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,,Ik ben een soort 
Pippie Langkous”

Thuis bij Ellen 

Fotowedstrijd Werelderfgoed Thuis
Nederland heeft tien plekken die zo uniek zijn in 
de wereld dat ze op de Unesco Werelderfgoedlijst 
staan. Deze werelderfgoederen vertellen op bij-
zondere wijze het verhaal van Nederland. Denk 
bijvoorbeeld aan Droogmakerij de Beemster, de Stel-
ling van Amsterdam, Grachtengordel Amsterdam 
of Molencomplex Kinderdijk-Elshout. Zonder het 
direct door te hebben zijn deze iconen regelmatig 
in de huiskamer terug te vinden. Ze hangen aan 
de muur, staan op het dressoir of hangen voor het 
raam. Voor de manifestatie ‘Werelderfgoed Thuis’ is 
fotograaf en journalist Hans Aarsman op zoek naar 
werelderfgoed in de huiskamer. Aarsman: ,,Bij mijn 
ouders thuis hing een borduurwerkje van de molens 
van Kinderdijk. Geen idee wie het gemaakt had of 
hoe het daar kwam. Ook niet waar het gebleven 
is. Ik kan me zelfs niet herinneren dat we ooit in 
Kinderdijk zijn geweest. Maar dat borduurwerkje zit 
ergens in mijn hoofd en gaat er nooit meer uit. Hoe-
veel Nederlanders zouden zijn opgegroeid met een 
binnenkamerse versie van een werelderfgoed: een 
borduurwerk, tegeltableau, kop-en-schoteltje, lepel, 
schilderij, schaalmodel, zelfgemaakt of gekocht?”

Fotografeer vóór 23 mei een Werelderfgoed Thuis en 
plaats deze met #werelderfgoedthuis op Facebook, 
Instagram of Twitter. Een foto mailen is ook mo-
gelijk. Alle inzendingen komen vervolgens op deze 
pagina te staan waar gestemd kan worden op de 
mooiste foto. Uit de inzendingen worden door een 
vakjury, bestaande uit Erwin Olaf, Rineke Dijkstra 
en Erik Kessels, negen winnende foto’s gekozen. 
Het publiek kiest de tiende winnende foto. Er zijn 
tien Werelderfgoed prijzen. Van een weekend trip 
naar Terschelling tot een welnessdag in Fort Resort 
Beemster. De tien Nederlandse werelderfgoederen 
zijn: Schokland en omgeving, Stelling van Amster-
dam, Molencomplex Kinderdijk-Elshout, Willemstad 
Curaçao, ir. D.F. Woudagemaal, Droogmakerij 
de Beemster, Rietveld Schröderhuis, Waddenzee, 
Grachtengordel Amsterdam en Van Nellefabriek. 

Digibeet

Toen mij zoon de basisschoolleeftijd had, nam 
hij vriendjes mee naar huis. Zo had hij vis-
vriendjes waarmee hij de polder introk, mono-
polyvriendjes waar hij eindeloos rijk mee werd 
en gamevriendjes met wie hij virtueel voetbalde 
of slechteriken uitschakelde. Uit school was er 
eerst verplicht iets drinken en een fruitrondje. 
Vond ik belangrijk voordat ze richting computer 
verdwenen om zich te verliezen in een wedstrijd.
Als moeder wil je dat kinderen gezond opgroei-
en en het liefst heel slim worden door voor-
geschotelde vitamines. Af en toe betrad ik het 
toneel om te kijken of alles goed ging en om 
eventueel nog wat eetwerk naar binnen te 
gooien. Zo kwam het dat ik het gamevriendje 
hoorde zeggen: “Dit is onhandig hoor en kan 
veel effi  ciënter, zal ik het even veranderen?” 
Voor ik kon ingrijpen, klikte hij het een en 
ander door of weg, dat weet ik niet meer pre-
cies en zag mijn menubalk van de PC er totaal 
anders uit. Dit 11-jarig knaapje probeerde mij 
nog uit te leggen wat hij gedaan had en omdat 
ik het niet begreep, bedacht ik hardop dat hij 
vast iets met computers zou gaan doen, later 
als hij groot was. Ja, dat was wel de bedoeling 
zei hij en hoppa daar veranderde hij weer 
even een instelling. Inmiddels is dit bewuste 
gamevriendje een leuke vent van 21 jaar. En 
omdat onze computer hopeloos vastloopt 
in iMovie, vragen we hem om hulp want ik 
verdenk hem ervan zelf een computer te zijn. 
Met een nonchalante blik klikt hij mappen open 
waarvan wij het bestaan niet wisten en hup-
pelt hij door bestanden die totaal onbegrijpe-
lijke taal herbergen. Hij discussieert met mijn 
zoon en ik hoor kreten als database, torrent met 
transmitter, illegale downloads, the unarchiver, 
zip programma’s uitpakken en codes schrijven 
met Java. Waar wij gek worden van de hoeveel-
heid wachtwoorden, meldt hij er geen een te
hoeven onthouden want hij heeft ze handig 
ondergebracht in een versleuteld program-
maatje wat je zo eff e zelf kunt regelen. Nou 
wíj eff e niet hoor en ik al helemaal niet! Je 
kunt mij net zo goed in een klas met Russen 
zetten, daar begrijp ik ongeveer evenveel van. 
Maar echtgenoot en zoon vinden het machtig 
interessant en kijken leergierig mee over zijn 
schouder naar elle lange regels met cijfertjes 
en rare combinaties van woorden. Na twee
en een half uur lijkt het geregeld, kijken wij 
scheel van de ingewikkelde schermen en pakt 
hij opgewekt zijn spullen om te vertrekken. Als 
ik de volgende dag de computer aanzet, blijkt 
iMovie weer te bewegen en merk ik tot mijn 
vreugde dat een aantal zaken vlotter gaan. 
Slimme jongen hoor. Komt vast door mijn 
fruitrondje.
Monique Teeling

 COLUMN

Waar normaliter het ‘snelste asfalt van Noord-
Holland’ het strijdtoneel is voor de gemotori-
seerde twee- en vierwielers, wordt Circuit Park 
Zandvoort tijdens het Cycling Zandvoort-weekend 
het domein van de fi etsers. 
Het sportieve hoogtepunt van de derde editie van 
Cycling Zandvoort is de 24-uursrace voor ama-
teurwielrenners. De wedstrijd start op zaterdag 
13 juni om 12.00 uur en biedt de deelnemende 
teams niet alleen een bijzondere uitdaging om de 
endurance-race bij zowel dag, als nacht te trot-
seren, ook wordt er gereden door legendarische 
bochten als de Tarzanbocht en het Scheivlak. Er is 
bovendien een scholierenkampioenschap. De zes-
uursrace voor scholieren start tegelijkertijd met 
de populaire 24-uurs race van Cycling Zandvoort. 

Kinderen kunnen op hun eigen fi ets ook meedoen 
aan een wedstrijd. Bezoekers die nieuwsgierig 
zijn naar het comfort van een E-bike, kunnen 
op zondag 14 juni zeker veel plezier beleven op 
Circuit Park Zandvoort. Op een speciaal parcours 
van 1,5 kilometer kunnen veel verschillende E-
bikes gratis getest worden, van maar liefst dertig 
verschillende elektrische fi etsmerken uit verschil-
lende prijsklassen. Verschillende professionals 
zijn aanwezig voor advies en tips. Ook gelden 
speciale kortingen, wanneer men na een testrit 
besluit tot aanschaf van een nieuwe E-bike. Een 
deel van de opbrengst van deze dag gaat naar 
Stichting Sam. Er zijn geen speciale toegangs-
kaarten nodig. kijk voor meer informatie op 
www.cyclingzandvoort.nl.

Op 13 en 14 juni is de Zandvoortse 
racepiste het toneel van een 
weekend vol � etsplezier met, naast 
de bekende 24 uurs-race op de � ets, 
ook veel activiteiten voor jong en oud.

Fietsen op het 
circuit

Het Werelderfgoed Podium in Amsterdam is dé 
startplek om kennis te maken met deze iconen 
van wereldformaat. Vanaf 1 juni wordt het 
Werelderfgoed Podium omgetoverd tot een kijk-
doos waarin een selectie van de huisvlijt uit de
huiskamers te zien is.

Op 13 en 14 juni is de Zandvoortse 
racepiste het toneel van een 
weekend vol � etsplezier met, naast 
de bekende 24 uurs-race op de � ets, 
ook veel activiteiten voor jong en oud.

Hoorn schudt op zijn 
grondvesten
Op 31 mei: is het weer Hoorn Rock-’n-roll 
Sunday, tijd voor de petticoats en vetkuiven. 
Vanaf 14.00 uur kan iedereen gratis genieten 
van de sfeer en onvervalste rockabilly-
muziek in en om de twintig deelnemende 
cafés in de Hoornse binnenstad. Bekijk het 
programma en alle bijzonderheden op 
www.rocknrollhoorn.nl.

www.uithoorn.nl/bis

H. Heyermanslaan 2 - UithoornH. Heyermanslaan 2 - Uithoorn
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Dodenherdenking 
drukbezocht in De Kwakel
De Kwakel - Het 4 mei comité De 
Kwakel (scoutinggroep St. Joannes) 
organiseerde dit jaar voor de ze-
vende keer een herdenking. De ie-
der jaar drukker bezochte herden-
king vond voor de vijfde keer plaats 
in het Egeltjesbos. De herdenking 
heeft zeker 500 belangstellenden 
getrokken. 
Iedereen werd aan het begin van de 
herdenking welkom geheten door 
Yvonne Voorn, waarna alle scou-
tingleden zich opstelden op de dijk 
en de vlagceremonie volgde door 
twee leden van de scouting. Wal-
ter Hoogendoorn deed namens het 
4 mei comité een inleidend woord-
je om het thema van dit jaar ‘Wie de 
ogen sluit voor het verleden, is blind 
voor de toekomst’ toe te lichten. Om 
handen en voeten te geven aan het 
thema, had het comité een kunst-
werk gemaakt, dat een man symbo-
liseerde die zowel naar de toekomst 
kijkt als naar het verleden.

Verdeeld over de avond was er een 
aantal sprekers. Door de scouting-
groep werden er drie gedichten 
voorgedragen. 
- Roelof Hoogendoorn (scouting-

tak de Stam) droeg een gedicht 
voor: Gestorven helden, ge-
schreven door hemzelf.

- Marwa Harown (scoutingtak de 

gidsen) droeg een gedicht voor: 
Mijn tijdreis, geschreven door 
Esther Grit. 

- Daan Buskermolen (scouting-
tak de verkenners) droeg een 
gedicht voor: Stilte, geschreven 
door Sienna Hernandez. 

Gedichten
De laatste twee gedichten zijn een 
selectie uit gedichten die de afgelo-
pen tien jaar zijn voorgedragen tij-
dens de nationale Dodenherden-
king. 
Gerard Vlutters hield een zeer 
mooie toespraak met betrekking tot 
het thema. De toespraak was vooral 
indrukwekkend, omdat het verhaal 
dat hij vertelde het heftige verhaal 
was van een 7-jarig jongetje dat de 
oorlog heeft meegemaakt en dat 
7-jarige jongetje was hij zelf.
Als laatste droeg Quirinus Meijer 
namens wandelclub ‘de Bermen-
duikers’ een gedicht voor: ‘De tocht 
trekt stille sporen’, geschreven door 
Dick Gebuys en Quirinus Meijer zelf. 
De avond werd tussen de stukken 
en gedichten door muzikaal onder-
steund. Na alle gesproken woor-
den was het tijd voor de trompettist 
Erik van der Heijden om de taptoe te 
spelen. Waarna de 2 minuten stilte 
volgden. Na de twee minuten stilte 
werd het Wilhelmus meegezongen. 

Kranslegging
Hierna volgde de kranslegging. De 
eerste krans werd gelegd door Sil-
via Meijer en Dick Meijer, namens 
wandelclub De Bermenduikers. De 
tweede krans werd gelegd door Jim 
Raadschelders en Ferry Bunscho-
ten namens de scouting. De derde 
krans werd gelegd door Phoebe v/d 
Hoorn, Michelle Hoogeveen, Man-
dy Cornelissen & Jill van Wees van 
het meisjes-E voetbalteam namens 
KDO. Na de kranslegging werd er 
door twee welpen, Maik Kandelaar 
en Joris Wijfjes, een aantal spreu-
ken voorgelezen. De welpen en de 
shanties hadden zelf bloemen ge-
maakt. Aan deze bloemen hingen 
spreuken met daarop wat vrijheid 
voor hen betekent. Na deze woor-
den staken de welpen en de shan-
ties hun zelfgemaakte bloemen in 
vazen bij het monument. De aanwe-
zigen werd de mogelijkheid gebo-
den een roos te leggen bij het tijde-
lijke stiltemonument, waarna de le-
den van de scouting volgden. 

Hierna was de herdenking ten ein-
de. Het comité kijkt weer terug op 
een zeer geslaagde herdenking en 
wil eenieder die een bijdrage, in 
welke vorm dan ook, heeft geleverd 
voor deze herdenking, hartelijk be-
danken.

Uithoorn - Afgelopen zaterdag was de lokale politieke partij Ons Uithoorn aan het werk op kwekerij ‘De Noord-
poel’ aan de Poelweg in De Kwakel. De lokale politieke partij had op de Kwakelse Veiling 2014 een kavel ingebracht 
(een dagdeel werk) en deze is bij opbod verkocht. Hoogste bieder bleek Arnoud van der Knaap, eigenaar van de 
kwekerij. De opbrengst van deze kavel (170 euro) is inmiddels terechtgekomen bij het Kwakelse verenigingsleven.

Uithoorn - Vorige week is gestart 
met de plaatsing van ondergrondse 
afvalcontainers in Meerwijk. Het be-
treft in totaal 48 containers op ver-
schillende plaatsen in Meerwijk. Het 
plaatsen duurt naar verwachting 4 
weken. 
De planning is onder voorbehoud 
van onvoorziene (weers)omstan-
digheden. Op de plekken waar een 

container wordt geplaatst zal en-
kele dagen van te voren een aan-
kondigingsbord worden geplaatst. 
De ondergrondse containers zul-
len worden gebruikt voor de in-
zameling van gf/restafval. Als al-
le ondergrondse containers zijn ge-
plaatst wordt uw minicontainer, die 
nu wordt gebruikt voor gf/restaf-
val, gebruikt voor de inzameling van 

plastic, metaal en drinkpakken. Het 
huidige deksel van uw minicontai-
ner zal worden vervangen voor een 
oranjedeksel. Bewoners in Meer-
wijk ontvangen bericht wanneer dit 
precies zal worden uitgevoerd. Voor 
vragen kunt u contact opnemen 
met de heer E. Valkenburg van de 
afdeling Leefomgeving op tel. 0297-
513111.

Uithoorn - ”Amsterdam vanaf het 
water is toch wel heel mooi om te 
zien” was een veel gehoorde op-
merking in de rondvaartboot van 
de Zonnebloem die de havens en 
grachten van onze hoofdstad be-
voer.
Jaarlijks worden de gasten van de 
Zonnebloem afdeling Uithoorn/
Amstelhoek in de gelegenheid ge-
steld zich op te geven voor de rond-
vaart in Amsterdam. Ook dit jaar ge-
beurde dat weer en wel afgelopen 
week. ’s Ochtends om ongeveer tien 
uur vertrok de autobus met 42 gas-
ten en 7 vrijwilligers richting Am-
sterdam. Daar aangekomen stap-
ten de gasten over van de autobus 
in de rondvaartboot. In 4 uur tijd kon 
men zich vergapen aan onder ande-
re twee enorme cruiseschepen en 
prachtige panden aan de Heren- 
en Prinsengracht. Aan de inwen-
dige mens was ook goed gedacht. 

Dat mag ook wel als je 4 uur op een 
boot zit! Gestart werd met koffi e en 
thee met cake. De lunch begon met 
soep en werd gevolgd door sand-
wiches. Ook daar werden koffi e en 
thee bij geserveerd. De lunch werd 
afgesloten met een ‘toetje’. ’s Mid-
dags was er dan nog frisdrank. Na 
een enerverende tocht werden de 
tevreden gasten weer met dezelf-
de autobus naar Uithoorn gebracht. 
Dank gaat uit naar Mies Griffi oen 
en Marianne de Galan die deze 
dag organiseerden. Zij kunnen te-
rugzien op een geslaagde dag. Ui-
teraard worden ook de vrijwilligers 
en de chauffeurs die de gasten met 
hun eigen auto naar en van de au-
tobus vervoerden voor hun inzet be-
dankt. Dankzij sponsorgelden van 
de PPG-groep (voorheen de Sigma-
groep) kon de fi nanciële bijdrage 
van de gasten voor deze dag aan-
zienlijk worden beperkt.

Gasten de Zonnebloem 
‘te water’

Ons Uithoorn aan het werk op kwekerij
 Op de foto v.l.n.r. Benno van Dam, Arnoud van der Knaap, Brenda Elgersma en Frans Boonman.

Plaatsing ondergrondse afvalcontainers

Uithoorn - Vorige week gingen de 
peuters van kinderopvang de Blok-
kendoos er eens lekker erop uit in 
de natuur. Onder begeleiding van 
Emilie van ‘Natuur is feest’ moch-
ten de kinderen even helemaal los 
in het Libellebos. Ze gingen op zoek 
naar allemaal diertjes die in het bos 
leven, zoals wormen, spinnen, bla-
deren, takken, bloemen en nog veel 
meer. Zo konden ze zien wat er in 
de natuur allemaal leeft. De wet-
houder van Uithoorn, Ria Zijlstra, 

kwam ook een kijkje nemen. Brood 
& Spelen vindt buitenspelen en erop 
uit in de natuur erg belangrijk. Het 
is gezond en de kinderen doen vita-
mine-D op. Ook krijgen de kinderen 
de ruimte om de wereld te ontdek-
ken en te rennen, te klimmen en te 
klauteren in het bos. 

Het is voor alle kinderen van belang 
de zintuigen te prikkelen en naar 
buiten te gaan. Vies worden is dan 
ook helemaal niet erg.

Peuters maken kennis met 
de natuur
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www.uithoorn.nl
www.twitter.com/Gem_Uithoorn
7 dagen per week, 24 uur per dag

Gemeentehuis
Laan van Meerwijk 16
1423 AJ Uithoorn
0297-513111 
ma., di., wo., do. 08.30-17.00 uur
vrijdag 08.30-12.00 uur
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
gemeente@uithoorn.nl

Klant Contact Centrum 
Zonder afspraak:
ma., di., do.  08.30-17.00 uur
woensdag 08.30-20.00 uur
vrijdag 08.30-12.00 uur

Burgerzaken (reisdocumenten, 
rijbewijzen en verklaringen)
Met afspraak:
ma., di., do. 08.30-14.00 uur
woensdag 08.30-13.00 uur 
 17.00-20.00 uur
vrijdag  08.30-12.00 uur
Zonder afspraak:
woensdag 13.00-17.00 uur

Sociaal loket 
(Wmo, jeugd, werk & inkomen)
Telefonisch (0297) 513111 
en met afspraak::
ma., di., do.  08.30-14.00 uur

Gemeentewerf en 
scheidingsdepot
ma., wo., vr., za. 09.00-12.30 uur 
 13.00-16.30 uur

Informatiecentrum 
Dorpscentrum
Dorpsstraat 15 Uithoorn
(0297) 513111
dorpscentrum@uithoorn.nl
di. t/m vr. 13.00-17.00 uur

Ruimte huren?
Accommodatie van gemeente 
Uithoorn huren? 
Kijk op www.uithoorn.nl/ruimtehuren

Commissievergaderingen
Kijk voor actuele commissievergade-
ringen en informatie over de raad op 
www.uithoorn.nl/bis
Twitter: www.twitter.com/RaadUithoorn

Burgemeester of 
wethouder spreken?
U kunt een afspraak maken via 
hun secretaresse: 0297-513151. 
U kunt ze ook een e-mail sturen 
met uw vraag of opmerking:
dagmar.oudshoorn@uithoorn.nl
marvin.polak@uithoorn.nl
ria.zijlstra@uithoorn.nl
hans.bouma @uithoorn.nl

Redactie
Team Communicatie
gemeentepagina@uithoorn.nl

COLOFON

Gemeente Uithoorn

De offi ciële mededelingen en bekendmakingen zijn een wekelijkse publicatie 
van de gemeente Uithoorn. In deze rubriek staan offi ciële mededelingen en 
bekendmakingen die voor u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouw-
plannen of verkeersbesluiten bij u in de buurt. Bovendien wordt vermeld waar 
u de plannen kunt bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. 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, tele-
foon 0297 513111, of u kunt mailen naar gemeente@uithoorn.nl. U kunt de 
offi ciële mededelingen en bekendmakingen ook vinden op www.uithoorn.nl.

PROCEDURE 
Ter inzage
Stukken die ter inzage liggen kunnen door iedereen worden ingekeken. De 
stukken liggen ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum (Laan van 
Meerwijk 16) tijdens de openingstijden. Alleen wanneer dat is aangegeven 
liggen de stukken ook ergens anders ter inzage zoals bij de openbare bi-
bliotheek De Hoeksteen of dorpshuis De Quakel. De openingstijden van 
het gemeentelijk informatiecentrum en de openbare bibliotheek kunt u vin-
den in de colofon. 
Zienswijzen
Zienswijzen kunnen door iedereen kenbaar worden gemaakt. Dit moet 
schriftelijk worden gedaan bij burgemeester en wethouders van Uithoorn 
(Laan van Meerwijk 16) tenzij anders vermeld.
Bezwaren
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden be-
zwaar indienen. Bezwaren moeten voorzien zijn van motivatie en schriftelijk 
worden ingediend bij burgemeester en wethouders van Uithoorn (Laan van 
Meerwijk 16) tenzij anders vermeld. Voor het verstrijken van de bezwaarter-
mijn moet het bezwaarschrift zijn ingediend. Een bezwaarschrift heeft geen 
schorsende werking. Dit betekent dat de vergunning voor het verstrijken van 
de termijn al kan zijn uitgevoerd (met het risico dat het eventueel weer onge-
daan moet worden gemaakt).
Voorlopige voorzieningen
Om ervoor te zorgen dat er geen gebruik wordt gemaakt van de vergunning, 
kan een voorlopige voorziening worden aangevraagd. Het aanvragen van 
een voorlopige voorziening kan bij de sector bestuursrecht van de arron-
dissementsrechtbank (voorzieningenrechter) via het adres: Postbus 75850, 
1070 AW in Amsterdam. Een verzoek om een voorlopige voorziening moet 
ook een motivatie bevatten. Voor het aanvragen van een voorlopige voorzie-
ning worden door de rechtbank kosten in rekening gebracht. 
Beroep
Wij maken u erop attent dat u op grond van de Algemene wet bestuursrecht 
binnen zes weken na verzending van onze beslissing in beroep kunt gaan 
bij de sector bestuursrecht van de Rechtbank, Postbus 75850, 1070 AW Am-
sterdam. Voor de behandeling van het beroepsschrift door de rechtbank wor-
den u griffi ekosten in rekening gebracht. Een dergelijk beroepsschrift heeft 
geen schorsende werking. Wel bestaat de mogelijkheid om de president van 
de rechtbank in Amsterdam te verzoeken een voorlopige voorziening te tref-
fen. 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 verorde-
ningen en verkeersbesluiten alleen nog digitaal inzien via  www.offi cielebe-
kendmakingen.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.offi cielebekendmakingen.nl?
- Verordeningen 
- Verkeersbesluiten
- Ruimtelijke plannen (publicatie ook via de Gemeentepagina).

 TER INZAGE
Tijdelijk: 
- Re-integratieverordening Participatiewet. Inzageperiode van 2 april 2015 t/m 14 

mei 2015. Inlichtingen bij afdeling Ontwikkeling M. Bulthuis, (0297) 513111.
- Besluit wijzigen komgrenzen ten noorden van De Kwakel, Inzageperiode van 18 

april 2015 t/m 10 juni 2015. Inlichtingen bij afdeling Leefomgeving, R. van de Pol 
(0297) 5131111.

- Ontwerpbestemmingsplan Legmeer-West. Inzageperiode 15 mei 2015 t/m 26 ju-
ni 2015. Inlichtingen bij de afdeling Ontwikkeling, A. Stevens (0297) 513 111.

 INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING
De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van bezwaren 
hiertegen is nog niet mogelijk.
De Kwakel
- Boterdijk 57a, aanvraag omgevingsvergunning voor het wijzigen van de voorge-

vel. Ontvangen 30 april 2015.
- Dwarsweg 15, aanvraag omgevingsvergunning voor het uitbreiden van het be-

staande kassencomplex. Ontvangen 23 april 2015.
- Hoek Hoofdweg / Legmeerdijk, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaat-

sen van een V-frame ten behoeve van reclame. Ontvangen 4 mei 2015.
Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Eger 25 en 27, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een vlon-

der. Ontvangen 21 april 2015.
- Goudlijster 5 te Uithoorn, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van 

een steiger. Ontvangen 1 mei 2015.

 INGETROKKEN BOUWVERGUNNING
Thamerdal
- Zijdelveld 28a, reguliere bouwvergunning voor het herstellen van de fundering.

 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 noe-
men aanvraag:
De Kwakel
- Mijnsherenweg 8, aanvraag omgevingsvergunning voor het uitbreiden van de 

bestaande bedrijfsruimte fase 1.

 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
- Burgemeester Brautigamlaan 3 t/m 33 en Burgemeester van Meetelenstraat 22 

t/m 52, omgevingsvergunning voor het oprichten van 32 eengezinswoningen. 
Bezwaar: t/m 9 juni 2015.

- Burgemeester Fremery Kalffl aan 1 t/m 23, Burgemeester Letschertlaan 1 t/m 11 
en 1a t/m 11a, Burgemeester van Meetelenstraat 35 t/m 47, Petrus Steenkamp-
weg 2 t/m 12 en 2a t/m 12a en Thamerweg 100 t/m 122, omgevingsvergunning 
voor het oprichten van 55 woningen. Bezwaar: t/m 9 juni 2015.

De Kwakel
- Jaagpad 18c te De Kwakel, aanvraag omgevingsvergunning voor het oprichten 

van een schuilstal. Bezwaar: t/m 9 juni 2015.
Dorpscentrum
- Wilhelminakade 11. Gewijzigde vergunningen in verband met wijziging terras 

aan de exploitant van Grieks Restaurant Irodion voor het exploiteren van een 
horecabedrijf t/m 11 juni 2015 en een Drank- en horecavergunning. Bezwaar t/m 
17 juni 2015.

Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Amstelplein. Verklaring van geen bezwaar aan Amstel Blazers Collectief voor het 

organiseren van een straatoptreden op 29 augustus 2015.
Overige bekendmakingen / Uithoorn - De Kwakel
- Vergunning aan Rode Kruis afdeling Uithoorn/De Kwakel voor het organiseren 

van de rolstoelvierdaagse van 30 juni t/m 3 juli 2015. Bezwaar t/m 17 juni 2015.
- Vergunning aan Event support Holland voor het plaatsen van 20 tijdelijke recla-

meborden om kenbaarheid te geven aan de braderie op 13 juni 2015. Bezwaar 
t/m 10 juni 2015.

Thamerdal
- Plesmanhof. Vergunning aan Hemubo betontechniek voor het plaatsen van een 

schafkeet, eco-toilet en afvalkist op de openbare weg t/m 20 juni 2015. Bezwaar 
t/m 12 juni 2015.

Zijdelwaard (Europarei)
- Arthur van Schendellaan 55. Melding ontvangen van Villa Kakelbont Vrouwen-

studio voor het organiseren van een snuffelmarkt op 16 mei 2015.
- Van Eedenlaan 33. Vergunning aan de heer Verpoorten voor het plaatsen van 

een afvalcontainer t/m 1 juni 2015. Bezwaar t/m 10 juni 2015. 
- Winkelcentrum Zijdelwaardplein, vergunning kabels en leidingen voor het omleg-

gen c.q. vervangen van hoofdleiding gas en de realisering van nieuwe gasaan-
sluitingen. Bezwaar t/m 19 juni 2015.

 SPEELAUTOMATENHAL
Op 23 april 1987 heeft de gemeenteraad besloten om geen verordening vast te stel-
len waarbij het mogelijk wordt gemaakt om een speelautomatenhal te exploiteren in 
Uithoorn. Omdat dit besluit enige tijd geleden is genomen, is de raad gevraagd dit 
besluit te actualiseren. Inmiddels is dit gebeurd. De gemeenteraad heeft in haar ver-
gadering van 3 april 2015 (wederom) besloten geen verordening vast te stellen waar-
bij het mogelijk wordt gemaakt om een speelautomatenhal in Uithoorn te exploiteren.

 TER INZAGE LEGGING 
 ONTWERPBESTEMMINGSPLAN LEGMEER-WEST
Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken bekend dat het ontwerpbestem-
mingsplan Legmeer-West met identifi catiecode NL.IMRO.0451.BPLegmeerwest-
OW01 met ingang van vrijdag 15 mei 2015 gedurende zes weken ter inzage ligt.
Toelichting
Op grond van de Wet ruimtelijke ordening mogen bestemmingsplannen niet ouder 
zijn dan 10 jaar en moeten bestemmingsplannen digitaal worden opgesteld volgens 
landelijke standaarden (SVBP 2012). Om deze reden wordt het bestemmingsplan 
Legmeer-West uit 2005 geactualiseerd. De actualisatie van Legmeer-West betreft 
hoofdzakelijk een actualisatie van de bestaande regelingen. Waar nodig wordt het 
bestemmingsplan aangepast aan de actuele situatie, wettelijke regelingen en beleid.
Ter inzage
Het ontwerpbestemmingsplan Legmeer-West ligt vanaf vrijdag 15 mei 2015 tot en 
met donderdag 25 juni 2015 ter inzage. Het ontwerpbestemmingsplan is digitaal te 
raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl. Daarnaast ligt het ontwerpbestemmings-
plan ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum in de hal van het gemeente-
huis gedurende de openingstijden van het gemeentehuis.
Indienen zienswijze 
Gedurende bovengenoemde termijn van zes weken kan een ieder zijn of haar ziens-
wijze over het ontwerpbestemmingsplan kenbaar maken aan de gemeenteraad van 
de gemeente Uithoorn, postbus 8, 1420 AA Uithoorn. De gemeenteraad zal met in-
achtneming van eventuele zienswijzen, een beslissing nemen over de vaststelling 
van het bestemmingsplan.  
Uithoorn, 13 mei 2015

 WET MILIEUBEHEER
Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken bekend dat zij 2 melding hebben 
ontvangen op grond van de Wet milieubeheer. 
Activiteitenbesluit milieubeheer
- oprichting In den Ossewaerd op de locatie Vuurlijn 50 De Kwakel. Melding ont-

vangen op 22 april 2015.
- wijziging bedrijf Mts P.P. Bos en C.J.C. Verleun op de locatie Drechtdijk 125 De 

Kwakel. Melding ontvangen op 6 mei 2015.
Op deze inrichtingen zijn algemene regels van toepassing waardoor de vergun-
ningsplicht op grond van de Wet milieubeheer vervalt. De Algemene wet bestuurs-
recht biedt geen mogelijkheid tot het inbrengen van bedenkingen of het instellen 
van beroep.
Uithoorn, 11 mei 2015 

 BEKENDMAKING OPENBARE VERGADERINGEN WELSTANDSCOMMIS-
SIE
Een onafhankelijke welstandscommissie adviseert burgemeester en wethouders 
over het uiterlijk en de plaatsing van bouwwerken. Wanneer u als geïnteresseerde 
een vergadering wilt bijwonen, kunt u zich vooraf aanmelden op telefoonnummer 
(0297) 513231. Hier kunt u ook informatie inwinnen over de plaats, het tijdstip, de 
agenda en het aanvragen van spreektijd.

OFFICIËLE MEDEDELINGEN EN BEKENDMAKINGEN

D e gemeente Uithoorn staat dit jaar 
op gepaste wijze stil bij de landelij-
ke veteranendag. Inwoners van Uit-
hoorn kunnen van 8 t/m 24 juni eer 
betonen aan veteranen door in het 
gemeentehuis een tekst op de ‘Wall 

of honour’ achter te laten. Burge-
meester Dagmar Oudshoorn zal 
hiertoe op 8 juni de aftrap doen. Ge-
interesseerden zijn van harte wel-
kom. Meer informatie hierover vindt 
u binnenkort op www.uithoorn.nl

Landelijke Veteranendag

Feest op de Waterlijn
Na jaren van voorbereiding is het nu zo ver: de Waterlijn is zo goed als 
klaar! De oever van de Amstel in het centrum van Uithoorn is omgeto-
verd tot een prachtige boulevard waar ruimte is om te fl aneren of lek-
ker op het terras te zitten. De passantenhaven is vernieuwd en uitge-
breid waardoor meer waterrecreanten Uithoorn kunnen aandoen. Met 
de herinrichting van de Waterlijn is een langgekoesterde wens van on-
dernemers, inwoners én gemeente in vervulling gegaan. 

Offi ciële opening
Op 28 mei wordt de Waterlijn officieel geopend door Commissa-
ris van de Koning de heer J.W. Remkes. Op vrijdag 29 (avond) 
en zaterdag 30 mei (overdag en avond) organiseren Ontwik-
kelcombinatie Hart aan de Amstel en Uithoornse onderne-
mers verschillende activiteiten langs de Waterlijn. Zie hiervoor 
www.hartaandeamstel.nl

Met de herinrichting van de Water-
lijn zijn de parkeerplaatsen op de ka-
de vervallen. Deze parkeerplaatsen 
zijn eerder al gecompenseerd op het 
parkeerterrein aan de Prinses Irenel-
aan en worden meegenomen in de 
plannen voor het Amstelplein. Daar-
naast zijn er nieuwe parkeerplaatsen 
in aanleg onder het Piet de Kruifvia-
duct. Op de Waterlijn zelf geldt een 
parkeerverbod, u riskeert een boete 
als u daar parkeert!
Daarnaast is de Waterlijn eenrich-
tingverkeer voor auto’s én bromfi et-
sers tussen de Petrus Steenkamp-
weg en de Blomstraat. Dat is de toe-

Nieuwe verkeersregels

Onkruidbestrijding
Vanaf 11 mei 2015 beginnen we met 
onkruidbestrijding op open verhar-
ding. Dit doen wij volgens de DOB 
Methode (Duurzaam Onkruidbe-
heer). Gemiddeld duurt de onkruid-
bestrijding 4 tot 6 weken.
Het onkruid tussen tegels van stoe-
pen en in de goten wordt de komen-
de weken in de hele gemeente weg-
gehaald volgens de DOB methode. 

Het is een landelijke methode die is 
ontstaan in overleg met drinkwater-
bedrijven. Volgens de DOB metho-
de mag het chemische middel gly-
fosfaat gebruikt worden. Hoe lang 
de onkruidbestrijdingsronde duurt is 
niet zeker. Als het regent of gaat re-
genen kan er niet gewerkt worden. 
Het middel zou dan te snel wegspoe-
len.

Leerlingenvervoer 2015-2016 
aanvragen vóór 1 juni 2015
Als uw kind niet zelfstandig naar 
school kan, is er voor uw kind leerlin-
genvervoer. 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 leerlin-
genvervoer (schooljaar 2015/2016) 
moet u met uw DigiD-code invullen 
via www.uithoorn.nl 
Om in aanmerking te komen voor 
het leerlingenvervoer (regeling) 
moet u het aanvraagformulier vóór 
1 juni 2015 indienen. Aanvragen die 
na 1 juni bij ons binnen komen, ne-
men we niet meer direct in behande-

ling. Daardoor kan het vervoer van 
de leerling niet op tijd ingaan. In dat 
geval moeten ouders/verzorgers zelf 
zorgen voor vervoer naar school. De 
kosten hiervan zijn voor eigen reke-
ning. 
De invoering van de Wet Passend 
Onderwijs zorgt er voor dat er een 
aantal wijzigingen hebben plaatsge-
vonden voor het leerlingenvervoer. 
Deze wijzigingen zijn vastgelegd in 
de Verordening leerlingenvervoer 
gemeente Uithoorn 2015 en in de 
Beleidsregels leerlingenvervoer Uit-
hoorn 2015. De verordening, be-
leidsregels en een overzicht van de 
wijzigingen treft u aan via eerderge-
noemde website.

gestane rijrichting. Met de herinrich-
ting is er geen ruimte meer om elkaar 
te passeren. Fietsers kunnen wel in 
twee richtingen rijden.

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





www.ivn.nl/derondevenen&uithoorn

NATUUR 
DICHT
BIJ HUIS

Elke veertien dagen vindt u hier een column van het Instituut voor natuur-
educatie en duurzaamheid (IVN), afdeling De Ronde Venen & Uithoorn.
IVN-meldpunt natuurwaarnemingen: telefoon 0297-563183.
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DoktersDiensten
Spoedgevallen overdag via 
eigen huisarts en dan toets 1. 
Spoedgevallen avond/nacht/
weekenden via huisartsenpost 
Ziekenhuis Amstelveen, 
tel. 020-4562000.

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

DierenHULP
Dierenambulance, tel: 06-
53315557.

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

brAnDweer & PoLitie
Brandweer, tel. 020-5556666. 
Politie, tel: 0900-8844.

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

PsycHoLogiscHe 
HULPverLening
Praktijk voor Eerstelijns-
psychologie Nes a/d Amstel
Mw. drs. C. de Klerk, gezond-
heidszorgpsycholoog (BIG gere-
gistreerd) 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, Integraal 
Therapeut, 0297-267960; 
www.destroom.info

gezonDHeiDszorg-
PsycHoLoog
Psychotherapeut Dr. R.J. Filius
ELIAGG Uithoorn, 
Ondernemingsweg 230, 
1422 DZ Uithoorn, 0297-569544
www.eliagguithoorn.nl
Praktijk Van ‘t Hoff
Biedt behandelingen aan  
kinderen, jongeren, volwassenen, 
ouders en gezinnen.
Tel. 06-51994830 
www.psychologen-uithoorn.nl

INFORMATIEF

COLOFON

Verschijnt woensdag
EditiE 3:
Uithoorn, dE KwaKEl, 
nEs a/d amstEl

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

aanleveren van advertentie:
verkoopuithoorn@meerbode.nl

advertentieverkoop:
Nel van der Pol
Kees Jan Koedam

advertentie-tarieven:
op aanvraag

aanleveren van kopij:
redactieuithoorn@meerbode.nl

redactie:
Nel van der Pol

Correspondent:
André Veenstra

druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

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

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

128e jaargang

oplagE: 14.400

ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren 
op artikelen of zijn mening te geven 
op ontwikkelingen die spelen bin-
nen 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 beschik-
baar wordt gesteld aan derden. 
Dus ook niet per e-mail, fotokopie 
of anderszins zonder uitdrukkelijke, 
schriftelijke toestemming van de 
uitgever!

www.mEErbodE.nl

sinds 1888

Mijmeringen
Meivakantie
Het is de maand met de meeste vrije da-
gen, tenminste voor mijn gevoel dan. Het 
lijkt wel alsof iedereen ergens wel een 
paar dagen, een of twee weken meiva-
kantie heeft. Is het niet in de week na Koningsdag, dan wel in de week 
van de Dodenherdenking en Bevrijdingsdag. Dan komen de weken er 
nog aan met een Hemelvaartsdag en daarna nog Pinksteren.  Kortom 
een hoop vrije dagen waardoor de weken een beetje raar kunnen ver-
lopen. Je zou er in de war van raken.

Scholen
Alle scholen lijken wel een verschillende planning te hebben qua va-
kanties. Het heeft niet alleen te maken met de regio waar je woont. 
Ook telt mee of het gaat om basisonderwijs of middelbaar onderwijs 
en waar de school voor kiest. Zo hoor ik nu van vele gezinnen dat elk 
kind in een andere week de meivakantie heeft. Met een beetje mazzel 
heb je dan een week waarin alles samen komt en iedereen vrij heeft. 
En anders heb je pech en is het gezin niet samen.  Misschien is het ook 
helemaal niet erg, maar ik vind het wel fi jn als iedereen tegelijk vrij is 
voor het echte vakantiegevoel.

Vakantiegevoel
De laatste tijd hoor ik mezelf steeds vaker zeggen dat ik zo’ n zin heb 
ik vakantie. Dat heeft alles te maken met de drukte waar ik nu midden-
in zit en waarvan het einde nog niet in zicht is. Weet iemand überhaupt 
wat de toekomst brengt? Van belang is het dan om in het moment te 
zijn en daarin de rust te vinden. De ene dag lukt me dat beter dan de 
andere dag en regelmatig dwaal ik dus af met mijn gedachten en denk 
dan toch stiekem aan de toekomst en aan die vrije dagen die lonken. 
Even iets langer los zijn van het werk, even geen wekker ‘s ochtends, 
even buiten de standaard structuur leven en nieuwe energie opdoen 
op andere plekken dan thuis.

Weer
Het weer gaat langzamerhand ook meewerken aan dat fi jne vakantie-
gevoel. De temperatuur iets hoger dan 15 graden en een zonnetje ge-
ven mij al een gelukzalig gevoel.  Een vakantiegevoel kun je immers 
ook bereiken door een ritje te maken met de fi ets of auto en simpelweg 
een ijsje ergens te halen of een terrasje te pakken. En de geur van een 
BBQ met smeulende kooltjes geeft mij ook altijd instant een fi jn ge-
voel. Alleen die geur opsnuiven is al voldoende om te denken “oh lek-
ker”.  Niet alleen de geur van een BBQ, ook de geur van pas gemaaid 
gras vind ik zalig. Misschien is het ook wel gewoon buiten zijn en daar-
door alles horen, voelen en ruiken. Je zintuigen gebruiken zorgt er ook 
voor dat je in het moment leeft.

Moederdag
In onze meivakantie viel ook Moederdag. Een dag waar ik tegenwoor-
dig van kan genieten, omdat ik nu zelf moeder ben. Vroeger vond ik 
het vreselijk, omdat mensen die hun moeder hebben verloren op die 
dag op allerlei mogelijke manieren met dat verlies worden geconfron-
teerd. Maar nu kan ik in het nu zijn en genieten van Moederdag omdat 
ik twee geweldige zoons heb gekregen. Dankbaar ben ik, want ik heb 
het mooiste cadeau ooit gekregen toen ik moeder werd. En dat ik dat 
nu mocht vieren op vakantie, is de kers op de taart.

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

   Goed geschoten...

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

Kleintje natuur in eigen tuin
Na overwintering van de grootste egel onder de bloempot  in on-
ze tuin, genieten we nu iedere avond van dit trio. Zodra de scheme-
ring invalt komen ze eten en drinken. Wel geven wij ze speciaal egel 
voer en water.
Ans en Bert van Beek

Veel lawaai, maar wel leuk
Ze maken dan misschien wat veel lawaai, maar wij vinden ze nog 
steeds prachtig in onze tuin.
Marjon Hosmar

Familie wandeling
Amstelhoek - Op deze foto bewoners van de Hare Krishna bewe-
ging met hun ossen die  in het gelijknamige kasteel in Septon (Bel-
gië) wonen en gefotografeerd voor ons huis aldaar. Ik heb dit tafereel 
familie wandeling genoemd! Deze twee bewoners van de Hare Krish-
na leefgemeenschap gaan regelmatig met hun ossen een wandeling 
in de omgeving maken en zo te zien doen zij hun ossen er een plezier 
mee. Al met al een vredig tafereeltje! 
Fred Klein

De buizerd, de krielhaan 
en de krielkip
Krielkippen zijn gezellige die-
ren. Ze scharrelen over mijn erf 
en door de tuin en laten me altijd 
horen hoe ze zich voelen: tevre-
den kokkokjes, alarmroepen, be-
delgeluiden. En als ze iets te kla-
gen hebben staan ze ’s ochtends 
voor de voordeur. Dat bete-
kent: “ik wil kipkorrels, ik wil wa-
ter”. Gelukkig komt dat niet vaak 
voor. Ze doen ook nuttig werk: 
ze krabben onkruid weg, leggen 
heerlijke eieren. Elk jaar zorgen 
de drie kippen en de haan voor 
een nageslacht dat ik binnen de 
perken probeer te houden. Elk 12 
kuikens is wel veel. Vier per kip 
is genoeg vind ik. Maar de slim-
ste kip “legt weg”, verbergt haar 
eieren op een plaats die ik niet 
vind.  Ik weet wel dat ze weg-
legt, want ze is ’s nachts niet in 
het kippenhok. En komt dus toch 
met 15 kuikens tevoorschijn. Als 
de kippen  rondlopen met hun 
kuikens verandert er van alles. 
De haan wordt jaloers en pro-
beert de kuikens weg te werken. 
Immers, zolang de kip moedert 
mag de haan haar niet dekken. 
En de kippen proberen  een ze-
kere veiligheid voor hun kuikens 
te scheppen. Het gevaar komt 

van boven. In het begin eksters, 
later de buizerd kunnen gemak-
kelijk kuikens uit het rijtje pik-
ken en oppeuzelen. Meestal red-
den ze het toch met hun kuikens 
en krijgen we ze allemaal groot. 
Moeilijk wel, want als de haan-
tjes groot zijn gaan ze vechten 
en moeten ze worden afgevoerd. 
Maar dan is het augustus, de 
kuikens zijn groot geworden. Ik 
kom thuis en hoor alarmgeluid.
Alarmgeluid van een kip. Ik loop 
rond en zie de reden van het 
alarm. Een buizerd zit in mijn 
weilandje rustig te pikken in mijn 
krielhaan.
Als ik dichterbij kom vliegt de 
buizerd op. Maar de krielhaan is 
wel echt dood en voor één der-
de opgegeten. Wat kan er ge-
beurd zijn? Ik stel me voor dat 
één van de kippen werd aange-
vallen door de buizerd  en dat 
de haan haar wilde verdedigen. 
Het kostte hem zijn leven. En 
toen heel bijzonder:  die nacht 
ging één van de kippen niet in 
het hok, maar ze ging naast het 
kadaver van de haan in het wei-
landje waken. De volgende nacht 
was dat over: de buizerd had de 
haan compleet verorberd.

Catherine

Haat en liefde in de polder

www.ivn.nl/derondevenen&uithoorn

NATUUR 
DICHT
BIJ HUIS

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

Vita-wijksteunpunt
Bilderdijkhof, 
Bilderdijkhof 1 Uithoorn, 
0297-567209, 
www.vitawelzijnenadvies.nl

Week agenda 
Vita Welzijn

Bingo in Bilderdijkhof 
én in het Buurtnest
Vrijdag 15 mei, aanvang 13.30 
uur is er bingo in wijksteun-
punt Bilderdijkhof en woensdag 
27 mei, aanvang 13.45 uur in ’t 
Buurtnest. De kaartjes kosten 
50 eurocent per stuk en de toe-
gang is gratis. Welkom!

Vrijdag 22 mei, zaal 
open om 13.30 uur: 
Amsterdamse middag: 
Deze middag worden er beken-
de smartlappen gespeeld door 
Louise Prins op de accordeon 
waarbij uit volle borst mee mag 
worden gezongen. Komt u ook? 
De prijs is 6 euro incl. koffi e, 1 
consumptie en lekkere hapjes. 

Wereldkeuken 
Europarei
Uithoorn - Op 20 mei  is er weer 
een Wereldkeuken in het Buurt-
nest. Deze avond kunt u gaan ge-
nieten van gerechten uit de Suri-
naamse, Indische en Japanse keu-
kens. De avond begint om 18:00 uur 
in het Buurtnest. Arthur Van Schen-
dellaan 59 in Uithoorn. Aanmelden 
kan tot 18 mei door een mail te stu-
ren naar wereldkeukeneuroparei@
gmail.com. Wil je op de hoogte ge-
houden worden van alle activiteiten 
van de Wereldkeuken, like dan on-
ze facebookpagina Wereldkeuken 
Europarei. Vind je het leuk om voor 
een grote groep te koken stuur dan 
een mail naar wereldkeukeneuro-
parei@gmail.com.

De Kwakel - Het is weer zover: ge-
zien het succes van voorgaande ac-
ties en de vele enthousiaste reac-
ties hebben de ondernemers in De 
Kwakel hun handen wederom ineen 
geslagen. Dit voorjaar doen er maar 
liefst 17 ondernemers mee, dus nog 
meer kans voor u op één van de ve-
le prijzen. Bij uw aankopen bij één 
van de deelnemende ondernemers 
ontvangt u van de een zgn. “Kwake-
laartje”. Dit is een kanskaart waar-
mee u, door deze in te vullen en in 
te leveren, kans maakt op één van 
de vele mooie en een aantal smake-
lijke prijzen. 
Een extra waardering voor trouwe 
klanten en een extra motivatie voor 
nieuwe consumenten om kennis te 
maken met de kwaliteit, service en 
gastvrijheid van de Kwakelse Mid-
denstand. 

De hoofdprijs een dames- of heren-
fi ets naar keuze ter waarde van 580 
euro.
1e prijs: een compleet barbecue 
 pakket voor 10 personen, 
2e prijs: een Poldersport arrange-
 ment voor 10 personen, 
3e prijs: een 186-delige 
 gereedschapset 

4e prijs: een 3-gangendiner voor 
 2 personen bij Bistro-9. 
Daarnaast zijn er nog tientallen an-
dere prijzen te winnen!

De uiterste inleverdatum van de 
“Kwakelaartjes” is zaterdag 13 juni 
2015 voor 18:00 uur. Prijswinnaars 
krijgen telefonisch bericht waar en 
wanneer de prijs opgehaald kan 
worden. 

Onderstaande ondernemers hopen 
u spoedig te mogen begroeten en 
de Kwakelaartjes te overhandigen!
• Bakkerij Westerbos/Mens
• Knipsalon Care for Hair
• Kwaliteitsslagerij Eijk en Veld 
• E-Markt Schalkwijk
• Cafetaria-eethuis ‘t Trefpunt 
• Lek Bloemenservice
• Ambulante vishandel Fish-Nederland
• Bar het Fort
• Het Fruitpaleis
• Bistro-9
• Zorgboerderij-winkel Inner-Art
• Bonny’s Beauty
• Scheepers/Wijfjes zonwering 
• Poldersport
• van Rijn fi etsen
• Café AnderZ
• Reclamebureau A & M Producties

Kwakelaartjes actie bij 
lokale ondernemers 

in De Kwakel

Uithoorn - Of je nu al jaren bij een 
oratoriumkoor zingt of nooit ver-
der bent gekomen dan de badka-
mer, of je normaal alleen van pop-
muziek houdt en dit je eerste ken-
nismaking met operamuziek zou 
worden: de operareis die Ferdinand 
Beuse gaat organiseren wil je ab-
soluut niet missen. ‘Het geheim van 
de Hoeksteen - een BIBLIOPERA’ 
wordt een muziektheaterstuk over 
het leven en werk van Gerrit Riet-
veld, de wereldberoemde architect 
die Uithoorn een monument naliet. 
De regie van dit totaaltheater is in 
handen van Toine Paauwe, die ook 
tekent voor de teksten op basis van 
een door Marcel Sneijder aangele-
verd script. Met zijn veelzijdige er-
varing op het terrein van musical en 
theater staat Toine samen met Fer-
dinand garant voor een spectaculai-

re voorstelling. Het publiek zal ver-
rast worden door acties van zan-
gers én acteurs op diverse podia in 
en rond het gebouw. Op dit moment 
wordt de laatste hand gelegd aan de 
rolverdeling en het libretto.  Zodra 
de uitwerking gereed is worden de 
data voor audities en repetities be-
kendgemaakt. Aanmelding voor het 
projectkoor van Ferdinand is reeds 
mogelijk via www.vocalcompany.nl/
bibliopera. De uitvoering zal plaats-
vinden in het weekend van 3 en 4 
oktober ter gelegenheid van het 
50-jarig jubileum van De Hoek-
steen. Dit project is een ultieme uit-
daging voor elk talent in Uithoorn! 

Talentenjacht voor 
jubileumvoorstelling geopend
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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 stand-
punt in. Wij vinden dat alle mededelingen, nieuwsfei-
ten en overige onderwerpen die zich in het openbaar 
afspelen en zeker die zaken die tijdens gemeente-
lijke vergaderingen, bijeenkomsten of interviews 
worden gedaan, in onze krant horen. Alle lezers van 
onze krant, ook die niet bij zo’n bijeenkomst of ver-
gadering of wat dan ook aanwezig waren, behoren 
daarvan kennis te kunnen nemen. Ingezonden brie-
ven 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.

REACTIE VAN EEN LEZER
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Koningsdag was dankzij het on-
verwachte mooie weer een gezel-
lige dag met de gebruikelijke vrij-
markt. De dag was compleet met 
de uitstekende band Woodworks, 
die ’s middags speelde bij Drinken 
& zo. Eerder had de eigenaar Han 
Nollen in deze krant al geklaagd 
over het feit dat er geen vergun-
ning voor een buitenoptreden ver-
kregen kon worden, omdat er geen 
helderheid was over het gereed 
zijn van de kade. 

De band bestaande uit drie mu-
zikanten zou binnen spelen, maar 
speelde de eerste sessie uit ei-
gen beweging buiten op de kade. 
Op Koningsdag mag iedereen bui-
ten muziek maken, toch? Het was 
een geweldige show en het gezel-
lige publiek was super enthousi-
ast. Nu hoor ik dat de gemeente 
toch een schriftelijke reprimande 
heeft gestuurd vanwege het orga-
niseren van een evenement zonder 
vergunning. 

Gemeente Uithoorn 
waarom nou toch?

nieuw wakker geschud in mijn 
bed. Vervolgens vonden een reeks 
activiteiten in mijn straat plaats, 
die ik niet kon bijhouden. Er wer-
den zonder communicatie beton-
nen platen in het Oranjepark ge-
legd, er werden nieuwe verkeers-
borden geplaatst en het zware 
vrachtverkeer reed opeens in twee 
richtingen door de straat met als 
gevolg dat mijn huis de hele dag 
stond te schudden. Zo erg, dat ik 
er op een gegeven moment mis-
selijk van werd. Ik waande mij op 
een groot cruiseschip, waar ik vele 
jaren werkervaring op heb gehad. 
Bij het omzetten van die mentale 
knop, verdween de misselijkheid, 
maar ik zat helemaal niet op een 
groot cruiseschip, maar gewoon te 
thuis te werken in mijn eigen huis!

Buren
Mijn buren ondervonden soortge-
lijke ervaringen en wij bundelden 
onze krachten om vragen te stel-
len en puzzelstukjes te verzame-
len. Tot die tijd had de Gemeen-
te Uithoorn over niets gecommu-
niceerd. Er bleek op 17 december 
2014 een verkeersbesluit te zijn 
genomen om de Oranjelaan open 
te stellen voor verkeer in twee 
richtingen. Dat verkeersbesluit is 
tijdens de kerstvakantie gepubli-
ceerd in de Staatscourant. Als ge-
volg daarvan moest een tijdelij-
ke parkeervoorziening met beton-
nen rij-/parkeerplaten worden ge-
realiseerd in het Oranjepark. Mijn 
buren en ik liepen achter de fei-
ten aan en moesten de puzzel-
stukjes zoeken om de puzzel van 
de Gemeente Uithoorn in elkaar te 
zetten met betrekking tot de uit-
voeringsplannen. De projectleider 
van de gemeente kreeg ik niet te 
spreken, omdat de werkuitvoerder 
van het uitvoeringsbedrijf hier-
voor werd aangesteld. Er werd een 
spreekuur ingericht tijdens werk-
tijd, waardoor ik er zelf niet heen 
kon gaan. Mijn eigen werk moest 
ook doorgaan, dus ik zag mij in 
een spagaat voor wat betreft het 

stellen van prioriteiten. De bezwa-
ren hebben er uiteindelijk voor 
gezorgd, dat het verkeersbesluit 
werd ingetrokken nog vóór het 
beëindigen van de bezwaarter-
mijn. Met een glimlach werd ons 
meegedeeld, dat het grote werk 
voor het voltooien van de Waterlijn 
toch al was gedaan... Is dit niet de 
omgekeerde wereld? Eerst moet 
toch de bewaartermijn worden af-
gewacht alvorens met de uitvoe-
ring van dat besluit kan worden 
begonnen? Hebben wij als bur-
gers niet de plicht bij het aanvra-
gen van vergunningen daarop te 
wachten? Wat maakt, dat de Ge-
meente Uithoorn daar zelf niet op 
hoeft te wachten? 

Zomer
Inmiddels begint het zomer te wor-
den en ontsieren de betonnen rij-/
parkeerplaten al weken, zo niet 
maanden functieloos het Oranje-
park. Bij navraag over het verwij-
deren van deze betonnen platen 
wordt de Gemeente Uithoorn op-
eens wakker en krijg ik te horen, 
dat er volgende week een brief 
wordt rondgestuurd met informa-
tie hierover. Dit roept vele vraag-
tekens bij mij op en ik vraag door. 
Deze betonnen platen zijn neer-
gelegd in strijd met artikel 5.11 
aantasting groenvoorziening door 
voertuigen. Hierover heeft destijds 
vooraf geen informatie plaatsge-
vonden en ik weet niet of de cor-
recte procedure voor afwijken van 
dit artikel is gevolgd. Ik weet wel, 
dat er geruchten zijn om deze be-
tonnen platen nogmaals te gaan 
inzetten bij de realisering van het 
cultuurcentrum. Als de Gemeente 
Uithoorn zo met zijn inwoners kan 
omgaan, mogen de inwoners dan 
ook zo met de gemeente omgaan? 
In gedachten zie ik allemaal illega-
le aanbouw, hoogbouw en uitbrei-
ding verschijnen en ben van plan 
zelf een tuinhuisje in het Oranje-
park te plaatsen…

M van Bentum uit Uithoorn

Speelt de Gemeente 
Uithoorn een strategisch 
spel met inwoners?

ERA De Koning Makelaardij 
wordt De Koning makelaars
Uithoorn - ERA De Koning Make-
laardij, het makelaarskantoor met zes 
vestigingen in het Groene Hart, heet 

voortaan De Koning makelaars. Re-
den van de naamswijziging is dat het 
bedrijf nog duidelijker wil laten zien 

hoe dicht zij bij de klant staat. De 
naamswijziging gaat gepaard met de 
introductie van een herkenbare, toe-

Minipolo toernooi 28 mei

Top-badmintonster bij 
BC Space Shuttle!

Regio - De waterpolo afdeling van 
ZPV de Amstel organiseert een mi-
nipolo toernooi voor alle kinderen 
uit de buurt in de leeftijdscategorie 
10-14. Onder leiding van professio-
nele scheidsrechters zullen er wed-
strijdjes waterpolo gespeeld wor-
den op elk niveau in het Veenwei-
debad te Mijdrecht. Dit evenement 
zal donderdagavond 28 mei  plaats-
vinden. Alle kinderen, wel of geen 
lid van ZPV de Amstel, wel of geen 
ervaring met waterpolo kunnen mee 
doen met dit evenement. Wel is mi-
nimaal een zwemdiploma A van be-
lang. Als ouder bent u natuurlijk ook 
van harte welkom om uw kind aan 
te moedigen, er is genoeg ruim-
te in het zwembad.  De avond zal 
om 18:15 starten in het Veenweide-

bad met een korte uitleg. Als u de 
hoofdingang van Optisport binnen 
loopt, kunt u rechts van de receptie 
door een deur naar het zwembad. 
Van 18:30 tot 19:30 worden de wed-
strijdjes gespeeld in de verschillen-
de categorieën. Om 19:45 zal het 
toernooi afgesloten worden in het 
clubhuis met een drankje en wat 
lekkers. Het enige wat je mee hoeft 
te nemen is een zwembroek of bad-
pak en een handdoek. Opgeven? 
Stuur een e-mail naar waterpolo@
zpv-de-amstel.nl en vermeld daarin 
de na(a)m(en) van de deelnemer(s) 
met leeftijd en een e-mailadres. De 
inschrijving sluit op zaterdag 23 mei. 
25 mei zal er nog een e-mail uitgaan 
naar alle deelnemers met de laatste 
informatie

Uithoorn - Maandag 18 mei komt 
eredivisie speelster Soraya de Visch 
Eijbergen een clinic geven bij de 
jeugd van badmintonvereniging 
Space Shuttle. Soraya speelt in de 
badminton eredivisie en heeft met 
haar team twee maal de landsti-
tel behaald. Maar is daarnaast ook 

Europees kampioen geworden. 
Met recht een topspeelster dus. BC 
Space Shuttle is heel trots Soraya 
te mogen verwelkomen op de club. 
Ze zal een clinic geven op maandag 
18 mei van 18:00 tot 19:30 in Sport-
hal De Scheg. Iedereen is van harte 
welkom deze topper in actie te zien!

Badmintonvereniging De 
Kwakel zoekt oud-leden

Sport en spel reünie bij KDO

De Kwakel - De badmintonvereni-
ging De Kwakel bestaat dit jaar 30 
jaar en dat is natuurlijk reden voor 
een aantal feestelijke activiteiten. En 
één daarvan is een gezellig toernooi 
met oud-leden op maandag 1 juni in 
de KDO-sporthal. In 1985 begonnen 
als een klein clubje dat graag op 
een recreatieve manier badminton 
wilde spelen, is het uitgegroeid tot 
een grote groep van ruim 85 bad-
mintonliefhebbers. 

De senioren spelen al sinds jaar en 
dag op de maandagavond en de 
jeugd leeft zich uit op de zaterdag-
ochtend. In de loop der jaren heb-
ben velen al kennis gemaakt met 
onze vereniging. En in dit jubile-

umjaar nodigen we dan ook graag 
weer oud-leden uit om nog eens 
een avondje met ons mee te spelen. 
Dus ben jij ooit lid geweest en vind 
je het leuk om weer eens een kijkje 
te nemen op de maandagavond, dan 
verwelkomen we je graag! Maan-
dag 1 juni organiseren we een ge-
zellig toernooitje met/voor oud-le-
den, waar uiteraard voldoende tijd is 
om oude herinneringen op te halen. 
Het toernooi duurt van 20.00 tot on-
geveer 22.30 uur, waarna we verder 
kunnen napraten in de KDO-kanti-
ne onder het genot van een verfris-
send drankje. Je kunt je tot maan-
dag 25 mei aanmelden door een 
mail te sturen naar ReunieBVDK@
gmail.com. Wij hebben er veel zin in!

De Kwakel - De uitnodigingen zijn 
de deur uit en over een paar we-
ken en is het zover: de Sport en Spel 
reünie!! Het is alweer 40 jaar gele-
den dat de eerste tentharingen de 
grond in gingen op het KDO-terrein 
en het startsein werd gegeven voor 
een weekend vol sportief vermaak. 
We hebben onze stinkende best ge-
daan iedereen via een persoonlij-
ke uitnodiging te bereiken. Heb jij 
geen uitnodiging gehad, maar heb 
je bijvoorbeeld wel geholpen bij de 

spelletjes, eetgroep, bouwploeg, in 
de creativiteitstent of bij de speur-
tocht? Meld je dan met je naam en 
adres aan via sportenspel40jaar@
sportenspeldekwakel.nl Wij zorgen 
dan dat er een uitnodiging jouw 
kant uitkomt. Want zeg nou zelf, wat 
is er leuker om met elkaar de Sport 
en Spel geschiedenis de revue te la-
ten passeren aan de hand van anek-
dotes en foto’s (die in groten getale 
zijn aangeleverd). Wij hopen op een 
grote opkomst!

Feest op sportpark 
Randhoorn
Uithoorn - Afgelopen zondag was 
er dan de laatste competitie ronde. 
Het eerste elftal bond de strijd aan 
tegen Pancratius. Dit was een wed-
strijd waar niets meer op het spel 
stond. Pancratius kon niets meer 
halen; geen kampioenschap en ook 
geen periodetitel. Toch heeft het er 
lang naar uitgezien dat de gasten 
uit Badhoevedorp mee zouden strij-
den om het kampioenschap. Maar 
na de winterstop ging het stukken 
minder en raakte de eerste plaats 
meer en meer uit zicht. Legmeervo-
gels waren sinds vorige week veilig 
in de haven aangekomen en speelt 
ook volgend seizoen in de 2e klas-
se. Na 90 minuten was de eind-
stand van 3-1 bereikt in het duel 
Legmeervogels – Pancratius. Doel-
punten voor Legmeervogels zijn ge-
scoord door Mels Bos al na 2 mi-
nuten. 20 minuten later is het Ro-
wan Hogenboom die de 2-0 scoort. 
Vlak voor de rust komt Pancratius 
even terug en scoort de 2-1. Dit is 
dan ook de ruststand. De 2e helft 
golft het spel op en neer maar is 
ook duidelijk te merken dat er voor 
beide parijen niets meer te winnen 
val. In de 90ste minuut bepaald Bilal 
el Achkar de eindstand op 3-1. Leg-
meervogels zijn uiteindelijk geëin-
digd op een 9e plaats met 39 pun-
ten uit 26 duels.

Voor het duel van Legmeervogels 
1 was er de laatste wedstrijd voor 
Legmeervogels 2. Althans als het 
zelf wint van De Dijk 2 en SDO , 
het nummer 3 op de ranglijst te-
gen VVIJ, de nummer 2 gelijk ein-
digt of dat SDO als winnaar van 
het veld stapt. De stand in de re-
serve 1ste klasse is dat Legmeer-

vogels en VVIJ aan de leiding gaan 
met 59 punten uit 25 duels en SDO 
staat 3e met 58 punten uit 25 du-
els. Het is zelfs zo dat de nummer 3 
SDO kampioen kon worden als het 
dan zelf wint van VVIJ en Legmeer-
vogels verliest van De Dijk. Nu zover 
is het niet gekomen. De diesel van 
Legmeervogels komt langzaam op 
gang. Pas in de 38ste minuut wordt 
het 1-0 voor Legmeervogels en dan 
is de diesel op stoom. Legmeervo-
gels stappen dan na 90 minuten 
met een klikkende overwinning van 
12-0 van het veld. Aan de eerste op-
dracht is dan voldaan om kampioen 
te worden; winnen van De Dijk 2. 
Dan is het wachten op de eindstand 
van SDO 2 – VVIJ 2. Om zeker te 
weten wat er in Bussum gebeurt, is 
Paul Legez vertrokken naar het duel 
SDO 2 – VVIJ 2. Wachten duurt dan 
lang. Uiteindelijk komt dan het ver-
lossend telefoontje SDO 2 – VVIJ 2 
is geëindigd in 1-1. Dit betekent dan 
dat Legmeervogels 2 de kampioens-
vlag kan hijsen en kan het feest los 
barsten. Legmeervogels 2 kampioen 
in de reserve 1ste klasse en pro-
moveert naar het hoogst haalbare, 
de reserve hoofdklasse. Nog nooit 
in het bestaan van Legmeervogels 
heeft een elftal van Legmeervogels 
in de reserve hoofdklasse gespeeld. 
Dit kampioenschap onder leiding 
van trainer Peter de Groot, elftal lei-
der Sjaak v.d. Tol en verzorgster Na-
di Blokhuis is dan ook een presta-
tie om zeer trots op te zijn. Temeer 
ook dat een tweede elftal vaak spe-
lers moet leveren aan het eerste elf-
tal. En desondanks de vele wijzigin-
gen is het elftal gewoon ff kampioen 
geworden. Eigenlijk is het een dub-
bele felicitaties waard. 

Al enkele jaren worden mijn buren 
en ik in de Oranjelaan op de hoog-
te gehouden van de schitterende 
plannen met betrekking tot het 
renoveren van het Oude Dorp. Ik 
werd er blij van, want steeds meer 
panden op het Marktplein kwa-
men leeg te staan met verpaupe-
ring tot gevolg. De laatste infor-
matie was, dat deze werkzaamhe-
den zouden starten als de omleg-
ging van de N201 gereed was. Ik 
kon niet wachten en keek uit naar 
een nieuw mooi Oud Dorpscen-
trum. 

Twee weken
Twee weken voor kerstmis 2014 
werd ik ’s morgens rond 07.00 uur 
wakker geschud in mijn bed. Mijn 
hele huis stond te schudden… 
wat was dat? Ik schoof de gordij-
nen opzij en zag zware vrachtwa-
gens door mijn straat, de Oranjel-

aan rijden. Geschrokken stond ik 
op en werd vervolgens ingehaald 
door de waan van de dag met be-
trekking tot mijn eigen werk. De 
volgende ochtend gebeurde het-
zelfde. Ik zag een groot bord voor 
mijn woonkamerraam geplaatst 
met informatie over het afsluiten 
van wegen. Ik nam mij voor la-
ter die dag contact op te nemen, 
wat dat allemaal te betekenen had 
en of dat bord niet een paar me-
ter naar voren of naar achteren 
geplaatst zou kunnen worden. Ik 
vroeg de Gemeente Uithoorn om 
antwoord, maar kreeg dit ant-
woord van het uitvoerend bedrijf, 
die mij verzekerde, dat het binnen 
twee weken zou worden verwij-
derd. Gelukkig dacht ik, over twee 
weken is alles weer voorbij. 

Weer wakker 
Begin januari 2015 werd ik op-

Ik vind dit een buitengewoon 
kleinzielige houding van de ge-
meente Uithoorn. Zij zijn zelf niet 
in staat om een aannemer aan te 
sturen zodat het werk op tijd ge-
reed is en ook niet helder naar 
de middenstand te communice-
ren. Onder deze omstandigheden 
is een coulantere houding meer op 
zijn plaats. Ik wil hier graag Han 
een pluim geven voor het runnen 
van dit geweldige café waar het 
altijd prettig toeven is en waar hij 
erop toeziet dat er nooit gedonder 
is. Hij organiseert naast leuke op-
tredens ook de All American Day 
wat altijd een groot regionaal feest 
is. Ondanks dat hier voor de or-
ganisatie een turf van een draai-

boek klaar ligt, is de gemeente al-
tijd buitengewoon terughoudend 
met een vergunning. Een beet-
je meer vertrouwen in onze erva-
ren horecaondernemer zou geen 
kwaad kunnen. We hebben  straks 
een prachtige nieuwe kade maar 
wellicht geen horecaondernemers 
meer, omdat ze failliet zijn of het 
zat zijn. Laten we echter de toe-
komst optimistisch tegemoet zien. 
Ik hoop dat alle horecaonderne-
mers hun activiteiten blijven voort-
zetten en dat de gemeente zich 
optimaal van haar dienstbare kant 
laat zien. Laat de zomer maar ko-
men.

Gerhard Scheltens, Uithoorn

Handbaldames zoeken 
versterking
Uithoorn - Het handbal dames 3 
team van Legmeervogels zoekt ver-
sterking. Herintreders en andere ge-
interesseerden worden uitgenodigd 
langs te komen bij een training. Het 
derde handbalteam van Legmeervo-
gels is een enthousiast team, dat de 
combinatie van leuk spelen combi-
neert met een goede teamgeest. In 
de wedstrijd wordt vol passie ge-
probeerd het uiterste uit de wed-
strijd te halen. Daar buiten is het een 
gezellige groep die er samen wat 
leuks van maakt. Door wat wisselin-
gen heeft het team plaats voor nieu-
we spelers. Daarbij wordt zowel ge-
zocht naar nieuw spelers, als naar 

speelsters die na een paar jaar weer 
zin hebben in het handbalspel. Het 
team traint momenteel op woens-
dagavond vanaf 20:15 op het terrein 
van De Legmeervogels. Het speelt 
buiten wedstrijden op een doorde-
weekse avond. ’s Winters speelt het 
team wedstrijden op zondag in de 
zaal, thuis is dat de Scheg. Het team 
vindt het leuk als geïnteresseerden 
een keer langs komen om te kijken 
bij de training. Aanmelding daarvoor 
of meer informatie kan bij legmeer-
vogels@handbal.nl of op facebook 
Legmeervogels Dames 3, Legmeer-
vogels handbal is ook te bereiken via 
telefoonnummer 0297-532751.

gankelijke communicatiestijl waarin 
mensen centraal staan. Ook de web-
site dekoningwonen.nl is geheel ver-
nieuwd. Uiteraard blijven zij wel lid 
van ERA en NVM. Mirjam Ohlen-
busch van De Koning makelaars in 
Nieuwkoop, Uithoorn en De Kwakel 
vertelt; ‘De aankondiging van ERA 
begin 2014 dat zij de huisstijl in 2015 
zouden gaan vernieuwen heeft ons 
tot denken gezet. Wij hebben beslist 
om alles opnieuw te bekijken, met 
als uitgangspunt het geluk van onze 
opdrachtgevers en ons motto Woon-
dromen waarmaken. Een grote klus 
maar als ik zie wat het is geworden, 
ben ik daar best wel trots op!” 

Nauwe samenwerking 
De Koning makelaars hebben de 
krachten gebundeld met Fides ma-
kelaars in Leiden. (Voorheen ERA 
De Laat en Fides Makelaardij). Bei-
de bedrijven werken volgens dezelf-
de fi losofi e en zijn dankzij deze sa-
menwerking in staat hun dienstver-
lening nog effi ciënter en breder aan 
te bieden. De Koning makelaars zijn 
gevestigd in Alphen aan den Rijn, De 
Meern, Gouda, Houten, Nieuwkoop 
en Woerden. De Koning makelaars 
maken deel uit van het ERA netwerk 
en zijn lid van NVM.
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,,Ik ben een soort 
Pippie Langkous”

Thuis bij Ellen 

Fotowedstrijd Werelderfgoed Thuis
Nederland heeft tien plekken die zo uniek zijn in 
de wereld dat ze op de Unesco Werelderfgoedlijst 
staan. Deze werelderfgoederen vertellen op bij-
zondere wijze het verhaal van Nederland. Denk 
bijvoorbeeld aan Droogmakerij de Beemster, de Stel-
ling van Amsterdam, Grachtengordel Amsterdam 
of Molencomplex Kinderdijk-Elshout. Zonder het 
direct door te hebben zijn deze iconen regelmatig 
in de huiskamer terug te vinden. Ze hangen aan 
de muur, staan op het dressoir of hangen voor het 
raam. Voor de manifestatie ‘Werelderfgoed Thuis’ is 
fotograaf en journalist Hans Aarsman op zoek naar 
werelderfgoed in de huiskamer. Aarsman: ,,Bij mijn 
ouders thuis hing een borduurwerkje van de molens 
van Kinderdijk. Geen idee wie het gemaakt had of 
hoe het daar kwam. Ook niet waar het gebleven 
is. Ik kan me zelfs niet herinneren dat we ooit in 
Kinderdijk zijn geweest. Maar dat borduurwerkje zit 
ergens in mijn hoofd en gaat er nooit meer uit. Hoe-
veel Nederlanders zouden zijn opgegroeid met een 
binnenkamerse versie van een werelderfgoed: een 
borduurwerk, tegeltableau, kop-en-schoteltje, lepel, 
schilderij, schaalmodel, zelfgemaakt of gekocht?”

Fotografeer vóór 23 mei een Werelderfgoed Thuis en 
plaats deze met #werelderfgoedthuis op Facebook, 
Instagram of Twitter. Een foto mailen is ook mo-
gelijk. Alle inzendingen komen vervolgens op deze 
pagina te staan waar gestemd kan worden op de 
mooiste foto. Uit de inzendingen worden door een 
vakjury, bestaande uit Erwin Olaf, Rineke Dijkstra 
en Erik Kessels, negen winnende foto’s gekozen. 
Het publiek kiest de tiende winnende foto. Er zijn 
tien Werelderfgoed prijzen. Van een weekend trip 
naar Terschelling tot een welnessdag in Fort Resort 
Beemster. De tien Nederlandse werelderfgoederen 
zijn: Schokland en omgeving, Stelling van Amster-
dam, Molencomplex Kinderdijk-Elshout, Willemstad 
Curaçao, ir. D.F. Woudagemaal, Droogmakerij 
de Beemster, Rietveld Schröderhuis, Waddenzee, 
Grachtengordel Amsterdam en Van Nellefabriek. 

Digibeet

Toen mij zoon de basisschoolleeftijd had, nam 
hij vriendjes mee naar huis. Zo had hij vis-
vriendjes waarmee hij de polder introk, mono-
polyvriendjes waar hij eindeloos rijk mee werd 
en gamevriendjes met wie hij virtueel voetbalde 
of slechteriken uitschakelde. Uit school was er 
eerst verplicht iets drinken en een fruitrondje. 
Vond ik belangrijk voordat ze richting computer 
verdwenen om zich te verliezen in een wedstrijd.
Als moeder wil je dat kinderen gezond opgroei-
en en het liefst heel slim worden door voor-
geschotelde vitamines. Af en toe betrad ik het 
toneel om te kijken of alles goed ging en om 
eventueel nog wat eetwerk naar binnen te 
gooien. Zo kwam het dat ik het gamevriendje 
hoorde zeggen: “Dit is onhandig hoor en kan 
veel effi  ciënter, zal ik het even veranderen?” 
Voor ik kon ingrijpen, klikte hij het een en 
ander door of weg, dat weet ik niet meer pre-
cies en zag mijn menubalk van de PC er totaal 
anders uit. Dit 11-jarig knaapje probeerde mij 
nog uit te leggen wat hij gedaan had en omdat 
ik het niet begreep, bedacht ik hardop dat hij 
vast iets met computers zou gaan doen, later 
als hij groot was. Ja, dat was wel de bedoeling 
zei hij en hoppa daar veranderde hij weer 
even een instelling. Inmiddels is dit bewuste 
gamevriendje een leuke vent van 21 jaar. En 
omdat onze computer hopeloos vastloopt 
in iMovie, vragen we hem om hulp want ik 
verdenk hem ervan zelf een computer te zijn. 
Met een nonchalante blik klikt hij mappen open 
waarvan wij het bestaan niet wisten en hup-
pelt hij door bestanden die totaal onbegrijpe-
lijke taal herbergen. Hij discussieert met mijn 
zoon en ik hoor kreten als database, torrent met 
transmitter, illegale downloads, the unarchiver, 
zip programma’s uitpakken en codes schrijven 
met Java. Waar wij gek worden van de hoeveel-
heid wachtwoorden, meldt hij er geen een te
hoeven onthouden want hij heeft ze handig 
ondergebracht in een versleuteld program-
maatje wat je zo eff e zelf kunt regelen. Nou 
wíj eff e niet hoor en ik al helemaal niet! Je 
kunt mij net zo goed in een klas met Russen 
zetten, daar begrijp ik ongeveer evenveel van. 
Maar echtgenoot en zoon vinden het machtig 
interessant en kijken leergierig mee over zijn 
schouder naar elle lange regels met cijfertjes 
en rare combinaties van woorden. Na twee
en een half uur lijkt het geregeld, kijken wij 
scheel van de ingewikkelde schermen en pakt 
hij opgewekt zijn spullen om te vertrekken. Als 
ik de volgende dag de computer aanzet, blijkt 
iMovie weer te bewegen en merk ik tot mijn 
vreugde dat een aantal zaken vlotter gaan. 
Slimme jongen hoor. Komt vast door mijn 
fruitrondje.
Monique Teeling

 COLUMN

Waar normaliter het ‘snelste asfalt van Noord-
Holland’ het strijdtoneel is voor de gemotori-
seerde twee- en vierwielers, wordt Circuit Park 
Zandvoort tijdens het Cycling Zandvoort-weekend 
het domein van de fi etsers. 
Het sportieve hoogtepunt van de derde editie van 
Cycling Zandvoort is de 24-uursrace voor ama-
teurwielrenners. De wedstrijd start op zaterdag 
13 juni om 12.00 uur en biedt de deelnemende 
teams niet alleen een bijzondere uitdaging om de 
endurance-race bij zowel dag, als nacht te trot-
seren, ook wordt er gereden door legendarische 
bochten als de Tarzanbocht en het Scheivlak. Er is 
bovendien een scholierenkampioenschap. De zes-
uursrace voor scholieren start tegelijkertijd met 
de populaire 24-uurs race van Cycling Zandvoort. 

Kinderen kunnen op hun eigen fi ets ook meedoen 
aan een wedstrijd. Bezoekers die nieuwsgierig 
zijn naar het comfort van een E-bike, kunnen 
op zondag 14 juni zeker veel plezier beleven op 
Circuit Park Zandvoort. Op een speciaal parcours 
van 1,5 kilometer kunnen veel verschillende E-
bikes gratis getest worden, van maar liefst dertig 
verschillende elektrische fi etsmerken uit verschil-
lende prijsklassen. Verschillende professionals 
zijn aanwezig voor advies en tips. Ook gelden 
speciale kortingen, wanneer men na een testrit 
besluit tot aanschaf van een nieuwe E-bike. Een 
deel van de opbrengst van deze dag gaat naar 
Stichting Sam. Er zijn geen speciale toegangs-
kaarten nodig. kijk voor meer informatie op 
www.cyclingzandvoort.nl.

Op 13 en 14 juni is de Zandvoortse 
racepiste het toneel van een 
weekend vol � etsplezier met, naast 
de bekende 24 uurs-race op de � ets, 
ook veel activiteiten voor jong en oud.

Fietsen op het 
circuit

Het Werelderfgoed Podium in Amsterdam is dé 
startplek om kennis te maken met deze iconen 
van wereldformaat. Vanaf 1 juni wordt het 
Werelderfgoed Podium omgetoverd tot een kijk-
doos waarin een selectie van de huisvlijt uit de
huiskamers te zien is.

Op 13 en 14 juni is de Zandvoortse 
racepiste het toneel van een 
weekend vol � etsplezier met, naast 
de bekende 24 uurs-race op de � ets, 
ook veel activiteiten voor jong en oud.

Hoorn schudt op zijn 
grondvesten
Op 31 mei: is het weer Hoorn Rock-’n-roll 
Sunday, tijd voor de petticoats en vetkuiven. 
Vanaf 14.00 uur kan iedereen gratis genieten 
van de sfeer en onvervalste rockabilly-
muziek in en om de twintig deelnemende 
cafés in de Hoornse binnenstad. Bekijk het 
programma en alle bijzonderheden op 
www.rocknrollhoorn.nl.
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Meer informatie? U bent van harte welkom
in onze showroom of bel ons!

* (elektrische) brommobielen/ invalidenwagens
* nieuw/ occasions
* onderhoud/ reparatie/ schadeherstel

Sieberg Minicars
Al jaren hét vertrouwde adres!

Kudelstaartseweg 92 * Aalsmeer * T. 0297 256 252 

ELEKTRISCHE

45 KM AUTO!!

www.siebergminicars.nl

Bij Vita kunt u terecht voor alle vragen
op het gebied van wonen, welzijn en zorg.

Meer informatie: 020 5 430 430 of
www.vitawelzijnenadvies.nl

• Persoonsalarmering: 020 5 430 452

• Algemeen (Jeugd) Maatschappelijk Werk: 0297 56 29 55

• Ontmoetingsgroepen voor vergeetachtigen 

 en hun verzorgers: 0297 53 35 40

• Odensehuis Amstelveen: 020 4 412 401

• Ouderenadvies: 0297 53 23 34

• Steunpunt Huiselijk Geweld / Ouderenmishandeling

 020 5 430 434

• Trainingen voor jeugd en volwassenen: 0297 56 29 55

• Wijksteunpunt t.b.v. activiteiten voor ouderen

 0297 56 72 09

Het aanbod van Vita is beschikbaar voor iedereen 
in de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Ouder-Amstel 
en Uithoorn.

De Duitse keizer Wilhelm II bevindt zich op het 
moment van de capitulatie bij zijn leger in het Bel-
gische Spa. Zoals vele monarchieën in Europa, valt 
ook de Duitse monarchie: Wilhelm II is niet meer 
welkom in zijn eigen land. De geallieerden zien hem 
als oorlogsmisdadiger en eisen zijn uitlevering. Van 
zijn legerleiding krijgt de keizer het advies uit te 
wijken naar het neutraal gebleven Nederland zo’n 
40 kilometer verderop. Wilhelm II vlucht en wacht 
op het treinperron van de grensplaats Eijsden op 
toestemming van de Nederlandse regering om door 
te reizen. De Nederlandse regering gaat hierover in 
spoedberaad en koningin Wilhelmina verleent hem 
politiek asiel. De Hohenzollerns blijken ver verwant 
aan de Oranjes. Een diplomatieke rel met de gealli-
eerden dreigt, maar blijft uiteindelijk uit. Graaf Van 
Aldenburg Bentinck ontvangt de Duitse keizer op 
Kasteel Amerongen, waar de keizer op 28 november 
1918 offi  cieel afstand doet van de Duitse troon.

‘Krappe woning’
Gezien de onduidelijke en instabiele politieke situ-
atie is het aanvankelijk de bedoeling dat Wilhelm 
maar enkele dagen in Nederland blijft. Na zijn of-
fi ciële abdicatie is dit vrijwel onmogelijk geworden. 
Wilhelm krijgt daarom in 1919 toestemming van de 
Nederlandse regering om defi nitief een eigen verblijf 
te kiezen. Zijn oog valt op Huis Doorn, dat hij aan-
koopt en drastisch laat verbouwen. In 1920 betrekt 
hij dit landgoed en laat 59 wagons vol met zijn per-
soonlijke bezittingen overkomen uit Duitsland om 
zijn nieuwe woning in te richten. Wie nu Huis Doorn 
bezoekt, ziet dat de inrichting precies zo is gelaten, 
zoals de Duitse keizer en zijn gevolg daadwerkelijk 
geleefd hebben. De tijd heeft stilgestaan, waardoor 

de bezoeker op Huis Doorn een goed beeld van het 
hofl even in de 19de eeuw krijgt. Wilhelm moest wel 
wat aan zijn nieuwe ‘krappe woning’ met 17 vertrek-
ken wennen. Hij was in Duitsland gewend aan zijn 
drie paleizen die soms wel 300 kamers besloegen. 
Zijn echtgenote, Victoria Auguste, met wie hij 7 
kinderen heeft, verblijft niet lang op Huis Doorn. 
Zij overlijdt in 1921 ten gevolge van een hartkwaal. 
Wilhelm hertrouwt in 1922 met de 30 jaar jongere 
prinses Hermine von Reuss, die zich tevens in Doorn 
vestigt. Victoria Auguste had een eigen kamer om 
te rusten met de portretten van hun kinderen, waar 
zij ook overleed. Deze houdt de keizer onveranderd 
in stand na haar dood. Hij verbiedt Hermine deze 
kamer te gebruiken en te betreden. Voor Hermine 
wordt een eigen vertrek om te rusten ingericht

Houthakken en in het zadel voor archeologie
en monologen
Wilhelm II volgt vanuit Doorn op de voet het nieuws 
en de ontwikkelingen in Duitsland. Hij heeft tot zijn 
dood in 1941 de hoop gekoesterd om als keizer ooit 
terug te keren. Aanvankelijk heeft hij sympathie 
voor de nationaalsocialisten, omdat hij denkt dat 
die de monarchie in Duitsland zullen herstellen. 
Na de machtsovername van Hitler wordt het hem 
echter langzaam duidelijk, dat Hitler zijn macht niet 
deelt. Ondanks dat Wilhelm ‘een keizer is zonder 
land’ in ballingschap, leeft hij volgens het keizerlijke 
protocol in zijn eigen wereld op Huis Doorn. In de 
eetkamer is de tafel nog steeds gedekt met het ser-
vies van de Koninklijke Porselein Fabriek uit Berlijn 
(nog opgericht door zijn voorvader Frederik de 
Grote van Pruisen met wie Wilhelm zich graag wilde 
meten). De keizer maakt gebruik van een speciale 

vork, waarmee hij ook kan snijden (Kaisergabel), 
vanwege zijn verlamde linkerarm waarmee hij sinds 
zijn geboorte kampt. Op foto’s en portretten wordt 
deze arm steevast gecamoufl eerd. Hoe belangrijker 
je als persoon voor de keizer was, hoe dichter je bij 
de keizer aan de dis zat. Wilhelm was een matige 
eter. Als hij uitgegeten was en zijn bestek neerlegde, 
verlangde het protocol dat iedereen aan tafel stopte 
met eten. Na het diner vertoefde keizerin Hermine 
met het vrouwelijke gezelschap in de ‘vrouwenka-
mer’, de keizer met het mannelijke gezelschap bracht 
de tijd door in de rookkamer. In deze rookkamer is 
een zetel te zien verhoogd met kussens. Daar zat 
de keizer op: zijn bezoekers mochten immers niet 
hoger zitten dan hij. Hier hield Wilhelm zijn eigen 
geschreven uitgebreide monologen voor zijn bezoe-
kers en discussieerde over allerhande onderwerpen. 
Naast deze monologen en het volgen van de ontwik-
kelingen in Duitsland, had Wilhelm een passie voor 
de archeologie. In het verleden reisde de keizer 
regelmatig naar het buitenland, onder meer naar 
zijn buitenverblijf op Corfu, om zijn hobby uit te 
oefenen. Boven in zijn werkkamer, de zogenaamde 
‘zadelkamer’ vanwege de opvallende stoel in de 
vorm van een zadel, werkt hij zijn monologen en 
archeologische onderzoeken uit. Een andere passie 
die hij buiten pleegt om in beweging te blijven, is 
het hakken van hout. Rond Huis Doorn vond daarom 
aardig wat ontbossing plaats en zijn aanzienlijk 
wat bomen met de keizerlijke hand geveld. Wilde 
Wilhelm een uitstapje maken binnen Nederland, dan 
was er toestemming vereist van de toenmalige Mi-
nister van Binnenlandse Zaken Kan. Zo was hij af en 
toe te gast op landgoed de Hartekamp in Heemstede, 
bij mevrouw C. von Pannwitz-Roth. Wilhelm ging 

Wilhelm II in Huis Doorn:

gevangene van zijn eigen werkelijkheid

er prat op dat hij verre verwantschap had met de 
Oranjes. Daarnaast was koningin Victoria van Groot-
Brittannië zijn grootmoeder en was tsaar Nicolaas 
II van Rusland zijn neef. Koningin Wilhelmina is 
echter nooit in Huis Doorn op bezoek geweest. Haar 
echtgenoot prins Hendrik, alsmede koningin Emma, 
prins Bernard en prinses Juliana bezochten dit wel.

Het overlijden van Wilhelm in 1941
Op 4 juni 1941, tijdens de Duitse bezetting in Neder-
land, overlijdt Wilhelm II op 82-jarige leeftijd aan de 
gevolgen van longembolie. Voor zijn overlijden had 
hij op het landgoed in Doorn een eigen mausoleum 
laten bouwen. Hij is daar bijgezet. De keizer liet bij 
het leven vastleggen dat hij pas in Duitsland mag 
worden bijgezet als de monarchie daar hersteld 
wordt. Daarnaast had hij in zijn wilsbeschikking 
aangegeven dat hij bij zijn uitvaart geen rouw-
kransen met hakenkruisen wenste. Deze wens werd 
compleet door Hitler genegeerd. Jaarlijks herdenken 
de directe nabestaanden van de keizerlijke familie 
het overlijden van Wilhelm II. Zij zijn de enigen 
die het mausoleum mogen betreden. Huis Doorn 
is opengesteld voor bezoekers en wordt in stand 
gehouden door vele vrijwilligers die ook een rond-
leiding verzorgen. Op dit moment is in het paviljoen 
tot 2018 de speciale tentoonstelling ‘Tusschen 
twee vuren’ te zien: over Nederland in WO 1 en de 
neutraliteitspolitiek. Huis Doorn is voor Nederland 
de offi  ciële herdenkingsplaats voor WO 1. Kijk voor 
meer informatie op www.huisdoorn.nl.
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het leven vastleggen dat hij pas in Duitsland mag 
worden bijgezet als de monarchie daar hersteld 
wordt. Daarnaast had hij in zijn wilsbeschikking 
aangegeven dat hij bij zijn uitvaart geen rouw-

Het is november 1918, het einde van WO 1. 
Europa is totaal ontredderd en in puin na een 
mensonterende en afmattende loopgravenoorlog 
van vier jaar. Het Duitsland van keizer Wilhelm II von 
Hohenzollern krijgt van de geallieerde overwinnaars 
alle schuld in de schoenen geschoven. Duitsland 
staat � nancieel aan de afgrond, er zijn veel 
gesneuvelden, veel terugkerende soldaten zijn 
invalide geraakt en anarchie dreigt. Snel wordt 
in Duitsland met hulp van de teruggekeerde 
legerkorpsen de Weimarrepubliek uitgeroepen.

gevangene van zijn eigen werkelijkheid

Vaar mee tijdens 
PreSail IJmond
Altijd al een keer willen zeilen op de zee? Dat 
kan tijdens PreSail IJmond op 15 en 16 augus-
tus. Vanuit de haven van IJmuiden vertrekken 
de Eendracht en de Morgenster voor een vier 
uur durende vaartocht. De Eendracht is Neder-
lands grootste gaff eltopzeilschoener, ook wel 
driemastschoener genoemd. De Morgenster is 
één van de markantste verschijningen van de 
Nederlandse chartervloot. Het is een dwarsge-
tuigd zeilbrik met stalen romp van bijna vijftig 
meter lang. De vaartochten op 15 augustus 
(Eendracht) en 16 augustus (Morgenster) duren 
van 11.00 tot 16.00 uur. Tickets zijn te bestellen 
via www.presailijmond.nl/ticketshop.



Wat is er heerlijker dan sporten in het water? 
Bewegen in het water is goed voor het lichaam, 
omdat er geen belasting op de gewrichten is. 
Het is een ideaal voor het verbeteren van de 
conditie, het verhogen van de mobiliteit en het 
verbeteren van de bewegingsmogelijkheden van 
gewrichten. Door regelmatig te zwemmen kunt u 
uw spierkracht behouden en zelfs opbouwen. En 
het is nooit te laat om te beginnen. Ook als u jaren 
niet gezwommen, heeft kunt u werken aan een 
gezonde geest en gezond lichaam als u vandaag 
nog begint. In Zwembad De Waterlelie kunt u da-
gelijks banen zwemmen, maar er zijn ook diverse 
sportgroepen waar u aan mee kunt doen. 
Op donderdagochtend is er een speciaal pro-
gramma voor de 50-plusser. Op vertoon van uw 
Aquasportpas kunt u onbeperkt meedoen aan 
de diverse sportgroepen op deze ochtend. Het 
programma start om 09.00 uur met AquaJoggen: 
met een wetbelt in het diepe water bewegen op 
muziek. Om 09.30 uur wordt AquaFitness gege-
ven: hierbij worden spierversterkende oefeningen 

Zwembad De Waterlelie: 

Donderdagochtend speciaal 
programma voor 50-plusser

gedaan met materialen. Om 10.15 uur wordt u 
geleerd hoe u uw zwemslagen kunt verbeteren 
(AquaTechniek). AquaGym begint om 11.00 uur 
in het warme water van het ondiepe bad. Aqua-
Gym wordt op muziek gedaan en is low-impact 
aerobics. Bij AquaRelax gaat het om ontspannen 
in extra warm water. Daarnaast is er uiteraard 
de hele ochtend de mogelijkheid om banen te 
zwemmen. 
Wilt u het een keer uitproberen? Koop dan een 
eenmalige proefl es (€8,20, voor 65+: €6,70) en 
ervaar hoe heerlijk het zwemmen en sporten in 
het water is. Meer informatie over openingstijden, 
tarieven, banenzwemmen en sportgroepen: www.
esa-aalsmeer.nl of bel 0297-322022.
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Meer informatie over openingstijden, tarieven, 
banenzwemmen en sportgroepen:

www.esa-aalsmeer.nl 
of bel 0297-322022

 Donderdagochtend = AquaVitaal
Een actieve sportochtend voor de 50-plusser

Programma:
09.00 - 09.30 uur: AquaJoggen > lopen in diep water met een wetbelt
09.30 - 10.00 uur AquaFitness > oefeningen met materialen
10.15 - 10.45 uur: AquaTechniek > leer beter zwemmen
11.00 - 11.30 uur: AquaGym > bewegen op muziek
11.30 - 12.00 uur: AquaRelax > ontspannen in extra warm water

Onbeperkt meedoen in de diverse sportgroepen op vertoon van uw Aquasportpas! 
En natuurlijk kunt u die ochtend ook banenzwemmen.

Zwemmen is goed voor iedereen:
✔  verbetert de conditie
✔  houdt de spieren en gewrichten soepel
✔  ontspannen door in te spannen
✔  het is gezellig!

Technische en praktische oplossingen kunnen uw last verlichten!
We moeten steeds langer thuis blĳ ven wonen, dat geldt voor ouderen,
mensen met een beperking, dementie, slechtziendheid en copd.

Wat heeft u nodig om veilig en comfortabel thuis te blĳ ven wonen?
We gaan in gesprek met u om samen de hulpvraag te bepalen: 

Aan wat voor aanpassingen kunt u hierbĳ  denken:
• zorg op afstand: melding bĳ  calamiteiten, ontlasten van de mantelzorger
• controle op afstand: zien wie er voor de deur staat, kĳ ken in de woning 
• toegankelĳ kheid  tot de woning: deur verbreden, drempels aanpassen 
• invloed van licht: voorkomen verstoring dag- en nachtritme
• keuken aanpassing: onder rĳ dbaar aanrecht, beveiligen fornuis
• badkamer aanpassen: thermostaat kranen, beugels, douchezitting
• aanpassing stoffering: vloerbedekking, automatische  gordĳ nen 

Voor meer informatie:
De Beĳ  elektra b.v. tel: 0297-561386 www.debeĳ .nl
Van Walraven b.v. tel: 0297-561312 www.walravenbv.nl

Langer 
zelfstandig 
thuis wonen!
UW comfort installateur helpt u!

Is het nog spannend, zo’n nieuwe show?
,,Het blijft spannend. Omdat je het nog nooit 
hebt gedaan. Je weet niet wat mensen ervan 
vinden. Ik kan makkelijk een avondvul-
lende show in mijn eentje brengen met alle-
maal nummers die ik heel goed ken. Maar een

Een nieuwe show van Ellen ten Damme betekent meer liedjes, fysieke uitdagingen 
en visueel spektakel. Want zolang de zangeres nog een spagaat kan doen, 
denkt ze er niet over om op een kruk liedjes te gaan zingen. Voor Thuis bij Ellen 
haalt de artiest alles uit de kast om haar publiek te entertainen. ,,Ik vind dat ik 
het verplicht ben aan mijn publiek om iets bijzonders neer te zetten.”

Is het nog spannend, zo’n nieuwe show?
,,Het blijft spannend. Omdat je het nog nooit 
hebt gedaan. Je weet niet wat mensen ervan 
vinden. Ik kan makkelijk een avondvul-
lende show in mijn eentje brengen met alle-
maal nummers die ik heel goed ken. Maar een

en visueel spektakel. Want zolang de zangeres nog een spagaat kan doen, 
denkt ze er niet over om op een kruk liedjes te gaan zingen. Voor Thuis bij Ellen 

,,Ik wil mijn publiek 
iets extra’s geven”

Thuis bij Ellen 

Thuis bij Ellen is tot en met 
7 juni te zien in theaters in 

Nederland en België.

Wandelen met een vuilniszak

Elk jaar bezoeken 100 miljoen toeristen de Euro-
pese Alpen en zij laten allemaal hun sporen achter 
in de vorm van afval. Er is een groeiende behoefte 
aan directe actie om vuil te verwijderen op deze 
populaire bestemmingen, maar ook bijvoorbeeld 
in Nederlandse natuurgebieden. Envirotrek 
vervult deze behoefte. Een wandeling door de na-
tuur, maar dan met vuilniszakken én grijpers. Dit 
jaar wordt Envirotrek voor de zevende keer in zes 
verschillende landen georganiseerd. De aftrap van 
het seizoen is op 24 mei in Noord-Wales in het Ver-
enigd Koninkrijk. Maar ook in Nederland is er de 
kans om mee te doen. Op 20 juni is het mogelijk in 
de Limburgse heuvels gaan schoonmaken en ver-
kennen tijdens een Envirotek in Landgraaf en vlak-
bij de hoogste duin van Nederland, in Schoorl, op 
28 juni. Het programma begint om 10.00 uur. De 
deelnemers lopen een wandelroute terwijl ze afval 
verwijderen uit de natuur. Rond 12.30 uur volgt 
als beloning een barbecue-lunch. De resterende 
middag wordt, indien gewenst, gebruikt om een 
outdooractiviteit uit te proberen. Reserveren via 
www.respectthemountains.com/envirotrek. Mee-
doen kost tien euro inclusief een T-shirt, de lunch 
en een outdooractiviteit. Kinderen zijn welkom en 
betalen vijf euro.

voorbeeld was. Heel vrij; ik kan doen wat ik wil 
doen. Het enige wat me nu bindt, is Arie. Ekster Arie 
is de inspiratiebron voor deze show. Hij woont bij 
mij, maar dat is tegelijkertijd een groot probleem. 
Je mag wettelijk gezien geen wilde vogels in huis 
nemen. Maar als ik hem drie jaar geleden niet had 
opgeraapt van de straat en had verzorgd, was hij 
doodgegaan. Zijn vleugel was beschadigd, waardoor 
hij niet goed kon vliegen. Hij was kansloos geweest 
als ik hem had losgelaten in de natuur. Ik herken zo 
veel menselijke aspecten in Arie.” 

Is dit je meest persoonlijke voorstelling tot nu toe?
,,Ik denk het wel. Dat kan ook niet anders, omdat 
ik het alleen doe. Sommige nummers zijn ook 
heel persoonlijk, die kunnen alleen maar door mij 
worden gezongen, denk ik. Het moet natuurlijk 
niet alleen maar over mezelf gaan, want het mag 
niet irritant worden. Dus het moet met de nodige 

humor. De show blijft altijd 
in ontwikkeling. Als een jas 
die je steeds beter gaat zitten. 
Ik zou het mezelf makkelijker 
kunnen maken door niet zo 
veel nieuwe dingen in een 
voorstelling te stoppen, maar 

dat wil ik niet. Ik vind dat ik het verplicht ben aan 
mijn publiek om iets bijzonders neer te zetten.”

nieuwe theatershow moet een nieuw verhaal zijn, 
een nieuw hoofdstuk. Nieuw is dat ik alleen op het 
podium sta, als een soort caba-
retier. Zonder band of mensen 
op de voorgrond. Daardoor is 
er wel meer ruimte voor impro-
visatie. Ik creëer een speeltuin 
voor mezelf. Enerzijds is het 
extraverter en vrolijker, ander-
zijds behandelt het serieuzere, volwassener thema’s. 
Grappig, ontroerend en melancholisch maar niet te, 
want ik wil dat mensen met een fi jn gevoel de deur 
uit gaan. Ik wil ze vermaken, maar niet zo dat het 
nergens over gaat.”
 
Je daagt jezelf weer uit, ook fysiek. Waarom?
,,Liedjes zingen op een barkruk lijkt me leuk, maar 
daarbij denk ik altijd: dat doe ik wel als ik 60 of 70 
ben. Dan lijkt het me prachtig, zitten op die kruk met 
een glas water erbij. Maar nu ik nog in een spagaat 
kan vallen, wil ik dat dan toch gebruiken. Mooie 
muziek is de basis, maar ik wil mijn publiek iets ex-
tra’s geven. Dat kan ook zo goed in het theater. Dus 
is er zeker een showelement. Ik doe iets met turnen. 
Een kleine fl ashback naar mijn jeugd. Ik vond mezelf 
toen ik zestien was al te oud voor turnen, haha. Kun 
je nagaan nu ik 47 ben; dat is echt hoogbejaard 
als het om turnen gaat. Ik train nu twee keer in de 
week. En ik ga niet alleen zelf de evenwichtsbalk op, 
maar ik heb ookeen liedje over oud-turnster Verona 
van der Leur, die nu webcampornoster is. Een ode 
aan haar.”

Thuis bij Ellen heet de voorstelling. Ben jij een huismus?
,,Nou, ik ben heel vaak weg vanwege mijn werk en 
dat vind ik ook leuk. Maar ik vind het net als ieder-
een heerlijk om zo nu en dan met mijn sloff en aan 
op de bank chips te eten, met de laptop op schoot en 
de televisie aan. Het publiek ziet in de voorstelling 
hoe ik thuis te werk ga, hoe ik optredens voorbe-
reid. Ik heb natuurlijk best een raar leven, vind ik 
zelf. Ik ben een soort Pippi Langkous, die ooit mijn 
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Reünie Oud leden Uithoorns 
Conditie Centrum
Uithoorn - Het is alweer 10 jaar 
geleden dat het UCC overging in 
PLUX. Maar vergeten is men het 
UCC echter nog niet. Het was het 
eerste Fitnesscentrum in de regio 
dat op zaterdag 12 juni 1982 haar 
deuren opende voor het publiek. 
Het begon klein met alleen kracht-
sport. Maar al snel deed aerobics 
zijn intrede. Na 2 jaar was het reeds 
te klein en werd er uitgebreid met 
een grote fitnesszaal en een aparte
Aerobiczaal. De Bar en receptie wa-
ren al snel te klein en werden ver-
plaats naar de begane grond. Ge-
durende 24 jaar was het een be-
grip in de regio en was voor ve-
len tevens de ontmoetingsplek. Ve-
le vriendschappen en relaties zijn er 
in die jaren ontstaan. Dat kwam me-
de omdat er ook veel andere activi-
teiten werden georganiseerd, zoals 

feesten in het UCC en ook in Vinke-
veen op een eiland. Ook met de bus 
naar Haarlem om te Bowlen. Later 
volgden uitstapjes naar de Arden-
nen, Frankrijk, Noorwegen en En-
geland. Dus er gebeurde veel meer, 
waardoor er een sterke binding ont-
stond tussen de sporters. Geduren-
de de afgelopen 10 jaar bleek er een 
behoefte te bestaan van oud UCC-
leden om weer eens bij elkaar te ko-
men en oude herinneringen op te 
halen. Velen hebben reeds kenbaar 
gemaakt aanwezig te zijn. Ter ge-
legenheid van dit feit is er op zon-
dag 31 mei 2015 een reunie voor-
oud leden UCC in PLUX aan de Jo-
han Enschedeweg te Uithoorn van 
13.00 - 17.00 uur. Voor de oud UCC 
leden die aanwezig willen zijn ge-
lieve dit door te geven via Email: 
RobDrenth@cs.com

Biljarters sluiten 
seizoen 2014/2015 af
Regio - Woensdag 6 mei hebben 
de biljarters met de ledenvergade-
ring het seizoen 2014-2015 hele-
maal afgesloten. Tijdens de verga-
dering wordt er dan gekeken wat 
er in de toekomst anders of nog be-
ter gedaan kon worden. Ook is dat 
meestal het moment dat bestuurs-
leden aftreden en er nieuwe be-
stuursleden benoemd worden. 
Dit jaar was de voorzitter, Toine  
Doezé, aan de beurt. Deze had zich 
niet opnieuw beschikbaar gesteld 
en dus is er druk naar kandidaten 
gezocht. Gelukkig was Ton Bocxe 
bereid zich kandidaat te stellen. Ton 
is al zeer lang bestuurslid en heeft 
dus een ruime ervaring in het be-
sturen van de federatie. Ook de le-
den hebben er vertrouwen in dat 
Ton het voorzitterschap op een goe-
de manier in zal vullen. Zijn voorzit-
terschap werd dan ook met een rui-
me meerderheid aanvaard. Naast 
Ton werden ook Petra Slimmers en 
Piet Best in het bestuur gekozen. 
Aria werd herkozen voor een nieu-
we periode in het bestuur. Naast de 
bestuur perikelen werd ook terug-
gekeken op een mooi biljartseizoen 

met opnieuw een spannend slot van 
de competitie en uiteraard de ver-
schillende kampioenen. 

Wie zijn die kampioenen 
dan allemaal? 
Ton Driehuis1 en 2 Ster libre. Jan 
van Veen 3 ster libre. Kees de Bruijn 
4 en 5 ster libre. Sander Pater 3 
banden C. Paul Schuurman 3 ban-
den A/B.
Bekerkampioen De Schans/Lutis 
ventilatietechniek. Kampioen 2e di-
visie Bar Adelhof 3. Kampioen 1e di-
visie de Merel/Heerenlux 3 (tevens 
algemeen kampioen). Kortste par-
tij John Vrielink en Paul Schuurman 
in 10 beurten. Hoogste serie John 
Vrielink, 99 caramboles (66%). Spe-
ler van het jaar Hans van Eijck
Alle teams en spelers zijn, tijdens de 
vergadering of op een ander mo-
ment, gehuldigd en hebben de me-
dailles, bekers en schalen in ont-
vangst mogen nemen. Een geslaagd 
seizoen met mooie kampioenen. Nu 
een paar weken rust en dan kan het 
nieuwe bestuur de voorbereiding op 
een nieuw en mooi biljartseizoen 
gaan starten.

UWTC dame rijdt sterk in 
Marianne Vos classic
Regio- Zaterdag 9 mei heeft Lore-
na Wiebes de Marianne Vos clas-
sic gereden in Wijk bij Aalburg, 2 
rondes van ongeveer 29 km. Onge-
veer 70 nieuweling meisjes ston-
den aan de start. Na ongeveer 20 
km brak het peloton en ontstond er 
een kopgroep van 9 waar Lorena 
bij zat, dat werden er later 8. Door 
de wind was het een zware wed-
strijd. De kopgroep werkte goed 
samen en de voorsprong liep uit 
tot 1 minuut 50. Ongeveer 1.5 km 
voor de finish demarreerde iemand 
en wist die voorsprong te houden. 
Lorena won de sprint van de overi-
ge 7 renners en hiermee pakte de-
ze Mijdrechtse dame dus een 2e 
plaats in een klassieker!

Flevotour voor de nieuwelingen
De nieuwelingen gingen op za-
terdag om 10:00 uur van start in 
een smalle winkelstraat van Kam-
pen met een peloton van 170 ren-
ners. Sven Nijhuis, Stijn Ruijter en 
Menno van Capel stonden bij de 
start ongeveer in het midden. Tij-
dens de neutralisatie kon Menno 
goed naar voren rijden en kwam 
tot de 2e rij. Na een lange, rechte 
weg met veel zijwind was het pe-
loton in stukken gebroken. Menno 
zat goed van voren en reed in de 
kopgroep van 30 man. In de laatste 
15km brak de kopgroep in stukken 
en kwam Menno in het 3e groep-
je terecht. Hij werd in de sprint uit-
eindelijk 14e. Sven en Stijn reden 
de hele wedstrijd veel op kop in 
het peloton. Sven wist op het ein-
de nog weg te rijden en werd 31e. 
Stijn eindigde netjes in het peloton 
en kwam tot een 50e plaats.

Criterium Zevenhuizen
En de nieuwelingen Sven Nij-
huis en Menno van Capel gingen 
ook zondag weer op koers, met de 
klassieker van gisteren nog in de 
benen. Zij stonden aan de start in 
Zevenhuizen. Bij de start ging het 

meteen heel hard, waardoor het 
halve peloton er al af lag na drie 
rondes. Menno en Sven reden bei-
de lekker aanvallend en waren sa-
men ook nog een paar rondes ont-
snapt uit het peloton. Beide wis-
ten ook nog een premie op te strij-
ken en in de sprint een 11e plaats 
voor Sven en een 12e plaats voor 
Menno.

Bergomloop van Simpelveld
Junior Bart de Veer reed op moe-
derdag de bergomloop van Sim-
pelveld. Eén van de zwaarste klim-
koersen in Nederland. Iedere ron-
de van 5.6 km de beklimming van 
de Huls, een km lange klim met 
een stijgingspercentage van onge-
veer 8%. Na 4 rondes was het pe-
loton al uitgedund naar ongeveer 
30 renners (van de 75 op de start-
lijst). Lange tijd was er een groep 
van 7 renners vooruit, en Bart zat 
in de achtervolgende groep. Toch 
kwam alles weer bij elkaar. Eén 
renner wist weer weg te komen en 
de koers te winnen. Bart reed in de 
eindsprint naar plaats 16 en pakte 
hiermee punten voor de klimmer-
strofee.

Interclub jeugdwedstrijd 
in Woerden
Ook de beginnende jeugdleden rij-
den regelmatig een wedstrijd, na-
melijk de interclubs. Op Moeder-
dag gingen zij naar Woerden. He-
laas zijn nog niet alle uitslagen be-
kend, maar er was winst voor Es-
mee de Rijk bij cat 1-2. Bij cat 5-6 
was er een 5e plaats voor Sven 
Buskermolen en bij cat 7 die ge-
combineerd met de nieuwelingen 
rijden was er een 7e plaats voor Ian 
vd Berg. Ook Niels Kramer reed in 
deze categorie mee in het peloton. 
Naast het plezier op de wekelijkse 
training hebben de jeugdleden het 
ook gezellig tijdens de interclub-
wedstrijden. Met elkaar op wed-
strijd, daar worden ze sterk van!

Veteranen 60+
De UWTC renners Ben De Bruin, 
John Tromp en Guus Zantingh wa-
ren op moederdag naar het oosten 
van het land afgereisd om daar te 
starten in de Scharenborg wieler-
ronde van Eibergen voor veteranen 
60+ . Dit is een wedstrijd over 63 
km op een mooie omloop van 7 km. 
De wedstrijd werd gewonnen door 
Aat Kool uit Loosdrecht voor Joop 
Ribbers uit Groenlo. John Tromp 
sprintte naar een 9e plaats net voor 
Guus Zantingh die als 10e eindig-
de, Ben de Bruin klasseerde zich 
als 14e in dit sterke renners veld.

TTC de Merel organiseert 
de Lotusbloemtoer
Regio - Zondag 17 mei organiseert 
Toer en Trimclub “de Merel” voor de 
33e keer de Lotusbloemtoer. De tocht 
wordt georganiseerd in samenwer-
king met de Oudercommissie van het 
Kinderdagcentrum De Lotusbloem 
uit Aalsmeer KDC De Lotusbloem is 
een kinderdagcentrum voor kinde-
ren van 0 tot 18 jaar met een ontwik-
kelingsachterstand of een verstande-
lijke handicap. Kinderen worden in 
dit centrum niet alleen opgevangen 
maar ook deskundig begeleid. De op-
brengst van de tocht komt geheel ten 
goede aan de kinderen van de Lotus-
bloem. Dit jaar zullen er aangepas-
te fietsen voor worden aangeschaft. 
Ook deze kinderen vinden het gewel-
dig om erop uit te zijn. Het motto zou 
dus kunnen zijn: fietsen voor aange-
paste fietsen.

4 Verschillende afstanden
Er kunnen 4 afstanden gefietst wor-
den 10 km, 40 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 ge-
val u een pijl mist, krijgt u een duidelij-
ke routebeschrijving mee. Alle afstan-
den zijn vernieuwd tov vorig jaar 10 
km is de afstand voor de ouders met 
hun kinderen op aangepaste fietsen. 
Deze afstand start alleen in Aalsmeer 
40 km is de ideale afstand voor gezin-
nen met kinderen en voor de fiets met 
elektrische ondersteuning. Halverwe-
ge de tocht bevindt zich de stempel-
post in Vinkeveen of in Aalsmeer. De 

tocht slingert zich door het weide-
gebied aan de zuidkant en oostkant 
van Uithoorn. 70 Km is zeer geschikt 
voor de sportieve fietser op de gewo-
ne en de elektrische fiets en voor de 
racefietser. De tocht leidt u niet al-
leen door het prachtige Groene Hart 
maar dit keer ook door o.a. Langeraar 
en langs de Waver 100 km is de tocht 
voor de racefietsers. Dit jaar gaat de-
ze gevarieerde route oa door de Me-
ije, langs de Langeraarse Plas en de 
Ronde Hoep

Startplaatsen en Starttijden
Datum zondag 17 mei. Startplaatsen 
zijn zowel in Aalsmeer als in Vinke-
veen. In Aalsmeer het Kinderdagcen-
trum De Lotusbloem, Apollostraat 66, 
Aalsmeer. In Vinkeveen bij Eetcafé de 
Schans, Uitweg 1, Vinkeveen. 
Starttijden 10 km 8.30-12.00 uur (al-
leen vanuit Aalsmeer); 40 km 8.30-
12.00 uur; 70 km 8.30-11.00 uur; 100 
km 8.30-10.00 uur. De eindcontrole 
sluit om 16.00 uur. Racefietsers zijn 
verplicht een valhelm te dragen

Inschrijven
Het inschrijfgeld bedraagt voor al-
le tochten e5,-. Bij de Lotusbloem in 
Aalsmeer krijgt u “gratis” koffie en 
een appelpunt met slagroom aan-
geboden. U wordt van harte uitge-
nodigd hiervoor een royale gift in de 
fooienpot te doneren welke tezamen 
met het inschrijfgeld ten goede komt 
aan de kinderen van het kinderdag-
centrum. 

ABC Bridgeclub
Regio - Op donderdag 7 mei speel-
den we met wat minder leden dan 
in de competitie strijd. Dit kan deels 
komen doordat er voorjaarsvakantie 
was of dat men nog even een time 
out nam van de competitie inspan-
ning. Wat ook de reden ervan was 
deed niet af aan de gezelligheid. Het 
was vrij bridgen, hetgeen inhoudt 
dat het er nu alleen maar omgaat 
hoe hoog je eindigt. Vaak gok je iets 
hoger dan je anders zou doen en 
dan ontstaan er  leuke scores. Dat 

Duivenvereniging 
P.V. Rond de Amstel
Regio - Gelost om 09.30 uur!  De 
duiven gingen op een rap tempo 
naar huis, omdat er een harde ZW 
Wind stond en de duiven hadden 
hem pal op de staart bij thuiskomst. 

De duiven moesten even kijken hoe 
ze moesten landen, zo hard was de 
wind. De eerste duif werd geklokt 

om 12.06 uur door Kees Roelofsen 
1, de tweede duif 12.07 peter Bosse 
2, derde duif H.C Pothuizen 3. 
Er waren op deze vlucht 401 duiven 
ingekorfd en 11 deelnemers. Aan-
staande donderdag 14 mei gaan we 
inkorven voor de 2 midfondvlucht. 

Eind stand
1 Kees Roelofsen, 2 Peter Bosse, 
3 H. C. Pothuizen, 4 H. Half, 5 Th. 
Kuylenburg, 6 R. den Boer, 7 M. v.d 
Hoort, 8 P.J. van Schaik, 9 H. Hen-
driks, 10 J.A.G. Hendriks.

BVU-Beginnerslijn; ook in de zomer
Uithoorn - Op veler verzoek gaat 
Bridgevereniging Uithoorn (BVU) 
gedurende de “zomerstop 2015” (ju-
ni-juli-augustus) op de maandag-
avonden gewoon door met haar Be-
ginnerslijn. BVU heeft Hotel Hengel-
sport (gelegen aan het Zijdelmeer in 
Uithoorn/Zijdelveld 54) bereid ge-
vonden hiervoor een deel van haar 
bar/restaurant “De Uithoek” vrijblij-
vend beschikbaar te stellen. Hulde 
voor dit aanbod. Deze bridgeavon-
den staan in het teken van gezel-
ligheid en educatie (oefenen onder 

begeleiding). Er worden nog steeds 
3 spellen per half uur gespeeld, 
maar de aanwezige begeleiding zal 
er op toezien dat dit tempo gelei-
delijk wordt opgevoerd naar de ge-
bruikelijke 4 spellen per half uur. De 
BVU wijst de meer gevorderde brid-
gers erop dat ook in de zomer, op de 
woensdagavonden in Uithoorn, ge-
bridged kan worden (4 spellen per 
half uur). Bridgevereniging De Leg-
meer organiseert deze Zomerdrives 
in dans-/partycentrum Colijn.
Zie elders in deze krant.

Feestje bij BC De Legmeer
Uithoorn - Woensdagavond is het 
altijd feest voor de enthousiastelin-
gen die opdraven bij het, tot sfeervol 
omgetoverde speelhol Dans-en Par-
tycentrum Colijn. Zo ook woensdag 
6 mei waar uit de giga opkomst van 
maar liefst 74 spelers het enthousias-
me wel bleek. Verjaardagen worden 
afgezegd, vakanties verschoven en 
tuinieren heeft op woensdagavond 
geen prioriteit meer. Zeker, enthousi-
asme maar ook in het vergevorderde 
speelseizoen de plaats in de pikor-
de veilig stellen, of proberen het tij te 
keren als daar degradatie dreigt, zijn 
factoren die bij het aanwezig zijn een 
rol spelen. Een feestje werd het ze-
ker voor het koppel Cees Bergkamp 
en Ruud Lesmeister die met kop en 
schouders boven de rest uitstaken 
door met 66,25% eerste te worden in 
de A lijn. Met een score van 56.25% 
werden Cora de Vroom en Andre van 
Herel mooi tweede gevolgd door Lij-
nie Timmer en Rita Vromen die door 
tactiekbespreking een fractie later 
ten tonele verschenen en hun rug-
gespraak met een derde plaats met 
54.69% zagen beloond. Een gedeelde 
vierde/vijfde plaats was er voor Joop 
van Delft en Frans Kaandorp en het 
combipaar Jaap Kenter en Jan Eg-
bers, beide paren met 53.13%. Ze-
ker ook feest voor Jan en An van 
Schaik die een gooi naar promotie 
doen met een eerste plaats in de B 
lijn met 62.50%. Hans en Sonja Sel-
man volgden als tweede met 58.68% 
en scharen zich hiermee ook in de rij 

van de kanshebbers voor opstap naar 
de A lijn.

Derde plaats was er voor Marja van 
Holst Pellekaan en Sandra Raad-
schelders die een paar flinke tikken 
uitdeelden en daarmee 56.25% haal-
den. Ook hier een gedeelde vier-
de/ vijfde plaats met een percenta-
ge van 55.56% voor de paren Cobie 
Bruine de Bruin en Trudi Zandbergen 
en Wim Slijkoord en Francis Terra. 
Een rentree naar B komt in zicht voor 
Froukje Kraaij en Rini Tromp die eer-
ste werden in de C lijn met 61.25%. 
Aanwezigheid bij de laatste speel-
avonden is voor deze dames bijna 
een vereiste. Tom de Jonge en Her-
man Vermunicht speelden zich ook 
in de kijker door tweede te worden 
met 57.50%. Derde plaats was voor 
Ans Voogel en Ada van Maarseveen 
die zich met 54.17% zich in de rij van 
sterke spelers mochten scharen. Ook 
Anneke de Weerdt en Ria Verkerk lie-
ten van zich horen met een score van 
52.92% en kwamen op een vierde 
plaats van bovengenoemde rij. Een 
gedeelde vijfde/zesde plaats in de C 
lijn bezetten Map Kleingeld en Mie-
ke Peeters en Lenie Pfeiffer en Tina 
Wagenaar met een percentage van 
51.25. Feest dus en gezelligheid troef. 
Wilt u hier ook eens deel van uitma-
ken? Dat kan, als u zich inschrijft voor 
de zomerdrive op woensdagavonden 
vanaf 3 juni. Inschrijven kan per mail 
naar gerdaschavemaker@live.nl of 
telefonisch 0297-567458

Legmeervogels C2 
onderuit in mediastad
Uithoorn - Zaterdag 9 mei stond 
de laatste uitwedstrijd in de promo-
tiepoule 1e klasse op het program-
ma. Tegenstander FC Hilversum had 
in Uithoorn de punten achtergela-
ten, dus was gebrand op een revan-
che. Hilversum heeft een prachtig 
complex in de bossen, je waant je in 
het Amsterdamse Bos. Het enige dat 
ontbrak was de geur  van barbecue-
vlees, maar daarvoor was het weer 
zeker niet geschikt. Er stond een har-
de wind over het veld en de lucht was 
helemaal grijs. Van de aftrap af be-
gon Hilversum te drukken en al gauw 
hadden ze succes, nadat LMV de bal 

op het middenveld verspeelde. LMV 
had er weinig tegen in te brengen, 
alleen een solo van Benjamin die in 
schoonheid strandde. Tijdens de rust 
verbleef uw verslaggever te lang in 
de kantine, waardoor hij de 2-0 mis-
te. LMV stroopte de mouwen op want 
een roemloze nederlaag was niet ge-
wenst. Chahid benutte een corner, en 
er leek even meer mogelijk. Hilversum 
besloot op de counter te gaan spelen 
en liet LMV aanvallen. Deze tactiek 
lukte en Hilversum wist nog tweemaal 
te scoren. Chahid werkte nog maar 
eens een corner binnen, de eindstand 
werd hiermee bepaald op 4-2.

KDO pakt met kleurloos 
gelijkspel de derde periodetitel
De Kwakel - Alle ingrediënten wa-
ren afgelopen zondag aanwezig om 
er een waar spektakelstuk van te 
maken in Kudelstaart. KDO had nog 
één punt nodig om de derde perio-
detitel in de wacht slepen, terwijl RK-
DES nog in volle strijd was om recht-
streekse degradatie te ontlopen. Trai-
ner Raymond de Jong kon aan de 
Wim Kan Dreef niet beschikken over 
zijn langdurige geblesseerde aan-
voerder Sven Vlasman, Mathijs Molle-
man (last van lies) en de op vakantie 
zijnde Joeri Stange. In de eerste helft 
speelde KDO met de wind tegen en 
had het moeite om druk te zetten op 
de Kudelstaartse verdediging. Onder 
zonnige omstandigheden moesten 
de Kwakelaars het hebben van enke-
le hachelijke momenten voor het doel 
van RKDES, maar tot echte kansen 
wist het niet te komen. De thuisploeg, 
die veelvuldig de lange bal gebruik-
te, kreeg diverse corners, maar ook 
de Kudelstaarters konden het ver-
schil niet maken. Er werd door beide 
ploegen zeer moeizaam gevoetbald 
wat waarschijnlijk te maken had met 
de vele spanningen die toch wel op 
de wedstrijd lag. Met de brillenstand, 
zonder noemenswaardige hoogte-
punten, werd de rust bereikt.

Begin
In het begin van de tweede helft 
nam RKDES het initiatief in han-
den en streed voor wat het waard 
was. Meestal vanuit standaardsitua-
ties voerde de Kudelstaartse ploeg de 

druk op KDO op en was het met een 
bal op de bovenkant van de lat dicht-
bij de openingstreffer. Naarmate de 
tweede helft vorderde nam de kracht 
van RKDES af en kreeg KDO steeds 
meer ruimte voorin. In de laatste tien 
minuten hadden zowel Rick Kruit als 
Mathijs van Rijn tot twee keer toe 
kunnen scoren, maar typerend voor 
deze wedstrijd gebeurde dit niet, zo-
dat de wedstrijd eindigde in een 0-0 
gelijkspel. 
Door dit ene punt heeft KDO de der-
de periodetitel gepakt en is RKDES 
(doordat naaste concurrent Schoten 
met 6-2 won van DSOV) gedegra-
deerd naar de vierde klasse. In de na-
competitie zullen de Kwakelaars uit 
een heel ander vaatje moeten tap-
pen om überhaupt een kans te ma-
ken om te promoveren. Hopelijk valt 
de spanning van de Kwakelse ploeg 
en zal het vrij uit gaan spelen tegen 
de nummer elf van de tweede klas-
se B, Hoofddorp. De selectie van trai-
ner Jimmy Simons is al jarenlang een 
gerenommeerde tweedeklasser en 
wist ondanks het halen van 33 pun-
ten het vege lijf niet te redden. Aan-
staande zondag speelt KDO allereerst 
om 14:00 uur thuis tegen Hoofddorp, 
waarna op Tweede Pinksterdag de 
return gespeeld zal gaan worden op 
het sportpark De IJvelden. RICK FM 
zal overigens live verslag doen van 
de eerste nacompetitiewedstrijd, ter-
wijl de twitterpagina van KDO u ook 
op de hoogte houdt van alles rondom 
deze wedstrijd. 

geeft plezier en daar gaat het ook 
om in het verenigingsleven. 
In de A lijn waren Jan en Lenny 
eerste met een mooie score van  
59,03%. Op de tweede plaats ein-
digden Ada en Roelie met 54,17%, 
goed gedaan meisjes. Op de derde 
plaats Henny en Lucas met 52,78 %  
prima. In de B lijn waren Wies en 
Marthe eerste met een super sco-
re van 61,98%. Bravo! Tweede wer-
den Miep en  Madelon met 57,81%. 
Weer niet slecht hoor! Er was een 
gedeelde derde plaats, te weten 
Jan en Lyda en Ank en Lotte met  
55,21% ook mooi hoor. 
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Cees Verweij pakt opnieuw 
hoofdprijs biljarten!
De Ronde Venen - De Donker-
eindse Biljart Vereniging uit Vinke-
veen heeft afgelopen week haar 12e 
kampioenschap gespeeld. De wed-
strijd ging conform de reglemen-
ten van de Vrijgemaakte Nederland-
se Biljart Bond over 40 beurten. Top-
favoriet Jan van Schie moest helaas 
vanwege ziekte verstek laten gaan. 
Jan van Schie had afgelopen weken 
in ’t Leeuwtje in Noorden bijna da-
gelijks gespeeld en getraind. Hij was 
rondom de jaarwisseling nog wezen 
trainen bij Ludo Dielis in het ver-
maarde Biljartcafé Tubbax te Deur-
ne. Helaas voor Jan betaalde alle 
trainingsarbeid zich niet uit. Cees 
Verweij zag zijn kans schoon en won 
voor de 5e keer in de clubhistorie 
het kampioenschap. Met een moy-
enne van afgerond 3 caramboles. 
Cees had daarbij alle geluk van de 
wereld, omdat Gerard van Schie tot 
de laatste beurt de koppositie aan-
voerde. Gerard vertrouwde weer op 
zijn oude wedstrijd keu en legde zijn 
speciaal door Raymond Ceulemans 
geprepareerde keu aan de kant. Ge-
rard nam in de laatste beurt teveel 
risico en verloor zijn voorsprong. 
Uiteindelijk werd Gerard tweede 
met een moyenne van net geen 3 
caramboles. Derde werd Ruud van 
der Vliet. Ruud had zich de afgelo-

pen weken laten inspireren door de 
bekende meervoudig wereldkam-
pioen biljarten Hans Vultink. Deze 
3-voudig wereldkampioen heeft een 
wereldrecord van 300 caramboles in 
één beurt. Ruud had de 3 wereld-
kampioenpartijen nagespeeld en 
dat betaalde zich uit met een moy-
enne van 2,7 caramboles. Good old 
Gert van Kreuningen had vanwege 
zijn lengte bewust zijn keu laten ver-
lengen, maar miste daardoor spelrit-
me en werd netjes vierde. Oud kam-
pioen Wim van Schie kwam slecht 
uit de startblokken en maakte nog 
veel goed. Hij kon Gert niet achter-
halen en eindigde op 2,5 carambo-
les. Hekkensluiter was verrassend 
de kampioen van vorig jaar, Kees 
Mooij. Kees miste vanwege druk-
ke werkzaamheden regelmatig trai-
ningen en daarmee het goede ge-
voel. Hij eindigde op 2,2 carambo-
les per beurt.
De zomeravondcompetitie is inmid-
dels gestart en de finale vindt plaats 
op 1 juli a.s. Deze slotwedstrijd 
zal bepalend zijn voor de promo-
tie of degradatie. Bij promotie mag 
de kampioen van de Donkereindse 
Biljartvereniging meedoen met de 
voorronden voor het open Belgisch 
Biljartkampioenschap op zaterdag 
23 mei a.s. individueel veteranen. 

Argon wint zonder 
inspanning van Elinkwijk
Mijdrecht - Argon heeft de laatste 
regulaire competitiewedstrijd tegen 
Elinkwijk met ruime cijfers gewon-
nen, de wedstrijd was al in de eerste 
helft beslist met drie treffers.
Ook de enige concurrent in 2A CSW 
deed wat het moest doen en bleef 
ook zonder puntverlies. Dit houdt 
in dat er een deze week een beslis-
singswedstrijd plaats vindt wie zich 
kampioen mag noemen, op neutraal 
terrein. De eerste helft presenteer-
de Argon het goed opgekomen pu-
bliek een aantrekkelijke wedstrijd, 
veel aanvallende acties en achterin 
zat het ook vandaag weer behoor-
lijk dicht. Al na een minuut knal-
de Soner Gedik hard op binnen-
kant paal en even later leverde een 
scrimmage voor het Elinkwijk doel 
net geen doelpunt op. Het was dui-
delijk dat Argon snel afstand wilde 
nemen van de Utrechtse ploeg. Na-
dat Mike Korssen namens Elinkwijk 
voorlangs het Argondoel had ge-
schoten was het dezelfde minuut 
wel raak voor Argon. Op aangeven 
van Epi Kraemer tekende Jesse van 
Nieuwkerk voor de 1-0. Na twintig 
minuten was Bas Pel ter plaatste 
toen keeper Ricardo de Keijzer een 
ingeschoten bal tegen het lichaam 
van Van Nieuwkerk schoot en Pel 
vervolgens in kon tikken 2-0. 

Fraaie actie
Argon wilde nog voor rust de doel-
puntenmarge verhogen, Stefan Ti-
chelaar schoot voorlangs en een 

omhaal van Bas Pel kon de kee-
per tot hoekschop verwerken. So-
ner Gedik verscheen vervolgens al-
leen voor de Elinkwijk goalie maar 
hij mikte te hoog. Nadat Korssen 
nog even Romero Antonioli test-
te was even later Epi Kraemer aan 
de andere kant aan een fraaie ac-
tie bezig, bij de achterlijn aangeko-
men zag hij toch kans om uit de-
ze moeilijke hoek te scoren. 3-0.Na 
de thee nam Argon duidelijk gas 
terug en speelde voorzichtig naar 
het eindsignaal. Toch kwamen er 
wel een paar mogelijkheden, Wilco 
Krimp kwam een teenlengte te kort 
na aangeven van Stefan Tichelaar 
en na een hoekschop van Tichelaar 
kopte Dennis Filippo over het doel. 
Elinkwijk mocht af en toe wat terug 
doen. Manders knalde van dichtbij 
hard in maar in handen van Antoni-
oli en een afstandsschot van De Ko-
ter ging voorlangs. Drie verse krach-
ten maakten vervolgens bij Argon 
ook hun speelminuten: Riad Lilipa-
ly, Floris Mulder en Lorenzo Zorn. 
Een schot van Epi Kraemer kon door 
keeper De Keijzer met de vingertop-
pen onschadelijk worden gemaakt 
en Riad Lilipaly schoot naast. Twee 
minuten voor tijd was er weer zo’n 
snelle actie van Riad Lilipaly over 
links, hij legde vanaf de achterlijn 
de bal terug op Soner Gedik die de 
aanval verzilverde 4-0. Een verdien-
de en gemakkelijke overwinning 
voor Argon. 
Foto: sportinbeeld.com

CSW B2 Kampioen!
Wilnis - Overtuigd gewonnen met 5-0 tegen Zuidvogels B2. Met één gelijk 
spel en verder allemaal overwinningen waren ze al onverslaanbaar. Noah, 
Jim, Hidde, Jelle, David, Timo, Jonathan, Bas, Richard, Kimo, Ruben, Robin 
(Loris, Timon en Danny) Van harte gefeliciteerd! De jongens kunnen terug 
kijken op een leuk en sportief voetbalseizoen, mede dankzij het leiderschap 
van Anco en de trainingen van Frans!

CSW wint ook laatste 
competitiewedstrijd
Wilnis - Onder moeilijke omstan-
digheden, voornamelijk door het 
nogal hobbelige grasveld en veel 
wind, trad CSW in Nijkerkerveen aan 
tegen Veensche Boys die al zeker is 
van deelname aan de nacompetitie. 
Door blessures ontbraken Marciano 
Kastoredjo, Terence van der Linden 
en Jay Klaas Wijngaarden en door 
een schorsing Nick van Asselen. 
Vincent Wens, Matthijs Uytewaal, 
Elroy Baas en Bram Bode stonden 
daarom vanaf het eerste fluitsig-
naal aan de start. De moeilijkheids-
graad lag nog het meest in de span-
ning om geen punt te mogen verlie-
zen. Naaste concurrent Argon heeft 
een identiek aantal punten en moest 
met diezelfde spanning omgaan in 
hun thuiswedstrijd tegen Elinkwijk. 
De nervositeit was van de gezichten 
van de spelers en van het zwakke sa-
menspel af te lezen. Het lukte amper 
om de bal drie passes achter elkaar 
binnen de ploeg te houden. Deson-
danks kwam CSW binnen 6 minuten 
op voorsprong toen linksbuiten Da-
ve Cornelissen de bal gelukkig mee-
kreeg en van de rand van het zes-
tien meter strak en laag via de bin-
nenkant paal het doel inwerkte. De-
ze snelle 0-1 bracht vanzelfsprekend 
een zucht van verlichting bij spelers, 
begeleiders en in grote getale mee-
gereisde supporters. Het spel werd 
er echter niet veel beter op. Veen-
sche Boys kreeg drie corners achter 
elkaar, waarbij een inzet na de laat-
ste corner bovenop de deklat be-
landde. Bram Bode kon een paar mi-
nuten later een halve omhaal niet de 
juiste snelheid meegeven om het de 
keeper van Veensche Boys moeilijk 
te maken. Diezelfde Bram Bode luk-
te het in de 27e minuut wel om zijn 
status als goaltjesdief waar te ma-
ken door een goed genomen corner 
van Elroy Baas snoeihard in te kop-
pen, 0-2. Deze goal gaf nog meer 
verlichting dan de eerste, want een 
marge van twee doelpunten is toch 
een stuk aangenamer om de kleed-
kamer in te gaan na het rustsignaal.

Tweede helft
De tweede helft werd aangevan-
gen zonder wissels. Bram Bode liet 
al heel snel na de hervatting zijn te-
genstander de hielen zien, waar-
bij het maximaal haalbare een cor-
ner bleek. De opgerukte Elroy Baas 
schoot van iets meer dan 16 meter 
recht op de keeper af, wat ook niet 
meer dan een corner opleverde. In 

de 50e minuut was het echter wel 
weer raak; Bram Bode passte vanaf 
de rechterkant op spits en aanvoer-
der Vincent van Hellemondt, die de 
keeper met een schuiver wist te ver-
schalken. Het laatste tikje van Dave 
Cornelissen was net na de doellijn, 
zodat de 0-3 op het conto van Vin-
cent geschreven kon worden. Geen 
vuiltje meer aan de lucht zou je den-
ken. Niets was minder waar. Uit het 
niets kreeg de beste aanvaller van 
Veensche Boys een kans om over de 
veel te ver uit zijn doel gekomen Jor-
dy Wens te lobben, wat door de te-
genwind ook doeltreffend bleek, 1-3. 
Er was nog meer dan 35 minuten te 
spelen, dus zocht Veensche Boys de 
aanval op. 

Ze konden het Jordy Wens niet 
vaak moeilijk maken, terwijl CSW 
af en toe met een venijnige counter 
trachtte de achterstand onoverbrug-
baar te maken. De harde meewind 
zorgde er veelvuldig voor dat de die-
pe ballen niet te belopen waren voor 
de aanvallers. In de 70e minuut was 
het wederom Bram Bode die dicht-
bij een doelpunt was. Dit keer trof hij 
de lat. Coach Dennis Sluijk besloot 
om de snelle Justin Blok in te bren-
gen voor Dave Cornelissen, later ge-
volgd door Menno van der Leeden 
voor Sander Kunkeler. Er ontston-
den nog wel mogelijkheden, en ver-
rassenderwijs het meest voor ver-
dediger Elroy Baas. Eerst schoot hij 
een vrije trap vanaf 18 meter recht 
op de keeper af, daarna draaide hij 
een corner bijna in 1 keer het doel 
in. In blessuretijd werd het toch nog 
heel even spannend. Nadat Vincent 
van Hellemondt een goede com-
binatie van beide invallers Menno 
van der Leeden en Justin Blok niet 
kon afronden, lukte dat Veensche 
Boys wel toen een bal geheel onver-
wacht midden in het strafschopge-
bied voor de voeten van een speler 
viel, die niet aarzelde en de 2-3 op 
het scorebord wist te zetten. De laat-
ste paar minuten was vooral voor al-
le mensen die CSW een warm hart 
toedragen zwaar, de overwinning 
kwam niet echt meer in gevaar. Ar-
gon wist de thuiswedstrijd tegen 
Elinkwijk ook drie punten veilig te 
stellen, zodat op woensdagavond 13 
mei in Uithoorn bij Legmeervogels, 
Argon en CSW onderling uitmaken 
wie rechtstreeks promoveert naar 
de 1e klasse en wie daarvoor verder 
mag strijden in de nacompetitie. 

Hans van Breukelen trots 
op zijn zoon Brooklyn 
Mijdrecht - Brooklyn is de zoon 
van Hans van Breukelen en Hans 
is een vrijwilliger die zich al jaren 
heel intensief inzet voor Argon. Sa-
menmet een ploegje andere vrijwil-
ligers maakt hij de kleedkamers el-
ke keer weer schoon en zorgt hij er 
op maandag ook voor dat de troep 
rond de velden weer wordt opge-
ruimd. Maar Hans heeft een voort-
schrijdende ziekte die het normale 
leven steeds moeilijker maakt. Toen 
hij hoorde dat zijn zoon Brooklyn 
pupil van de week zou wordenbij de 
laatste competitiewedstrijd tegen 

Elinkwijk, werd hij erg emotioneel 
en stonden de tranen in z’n ogen, zo 
leuk vond hij dit. Hans is een echte 
Utrechter en was samen met zijn va-
der vroeger ook vaak op de velden 
van Elinkwijk te vinden. Dit maakte 
deze wedstrijd bijzonder voor hem. 
En Brooklyn…die genoot van een 
schitterende opkomst en vol over-
tuiging dribbelde hij vanaf de aftrap 
over het veld om vervolgens met een 
strak schot in het doel het sein te 
geven voor een fraaie wedstrijd met 
veel goals.
Foto: sportinbeeld.com

Sport gratis in juni bij GVM’79
Mijdrecht - GVM’79 is een actieve 
gymnastiekvereniging in Mijdrecht, 
waar in veel verschillende discipli-
nes en leeftijdsgroepen les gege-
ven wordt. Voor de kleuters (2 t/m 6 
jaar) is er het beweegdiploma of de 
kleutergym. 
Het beweegdiploma is een leuke 
lessenserie waarin kinderen breed 
geschoold worden in hun motori-
sche vaardigheden. Een prima voor-
bereiding op de komende sportcar-
rière! Vanaf 5,5 jaar kunnen kinde-
ren bij GVM starten met recrea-
tief turnen. Zowel voor de jongens 
als voor de meisjes zijn er groe-
pen, waar zij hun specifieke toestel-
len trainen! De talentvolle kinderen 
uit de regio kunnen doorstromen 
naar het plusuur of naar de selec-
tiegroep turnen. Naast het reguliere 
turnen bied GVM’79 acrogymnas-
tiek (bekend van Superkids en Hol-
lands Got Talent)! Een spectaculai-

re sport waarbij je samenwerkt om 
allerlei torens te bouwen en salto’s 
van elkaar af te maken. De sport kan 
gestart worden vanaf 6 jaar en lang 
worden volgehouden. Kinderen die 
van springen, trampolines en salto’s 
houden kunnen zich uitleven tijdens 
het springuur op maandagmiddag. 
Kortom GVM’79 bied voor alle leef-
tijden actieve en uitdagende lessen. 
Om iedereen kennis te laten maken 
met onze vereniging is er altijd de 
mogelijkheid om 2 gratis proefles-
sen te volgen. En nu hebben ze daar 
een extra actie bij! Meldt je voor de 
zomervakantie aan bij GVM’79 en 
betaal tot de zomervakantie geen 
contributie! Ze trainen door tot de 
schoolvakantie van de scholen in 
Mijdrecht! 

Kijk snel op www.gvm79.nl voor de 
specifieke voorwaarden en voor het 
lesrooster! Tot snel in de gymzaal!

Atlantis ten onder in rechtstreeks 
duel om degradatie

Zomer-bridgedrive 
Mijdrecht

Mijdrecht - Afgelopen zaterdag 
speelde het door Rabobank gespon-
sorde Atlantis 1 thuis tegen KIOS 1 uit 
Nieuw-Vennep. Beide ploegen had-
den elkaar dit seizoen al drie maal eer-
der ontmoet. Er werd echter maar een 
keer gewonnen van de tegenstanders. 
Ook deze zaterdag kon er uiteindelijk 
niet gewonnen worden. En zo ging de 
tegenstander er met de winst vandoor 
met een stand van 6-10. In de eerste 
helft was het vooral KIOS wat domi-
neerde, beide ploegen hadden zeer 
veel last van de wind die over het veld 
van Atlantis waaide. Dit resulteerde 
dan ook in een matige score in de eer-
ste helft. Atlantis kon het spel niet vin-
den, wat resulteerde in slechte worpen 
en weinig kansen tijdens de wedstrijd. 
De afspraken om het spel te maken 
werden ook niet nagekomen. KIOS zat 
beter in de wedstrijd, waarbij de spe-
lers van Atlantis dit totaal niet hadden. 
Hiermee kon KIOS ook uitlopen naar 
een ruststand van 3-6.

Duidelijk
Tijdens de rust werd goed duidelijk 
gemaakt dat het zo niet zou moeten 
gaan. Er werd te weinig voor elkaar 
gewerkt en afspraken werden niet na-
gekomen. Dit moest de tweede helft 
een stuk beter gaan. 
De afspraken werden in de tweede 
helft een stuk beter nagekomen, maar 
echter resulteerde dit niet in doelpun-
ten. Met nog een kwartier te spelen 
werden vier wissels ingebracht. Dit le-
verde een wat actiever beeld op van 
de wedstrijd. Atlantis was deze wed-
strijd niet scherp genoeg. Wil het in de 
tweede klasse blijven spelen volgend 
jaar, dan zal er volgende week gewon-
nen moeten worden van GKV. We ho-
pen dat iedereen volgende week At-
lantis 1 komt aanmoedigen om de 
ploeg naar een overwinning te hel-
pen. Dit zullen ze hard nodig heb-
ben. De wedstrijd wordt om 16.00 ge-
speeld op het kunstgras van Atlantis 
te Mijdrecht.

Mijdrecht - Bridgevereniging 
Mijdrecht (BVM) organiseert weer de 
gezellige zomer-bridgedrive over ze-
ven (7) maandagavonden. De drives 
worden gehouden in het Veenwei-
de zwembad, Ontspanningsweg 1, te 
Mijdrecht. Er wordt gespeeld in drie 
lijnen. Indeling vindt plaats tijdens de 
inschrijving aan de zaal vanaf 19.00 
uur. U hoeft niet per se een gevor-
derd/ervaren bridger te zijn om mee 

Overtuigende overwinning 
van Atlantis 2
Mijdrecht - Zaterdag 9 mei stond 
Hebbes 2 op het programma van het 
tweede team van Atlantis. Het door 
Rabobank gesponsorde Atlantis, 
had vorige keer met 3-17 gewonnen. 
De grote concurrent van Atlantis, 
DKV uit IJmuiden, had verloren van 
Hebbes en daarom werden de spe-
lers van Atlantis nog even flink op 
scherp gezet. In de aanval begon-
nen: Berry de Jong, Maarten Hel-
sloot, Cynthia Sassen en Lisanne van 
Doornik. In de verdediging begon-
nen: Kristian Geerdinck, Timo Jon-
gerling, Wendy Kentrop en Chantal 
Poolman. Het eerste doelpunt kwam 
op naam van Hebbes, maar Atlantis 
had heel veel kansen. Omdat er heel 
veel kansen waren, was het verleide-

lijk om ze allemaal te nemen, maar 
het doel was om de juiste kans te 
benutten. De doorloopballen vlogen 
om de oren bij Hebbes, maar de-
ze gingen er vaak niet in. Uiteinde-
lijk werden de kansen toch benut en 
stond het 9-4 met rust. In de twee-
de helft was het de taak om de con-
centratie vast te houden en de sco-
res uit te bouwen. Hebbes scoorde 
nog 4 doelpunten, maar Atlantis was 
beduidend beter en scoorde 7 doel-
punten waarvan voornamelijk af-
standschoten. Atlantis won overtui-
gend met 16-8. De volgende wed-
strijd wordt ook thuis gespeeld. A.s. 
zaterdag 16 mei komt Vlug en Vaar-
dig 2 op bezoek om 14.30 uur op het 
sportpark aan de Hoofdweg.

te doen. Gezelligheid staat voorop. 
Kom naar de BVM-zomer-bridge-
drives. De drives vangen aan om 
19:45 uur. Inschrijfgeld per paar e 
6,-- De eerste speelavond maandag 
1 juni 2015. De volgende zijn: 8 juni, 
15 juni, 22 juni, 29 juni , 6 juli en 13 
juli. U kunt per avond inschrijven en 
meedingen naar de dagprijzen. Ook 
is er een prijs voor de Zomerkampi-
oen. Dit is het paar dat (of de degene 
die) met het hoogste gemiddelde is 
geëindigd aan het slot van de zomer 
– competitie en alle avonden heeft 
gespeeld. Inschrijven kan alleen op 
de speelavonden. Veel plezier.

Minipolo toernooi 28 mei
Regio - De waterpolo afdeling van 
ZPV de Amstel organiseert een mi-
nipolo toernooi voor alle kinderen 
uit de buurt in de leeftijdscategorie 
10-14. Onder leiding van professio-
nele scheidsrechters zullen er wed-
strijdjes waterpolo gespeeld wor-
den op elk niveau in het Veenwei-
debad te Mijdrecht. Dit evenement 
zal donderdagavond 28 mei  plaats-
vinden. Alle kinderen, wel of geen 
lid van ZPV de Amstel, wel of geen 
ervaring met waterpolo kunnen mee 
doen met dit evenement. Wel is mi-
nimaal een zwemdiploma A van be-
lang. Als ouder bent u natuurlijk ook 
van harte welkom om uw kind aan 
te moedigen, er is genoeg ruim-
te in het zwembad.  De avond zal 
om 18:15 starten in het Veenweide-

bad met een korte uitleg. Als u de 
hoofdingang van Optisport binnen 
loopt, kunt u rechts van de receptie 
door een deur naar het zwembad. 
Van 18:30 tot 19:30 worden de wed-
strijdjes gespeeld in de verschillen-
de categorieën. Om 19:45 zal het 
toernooi afgesloten worden in het 
clubhuis met een drankje en wat 
lekkers. Het enige wat je mee hoeft 
te nemen is een zwembroek of bad-
pak en een handdoek. Opgeven? 
Stuur een e-mail naar waterpolo@
zpv-de-amstel.nl en vermeld daarin 
de na(a)m(en) van de deelnemer(s) 
met leeftijd en een e-mailadres. De 
inschrijving sluit op zaterdag 23 mei. 
25 mei zal er nog een e-mail uitgaan 
naar alle deelnemers met de laatste 
informatie

Duivenvereniging 
P.V. Rond de Amstel
Regio - Gelost om 09.30 de Dui-
ven gingen op een rap tempo naar 
Huis om dat er een harde ZW Wind 
stond de duiven hadden hem pal op 
de staart bij thuiskomst moesten de 
Duiven 
Even kijken hoe ze moesten landen 
zo hard was de wind. De eerste duif 
werd geklokt om 12.06 door kees 

Roelofsen 1 de tweede duif 12.07 
peter Bosse 2 derde duif H.C Pot-
huizen 3. Er waren op deze Vlucht 
401 duiven ingekorfd en 11 Deel-
nemers. 
Aanstaande donderdag. Inkorven 
voor de 2 midfondvlucht 

Eind stand
1 Kees Roelofsen, 2 Peter Bosse, 
3 H. C. Pothuizen, 4 H. Half, 5 Th. 
Kuylenburg, 6 R. den Boer, 7 M. v.d 
Hoort, 8 P.J. van Schaik, 9 H. Hen-
driks, 10 J.A.G. Hendriks
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