierre 
en Robin Oussoren bracht laatst ge-
noemde alleen voor de doelman van 
Concordia. Met een uitstekende re-
flex wist hij Robin Oussoren van de 
score af te houden. Maar de terug-
springende bal komt voor de voeten 
van Stefan van Pierre en met een 
droge knal passeert hij toch de doel-
man van Concordia en staat Leg-
meervogels op een 0-1 voorsprong. 
6 minuten later is de stand weer ge-
lijk als Nick van Schaik de bal wat 
ongelukkig terug speelt. Melroy 
v.d.Tol van Concordia wist dit bui-
tenkansje goed te benutten en de 
stand was weer gelijk 1-1. Nog voor 
de rust komt Concordia op voor-
sprong. Een vrije trap voor Concor-
dia was de verdediging van de Vo-
gels te machtig en Tom van Ruiten 
van Concordia brengt zijn ploeg op 
een 2-1 voorsprong. Met deze stand 
wordt dan ook de rust gehaald. De 
2e helft is nog geen 2 minuten oud 

of Yannick van de Akker geeft een 
pas op maat af aan Robin Oussoren 
en die weet nu wel het net te vinden 
achter de doelman van Concordia, 
Pieter Witteman en de stand is dan 
weer gelijk 2-2. Legmeervogels blij-
ven vervolgens aandringen op meer 
treffers. Concordia wordt vastgezet 
op eigen helft en er ontstaan weer 
kansen voor Legmeervogels om op 
voorsprong te komen. Mels Bos in 
bal bezit ziet Yannick van de Akker 
vrij staan. Deze stuurt vervolgens 
een pas op maat Stefan van Pierre 
richting het Concordia doel en Ste-
fan van Pierre schiet Legmeervogels 
naar een 2-3 voorsprong.

Doelman Pieter Witteman heeft 
geen verweer op de schuiver van 
Van Pierre. Dan komen langzaan 
de geruchten naar boven dat VVA/
Spartaan achter staat en CTO’70 te-
rug komt van een 0-3 achterstand 
naar 3-3.  Dit wordt ook verteld aan 
de spelers van Legmeervogels om er 
voor te zorgen dat Legmeervogels 
wel aan de winnende hand moet 
blijven. Immers je weet nooit wat er 
in Duivendrecht, de thuisbasis van 
CTO’70 nog meer staat te gebeuren. 

Na ruim 90 minuten fluit de scheids-
rechter af en stapt Legmeervogels 
helemaal verdiend als overwinnaar 
van het veld. Dan breken er span-
nende tijden aan voor de spelers en 
begeleiders van Legmeervogels. Na 
diverse telefoontje en controle tele-
foontjes wordt het duidelijk. CTO’70 
wint van RKDES met 5-4 en VVA/
Spartaan verliest thuis van Hillegom 
net 1-2. Door dit resultaat is Leg-
meervogels , zonder dat men er echt 
op was gerekend, winnaar gewor-
den van de 3e periode en wordt het 
seizoen verlengd met minimaal een 
2-tal; wedstrijden.

Laddercompetitie BVK 
hobbelt naar het einde
De Kwakel - Op de voor de aan-
hangers van het enige ware voet-
balgeloof gedenkwaardige zondag-
avond van de 15e mei 2011 zal ik 
toch nog maar een poging wagen u 
deelgenoot te maken van het wel en 
wee van de BVK en met name over 
de voorlaatste speelronde van de 
laddercompetitie. In de A lijn van 12 
paren waren alle ogen op voorhand 
gericht op Nel Bakker, vanwege het 
bereiken van een gedenkwaardi-
ge leeftijd, en haar jeugdige com-
paan Hans Wagenvoort. Bij een ver-
jaardag horen kado’s, maar uit wel-
ingelichte bronnen is vernomen dat 
hun 1e plaats op deze avond met 
61,67% geheel op eigen kracht is 
bereikt en dat er door de tegenstan-
ders geen slag is weg gegeven. Dat 
is dus een dubbele felicitatie waard! 
Han Mann en Ria van Zuylen kon-
den als enigen nog een beetje in 
het spoor blijven, want zij noteerden 
aan het eind van de avond 60,42%. 

Op de 3e plaats vinden we Jan Heijl-
man en Margo Zuidema met 57,5%. 
Eefke Backers en Marianne Kamp 
stonden goed geklasseerd in de to-
taalstand, maar door hun 12e plaats 
met 34,17% kelderde hun gemiddel-
de en daarmee hun positie op die 
ranglijst.

In de B lijn was het verschil tussen 
de nummer 1 en de nummer laat-
ste slechts 15% precies. Er waren 
in deze lijn veel ‘vlakke’ spellen, zo-
dat er niet veel spectaculairs ge-
beurde aan de tafels. Met een score 
van 55,63% nestelden Piet v.d. Poel 
en Gerard de Kuyer zich aan de kop 
van de ranglijst en zij mogen dus op 
de slotavond in de A lijn hun kun-
sten vertonen. Truus en Piet Lan-
gelaan werden 2e met 55,21% en 
er was een gedeelde 3e/4e plaats 
voor Addie de Zwart met partner 
Hetty Kesting en voor Riet en Wim 
Beijer met 53,75%. In deze lijn had-

den Greet de Jong en Roel Knaap 
net hun beste avond van het sei-
zoen, want hun 40,63% was ‘goed’ 
voor de rode lantaarn. In de C lijn 
werd de 1e plaats opgeëist door een 
gelegenheidscombinatie en wel Rie 
Bezuyen - Joop de Jong, die met 
60,42% aan het langste eind trok-
ken. Ook de 2e plaats was voor een 
paar waar een invaller deed waar-
voor zij was aangetrokken, want An 
van der Poel wilde niet teveel on-
derdoen voor wederhelft Piet in de 
B lijn, zodat Ans Nieuwendijk ach-
teraf blij was dat An wilde inval-
len. Ruim 57% was hun score. Paula 
en Klaas Kniep kun je met de bes-
te wil van de wereld geen gelegen-
heidspaar noemen. Met hun bes-
te score van deze hele laddercom-
petitie, te weten 56,67% verover-
den zij de 3e plaats. Aan de kop 
van de ranglijst veranderde weder-
om weinig.  Dick Elenbaas en And-
re Verhoef bleven 1e en vergrootten 
zelfs hun voorsprong op de naaste 
achtervolgers (Wim en Rita Ritzen) 
tot meer dan 2,5% gemiddeld. Met 
nog slechts 1 avond voor de boeg 
kan voor Dick en Andre dus weinig 
meer mis gaan.

KDO A1 Kampioen..........
De Kwakel - Na de laatste wed-
strijd tegen Almere,  is K.D.O. A1 
eindelijk weer eens kampioen. Het 
was 20 jaar geleden dat deze titel 
op de lijst bij KDO voor de A junio-
ren was bijgeschreven. De titel werd 
gepakt na de overwinning tegen Al-
mere met 3:1. Het was met recht 
verdiend voor deze junioren. 
De hele competitie presteerde de 
A1 boven verwachting. De vrienden 

en jonge honden werden gezamen-
lijk een heel hecht team en kregen 
het toch voor elkaar om de titel te 
pakken samen met hun coach Ro-
bert Krans en trainer Paul ten Brink. 
Dus een feest was op zijn plaats. Na 
een kleine voorproef om donderdag 
12 mei werd het zondag 15 mei wer-
kelijk bezegeld met een juiste over-
winning. In een dorp zoals De Kwa-
kel hoort natuurlijk een hulding er-

bij. Na de wedstrijd werden de A1 
speler in hun verdiende T-shirt ge-
hezen, met champagne en een bos 
bloemen en de schaal op de platte 
kar door De Kwakel gereden. Een 
verdwaald buitje mocht de pret niet 
drukken, biertje erbij en muziekje 
erbij en het feest was compleet. Iin 
de kantine werd er nog lekker door-
gefeest door het Kwakels dream-
team

Tweede ronde paren-
competitie bij BVU
Uithoorn - Op maandag 9 mei 
speelde Bridge Vereniging Uithoorn 
(BVU) de 2e ronde van de 6e paren-
competitie. Waren het vorige week 
Hans en Nico die een gat sloegen 
met de rest, deze week was de beurt 
aan Stenny en Herman. En ook de-
ze week lieten Tiny en Bram zien dat 
hun 2e plaats van vorige week geen 
toeval was. In de B-lijn scoorden 
maar liefst 10 van de 14 paren bo-
ven de 50%. De uitslagen: 
A-lijn: 
1. Stenny & Herman Limburg 69,50%

2. Tiny & Bram van Klaveren 59,50%
3. Huib van Geffen &

B-lijn: 
1. Wim Baars & Marcel Dekker 67,71%
2. Bep & John de Voijs 64,58%
3. Marijcke &
Gouke van der Wal 55,90%

In de Startersgroep van Cor Hendrix 
kruisten wederom 8 paren de de-
gens. Vorige week nog 3e en nu 1e 
werden Ria Verkerk & Gerbrand van 
Nigtevegt met maar liefst 65,74%. 

Emmy Clausen & Tiny Woerden wer-
den 2e met een score van 54,63%. 
Vorige week nog 2e en nu knap 3e 
werden Ans de Koning & Wim Rol-
ing met 53,70%.

De BVU speelt op maandagavond 
van 19.45 tot 23.00 uur in de gro-
te zaal bij de bar in sporthal de 
Scheg in Uithoorn. Omdat er ge-
werkt wordt met BridgeMate is de 
uitslag bekend wanneer het laatste 
spel is ingevoerd. U kunt vrijblijvend 
een paar keer mee spelen.
Wilt u weten of de BVU iets voor u 
is, neemt u dan contact op met onze 
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.

Prachtige prestaties AKU 
Uitrhoorn - Op zondag 15 mei werd 
in Nijmegen de Marikenloop gehou-
den. Deze 5 km wedstrijd is alléén 
toegankelijk voor vrouwen, maar 
daar waren dan ook 4692 die aan 
de start kwamen.

Anouk Claessens, lid van AKU en 
het Steenbok RunningTeam, ging in 
een vlot tempo van start en zag kort 
voor zich een groepje van 4 dames 
lopen. Doordat er een lastig stuk op 
het parcours lag, bestaand uit on-
verharde ondergrond, kon zij er niet 

bij komen en liep zij vervolgens de 
wedstrijd alleen. Niettemin kon ze 
het tempo goed vasthouden en fi-
nishte uiteindelijk na 5 km in een 
tijd van 18 min. 1 sec., hetgeen een 
fors nieuw Persoonlijk Record op de 
weg werd.

Met deze tijd werd Anouk 9e in dit 
grote deelnemersveld en 6e in haar 
categorie. Jolanda ten Brinke van 
AKU werd met 18 min. 57 sec. 14e, 
maar in haar categorie Vrouwen bo-
ven de 40 wist zij de 2e plaats voor 

zich op te eisen. Een geweldige 
prestatie, zeker gezien het feit dat 
ze nog maar 3 weken gelden een 
geweldig PR liep op de marathon in 
Utrecht in 3 uur 18 min. rond. De-
ze geweldige Amstelhoekse sport-
vrouw laat zien dat je, mits goed ge-
traind en voorbereid, snel kunt her-
stellen voor een volgende prestatie.

Mandy Plasmeijer van AKU was 
minder tevreden. Hoewel zij in dit 
deelnemersveld 68ste werd met een 
tijd van 22 min. 41 sec., was zij min-
der tevreden. Niettemin is dit een 
tussenstap die zal leiden naar snel-
lere tijden op de lange afstanden.
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Het zesendertigste Sport- 
en Spelweekend

De Kwakel - Komend weekend is 
het weer zover. Dan vindt op de vel-
den van KDO in De Kwakel voor de 
35ste keer het Sport en Spel week-
end plaats. In totaal zijn er ruim 280 
kinderen en 57 begeleiders die zijn 
verdeeld over 16 groepen het gehe-
le weekend worden vermaakt met 

allerlei activiteiten. Het thema van 
het komend weekend is “Het Verre 
Oosten”.

Op vrijdagmiddag 20 mei wor-
den de kinderen om 17.00 uur ver-
wacht voor het openingsspel waar-
na de avond verder wordt ingevuld 

met een groepsspel en natuurlijk 
een disco. De volgende dag gaan 
we met alle groepen naar Polder-
sport in De Kwakel alwaar ze de ge-
hele ochtend worden beziggehou-
den. ’s Middags zijn er weer de be-
kende spelen als Atletiek, The Bat-
tle, Midgetgolf, Creatief en natuur-
lijk het circuit. 
Na het avondeten is het tijd voor 
het avondprogramma. Dit is van-
zelfsprekend geheel rond het the-
ma opgebouwd en bestaat uit drie 
aparte onderdelen.

Zondag blijven we op het KDO ter-
rein en gaan we verder met de spe-
len van de zaterdagmiddag. ’s Mid-
dags zal er weer een orkest over het 
terrein lopen om de sfeer er hele-
maal in te houden. Om ongeveer 
16.45 uur wordt het weekend weer 
afgesloten.

Een ieder die wil komen kijken is 
natuurlijk van harte welkom. Dat 
kan tijdens het openingsspel op vrij-
dag vanaf 17.00 uur tot 18.00 uur.
Daarnaast is iedereen welkom op 
de zaterdagmiddag vanaf 13.45 tot 
16.25 uur en zondag van 9.30 tot 
12.25 uur en vanaf 13.30 uur tot 
de sluiting. Op alle andere tijden is 
het terrein gesloten voor bezoekers. 
Komt u met de auto, parkeer dan uw 
auto op het parkeerterrein aan de 
Vuurlijn of anders achter in de Kuil.

Qui Vive JA1-Victoria JA1
De Kwakel - Na de lastige uit-
wedstrijd bij Hurley vorige week 
werd het zaterdag 14 mei voor 
de JA1 van Qui Vive tijd voor de 
laatste thuiswedstrijd van dit 
seizoen. De jongens van Victo-
ria uit Rotterdam kwamen in De 
Kwakel op visite. 

Het team van Qui Vive trad deze 
week wederom niet op volle sterkte 
aan. Jesse, Jasper en Manfred wa-
ren door verschillende oorzaken niet 
van de partij. In totaal konden er 11 
mannen ingezet worden, waarvan er 
één, Aylwin “Ali” Kleine, last had van 
een zware blessure. Aylwin kon ei-
genlijk nauwelijks lopen en moest 
proberen in actie te komen als het 
spel in zijn buurt zou komen. De 
gasten uit Kralingen hadden ove-
rigens zelf ook slechts één wissel 
meegenomen. 

Een kansloos begin…..
Na de afslag verliepen de eerste 5 
minuten zonder al te veel spannen-
de momenten. Qui Vive kon goed 
mee hockeyen en gaf geen kan-
sen weg. Bij de eerste goede aan-
val van Victoria moest keeper Mats 
Kaas echter met een sliding uitko-
men, waarbij hij een Rotterdam-
se aanvaller meenam. De scheids-
rechter zag hier een strafbal in. De-
ze werd onberispelijk binnengesla-
gen en voor de zoveelste keer be-
gon Qui Vive met een achterstand in 
het begin van een wedstrijd.
Het werd echter nog veel erger, 
want de Uithoornaars kwamen to-
taal niet in hun spel. Het eerste half 
uur kwamen de mannen van de A1 
niet in de vijandelijke cirkel. De Kra-
lingse equipe was echter verschil-
lende malen gevaarlijk en produ-
ceerde nog twee treffers. Victoria 
leidde met 0-3! Gezien het spelbeeld 
tot dan toe was dit verdiend. Het zag 
er bovendien niet naar uit dat Qui 
Vive vandaag zou scoren, want er 
was nog niet een behoorlijk uitge-
speelde aanval gerealiseerd…..

Toch gaven de Qui Vivenaren het 
niet op. De hoofden bleven omhoog 
geheven en het Uithoornse team 
deed er nog een schepje bovenop. 
Vlak voor de rust zagen de A1’ers 
kans goed in de cirkel van Victo-
ria te komen. Hierbij scoorde aan-
voerder Marc van Zijverden knap de 
1-3. Zodoende konden de jongens 
van Qui Vive met een geruster ge-
voel de thee nuttigen!

Een knappe tweede helft!
Na de rust gaven de jongens van 
de A1 er blijk van het goede be-
sluit van de eerste helft door te wil-
len zetten. Er werd als vanouds met 
beleving en inzet gespeeld. De kan-
sen gingen nu over en weer. Qui Vi-
ve liet zich hierbij van zijn beste kant 
zien. Enige tijd na het begin van het 
tweede deel van de wedstrijd kwam 
er bovendien versterking in de vorm 
van Jitte en Job van de B1 die ra-
zendsnel terug waren gekomen van 
een uitwedstrijd te Rotterdam. Qui 
Vive kon nu de geblesseerde Aylwin 
naar de kant halen. Jitte en Job vie-
len prima in, waardoor meer rust en 
vertrouwen in het team kwam.

Qui Vive kwam steeds beter in z’n 
spel en viel regelmatig goed aan. 
Uit een van deze aanvallen scoor-
de Bastiaan Vink een prachtige tip-
inn, die snoeihard in de kruising 
verdween, 2-3! Qui Vive begon er 
nu duidelijk steeds meer in te gelo-
ven en speelde steeds aanvallender. 
Victoria had er de handen af en toe 
meer dan vol aan. De Qui Vivenaren 
kregen echter wat zij verdienden: 
Wouter “Wup” Haremaker scoorde 
de derde van de middag op prima 
aangeven van aanvoerder Marc van 
Zijverden: 3-3!

De coach van Victoria was merk-
baar niet blij met deze wending en 
dat is begrijpelijk. Tijdens de uit-
wedstrijd te Rotterdam had Qui Vi-
ve een 0-3 achterstand omgebogen 
in een 3-3 eindstand…..

Hun best
Beide teams deden nog eens hun 
uiterste best de winst binnen te sle-
pen. Er ontstond hierdoor een boei-
ende, spannende wedstrijd, die nog 
alle kanten op kon gaan. Geen van 
de ploegen zag echter kans te sco-
ren en zo ging de tijd voorbij. Er 
restten nog enkele seconden toen 
Victoria kans zag een laatste straf-
corner te krijgen. De scheidsrechter 
floot af. De strafcorner mocht, zo-
als dat hoort, nog genomen worden. 
Het was dus alles of niets! Wanneer 
de bal erin zou gaan werd het 3-4, 
gebeurde dit niet dan was er een 
punt gered tegen een sterke tegen-
stander….. De spanning was van-
zelfsprekend groot. Keeper Mats 
stond samen met zijn verdediging 
gereed, bal werd aangesleept, ge-
pusht en verdween naast de paal. 
De 3-3 was een feit!
Wederom lieten de jongens van de 
A1 zien waarom zij dit seizoen zo’n 
sterke formatie zijn, waar je niet zo-
maar van wint. De A1 is mentaal 
bijzonder sterk, geeft nooit op en 
speelt heel volwassen en degelijk 
hockey. Coach Eric Otto, manager 
Pieter Bas Kolenberg en het team 
hebben dit seizoen samen een pui-
ke prestatie geleverd. Ook al kun je 
het aan de positie op de ranglijst 
niet direct zien, er is zonder meer, 
met name na de winterstop weke-
lijks op een zeer goed niveau ge-
hockeyd. De A1 is een team dat met 
recht trots op zichzelf mag zijn! 

Nu rest nog de uitwedstrijd tegen 
Almere volgende week. Wij wensen 
de A1 hierbij natuurlijk veel succes! 
Voor een aantal A1’ers wordt het ko-
mend jaar tijd om naar een heren-
team te vertrekken en dus loopt hun 
tijd als jeugdspeler af.

Wij hopen dan ook vooral dat de 
jongens samen met Eric en Pieter 
Bas nog een keer zullen genieten 
van het spelen in zo’n mooi team als 
de A1 dit seizoen is!

Legmeervogels A1 zaterdag voor 
het tweede j aar kampioen!
Uithoorn - Voor het tweede ach-
tereenvolgende jaar is het vlaggen-
schip van de jeugd van Legmeervo-
gels – de zaterdag junioren A1 – op 
11 mei kampioen geworden. In een 
onwaarschijnlijke ambiance, met 
600 toeschouwers, startte de A1 iet-
wat voorzichtig en zenuwachtig aan 
de wedstrijd tegen Deltasport, de 
laatste uit de Hoofdklasse B. Maar 
dan eisen de in het Koninklijk Ma-
drileens Wit gestoken spelers meer 
en meer het spel op. De tegenstan-
der uit Houten is niet opgewassen 
tegen zoveel voetbalkwaliteit. Rond 
het veld zijn de loftuitingen niet te 
min. 
Deze A1 bulkt van de kwaliteit, 
zelfs zeer fervente supporters van 
de Zondag 1 steken hun bewonde-
ring voor het team van trainer En-
rique Zschuchen niet onder stoelen 
of banken. Ze hopen oprecht dat er 
komend seizoen veel spelers zullen 
doorbreken in het eerste elftal van 
de zondag.

Van deze spelers gaat LMV in de 
nabije toekomst nog veel plezier 
hebben, is de stelligste overtuiging.
Het spel is bij vlagen oogstrelend, 
het onetouchvoetbal is van Barcelo-
nees niveau….diverse goals zouden 
bij Studio Sport niet misstaan. 

De rust wordt bereikt met een 3 - 
0 voorsprong, wat nog aan de lage 
kant is. Soms wordt te vaak de lan-
ge bal gehanteerd, terwijl juist het 
combinatievoetbal via het midden-
veld zo kenmerkend is voor het spel 
van de A1 dit jaar. Het middenveld 
werd iets te vaak overgeslagen, het-
geen de kwaliteit van het spel niet 
ten goede komt. Na de rust is het 
spel te simpel, te mat van de A1, met 
zoveel toeschouwers moet er meer 
pressie uitgeoefend worden op de 
tegenstander. In dit volle stadionne-
tje moeten de spelers eigenlijk bo-
ven zichzelf uitstijgen. Deltasport 
weet de ‘anschlusstreffer’ te maken, 
maar binnen 1 minuut is het over 

en uit voor de gasten. Na weer een 
prachtaanval wordt de score opge-
voerd naar 4 – 1 en dan is het laat-
ste verzet van de mannen uit Hou-
ten gebroken. De één na de ande-
re prachtaanval golft op het doel 
van de kleine maar dappere keeper 
van Deltasport en na 8 – 1 stokt ein-
delijk de teller. Wat een bijzondere 
voetbalavond. Direct na het laatste 
fluitsignaal klinkt een staande ova-
tie van het uitzinnige Uithoornse le-
gioen en knallen de kurken.

Als het bestuur van Legmeervogels 
dit team en haar trainer weet te be-
houden, dan is de toekomst abso-
luut een zeer bijzondere. Het leeu-
wendeel van de basiself gaat naar 
de senioren en het zou ons niet ver-
bazen als er volgend jaar wederom 
een kampioenschap bejubeld kan 
worden, maar dan van de Zondag 1. 
Een groot compliment gaat uit naar 
dit team en haar trainer. Zo hoort 
voetbal gespeeld te worden.

PUEFA Toernooi Purmerend 
prooi voor de vogels
Uithoorn - Zaterdag jongsleden 
was weer eens zo’n fantastische 
dag voor de Legmeervogels F3. De 
rit naar Purmerend was er wel een 
met hoppels, een zwaar ongeluk 
zorgde voor een lange file. Gelukkig 
konden we door de hedendaagse 
communicatie mogelijkheden toch 
op tijd bij FC Purmerend aanwezig 
zijn. Zou dit een voorbode zijn voor 
het toernooi?

De reis
De reis was minder, maar eenmaal 
op het terrein van FC Purmerend bij 
dit fantastisch georganiseerde toer-
nooi was de focus al weer snel op 
het voetballen. De eerste wedstrijd 
op zo’n toernooi is altijd lastig, dat 
is duidelijk. Maar de mannen van de 
F3 gingen tegen FC Purmerend pri-
ma van start. De F3 scoorde de eer-
ste goal 1:0, gevolgd door een weer-
galoze treffer na 10 minuten 2:0. Bij 
vlagen was het spel van de F3 van 
uitzonderlijk goede kwaliteit. Dit 
konden we helaas niet de hele wed-
strijd volhouden en een paar minu-
ten voor het einde scoorde Purme-
rend de 1:2. Kort daarna werd het 
ook nog 2:2, dus een gelijke stand 
bij de eerste wedstrijd.
 
Gedomineerd
De volgende wedstrijd tegen IVV 
F1 werd gedomineerd door ons en 
door de wind. We waren duide-
lijk beter dan onze tegenstander 
met mooie uitgespeelde aanval-
len. Daarbij hadden we wind mee, 
wat ons natuurlijk niet tegenwerk-
te. Het duurde wel even voordat we 
dat doorhadden, maar daarna volg-
de een klinkende overwinning van 
4:1. De 3de wedstrijd tegen De Dijk 
F2, bleek heel gemakkelijk te gaan. 

Tijdens deze wedstrijd liet het team 
zien waartoe het in staat is. Echt 
fantastisch uitgespeelde aanvallen 
door onze voorhoede en het prima 
solide verdedigen door onze laatste 
lijn. Een gemakkelijke 5:0 was het 
resultaat. 

Beslissing
Maar wat is er mooier dan dat een 
beslissing valt in de laatste wed-
strijd, zo ook bij de mannen van de 
F3. Onze tegenstander in het toer-
nooi had zijn laatste wedstrijd ook 
gewonnen met een behoorlijk doel-
saldo, dus alleen winst met meer 

dan 2 doelpunten zou voldoen-
de zijn. En dat was niet gemakke-
lijk tegen AFC DWS. Een club met 
een goede historie en dito spelers. 
Maar wat deden de jongens van de 
Legmeervogels het goed! Het duur-
de even voordat we het net vonden, 
maar er werd echt fantastisch ge-
speeld, superlatieven schieten te 
kort om het spel van deze lichting 
van de Legmeervogels te beschrij-
ven. We wonnen met 3:0 en de eer-
ste plaats op dit grote Toernooi was 
ons deel!
De meegereisde toeschouwers had-
den, ondanks het niet al te mooie 
weer, echt weer genoten! Gijs, Jordy, 
Lars, Robin, Vincent, Hero, Dylan, 
Stan, Camiel een hele goede pres-
tatie, echt teamwork mannen! En 
natuurlijk ook ‘Thumbs Up’ voor de 
trainers en leider van het team.



De Kwakel - Het KDO D1 meisjes-
team flikte het afgelopen zaterdag 
weer door voor de tweede keer op 
rij kampioen te worden. Het zat er 

ook wel in, want tot zaterdag waren 
alle wedstrijden gewonnen, op één 
na, dat werd een gelijkspel. 
In alle vroegte reisde het KDO-elftal 

af naar Amsterdam, waar zij de de-
gens zou kruizen met Buitenveldert. 
In de kleedkamer zat de spanning er 
goed in, de meiden waren zenuw-
achtig, hun coaches waren gespan-
nen, en iedereen was geladen, als 
ook de supporters die in grote ge-
tale aanwezig waren. 
Uit de startblokken schoten ze, toen 
het startsein werd gegeven. Na de 
eerste tien minuten was het raak! 
Na een corner wist Maya met een 
hakje het eerste doelpunt te maken! 
En, ja hóór, de beer was los! Kort 
daarna wist Nicole, met een prach-
tig schot de bal in de linkerhoek van 
het doel te plaatsen.  
De KDO-meiden roken de overwin-
ning en dat gaf spits Jazz vleugels, 
waardoor zij uit het niets de bal een 
poeier wist te geven, waar de kee-
per van de tegenpartij niet tegen 
bestand was en zo wist KDO een 
derde doelpunt te verzilveren. 

Verdediging
De wedstrijd speelde zich voorna-
melijk op de helft van Buitenveldert 
af, mede dankzij de voortreffelijke 
verdediging van KDO. De paar bal-
len die op de helft van KDO kwa-
men, werden stuk voor stuk door 
Naomi, Elise, Romee, Daniek en 
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Legmeervogels F14 
eindigd met toernooi
Uithoorn - Afgelopen zaterdag 
speelde de F14 van Legmeervo-
gels een toernooi in Hilversum bij 
v.v. ‘t Gooi. Het was meteen de laat-
ste wedstrijd van de F14 in de ver-
trouwde samenstelling. Sven Kas en 
Bart Duikersloot waren er niet bij, 
maar met Mika de Jeer (van de Mi-
ni’s) werd een goede vervanger ge-
vonden. De klus gingen we verder 
met Robin Wakkers, Jayden Zschu-
schen, Rens Janmaat, Samuel Abel, 
Rody Hoogduijn, Ayoub Elkaddou-
ri, Rohan Sassen en Daniel van Vliet 
klaren. De eerste wedstrijd (met 
Daniel als keeper en aanvoerder) 
moest de F14 aantreden tegen Taba 
F5 en deze wedstrijd werd gewon-
nen met 5-0. De tweede wedstrijd 
(met Samuel als keeper en aanvoer-
der) tegen ’t Gooi meisjes F1 won de 
F14 met 1-0. Ook de derde wedstrijd 
(met Mika als keeper en aanvoer-
der) werd gewonnen door de F14 

met 3-0 tegen Olympia F9. Na drie 
gewonnen wedstrijd moest de F14 
in de finale aantreden tegen Alme-
re City F7 (de profclub). Dit was een 
erg goede ploeg met zeer goede 
voetballertjes. Deze keer stond Rens 
op doel (en was tevens aanvoerder). 
Helaas was Almere City een klein 
maatje te groot voor Legmeervogels 
F14. Hierdoor eindigde de F14 op de 
2e plaats en dat was een zeer goe-
de prestatie. De doelpuntenmakers 
op het toernooi waren: rens (2x), Sa-
muel (2x), Ayoub (2x), Daniel, Robin 
en Rody en deze doelpunten wer-
den mede gemaakt door prima sa-
menspel met Mika (die lekker zijn 
wedstrijdjes meespeelde), Rohan 
en Jayden. Een mooie beker was de 
prijs die door aanvoerder Rens in 
ontvangst werd genomen. Dit was 
het laatste wapenfeitje van de F14 
en een mooi einde van een schitte-
rend voetbaljaar. 

Legmeervogels E12 Kampioen bij 
Argon toernooi

Uithoorn - Na een succesvolle 
competitie sloten de jongens van de 
E12 het seizoen af met een toernooi 
bij Argon op zaterdag 14 mei.

Carlito, Sem, Bram, Joris, Tyler, Dan-
ny en Lucas hadden er enorm veel 
zin in. Helaas konden Thijs en Mor-
gan er niet bij zijn i.v.m. blessures, 
maar gelukkig wilde Dain invallen. 

Ze speelden 3 wedstrijden waarvan 
de eerste twee met gemak werden 
gewonnen.
De jongens speelden goed samen 
en benutten iedere ruimte die ze 
kregen. Het was één groot doelpun-
tenfestijn in hun voordeel.

De laatste wedstrijd was spannen-
der, maar werd uiteindelijk gewon-
nen met 3-1. Kampioen dus!!!

Het KDO MD1 
prolongeert haar titel!

Quita weggewerkt. De tegenpar-
tij stuitte op een muur en de enke-
le keer dat ze er langs kwam, stond 
daar de rots in de branding  Michel-
le het doel te verdedigen alsof haar 
leven ervan af hing. Ook voorstop-
per Dymfi zat de spits zo op de huid, 
dat die niks kon klaar spelen.  
Tijdens de rust konden een paar 
meiden niet stil zitten, de adrena-
line gierde door het lijf, en na een 
glas limonade werd er gepingeld, in 
opperste concentratie en in afwach-
ting van het startsein voor de twee-
de helft. De tweede helft had KDO 
ook alles onder controle . De mees-
te duels op het middenveld werden 
door Maxime en Annemijn gewon-
nen, als leeuwinnen, vochten zij om 
de bal, maar het was een wirwar van 
benen op de vierkante meter.
Maar toen dacht Denise, als het niet 
linksom of rechtsom of recht door 
het midden kan, dan maar erover 
heen. Na een mooie actie van zus-
je Nicole die de bal prachtig neerlag 
schoot Denise met een schitterend 
schot de bal boven in het doel over 
alle hoofden van de verdedigers en 
keeper heen. 
In het laatste deel van de wedstrijd 
stelde Femke met een knappe aan-
val en goed inzicht Jazz in de ge-
legenheid nogmaals te scoren. 6-0, 
dat is geen kattenpis! Dat is nog 
eens echt winnen en terecht kampi-
oen worden, in tegenstelling tot 3-1.
Blijdschap, champagne, muffins, 
gevulde koeken, dikke kussen van 
de hoofdtrainer, trotse coaches en 
ouders. Zaterdag 14 mei 2011 gaat 
nooit meer stuk voor de kampioe-
nen van KDO MD1!

Op de foto: boven: Nick Buskermolen, Jesse Habets, Robin van den Belt
Onder: Warner Dindar, Daan de Vor, Nigel Boer en Lucas van Driel.

KDO E4 kampioen
De Kwakel - Zaterdag 7 Mei had 
KDO E4 kans om kampioen te wor-
den en dan speel je het liefst met 
een compleet team van eigen spe-
lers. De Meivakantie dreigde voor 
een aantal spelers roet in het eten 
te gooien. Gelukkig werkte tegen-
stander Legmeervogels E16 mee om 
de wedstrijd naar maandagavond te 
verzetten. Zo kon van KDO iedereen 
toch aanwezig zijn. De tegenstander 
stond zelf trouwens op de 3e plaats 
en mocht dus niet onderschat wor-
den. Er waren erg veel toeschou-
wers meegekomen. Ouders, groot-
ouders, ooms & tantes, aanhang en 
buren en ook vanuit de KDO kanti-
ne en sporthal werd regelmatig te-
lefonisch geïnformeerd naar de tus-
senstand. Het begin was direct voor 
KDO met 2 gevaarlijke uitvallen. He-
laas moeten die ballen er dan wel 
in en volgens de voetbalwetten ge-
beurt dan wat jou niet lukt: Dan 
scoort LMV 0-1 met een heel mooi 
uitgevoerde counter. Gelukkig liet 
KDO het hoofd niet hangen. In te-
gendeel: de koppies werden steeds 
roder. Toch bleef het 1-0 tot de rust. 
Leiders Pierre en Erik hielden de 
jongens voor dat ze ook wel eens uit 
een grotere achterstand waren te-
ruggekomen en vertelden waar ze 
op moesten letten. Die boodschap 
was goed overgekomen want KDO 
kwam sterker uit de rust. Legmeer-
vogels had het druk met het verde-
digen van de acties van Robin en 

Nick en op het middenveld werden 
vele ballen onderschept door War-
ner en de om beurten inschuivende 
Daan en Nigel.Toch duurde het best 
lang voordat KDO tot scoren kwam. 

Voorzet
Uiteindelijk gebeurde dat in de 17e 
minuut van de 2e helft door Nick uit 
een mooie voorzet van Lucas. Mis-
schien hielp het zelfs wel dat Nigel 
zijn schoenen niet twee maal in het 
veld mocht vastmaken en dat kee-
per Jesse werd bestraft voor een 
handsbal. KDO werd er nog fel-
ler door. Het meegebrachte publiek 
kreeg het heter en heter. Net als bij 
FC Twente tegen Ajax viel het doel-
punt vlak voor tijd. Lucas verraste de 
keeper van LMV met een afstands-
schot scherp in de rechterboven-
hoek. Toen barstte het gejuich los, 
al durfde KDO de bloemen nog niet 
uit de auto te gaan halen. Met nog 2 
minuten te gaan moest het doel pot-
dicht gehouden worden. LMV kwam 
nog een keer erg dichtbij, maar kee-
per Jesse redde de punten door de 
bal uit de uiterste hoek weg te tik-
ken. Zenuwslopend waren de laat-
ste minuten zeker, maar uiteinde-
lijk floot de scheidsrechter af. KAM-
PIOEN !!! KDO had gezorgd voor 
een kampioensmedaille, Alfred van 
de Belt voor bloemen en Marjan 
Buskermolen voor een feestelijke 
snoepzak. Een ijsje van Warners va-
der maakte het feest compleet.

Zeer geslaagde vijfde Open Jeugd-
kampioenschappen T.C. Uithoorn

Uithoorn - In de week van 2 t/m 7 
mei werden bij de Tennis Club Uit-
hoorn voor de vijfde keer de open 
jeugdkampioenschappen gespeeld. 
Onder perfecte weersomstandighe-
den en op prima banen werd, op het 
tennispark aan de Hollandse dijk, 
door een groot aantal jeugdspelers 
om de diverse titels gestreden. De 
jeugd kwam uit de wijde omgeving 
op het toernooi af. Er waren deel-
nemers uit Lelystad, Gouda, Woer-

den, Amsterdam en vele andere om-
liggende gemeenten. Uiteraard was 
de eigen jeugd ook goed vertegen-
woordigd.
De jeugd kon zich inschrijven in de 
categorieën t/m 10, t/m 12, t/m 14 en 
t/m 17 jaar in de enkel en de dubbel. 
Er waren in alle categorieën mooie 
wedstrijden te zien, maar vooral on-
der de oudere jeugd was het tot het 
laatste moment spannend en werd 
er op hoog niveau gespeeld. Bui-

ten het tennis kon de jeugd zich ge-
durende de hele dag op het tennis-
park vermaken. Zo waren er diver-
se gratis computergames, werd er 
door hoofdsponsor de Rabobank 
een aantal dagen een ijskar ter be-
schikking gesteld en was er een lo-
terij met prachtige prijzen.

De prijsuitreiking werd verricht door 
mevrouw Conny Wickel namens de 
Rabobank Regio Schiphol.

Uitslagen
De organisatie kijkt wederom terug 
op een zeer geslaagde week en zij 
is vastbesloten om dit toernooi vol-
gend jaar weer te organiseren.

Uitslagen:
ME10; 1) Devica Sewnath 2) Ni-
ka van Dommelen. ME12; 1) Cindy 
Koppelman 2) Noelle Roorda. MEM; 
l)Bodine Donker 2) Dominique 
Brussel. ME 17; Louise de Vos 2) 
Robin vd Zee MD12; l)Athena The-
sing en Melanie Willemsen 2) Renee 
vd Horst en Vivian Hottentot MD14; 
1) Melissa Fink en Cindy Koppel-
man 2) Dyonne Roorda en Noelle 
Roorda MD17; 1) Michelle Flink en 
Gwen Ouwehand 2) Desiree Brus-
sel en Lisanne Haak. JE10; l)Joep 
Troost 2) Daan Zuidervliet JE12; 
1) Thimo Hagen 2) Maxim Wak-
ker JE14; 1) Paul Schmidt 2) Tho-
mas Hagen JE17; 1) Roy Hoovenstat 
2) Peter van Bentum JD10; l)Jesse 
den Hartog en Philip Tamara 2) Bas-
Jens Bogaardt en Faas Ranke JD12; 
1) Bjarne Vedder en Jarni vd Wilt 2) 
Bjorn Dommelen en Mike vd Heu-
vel JD14; 1) Thimo Hagen en Tho-
mas Hagen 2) Robin Buren en San-
der Crol. JD17; 1) Peter van Bentum 
en Yorick vd Deijl 2) Jeffrey Blind en 
Roy Hoovenstat

Bridgevereniging De Legmeer
Uithoorn - Wel geteld zes paren 
smaakten het genoegen van  het 
behalen van zestig procent of meer 
in de vierde zitting van de laatste 
competitie ronde van dit seizoen.
In de C- lijn kwamen er zelfs drie op 
het schild met Klaas Verrips & Truus 
Overmars als beste met 62,92%. Elly 
Belderink & Ans Voogel deelden de 
tweede en derde plaats met Wouda 
Roos & Gijs de Ruiter met een eind 
resultaat van 60,83%. Tini Geling & 

Jo Wevers moesten met wat minder 
genoegen nemen, maar 57,08% mag 
er toch best zijn en ook Gerda van 
Liemt & Els van Wijk weten van geen 
wijken uit de top vijf met nu 53,75%. 
Laatst genoemden voeren dan ook 
fier de ranglijst aan. In de B- lijn was 
de roem deze maal weggelegd voor 
Marjan & Jan Wille met een top van 
64,50%. Greet Overwater & Guus 
Pielage deden daar maar weinig 
voor onder met 62,08% en ook zij 

staan in hun klassement keurig op 
één. Renske & Kees Visser haalden 
56 procent precies binnen gevolgd 
door de laatste tijd zeer constant 
spelende To van der Meer & Anne 
Tolsma met 55,42%. Plaats vijf kwam 
deze maal voor het eerst binnen be-
reik van Elisabeth van den Berg 
& Maarten Breggeman, die met 
52,08% de opgaande lijn voortzet-
ten. In de A- lijn was 63,33% weg-
gelegd voor de bridge vips Frans 
Kaandorp & Gerda Schavemaker. 
Joop van Delft & Toon Overwater 
kwamen uit op twee met 58,75% en 

Cees Bergkamp & Ruud Lesmeister 
maakten ook geen fout door nu der-
de te worden met 55%. In deze volg-
orde nemen ze ook de topplaatsen 
in de tussenstand in. An & Jan van 
Schaick wisselden een down voor 
de verandering weer eens af met 
een up van 53,33%, maar moesten 
dit percentage en deze plaats wel 
delen met Mieke van den Akker & 
Cora de Vroom.
Wilt u eens kennismaken met BV 
De Legmeer, kom dan op de woens-
dagavond vanaf 19.15 uur langs in 
de barzaal van sporthal De Scheg.
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Zaterdagmiddag 14 mei 14.00 uur. Gespannen 
kijken de leden van de reüniecommissie naar 
het beeldscherm met de buienradar. We hou-
den het droog, roept Erik Spook blij uit. Okay, 
we zijn er klaar voor, laat het feest maar be-
ginnen! Door de nu nog lege tenten die het 
schoolplein overkappen, schallen hits die de 
45 jaar muziekhistorie weerspiegelen waarin 
het Alkwin uitgroeide tot de school die het nu 
is. Tegen 15.00 uur arriveren oud-personeelsle-
den voor de pre-reünie. “Dick, jongen, wat zie 
jij er nog jong uit, werk jij soms nog? Nee, joh, 
ik ben al meer dan tien jaar met pensioen. Wat 
een gebouw hebben ze nu, je vraagt je af hoe 
wij het ooit in die noodbouw hebben kunnen 
uithouden, waarin de muizen, als we weg wa-
ren, feest vierden. Hé Riek, alles goed? Ach ja, 
soms alleen een phpd’tje. Wat bedoel je?- Nou, 
pijntje hier, pijntje daar”. 
16.00 uur, de eerste oud-leerlingen arriveren 
bij de inschrijftent. Registratiecodes worden 
op de laptops ingevoerd, het systeem dat com-
missielid Sjors van den Heuvel heeft ontwor-
pen, werkt prima en hij is zichtbaar in zijn ele-
ment. Dit is de plek waar het feest der herken-
ning begint. “Hoi Annemarie, hoe is het met 
jou, wat leuk om je weer te zien. Sjaak, je her-
kent me nog? Wat jij aan haar kwijt bent, heb 
ik erbij gekregen”!
17.00 uur, het gegons van stemmen verdringt 
de muziek, jong en oud vullen de tenten, hal 
en aula. “Weet je nog van dat laagfeest, waar-
op wij geschuifeld hebben … en van die werk-
week in Friesland, toen onze zeilboot vastliep 
in het riet? Dag meneer Antonini, herkent u me 
nog? Eh, laat me even nadenken. –Marieke! - 
Ja, dat weet ik wel, maar ik ben je achternaam 
vergeten. -Marieke Jaarsma!  -Oh,natuurlijk. Ik 
herinner me nog, dat jij aan het begin van ie-
dere les eerst in een spiegeltje in je agenda 
controleerde, of je make-up er wel goed uit-
zag”. De vreugde overheerst, maar soms  is er 
het verdriet over het verlies van een klasge-
noot, of van een docent die hier nu niet meer 

kan zijn. Maar bovenal is het alsof men dubbel, 
ook voor hen, wil genieten van het Feest van 
het Weerzien, een feest ook van de herkenning 
van de eigen jeugd.

In het commandocentrum op het secretariaat 
houdt het financiële brein van de reünie, Wim 
de Groot, bijgestaan door Carla van Nieuker-
ke en Carina van der Jagt de stand van zaken 
nauwkeurig in de gaten. Inkomsten voert hij 
in zijn spreadsheet in en hij zorgt ervoor, dat 
betalingen die verricht moeten worden klaar 
liggen in enveloppen en dat de munten voor 
consumpties en catering naar de diverse ba-
lies gaan en van de diverse bars weer worden 
opgehaald. Ongeveer 32 bovenbouwleerlingen 
en 60 personeelsleden bemannen van 16.00 
tot 24.00 uur de bars, inschrijfbalie, muntver-
kooppunten. Voor de kraampjes met snacks, 
vegetarische producten en wokgerechtjes 
drommen reünisten samen, want de lege ma-
gen gaan knorren. Commissieleden Fiona Eve-
leens, Willemijn Schaap, Michiel Olthof en Hes-
sel Lingsma zorgen ervoor dat er geen stagna-
tie is in de aanvoer van kratten frisdrank, fles-
sen wijn en vaten bier en dat de bars optimaal 
functioneren. Het meetingpoint in het Atrium 
van Banaan I, een zijvleugel, blijkt een succes. 
Daar zoeken allerlei Alkwinezen elkaar op en 
wordt het verleden weer heden.
 “Tot over vijf jaar,” klinkt het aan het eind van 
iedere reünie van het Alkwin Kollege. En wat 
lijkt dat lang: vijf jaar!! Maar een ding is zeker, 
de tijd staat niet stil en voor je het weet is het 
2016. Het was een prachtig feest. Dat zullen 
de foto’s van fotograaf Niels Blekemolen weer-
spiegelen, die vanaf dinsdag 17 mei de reünie-
site www.alkwinreunie2011.nl sieren.
Het Alkwin wordt ouder, maar verrijst net als 
de Feniks ieder jaar weer verjongd uit zijn as, 
als een nieuwe lichting de school betreedt. En 
iedere reünie laat weer zien dat het een school 
is om trots op te zijn! 
Tot over vijf jaar.

Reünie 45 jaar Alkwin:
machtig, mieters, keigaaf, super!
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Grote pupillenwedstrijd 
op atletiekbaan AKU
Uithoorn - AKU organiseert op 21 
mei 2011 op haar baan op sport-
complex de Randhoorn een grote 
atletiekwedstijd voor pupillen. 
Deze wedstrijd is de tweede in een 
serie van 3 regionale competitie-
wedstrijden waar 8 verenigingen uit 
Noord-Holland aan deelnemen. De 
eerste wedstrijd is in april gehouden 
en de derde wedstrijd staat eind ju-
ni op het programma.
Het wordt voor de organiserende 
vereniging, AKU, een groot evene-
ment waar ongeveer 250 pupillen in 
de leeftijd van 6 tot en met 10 jaar 
aan deel zullen nemen. Daarnaast 
zal minimaal het dubbele aantal 
mensen aanwezig zijn, trainers, be-
geleiders. Juryleden en veel ouders 
en bekenden.
De wedstrijden beginnen om 11.00 
uur en om 16.00 uur zal de prijsuit-

reiking plaatsvinden. De wedstrij-
den bestaan uit de volgende on-
derdelen: er wordt gestart met een 
sprintestafette waar teams van 4 
atleten aan deelnemen. Elke ver-
eniging kan per leeftijdscategorie 
meerdere teams afvaardigen. Ver-
volgens doen alle atleten een indi-
viduele driekamp die bestaat uit een 
sprint over 40 of 60 meter, ver- of 
hoogspringen en balwerpen of ko-
gelstoten. De wedstrijd wordt af-
gesloten met een loop over 600 of 
1000 meter waar een apart klasse-
ment van wordt opgemaakt.
AKU zal op deze dag met ongeveer 
40 pupillen uit Uithoorn en de Ron-
de Venen aan deze wedstrijd mee-
doen.
Deze dag is een mooie gelegenheid 
om de veelzijdigheid van atletiek 
goed te bekijken.

Thamen Rookies winnen!
Uithoorn - Zaterdag had het al-
lerjonste team van Thamen en 
wedstrijd bij DVH in Amstelveen.

Thamen begon aan slag en de jon-
gens hadden in de eerste inning 
nog wat moeite om de bal lekker te 
raken. DVH ging in diezelfde inning 
heel goed van start en wist iets meer 
punten te scoren. In de 2e inning 
was er een mooie hit van Lendrick 
en Aleks sloeg zelfs een homerun. 
DVH had in deze inning meer moei-
te met scoren door mooie aangooi-
en van Romke en Luuk waardoor 
de lopers niet verder konden. In de 
laatste slagbeurt had Kai ook een 
mooie hit op een tossbal. Bijna al-
le spelers van Thamen kwamen over 
de thuisplaat en toen was DVH nog 
aan slag. 
Het werd nog heel spannend.. maar 
toen Aleks de laatste 2 spelers kon 

tegenhouden bij het derde honk 
was de strijd gestreden.. en tot ver-
rassing van de spelers hadden ze 
gewonnen met 11-12! Helemaal blij 
gingen deze jonge mannen tussen 
de 4 en 6 jaar oud naar huis... en 
hun coach Lyndsey ging helemaal 
trots naar huis!
Lijkt het je ook leuk om deze iets 
eenvoudigere versie van honkbal te 
spelen kom dan een keer trainen op 
ons complex aan de Vuurlijn 24 te 
De Kwakel. De jongens trainen elke 
week en de training start om 16.30 
uur (tot ongeveer 17.45 uur).
Ook kan je zaterdag 21 mei om 
13.00 uur komen kijken want dan 
spelen de Thamen Rookies (ofte-
wel HB pupillen 7) tegen Badhoeve-
dorp een thuiswedstrijd. Wil je meer 
informatie neem dan contact op 
met onze Technische Commissie: 
technischecommissie@thamen.info.

Legmeervogels E10 kampioen!
Uithoorn - Afgelopen zaterdag 14 
mei was het zover, de kampioens-
wedstrijd van de Legmeervogels 

E10 tegen DCG uit Amsterdam. Om 
11.30 uur was de aftrap en vanaf het 
begin was het een hele spannen-

de wedstrijd die gelijk op ging. DCG 
scoorde het eerste tegendoelpunt 
al snel, waardoor de spanning nog 

Van links naar rechts (boven): Marc (trainer), Dion, Julian, Sander, Marcel (coach), Jens, Mike, Peter (trainer), Demian
Van links naar rechts (onder): Bodhi, Luc, Said, Jordi, Adil en Stefan

groter werd, zowel bij de spelers en 
coach als bij de toeschouwers. Er 
moest namelijk minimaal gelijk ge-
speeld worden!

En gelukkig lukte dat ook, de eind-
stand was 2-2 en daarmee werd de 
E10 kampioen!!!
Een terechte kampioen, want er is 
het afgelopen jaar heel goed ge-
presteerd. 

In de najaarscompetitie hadden ze 
het kampioenschap net misgelopen 
en eindigden ze op de 2e plaats. Dat 
was natuurlijk een grote stimulans 
om er nog harder tegenaan te gaan 
in de voorjaarcompetitie. 
Onder leiding van Mark Hoogduin 
en Peter van Stijn is er iedere week 
goed getraind. Dit samen met de 
enthousiaste coaching van Mar-
cel Ploeg heeft er toe geleid dat de 
E10 het enige E-team is van de Leg-
meervogels die dit jaar een kam-
pioenschap heeft binnengehaald!! 
Niet alleen de kinderen, maar ook 
de ouders zijn zeer trots op deze 
prestatie!

Na afloop van de wedstrijd volgde 
de huldiging bij de Legmeervogels. 
Alle spelers kregen een medaille, 
beker en foto. 
Het feest was compleet omdat 
Snackbar Friends bij de Scheg het 
team daarna trakteerde op patat en 
snacks. Dank je wel, Ben!

Vijf finalisten voor UWTC 
tijdens BMX TopCompetitie
Regio - Afgelopen weekend, 14 en 
15 mei, is in Heiloo de 2e TC verre-
den onder zeer gunstige weersom-
standigheden. De regen die voor-
speld werd kwam alleen zaterdag 
tijdens de time-trail.
Af en toe wel veel wind wat het 
springen wel lastig maakte. Ook 
veroorzaakte de wind in de halve fi-
nale’s op zondag nog wel wat val-
partijen. Voor de wedstrijd had-
den zich 584 rijders ingeschreven, 
waarvan 30 voor UWTC. In 91 ritten 
werd bepaald wie er door mochten 
naar de kwart-, halve- of finale. 12 
UWTC-ers mochten na de eerste 3 
manches door. Voor Wiljan Brouwer 
zat het er nog niet in om wedstrijden 
te rijden na zijn val van 2 weken ge-
leden. Ook Roberto Blom stond van-
daag aan de kant met een blessu-
re aan z’n knie. Sven Wiebes rijd dit 
jaar op een cruiser, hier kan hij dui-
delijk beter mee uit de voeten dan 
met een 20 inch fiets. Hij behaalde 
een 6e plaats in de finale. Arjan van 
Bodegraven probeerde dit week-
end eens hoe het is om een TC te 
rijden, ook hij behaalde een mooie 
6e plaats in de finale. Na ook een 
kwart- en een halve-finalerit. Zien 
we je volgende week in Doetinchem 
weer Arjan? Bart van Bemmelen 
heeft een poosje in de lappenmand 
gezeten deze winter en dan aan het 
begin van het seizoen ook nog z’n 
arm gebroken. 

Finale
Maar vandaag toch weer de fina-
le gehaald en geëindigd op de 7e 
plaats. Michael Schekkerman heeft 
zich via een kwart-, en een halve-fi-
nale naar een 8e plaats in de fina-
le gefietst. De grote verrassing dit 
weekend was wel Willem Kleinveld 
ook hij reed de finale en behaalde 
de 7e plaats. Voor Ferdi Cevahir, Jo-
chem van der Wijngaard, Izar van 

Vliet, Joey Nap, Tom Brouwer, Mats 
de Bruin en Arno van Vliet was het 
na de kwart-, c.q. halve-finale over. 
De manche uitslagen zijn:
Op de cruiser: Wouter Plaisant van 
der Wal 5-5-5; Sven Wiebes 3-3-
2; Danny de Jong 5-6-5; Kevin de 
Jong 6-6-6; Erik Schoenmakers 4-6-
5; Wim Pieterse 5-5-5; Willem Klein-
veld 3-3-3; Evert de Jong 6-6-6. Op 
de 20 inch: Ferdi Cevahir 4-4-3; Alec 
van der Mast 6-6-5; Jochem van 
der Wijngaard 4-4-4; Daan de Bruin 
6-6-6; Melvin van der Meer 5-5-2; 
Izar van Vliet 4-5-3; Maarten van 
der Mast 6-7-6; Bart van Bemmelen 
2-2-2; Joey Nap 3-3-3; Jurre Over-
water 6-7-6; Thomas van der Wijn-
gaard 6-6-6; Jaivy Lee Vink 5-4-5; 
Arjan van Bodegraven 2-1-1; Tom 
Brouwer 3-3-3; Mats de Bruin 6-4-
4; Guven Cevahir 8-7-8; Rick Doorn-
bos 7-7-7; Arno van Vliet 5-5-4;                 
Michael Schekkerman 2-2-2; Erik 
Schoenmakers 7-7-7; Eelco Schoen-
makers 8-8-8; Michiel Jansen 6-6-
6. Volgende week rijden onze rijders 
weer een TC in Doetinchem. Verder 
informatie en foto’s van deze en an-
dere westrijden kunt u vinden op 
www.uwtc.nl/bmx.

Duiven
Ton Duivenvoorden wint 
Chateaudun

Regio - Zaterdag stond voor de le-
den van P.V. Rond de Amstel twee 
vluchten op het programma, een Vi-
tesse (korte) vlucht vanuit het Belgi-
sche Pommeroeul, met een gem. af-
stand 212 km, en een Dagfond (lan-
ge) vlucht vanuit het Franse Cha-
teaudun met een gem. afstand van 
524 km.
Vanwege de bewolking met een 
beetje regen werd de lossing van 
beide vluchten pas rond tien uur, 
Pommeroeul werd om 10.05 uur ge-
lost en Chateaudun om 10.15 uur, 
ging met er vanuit dat de snelheid 
ondanks de soms harde WNW wind 
rond de 80 km per uur zou liggen. 
Dat kwam aardig uit, om 12.38.50 
uur klokte Hennie Pothuizen in 
Vinkeveen de eerste duif, en de-
ze maakte 1384,836 meter per mi-
nuut ofwel ruim 83 km per uur. 
Henk Snoek uit De Kwakel werd 2e 
en Cor van Bemmelen uit De Hoef 
3e. dit betekende in Rayon F met 
2186 duiven in concours dat Hennie 
17e werd, Henk 22e, Cor 24e, Bos-
se & Zn 25e, Theo Kuijlenburg uit 
Amstelhoek 58e, Ginkel & Berg uit 
De Kwakel 62e en Ron den Boer uit 
Uithoorn 64e. Martin Bosse uit Uit-
hoorn werd 1e in de B-Groep. Cha-
teaudun werd een ander vluchtje, de 
duiven moesten ruim 520 km over-
bruggen, en die zouden pas aan het 
eind van de middag thuis kunnen 
zijn. Uiteindelijk viel het mee, om 
17.03.00 uur klokte Ton Duivenvoor-
de in De Hoef de eerste duif. De-
ze maakte 1281,381 meter per mi-
nuut ofwel bijna 77 km per uur. Bos-
se & Zn uit Uithoorn werd 2e en Leo 

v.d. Sluis uit Uithoorn 3e en 1e in de 
B-Groep. In Rayon F met 2292 dui-
ven in concours werd Ton 5e, Bos-
se & Zn 10e, Leo 21e, Ron den Boer 
uit Uithoorn 23e, Wim Wijfje uit De 
Kwakel 24e, Hennie Pothuizen 36e, 
Cor van Bemmelen 44e, Paul Baas 
uit Uithoorn 46e, Ginkel & Berg 85e 
en Verweij-Castricum uit Mijdrecht 
91e. in de Afdeling Noord Holland 
Zuid met 7859 duiven in concours 
werd Ton 20e, Bosse & Zn 27e, Leo 
47e, Wim 55e en Hennie 84e. prima 
prestaties voor de leden van Rond 
de Amstel.

De uitslagen zijn als volgt:
Pommeroeul 310 duiven 
22 deelnemers.
C. Pothuizen
H.P. Snoek
C. van Bemmelen
Bosse & Zn
Th. Kuijlenburg
Ginkel & Berg
R. den Boer
M. Bosse
H. Half
A.M. Duivenvoorde

Chateaudun 409 duiven 
19 deelnemers.
A.M. Duivenvoorde
Bosse & Zn
L. v.d. Sluis
R. den Boer
W. Wijfje
C. Pothuizen
C. van Bemmelen
Ginkel & Berg
Verweij-Castricum
H. Half

Handbiker Jetze Plat pakt 
brons in wereldbeker
Regio - Handbiker en UWTC-lid 
Jetze Plat fietst al vanaf zijn zeven-
de op zijn handbike met een gro-
te droom, deelnemen aan de Para-
lympische Spelen. Jetze, nu negen-
tien jaar oud, heeft dit jaar een gro-
te stap gezet om deze grote droom 
waar te maken.
Het internationale seizoen begon 
helaas met pech in Duitsland, door 
een gebroken ketting direct na de 
start, gevolgd door een overwin-
ning in een Nationale wedstrijd. Tij-
dens het paasweekeinde finishte 
hij in Frankrijk op een derde plaats, 
doordat hij de sprint te vroeg aan-
trok. Het zag er tot dat moment dus 
naar uit dat Jetze weer een aan-
tal stappen voorwaarts heeft kun-
nen maken deze winter, om klaar te 
zijn voor het grote werk begin mei 
in Sydney.

Op vier en zes mei mocht Jetze star-
ten in z`n eerste Wereldbeker wed-
strijd, helemaal aan de andere kant 
van de wereld, in Sydney Australië. 
Op vier mei ging hij van start voor 
de wegwedstrijd. In de tweede ron-
de, na een heel aantal demarrages, 
kwam hij vooraan in de strijd. De 
kopgroep bestond naast Jetze uit 
vier personen, een Amerikaan, Ita-
liaan en een landgenoot. Het tem-
po lag erg hoog op het licht glooi-
ende circuit, 8 kilometer lang kwam 
de snelheid niet onder de 40 km/h. 
Toen knapte het helaas bij Jetze, 
waardoor hij zich noodgedwongen 
terug moest laten zakken naar de 
achtervolgende groep. Na 62 kilo-
meter won hij gemakkelijk de sprint 
van deze grote groep en finishte 
daarmee op een zeer verdienstelij-
ke vierde plaats. Op zes mei stond 
de tijdrit op het programma, waar 
hij normaal gesproken iets minder 
presteert dan in een wegwedstrijd. 

Maar dit keer ging het perfect, hij 
finishte na 16,5 kilometer met een 
gemiddelde van 36,5 km/h. Dit was 
goed voor een 3e plaats! Dit bete-
kende niet alleen zijn eerste podi-
umplaats in een belangrijke gro-
te internationale race, maar ook 
een nominatie voor Londen 2012 en 
een A-status bij de NOC-NSF. Jetze 
heeft daarmee op fantastische wij-
ze een enorme stap richting de Pa-
ralympische Spelen in Londen ge-
zet. Meer informatie over Jetze is 
te vinden op zijn website www.jet-
zeplat.nl .

Veteranen
Op zaterdag 14 mei stonden UWTC 
renners Nico Fokker en Guus Zan-
tingh aan het vertrek van de omloop 
van Hierden voor veteranen 60+, 
meetellend mee voor het KNWU 
Master klassement. Doordat er veel 
wind stond op het parcours en er 
volop werd gedemarreerd  viel het 
peloton als versnel in stukken uit-
een. Hierdoor ontstond er een kop-
groep van 18 renners met daar-
bij Guus Zantingh. Uit de kopgroep 
moest de winnaar komen, omdat er 
geen renners wisten te ontsnappen. 
De wedstrijd werd gewonnen door 
Albert Raven een renner die maar 
enkel maanden per jaar in Neder-
land verblijf, omdat hij in Columbia 
woont en werk en daar zijn wieler-
wedstrijden rijdt. Guus Zantingh be-
haalde in deze sterk bezette en zwa-
re wedstrijd een mooie 2e plaats. 
 
Op zondag 15 mei waren zowel de 
50+ als 60+ veteranen naar Al-
phen aan de Rijn gekomen om daar 
te starten. Als eerste waren de 60+ 
aan de beurt met de UWTC ren-
ners Nico Fokker, Theo Oudshoorn 
en Guus Zantingh. Na enkele scher-
mutselingen in de eerste helft van 

de koers werd het halverwege de 
koers een serieuze uitval geplaatst 
en ontstond er een kopgroep van 6 
renners met daarbij Guus Zantingh. 

De 6 renners werkte goed samen en 
bouwde een mooie voorsprong op 
en de 6 werden niet meer achter-
haald. Op 300 m. van de finish ging 
Karel Teeuwen de sprint aan en al 
probeerde Guus Zantingh hem nog 
te passeren, helaas lukte dit niet en 
moest hij voor de tweede keer dit 
weekend genoegen nemen met een 
verdienstelijke 2e plaats. De UWTC 
renners Nico Fokker en Theo Ouds-
hoorn eindigde in het peloton. Ver-
volgens waren de 50+ veteranen 
aan de beurt met de UWTC renners 
Ben de Bruin, Gijs Kostman en Re-
ne Wiebes.

Vroeg in de wedstrijd ontstond er 
een kopgroep van 10 renners met 
helaas geen UWTC renners erbij. De 
10 renners werden niet meer ach-
terhaald en de wedstrijd werd ge-
wonnen door Hans Lap. Rene Wie-
bes won de eind sprint van het pe-

loton en behaalde hiermee een 11e 
plaats. Ben de Bruin en Gijs Kost-
man konden zich niet in de prijzen 
rijden.
 
Amateurs
Op zaterdag 14 mei stond een wed-
strijd voor amateurs op het pro-
gramma in de achterhoek. In het 
plaatsje Wichmond was een mooi 
parcours uitgezet. De wedstrijd was 
druk bezocht, er stonden ongeveer 
100 man aan de start. Het tempo 
lag erg hoog en het leek een lange 
tijd op een eindsprint uit te draai-
en, vooral omdat het peloton alle 
vluchtpogingen teniet deed.

Een ronde voor tijd gingen er toch 
2 renners op avontuur. Henk de 
Jong zat helaas klem in het pelo-
ton en kon niet gelijk meespringen. 
Een halve ronde later waagde hij 
wel de gok en maakte met succes 
de sprong.  Een van de twee eerde-
re vluchters kon worden bijgehaald, 
maar Henk kwam net te laat voor 
de zege.  Een welverdiende 2e plek 
was zijn deel.




