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Rectificatie

Uithoorn - Deze week kregen team
Thamerdal van thuiszorg Amstelring en begeleiders van de Ontmoetingsgroep Bilderdijkhof bezoek van
René en Patrick Bijman. Zij brachten bloemen, taart en warme woorden bij professionals en vrijwilligers die hun moeder, mevrouw van
Schaik, lange tijd hebben verzorgd
en opgevangen.

Uithoorn - In de tekst van het
artikel over TravelXLatHome in
de rubriek Werk in Uitvoering
(NMB 7-5) is een storend foutje geslopen. Per abuis is het
faxnummer vermeld. Het juiste telefoonnummer moet zijn
0297-580858. Met excuus voor
het ongemak.

Nieuwe raadsleden en wethouders hebben hun intrede gedaan: v.l.n.r. Raadslid Ferry Hoekstra (GB), wethouder Hans
Bouma (GB), burgemeester Dagmar Oudshoorn, wethouders Ria Zijlstra (DUS!) en Marvin Polak (VVD) en raadslid
Marcel van Haren (VVD)

0297-521223

Catsman Auto’s
Sterk in elk merk
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Positief bericht uit de Zorg

KORT NIEUWS:

AlArmsysteem
nodig?

14 mei 2014

Wij stellen u voor: het nieuwe
college van Uithoorn
Uithoorn - Donderdag 8 mei was
het formeel gezien de eerste raadsavond dat de gemeenteraad in haar
nieuwe samenstelling aantrad.
Die stond voornamelijk in het teken
van het coalitieakkoord dat de partijen VVD, Gemeentebelangen (GB)
en DUS! een week eerder met elkaar hebben gesloten. Omdat hier
ook benoemingen van twee nieuwe
raadsleden en drie wethouders op

de agenda stond, naast het afscheid
van twee zittende wethouders, vond
de avond in een sfeer plaats van ‘de
komende en gaande’ man/vrouw.
Om die reden was er een volgepakte publieke tribune met voornamelijk familieleden van politici, vrienden, kennissen, oud-raadsleden en
andere belangstellenden. Na onderzoek van de geloofsbrieven en
goedkeuring van de raad, werden
Marcel van Haren (VVD) en Ferry

“De zorg is vaak negatief in het
nieuws. Het zou te duur zijn. En er
zou te weinig tijd zijn voor de clienten. Maar wij hebben met onze
moeder het tegendeel ervaren”, aldus de gebroeders Bijman. “Ja, wij
hebben alleen maar positieve ervaringen. Er wordt in de zorg met liefde en toewijding gewerkt. Als er iets
met onze moeder was, dan werd het
opgelost. Ook als dit extra werk met
zich mee bracht. En toen het zover
was dat moeder niet langer thuis
kon wonen was er op korte termijn
een plek beschikbaar in een huis
waar fulltime zorg en aandacht beschikbaar is”.

Het is duidelijk dat de familie Bijman/Van Schaik blij is met de kwaliteit van de zorg in Uithoorn. “Hier
kan Uithoorn best trots op zijn. Voor
moeder hebben we veel contact gehad met zorg-coördinator Addy de
Jager en hoofd van de Ontmoetingsgroepen Caroline Vrijbergen.
Door hen te bedanken, bedanken
we iedereen die de afgelopen tijd
iets heeft betekend voor onze moeder. Vooral de Ontmoetingsgroep
op de Bilderdijkhof was voor onze
moeder afgelopen jaar heel belangrijk. Dit zorgde er niet alleen voor
dat ze wekelijks ‘onder de mensen
was’, maar het hield haar ook actief in haar ‘gevecht’ tegen dementie. Deze positieve ervaringen met
onze moeder sluiten aan bij landelijke onderzoeken die aantonen dat
een activiteitenprogramma heel belangrijk is voor mensen met dementie/Alzheimer. Als er keuzes moeten worden gemaakt in de gezondheidszorg, kies dan voor dit soort
centra zoals de Bilderdijkhof. Aldus
René en Patrick Bijman.

Hoekstra (GB) als raadslid geïnstalleerd. Van Haren is de nummer zes
op de kieslijst van de VVD die de
plaats van Marvin Polak overneemt
omdat deze later op de avond als
wethouder zou worden benoemd.
Hoekstra vervangt de eerder gekozen Tineke Bouma van GB. Zij verlaat de raad omdat haar man Hans
als wethouder is voorgedragen.
Vervolg elders in deze krant.

Johan Enschedeweg 17
1422DR Uithoorn
Tel.: 06-23564410

Buurtbeheer
Zijdelwaard nodigt u uit!
Uithoorn - Volgende week dinsdag 20 mei vindt het Bewonersoverleg Zijdelwaard in de Schutse aan
De Merodelaan 1 plaats. De aanvang is 19.30 uur, de inloop is vanaf 19.15 uur.
Naast de agenda stellen zich voor:
Jongerenwerk Amir Roseburg en

voor het
officiële
gemeentenieuws
zie pagina 2

Omer Tekin (Radar) en Tympaan/de
Baat Joep Szejnoga praat de bewoners bij over winkelcentrum Zijdelwaard. Vita Welzijn en Advies geeft
toelichting over Huis van de Buurt.
Bewoners van Zijdelwaard: hartelijk
welkom!
www. buurtbeheer.uithoorn.nl

Bestemmingsplan
Vinckebuurt onherroepelijk
Uithoorn - Zeeman Vastgoed en

heeft echter recentelijk de aangeongegrond verklaard. Het bestemmingsplan voor
De Vinckebuurt is nu dus onherroepelijk geworden. Met die uitspraak
is de weg vrijgemaakt voor de bouw
van het contingent woningen in een
kindvriendelijke woonbuurt. Dat betekent dat ontwikkelaars Zeeman
Vastgoed en Bouwfonds voorbereidingen kunnen gaan treffen voor
verkoop en bouw van fase 1.
De uitvoering van de Vinckebuurt
levert een toegevoegde waarde op
aan het Masterplan Dorpscentrum.

hetHeyermanslaan
Bouwfonds kunnen aan
deUithoorn
tekende beroepen
H.
H. Heyermanslaan
Heyermanslaan
2 - Uithoorn
2 H.
Uithoorn
2 -

HARTELUST B.V.

Oosteinderweg 279, Aalsmeer
Tel. 0297-326454
Fax. 0297-345099
www.hartelust.nl

Miele specialist

Eigen technische dienst

ADVERTEREN?
IN DE

INfoRmATIE:
✆ 0297-581698
✆ 06-53847419
✉ VERkoopUITHooRN@
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slag om op het al jaren braakliggende terrein van de ‘Vleeschhoek’
achter de busbaan aan de Petrus
Steenkampweg en op het voormalige Campinaterrein tegenover de
Thamerkerk, 288 comfortabele woningen in diverse variaties te bouwen. De locatie staat bekend als
de ‘Vinckebuurt.’ Niet alleen de dip
in de woningmarkt gooide roet in
het eten, maar ook omdat er vorig
jaar bezwaar werd aangetekend tegen de plannen. De Raad van State

Daarin wordt uitgegaan van de ontwikkeling van de Vinckebuurt als
woningbouwlocatie waarmee de
positie van het dorpscentrum aan
de Amstel wordt onderstreept. Op
20 april 2011 ondertekende de gemeente in de Thamerkerk een samenwerkings- en exploitatieovereenkomst met Bouwfonds Ontwikkeling en Zeeman Vastgoed voor de
ontwikkeling van de Vinckebuurt.
Het moment is nu aangebroken dat
de plannen verder uitgewerkt en op
een later tijdstip daadwerkelijk gerealiseerd kunnen worden.

Aanstaande vrijdag 16 mei in Villa Kakelbont:

Halt geeft voorlichting over jeugdcriminaliteit
Uithoorn – Komende vrijdag 16
mei van 17.00 tot 19.00 uur geeft
Halt voorlichting over jeugdcriminaliteit. Dit vindt plaats in Villa Kakelbont aan de Arthur van Schendellaan 55 in Uithoorn. Halt voorkomt, bestrijdt en bestraft jeugdcriminaliteit door bewustwording
en gedragsbeïnvloeding van jongeren en hun ouders. Daartoe wordt
onder andere voorlichting gegeven
op scholen over verschillende thema’s. Het doel van deze voorlichting
is dat jongeren een beeld krijgen

van jeugdcriminaliteit en inzicht in
de gevolgen van strafbaar gedrag,
waaronder de strafprocedure.
De voorlichting gaat over jeugdcriminaliteit. Jeugdcriminaliteit is een
verzamelnaam voor strafbaar gedrag van jongeren tot en met 25
jaar. Het jeugdstrafrecht richt zich
op jongeren van 12 tot 18 jaar. Veel
voorkomende vormen van jeugdcriminaliteit zijn diefstal, vandalisme
en zich bevinden op verboden terrein. Jongeren noemen vaak stoer
doen, verveling en boosheid als re-

den om strafbare feiten te plegen.
Halt maakt jongeren bewust van
hun verantwoordelijkheden. Gaat
een jongere toch over de schreef,
dan biedt Halt een passende straf.
Halt biedt jongeren de kans om
hun strafbare gedrag recht te zetten zonder dat dit langdurige gevolgen heeft.
Het is raadzaam om ook ouders te
betrekken vanuit hun rol als opvoeder en voorbeeldrol.
De houding van ouders ten aanzien
van jeugdcriminaliteit is cruciaal.

Moederdag bij winkelcentrum
Zijdelwaard reuze gezellig
Uithoorn - De winkeliers van winkelcentrum Zijdelwaard hadden het
zaterdag jl. leuk geregeld. Buiten guur, koud en nat en binnen gezellige kraampjes met diverse leuke geschenken voor moederdag en voor
de kids een gezellige hoek waar ze iets moois konden maken voor hun
moeder.
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Postadres
Postbus 8
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Bezoekadres
Laan van Meerwijk 16
1423 AJ Uithoorn
telefoon: 0297 513111
e-mail: gemeente@uithoorn.nl
website: www.uithoorn.nl
twitter: twitter.com/Gem_Uithoorn
www.uithoorn.nl/digitale_balie
7 dagen per week, 24 uur per dag
Klant Contact Centrum (zonder
afspraak kunt u hier terecht)
Maandag, dinsdag, donderdag
van 8.30 tot 17.00 uur.
Woensdag van 8.30 tot 20.00 uur.
Vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur.
Telefoon 0297-513111
Maandag, dinsdag, woensdag,
donderdag van 8.30 tot 17.00 uur.
Vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur.
Producten- en dienstenbalie
Met afspraak:
Maandag, dinsdag, donderdag
van 8.30 uur tot 14.00 uur.
Vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur.
Woensdag van 8.30 tot 13.00 uur
en van 17.00 tot 20.00 uur.
Zonder afspraak:
Woensdag van 13.00 tot 17.00 uur.
Gemeentewerf en scheidingsdepot
Maandag, woensdag, vrijdag en
zaterdag van 9.00 tot 12.30 uur
en 13.00 tot 16.30 uur.
Gesloten op dinsdag en donderdag.

Werk en Inkomen (G2)
Zonder afspraak:
Uithoorn: maandag, donderdag
van 8.30 tot 12.00 uur.
Aalsmeer: dinsdag, vrijdag
van 8.30 tot 12.00 uur.
De balies in Uithoorn en Aalsmeer
hebben ook op woensdagmiddag
spreekuur van 13.30 tot 16.30 uur.
Wonen, welzijn en zorg (G2)
Zonder afspraak:
Uithoorn: maandag, woensdag,
vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur.
Aalsmeer: maandag, dinsdag,
donderdag van 8.30 tot 12.00 uur.
Informatiecentrum Dorpscentrum
Dorpsstraat 15 Uithoorn,
tel.: 0297-513111,
e-mail: dorpscentrum@uithoorn.nl.
Geopend op dinsdag t/m vrijdag
van 13.00-17.00 uur.
Wilt u de burgemeester of één
van de wethouders spreken?
U kunt dan een afspraak maken met
hun secretaresse te bereiken op
0297-513151.
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
Redactie
Cluster Communicatie
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
gemeentepagina@uithoorn.nl
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Wist u dat de gemeente Uithoorn
ook kantoorruimte verhuurt?
Gebouw De Hoeksteen ligt op een
zeer gunstige locatie op de hoek van
de Alfons Ariënslaan/Hugo de Grootlaan, aan sierwater en nabij winkelcentrum Zijdelwaard. Er is voldoende gratis parkeergelegenheid in de
buurt. Het pand is ontworpen door de
bekende architect Gerrit Rietveld en
opgenomen op de gemeentelijke monumentenlijst. Het dateert van 1965.
Het gebouw beschikt over een lift.
Aan de zijde van de Hugo de Grootlaan 1 is op de parterre per direct 30
m² (BVO) kantoor-ruimte te huur. Deze ruimte bestaat uit o.a. een werkkamer voor twee personen van circa
19 m² BVO en een wachtruimte van
circa 9 m² BVO. De bij deze kantoorruimte behorende toiletten bevinden
zich op de 1e etage. Op de 2e etage is per direct 139 m² (BVO) kan-

toorruimte met (kofﬁe)keuken en berging/ kopieerruimte te huur. Het betreft een grotendeels open ruimte –
er is een inpandige ruimte met lichtkoepel - die verder vrij kan worden ingedeeld. Op deze etage is een gemeenschap-pelijk toilet aanwezig.
De 1e etage beschikt over zowel een
dames- als een herentoilet. In overleg met de overige huurders kan incidenteel gebruik worden gemaakt van
de op de 1e etage gelegen gemeenschappelijke (vergader)ruimte (opp.
± 45 m² BVO). Voor dit gebruik wordt
geen extra huur berekend.
Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met de heer J.H.E. Groeneveld van de afdeling Ontwikkeling
van de gemeente Uithoorn, rechtstreeks onder telefoonnummer 0297513111.

Leerlingenvervoer 2014-2015
aanvragen vóór 1 juni 2014
Als uw kind niet zelfstandig naar
school kan, is er voor uw kind leerlingenvervoer. Bijvoorbeeld bij ziekte,
een handicap of gedragsproblemen.
Soms kan uw kind hier ook gebruik
van maken omdat de school ver weg

is. Uw gemeente beslist of uw kind
recht heeft op leerlingenvervoer. Het
digitale aanvraagformulier leerlingenvervoer (schooljaar 2014/2015)
moet u met uw DigiD-code invullen
via www.uithoorn.nl (zoekopdracht
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Afwijkende openingstijden
gemeentehuis
Het gemeentehuis en de gemeentewerf en het informatiecentrum Dorpscentrum zijn tijdens de
feestdagen gesloten op:
- Donderdag 29 mei
(Hemelvaartsdag)
- Vrijdag 30 mei (Inklemdag)
- Maandag 9 juni
(2e Pinksterdag)
De balie voor het aanvragen van
paspoorten, rijbewijzen en andere
producten is dan ook gesloten. U
kunt wel online uw afspraak plannen. Er is rekening gehouden met
de afwijkende openingstijden. U
kunt dan zelf bepalen wanneer het
u uitkomt om naar het gemeentehuis te komen. Kijk hiervoor op
www.uithoorn.nl/afspraak.

leerlingenvervoer). Om in aanmerking te komen voor leerlingenvervoer (regeling) moet u het aanvraagformulier vóór 1 juni 2014 inleveren!
Aanvragen die na 1 juni bij ons binnen komen, nemen we niet meer direct in behandeling. Daardoor kan
het vervoer van de leerling niet op tijd
ingaan. In dat geval moeten ouders/
verzorgers zelf zorgen voor vervoer

Wacht niet langer,
maak een afspraak
Het digitale gemeentehuis
www.uithoorn.nl/afspraak

naar school. De kosten hiervan zijn
voor eigen rekening.
Voor leerlingen met een meerjarige beschikking kan via de website
www.uithoorn.nl een verkorte aanvraag worden ingediend. Verwijst u
dan graag naar het zaaknummer van
de eerder afgegeven beschikking (in
dit geval de beschikking schooljaar
2013/2014).

O F F I CI ËL E M ED ED EL IN GEN EN B E K E N D MA K IN GE N
De ofﬁciële mededelingen en bekendmakingen zijn een wekelijkse publicatie
van de gemeente Uithoorn. In deze rubriek staan ofﬁciële mededelingen en
bekendmakingen die voor u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouwplannen of verkeersbesluiten bij u in de buurt. Bovendien wordt vermeld waar
u de plannen kunt bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. Helaas
is het niet altijd mogelijk om moeilijk leesbaar taalgebruik te vermijden. Mocht
u vragen hebben over de rubriek, belt u dan gerust met Publiekszaken, telefoon 0297 513111, of u kunt mailen naar gemeente@uithoorn.nl. U kunt de
ofﬁciële mededelingen en bekendmakingen ook vinden op www.uithoorn.nl.
PROCEDURE
Ter inzage
Stukken die ter inzage liggen kunnen door iedereen worden ingekeken. De
stukken liggen ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum (Laan van
Meerwijk 16) tijdens de openingstijden. Alleen wanneer dat is aangegeven
liggen de stukken ook ergens anders ter inzage zoals bij de openbare bibliotheek De Hoeksteen of dorpshuis De Quakel. De openingstijden van het gemeentelijk informatiecentrum kunt u vinden in het colofon.
Zienswijzen
Zienswijzen kunnen door iedereen kenbaar worden gemaakt. Dit moet schriftelijk worden gedaan bij burgemeester en wethouders van Uithoorn (Laan
van Meerwijk 16) tenzij anders vermeld.
Bezwaren
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden bezwaar indienen. Bezwaren moeten voorzien zijn van motivatie en schriftelijk
worden ingediend bij burgemeester en wethouders van Uithoorn (Laan van
Meerwijk 16) tenzij anders vermeld. Voor het verstrijken van de bezwaartermijn moet het bezwaarschrift zijn ingediend. Een bezwaarschrift heeft geen
schorsende werking. Dit betekent dat de vergunning voor het verstrijken van
de termijn al kan zijn uitgevoerd (met het risico dat het eventueel weer ongedaan moet worden gemaakt).

Voorlopige voorzieningen
Om ervoor te zorgen dat er geen gebruik wordt gemaakt van de vergunning,
kan een voorlopige voorziening worden aangevraagd. Het aanvragen van
een voorlopige voorziening kan bij de sector bestuursrecht van de arrondissementsrechtbank (voorzieningenrechter) via het adres: Postbus 75850,
1070 AW in Amsterdam. Een verzoek om een voorlopige voorziening moet
ook een motivatie bevatten. Voor het aanvragen van een voorlopige voorziening worden door de rechtbank kosten in rekening gebracht.
Beroep
Wij maken u erop attent dat u op grond van de Algemene wet bestuursrecht
binnen zes weken na verzending van onze beslissing in beroep kunt gaan

bij de sector bestuursrecht van de Rechtbank, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam. Voor de behandeling van het beroepsschrift door de rechtbank worden u grifﬁekosten in rekening gebracht. Een dergelijk beroepsschrift heeft
geen schorsende werking. Wel bestaat de mogelijkheid om de president van
de rechtbank in Amsterdam te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Een gemotiveerd verzoekschrift kunt u daartoe tot hem richten. Voor het
in behandeling nemen van een dergelijk verzoekschrift worden u kosten in
rekening gebracht.
DIGITALE BEKENDMAKINGEN
Een aantal bekendmakingen (verordeningen en verkeersbesluiten) worden
niet meer gepubliceerd in De Nieuwe Meerbode. Per 1 januari 2014 heeft de
overheid een verplichting gesteld om Algemeen verbindende voorschriften,
uitsluiten digitaal bekend te maken.
U kunt de volledige teksten van verordeningen en verkeersbesluiten alleen
nog digitaal inzien via www.ofﬁcielebekendmakingen.nl U kunt zich daar ook
inschrijven voor een e-mailservice om op besluiten uit de gemeente Uithoorn
geattendeerd te worden.
Welke bekendmakingen vind ik op www.ofﬁcielebekendmakingen.nl?
- Verordeningen
- Verkeersbesluiten
- Ruimtelijke plannen (publicatie ook via de Gemeentepagina).

TER INZAGE

Tijdelijk:
- Aanpassing afrit ﬁetsbrug Randweg. Beroepsperiode van 28 maart 2014 t/m 8
mei 2014. Inlichtingen bij Ontwikkeling, R. Noorhoff, 0297-513111.
- Vaststelling Bestemmingsplan Iepenlaan Deelgebied 2. Beroepsperiode van
28 maart 2014 t/m 8 mei 2014. Inlichtingen bij Ontwikkeling, A. Stevens, 0297513111.
- Ontwerpuitwerkingsplan Park krayenhoff Deelgebied B1 tot en met B4, Inzageperiode 11 april 2014 t/m 22 mei 2014. Inlichtingen bij Ontwikkeling, R. Noorhoff, 0297-513111.
- Ontwerp Natuurbeheerplan 2015. Inzageperiode van 28 april 2014 t/m 9 juni
2014. Inlichtingen bij Leefomgeving, Lillian Becker, (0297)-513 111.
INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING

De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

Thamerdal
- Koningin Julianalaan 1, aanvraag omgevingsvergunning voor het kappen van
de Liriodendron tulipifera. Ontvangen 6 mei 2014.

BESLISTERMIJN AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING VERDAGEN

Burgemeester en wethouders van de gemeente Uithoorn maken gebruik van hun
bevoegdheid om op grond van artikel 3.9, lid 2 van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht de beslistermijn met 6 weken te verdagen voor de hierna te noemen aanvraag:
De Kwakel
Drechtdijk 69, het oprichten van 2 woningen, 2 aanleunwoningen en bijgebouwen.
AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING BUITEN BEHANDELING

De Kwakel
- Rozenlaan 71, aanvraag omgevingsvergunning voor het aanbrengen van
steenstrips aan de voorgevel. Bezwaar: t/m 19 juni 2014.
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.

Bedrijventerrein Uithoorn
- N201. Verklaring van geen bezwaar aan Festivents B.V. voor het organiseren
van de feestelijk opening op 15 mei 2014.
Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Amsteldijk Zuid 253. Verklaring van geen bezwaar aan Uithoornse Roei en Kano Vereniging Michiel de Ruyter voor het organiseren van het Internationaal
Kanopolo toernooi Amsterdam Open op 31 mei en 1 juni 2014.

Thamerdal
- Zijdelweg 33, omgevingsvergunning voor het bouwen van een schuur. Bezwaar: t/m 20 juni 2014.
Overige bekendmakingen / Uithoorn - De Kwakel
- Vergunning aan Kunstroute Zijdelveld voor het plaatsen van 20 tijdelijk reclameborden om kenbaarheid te geven aan de Kunstroute op 24 en 25 mei 2014.
Bezwaar t/m 17 juni 2014
OPENBARE KENNISGEVING JAARSTUKKEN

Burgemeester en wethouders van Uithoorn brengen ter openbare kennis dat de
jaarstukken 2013 van de gemeente Uithoorn vanaf heden in het gemeentehuis
Laan van Meerwijk 16, het dorpshuis de Quakel Kerklaan 16 en de openbare bibliotheek Alfons Ariënslaan 1, voor een ieder ter lezing is neergelegd.
De rekening is verkrijgbaar tegen betaling van de kosten, welke bedragen:
voor een programmarekening per stuk
€ 8,50
voor een beheersrekening per stuk
€ 97,10
voor een volledig exemplaar van de bijlagen bij de rekening per stuk
€ 75,20

WWW.UITHOORN.NL

Uithoorn heeft een nieuw college
Vervolg van voorpagina
Uithoorn - Nadat beide nieuwe
raadsleden hun plaatsen in de raad
hadden ingenomen kwam vervolgens het coalitieakkoord aan bod
waar met name de oppositie op
kon inschieten. Veel schade leverde dat echter niet op voor de coalitie die haar plannen op voorshand
heeft gebaseerd op bestaand beleid, maar als dat (financieel) mogelijk is ook nieuw beleid wil maken. CDA en Ons Uithoorn waren
de meest kritische partijen ten aanzien van het vierjaren beleid zoals
de coalitie dat voor ogen staat. Een
aantal belangrijke zaken in het akkoord misten zij. Zoals de perikelen
rond de Schanskerk, het zwembad
De Otter, de Europarei, de garagevariant van de dorpskern, eventuele bezuinigingen en dergelijke. Ondanks dat zij de coalitieactiviteiten
met de nodige scepsis zullen volgen en waar nodig de degens zul-

len kruisen, gaf het CDA in elk geval
aan zich toch goed te kunnen vinden in het akkoord. Ons Uithoorn
gaf aan de zaken zeer kritisch te
zullen volgen, maar wenste de coalitie toch succes met de uitvoering
van de plannen. De PvdA miste in
het stuk de nodige keuzes die in financieel opzicht gemaakt moeten
worden, maar wenste op haar beurt
de coalitie succes. De woordvoerder en onderhandelaar van de VVD,
Daniël Wolffensperger, gaf aan dat
het akkoord op hoofdlijnen is verwoord en dat details later nog worden uitgewerkt. Uiteindelijk stemde
de raad in met het coalitieakkoord.
Alleen Arjan Koopmans (Groen Uithoorn) bracht zijn stem niet uit wegens absentie.
Vervolgens werden de wethouders
voorgedragen. Twee nieuwe, te weten Marvin Polak (VVD) en Hans
Bouma (GB) en een bekende, Ria
Zijlstra (DUS!), die haar tweede periode als wethouder ingaat. Na on-

derzoek van de geloofsbrieven en
stemming door de raad werden zij
vervolgens beëdigd. Daarna namen
zij hun plaatsen aan de collegetafel
in waarvoor de demissionaire wethouders Jeroen Verheijen (VVD) en
Maarten Levenbach (PvdA) hun zetel afstonden. Wethouder Ria Zijlstra ging weer op haar vertrouwde
plek zitten. Uithoorn heeft nu officieel een nieuwe raad en een nieuw
college voor de duur van vier jaar.
Dat ging deze raadsavond gepaard
met een moment van uitgebreide
felicitaties aan de nieuwe raadsleden en de wethouders. Samen met
Dagmar Oudshoorn vormen Marvin
Polak, Hans Bouma en Ria Zijlstra
nu het nieuwe College van burgemeester & wethouders (B&W).
Portefeuilleverdeling
De heer M. D. (Marvin) Polak (VVD).
Zijn portefeuille bestaat uit die van
Economische Zaken, Ruimtelijke
Ontwikkeling en Verkeer. Daarnaast

heeft hij op het gebied van Wonen
ook de ontwikkeling van Kuil III onder zich.
De heer H. (Hans) Bouma (Gemeentebelangen). Zijn portefeuille wordt
gevormd door Wonen (met uitzondering van de ontwikkeling van Kuil
III), Leefomgeving en Financiën.
Mevrouw D.J. (Ria) Zijlstra (DUS!)
is portefeuillehouder Maatschappelijke Ondersteuning & Zorg, Maatschappelijke Ontwikkeling en Jeugd
& Onderwijs.
Burgemeester D.H. (Dagmar) Oudshoorn is verantwoordelijk voor de
portefeuille Openbare orde & Integrale veiligheid inclusief huiselijk
geweld, Participatie, buurtbeheer en
communicatie, Regionale zaken en
intergemeentelijke samenwerking,
Personele organisatie, Burgerzaken,
Dienstverlening en E-gemeente.
De demissionaire wethouders Jeroen Verheijen en Maarten Levenbach werden staande de vergadering nog toegesproken door hun

Afscheid Jeroen Verheijen

Afscheid Maarten Levenbach

partijgenoten Jan Hazen (VVD) en
Els Gasseling (PvdA). Beide sprekers spraken hun dank uit voor de
vele verdiensten en inzet die beide wethouders elk gedurende 8 jaren voor de gemeente en haar inwoners hebben getoond. Het zijn

bevlogen politici geweest met een
passie voor democratie en met een
goede dossierkennis. Tot slot werden die raadsavond nog de voorzitters en plaatsvervangend voorzitters
van de raad en de diverse commissies benoemd.
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Niet iedereen in juichstemming over de N201

Veel verkeersoverlast van de N201 vanwege het gebrek aan een geluidscherm.
Regio- Donderdag 15 mei opent minister Melanie Schulz-van Heagen
samen met Elisabeth Post, gedeputeerde Verkeer en Financiën van de
provincie Noord-Holland, officieel
het Amstel aquaduct en het laatste
stukje N201 van de Omlegging Amstelhoek. Veel weggebruikers van
deze druk bereden provinciale weg
in met name de regio zullen er blij

om zijn dat na 8 jaar bouwen de hele N201 inclusief het aquaduct aanstaande vrijdag voor het verkeer zal
worden opengesteld.
Niettemin zijn er ook mensen die
niet zo blij zijn met de aanleg van de
N201. Onder meer zij die er nu pal
naast wonen. Zoals Wim van Tol en
zijn gezin. Zij wonen al meer dan
veertig jaar aan de Bovenkerkerweg

127. Dat is het eerste huis links voorbij het tunneltje onder de N201 door,
aan de noordkant van de provinciale
weg. Wim is van huis uit rozenkweker, maar heeft inmiddels de pensioengerechtigde leeftijd bereikt.
Hij heeft eigen grond met daarop een
vrijstaand woonhuis en enkele loodsen. Hij werd door de aanleg van de
N201 bijna verdrongen van zijn erf.

Ramen dicht
Wim en ook enkele bewoners verderop, o.a. bij de Middenweg op
steenworp afstand van de toerit naar
het aquaduct, zijn goeddeels beroofd van hun woongenot. “En er
zullen behalve deze nog wel meer
bewoners langs de N201 zijn die last
hebben van geluidsoverlast en niet
in de laatste plaats van de aanleg
destijds,” steekt Wim van wal. “De
achterkant van onze tuin is ongeveer
40 meter verwijderd van het talud
waarop de N201 is aangelegd. Bij de
aanleg reden grote zandwagens bijna door mijn tuin en dat moest je allemaal maar maandenlang goed vinden. Later hebben wij onze tuin afgebakend met een schutting en heb
ik er boompjes langs geplant om
toch maar een stukje privacy te hebben en de overlast van de weg te beperken. Zelfs nu de weg niet volledig wordt benut omdat het aquaduct
nog niet open is, hebben we veel lawaaioverlast, vooral van vrachtwagens en motorrijders. Die laatste kopen een motor bij een van de motorzaken in het Industriegebied Noord
en proberen het ding dan in het
stukje N201 tussen de Amsterdamse weg en de Zijdelweg uit. Dat zorgt
voor extra overlast. Wij slapen boven
en moeten de ramen dicht houden
vanwege het verkeerslawaai. Als het
regent en de weg nat is zwelt het geluid alleen maar aan door het water
wat in de wielkasten draait. Kan je
nagaan wat het gaat worden als het
aquaduct en het laatste stukje weg
deze week worden geopend. Dan
komt er veel meer verkeer langs.
Vierbaans
Daar komt bij dat de N201 ter hoogte van onze locatie overgaat van een
vierbaans naar een tweebaans weg
wat onherroepelijk filevorming in de

hand werkt. Bovendien zijn er verkeerslichten bij de kruising met de
Amsterdamse weg. Als die op rood
staan staat het verkeer stil waarbij
de draaiende motoren voor een behoorlijke stankoverlast en uitstoot
van fijnstof zorgen. Dat waait vrijwel
altijd onze kant uit met de overwegend westenwind die we hier hebben. Dan hoef je op een mooie warme dag echt niet buiten in de tuin
te gaan zitten. We hebben dat jaren
geleden al zien aankomen en hebben zowel bij de Provincie als de gemeente Amstelveen, waartoe wij op
dit stukje weg nog net behoren, bezwaar aangetekend.
Tevens hebben we gevraagd of er
langs de N201 aan onze kant ook
niet een geluidscherm kon worden
aangebracht. Dat zou al een stuk
schelen. Ze hebben dat aan de kant
van de flats wel gedaan en die zitten er 500 meter verder vanaf. Daar
was voor die paar huizen aan onze
kant niet in voorzien. Te duur, werd
ons verteld. We konden wel geld krijgen om het huis wat beter te isoleren, maar dat zijn geen afdoende oplossingen. Je krijgt een pakketje en
dat is het dan. Als je meer wilt ga je
maar procederen. Wat je toegezegd
wordt staat in geen enkele verhouding tot de waardevermindering van
het huis en de grond. Het scheelt zomaar twee ton! Daar gaat je pensioen voor je oude dag, want als zelfstandig ondernemer is je grond en
de woning je pensioen. Stel dat we
het zouden willen verkopen raken
we het nu aan de straatstenen niet
meer kwijt,” Aldus Wim van Tol.
Verliezende partij
Wim zegt schandalig behandeld te
zijn geweest door de Provincie en
de gemeente waar het de planscha-

Wim van Tol voor zijn woning met op de achtergrond de N201
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Reactie Groen Uithoorn op
coalitieakkoord 2014-2018
den. Worden sociale voorzieningen nog verder afgebroken?
Wordt de belasting verhoogd?
Onduidelijk allemaal. Het is een
grote black box.
De coalitie roept dat de gedecentraliseerde zorgtaken worden uitgevoerd met het geld
dat het Rijk ter beschikking
stelt. Onmogelijk; jeugdzorg
laat zich niet financieel sturen.
Je kan nooit nee verkopen als
jeugdzorgtrajecten noodzakelijk zijn. Hezelfde geldt voor ouderen en gehandicaptenzorg.
Groen Uithoorn maakt de keuze om eerst de zorg en de sociale voorzieningen te beschermen en dan pas geld te investeren in een nieuw dorpscentrum en Green Park Aalsmeer.
We gaan niet bezuinigen om
een nieuw dorpscentrum mogelijk te maken. We strijden
voor het behoud van sportverenigingen, het zwembad en de
kinderboerderij.
We zullen de verkiezingsbeloften namens onze 700 stemmers
gaan nakomen en als oppositiepartij strijden voor onze idealen. De eerste mijlpaal wordt de
kadernota 2014. Hierin wordt
het geraamte voor de begroting
van 2015 neergezet. Groen Uithoorn zal o.a. gaan inbrengen
om niet noodzakelijke projecten te annuleren en de hiervoor
bestemde middelen vrij te spelen om bezuinigingen op sociale voorzieningen te voorkomen. Daarnaast willen we besparen op onderhoud en aanleg van wegen. Het inhuren van
personeel wordt gemaximeerd.
Bij de begrotingsbehandeling
2015 zullen we het initiatief nemen om de kinderboerderij en
het zwembad weer subsidie te
geven. Tot slot willen we de coalitie en de nieuwe wethouders
succes wensen in hun bestuurlijke uitdaging.
Groen Uithoorn

Proces
De bij Wim van Tol aan tafel zittende buurman die aan de Middenweg
woont, beaamt dit volledig. Hij wenst
niet met naam en toenaam in de
krant te komen, althans nu nog niet,
omdat hij voor hetzelfde gebeuren
nog in een proces met de Provincie
Noord-Holland en de gemeente Amstelveen is verwikkeld. Ook hij zegt al
een paar jaar bezig te zijn met procederen en uit zich in dezelfde bewoordingen als Van Tol: hele slechte behandeling, bij het onbeschofte af en
aan alle kanten gepakt worden door
de overheid.
Dus niks netjes afgehandeld. Als hij
zover is, wil ook hij zijn verhaal in
deze krant kwijt. “En er zullen misschien nog wel meer mensen en
zelfs bedrijven zijn die bij de aanleg
en realisatie van de N201 hetzelfde
hebben meegemaakt en wellicht ook
gedupeerd zijn. Die zouden zich ook
bij deze krant kunnen melden met
hun verhaal. Altijd positieve verhalen in de krant over de N201. Daar
ben ik wel een keer klaar mee. Hier
kunnen we iets anders vertellen over
dezelfde overheden die de plannen
voor de omlegging hebben doorgedramd, of de bewoners het daar nu
mee eens waren of niet. Prima dat
er een weg wordt aangelegd, maar
zorg dan wel voor voldoende schadeloosstelling of compensatie en dat
is in mijn beleving bij veel mensen
nooit gebeurd.”
Aldus de bewoner.

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

Vorige week is de nieuwe coalitie gepresenteerd. Deze bestaat uit de VVD, Gemeentebelangen en DUS! Deze partijen zullen de komende jaren de
gemeente gaan besturen. Hun
plannen zijn beschreven in het
coalitieakkoord.
Het coalitieakkoord is op
hoofdlijnen gevormd. Dat betekent dat er geen concrete doelstellingen en speerpunten voor
de komende jaren instaan. De
coalitie zal waarschijnlijk niet
veel afwijken van het al ingezette beleid van de afgelopen
jaren. Dit betekent dat alle geplande kostbare en risicovolle projecten zoals het nieuwe
dorpscentrum, de ambtelijke
samenwerking met De Ronde
Venen, Ouder-Amstel en Diemen en Greenpark Aalsmeer
gewoon doorgaan. Deze indruk wordt bevestigd door de
aankondiging dat alle projecten doorgaan. Tevens zal er opnieuw worden bezuinigd en
is niet helder gemaakt wat er
concreet met de gemeentelijke belastingen gaat gebeuren.
In het coalitieakkoord is ook
niet beschreven hoe de coalitie
de drie decentraliseerde taken
uit het sociale domein gaat uitvoeren. Is er wel beleid ontwikkeld? Behoudens iets roepen
over zelfredzaamheid en het
doen met het geld wat je hebt.
Wat kunnen ouderen, gehandicapten en andere kwetsbare
groepen van de nieuwe coalitie
verwachten? Wij gaan nauwlettend volgen of de wethouder
erin zal slagen om de organisatie gereed te hebben voor 1 januari 2015.
Groen Uithoorn vindt het teleurstellend dat de coalitie wel
roept dat er door de financiële
problemen keuzes moeten worden gemaakt, maar niet welke.
Er is dus geen helderheid in het
beleid wat gevoerd gaat wor-

de betreft en de afhandeling van de
bezwaarschriften. Wim: “Daar ben je
dan een paar jaar mee bezig, maar
je houdt er vanzelf mee op, want je
bent altijd de verliezende partij en
het kost je steeds meer geld wat je
vrijwel nergens kunt claimen bij een
verzekering. De overheid neemt zogenaamd ‘onafhankelijke’ bureaus in
de arm om de planschade te regelen.
Nou, dat is nooit in jouw voordeel.
Ze worden er zelf alleen maar beter van. En een van die bureaus adverteert op zijn website dat ze voor
de provincie en de gemeente werken. Hoezo onafhankelijk? We konden wat geld krijgen en dan moesten we daarmee ons huis maar gaan
isoleren en verder geen gezeur. Aan
de verminderde waarde van het object kon men weinig doen. Men
schatte de waardevermindering op
45.000 euro, waarvan we 34.000 euro uitbetaald hebben gekregen want
11.000 euro valt onder het eigen risico! Maar in feite is de waardevermindering veel groter. Dan denk je
verder dat de WOZ aanslag ook wel
een stuk lager zal zijn. Niet dus, want
bij dalende woningprijzen weten ze
het zo te versieren dat de WOZ nagenoeg gelijk blijft of zelfs omhoog
gaat. Dus daar zijn we ook niet wijzer
van geworden. Sterker nog, de huidige WOZ waarde van deze woning
krijg je niet eens bij verkoop, want
wie wil hier nou gaan zitten?”

modernste uitlijn-, uitlees- en diagnoseapparatuur, die de klanten
een optimale service verzekert. Bij
onderhoud of reparatie van de auto krijgt de bestuurder gratis een
leenauto mee of het nu om een personenwagen, bestelwagen of automaat gaat, een schone leenauto
staat altijd klaar. Naast het autobedrijf heeft het bedrijf ook een groot
tankstation met een nieuwe wasstraat. Het team van Bosch Car Service van den Berg telt 7 enthousiaste medewerkers.

Lidmaatschap garandeert klanten kwaliteit

Auto Service Center van den Berg
wordt Bosch Car Service
Regio - Auto Service Center van
den Berg uit De Kwakel maakt sinds
kort deel uit van het Bosch Car Service netwerk. Daardoor kan het autobedrijf een nog betere kwaliteit
garanderen. “Door aan te sluiten bij
het Bosch Car Service netwerk zijn
wij in staat kwalitatief fullservice auto-onderhoud te verlenen voor alle
merken auto’s, tegen een betaalbare prijs”, als ook lease auto’s zegt
Patrick van den Berg van Bosch Car
Service van den Berg.
Bosch Car Service van den Berg
heeft de kennis in huis voor alle
merken auto’s en zijn specialist in
elektronische storingen en specia-

le auto’s, dus een uitgebreid aanbod
van service en diensten.
De goed opgeleide monteurs krijgen extra training van Bosch, ’s werelds grootste toeleverancier in de
automobielindustrie.
“We zijn altijd al ontzettend klantgericht geweest. Wij bieden de klant
zekerheid op vlak van APK-keuringen en leveren regulier onderhoud
op het hoogste niveau. Als Bosch
Car Service bedrijf, voldoen we aan
de door Bosch gestelde strenge criteria wat betreft medewerkers, de
bedrijfsvoering en de dienstverlening. Onze klanten weten dat wij de
kennis in huis hebben om alle soorten auto’s te repareren en met be-

houd van de fabrieksgarantie,” zegt
Patrick van den Berg van Bosch Car
Service van den Berg en het voordeel van ons is dat onze leverancier van de Bosch onderdelen om
de hoek zit.
1970
Auto Service Center van den Berg
werd in 1970 opgericht. Klanten
kunnen reeds meer dan 44 jaar bij
Bosch Car Service van den Berg terecht voor onderhoud en reparatie
van alle merken persoenen- en bedrijfswagens, APK-keuring, aircoen bandenservice, schade- en ruitreparatie.
De werkplaats is uitgerust met de

Bosch Car Service
Bosch Car Service is met bijna 400
vestigingen het grootste merkonafhankelijke auto service concept in
Nederland. Als aangesloten autobedrijf ontvangt het van Bosch, de
grootste toeleverancier in de automobielindustrie, ondersteuning op
het gebied van techniek, marketing
en kwaliteitsbeheer. Om Bosch Car
Service te worden, moet een autobedrijf aan heel wat voorwaarden voldoen. Bosch hecht veel belang aan de kwaliteit van producten en dienstverlening. Zo worden
in de werkplaats de kwaliteitsonderdelen van Bosch gebruikt en is
ook de diagnoseapparatuur van het
merk Bosch aanwezig. De monteurs
zijn verplicht om jaarlijks een aantal trainingen te volgen bij het trainingscentrum van Bosch. Op die
manier blijft iedereen binnen het
Bosch Car Service autobedrijf op de
hoogte van de nieuwste producten
en technologieën. Bosch Car Service biedt ook eigen diensten aan,
zoals Bosch Car Service Pechhulp
met Europa dekking en de Bosch
Car Service Autoverzekering.
“Onze klanten de beste service en
hoogste kwaliteit bieden, is steeds
onze belangrijkste doelstelling geweest. Dankzij Bosch Car Service
kunnen we een nog hogere kwaliteit bieden, maar de klant blijft
centraal zijn,” zegt Patrick van den
Berg van Bosch Car Service van den
Berg, zie ook www.boschcarservice.
tevreden.nl Voor alle verdere informatie: Bosch Car Service van den
Berg, Noord-zuidroute 2, De Kwakel.
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INFORMATIEF
DoktersDiensten
Spoedgevallen overdag via
eigen huisarts en dan toets 1.
Spoedgevallen avond/nacht/
weekenden via huisartsenpost
Ziekenhuis Amstelveen,
tel. 020-4562000.
APotHeek
Apotheek Thamer Heijmanslaan 5
Uithoorn, tel. 0297-562851
Apotheek Boogaard Amstelplein
27 Uithoorn, tel. 0297-566886
DierenHULP
Dierenambulance, tel: 0653315557.
DierenArtsen
Dierenarts Annemieke Calis
Oranjelaan 32A, 1421 AK Uithoorn,
tel. 0297-565989
Dierenartsenpraktijk UithoornAalsmeer, Marijnenlaan 46, 1421
NH Uithoorn, tel: 0297-560627.
brAnDweer & PoLitie
Brandweer, tel. 020-5556666.
Politie, tel: 0900-8844.

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

gezonDHeiDszorgPsycHoLoog
Psychotherapeut Dr. R.J. Filius
ELIAGG Uithoorn,
Ondernemingsweg 230,
1422 DZ Uithoorn, 0297-569544
www.eliagguithoorn.nl

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
www.amstelveen.dierenbescherming.nl
Dierenambulance:
Voor informatie over vermiste of gevonden
dieren en spoedgevallen: tel. 06-53315557
Vermist.
- Uithoorn, Albert Verweylaan: Rode 18-jarige kater. Heeft witte bef
en pootjes.
- Wilnis, Zorggras: Rode kat met een beetje wit onder de kin. Hij is
gecastreerd en heeft een chip. Zijn naam is Fyengo.
- De Kwakel, Hortensialaan: Lapjes poes met wit streepje over haar
neus.
Gevonden:
- Mijdrecht, Maansteen: Zwarte Poes. Is iets ouder en mager.
- Wilnis, Veenweg: Jonge kat. Wit met grijs en zwart gestreept.
- Vinkenveen, N201: Ongecastreerde grote cyperse kater.
- Baambrugge, N.201: Cyperse kat.
- Uithoorn, Torbeckerlaan: Zwarte kat met klein wit befje. Draagt
bandje van Dierenbescherming.

Agenda Vita Welzijn
Bilderdijkhof, Bilderdijkhof 1 Uithoorn, 0297-567209
www.vitawelzijnenadvies.nl
Gezellige bingo - Bilderijkhof
- Vrijdag 16 mei, aanvang 13.30 uur organiseren de vrijwilligers een
gezellige bingo-middag in het wijksteunpunt Bilderdijkhof. U kunt
mooie en praktische prijzen
Gezellige bingo - Buurtnest
- Woensdag 28 mei, aanvang 13.45 uur bent u welkom voor een bingo-middag in ’t Buurtnest. Deze activiteit wordt georganiseerd door
vrijwilligers.

Culinair Uithoorn dit jaar
bij de Schans

De parkeerplaats aan De Schans
wordt omgebouwd tot een sfeervol,
culinair plein dat omzoomd wordt
door luxe pagodetenten, waar restaurateurs uit Uithoorn en omliggende gemeenten aan de hand van
heerlijke gerechten hun kwaliteit
zullen presenteren. Met bijpassende muziek zal ook dit jaar Culinair
Uithoorn weer uitgroeien tot een
evenement van allure! Aan de hand
van speciaal voor dit evenement gemaakte muntjes wordt een bepaald
percentage van de opbrengst door
de restaurateurs afgedragen aan
het goede doel.
Dit jaar heeft Lions Club Uithoorn
gekozen voor o.a. het Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie.
Dit is een uniek initiatief van ouders
van patiënten én van professionals
in de kinderoncologie in Nederland om alle topexpertise op zorgen onderzoeksgebied samen te voegen in één nationaal Kinderoncologisch Centrum. Het Prinses Máxima

Er zijn mensen van mijn leeftijd die nog
nooit een verlies van iemand dichtbij
hebben meegemaakt. Ik kan me daar
heel weinig bij voorstellen, maar het bestaat. Dan heb je misschien geen naasten verloren aan de dood, iedereen heeft
zijn eigen verlieservaringen. Een scheiding van vriend, vriendin, vrouw of man,
het verlies van je baan, maar ook emigratie waarbij je je thuis moet
achterlaten wordt gezien als een verlieservaring. Uiteindelijk komen
we het allemaal op verschillende manieren tegen.

PsycHoLogiscHe
HULPverLening
Praktijk voor Eerstelijnspsychologie Nes a/d Amstel
Mw. drs. C. de Klerk, gezondheidszorgpsycholoog (BIG geregistreerd) tel./fax: 0297-582706;
06-44222810; psychoprakt@
hetnet.nl; www.psychoprakt.nl
Eerstelijnspraktijk voor
Psychologische Zorg
Mw. drs. FMP van Dijk,
Aanmelding: 088-5808000
De Stroom, praktijk voor
psychotherapie en coaching
Mw. M. Eringa, integratief
therapeut, 06-52273699;
www.destroom.info

Is uw huisdier zoek?

Uithoorn - Op zaterdag 21 juni a.s.
vindt, op initiatief van de Lions Club
Uithoorn, voor de derde keer ‘Culinair Uithoorn aan de Amstel’ plaats.
Door werkzaamheden aan het
Marktplein, in verband met de aanleg van de nieuwe Waterlijn, wijkt
het culinaire evenement eenmalig
uit naar de pittoreske hoek van De
Schans.

Mijmeringen
ROUW

Centrum, met in totaal tachtig opnameplaatsen en veertig plaatsen
voor dagbehandeling, wordt momenteel gebouwd op het terrein van
het Universitair Medisch Centrum
in Utrecht, in verbinding en samenwerking met het Wilhelmina Kinderziekenhuis. Daarnaast wordt er
nauw samengewerkt met ziekenhuizen verspreid over Nederland
in een ‘shared care’ concept. Dat
houdt in, dat de minder complexe
delen van de zorg dichter bij huis
kunnen plaatsvinden, maar altijd
onder regie van het Prinses Máxima Centrum.
Concentratie van behandeling van
en onderzoek naar alle vormen van
kinderkanker in één centrum is een
wezenlijke stap naar betere kwaliteit
en hogere overlevingskansen.
Organisator Lions Club Uithoorn
verwacht een groot aantal bezoekers en hoopt daardoor een mooi
bedrag te kunnen aanbieden aan
het voor dit jaar uitgekozen goede
doel: het Prinses Máxima Centrum
voor Kinderoncologie! Mocht u ook
belangstelling hebben voor deelnemen of sponsoring van een van de
activiteiten tijdens Culinair Uithoorn
aan de Amstel, neem dan contact
op met Hans Commissaris,
Mobiel. 06 430 78244 of per e-mail:
hans@commissarisonline.nl

Concert Let Beauty Awake
Uithoorn - Op zondamiddag 18 mei
zijn de deuren van de Thamerkerk
in Uithoorn open voor iedereen die
van bijzondere klassieke programma’s houdt. Sopraan Lyda van Tol
en pianiste Irina Parfenova hebben een programma samengesteld
dat over ontwakende natuur, liefde en leven gaat. Let Beauty Awake
is de titel van een lied van R. Vaughan Williams, waarmee het concert
geopend wordt. U hoort verder muziek uit verschillende periodes van
onder andere H. Purcell, W.-A. Mozart, Fr.Schubert, F.Mendelssohn,
S.Rachmaninov en E.Grieg. Behalve
van muziek kunt u ook genieten van
ingezonden natuurfoto’s die tijdens
de uitvoering geprojecteerd zullen
worden. Lyda van Tol studeerde de
hoofdvakken zang (bij Cora Cannemeijer en Margreet Honig) en piano
(Hans Derksen) aan het Sweelinck
Conservatorium te Amsterdam. Zij
vervolgde haar studie bij Dorothy
Dorow die haar onderwees in het
belcanto zingen. Al jaren is Lyda actief als soliste in kamermuziek, oratoria, 20ste eeuwse muziek en ope-

ra. Zij zong op vele plaatsen in binnen- en buitenland, zoals in haar
geboortestad Amsterdam (Concertgebouw, Westerkerk, Paradiso,
IJsbreker), in Rotterdam (De Doelen), in Maastricht, maar ook in Parijs (Notre Dame), in Duitsland en
in Hongarije. Zij is ook een gerenomeerd zangpedagoog in onze omgeving. Irina Parfenova woont al jaren in De Ronde Venen, maar is afkomstig uit Moskou, waar ze haar
studie aan Gnessin’s Muziek Academie voltooide. In 1990 verhuisde
Irina naar Nederland, waar ze ook
haar tweede pianodiploma aan het
Koninklijke Conservatorium in Den
Haag haalde. Irina treedt veel op
in binnen- en buitenland en is medeoprichter van Stichting Troupe
A’dour uit Wilnis. (www.troupeadour.nl). Irina houdt zich bezig met
kamermuziek, kindermuziektheater en schoolprojecten. Thamerkerk, Amsteldijk-Noord 1, Uithoorn.
Het concert begint om 14.00 uur.
Toegang is 15 euro per persoon.
Kaarten kunt u reserveren via: www.
lydavantol.nl

LinkedIn training
Regio - Ben je op zoek naar nieuw
of ander werk, dan is LinkedIn niet
meer uit het sollicitatieproces weg
te denken. Een profiel op LinkedIn
betekent zichtbaar en vindbaar zijn
voor een toekomstige werkgever of
recruiter. Tegenwoordig maken recruiters volop gebruik van LinkedIn. Het is een goudmijn aan CV’s
en kandidaten. Maar welke LinkedIn profielen zijn voor hen interessant of welke vallen direct af? Als
je jouw LinkedIn-profiel inzet om
nieuw of ander werk te vinden, doe
het dan wel goed! Vertel welke baan
je wilt en laat je resultaten zien. Rose-Marie Lucas, Noloc erkend loopbaanprofessional van Rooskleurig
Coaching, ziet veelvuldig dat mensen op hun LinkedIn profiel hebben
staan dat ze ‘op zoek zijn naar een
nieuwe uitdaging’. Met die vermelding kan niemand iets. Je moet anderen laten weten wat je zoekt en
kunt. Dit doe je door duidelijk te laten zien waar je verstand van hebt.
Vertel waar je goed in bent, waar je
nog beter in wilt worden en waarvoor en waarom je gevraagd wilt
worden. Beschrijf welke resultaten je in het verleden hebt geboekt
en wilt inzetten in je nieuwe uitdaging. Hiermee kunnen anderen met
je mee zoeken en je aanbevelen of
in contact brengen met eigen netwerkcontacten.
Als je LinkedIn nog niet gebruikt of
wel, maar niet weet wat je er allemaal precies mee kan, is deze LinkedIn training iets voor jou.
Uitleg
Rooskleurig Coaching geeft op een

praktische en heldere manier uitleg
over het invullen van alle onderdelen van je profiel, zoals je persoonsbeschrijving, specialiteiten én zoekwoorden. Het verzamelen van aanbevelingen. Het deelnemen aan
groepen op je vakgebied, vacatures
of interesses. Het volgen van bedrijven. Verder natuurlijk manieren om
contact te zoeken om je netwerk te
vergroten en het vinden van vacatures. Na afloop van de training kan
je zelfstandig aan de slag met solliciteren en netwerken met LinkedIn.
De LinkedIn training wordt gehouden op woensdag 28 mei a.s. van
09.00u tot 12.00 uur bij Startwarehouse, Amsterdamseweg 13 G,
1422 AC Uithoorn. Prijs per deelnemer 45,00 excl. btw. Inclusief lesmateriaal (werkboek) en consumpties.
Aanmelden kan door te bellen naar
06.53.13.50.15 of een e-mail te sturen naar info@rooskleurigcoaching.
nl. Ken je mensen die op zoek zijn
naar een nieuwe of andere baan?
Tip ze dan over deze LinkedIn training. Verdere informatie vind je op
de website www.rooskleurigcoaching.nl of de advertentie elders in
deze krant.
Bij Rooskleurig Coaching draait het
om werk. Je kan er terecht voor
loopbaanbegeleiding bij het maken
van een beroepskeuze, outplacement bij ontslag, uitgebreide sollicitatietrainingen en coaching op de
werkvloer of bij het starten van een
eigen bedrijf. De aanpak is persoonlijke, praktisch en doelgericht. Meer
weten? Bel of mail gerust voor een
gratis intakegesprek.

André Rieu eenmalig bij
AnnexCinema
Regio - Op zaterdag 19 juli zendt
AnnexCinema eenmalig een registratie uit van de traditionele zomeravondconcerten van André Rieu.
Voor het tiende jaar op rij geeft André Rieu zijn concert op het meest
romantische plein van Nederland:
Het Vrijthof in Maastricht. De maestro maakt er een avond met vele hoogtepunten van met beroemde gastartiesten, lichtshows en solisten. Een avond vol humor, muziek
en emotie voor jong en oud zorgt ervoor dat André Rieu een van de populairste live-acts ter wereld is. Dit
concert wordt eenmalig bij AnnexCinema vertoond op zaterdag 19 juli
om 20:00. Kaarten zijn 17,50 en uitsluitend aan de kassa te verkrijgen.
Reserveren kan via 0348-436510.
Meer informatie vindt u op www.annexcinema.nl.

Acceptatie
Bij verlieservaringen gaat het erom dat je een aantal fases doorloopt
en die eerste fase is het accepteren van de realiteit van het verlies.
Deze week zit ik in deze eerste fase en had ik het idee dat per dag
ik een laagje dieper kwam tot realisatie van dit overlijden van mijn
nicht. Maar met elke dag die verstrijkt, wordt het onwerkelijker. Het
zwart op wit zien van een overlijdensbericht, praten met alle mensen over onze herinneringen, het afscheid nemen en nog een laatste keer goed kijken naar de persoon en dan toch kijken of niet stiekem de borstkas nog omhoog gaat voor een adem teug. Het helpt
niet. Ik ben hopeloos verdwaald in de zinloze vraag “waarom is het
leven zo oneerlijk?”.
Moederdag
Daar zit je dan op Moederdag, toch even te genieten van wat je eigen zonen hebben geknutseld, een ontbijtje op bed en dikke knuffels en gesproken “ik hou van jou’s”. Maar ik moet denken aan mijn
achterneefjes en nichtje die ik niet heel goed ken, maar met wie ik
zo te doen heb, omdat ze hun moeder zo plotsklaps moeten missen.
En hoe pijnlijk ook deze Moederdag voor hun moet zijn, en er gaan
nog zoveel dagen komen, net zo pijnlijk van het gemis. Ik zie de reclames, de blije berichtjes op de social media hoe veel moeders zijn
verwend en ik kan alleen maar denken, is dit het?
Projectie
Als mensen jong te komen overlijden, geeft dat een extra dimensie aan een afscheid en aan je acceptatie. Het is de realisatie dat dit
ons allemaal kan overkomen, door een ongeval noodlottig te jong
sterven. Als er een moeder sterft, doet dat iets met iedereen. Alle
moeders denken aan het feit dat ze hun kinderen never nooit willen
achterlaten, vaders denken aan hoe dat moet zonder partner, ouders moeten leven met het feit dat ze hun kind overleven, de kinderen en jongeren vragen zich af hoe vreselijk dat niet moet zijn, een
ouder verliezen. Daarnaast doe het iedereen denken aan de eigen
sterfelijkheid en aan de mensen die je al hebt verloren. En als het
afscheid is gekomen, en iedereen is bij elkaar om zijn laatste respect te tonen, dan vloeien de tranen. Tranen om het afscheid, tranen
om alles wat niet eerlijk is en verdriet omdat de herinneringen vanaf dit moment stil staan. Er is altijd sprake van een tijd voor en een
tijd na. Elk verlies tekent je levenservaring en je zult nooit meer helemaal dezelfde zijn.
Draai
Sommige lukt het om er een positieve draai aan te geven. Andere
leren er mee te leven. Het leven is zoals het is en verlies en verdriet
horen daarbij. Steeds vaker wordt er gepleit voor lessen verlieskunde op school. Dat lijkt mij helemaal geen slecht idee, om jonge mensen al wat kennis mee te geven over hoe om te gaan met je eigen
gevoelens en vooral gevoelens van verdriet. Niet wegstoppen, maar
voelen en proberen een plekje te geven. Mochten mijn kinderen dat
nog krijgen op de basisschool dan denk ik dat ik stiekem achter in
de klas ga meeluisteren.

Muzikale week op de Zon
De Kwakel - - Deze week staat basisschool de Zon in het teken van de
muziek. Op uitnodiging van de ouderraad geven docenten van muziekvereniging Tavenu de kinderen
van groep 1 t/m groep 8 iedere dag
muziekles. Vrijdag zal de week afgesloten worden met een concert
waarin alle kinderen hun steentje
bijdragen.
Dat muziek maken belangrijk is,
vindt ook het oranjefonds. Samen
muziek maken stimuleert de ontwikkeling van sociale en emotionele vaardigheden van de kinderen, is
de stelling van het fonds waarvan
Koningin Maxima beschermvrouw
is. Maar muziek maken is ook een
leuke hobby en dat probeert Tavenu
deze week duidelijk te maken.
Tavenu is al het hele schooljaar actief op de Zon met trompetles in
groep 5. Iedere week krijgen de kinderen trompetles en in februari hebben deze leerlingen hun eerste concert gegeven in het dorpshuis in De
Kwakel tijdens het onderlinge solistenconcours van Tavenu. Ook zullen
zij te horen zijn, als het jaar afge-

sloten wordt, tijdens het midzomeravondfestival op 21 juni.
Tavenu is blij dat ze de kans heeft
gekregen om zoveel kinderen in
contact te brengen met muziek maken. Hopelijk wordt het voor veel
kinderen een start van een nieuwe
hobby. Tavenu heeft veel nieuwe leden nodig en hoopt op deze manier
dat doel te bereiken. De kinderen
die lid worden, kunnen een blaasof slagwerkinstrument kiezen dat ze
willen leren bespelen. Vrijdag na het
eindconcert van de muziekweek zal
er een zogenaamde instrumentenbraderie zijn waar alle beschikbare instrumenten van Tavenu aanwezig zijn. De nieuwe leden krijgen v.a.
september iedere week les bij Tavenu op de Zon of in het Dorpshuis.
Als er voldoende aanmeldingen zijn,
krijgen de kinderen les in groepjes.
Na verloop van tijd zal er met alle leerlingen samen een orkest gevormd worden waar het samenspelen geoefend zal worden. Dit orkest
zal in de toekomst de nieuwe fanfare en slagwerkgroep van Tavenu
vormen.

Kinderkleding- en
speelgoed beurs
Uithoorn - Op zondag 25 mei zal
er van 12.30 tot 14.30 uur een kinderkleding- en speelgoedbeurs zijn
in de Morgenster aan de Visserlaan
6 in Uithoorn. Komt u ook langs om
de zomergarderobe voor uw kind
uit te breiden? Of heeft u interesse
om zelf uw kinderkleding en speelgoed te verkopen?

Er zijn nog tafels beschikbaar. Voor
15,- huurt u een tafel. De opbrengst
is volledig voor de verkopers.
Stuur een mailtje naar morgenster@onstweedethuis.nl ,vermeld
daarbij het onderwerp ‘kinderkledingbeurs’ en ze nemen contact
met u op.
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Gerestaureerde Tolhuissluis weer
volledig operationeel
De Kwakel - De volledig gerestaureerde historische Tolhuissluis in het
Amstel-Drechtkanaal, op de grens
van Nieuwveen en Uithoorn, werd
woensdag 7 mei door Elisabeth
Post, Gedeputeerde Verkeer en Vervoer van de provincie Noord-Holland, samen met projectleider Hans
Bregman, officieel en in een feestelijke sfeer heropend.
Zij deed dat door het aanslingeren van een mechaniek waarmee
de sluisdeuren handmatig kunnen
worden geopend. Via een daarmee
verbonden lijn werd het doek verwijderd waarna het naambord ‘Tolhuissluis’ werd onthuld. Genodigden en verdere belangstellenden
werden vooraf en na de openingshandeling in de naast de sluis aan
het Jaagpad gelegen Theetuin getrakteerd op koffie met overheerlijk gebak of naar wens een ijsje.
De Theetuin is een rustpunt in een

belangrijke toeristische wandel- en
fietsroute. Na afloop van de plechtigheden kreeg iedere aanwezige
een ingegraveerde glazen waterkan
overhandigd met daarop de naam
‘Tolhuissluis’. Hoewel de werkzaamheden nog niet voltooid waren, is de
sluis afgelopen tijd al weer (gedeeltelijk) operationeel geweest voor zowel de beroeps- als pleziervaart
Begin oktober 2012 werd een begin gemaakt met de sloop van het
oude sluiscomplex, waarbij historische onderdelen, zoals de houten bodem en de historische gedenkstenen in de kademuren, werden gespaard. De Provincie NoordHolland liet een complete renovatie uitvoeren en na ruim anderhalf
jaar is het werk nu klaar. Daarbij zij
opgemerkt dat de werkzaamheden
niet altijd van een leien dakje verliepen. Volgens een woordvoerder om-

dat rekening moest worden gehouden met het historische perspectief,
de zienswijzen van de omwonenden, de tegenwoordige regelgeving
en het implementeren van moderne technieken in een 190 jaar oud
waterbouwwerk. Dat zorgde soms
voor complicaties. Maar nu kan het
sluizencomplex, dat bestaat uit een
grote en kleine kolk, weer tientallen
jaren mee. Er zijn 14 nieuwe deuren
geplaatst en ook het bedieningshuis
is geheel nieuw.
Van daaruit worden met behulp van
de modernste technieken, apparaten en machines aangestuurd. Gekozen werd voor een functionele
restauratie. De kleine kolk is daarbij bovendien zo aangepast dat ook
die weer geschikt is voor het schutten en tevens de mogelijkheid biedt
voor vismigratie. De kosten van de
renovatie belopen ruim 3,6 miljoen
euro.

Provinciaal monument
De Tolhuissluis is in 1823 gebouwd
op initiatief van Koning Willem I in
het kader van het voor grote schepen bevaarbaar maken van de Amstel, Drecht en het Aarkanaal. De
officiële ingebruikname was in
1825. Bij de sluis werd ooit tol geheven. Voor dat doel was er een tolhuis gebouwd (vandaar de naam).
Het complex staat heden ten dage
te boek als een provinciaal monument. De sluis overbrugt het verval
tussen de hoogheemraadschappen
Rijnland en Amstelland dat vaak 30
cm en soms meer bedraagt. De grote schutsluis is geschikt om schepen met een lengte van maximaal
55 meter en 8.10 meter breedte te
kunnen schutten. De kleine sluis is
geschikt voor schepen tot 25 meter met een breedte van 4 meter. De
maximale diepgang is 2.10 meter.
Naast de sluizen werd in 1826 een
sluiswachterwoning gebouwd die in
1889 werd verbouwd tot twee woningen met daartussen een betaalkantoor. In 1953 werden de panden
‘gemoderniseerd’. Bij de sluis kwam
tevens een kleine winkel annex café.
Met de heropening van de Tolhuissluis is de verbinding over water
tussen de provincies Zuid- Holland
en Noord-Holland weer volledig
hersteld en kan zowel de beroepsvaart als de watersport er weer volop gebruik van maken. Via een stelsel van beweegbare bruggen kunnen fietsers en wandelaars de sluiskolken oversteken naar de Theetuin en het Jaagpad. De padbreedte is echter smal waardoor rolstoelers en berijders van scootmobielen de haakse bochten vrijwel niet
kunnen nemen en daardoor moeite hebben naar de overkant te komen, zo dat al gaat! Naar verwachting zullen echter veel passanten
gebruik gaan maken van deze oversteek, net zoals de pleziervaart van
het sluizencomplex. Wat dat betreft
is de Tolhuissluis een markant punt
in de regio voor het toeristische verkeer over land en te water.

Granaat onschadelijk
gemaakt bij Fort Amstelhoek
De Ronde Venen - Vorige week
woensdagochtend heeft het Explosieven Opruimingsdienst Defensie
(EODD) op het Fort Uithoorn in de
Amstelhoek, een gevonden granaat
onschadelijk gemaakt door deze ter
plekke tot ontploffing te brengen.
De granaat was de zondag daarvoor door een vrijwilliger gevonden
toen hij op zoek was naar oude gebruiksvoorwerpen. Dat je in en rond
een oiud Fort iets kan vinden is niet
ze raar, maar een ruim meter lange Duitse brisantpantsergranaat is
toch wel even schrikken.
Het Fort bij Uithoorn is een van de
forten van de Stelling van Amsterdam en is in de Tweede Wereldoorlog door de Duitse bezetter ge-

bruikt voor de opslag van munitie.
Vermoedelijk was dit vanwege de
Vordere Wasserstellung, een waterlinie die de Duitse bezetter achter de Atlantikwal aan de lust aanlegde. Bij het doorzoeken van een
van de waterkelders van het verlaten Fort stuitte vrijwilligers afgelopen zondag onverwacht niet op gebruiksartikelen maar kwam een granaat boven water. Na inschakeling
van de politie is een onderzoek ingesteld en het fort tot verboden terrein verklaard.
Ontploft
Woensdagochtend heeft de EODD
een onderzoek ingesteld en is vastgesteld dat het een Duitse brisantpantsergranaat van 7,5 cm. doorsne-

de en een lengte van 1 meter betrof.
De EODD besloot in overleg met
de beheerder Mirjam Schaap om
de granaat op het fort tot ontploffing te laten brengen. In de frontwal
van het fort bleek de zandgrond en
de afstand voldoende om dit veilig
te kunnen doen. Met behulp van explosieven werd de begraven granaat
opgeblazen.
Doordat de granaat bijna 70 jaar
in het water heeft gelegen ontplofte de lading van granaat niet maar
ontbrandde geleidelijk. Met de ontmanteling van deze granaat is de
rust op het fort weer terug gekeerd.
Gelukkig is er geen gevaar geweest
voor de direct omgeving en is alles
weer zoals het de afgelopen 70 jaar
is geweest.

Open dag Help de
Zwerfkat weer succesvol
Uithoorn - De open dag van stichting Help de Zwerfkat op zaterdag
10 mei was ondanks dat het weer
niet bepaald meewerkte toch een
waardevolle dag. Minder bezoekers
dan voorafgaande jaren en over het
algemeen bleven de bezoekers wat
korter, maar toch was er een goede sfeer.
Voor de bezoekers arriveerden
moest er echter nog wel het een en
ander gebeuren. Vanaf 8.00 uur ‘s
morgens werd er onder de toeziende ogen van de snorrebaarden, door
een zevental opgewekte vrijwilligers flink gepoetst en om 11.00 uur
was alles spik en span. En toen was
het tijd voor koffie met overheerlijke taart, die zoals elke open dag het
geval is natuurlijk eerst werd voorgeproefd door enkele van de katten en die door een vriendin gebakken was. Om 12.00 uur kwamen de
eerste kattenvrienden op bezoek en
was het de hele middag een komen
en gaan van belangstellenden.
Veel van de katten genoten van de
extra aandacht en de vele snoeperijtjes die ze kregen en de bange
katten die deze aandacht niet zo op
prijs stelden, konden vanaf gepaste afstand de bezoekers gadeslaan
zonder aangeraakt te worden.
Kramen
De kramen die zoals alle jaren weer
voorzien waren van allerlei leuke
hebbedingetjes, werden goed bezocht en er werd dan ook menig
moederdagcadeautje of ander leuk
presentje gekocht. Een drietal poezen werden financieel geadopteerd
en ook konden er vijf nieuwe donateurs worden bijgeschreven. Ook
kwamen er tal van kinderen, waaronder een meisje dat geld doneerde
wat ze verdiend had met het verkopen van tekeningen langs de deuren.
Onze dank gaat uit naar Rinus van
bloemenwinkel Zijdelfleur, die een
groot aantal grasplanten doneerde
en naar Bakkerij Millenaar, die ook
voor deze open dag de cake gratis
leverde voor al onze bezoekers, naar
Jan Uithol die al zolang we een jaarlijkse open dag houden de kramen
kosteloos beschikbaar stelt en tot

Het Rode Kruis

Algemene Leden- en
Vrijwilligersvergadering 2014
Uithoorn/De Kwakel - Onlangs
werd deze vergadering gehouden
van Het Rode Kruis afdeling Uithoorn / De Kwakel.
Na de officiële agendapunten,
waaronder een terugblik op het zeer
geslaagde 65ste jubileum van on-

ze afdeling, ontvingen twee dames
een oorkonde, een medaille/speld
en een bos prachtige bloemen voor
hun inzet als vrijwilliger. Voor Mw.
Dini Wesselings-Huige was dit 30
jaar, en voor Mw. Cathrien van DortDiemen 10 jaar.

Mw van Dort (l) en Mw Wesselings (r) met de vice-voorzitter Mw Gonnie van
Haarlem.

Huisvrouwen van Uithoorn bestaan 50 jaar
Uithoorn - Op vrijdag 9 mei werd
het 50 jarig jubileum gevierd van de
NVVH Vrouwennetwerk in Uithoorn.
Een feestelijke dag, waar ondanks
het slechte weer een grote opkomst
was en heel veel plezier, al was het
maar dat iedereen getooid was met
een hoed of andere haarversiering.
Waar zie je 125 hoeden tegelijk, dan
moet je al snel denken aan Prinsjesdag. In het Rechthuis in Uithoorn
gaf ook de burgemeester acte de
presence, en sprak haar waardering uit voor de grote vrouwenvereniging, bijna 200 leden.

slot naar Stijn van kaaswinkel Kaas
en Zo, die voor veertig broodjes voor
de vrijwilligers de kaas sponsorde.
De vele onmisbare vrijwilligers, die
het mogelijk maakten om met hun
enthousiaste inzet de open dag
weer op rolletjes te laten verlopen,
kregen aan het einde van de dag
een welverdiend prachtig Biedermeier boeketje mee naar huis.
Omdat de stichting geen subsidie
ontvangt kan er alleen met behulp
van donaties en giften doorgegaan
worden met dit zo belangrijke en
dankbare werk.
De lezers die niet op de open dag
aanwezig konden zijn, maar wel een
financiële bijdrage willen leveren,
kunnen dit doen op de volgende rekeningnummers:
ING Bank: NL 21 INGB 00072.33.223
of Rabobank: NL 38 RABO
036.35.67593.
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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
126e jaargang
oplagE: 14.400
ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren
op artikelen of zijn mening te geven
op ontwikkelingen die spelen binnen de gemeente. Uw ingezonden
brief dient echter ondertekend te
zijn met naam en adres, telefoon of
e-mailadres. De redactie behoudt
het recht brieven in te korten of te
weigeren.
let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op
attent, dat door ons in deze krant
geproduceerd advertentie-, foto-,
en/of tekstmateriaal niet beschikbaar wordt gesteld aan derden.
Dus ook niet per e-mail, fotokopie
of anderszins zonder uitdrukkelijke,
schriftelijke toestemming van de
uitgever!
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Legmeervogels D7 kampioen
Uithoorn - Legmeervogels D7 is
voorjaarskampioen geworden. In
een echt spannende kampioenswedstrijd werd SDZ D8 in Amsterdam met 3-4 verslagen. De D7
moest tot 3 keer aan toe een achterstand wegwerken om uiteindelijk
in de laatste minuut te zegevieren.
Een knappe prestatie in de wetenschap dat de competitie met 2 nederlagen werd aangevangen. Daarna werden op 1 gelijkspel na, alle
wedstrijden gewonnen. De mannen
die het deden: Lucas Coster, Tristan
van Deijk, Mike van Es, Hidde Fieggen, Pepijn van Hout, Nassim Louassari, Hasan Mohamed, Redouan
El Mourabit, Zakaria Mssaadi, Brian Niemantsverdriet, Stefan Pijpers,
Damian Raadschelders, Danny Teunissen en Thomas Welter. Bijgestaan door de coaches/leiders Alex
Langkemper en Paul Welter.

Jac Bots, Maxi van de Week
De Kwakel - Dit keer geen Mini van
de Week, maar een heuse Maxi van
de Week bij Veteranen B van Qui Vive! En wat voor één? Jac Bots, oud
speler, oud Voorzitter en Ere Voorzit-

ter van Hockey Club Qui Vive. Afgelopen zondag 11 mei jongstleden is
Jac Bots om kwart voor tien bij zijn
huis opgehaald door de aanvoerder
van Veteranen B. Om tien uur volg-

de een uitgebreide voorbespreking.
Er werd koffie gedronken, met cake,
Bastogne koeken, de tactiek werd
uiteengezet en de basisplaatsen
verdeeld. Op dat moment kreeg Jac

tevens zijn Maxi van de Week T-shirt
overhandigd. Na de voorbespreking
volgde de warming up voor de spelers van Veteranen B en speelde Jac
onze keeper alvast warm. Na de inmiddels welbekende line-up sloeg
Jac de eerste bal van de wedstrijd.
Gedurende deze zinderende wedstrijd tussen de nummers 2 en 3 van
de competitie, bepaalde Jac ook het
wisselbeleid. Het is uiteindelijk 0-1
geworden.
Na afloop van deze sportieve wedstrijd werden de scheidsrechters
bedankt en de handen van de tegenstanders geschud. Volgens
goed gebruik volgde er nog een
derde helft. Hier werd de gesigneerde wedstrijdbal aan Jac overhandigd. Jac, leuk dat je bij ons de Maxi
van de Week wilde zijn en bedankt
voor alle jaren inzet bij Qui Vive.
Tegenwoordig speelt de kleinzoon
van Jac Bots, Martijn Bots in Heren
1 van Qui Vive. Hoe bedoel je, het zit
in de genen?

Weekend Ommel Junioren KDO
De Kwakel - Op vrijdag 2 mei zijn
61 junioren vanuit De Kwakel naar
het Brabantse Ommel afgereisd
voor alweer het 16e Ommel weekend. De strijd om de beruchte trofee werd gestreden met acht landenteams. Eenmaal op locatie aangekomen werd aangevangen met
een 4-tegen-4-toernooi op het veld
naast de slaapboerderij. Direct werd
duidelijk dat er de komende dagen
een bloedstollende strijd zou plaatsvinden tussen de acht zeer gelijkwaardige teams. Na het avondeten
vervolgde de krachtmeting in het
bos waar middels touwtrekken bepaald moest worden welk team de
leiding zou nemen voor het avondprogramma. Het avondprogramma bestond uit een officiële voetbalquiz gevolgd door een bloedstollende kopie van Minute-to-win-it.
Duitsland greep aan het einde van

de avond op onorthodoxe wijze de
macht op de voet gevolgd door de
overige teams. Na een onrustige
nacht begon de zaterdag met spellen in het bos. De weergoden waren ons gunstig gezind waardoor de
korte broeken uit de tassen getoverd konden worden. Ook de spellen in het bos waren een prooi voor
de Duitse formatie wie toch wel duidelijk kenbaar maakten de trofee
in de tas te willen hebben voor de
avond zou starten.
Spellen
De middag werd gevuld met traditionele spellen op het veld naast
de boerderij. Deels met een bal en
deels zonder bal waarbij de teams
getest werden op de kwaliteit om
samen te werken. Na het eindsignaal werd duidelijk dat de verschillen aan de top kleiner werd.

Om weer op krachten te kunnen komen was er vanuit De Kwakel vlees
geïmporteerd van Van Eijk en Veld.
Het vlees werd vakkundig gebakken
door Robert K. wie duidelijk maakte
dat hij over een gevarieerd pakket
van kwaliteiten beschikt.
Het avondprogramma voor de jongens onder de 16 jaar bestond uit
een GPS tocht door Eindhoven. De
vermoeidheid was bij de meeste junioren goed ingeslagen waardoor
de flinke wandelafstand voor velen
teveel werd. Toch was het Jorrit K.
wie zijn Braziliaanse jongens wist te
enthousiasmeren om de overwinning binnen te slepen.
Junioren
De junioren van 16 jaar en ouder
gingen naar de Time-Out in Gemert.
Op de heenreis werd al zingend duidelijk dat de jongens klaar waren

voor een groots avontuur. Het was
een mooie avond in de gigantische
discotheek en de jongens hebben
zich als waardige Kwakelaars gedragen.
Eenmaal terug op het kamp gingen
de luiken snel dicht om de volgende dag ‘fit’ te kunnen zijn voor het
roemruchte Penaltybokaal. De enige individuele prijs welke verdiend
kon worden tijdens het voetbalkamp.
De uiteindelijke winnaar van het gehele weekend bleek Brazilië te zijn
wie middels een spetterende eindspurt met een nipte voorsprong de
overige landen wist voor te blijven.
Na de prijsuitreiking zijn de junioren de bus in gesneld om bij te kunnen gaan slapen. Het was immers
een sportief, maar zeer vermoeiend
weekend.

Inschrijven Avondvierdaagse van start!
Regio - Van dinsdag 10 juni t/m
vrijdag 13 juni 2014 is het voor de
43ste keer dat de Avondvierdaagse Mijdrecht-Wilnis wordt georganiseerd. De voorinschrijving is op
woensdag 21 en donderdag 22 mei
van 20.00 - 22.00 uur.
Vanaf de startlocatie, het sportterrein Argon aan de Hoofdweg in
Mijdrecht, is het mogelijk om vier
avonden lang 5, 10 of 15 km te
wandelen. Iedereen is welkom om
in Mijdrecht, Wilnis, Amstelhoek,
De Hoef en omstreken een paar
sportieve wandelavonden mee te
komen doen. De routes zijn weer
aangepast om zoveel mogelijk van
de mooie omgeving en nieuwe wij-

Springbok sluit biljarten
seizoen af
De Hoef - Biljartclub De Hoef die
het zevende seizoen afsloot onder het genot van een borrel had
veel hoogtepunten. Eerst werden de
bloemen uitgereikt door de voorzitter Hen Kandelaar aan de vele vrijwilligers. na deze dank woorden
voor de inzet was het de beurt om
de middag kampioen Johan Loman
tegen avond kampioen Melis Lansing. Met een honderd man publiek
waaronder Erik Vijverberg werd deze vakkundig geteld door kampioen 2013 Gijs Rijneveld . Melis eerste jaar biljarter in De Hoef die 39
caramboles moest halen genoot
van deze finale tegen Johan die 53
caramboles moest. In 11 beurten
had Johan er 30 en Melis 16 ,daarna maakte Johan een serie van zeven en Melis beantwoorde deze met
zes. De spanning werd steeds groter en Johan had deze het beste onder bedwang en was in 26 beurten

uit waarna Melis de nabeurt misten
en bleef steken op 25 caramboles.
Prijsuitreiking was een lintjes regen
van triatlon kampioenen donderdag
middag donderdag avond en vrijdag
avond spelers.
Driebanden Koning 2013/2014 vrijdag avond DRV.Hero Janzing die
achttien partijen van de twintig won
En het Springbok 1 team Kees de
Bruyn Peter Stam Henk Springintveld Peter Maayenburg Hen Kandelaar Willem Holla John v Dam Hans
v Eijk algeheel kampioen 2013/2014
Ronde-Venen . Waar het zeven jaar
geleden mee begon feliciteerde
de penningmeester Melis met de
mooie tweede plaats en Johan Loman de Hoefse donderdag kampioen 2013/2014. Als sluitstuk van biljart werden we door Erik Vijverberg
Nederlands kampioen tweede van
de wereld een uur lang getrakteerd
op kunststoten.

KDO 1 verliest duel om
keizers baard tegen UNO
De Kwakel - Na het gelijkspel tegen
Zuidoost United was KDO 1 al zeker
van het kampioenschap in klasse
4F. Dit gaf trainer Raymond de Jong
de kans om tegen UNO enkele basisspelers rust te gunnen en andere spelers een kans te geven in de
basis. Ten opzichte van de wedstrijd
tegen Zuidoost startte enkel Danny ten Hoope, Erik Verbruggen, Mathijs van Rijn en Rick Kruit in de basis. De wedstrijd stond daarnaast in
het teken van het afscheid van enkele selectiespelers. Patrick Schijff,
Jelle de Jong en Bobby Uitermarkt
hebben besloten om na dit seizoen
te stoppen bij de selectie van KDO.
De wedstrijd begon van beide kanten erg onrustig, de regen en de
grote hoeveelheid wind had hier zeker een aandeel in. Al vroeg leek
Mathijs Molleman KDO naar voorsprong te koppen, echter werd zijn
inzet door een speler van UNO ternauwernood gekeerd. De bezoekers
uit Hoofddorp, startend met de wind
in de rug, kregen na dit onrustige
begin wat meer grip op de wedstrijd.
Dit resulteerde na een kwartier spelen in de openingstreffer voor UNO.
De bal werd achterin bij KDO matig
weggewerkt en hiervan werd direct
van geprofiteerd door UNO.
Kansen
KDO had zeker kans op een doelpunt in deze fase, met name vanaf
de rechterzijde was KDO een aantal keer gevaarlijk, met een aantal goede acties van Menno Lingeman. Echter ging het bij de laatste
pass steeds net mis waardoor gelijkmaker niet op het scorebord kwam.
Ook Rick Kruit en Mathijs van Rijn
hadden het vizier niet op scherp
staan.Na een half uur spelen strafte UNO het uitblijven van een Kwakelse treffer door een tweede treffer aan te tekenen. Een schot van
afstand viel in de rechterkruising
waardoor er werd gerust met stand
van 0-2. KDO startte na de rust wat
ken te laten zien. Het inschrijfgeld
met medaille is 3,50 euro per persoon, zonder medaille is deze 2,euro per persoon. Inschrijven kan
ook op dinsdag 10 juni in het startlokaal vanaf 18.00 uur. Inschrijven is
dan wel 0,50 euro duurder. Als een
van de weinige avondvierdaagsen
heeft Mijdrecht-Wilnis nog 4x15 km
in het programma met zeer gewaardeerde, landelijke routes. Een uitdaging voor de stevige wandelaars en
tevens een ideale aanvullende training voor bijvoorbeeld de Nijmeegse vierdaagse.
De starttijden zijn vanaf 18.15 uur
voor individuele wandelaars en vanaf 18.30 uur voor groepen (10 km)
en 18.45 uur (5 km). Op vrijdag starten de groepen echter om 18.00 uur
(10km) en 18.30 uur (5 km) in verband met het WK schema. Het defilé wordt afgenomen op vrijdag-

feller en kreeg wat meer grip op de
wedstrijd, de treffer bleef echter uit.
Na een uur spelen werden zowel
Jelle de Jong als Patrick Schijff naar
de kant gehaald onder luid applaus
van de toeschouwers. Schijff en de
Jong beide als jaren actief in de selectie van KDO hebben besloten om
na dit jaar een stapje terug te doen
en gaan bij KDO 4 en KDO 5 voetballen volgend jaar.
Strafschop
Vlak na dit moment kreeg KDO de
uitgemeten kans om de aansluitingstreffer te maken. Na vasthouden in het zestien meter gebied
mocht Rick Kruit aanleggen voor
een strafschop. Kruit faalde niet en
maakte zijn elfde treffer in het seizoen. KDO ging op zoek naar de gelijkmaker, echter was het UNO die
de 1-3 scoorde. Na slecht ingrijpen
in de laatste linie kon de spits van
UNO alleen af op doelman Tim ten
Brink. De spits omspeelde Ten Brink
en zorgde opnieuw voor een marge van twee treffers. In de slotfase
werd het zelfs 1-4 voor UNO na een
snelle uitbraak, wat tevens de eindstand betekende. Aan het einde van
de wedstrijd kreeg ook Bobby Uitermarkt zijn publiekswissel, Uitermarkt
heeft besloten om na dit seizoen de
voetbalschoenen aan de wilgen te
hangen. Hij werd bedankt voor zijn
bijdrage van de afgelopen twee seizoenen en zal volgend seizoen in de
3e klasse zeker gemist worden.
De wedstrijd tegen UNO betekent
het einde van een mooi voetbalseizoen voor de club uit de Kwakel
waarin het kampioenschap werd behaald. Omdat zowel Zuidoost en De
Meer ook hun laatste wedstrijd verloren veranderde er niets in de top
van klasse 4F. Zuidoost, De Meer
en NFC gaan proberen om via nacompetitie te promoveren naar de 3e
klasse. Muiderberg degradeert naar
de 5e klasse.
avond 13 juni om 20.00 uur aan
de Dorpsstraat bij het gemeentehuis in Mijdrecht door een afvaardiging vanuit het college van B&W
van de Ronde Venen, KNBLO-NL
wandelsportorganisatie en lokale
organisaties. Wandelaars die maar
één avond willen wandelen, zijn ook
welkom en kunnen zich inschrijven voor een avondtocht op één van
de vier avonden. Dit kan op alle afstanden en men ontvangt een aparte herinnering. Opgeven kan op de
startlocatie en kost 2,- euro per persoon. De stichting Avondvierdaagse
Mijdrecht-Wilnis is onderdeel van
de KNBLO-NL wandelsportorganisatie.
Voor meer informatie en inschrijfadressen: www.avondvierdaagsemijdrecht-wilnis.nl info@avondvierdaagse-mijdrecht-wilnis.nl
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AH Jos van den berg Jeugdronde
ondanks regen goed verlopen
Uithoorn - Op 11 mei werd op het
parcours van UWTC de jaarlijkse AH
Jos van den Berg Jeugdronde van
Uithoorn verreden. De wedstrijd had
een goed deelnemersveld, want het
was tevens een selectiewedstrijd
voor het NK. De weersverwachtingen waren al slecht en uiteindelijk
was het weer nog slechter; regen en
harde wind. De jeugd liet zich niet
kennen en iedereen die zich had
aangemeld was er gewoon. Bij de
jongste deelnemers zorgde de wind
voor uiteen geslagen pelotons omdat zij de kunst van het uit de wind
rijden nog niet zo goed beheersen. UWTC jeugdlid Esmee de Rijk
(8e in cat. 1) reed dapper in haar
eentje. Haar clubgenoten, Mees
van Smoorenburg (16e in cat.3) en
Joyce de Rijk (23e bij cat. 3) konden regelmatig aanhaken bij kleine groepjes zodat ze samen de elementen konden trotseren. In categorie 5 sloeg in de laatste bocht het
noodlot toe toen een heel groepje renners onderuit schoof. Bij één
renster zag de enkel er niet goed uit
waardoor de ambulance moest komen. Categorie 5 kreeg nog een internationaal tintje omdat er nog een

Belgische deelnemers zich kwam
aanmelden. Bij de oudere categorieën waren er steeds kleine groepjes die al snel wisten te ontsnappen en knap samenwerkten om die
voorsprong te behouden. In categorie 6 was het UWTC-er Eric Looij die
met een groepje van 4 weggereden
was. Het leek er lang op dat ze ingelopen zouden worden maar uiteindelijk bleven ze weg. In de eindsprint was er een close finish van de
eerst drie. Na bestudering van de finish foto bleek dat Eric derde was
geworden. Genoeg om de felicitaties van de ronde miss in ontvangst
te nemen. De rondemiss zag er overigens prachtig uit in een outfit van
Teddy’s kindermode uit Aalsmeer.
In categorie 7 lukte het Stijn Ruijter met een groepje van 6 renners
weg te rijden. Omdat het de laatste categorie was besloten de weergoden de hemelsluizen wagenwijd
open te zetten. Kletsnat maakte
de kopgroep zich op voor de eindsprint waarin Stijn 5e werd. Vanwege het noodweer werden de bekers
en bloemen snel uitgereikt in het jurygebouw en werd iedereen onder
de douche gestuurd.

Onvoorspelbaarheid
troef bij bvK
De Kwakel - Keer op keer slagen diverse leden van de BVK erin voorspellingen voor de zeer nabije toekomst die in de verslagen
soms worden gedaan radicaal te
torpederen. Onvoorziene hoge
scores en even onvoorziene enorme uitglijders zorgen voor heel
andere (eind)standen dan die de
week ervoor nog nagenoeg zeker leken. Sommige paren gaan
ten onder aan het hoge verwachtingspatroon, andere komen uit
schijnbaar kansloze posities plotseling toch nog bovendrijven. Het
maakt het leven van een simpele
verslagmaker er niet eenvoudiger
op. Vorige week zag het er nog
naar uit dat Kitty en Huub na een
indrukwekkende reeks oplopende scores de laatste parencyclus
van dit seizoen in de A lijn winnend zouden gaan afsluiten. Zij
konden dit helaas niet waarmaken en zakten met een oorverdovend luide plons door het spreekwoordelijke ijs. Hun score op de
slotavond zorgde voor een terugval naar de uiteindelijk 7e(!)
plaats in de eindrangschikking.
Jammer doch helaas. De eerste
plaats in de totaalstand werd een
prooi voor Nelly Vork en Andre
Verhoef met een gemiddelde van
59,13%. Dit paar heeft een nieuwe tactiek ontwikkeld: met enige
regelmaat laten zij de wekelijkse bridgeavond aan zich voorbij
gaan om dan in de week erna onfatsoenlijk hoog te scoren. Voor
de 2e keer deze cyclus knalden zij
door de 70% grens heen: 73,33%
betekende een 1e plaats met een
voorsprong op de nummer 2,
Margo Zuidema en Francis Terra, van bijna 15% en op nummer
3, Rita en Wim Ritzen, van bijna
21%. In deze volgorde eindigden
deze paren ook in de totaalstand.
4 paren uit deze lijn moeten volgend seizoen een lijn lager beginnen: Bep Verleun-Ria van Zuylen,
Riet Doeswijk-Joop den Blanken en de echtparen Atie en Wan
Overwater en Truus en Piet Langelaan.
B lijn
In de B lijn wist een ander echtpaar voor de 3e keer deze cyclus
de hoofdprijs op te eisen en daarmee hun koppositie in de totaalstand extra cachet te geven. Tiny

en Adriaan Kooyman keren dus
zeer overtuigend terug naar de A
lijn met een gemiddelde van bijna
58%, mede door hun 62,2% deze
avond. De hele top 4 bestond hier
deze avond trouwens uit echtparen. Als 2e eindigden Emmy
en Gerard van Beek met 60,65%
en als 3e Tiny en Han Mann met
60,112%. Dit paar keert eveneens
terug naar de A lijn, evenals het
paar dat deze avond als 4e eindigde en daardoor voor de 2e
achtereenvolgende keer promoveert: Matty en Kees Overwater
hadden dus maar 1 cyclus in de
B lijn nodig om van de C naar
de A lijn door te stoten. Ook Ria
Broers en Loes Schijf zien we volgend seizoen starten in de A lijn.
Onderin viel het doek voor Riet
en Wim Beijer, Wim Maarschalk
- Henk Poll, Jos Bader - Cor Hendrix en Helen Conijn-Herman Koperdraad.
C lijn
In de C lijn was de strijd om promotie ongelooflijk spannend, wat
moge blijken uit de uiteindelijke totaalstand. Het verschil na 6
speelavonden tussen de winnaars
Ineke Hilliard-Huib van Geffen
(56,47% gemiddeld) en het paar
dat op de 6e plaats eindigde was
slechts 1,2% (!!). Janny Snabel en
Vrony van Veen hadden wel een
stevige slotscore nodig om tot de
gelukkigen te behoren die volgend seizoen een lijn hoger mogen beginnen, maar zij slaagden
daar met verve in door 1e te worden met 63,75%. Trudy Fernhout
en Thecla Borggreven deden
zichzelf met een 2e plaats met
59,58% slechts 1,3% tekort om
ook te promoveren. De 3e plaats
met 57,08% was voor Paula en
Klaas Kniep wel voldoende voor
promotie. Het 4e paar dat promoveert wordt gevormd door Ruud
Doeswijk en Huub Zandvliet, die
al een aardig buffertje hadden
opgebouwd en het dus rustig aan
konden doen. De grootste pechvogels waren Hilly Cammelot en
Mieneke Jongsma, die slechts
0,03% tekort kwamen voor promotie. Soms is het bridgeleven
erg wreed.
Nog 2 ronden ‘ladderen’ en dan
zit het seizoen 2013-2014 er al
weer op.

Ute Hoirne toernooi 2014
Uithoorn - Tennisclub Uithoorn
(TCU) organiseert van 21 juni t/m 29
juni 2014 alweer het 33ste Ute Hoirne toernooi. De wedstrijdcommissie, die voor een groot deel is vernieuwd, is met veel enthousiasme
bezig met de voorbereidingen. Er
zijn acht sponsors gevonden die het
mogelijk maken om dit toernooi, dat
in de regio zeer goed bekend staat,
te organiseren. Uiteraard wordt er
ingehaakt op het Wereldkampioenschap Voetbal dat parallel loopt met
het toernooi.
Inschrijfmogelijkheden
Voor het toernooi kan worden ingeschreven voor een enkel-, dubbel of
gemengd dubbelspel in de categorieën 4, 5, 6, 6 35+, 7, 7 35+, 8 en
8 35+. In het gemengd dubbel is er
geen categorie 4.
Zoals het bij het Open Toernooi van
Tennisclub Uithoorn gebruikelijk is
wordt er rondom het toernooi van

alles georganiseerd. Zo ontvangen
alle deelnemers bij hun eerste wedstrijd gratis een kop koffie of thee.
En is het gedurende de week een
paar keer mogelijk gebruik te maken van een gratis stoelmassage.
Op donderdagavond organiseren
wij, net als voorgaande jaren, de
zeer geslaagde wijnproeverij. Verder natuurlijk een loterij met mooie
prijzen
Op vrijdagavond kunnen alle deelnemers genieten van de “gratis Chinese maaltijd” en deze avond wordt
op feestelijke wijze afgesloten met
een DJ.
Inschrijven
Ga naar www.tcuithoorn.nl (ook
voor het laatste nieuws) en schrijf u
in voor het toernooi voor één of twee
onderdelen. Ook kunt u inschrijven
op www.toernooiklapper.nl
Sluitingsdatum inschrijven is op
maandag 9 juni

Mooie score bij AbC
Eerste CD-competitiewedstrijd
bij AKU zeer geslaagd
Uithoorn - Over het algemeen kan
AKU zich verheugen in redelijk tot
goed weer bij de wedstrijden die
door de club worden georganiseerd.
Maar dat geluk mistten we afgelopen zaterdag 10 mei volledig, aangezien het tijdens de eerste CD-junioren competitiewedstrijd op onze
nieuwe baan de hele dag heeft geregend. Meer dan 300 atleten van
11 t/m 14 jaar van atletiekverenigingen uit Utrecht, Zuid-Holland en
Noord-Holland, hadden zich aangemeld voor deze eerste competitiewedstrijd in deze categorie. Vele
kleine tenten werden neergezet en
uiteraard was het warme clubhuis
van AKU ook een druk bezochte
ruimte. Maar dat nam niet weg dat,
ondanks de regen, alle atleten enthousiast en op tijd aan de start verschenen voor de verschillende atletiekonderdelen. Om 10.30u. begon
het eerste onderdeel, speerwerpen,
en vervolgens werden in een strak
tijdschema alle wedstrijden afge-

werkt en iets na 17.00u. klonk het
startschot voor de laatste sprint
over 100 meter voor de C-junioren
jongens. Gedurende de hele dag
stonden, naast het speerwerpen,
sprint, estafette sprint, een middenlange afstand ( 1000 of 800 meter),
horden, kogelstoten, verspringen en
hoogspringen op het programma.
Alle atleten moeten van te voren een
keuze maken uit 2 of 3 onderdelen.
De competitie bestaat uit 3 wedstrijden tot de zomer en de groep atleten die het beste presteren over 3
dagen plaatsen zich voor de finale
in september. De omstandigheden
voor de atleten waren uiteraard niet
optimaal, maar ook de vele juryleden die voor alle onderdelen noodzakelijk zijn, veelal AKU-vrijwilligers,
trotseerden gedurende de hele dag
de regen en de kou.
De prestaties leden niet onder de
wind en regen, er werden veel persoonlijke records gelopen, gesprongen en geworpen.

Winst voor Jeroen breewel
in Draai van de Kraai
Uithoorn - Op zaterdag 10 mei is
het lastige rondje in Rijsoord verreden. Bij de elite renners was de
winst voor UWTC lid Jeroen Breewel. Jeroen reed al een aantal podiumplekken dit seizoen, maar dit was
zijn eerste winst van 2014.
Ronde van Amstelveen
Zondag 11 mei was er dicht bij huis
de wielerronde van Amstelveen, die
verreden werd onder slechte weersomstandigheden. Uitslagen UWTC
leden: nieuwelingen 26 Sven Nijhuis, 30 Menno van Capel. Dames:
29 Lorena Wiebes. Sportklasse/
amatuers/junioren:23 Wouter van
Klaveren, 26 Michael van Meerland,
29 Bart de Veer. Masters 40+: 11
Harry van Pierre, 13 Marcel Janzing.
tijdritcompetitie

Regen en wind waren de ingrediënten waar de renners het mee moesten doen bij de tijdrit over 12 km
op donderdag 8 mei georganiseerd
door UWTC. De ingeschreven renners maakte het er beste van en reden toch sterke tijden. Uitslag 14-18
jaar: 1 Damian Kooreman (DCM), 2
Armando van Bruggen (DTS), 3 Bart
de Veer (UWTC). 19-39 jaar: 1 Jeroen Breewel (UWTC), 2 Marc Veldt
(de Amstel), 3 Dennis Moolhuijsen
(UWTC). 40+: 1 Harry van Pierre
(UWTC), 2 Henk van Laar (UWTC),
3 Sjon van de Berg (UWTC). Dames:
1 Lorena Wiebes (UWTC). Donderdag 22 mei is de tweede tijdrit van
deze competitie. Afstand 18 km. Er
kan nog worden ingeschreven voor
22 mei, meer info op www.uwtc.nl/
wielren

Uithoorn - In de maand mei zijn er
traditioneel al veel spelers verhinderd te spelen. Meestal om voor de
drukte op vakantie te gaan. Ook afgelopen donderdag waren er 10 afzeggingen en hierdoor kwamen we
tot twee lijnen met twaalf paren. In
de A lijn kwamen met Madelon en
John tot de mooie score van 67,92%.
Hiermee haalden dit paar dat nog
niet zo lang samen bridgen de eerste plaats. Prima gedaan! Tweede
werden Greet en Roel met 62,92%
en als derde kwamen uit de bus Ciny
en Hetty. De laatste week niet bijgetraind en waarschijnlijk veel feestjes
afgelopen als kersverse clubkampioenen. In de B lijn waren het Corry
en Netty die de rest de kuierlatten
lieten zien. Het lijkt wel of dit paar

als het er niet om gaat altijd beter
scoren dan tijdens de competitie.
Misschien eens naar een sport psycholoog om het wedstrijdelement
er wat beter in te brengen. Zij behaalden 60,42%. Riet en Wim werden mooi tweede met 59,58%, terwijl Greet en Nel derde werden met
59,17%. In de maand mei nog twee
keer vrij bridgen en dan begint het
vakantiereces.
Natuurlijk wordt er door veel leden
ook in de zomer doorgebridged,
maar dat gebeurt dan op “Klein
Schotland”. Wij kunnen nog nieuwe
leden gebruiken. Bent u geïnteresseerd kom dan een van de komende weken op donderdag eens kijken in “t Buurtnest tussen 9.00 en
12.00 uur.

bridgeclub De Legmeer
verhuist!
Uithoorn - Per woensdag 14 mei
naar Dans & Party Centrum Colijn
aan de Industrieweg 20 in Uithoorn.
Partir cést mourir un peu, de wisseling van locatie werd zeker niet ingegeven door de voortreffelijke barbediening in sporthal De Scheg. Abdel & Abdel zijn in de afgelopen periode een begrip geworden waaraan
de club nog lang met plezier zal terug denken. Voorzitter Huub Kamp
liet het niet alleen bij woorden, maar
overhandigde een attentie om de
waardering hiervoor nog eens extra
te onderstrepen. Er moest ook nog
gebridged worden. De vierde zitting van in totaal zes van de laatste ronde van het seizoen. In de Alijn een fraaie eerste plaats voor Jan
& Ben met een totaal van 60,83%.
Ger & Ben maakten als tweede met
een score van 57,50% duidelijk dat
de mispeer van een week ervoor
als eenmalig moet worden gezien.
Renske & Kees konden ook weer lachen als derde met 57,08%, waarbij ze twee vip paren, Joop & Frans
en Cees & Ruud die 55,83 en 55%
haalden, te slim af waren. De eerste
plek totaal is nog steeds voor Gerda
& Jaap, maar de concurrentie is onderweg. Onderaan wordt het oppassen voor Marianne & Huub, Tonny &
Otto en Heleen & Mees. In de B- lijn
staat er geen maat op Tom & Herman. Alweer eerste en ook weer met
een zestiger, nu van 62,85%. Trudy

& Cathy volgden als tweede met
56,60% en Marijke & Ger zijn nu als
derde met 55,56% zo stiekem aan
ook aan een gedegen opmars bezig.
Hans & Sonja hielden netjes stand
in de top met 54,86% en Jan stootte
Ans met 53,82% als vijfde weer eens
op in de vaart der bridgers.
Na natuurlijk Tom & Herman maken
Hans & Sonja en Floor & Theo een
goede kans op promotie.
Onderin is het spannend voor Marjan & Jan, Tini & Jeanet, Atie & Evert
en Wouda & Anneke.
In de C- lijn profiteerde Ada optimaal van de bridgekennis van Gijs
en zo haalden ze de hoogste score van de avond binnen met 65,83%.
Ook Ria & Sybren eindigden in de
sterke percentages als tweede met
61,25%. Mieneke & Anneke deden
het behoorlijk met 55,83% als derde en houden zo aansluiting met de
promotie groep. Marianne & Anneke volgden met 53,33% en Elly & To
sloten de beste vijf af met 52,92%.
Kans op promotie maken hier verder nog Lidy & Ada, Wies & Rie en
Ans & Wim.
Wilt u ook ervaren hoe het bridgen
bij Colijn overkomt, kom dan eens
langs op de woensdagavond vanaf 19.45 uur. Ook de zomerdrives
worden hier vanaf 4 juni gehouden.
Voor inlichtingen het secretariaat:
e- mail gerdaschavemaker@live.nl
of per telefoon 0297 567458.

Qui vive JA3 ongeslagen kampioen!
De Kwakel - Qui Vive JA3 is afgelopen zaterdag ongeslagen kampioen geworden in de eerste klasse. Qui Vive JA3 had voorafgaand
aan deze uitwedstrijd tegen Alliance JA2 uit Heemstede een voorsprong op de naaste concurrent,
Magnus JA1, van zeven punten met
nog drie wedstrijden te spelen. Zodoende was een gelijkspel tegen Alliance JA2 voldoende om kampioen
te worden.
Met een complete selectie en een
grote colonne van ouders ging het
gezelschap richting het Heemsteedse! De weergoden waren de hockeyers zeker niet goed gezind. Het
regende en stormde, maar een ge-

zonde, positieve spanning maakte
alles goed. Toch zorgde deze spanning voor een snelle goal van Alliance en kwam Qui Vive maar niet
in het juiste spelritme. Verschillende keren kwam Qui Vive dicht bij
de verdiende gelijkmaker, maar de
fantastische doelman van Alliance stond zijn mannetje door enkele goede reddingen. In de rust stond
Qui Vive 3-2 achter.
Na een donderspeech van de coaches tijdens de rust en een aantal
tactische omzettingen kon Qui Vive eindelijk zijn stempel op de wedstrijd drukken. Dit resulteerde in de
tweede helft in een constante druk
op het doel van Alliance met een

aantal doelpunten voor Qui Vive tot
gevolg, waardoor de eindstand uiteindelijk 4-9 werd. Een eclatante
overwinning, die een kampioensteam waardig is!
De spelers en coaches, maar ook
de meegereisde ouders, waren dolblij na het klinken van het laatste
fluitsignaal. Op het veld en daarna
in het clubhuis werd dat gezamenlijk gevierd.
Een fantastisch eindresultaat van
Qui Vive JA3, een echte teamprestatie door inzet en de juiste wedstrijdinstelling. Jongens, Bas, Bram,
Daan, Jesse, Jonas, Joris, Koen, Lucas, Minze, Paul, Stan, Stef, Stijn,
Thijs, Vincent, geweldig gedaan!

16 Nieuwe Meerbode

• 14 mei 2014

De Merel organiseert
Lotusbloemtoer

Martin Bosse vliegensvlug
winnaar

De Ronde Venen – Zondag 25 mei
a.s. organiseert Toer en Trimclub
“de Merel” voor de 32e keer de Lotusbloemtoer. De tocht wordt georganiseerd in samenwerking met
de Oudercommissie van het Kinderdagcentrum De Lotusbloem uit
Aalsmeer. KDC De Lotusbloem is
een kinderdagcentrum voor kinderen van 0 tot 18 jaar met een ontwikkelingsachterstand of een verstandelijke handicap. Kinderen worden
in dit centrum niet alleen opgevangen maar ook deskundig begeleid.
De opbrengst van de tocht komt geheel ten goede aan de kinderen van
de Lotusbloem. Dit jaar zal er een
aangepaste fiets voor worden aangeschaft. Ook deze kinderen vinden
het geweldig om erop uit te zijn. Het
motto zou dus kunnen zijn: fietsen
voor (aangepaste) fietsen.

Regio - Zondag werd de vijfde
vlucht van de Vitesse competitie gevlogen door de duiven van de duivenliefhebbers uit de regio.
Omdat het zaterdag zulk slecht weer
was werden de duiven niet gelost
maar werd dit uitgesteld tot zondagmorgen. Toen klaarde het weer
al snel op in het Belgische Quievrain. Met een harde rugwind uit
het zuidwesten werden de duiven
om 08:30 uur gelost voor gemiddeld
218 km. Het was de “55” van Martin Bosse die als eerste in Uithoorn
arriveerde. Om 10:25 uur landde zij
op haar hok, daarbij maakte zij een
snelheid van 1889 m. p/minuut wat
betekent dat zij met een gemiddelde snelheid van ruim 113 km. p/uur
had gevlogen.
Tweede werd Hennie Pothuizen uit
Vinkeveen. Zijn duivin had slechts 1
seconde meer nodig om de afstand
van 218 km. te overbruggen. Derde
werd Leo v.d. Sluis uit Uithoorn.
Ook in Rayon F, waar ruim 3000 duiven van start gingen, leverden de
leden van PV Rond de Amstel weer
prima prestaties, hier werd Martin
4e, Hennie 5e en Leo 19e.
Volgend weekend staat de eerste
midfondvlucht op het programma.
Dan zullen de duiven voor het eerst
dit seizoen meer dan 300 km. moeten afleggen.

4 Verschillende afstanden
Er kunnen 4 afstanden gefietst worden, 10 km, 35 km, 70 km en 100 km.
Alle afstanden zijn via pijltjes zijn te
volgen. Een erg ontspannen manier
om een tocht te fietsen. Voor het geval u een pijl mist, krijgt u een duidelijke routebeschrijving mee.
10 Km is de afstand, voornamelijk maar niet alleen, voor de ouders
met hun kinderen op aangepaste
fietsen. Deze afstand start alleen in
Aalsmeer.
35 Km is de ideale afstand voor gezinnen met kinderen en voor de
fietser met elektrische ondersteuning. Halverwege de tocht bevindt
zich de stempelpost in Vinkeveen of
in Aalsmeer. De tocht slingert zich
door het weidegebied aan de noord
en zuidkant van Uithoorn.

70 Km is zeer geschikt voor de sportieve fietser op de gewone en de
elektrische fiets en voor de racefietser. De tocht leidt u niet alleen door
het prachtige Groene Hart, maar dit
keer ook over het Schipholterrein
waar u vaak uw vakantie begint.
100 Km is de tocht voor de racefietsers waarbij de route u nu eens
langs de startbanen van Schiphol leidt, waar u de taxiënde vliegtuigen bijna kunt aanraken, maar
ook langs de Waver, de Westeinder,
dwars door de Langeraarse plas en
door het Amsterdamse Bos.
Startplaatsen en Starttijden
Datum: zondag 25 mei
Startplaatsen: Eetcafé de Schans,
Uitweg 1 in Vinkeveen (geen 10 km)
Kinderdagcentrum De Lotusbloem,
Apollostraat 66, Aalsmeer.
Starttijden:
10 km 8.30 tot 12.00 uur
(alleen vanuit Aalsmeer)
35 km 8.30 en 12.00 uur
70 km 8.30 en 11.00 uur
100 km 8.30 en 10.00 uur
De eindcontrole sluit om 16.00 uur.
Racefietsers zijn verplicht een valhelm te dragen.
Inschrijven
Het inschrijfgeld bedraagt voor alle tochten 5.00. Bij de Lotusbloem in
Aalsmeer krijgt u “gratis” koffie en
een appelpunt met slagroom aangeboden. U wordt van harte uitgenodigd hiervoor een royale gift in de
fooienpot te doneren, welke tezamen met het inschrijfgeld ten goede
komt aan de kinderen van het kinderdagcentrum.

Open dag bij fietsvereniging de Merel
De Ronde Venen - Zondag 18 mei
houdt TTC de Merel weer een open
dag. Hebt u een racefiets en wilt u
meer gaan fietsen? Misschien wel
in groepsverband? Kom dan naar
de open dag van TTC de Merel op
zondag 18 mei. Iedereen is welkom.
Jong en oud, mannen en vrouwen,
hardrijders en recreatieve fietsers,
voor iedereen is er een geschikte
groep om mee te fietsen. Hebt u nog
geen helm? De Merel heeft helmen
beschikbaar om te lenen.
TTC de Merel, de fietsvereniging
in De Ronde Venen, wil het toerfietsen in groepsverband meer populair maken, daarom houden wij
open dag.
Bezoekers aan de open dag krijgen
informatie van ervaren toerfietsers
over de vereniging, ze krijgen tips
over het racefietsen en het fietsen
in groepsverband. Daarnaast geeft
de vereniging de mogelijkheid vrijblijvend mee te fietsen in een groep
ervaren toerfietsers.

Tijd
De open dag wordt gehouden op
zondag 18 mei en begint om 8.30
uur. U wordt ontvangen met een
kopje koffie, waarna er rond 9.00
uur 3 groepen zullen vertrekken.
Ook na afloop van de rit krijgt u iets
te drinken aangeboden. Om 9.00
uur starten er 3 verschillende groepen fietsers. Groep 1 rijdt 60 km met
een snelheid van ongeveer 30 km/
uur, Groep 2 rijdt 50 km en zal ongeveer 27 km/uur aanhouden, Groep 3
rijdt 50 km met een snelheid rond
25 km/uur.
Locatie
Eetcafé de Schans, Uitweg 1 Vinkeveen
Leuk om te weten
Elke zondagochtend is er een fietstocht in groepsverband. Elke donderdag fietst er een seniorengroep.
In de zomertijdperiode wordt ook op
woensdagavond in groepsverband
gefietst.

De volledige uitslag:
Martin Bosse, Uithoorn
Hennie Pothuizen, Vinkeveen
Leo v.d. Sluis, Uithoorn
Ron den Boer, Uithoorn
Martin v.d. Hoort, Uithoorn
Hans Half, Amstelhoek
Theo Kuylenburg, Amstelhoek
Ton Duivenvoorde, De Hoef
Alie Khodair, Aalsmeer
Peter Bosse, Uithoorn
Theo Vlasman, Uithoorn

Bevrijding bij BVU
Uithoorn - Op maandag 5 mei
speelde Bridgevereniging Uithoorn
(BVU) de 2e ronde in de 6e parencompetitie. Waar half Nederland van
de vrijheid geniet, kruisten 25 paren
bij BVU de degens. In de A-lijn ging
de overwinning naar Wim en Marcel. Met een mooi 60% spoelden zij
de nare nasmaak van vorige week
weg. Greet en Henk waren ook lekker op dreef. Zij werden 2e met
59,17% en stijgen daarmee naar de
2e plaats in de rangschikking. Ook
An en Bert lieten weer van zich horen, zij werden 3e met 58,75% en
stijgen daarmee naar plaats vier.
In de B-lijn had Riki Marijcke meegebracht. Dat was niet alleen een
gezellig weerzien van oude bekenden, maar de beide “schaakdames”
lieten ook even zien wat bridge
was. Zij werden meteen 1e en behaalden tevens de hoogste dagscore van 63,50%. De 2e plaats met

60% was voor Helma en Bep. Dan
een hele tijd niets en op 3 zien wij
Jeannette en Map verschijnen. Met
53,33% stegen zij ook naar de 3e
plaats in de totaalstand. Even volhouden, dames. Bent u net zo enthousiast als de leden van Bridgevereniging Uithoorn over het nobele bridge spel, maar is de stap
naar een club(avond) nog te groot,
dan biedt BVU de mogelijkheid om
op de dinsdag- of woensdagavond
(19:30 – 22:00 uur) onder leiding
van Hans Wagenvoort, te gaan oefenen in de huiselijke sfeer. De belangstellenden worden op een prettige manier voorbereid op het spelen binnen een bridgevereniging.
Wilt u meer weten, 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.

Legmeervogels
bij Ajax

Hetty en Ciny
clubkampioen bij ABC
Regio - Vorige week speelden we
de laatste wedstrijd van de derde
competitieronde. Zowel in de A lijn
als de B lijn hadden de paren die na
zeven weken bovenaan stonden op
de laatste competitiedag niet veel
meer te vrezen. En dit werd ook bewaarheid. In de A lijn werden Hetty
en Ciny periodekampioen en in de B
lijn waren dat Aja en John.
Op 1 mei was het vrij bridgen en
dat was te merken aan de opkomst.
Liefst zestien afmeldingen werden er genoteerd. Alvorens met het
bridgen werd begonnen, werden
door de voorzitter de prijzen uitgereikt behorende bij het periodekampioenschap, maar natuurlijk nog belangrijker het paar dat in het seizoen
2013 / 2014 clubkampioen was geworden. U heeft het al gelezen dat
waren Hetty en Ciny. Net te laat voor
een Koninklijke onderscheiding,

maar toch heel mooie prijzen, aldus
onze voorzitter.
In de A lijn waren er deze week
twaalf paren. Hetty en Ciny gedroegen zich als ware kampioenen met
weer een eerste plaats met 62,50%.
Tweede werd het paar Madelon
van Vessum en John Mocking met
58,65% en derde werden Addie en
Jeannet met 52,60%
In de B lijn werd het gelegenheidspaar Hanny Hamacher en Joop
Zoethout knap eerste met 59,38%.
Ook de tweede plaats was voor
een gelegenheidskoppel t.w. Corry Boomsma en Miep v.d. Hoek met
58,75%. Terwijl op de derde plaats
beslag werd gelegd door Lyda Zondag en Jan Visser met een score van
56,88%. De komende meimaand is
het vrij bridgen. Wilt u ook op donderdag morgen bridgen kom rustig
naar ’t Buurtnest. Nieuwe leden zijn
van harte welkom.

Bij Duikteam Thamen gratis
proefduik tijdens Sportpassie
Regio - Op 24 mei zal er in zwembad de Waterlelie weer een Sportpassie dag gehouden worden.
Duikteam Thamen is daar dan aanwezig voor uitleg en demonstratie
over duiken.
Ook kan er, als je 14 jaar of ouder
bent, een GRATIS proefduik gemaakt worden in het binnenbad.
Een ieder die daar interesse voor
heeft kan zich hiervoor opgeven via
info@thamen-diving.nl.

Als je een proefduik gaat maken,
neem dan wel zwemkleding en
eventueel zwemvliezen en duikbril
mee.
Wil je weten wat duikteam Thamen
allemaal doet en wat het kost om
een duikbrevet te halen, kom dan
langs op zaterdag 24 mei tussen
12 en 15 uur of kijk op de website: www.thamen-diving.nl voor meer
informatie en contactgegevens.

Supergoal van Daniël bij KDO JG1
De Kwakel - De uitgestelde wedstrijd tegen WMC stond afgelopen zaterdag op het programma.
De donderdag ervoor hadden we in
de stromende regen een oefenwedstrijd bij SCW afgewerkt in Rijsenhout. Dat was een geweldige happening. Dit heeft zeker goed gedaan voor deze competitiewedstrijd.
De vervangende aanvoerder Timo
koos in de eerste helft om voor de
wind te spelen. Dit zorgde ervoor
dat de 1e helft KDO voor 80% op de
helft van WMC speelde. Uit een afgeslagen aanval van KDO pikte Stijn
“Pelle” de bal op en schoof de bal
laag over de grond in het doel. Een
paar minuten later deed Chris hetzelfde en stond KDO met 2-0 voor.
De tegen aanvallen van WMC waren zeker niet ongevaarlijk. Keeper
Beau had al 2 x handelend moeten
optreden maar bij de 3e keer lukte het hem niet om de bal tegen te

houden. Na een onderschepping
van een aanval van WMC sprintte Timo via de rechterkant naar voren en gaf een perfecte voorzet die
Stijn niet kon missen en zo werd de
stand naar 3-1 getild. Vervolgens
werd WMC een tijd lang in de verdediging gedrukt. De ene corner na
de andere corner mocht onze specialist Daniël nemen. Onze spitsen
Luca en Dylan probeerde hun voet
tegen de bal te krijgen maar meerdere malen ging de bal laag voor
het doel langs. Dylan was nog het
dichtst bij een treffer maar schoot
tegen de doelman aan. Daniël had
de smaak te pakken en uit een corner verdween de bal zonder dat iemand deze had aangeraakt met een
mooie curve in het doel. Het eerste
doelpunt in een echte wedstrijd van
Daniël moest natuurlijk uitbundig
gevierd worden want zo’n supergoal
komt niet vaak voor.

Wind tegen
Voor rust scoorde Chris nog de 5-1
voor KDO. Na rust had KDO de
wind tegen en kon WMC met kick
en rush voetbal beginnen. De verdediging deed prima werk, Mark,
Timo en Joël zorgde ervoor dat ze
voetballend uit de verdediging kwamen. WMC liet nog een wapenfeit
noteren. Een afstandsschot belandde door de wind gedragen in het
doel, 5-2. KDO verscheen nog wel
een paar keer gevaarlijk voor het
doel maar WMC stond in de 2e helft
goed te verdedigen. Harm was met
een afstandsschot nog het dichtst
bij een doelpunt maar de keeper
kon nog net met zijn vingertoppen de bal tegenhouden. Eindstand
KDO-WMC 5-2.
Een aantal spelers van hen juniorenteam wil graag blijven voetballen volgend seizoen. We zoeken dan
ook spelers met een lichamelijke of

geestelijke beperking van 17 jaar of
ouder die in een nieuw te formeren
seniorenteam wil spelen. Daarnaast
kunnen kinderen blijven instromen
voor het aanvullen van ons pupillenen juniorenteam. Voor informatie
neemt contact op met de wedstrijdcoördinator G-voetbal van KDO via
veldvoetbal.g-voetbal@kdo.nl
en
kijk op www.kdo.nl

Uithoorn - Zondag jl. hebben
3 scheidsrechters van de Legmeervogels acte de presence gegeven
bij Ajax op de Toekomst. Ajax organiseerde het jaarlijks terugkerende Jany van der Veen toernooi,
dit is een toernooi voor de D1 en
E1. Rutger Postema, Marcello Boud
en Jesse de Bakker (vlnr op de foto)
maakten deel uit van het team van
scheidsrechters die de wedstrijden
leidden. Deelnemende teams aan
dit toernooi waren, behalve Ajax,
Sparta Rotterdam, FC Groningen,
Cercle Brugge, Feyenoord, PSV, Willem2/RKC en ADO Den Haag.

Qui Vive Dames 1 zeker
van promotie
De Kwakel - Het eerste Damesteam van Qui Vive won gisteren ook
haar wedstrijd tegen Fletiomare (De
Meern) met 4-1.
Doordat Reigers (Hoofddorp) haar
wedstrijd verloor tegen De Kraaien
(Wijdewormer) is Qui Vive inmiddels
zeker van promotie naar de eerst
klasse. Reden voor een klein verdiend feestje na afloop van de wedstrijd.
Op een doornat veld in de stromende regen, was het moeilijk hockeyen. Ballen rolden langzaam en het
was hard werken. Hierdoor kwamen ballen – zeker in de eerste helft
– niet altijd terecht waar ze bedoeld
waren. In de zesde minuut wist Barbara Schmidt hier gebruik van te
maken door een hoge bal te spelen die door de tegenstander niet
gestopt kon worden. Willemijn de
Bruin kwam daardoor vrij te staan
voor de keeper en komen en kon
met backhandschot het eerste doelpunt maken.
Daarna was het vooral hard buffelen. Qui Vive was niet altijd even
scherp en maakte soms onnodige
fouten. In de tiende minuut resulteerde dat in een strafcorner voor
Fletiomare, die lafjes werd uitverdedigd, waardoor een speler van
Fletiomare vrij kwam te staan en
kon scoren.

Rust
Gelukkig voor Qui Vive wisten ze
nog net voor de rust de stand op 2-1
te brengen door een volstrekt identiek doelpunt als het eerste: via een
hoge bal van Barbara Schmidt, die
niet goed gestopt werd door Fletiomare, waardoor Willemijn de Bruin
weer vrij gespeeld, werd er via een
backhandschot gescoord. In de
tweede helft was Qui Vive duidelijk
scherper en kon zij het spel meer
domineren.
Dit resulteerde in de vijfde minuut in
een strafcorner die Barbara Schmidt
wist te verzilveren en in een mooi
doelpunt van Maxime Eindhoven, 2
minuten voor het eind van de wedstrijd. Na afloop van de wedstrijd
werd Maxime Eindhoven uitgeroepen tot ‘woman of the match’ voor
haar inzet tijdens de wedstrijd en
natuurlijk haar eerste doelpunt als
voorhoedespeelster. Met nog twee
wedstrijden voor de boeg is Qui Vive
verzekerd van promotie.
Er resten nog twee spannende wedstrijden, uit tegen Xenios en thuis op
25 mei tegen Naarden waarin bepaald zal gaan worden of Qui Vive
of Athena de uiteindelijke poulewinnaar zal worden.
Voor deze laatste wedstrijd op 25
mei kan Qui Vive alle steun van publiek gebruiken.

