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€ 119,-
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Uithoorn • sportlaan 17 • (0297) 56 69 77

20 Engelbewaarders even terug in Uithoorn

Reünie 1948/1949 van de
HH. Engelbewaardersschool
Uithoorn - Mede door het vinden
van een oude cijferlijst gemaakt
door meester De Beus ontstond het
idee van de reünie. Nog voordat de
school zijn pensioengerechtigde
leeftijd had, verdween de H.H. Engelbewaardersschool, de R.K. school
voor jongens min of meer geruisloos uit het Uithoorns dorpsbeeld.
Daarmee verspeelde de Schoolstraat

eveneens het recht op bestaan en
maakte plaats voor “de vooruitgang”.
Thans is Uithoorn het verdwenen oude dorp aan de Amstel.
Bij het mannelijk deel van de Uithoornse bevolking zal de sloop zeker gemengde gevoelens hebben
opgeroepen. Afhankelijk van het feit
of de schooltijd een plezierige was
of als een beknotting van de vrijheid

werd ervaren, zullen het de gevoelens van lichte melancholie of opperste vreugde geweest zijn. Op de
gehouden reünie werd er door menigeen terug gedacht aan de tijd die
hij in het schoolgebouw heeft doorgebracht, herinneringen ook aan de
sfeer op school vermengd met de
geur, lucht of stank die de neusvleugels streelde. Wie herinnert zich niet

de hoge leslokalen met de bijbelen geschiedenisplaten aan de muur,
de houten vloer waar je zo heerlijk
je kroontjespen in de vloer kon laten vallen, de twee persoonsbanken
waarvan je het schrijfblad omhoog
kon klappen.
Kortom deze reünie was een middag met toch wel enige emotie over
het weerzien met jongens uit een ver
verleden die op de drempel van de
levensavond staan. Hoe zeventigers
hun kindervreugde weer tot leven
kunnen brengen heeft ons zeer getroffen, doch bovenal veel vreugde
gegeven. De aantal verhalen en nog
eens verhalen iets om nooit meer los
te laten. Engelbewaarders: het was
om nooit te vergeten!
Meester de Beus bedankt.

Een speeltuinvereniging in Thamerdal?
Uithoorn - Twee inwoners van Uithoorn, Esther Meijer en Claudia
Koster, hebben het initiatief genomen om een speeltuinvereniging in
Thamerdal op te richten. Regelmatig komen zij, afzonderlijk van elkaar bij een speeltuinverenging in
andere gemeenten. En beiden waren erg verrast over de saamhorigheid en het plezier wat er in en om
zo’n vereniging afspeelt. Zo kwamen zij op het idee om iets soortgelijks in Uithoorn op te richten. Aangezien ze allebei al jaren met hun
gezin in Thamerdal wonen willen ze
proberen het hier in de buurt voor
elkaar te krijgen. De bedoeling is

het oprichten van een uitdagende
en goed onderhouden speeltuin inclusief een binnenruimte. Een soort
clubhuis waar iedereen terecht kan
voor een glaasje limonade, een kopje koffie, een praatje of om een (kinder-)feestje te vieren. Maar er is
ruimte voor iedereen en meer soorten activiteiten. Waarbij te denken
valt aan rommelmarktjes, creatieve
workshops of bingo.
Buurt
Een plek om met de hele buurt, met
elkaar en voor elkaar, iets moois van
te maken. Inmiddels zijn ze druk bezig met stichting Cardanus en de

gemeente om een geschikte locatie
te vinden, bijvoorbeeld bij het huidige Ponderosa. Het klinkt misschien
te mooi om waar te zijn, maar zij
hebben van dichtbij gezien dat het
haalbaar is en dat zo’n fijne plek
veel plezier en loyaliteit van buurtbewoners met zich mee brengt. Esther en Claudia zijn zeer geïnteresseerd naar al uw vragen, opmerkingen of suggesties, die kunnen gesturd worden naar speeltuinthamerdal@xs4all.nl. Ook als u wilt
meehelpen om dit tot een succes
te maken dan kunt u zich aanmelden als vrijwilliger. Op donderdag
26 mei om 19.30 uur kunt u mee-

Kom kijken bij de nieuwe N201

Regio - Twee projecten van het
N201+-programma zijn op zaterdag 28 mei tijdens de Dag van de
Bouw geopend voor publiek. Het
gaat om de Omlegging Aalsmee-

Uithoorn en de nieuwe Aansluitingen A4. Dit is een bijzondere kans
om beide projecten van dichtbij te
bekijken! Bezoekers kunnen zich
tussen 10.00 en 16.00 uur melden

bij de bouwketen van de beide projecten.
Omlegging
Bezoekers kunnen vanuit de bouw-

Kijk voor een baan op
WWW.LEVARHT.COM

OOK TE
HUUR

erda g 28 m ei
Op en h u is: nz10at
.00 tot 15.00 uu r
va

praten en –denken over de Speeltuinvereniging Thamerdal. Deze avond vindt plaats in basisschool De Regenboog, Kuyperlaan
50 in Uithoorn. Aanmelden kan
via speeltuinthamerdal@xs4all.nl,
maar spontaan binnenkomen kan
altijd!

keet van de Alliantie N201 en Combinatie Heijmans-Boskalis een bezoek brengen aan het informatiecentrum en/of een rondleiding
krijgen door de tunnelbak van de
Waterwolftunnel. In de tunnelbak wordt uitleg gegeven over de
aanleg van de tunnel en het project Omlegging Aalsmeer-Uithoorn.
Liefhebbers kunnen een speciale
route fietsen van ongeveer 20 kilometer. De route gaat langs een
aantal prachtige en markante punten van de Omlegging AalsmeerUithoorn. Het startpunt van alle activiteiten is bij de bouwkeet aan de
Aalsmeerderweg 141 in Aalsmeer.
Aansluitingen A4 in Hoofddorp
Bij de Aansluitingen A4 kunnen bezoekers een rondleiding naar de in
aanbouw zijnde viaducten langs de
A4 en de Kruisweg in Hoofddorp
krijgen. In de bouwkeet van de provincie Noord-Holland en aannemer MNO Vervat is een informatiecentrum ingericht over het N201+programma, de Aansluitingen A4.
Ook is de aannemer aanwezig om
informatie over het project te verstrekken. De hoofdkeet staat aan
de bouwweg bij de Rijnlanderweg
t.h.v. nr. 878 (tegenover de Taurusavenue) in Hoofddorp.
Fietsers kunnen alleen tijdens de
Dag van de Bouw de Geniedijk op
fietsen tot aan de in aanbouw zijnde fietsbrug. Aan het einde van de
dijk is goed zicht op de werkzaamheden en staat er een bord met uitleg over de aanleg van de fietsbrug.

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

magazijnverkoop
vrijdag 27 en zaterdag 28 mei

only/jack&jones/esprit

vero moda/edc/cars

voor kleine prijsjes!

5,- 10,95
15, 19,

op=op

Nieuwe N201 deels open
tijdens de Dag van de Bouw

Zoek je een VAKANTIEBAAN?
Kijk dan op
WWW.WERKENBIJLEVARHT.NL

pall mall

desigual

g-star

50

%

korting
(op een deel van de collectie)

Big l aalsmeer | join fashion | WWW.Bigl.nl

troy 50527

De klassenfoto: Ko Bakker, Cor Blom, Ben van Klink, Jan Meijer, Wim Vermeij, Evert Poelwijk, Chris Woerden, Cor Snel,
Adriaan de Groot, Herman van Tol, Jan Vork, Ad van Zelst, Anton van Diemen, Wino van Hulzen, Ton Ouderijn, Jan Terburg, Cor Pothuizen, Jan Verhoef, Cor van Dierendonck, Henk Lakerveld.

voor het
offiële
gemeentenieuws
zie pagina 2+3

zijdstraat 61, aalsmeer | maandag t/m zaterdag | tel: 0297 321177

G

e

m

e

e

n

t

C O L O F On
Gemeente uithoorn
Postadres:
Postbus 8
1420 AA Uithoorn
Bezoekadres:
Laan van Meerwijk 16
1423 AJ Uithoorn
telefoon: 0297 513111
e-mail: gemeente@uithoorn.nl
website: www.uithoorn.nl
Receptie
De receptiebalie bij de ingang van
het gemeentehuis is geopend van:
ma. t/m do.
8.30-17.00 uur
vrijdag
8.30-12.30 uur
Openingstijden Publiekszaken
(burgerzaken, vergunningen, handhaving- en veiligheid)
maandag t/m vrijdag:
8.30-14.00 uur; vrije inloop
maandag, dinsdag en donderdag:
14.00-17.00 uur; op afspraak
woensdag:
8.30-17.00 uur; vrije inloop
Woensdag avondopenstelling
17.00-20.00 uur
Dan kunt u alleen terecht voor reisdocumenten, rijbewijzen, verhuizingen of uittreksels.
Voor naturalisaties, ondertrouw,
eerste inschrijvingen buitenland en
inzage vergunningen moet u altijd
een afspraak maken.
Telefonische bereikbaarheid
op 0297-513111
maandag t/m donderdag:
8.30-17.00 uur
vrijdag: 8.30-14.00 uur
Openingstijden
werk en inkomen G2
maandag en donderdag (Uithoorn):
8.30-12.00 uur; vrije inloop
woensdag (Aalsmeer en Uithoorn):
13.30-16.30 uur; vrije inloop
dinsdag en vrijdag (Aalsmeer):
8.30-12.00 uur; vrije inloop
maandag t/m donderdag:
12.00-17.00 uur; op afspraak
Telefonisch spreekuur
maandag t/m vrijdag:
8.30-12.00 uur via 0297-513255
Openingstijden Loket wonen,
welzijn en Zorg G2
maandag t/m vrijdag:
8.30-12.00 uur; vrije inloop
maandag t/m donderdag:
12.00-17.00 uur; op afspraak
Telefonisch spreekuur
maandag t/m vrijdag:
8.30-12.00 uur via 0297-513131
wilt u de burgemeester of één
van de wethouders spreken?
U kunt dan een afspraak maken
met hun secretaresse te bereiken
op 0297 513 151. Maar u kunt ze
ook direct een e-mail sturen met uw
vraag of opmerking.
Hierbij de verschillende adressen:
burgemeester.oudshoorn@uithoorn.nl
wethouder.verheijen@uithoorn.nl
wethouder.zijlstra@uithoorn.nl
wethouder.levenbach@uithoorn.nl
Vreemdelingenzaken
Voor vreemdelingenzaken kunt
u alleen nog op afspraak terecht.
Voor een afspraak kunt u bellen
met Publiekszaken: 0297-513111

Openingstijden Bibliotheek
ma. + vr.
14.00-20.00 uur
di. + do.
14.00-18.00 uur
wo.
11.00-18.00 uur
za.
11.00-15.00 uur
Openingstijden
Dorpshuis De Quakel
ma. t/m vr.
9.00-12.00 uur
19.00-00.00 uur
Alarm
Centrale telefoonnummers
van diverse hulpdiensten:
- Ambulancevervoer,
brandweer, politie: 112
- Politie niet-spoedeisend:
0900 8844
- Storingsnummer brandweer
(centrale): 0297-565656
- Huisartsen spoedgevallen
overdag: 0297-531111
- Huisartsen spoedgevallen
’s avonds en in het weekend:
020 4562000
in het geval van een ramp
Zet uw radio aan en stem af op:
- RTV Noord-Holland: 88.9 MHz
ether en 94.4 MHz kabel
- Radio 1: elk heel uur
ANP Nieuws 98.9 Mhz ether
en 96.1 MHz kabel
- Rick FM: 106.3 MHz ether
en 99.00 MHz kabel
Klacht
- Over gemeentelijke zaken?
Bel Publiekszaken,
0297-513111
- Over vliegtuiglawaai?
Bel de commissie Regionaal
Overleg Schiphol,
020-6015555
Of neem contact op met
Platform Overlast Schiphol,
www.platformuithoorn.nl,
Postbus 131,
1420 AC Uithoorn
- Over het milieu?
Bel Publiekszaken,
0297-513111 of het
provinciale milieuklachtennr.
023-5310200
- Over het functioneren
van de sirenes?
Bel de regionale brandweer
Amsterdam, 020 5556014
Afvalservicelijn
0800-0221 768 (gratis)
steunpunt huiselijk geweld
Als u behoefte heeft aan hulp of
advies kunt u bellen met nummer
020-6116022. Dit nummer is 24 uur
per dag bereikbaar, buiten kantooruren alleen voor acute gevallen.
Actueel gemeentenieuws
op internet
Actuele en spoedeisende mededelingen van het gemeentebestuur
kunt u dagelijks lezen op de internetpagina www.uithoorn.nl. Voor informatie over de omlegging van de
N201 gaat u naar www.n201.info
Redactie
Cluster Communicatie
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
gemeentepagina@uithoorn.nl

Gewijzigde
openingstijden
Dinsdag 31 mei: Loket Wonen, Welzijn en Zorg in de gemeenten Aalsmeer en Uithoorn gesloten. Het telefonisch spreekuur is op deze dagen ook gesloten.
Donderdag 2 juni (Hemelvaartsdag) en vrijdag 3 juni:
zijn het gemeentehuis en de
gemeentewerf gesloten.
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In Uithoorn en De Kwakel zetten veel
inwoners zich belangeloos en vaak in
alle bescheidenheid in voor het maatschappelijk welzijn. Deze mensen
kunnen in aanmerking komen voor
een Koninklijke onderscheiding, net
als ieder ander met bijzondere verdiensten voor de samenleving. Ze
moeten dan wèl worden voorgedragen.
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ALGemene inFORmAtie
Duurzame openbare verlichting
rond gemeentehuis
Na een ingrijpende renovatie van het
gemeentehuis is ook de buitenruimte opgeknapt. Blikvanger daarbij is
de openbare verlichting. Er zijn begin mei 31 mast-/armatuurcombinaties geplaatst rondom het gemeentehuis en op de parkeerplaatsen aan de
voor- en de achterzijde. De combinatie van de masten en armaturen levert de meest milieuvriendelijke oplossing die op dit moment denkbaar
is. Het gaat om een duurzaam duo:
Gampets klimaatpositieve lichtmast
van nergens anders meer voor te gebruiken gerecyclede kunststof en de
energiezuinige led-armatuur Stela
Round van Indal.

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

Wethouder Ria Zijlstra heeft onlangs
de openbare verlichting rond het gemeentehuis officieel in gebruik gesteld.

nieuws uit de
gemeenteraad

Wethouder Ria Zijlstra en Roland
Stolk, adviseur openbare verlichting
bij de gemeente Uithoorn, bij een van
de nieuwe lichtmasten.

AGenDA RAADsBiJeenKOmst 26 mei 2011
Raadsvergadering

Voorzitter: drs. D.H. Oudshoorn

2

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

3.1

scholen schrijven zich weer in
op het regionale nme aanbod

Iedereen kan voor een ander een Koninklijke onderscheiding aanvragen.
Daarbij moet sprake zijn van een of
meer bijzondere verdiensten van de
voor te dragen persoon.

Criteria en aanvraagformulier

Op www.lintjes.nl staan de criteria om
in aanmerking te komen voor een Koninklijke onderscheiding. Op diezelfde site staat ook een aanvraagformulier. De informatie over het aanvragen
van een Koninklijke onderscheiding
kunt u ook vinden op de site van de
gemeente Uithoorn www.uithoorn.nl.
Het aanvraagformulier kunt u eventueel ook opvragen bij het secretariaat
van B&W, tel. 513111.

Opening - stilte - primus
Agenda raadsvergadering 26 mei 2010
mededelingen
Besluitenlijst raad 12 mei 2010
ingekomen stukken tot en met week 19
spreekrecht burgers (in principe bij het betreffende
agendapunt) indien aangemeld.

19.00 uur

Politiek debat

Het slim gebruiken van de armaturen
levert een energiebesparing op van
82 procent ten opzichte van de oude
situatie.

Hoe kunt u iemand
voordragen?

E-mail: griffie@uithoorn.nl.
Telefoon: 513 963

De voorzitter van de raad, drs. D.H. Oudshoorn

Doordat armatuur en mast koplopers
zijn op het gebied van duurzaamheid trekt dit project flink de aandacht
van professionals op het gebied van
openbare ruimte en openbare verlichting. Niet alleen het milieuaspect
speelt een rol. Ook wat betreft de kosten tijdens de hele levensduur springen zowel armatuur als mast er gunstig uit. De mast heeft geen onderhoud nodig, kan niet roesten en is bestand tegen hondenplas.

De inschrijving op het aanbod van natuur- en milieueducatie (NME) voor
het schooljaar 2011-2012 is begonnen. Leerkrachten van alle basisscholen in de regio Amstelland –
Meerlanden kunnen inschrijven op
een aantrekkelijk aanbod van leskisten, -materialen, lessen en projecten. Het doel van NME is om bewoners, vooral jongeren, bewust te maken van de waarde van de natuur, milieu en duurzaamheid. Bewustwording draagt bij aan een meer verantwoord handelen.
Ook dit jaar is er naast bestaand ook
weer nieuw aanbod.:
Leskist: ‘Jop vindt een veer’,
voor groep 1, 2 en 3
Leskist: ‘Professor Van Wiegen
ziet ze vliegen’,
voor groep 4, 5 en 6
Leskist: ‘Afvalvertering’,
voor groep 6, 7 en 8
Leskist: ‘Energie?
Natuurlijk duurzaam!’,
voor groep 7 en 8
Scholen kunnen zich van 6 juni tot en

Als u in wilt spreken in de raadsvergadering moet u zich even
aanmelden bij de griffier. Aanmelden kan tot 12.00 uur op de
dag van de raadsvergadering .

Oproep voor het bijwonen van de openbare bijeenkomst van de raad van
Uithoorn op donderdag 26 mei 2011 in het gemeentehuis. In deze raadsvergadering worden onder andere de programmarekening 2010, de eerste voortgangsrapportage 2011 en het programmaplan 2012 besproken.
De bijeenkomst begint om 19.00 uur direct met de Raadsvergadering en
het Politiek Debat. Er is geen Informatief Beraad.

met 1 juli inschrijven via de geheel
vernieuwde website www.natuurmilieuweb.nl Op de homepage van de
site staat ook een knop voor alle geinteresseerden om zich te abonneren op de maandelijkse gratis digitale
NME Nieuwsflits.
Om het de scholen nog wat makkelij- 3.2
ker te maken bij het kiezen is het aanbod ook op een overzichtelijke poster
gezet. Deze poster is per post aan de
scholen toegestuurd.
De door de scholen gekozen leskisten worden tijdens het schooljaar bij
de scholen afgeleverd en na de uitleenperiode weer opgehaald. Voor iedere inschrijving wordt een reserveringsvergoeding gevraagd. Dankzij
dit geld blijft de kwaliteit van het regionale NME-aanbod op het huidige
hoge peil gehandhaafd.
In de regio Amstelland-Meerlanden
wordt op het gebied van milieu sa- 3.3
mengewerkt. Samen staan de gemeentes sterker en samenwerking
helpt ook om middelen efficiënt in te
zetten.

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

e
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Doe het voor 1 augustus!

stemmingen

Vanwege een uitgebreide procedu- 4.1
re moeten aanvragen voor de lintjesregen op 27 april 2012 al vόόr 1 augustus 2011 bij de burgemeester bin- 4.2
nen zijn. Inwoners van Uithoorn en
De Kwakel kunnen de door hen volledig ingevulde en goed onderbouwde aanvraag sturen naar burgemeester mevr. drs. D.H. Oudshoorn, Postbus 8, 1420 AA Uithoorn.

Aanvraag voor andere
gelegenheid dan lintjesregen

Een onderscheiding kan ook bij een
bijzondere gelegenheid worden uitgereikt, zoals een jubileum van een
organisatie. De behandeling van zo’n
aanvraag duurt zes maanden. Houd
u daar dus rekening mee.

integrale behandeling van de:
19.10 uur
1. Programmarekening 2010 (RV11.18)
2. eerste voortgangsrapportage 2011 (RV11.19)
3. Programmaplan 2012 (RV11.17)
Het college van b&w stelt voor in te stemmen met
de genoemde documenten.
De procedure voor de behandeling van de documenten
is als volgt:
19.10-19.50 uur: eerste termijn fracties
19.50-20.00 uur: schorsing 1
20.00-20.40 uur: tweede termijn fracties
20.40-21.05 uur: eerste termijn college van b&w
21.05-21.15 uur: schorsing 2
21.15-21.40 uur: vragen fracties en tweede termijn college
van b&w
21.40-21.50 uur: schorsing 3
21.50-22.15 uur: derde termijn fracties
Programma “wonen in uithoorn” (RI11.02)
22.15 uur
De werkgroep programmabegroting stelt voor:
- in te stemmen met het gehanteerde format voor de opzet
van het programma “Wonen in Uithoorn”;
- in te stemmen met de tekst van het programma
“Wonen in Uithoorn”;
- het college van b&w te verzoeken de tekst van dit
programma in deze vorm op te nemen in de
programmabegroting 2012;
- het voor het programma “Wonen in Uithoorn” gehanteerde
format ook te gebruiken voor de andere programma’s
van de programmabegroting vanaf het jaar 2012 waarbij
een eventuele gefaseerde toepassing door de raad
wordt geaccepteerd.
Doel: politiek debat ter voorbereiding op de besluitvorming.
Bestuursakkoord VnG, iPO, unie van waterschappen 22.45 uur
en Rijk (RV11.21)
De raad wordt in de gelegenheid gesteld zich uit te spreken
over het bestuursakkoord dat is gesloten tussen de
genoemde organisaties over de decentralisatie van taken
van het Rijk naar lagere overheden.
Doel: politiek debat ter voorbereiding op de besluitvorming.
einde beraadslagingen
23.25 uur

stemming over onderwerpen uit het politiek debat
(incl. ingediende moties en amendementen en eventuele
stemverklaringen).
stemming over de volgende (hamer)stukken:
1. Begrotingswijziging (RV11.20)
sluiting openbare vergadering

23.30 uur

23.45 uur

Gewijzigde ophaaldagen huisvuil
inhaaldag inzameling op zaterdag 4 juni
Wijk 4a: Thamerdal, Dorp, Zijdelveld (rest/gf. container)
Wijk 4b: Meerwijk - Oost (rest/gf. container)
inhaaldag inzameling op zaterdag 11 juni
Wijk 1: De Legmeer (rest/gf. container)
Hoogbouw: (kunststof)
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ALGEMENE INFORMATIE

WERK IN
UITVOERING

AANLEG FIETS/VOETPAD
RINGDIJK

In de week van 16 mei begint aannemersbedrijf Krijn Verbruggen en Zn
uit Mijdrecht met de aanleg van het
ﬁets/voetpad tussen Ringdijk en Gerberalaan. Afhankelijk van de weersomstandigheden duren de werkzaamheden tot eind juni. De aanleg van het ﬁets/voetpad gebeurt in
2 fasen. Eerst de aanleg van het pad
vanaf de Ringdijk tot aan de Hortensialaan. Vervolgens wordt vanaf de
Gerberalaan het pad gemaakt naar
de Hortensialaan. Tijdens de werkzaamheden aan de drempel in de
Hortensialaan blijft de ﬂat La Fortres-

se bereikbaar. Tijdens de werkzaamheden aan de drempel in de Gerberalaan is de ﬁetsdoorsteek naar de Irislaan vrijgegeven voor autoverkeer.
De omleiding is met borden aangegeven. Als gevolg van het inspraakresultaat voor de aanleg van het ﬁets/
voetpad wordt de bestaande brug
over de Ringdijk vervangen door een
fiets/voetgangersbrug. Dat gebeurt
eind juni 2011. Met vragen kunt u terecht bij de heer E. Valkenburg, tel.
(0297) 51 31 11 of via gemeente@
uithoorn.nl

WIEGERBRUINLAAN
TIJDELIJK AFGESLOTEN

Van maandag 23 mei t/m vrijdag 10
juni is de Wiegerbruinlaan afgesloten voor alle verkeer. Het winkelcentrum blijft voor voetgangers bereikbaar. Overig verkeer wordt met borden omgeleid.

WERKZAAMHEDEN AAN
MIJNSHERENWEG

Op 22 en 23 juni wordt de Mijnsherenweg opnieuw gefreesd en geasfalteerd. Dit is noodzakelijk omdat de

T

onlangs aangebrachte deklaag niet
100% voldoet aan de gestelde eisen.
Aannemer BAM Wegen bv neemt de
kosten voor zijn rekening. Het gaat
om het gedeelte tussen de stopstreep
bij de N231 tot het rode asfalt bij de
kruising met de Vuurlijn. De voorbereidende werkzaamheden zijn overdag en de frees- en asfalteringswerkzaamheden gebeuren ’s avonds en
‘s nachts. Met vragen kunt u terecht
bij de heer E. Warmerdam, tel. (0297)
513111 of via gemeente@uithoorn.nl
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ACTIVITEITEN KALENDER
Activiteiten en evenementen

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

Meer weten?

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

27 mei
27-29 mei
28 mei

-

Activiteitenoverzicht gemeente Uithoorn
t/m 3 juli

25 mei
25 mei
26 mei

Expositie Stad en land in galerie Fort
aan de Drecht, Grevelingen 50.
Open: do/vrij 14.00-17.00 uur en in het
weekend 12.00-17.00 uur
Bingo in ‘t Buurtnest. Om 13.30 uur is
de zaal open, start 13.45 uur.
Buurtschouw Burg. Kootpark; start bij
parkeerplaats De Otter, 19.00 uur.
Workshop ‘Digitaal foto’s maken en
bewerken’ van 16.00-17.30 uur in de
openbare bibliotheek Uithoorn.
Bestemd voor 12 kinderen van 8-12 jaar.

28 mei
28 mei
1 juni

Prijs: € 6,- Pashouders: € 5,Accordeonmuziek in wijksteunpunt
Bilderdijkhof, 14.30 uur; kaartverkoop
aan de bar.
Sport & Spelweekend Legmeervogels.
Lions bedrijven/familiesportdag bij
Poldersport De Kwakel; 10.00-16.00 uur.
Stichting Hulphond verzorgt om 15.00 uur
een demonstratie. Burgemeester Dagmar
Oudshoorn reikt omstreeks 16.00 uur de
prijzen uit.
Muziek op terras Het Rechthuis,
16.00-19.00 uur
Indonesische bazaar, georganiseerd door
Stichting Marsiurupan in De Scheg,
A. van Schendellaan; 10.00-17.00 uur
Speelevenement in kader Buitenspeeldag
op parkeerterrein Brede School Legmeer
van 12.15-13.45 uur; bestemd voor
kinderen van 4 t/m 12 jaar.
Evenementen vanaf juni 2011 staan op
www.uithoorn.nl

Kijk voor de wekelijkse activiteiten en activiteiten voor de rest
van het jaar op onze website
www.uithoorn.nl.
Meer informatie over de buurtbeheeracties. Kijk ook op
buurtbeheer.uithoorn.nl

O F F I CI Ë L E M ED ED EL IN GEN EN BE K E N D MA K IN GE N
De ofﬁciële mededelingen en bekendmakingen zijn een wekelijkse publicatie van de gemeente Uithoorn. In deze rubriek staan ofﬁciële mededelingen
en bekendmakingen die voor u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van
bouwplannen of verkeersbesluiten bij u in de buurt. Bovendien wordt vermeld waar u de plannen kunt bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. Helaas is het niet altijd mogelijk om moeilijk leesbaar taalgebruik te
vermijden. Mocht u vragen hebben over de rubriek, belt u dan gerust met
Publiekszaken, tel. 0297-513111, of u kunt mailen naar gemeente@uithoorn.nl. U kunt de ofﬁciële mededelingen en bekendmakingen ook vinden
op www.uithoorn.nl.
PROCEDURE
Ter inzage
Stukken die ter inzage liggen kunnen door iedereen worden ingekeken. De
stukken liggen ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum (Laan van
Meerwijk 16) tijdens de openingstijden. Alleen wanneer dat is aangegeven
liggen de stukken ook ergens anders ter inzage zoals bij de openbare bibliotheek De Hoeksteen of dorpshuis De Quakel. De openingstijden van
het gemeentelijk informatiecentrum en de openbare bibliotheek kunt u vinden in de colofon.
Zienswijzen
Zienswijzen kunnen door iedereen kenbaar worden gemaakt. Dit moet
schriftelijk worden gedaan bij burgemeester en wethouders van Uithoorn
(Laan van Meerwijk 16) tenzij anders vermeld.
Bezwaren
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden
bezwaar indienen. Bezwaren moeten voorzien zijn van motivatie en schriftelijk worden ingediend bij burgemeester en wethouders van Uithoorn (Laan
van Meerwijk 16) tenzij anders vermeld. Voor het verstrijken van de bezwaartermijn moet het bezwaarschrift zijn ingediend. Een bezwaarschrift
heeft geen schorsende werking. Dit betekent dat de vergunning voor het
verstrijken van de termijn al kan zijn uitgevoerd (met het risico dat het eventueel weer ongedaan moet worden gemaakt).
Voorlopige voorzieningen
Om ervoor te zorgen dat er geen gebruik wordt gemaakt van de vergunning,
kan een voorlopige voorziening worden aangevraagd. Het aanvragen van
een voorlopige voorziening kan bij de sector bestuursrecht van de arrondissementsrechtbank (voorzieningenrechter) via het adres: Postbus 75850,
1070 AW in Amsterdam. Een verzoek om een voorlopige voorziening moet
ook een motivatie bevatten. Voor het aanvragen van een voorlopige voorziening worden door de rechtbank kosten in rekening gebracht.
Beroep
Wij maken u erop attent dat u op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na verzending van onze beslissing in beroep
kunt gaan bij de sector bestuursrecht van de Rechtbank, Postbus 75850,
1070 AW Amsterdam. Voor de behandeling van het beroepsschrift door
de rechtbank worden u grifﬁekosten in rekening gebracht. Een dergelijk
beroepsschrift heeft geen schorsende werking. Wel bestaat de mogelijkheid om de president van de rechtbank in Amsterdam te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Een gemotiveerd verzoekschrift kunt u daartoe tot hem richten. Voor het in behandeling nemen
van een dergelijk verzoekschrift worden u kosten in rekening gebracht.

TER INZAGE
Permanent:
- Verordening tot tweede wijziging op de Algemene rechtenverordening 2009.
Inzageperiode: onbeperkt
- Verordening Commissie Brede School. Inzageperiode: onbeperkt
- Wijziging Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Uithoorn 2008: Inzageperiode: onbeperkt
- Proces-verbaal uitslag gemeenteraadsverkiezing Uithoorn 3 maart 2010. Inzageperiode: onbeperkt
- Wijziging van drie verordeningen als gevolg van de Europese Dienstenrichtlijn en de Dienstenwet. Het gaat om aanpassing van de Afvalstoffenverordening Uithoorn 2008, de Algemene plaatselijke verordening Uithoorn 2009 en de
Bouwverordening 2007. Inzageperiode: onbeperkt
- Verordening ruimte- en inrichtingseisen peuterspeelzalen. Inzageperiode: onbeperkt.
- Beleidsregels aanvragen gereserveerde Autodate-parkeerplaats. Inzageperiode: onbeperkt.
- Programmarekening 2010 van de gemeente Uithoorn. Inzageperiode: onbeperkt.
Tijdelijk:
- Ontwerp bestemmingsplan “Helene Swarthlaan”.Ter inzage van 21 april t/m 1
juni 2011. Contactpersoon: mw. .A. Stevens, tel.: 0297-513111.
- Zakelijke beschrijving overeenkomsten Vinckebuurt, gemeente Uithoorn. Ter
inzage van 21 april tot 2 juni 2011. Contactpersoon: de heer J. Correljé, tel.:
0297-513111.
- Rijksbesluit afvoeren schuur Boterdijk 77 van lijst beschermde rijksmonumenten. Ter inzage van 27 april t/m 8 juni 2011. Contactpersoon: de heer J. van
Heeswijk, tel.: 0297-513111.
- Verkeersbesluit aanwijzing gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats nabij
Wederik 27. Ter inzage van 27 april t/m 8 juni 2011. Contactpersoon: mw. S.I.
van der Waals, 0297 – 513111.
- Conceptbeleidsnota Huisvesting tijdelijke arbeidsmigranten. Ter inzage van 28
april t/m 8 juni 2011. Contactpersoon: mw. M.C. Wegewijs, tel 0297-513111.
- Ontwerpbegroting 2012 van de Stadsregio Amsterdam. Ter inzage van 4 mei
t/m 14 juni 2011. Tegen betaling van de kopieerkosten is een afschrift verkrijgbaar. Info: mevrouw mr. A.G.C.M. Lucassen, tel.: 0297-513111.
- Herindelingsontwerp grenscorrecties Noord-Holland en Zuid-Holland. Ter inzage van 6 mei t/m 1 juli 2011. Verantwoordelijke instantie: Gedeputeerde Staten van Noord-Holland. Contactpersoon: de heer J. Kleinhessink, tel.: 0704416173.
- Gewijzigd bestemmingsplan De Kwakel-Zuid, het besluit van de gemeenteraad
en de Nota zienswijzen ontwerpbestemmingsplan De Kwakel-Zuid liggen met
ingang van 19 mei t/m 30 juni 2011 ter inzage. Contactpersoon: mw. J. Filippo,
0297-513111.
- Besluit tot opheffen gereserveerde Autodate-parkeerplaatsen aan Marijnenlaan 46 en aan Laan van Meerwijk 16. Ter inzage: van 25 mei t/m 6 juli 2011.
Contactpersoon: mw. S.I. van der Waals, 0297-513111.
- Nota Recreatief medegebruik, landschap en cultuurhistorie ligt ter inzage van
19 mei tot 30 juni 2011. Contactpersoon: de heer R. Drieman (Waternet) 020
-6082487.
INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING
De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.
Bedrijventerrein Uithoorn
- Chemieweg, aanvraag omgevingsvergunning voor het oprichten van een garagepark. Ontvangen 16 mei 2011.

Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Kuifmees 119, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een kelder
onder de uitbreiding van de achterzijde. Ontvangen 16 mei 2011
Zijdelwaard (Europarei)
- Potgieterlaan 20, aanvraag omgevingsvergunning voor het vernieuwen en vergroten van een dakkapel aan de voorzijde. Ontvangen 15 mei 2011
OMGEVINGSVERGUNNINGVRIJ BOUWWERK
Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Eems 17, het plaatsen van een kelder onder de uitbreiding van de achterzijde.
VERLEENDE (OMGEVINGS-)VERGUNNINGEN
Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar/beroep maken. Hoe u dat
moet doen leest u bovenaan in deze advertentie in het grijze kader.
De Kwakel
- Fresialaan 14, omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakopbouw aan
de achterzijde en een dakkapel aan de voorzijde. Bezwaar: t/m 27 juni 2011.
- Drechtdijk 50, aanvraag omgevingsvergunning voor het verwijderen van asbesthoudende dakplaten. Bezwaar: t/m 30 juni 2011.
- Vuurlijn 51, verklaring van geen bezwaar aan Sport en Spel voor het organiseren
van een sport- en spelweekend van 20 t/m 22 mei 2011.
De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West,
Buitenhof, Park Krayenhof)
- Haas 17, omgevingsvergunning voor het realiseren van een dakopbouw. Bezwaar:
t/m 27 juni 2011.
- Muur 5 en 7, omgevingsvergunning voor het plaatsen van 2 bergingen. Bezwaar:
t/m 30 juni 2011.
- Veldmuis 8, omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakkapel aan de
voorzijde. Bezwaar: t/m 30 juni 2011.
Zijdelwaard (Europarei)
- Constantijn Huygenslaan 7, omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde en achterzijde. Bezwaar: t/m 30 juni 2011.
- Arthur van Schendellaan 100a, melding ontvangen van Stichting Marsiurupan voor
het organiseren van een Indonesische Bazar op 28 mei 2011 van 10.00 tot 17.00
uur.
Dorpscentrum
- Vergunning aan Stichting Harley Weekend Uithoorn voor het organiseren van de
Harley Davidson dag op 24 juli 2011 van 12.00 tot 19.00 uur. Onthefﬁng artikel 35
verleend aan Stichting Harley Weekend Uithoorn voor het schenken van zwakalcoholhoudende drank op 24 juli 2011 van 12.00 tot 19.00. Bezwaar t/m 28 juni 2011
VERKEERSBESLUIT
Burgemeester en wethouders hebben besloten tot het opheffen van de gereserveerde
Autodate-parkeerplaatsen aan Marijnenlaan 46 en aan Laan van Meerwijk 16. Dit verkeersbesluit ligt ter inzage van 25 mei t/m 6 juli 2011 in het gemeentehuis. Tegen dit
besluit kan tot en met laatstgenoemde datum een bewaarschrift worden ingediend bij
burgemeester en wethouders van Uithoorn.
KAPPEN BOOM
De gemeente Uithoorn gaat ten behoeve van het project “aanleg voet-ﬁetspad Ringdijk-Gerberalaan” één extra boom kappen. Uit boomtechnisch onderzoek is gebleken
dat de kwaliteit van deze boom niet goed genoeg is om hem te behouden. De boom
komt niet voor op de waardevolle bomenlijst. Tijdens het plantseizoen 2011-2012 zal
er een nieuwe Esdoorn geplant worden.

WWW.UITHOORN.NL

Voor €5,- per maand brengt u zieke kinderen
en hun ouders dicht bij elkaar.
Word nu donateur van het
Ronald McDonald Kinderfonds.
www.kinderfondsknuffels.nl
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Is uw huisdier zoek?

inforMAtief
coLofon
sinds 1888

Verschijnt woensdag
EDiTiE 3:
UiThOOrn, DE KWAKEl,
nES A/D AmSTEl
Kantooradres:
Anselmusstraat 19
3641 AM Mijdrecht
Tel. 0297-581698
mobiel 06-53847419
Fax 0297-581509
Aanleveren van kopij,
foto’s en advertenties:
redactieuithoorn@meerbode.nl
Advertentie-tarieven:
op aanvraag
redactie/acquisitie
medewerkers:
Nel van der Pol
Kees Jan Koedam
André Veenstra
Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk
Verspreiding en
bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433
Centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900
Fax 0297-342900
Uitgave van:
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht
124e jaargang
OPlAgE: 14.200
ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren
op artikelen of zijn mening te
geven op ontwikkelingen die
spelen binnen de gemeente. Uw
ingezonden brief dient echter
ondertekend te zijn met naam
en adres, telefoon of e-mailadres.
De redactie behoudt het recht
brieven in te korten of te weigeren.
let op:
Nadrukkelijk maken wij u er
op attent, dat door ons in deze
krant geproduceerd advertentie-,
foto-, en/of tekstmateriaal niet
beschikbaar wordt gesteld aan
derden. Dus ook niet per e-mail,
fotokopie of anderszins zonder
uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van de uitgever!
WWW.mEErBODE.nl

ALArMnUMMer 112

Voor vermiste/gevonden huisdieren
& klachten dierenmishandeling op maandag
t/m vrijdag van 9.30-11.30 uur. Buiten deze
uren kunt u de voicemail inspreken.
Internetsite:
www.aalsmeer.dierenbescherming.nl
Dierenambulance:
Voor informatie over vermiste of gevonden
dieren en spoedgevallen: tel. 06-53315557.

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

APotHeek

DierenHULP
Dierenambulance
tel: 06-53315557.

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

Gevonden
- N212 rotonde Bovendijk in Wilnis, rood/witte kater. Rechtervoorpoot wit, linkervoorpoot rood/wit. Beide achterpoten van onderen
wit.
- Amstelkade in Woerdense Verlaat, cyperse ongecastreerde kater.
- Demmeriksekade in Vinkeveen, grijs/wit katje.
- Anselmusstraat bij hertenkamp in Mijdrecht, wit/grijs konijn.
- Markt Schipper in Wilnis, lapjespoes. Zwart/rood/wit met witte
pootjes. Zij heeft een witte neus met zwarte vlek boven rechteroog. Zij draagt een zwart bandje met steentjes.
- Zijdelweg in Uithoorn, grote zwarte kat met witte neus en pootjes
en wit op de buik.
- N201 t.h.v. Uithoorn, lichtbruine kater met donketbruine tekening,
onderkant achterpoten en straatpunt zwart.
- Mijdrecht, Amethist, jonge lapjespoes.
- De Hoef, Vinkenslag, schildpadpoes. Roest/bruin.
- Mijdrecht, Schepenaarstraat, zwart/witte kater, hij heeft een grote wond aan zijn linkerwang.
- Mijdrecht, Paltrok. Blinde lapjespoes.
- Vinkeveen. Meerkoetlaan. Cyperse kat met witte bef, er loopt een
witte streep op linkerwang.
- Uithoorn, Prinses Christinalaan, wit/zwart konijntje, heeft in zijn
nek iets langere haren . Erg lief en tam.

PsycHoLogiscHe
HULPverLening
Praktijk voor Eerstelijnspsychologie
Nes a/d Amstel, Mw. drs. C. de Klerk,
gezondheidszorgpsycholoog (BIG geregistreerd) tel./fax: 0297-582706; 0644222810; psychoprakt@hetnet.nl;
www.psychoprakt.nl

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

vvv/AnwB
Kon. Julianalaan 54, 1421 AH
Uithoorn, tel. 0297-532725.
uithoorn@vvvhollandsmidden.nl
ma 10.00-16.00 u./ di t/m vr 9.3013.00 u/13.30-17.30 u. za 9.30-13.00
u/13.30-15.00 u./zo gesloten.

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

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

‘De Vonk’ album release in
Jongerencentrum The Mix
son en Roodbaard optreden. Jason
en Roodbaard hebben in het verleden furore gemaakt met de acts:
Westclan en Ouderkerk Kaffers.
Kwalitatief hoogstaande hiphop uit
de regio! Aanvang 21.00 uur. Entree: 5 euro. The Mix is gevestigd
aan de J. A. van Seumerenlaan 1 in
Uithoorn.
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De redactie van de Nieuwe Meerbode rekent het tot
haar taak om de lez ers van haar krant zo objectief mogelijk te informeren. Wij nemen zelf geen standpunt
in. Wij vinden dat alle mededelingen, nieuwsfeiten en
overige onderwerpen die zich in het openbaar afspelen
en zeker die zaken die tijdens gemeentelijk e vergaderingen, bijeenkomsten of interviews worden gedaan, in
onze krant horen. Alle lez ers van onze krant, ook die niet
bij zo’n bijeenkomst of vergadering of wat dan ook aanwezig waren, behoren daarvan kennis te kunnen nemen.
Ingezonden brieven pla atsen wij omdat de afzender wil
dat haar of zijn mening bekend wordt gemaakt in haar
of zijn omgeving. Zij of hij blijf t verantwoordelijk voor de
inhoud. Pla atsing door ons betekent niet dat onze redactie een standpunt inneemt.

Waternet en Krijn Verbruggen:

Zorgvuldig en fatsoenlijk!
Onder de kop Waternet: Onzorgvuldig en Onfatsoenlijk schreef ik in 2009 in de
Nieuwe Meerbode een stukje waarin ik mijn ongenoegen
uitsprak over de wijze waarop door Waternet met de betrokken bewoners werd gecommuniceerd over het project van de dijkverzwaring in
De Kwakel.
Thans is het project voor de
meeste bewoners afgerond: de
werkzaamheden zijn gereed.
Terugkijkend op al datgene
wat in de afgelopen periode
van ruim een half jaar is verricht om het project uit te voeren is het alleen maar eerlijk
om – tegen de achtergrond
van mijn eerste verhaal – nu
te melden dat zowel de uit-

Regio - Vrijwel iedereen heeft
wel eens een vleermuis gezien, ’s
avonds in de tuin, op straat of in het
park. In de schemering komen ze te
voorschijn om als ware luchtacrobaten achter muggen en motjes aan te
jagen. Voor sommige mensen een
fascinerend tafereel, voor anderen
een ware nachtmerrie: de vleermuis.

Uithoorn - Voor de komende rolstoelvierdaagse van 19 t/m 22 juli zijn
de organisatoren nog dringend op
zoek naar mensen die één of meerdere dagen een rolstoel willen duwen. Met name op woensdag 20 juli

komen ze nog zo’n 20 duwers tekort.
Er zal dagelijks van ong. 10.00-15.30
uur gewandeld worden. Inlichtingen
en/of aanmelden bij: Jur Westera, tel:
0297-565493 of 06 24180055 of via
e-mail: jpjwestera@caiway.nl

In deze column kunt u ook komen met
uw foto en tekstje. Ziet u iets leuks, zieligs, aardigs,
opvallends, geks of gevaarlijks, het geeft niet wat, maak daar
een foto van, een klein verhaaltje en stuur het op.
Wie weet staat u volgende week in ‘ Goed Geschoten’. Per mail kan het
naar: redactiemijdrecht@meerbode.nl, of redactieuithoorn@meerbode.nl”.
Per post naar: redactie Nieuwe Meerbode, Anselmusstraat 19, 3641 CB in
Mijdrecht. Vorige week ontvingen we deze foto’s..

Pimpelmees gaat uitvliegen
Kleine vogeltjes worden groot!
Zo ook in het nestkastje waar vorige week moeder Pimpelmees
nog hard aan het werk was met
het voeren van rupsjes, vliegjes en vetbol. Maar helaas, straks
dreigt het ‘lege nestsyndroom’
voor de ouders, want zoals te zien
is op de foto, Pimpelmeesje nr.1
staat klaar om uit te gaan vliegen!
Van de wereld weet het beestje
geen kwaad, want we kunnen het
nog aaien ook! Zo schattig!
Marijke Braam
Kalslagerweg 14
De Kwakel

Parkeren

Uithoorn - Op het parkeerterrein naast de Schumanflat ontdekte ik
de overtreffende trap van het werkwoord ‘parkeren’. Parkeren,
Lang parkeren. Verschrikkelijk lang parkeren.!!
Jan Vriend, Uithoorn

Goed tehuis gezocht voor
- Dwergkonijntjes met staande oren.

voering van de werkzaamheden door de medewerkers van
aannemer Krijn Verbruggen &
Zn. B.V. alsmede de communicatie met de betrokken projectleiders van Waternet veel
lof verdienen. Er heeft voortdurend overleg plaatsgevonden en er werd optimaal rekening gehouden met onze wensen.
Wij ergeren ons vaak aan de
slordigheid waarmee, op velerlei terrein, met de belangen
van burgers wordt omgegaan:
De uitvoering van dit project
is een voorbeeld van echte
dienstverlening!
J.C.W. Burggraaf
Gerberalaan 77
1424 AR De Kwakel

IVN-lezing over vleermuizen

HELP!!! Duwers gezocht

Goed geschoten...

Vermist
- Schumanflat in Uithoorn, lichtgrijze kat met witte bef en crèmekleurige vlek aan linkerzijde van de kop.
- Witkopeend in Uithoorn.
- Oostzijde in De Hoef, klein zwart poesje van 11 maanden met
klein wit blesje op voorhoofd en wat witte haren in de staart. Haar
naam is Janneke.
- Nicolaas Beetslaan in Uithoorn. Arlene is een blauw/grijze poes
met witte bef en sokjes, zwart bij voorpootje, zwart bij achterpootje met vage rode vlekjes. Onder oksel rood. Katje heeft een chip.
- Boterdijk De Kwakel. Tim, een rode kater van ca 7 jaar met witte
neus, voor witte teentjes en achter witte sokjes en een witte bef,
ongecastreerd en gechipt
- Uithoorn, Rode Klaver, Grote zwart/witte gecastreerde kater. Hij
mist zijn rechteroog. Zijn naam is Baloe en hij heeft een chip.

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

www.112.nl

Uithoorn - Komende zaterdag 28
mei organiseert jongerencentrum
The Mix een hiphopavond in samenwerking met lokaal hiphopcollectief ‘De Vonk’. De artiesten van
het label/collectief presenteren een
nieuw album. Buiten leden van De
Vonk, K-non, Ekio, Yesper, SVS en
MaanEFX zullen oudgedienden Ja-

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

Op dinsdag 7 juni houdt Floor van
der Vliet een lezing over de enige
vliegende zoogdieren ter wereld.
Deze lezing wordt gegeven in NMEcentrum De Woudreus aan de Pieter Joostenlaan 28a in Wilnis. De lezing begint om 20.00 uur en de toegang is gratis. De lezing wordt speciaal gehouden in het kader van het
Jaar van de Vleermuis. In alle Europese landen zal een jaar lang meer
aandacht worden geschonken aan
vleermuizen.

Vleermuizen roepen bij veel mensen
akelige gedachten op. Zo zouden
vleermuizen in je haren vliegen en
je aanvallen om bloed te zuigen en
zouden ze allerlei ziektes verspreiden. Niets is echter minder waar.
Het gezegde ‘onbekend maakt onbemind’ gaat zeker voor vleermuizen op. Dat vleermuizen heel bijzondere dieren zijn en een belangrijke plaats in de natuur innemen, beseffen maar weinig mensen. Welke
soorten vleermuizen leven er nu bij
ons in de buurt en wat eten ze nu
echt? Altijd al willen weten hoe ze
leven, hoe ze in het donker kunnen
zien en jagen en hoe ze de winter
overleven? En wat moet je nu doen
als je een vleermuis vindt?
Voor meer informatie kunt u bellen
naar 0297-534562. Zie ook www.ivn.
nl/derondevenen&uithoorn.

Kwaliteit van Keurslagerij
Bader uitstekend
Uithoorn - Keurslager Bader ontving onlangs een oorkonde voor de
uitstekende hygiëne in zijn bedrijf.
Een onafhankelijk kwaliteitsbewakingbureau toetste bij Keurslager
Bader de hygiëne, versheid en productiewijze. Op alle punten was de
score uitstekend, daarom ontving zij
een Oorkonde Hygiëne.
Het Kwaliteit Bewakingsbureau Levensmiddelen (KBBL Inspectie
bv) te Wijhe testte en beoordeelde
naast de hierboven genoemde aspecten van de hygiëne, onder meer
de volgende producten op bacteriologische gesteldheid:
Rundvlees
Kipfilet
Varkensvlees
Rundergehakt
Grillworst uit eigen worstmakerij

10
10
10
10
10

HACCP
Keurslager Bader werkt volgens

de vernieuwde Hygiënecode voor
het Slagersbedrijf. HACCP processen die gecontroleerd worden hebben betrekking op de inkoop, opslag, bereiding en presentatie. Ook
is er gelet op de gevaren van kruisbesmetting.
Waarborgen
Het hygiëneonderzoek werd uitgevoerd in opdracht van de Keurslagerorganisatie, de Vereniging van
Keurslagers. Alle 555 in Nederland
gevestigde Keurslagers worden
jaarlijks meerderen malen gekeurd.
De hygiënekeuring vormt daarvan
één onderdeel. Samen met de resultaten van de formulekeuring wordt
bepaald of Keurslager Bader zich
weer een jaar lang ‘Keurslager’ mag
noemen.
Door de jaarlijkse keuringen kan de
kwaliteit en betrouwbaarheid van de
Keurslagers gewaarborgd worden.

IVN-slootjesexcursie in
het Wickelhofpark
Regio - Weet u nog hoe leuk dat
vroeger was: lekker scheppen met
je schepnet in een polderslootje?
Visjes, donderkopjes, waterkevers,
insekten en hun larven en soms een
kikker of salamander. En als je het
leven in de sloot (of in een aquariumbak) bestudeert, zie je dat het
echt ‘eten en gegeten worden’ is,
een echte jungle dus.
Wilt u dat gevoel van vroeger nog
eens beleven? Heerlijk buiten zijn
en je verwonderen over al het moois
in de natuur. Of had u nooit de kans
en wilt u het wel eens ervaren? Kom
dan op zondag 5 juni naar het Wickelhofpark, de ingang bij de Walstro. Daar staat het IVN, de vereni-

ging voor natuur- en milieueducatie,
met alle benodigde uitrusting klaar.
U hoeft niets mee te nemen en kunt
op ieder moment tussen 13.00 en
16.00 uur komen aanwaaien. Er zijn
geen kosten aan verbonden. Neem
dus gerust buren, (klein-)kinderen,
opa’s en oma’s, vrienden en vriendinnen mee en kom u verwonderen over het gekrioel in de sloot. Wie
weet vangt u wel een waterjufferlarve, libellelarve, larve van een ééndagsvlieg, een staafwants, kokerjuffer of een modderkruiper!
Bij deze excursie zijn verschillende
ervaren IVN natuurgidsen aanwezig
om u te helpen bij uw sloot-safari.
Een safari vlak om de hoek!

Excursie om de Poel met IVN

Regio - Komende zaterdag 29 mei
organiseert het IVN De Ronde Venen & Uithoorn een excursie rond
‘de Poel’ in Amstelveen. De oeverlanden van de Poel vormen een oerlandschap van moerassen en berken-elzenbossen, mooie rietkragen
met waterplanten. Je kunt hier nog
de restanten van het veenlandschap
zien van voorgaande eeuwen. Vanaf het wandelpad dat rond de Poel

voert, kunt u allerlei zeldzame planten bekijken. De wandeling gaat ongeveer anderhalf uur duren. Verzamelen om 10.00 uur bij het gemeentehuis in Uithoorn of om 10.30 uur
bij restaurant Silversandt in Amstelveen-Bovenkerk.
Aanmelden is niet nodig. Voor info
kunt u 0297-540157 (Marja Lind) of
0297-562138 (Cindy Raaphorst) bellen.
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Hintdocenten verzorgen succesvolle
schoolconcerten ‘Word Wakker’
Regio - In het kader van de Week van
de Amateurkunst, en het jaarlijks muziekfeest voor basisscholen traden docenten van Kunstencentrum De Hint in
drie verschillende formaties op voor alle kinderen uit de groepen 3 en 4 van
de basisscholen in Aalsmeer, Uithoorn
en De Ronde Venen.
Omdat het thema van de Week van de
Amateurkunst (WAK) ‘Word Wakker!’
was, gingen de voorstellingen grotendeels over opstaan en wakker worden.
De verschillende gebruikte instrumenten werden toegelicht. ‘De vroege vogels’, met een aanstekelijk verhaal
over een band die een hit wil scoren,
terwijl de saxofonist maar niet wakker
kan worden, bracht de zaal in vervoering. Er werd luidkeels meegezongen,
gedanst en geklapt. In de voorstelling

van ‘De Piratenband’ moet een meisje
verschillende muziekinstrumenten leren spelen om de mooie piratenhoed
te bemachtigen. Het blijkt uiteindelijk
een droom, hoewel... ze wordt wakker
met piratenhoed en dwarsfluit. Het trio
de Classico’s bracht verschillende aansprekende stukken klassieke muziek
ten gehore, waarbij en passant de geschiedenis en de kenmerken van de viool, cello en piano werden toegelicht.
In totaal hebben ruim 1900 kinderen en
zo’n 100 begeleiders de voorstellingen
bezocht. De concerten maken deel uit
van het educatief programma van de
Hint voor basisscholen, waarbij jaarlijks alle basisscholen worden bezocht
of schoolklassen worden uitgenodigd
voor een concert of workshops in de
locaties van De Hint.

Het feest is losgebarsten in en om Uithoorn

JOS VAN DEN BERG VAN AH AMSTELPLEIN

BESTE SUPERMARKTONDERNEMER VAN NEDERLAND

Uithoorn - We meldden het vorige week al op de valreep. Vorige week dinsdagmiddag rond half
zes werd Jos van den Berg van AH
Jos van den Berg uit Uithoorn uitgeroepen tot beste supermarkt ondernemer
van Nederland. Het ondernemerschap van
Jos van den Berg is de afgelopen maanden
intensief beoordeeld. Een uitgebreide vragenlijst, vormde de eerste fase van deze competitie. Daarnaast is Jos van den Berg beoordeeld door
zijn eigen klanten, accountmanagers van de grote A
merkfabrikanten, bestuurders van detaillistenverenigingen en door stratus. Uiteindelijk heeft de finale jury, bestaande uit Theo Roos (adviseur van het bestuur van
het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel), Jan Meerman
(voorzitter Detailhandel Nederland en brancheorganisatie
CBW/Mitex) en Harrie ten Have (vakcentrumvoorzitter), Jos van
den Berg bezocht en beoordeeld. Excellent ondernemerschap is
– naast een goede winkelformule, zoals AH - de belangrijkste
voorwaarde voor een modern succesvol bedrijf dat de sociaaleconomisch middelpunt van zijn marktgebied is. Jos van den
Berg laat zijn omgeving duidelijk weten wie hij is en wat hij doet.

winkelcentrum. Overleg
wordt gevoerd met
de gemeente en collega ondernemers voor
een betere omgeving. Maatschappelijk timmert Jos ook
aan de weg door sponsoring van
de meest uiteenlopende activiteiten
variërend van de sponsoring van de 58
elftallen van de Legmeervogels tot de complete verzorging van een uitstapje van de Zonnebloem.

Passie
Tijdens de diverse ronden van de ZO2Z Award 2011 is Jos van
den Berg op verschillende onderdelen beoordeeld. Onderwerpen zoals het functioneren van de ondernemer in relatie tot zijn
klanten, de buurt, de medewerkers, leveranciers en collega ondernemers. Jos scoorde hierin bijzonder hoog. De ondernemer
volgt de formule, maar neemt de vrijheid om tot de grenzen van
zijn formule te gaan. Ondernemer en medewerkers staan zeer
dicht bij elkaar. Alle medewerkers hebben veel passie voor de
winkel en de klanten.

Feest
Het feest brak los. Jos, zijn vrouw Diane en al zijn werknemers waren dolgelukkig met deze uitslag. ’s Avonds was
er groot feest bij het Fort aan de Amstel en kwamen ruim
350 mensen bij Jos en Diane langs om hen te feliciteren.
Voor de klanten is er de komende weken groot feest als
dank. Er zijn geweldige prijzen te winnen, er zijn speciale aanbiedingen, regelmatig is er van alles te proeven. Voor
de kinderen waren er zaterdag jl. heerlijke popcorn en een
suikerspin. Een dixieland band vrolijkte de sfeer op, kortom:
het was en is nog steeds feest bij AH Jos van den Berg in
Uithoorn. Op de volgende pagina’s leest u wat er deze week
allemaal te beleven is bij AH Jos van den Berg...

Gedrevenheid
Veiligheid is zeer belangrijk voor de ondernemer. Naast het
aanhaken bij het HBO, KVO project, is er fors geïnvesteerd in
camerasystemen, regulier overleg met medewerkers en politie, trainingen en het inschakelen van extra beveiligers op
drukke dagen. Zijn gedrevenheid zet Jos van den Berg
ook in voor de verbetering van het

Veerkracht
De jury kwam unaniem tot de conclusie “dat zij met
Jos van den Berg als winnaar van de ZO2Z Award
2011 een complete ondernemer hebben gevonden.
Een ondernemer met veerkracht, visie en stabiliteit zowel vanuit het verleden als naar de toekomst toe. Jos
van den Berg is een voorbeeld voor het zelfstandig ondernemerschap en een ambassadeur voor de hele branche”, aldus de jury.

Horeca Werkgroep UitHoorn

feliciteert

Jos, Diana en al
HUn meDeWerkers
met het behalen van de zo
l:
felbegeerde en dikverdiende tite

Beste onDernemer
van neDerlanD
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Passion in afsluitingsprogramma WAK
Regio - Afgelopen week konden alle inwoners en belangstellenden van
de gemeenten Aalsmeer, de Ronde Venen en Uithoorn kennismaken
met Amateurkunst in de breedste zin
van het woord. Er was dan ook veel
animo voor de workshops, presentaties en exposities. Het einde van de
Week van de Amateur Kunst werd in
het gemeentehuis van Aalsmeer afgesloten met een expositie van fo-

to’s en enkele optredens van plaatselijke musici en kunstenaars. Passionkoor was als eerste aan de beurt
om zich te presenteren. In plaats van
een amateuristisch optreden werden de toehoorders verrast met een
zeer professioneel optreden! De muziek, die door dirigent Rutger van
Leyden speciaal uitgezocht was voor
Aalsmeer klonk fantastisch! Wereldmuziek uit Frankrijk, Ierland, Roeme-

nië, Litouwen en Zuid-Afrika wisselden elkaar af. Met dank aan alle medewerkers van de Wak, Gemeenten, Winkeliersverenigingen,
De Hint en diverse sponsoren werd
de Amateurkunst bij een breed publiek geïntroduceerd! Wellicht hebt
u iets gevonden waar u nader kennis
mee wilt maken?! Voor Passionkoor
kunt u informatie vinden op de site:
www.passionkoor.nl

Oud naast nieuw. Rechts vordert de nieuwbouw van het winkelcentrum; in het verpauperde deel links zal de Aldi nog
een tijdje onderdak vinden

Winkelcentrum Legmeerplein
definitief niet uitgebreid
Uithoorn - Er is al veel over gepraat, overlegd, vergaderd en geschreven of het winkelcentrum Legmeerplein zou (kunnen) worden uitgebreid, maar dat is nu verleden tijd.
Het bestuur van Buurtbeheer Legmeer die namens de groep inwoners
in de wijk het plan bij de gemeente had aangekaart om de mogelijkheid voor detailhandel (winkels) een
klein stukje uit te breiden, zodat de
Aldi naast Deen Supermarkten ook
nog een plek zou krijgen, kreeg onlangs nul op het rekest. De gemeente
houdt vast aan haar eerder ingenomen standpunten dat uitbreiding van
het winkelbestand ongewenst is, zoals verwoord in de Economische visie
en Detailhandelsnota.
Anders gezegd, ondanks alle inspanning wordt het winkelcentrum definitief niet uitgebreid. “En dat besluit
moeten we respecteren, wat overigens niet betekent dat we het er mee
eens zijn. Maar het zij zo. Beter is nu
naar de toekomst te kijken om samen met Ultimo Vastgoed er zoveel
mogelijk van te maken en de ruimte optimaal te benutten om er een
goedlopend winkelcentrum van te
maken”, laat voorzitter Norbert Dingen van Buurtbeheer weten.

Eerste Communieviering
bij R.K. Parochie Emmaüs

Uithoorn - In een volle en feestelijk
versierde kerk ontvingen afgelopen
zondag 20 kinderen hun Eerste Heilige Communie.
Twintig kinderen van de RK Paro-

chie Emmaüs beleefden afgelopen
zondag het hoogtepunt van een
project dat al in december 2010 begonnen was: ze ontvingen uit handen van Pastor Jan Woolderink hun
Eerste Heilige Communie.
In een groot aantal bijeenkomsten
op de zondagmorgen bereidden de
kinderen zich hier op voor. Zo leerden ze over het laatste avondmaal
van Jezus, en wat hij ermee bedoelde. Ingewikkeld hoor! Verder ging
het onder andere over ergens bij
horen, over naar school gaan, en elkaar helpen. Ook maakten de kinderen een tweetal excursies: naar
de Urbanuskerk in Nes aan de Amstel, waar ze leerden wat er in een
kerk nou eigenlijk allemaal te zien
is en waar het voor dient, en naar
de beeldentuin in Hoofddorp. Hier
zaten ze lekker in het zonnetje bij
de prachtige beelden en hoorden
de Bijbelverhalen die erbij hoorden.
Terwijl de kinderen met elkaar bezig
waren, kregen de ouders een apart
programma aangeboden door Diaken Rob Mascini. Zeer leerzaam, en
zeker ook erg leuk!
Viering
Bij de viering van zondag was het

Prijsuitreiking wedstrijd
voor cursisten van CREA
Uithoorn - Aanstaande zondag 29
mei worden de prijzen uitgereikt van
de wedstrijd voor cursisten van werk
dat ze gemaakt hebben in het afgelopen cursusjaar.
Bij de kinderen was dat Yestske
van Leeuwen en bij de volwassenen
Hanny Verhagen. De prijsuitreiking
vindt plaats om 13.30 uur op de locatie van Crea in Fort aan de Drecht,
Grevelingen 56. Iedereen is van harte welkom.
Inschrijven en demonstraties
Verder is Crea open voor inschrijvingen en zullen er verschillende do-

centen aanwezig zijn om kleine demonstraties te geven. Zo kunnen de
kinderen een sieraadje, boekenlegger of iets aan je mobieltje maken
van kralen, ook kunnen zij iets maken van klei.
Dit alles tegen een kleine vergoeding. Verder kunt u kennismaken
met kalligrafie, zilversmeden en
meubels decoreren.
Er is ook een demonstratie etagère maken van oud servies. Ook zijn
cursisten welkom om te komen werken.
Verder is er op 8, 15, 22 en 29 juni een korte kennismakingcursus

weer helaas iets minder mooi, maar
dat mocht de pret niet drukken. Het
thema van de viering was ‘zoek de
verschillen’. Hiermee werd benadrukt dat alle mensen verschillend
zijn, en dat God graag ziet dat we
dat als een verrijking zien van ons
leven, en niet als een bedreiging.
Van Hem mag iedereen verschillend
zijn en is toch iedereen gelijk! De
viering werd afgesloten met het oplaten van witte ballonnen. Daaraan
hingen kaartjes waarop de namen
stonden van mensen die de communicanten er graag bij hadden gehad, maar die er niet konden zijn
doordat ze in het buitenland wonen
of misschien wel ziek of zelfs overleden waren.

Uitwijken
“Dit om te voorkomen dat mensen
uit de wijk naar Aalsmeer, Hoofddorp
en zelfs De Kwakel gaan om boodschappen te gaan doen. Het Zijdelwaardplein is niet aantrekkelijk omdat ze er (met name in het weekend)
toch vaak hun auto niet kwijt kunnen. De Kwakel en Aalsmeer liggen
bovendien dichterbij. Dat wordt helemaal zo als op termijn de volgende bouwfasen in Legmeer-West worden uitgevoerd. Dan krijg je ook intensievere verkeersstromen naar
die locaties waarbij ook winkelcentrum Zijdelwaard wel eens het doel
zal zijn. Maar ook daarover hebben
wij een verschil van mening met de
gemeente. Ondanks het feit dat het
winkelcentrum niet kan worden uitgebreid zijn wij als Buurtbeheer en
met ons veel bewoners erg blij dat
Ultimo Vastgoed toch heeft willen investeren in de bouw van een nieuw

winkelcentrum binnen de toegestane ruimte en dat de bewoners straks
een goed winkelcentrum krijgen om
er hun dagelijkse boodschappen te
doen. Het klinkt raar uit mijn mond
maar op de keper beschouwd moeten we eigenlijk ook de gemeente bedanken die voor die optie uiteindelijk toestemming heeft gegeven. Jammer is alleen dat de Aldi dan
moet verdwijnen.” Aldus Dingen die
de definitieve besluitvorming samen
met directeur Timo Bergsma van Ultimo Vastgoed sportief opneemt.
Morele plicht
Volgens het bestemmingsplan is
1.500 vierkante meter beschikbaar voor detailhandel en dat wordt
door Ultimo Vastgoed aangehouden.
Daarnaast mag er 500 vierkante meter worden bebouwd wat een horeca- en multifunctionele bestemming
krijgt, precies zoals in het bestemmingsplan staat aangegeven. Misschien is er behoefte aan een cafetaria annex snackbar en Buurtbeheer
kan er ruimte als ‘steunpunt’ huren
voor haar kantooractiviteiten en vergaderingen. Kortom, ruimte voor de
Aldi is er straks niet meer. Deze super zal op zoek moeten naar een andere locatie. Timo Bergsma die als
directeur van Ultimo Vastgoed het
winkelcentrum nieuw leven inblaast,
is van mening dat als de gemeente
hem tot op de vierkante meter in het
keurslijf van de structuurvisie plaatst,
de gemeente op haar beurt de morele plicht heeft om supermarkt Aldi
behulpzaam te zijn bij het vinden van
een geschikte andere locatie. Bergsma: “Nu het beleid tot knelpunten
voor de ondernemers leidt, dan moet
‘de markt’ ineens haar werk maar
doen en dient Aldi zelf iets anders
zien te vinden. Zo werkt dat natuurlijk niet. De Aldi is zeer gewild bij bewoners uit de wijk en zelfs bij die van
daarbuiten. Probleem is echter dat
Aldi de vierkante meterprijs van de
nieuwbouw niet kan betalen waardoor naar een andere gegadigde is
gezocht en dat is Deen Supermarkten geworden. Zou een andere gegadigde zich niet kenbaar hebben gemaakt, dan had de bouw grote vertraging opgelopen en misschien wel

niet eens van de grond zijn gekomen.
Dan zouden we besloten hebben het
oude verpauperde winkelcentrum
maar te laten staan. Dan had Aldi kunnen blijven, maar zou de verpaupering steeds meer hebben toegeslagen. Nu is het zo dat als wij de
verbouwing hebben gerealiseerd en
het winkelcentrum ‘draait’, wij als investeerder voornemens zijn het op
peil te houden en als ‘belegger’ voor
langere tijd bij winkelcentrum op het
Legmeerplein betrokken zullen zijn.”
Aldi blijft nog even
Nu is het niet zo dat de Aldi meteen
verdwijnt. Als de eerste fase van de
nieuwbouw is afgerond en dat zal
omstreeks september dit jaar zijn,
gaat Deen die plaats weliswaar opvullen, maar blijft de Aldi nog even
in het ‘oude’ deel. Dat is dus een status quo. De bedoeling is dat zodra
Aldi eruit gaat ook dit oude gedeelte wordt gesloopt en aan de nieuwbouw wordt toegevoegd zodat er een
grote ruimte ontstaat. Behalve Deen
kunnen zich daar nog een paar andere winkeliers vestigen, waaronder de kapsalon van Hair Sensation en de Chinees. Maar zover is het
nog niet.
De tweede fase van de nieuwbouw
omvat de bouw van het resterende
deel van de winkels en het gedeelte voor horeca en een multifunctionele bestemming c.q. maatschappelijke dienstverlening achter het pand.
Het hangt van het vertrek van de Aldi af wanneer de tweede fase van de
bouw van het winkeldeel van start
kan gaan. Het nieuwbouwdeel voor
horeca etc. kan natuurlijk wel gewoon doorgang vinden. Vermoedelijk gaat dat in januari 2012 van start,
afhankelijk van wanneer de gemeente het uitwerkingsplan opstelt. Het is
wel zo dat de complete nieuwbouw
vóór eind volgend jaar moet zijn opgeleverd. Zodra het oude café wordt
gesloopt vervalt ook het steunpunt
van Buurtbeheer Legmeer.
Het is dan de vraag in hoeverre er
een nieuwe ruimte beschikbaar komt
die voor Buurtbeheer ook betaalbaar
is, want de gemeente verstrekt hiervoor geen vergoeding meer.

En toen dat gebeurd was kon iedereen naar huis om daar verder feest
te vieren! De communicanten horen
er nu helemaal bij!
Op 18 juni om 19.00 uur is het weer
feest in de RK Parochie Emmaüs.
Dan ontvangen 10 kinderen uit deze
parochie, samen met een groep kinderen uit de ander parochies in onze regio het Heilig Vormsel. U bent
van harte uitgenodigd!

fotografie. In deze cursus maakt u
kennis met de uitgangspunten van
de fotografie. Het is niet belangrijk
wat voor camera je hebt. Door het
nemen van tijd en het gebruik van
ogen en benen kun je ook met een
eenvoudige camera meer van je foto’s maken. Deze cursus wordt gegeven door Mariétte Beenen.
Tweede pinksterdag 13 juni is er een
workshop decoratief schilderen. Nu
de kans om dat oude krukje, kastje of ander meubelstuk nieuw leven
in te blazen. Modieus of ouderwets.
Er zijn verschillende soorten verf
in diverse kleuren aanwezig. Deze
workshop kost 30 euro.
Dit is inclusief materiaal en koffie
of thee. Opgeven en inlichtingen op
de website www.crea-uithoorn.nl of
06-47849113.

Ons Tweede Thuis bij Amstelhof
Uithoorn - Afgelopen dinsdag 3 mei
hebben de kinderen van Ons Tweede Thuis een fantastische sportieve dag ervaren bij Amstelhof Sport
& Health Club. Ons Tweede Thuis is
een organisatie ten dienste van kinderen met een verstandelijke, meervoudige of lichamelijke handicap.
Nadat alle kinderen aangekomen
waren bij Amstelhof, begon het ochtendprogramma met basketbalgooi-

en, doeltrappen, volleybal en tikkertje. Daarna even bijkomen met een
glas limonade en een roze koek en
snel weer verder met paaltjesvoetbal, trefbal, zaklopen, en een circuit
van blikgooien, eierlopen en balwerpen.
Na de heerlijke lunch stond er nog
een tweetal workouts op het programma. Onder begeleiding van een
dansinstructrice stonden de kinde-

ren te springen en te dansen in de
studio waar een uitdagende dansles
werd gegeven. Afsluitend konden
de kinderen zich uitleven met een
combinatie tussen circuittraining en
kick & punch.
Alle kinderen hebben zich prima
vermaakt! Aan het einde van de dag
ging iedereen moe en voldaan met
een diploma naar huis.
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Nieuwe locatie Spelt Bedrijven feestelijk geopend
Nieuwveen. Ter gelegenheid van de opening van het
nieuwe bedrijventerrein van Spelt Bedrijven BV aan
Blokland 18 in Nieuwveen, werd op vrijdagavond 20
mei een feestelijke openingsavond georganiseerd voor
genodigden. Op zaterdag gevolgd door een open dag
voor degenen die overdag de nieuwbouw en het rijdende materieel met het machinepark wilden bezichtigen.
Tijdens de feestelijke openingsavond waren ruim 400
gasten aanwezig in een deel van de nieuwe 4.000 vierkante meter grote loods op het terrein. Die was voor dat
doel tijdelijk door Leliveld Verhuur uit Ter Aar op een
fantastische manier omgebouwd tot ontvangstzaal,
compleet met podia en zitmeubilair, geluid, bar, spe-

ciale toneelverlichting en verder toebehoren. Dat alleen al zorgde voor de nodige sfeer! Net zoals bij het
ontwerp en de bouw van de nieuwe werklocatie waren voor de festiviteiten voornamelijk locale ondernemers gevraagd hieraan hun medewerking te verlenen.
Zo verzorgde bijvoorbeeld naast de inbreng van Leliveld Verhuur het team van Antoine Post (de Meijert) uit
Mijdrecht de catering en trad Hans van Veen op als presentator. Spelt Bedrijven heeft veel klanten in De Ronde
Venen en kent bovendien talloze ondernemers die op
de een of andere manier met Spelt te maken hebben.
Een aantal daarvan heeft een bijdrage aan de nieuwbouw geleverd. Mede om die reden was het plaatselij-

ke bedrijfsleven in ruime mate vertegenwoordigd. Vanzelfsprekend gaven ook de familie en personeelsleden
van de Spelt werkmaatschappijen zelf blijk van hun belangstelling. Kortom, een betrokken gezelschap dat onder het genot van een hapje en een drankje in nieuwsgierige afwachting was van de verrassende opening zoals die was aangekondigd. Zij werden die avond niet
teleurgesteld. Behalve een spectaculair optreden van
Hans Klok en zijn artistieke team, waar tevens de openingsact in was opgenomen, konden de gasten na het
voortreffelijke buffet ook nog eens genieten van niet
minder dan Lee Towers met als afsluiting van de avond
een indrukwekkend vuurwerk!

Tien jaar bezig

10 jaar bezig
De feestavond werd ingeluid met een
openingswoord van directeur Jan Spelt
die alle aanwezigen van harte welkom
heette. De directeur schetste op zijn eigen
manier onder meer de totstandkoming
van het nieuwe bedrijf en koppelde daar
enkele wetenswaardige data aan vast. Bijvoorbeeld dat in 1989 het grondgebied
waarop (destijds) het bedrijf van Spelt was
gevestigd, aan de provincie Zuid-Holland
werd toegevoegd, waarna het behoorde
tot de gemeente Nieuwveen. Tot aan dat
tijdstip is het grondgebied van Mijdrecht
geweest. Spelt Bedrijven was eerder gevestigd een paar kilometer verderop aan
Blokland nr. 40 richting Vrouwenakker.
Het werd echter te klein voor de voortdurende expansie die het bedrijf onderging
door toenemende activiteiten op het gebied van grondverzet, milieu en in de
bouwsector. Een en ander in de breedste
zin van het woord. In 2001 werd het huidige terrein door Spelt aangekocht, maar
dat was toen nog agrarische bestemming.
Er stonden op Blokland ooit veel boerderijen die een historische oorsprong kennen en allemaal Russische namen hebben. Op dit terrein stond aan de wegkant
een boerderij met de naam ‘Smolensk’.
Die is tijdens de bouw en inrichting van
het nieuwe bedrijfsterrein gerenoveerd
en geïntegreerd in de bebouwing. Maar
dat vond pas plaats in 2009, nadat in 2007
het bestemmingsplan was veranderd. Al

Veel bezoek op open dag

met al zijn we tien jaar bezig geweest om
de nieuwe locatie te realiseren en vorm te
geven, liet Jan Spelt weten. Hij bedankte voorts allen die hebben meegeholpen
dit tot stand te brengen en vergat daarbij ook zijn broer Willem niet die een aantal jaren geleden met pensioen ging. De
huidige directeur is de grens van 60 ook al
gepasseerd maar wil nog graag een aantal jaren aan blijven als hem dat gegeven
is. Ook het voltallige personeel kreeg een
woord van dank, want die hebben er mede voor gezorgd dat het bedrijf de afgelopen jaren een enorme groei heeft doorgemaakt. Vervolgens kreeg Hans Klok de
ruimte voor zijn weergaloze wervelende show waar hij aan het eind daarvan
in het bijzijn van Jan Spelt de openingshandeling uitvoerde. Die bestond uit een
vingervlugge act met een in snippers gescheurde krant, waarbij uiteindelijk een
openingsposter tevoorschijn werd getoverd. Van het personeel kreeg Jan Spelt
om zich (met eventuele bezoekers) wat
gemakkelijker over het terrein te kunnen
verplaatsen, een elektrisch voortbewogen golfkarretje aangeboden. De avond
verliep in een gemoedelijke sfeer waar
de aanwezigen zich het voortreffelijk verzorgde buffet goed lieten smaken en genoten van de muziekband met een optreden van Lee Towers. Het geheel werd rond
half twaalf afgesloten met een vuurwerk
dat veel bewondering oogstte.

De opening kreeg op zaterdag 21 mei een
vervolg met een Open dag waar families
van werknemers en belangstellenden uit
zowel de zakelijke als particuliere markt
van harte welkom waren om vanaf 11.00
uur kennis te nemen van wat Spelt Bedrijven allemaal te bieden heeft. Buiten op het
terrein stond het materieel in keurige rijen
opgesteld dat wordt ingezet bij de uitvoering van de verschillende werkzaamheden.
Maar ook machines die worden gebruikt
bij de afvalverwerking, zoals een puinbreker en sorteereenheden, konden worden bezichtigd. Wat iedereen opviel is de
enorme grootte van het terrein (2,5 hectare) en de ruime efficiënt ingedeelde werkhallen. Behalve de sorteerloods is er onder
meer een geïsoleerde loods voor constructiewerkzaamheden, een grote hal voor opslag van containers en een 1.750 m2 grote en prachtig uitgevoerde werkplaats
met vloeistofdichte vloeren voor het onderhoud van het wagenpark en machines,
compleet met wasstraat. Er is een ondergronds gelegen regenwater opslagkelder
met een bewateringssysteem om opdwarrelend (steen)stof met water op het terrein te binden. Daardoor kan er in een stofarme omgeving worden gewerkt. Voorts
is er een pompeiland met dieseltankstation om het eigen wagenpark van brandstof
te voorzien, maar ook een ‘weeghuisje’ met
naastgelegen weegbruggen om de lading
van grote vrachtwagens al dan niet met

Wat doet Spelt?
Spelt Bedrijven BV bestaat uit vier werkmaatschappijen met
een (vast) personeelsbestand van ongeveer 80 medewerkers.
Tot de kernactiviteiten behoren onder meer het verhuren van
afvalcontainers, het inzamelen, be- en verwerken van afvalstoffen zoals bouw- en sloopafval, schoon puin, houtafval en
schoon groenafval; het uitvoeren van grond-, straat- en rioleringswerkzaamheden; het bouwrijp maken van alle soorten
grond en het eventueel aanleggen van bouwwegen; (selectieve) sloopwerkzaamheden met o.a. puinbreken in eigen beheer; bodem- en grondwatersanering en renovatie van tankstations. Tevens verhuurt Spelt Bedrijven vakkundige medewerkers, zoals schoonmakers en opruimkrachten voor bouwplaatsen. De werkzaamheden worden grotendeels uitgevoerd voor opdrachtgevers in de rondom liggende provincies maar op verzoek ook daarbuiten. In de loop van de jaren is een aantal branche gelieerde bedrijven toegetreden
tot de Spelt Bedrijvengroep, waaronder Fokker-Oomen Aannemingsbedrijven uit Bussum en Meersma BV uit Pijnacker.
Voorts begeeft Spelt zich tegenwoordig ook op de vastgoedmarkt onder de naam Spelt Vastgoed BV. In De Ronde Venen
is men actief in Mijdrecht bij de nieuwbouw van het complex
woningen aan de Grutto. Wat Spelt Bedrijven voor opdrachtgevers in de zakelijke en particuliere markt allemaal kan betekenen staat uitvoerig en duidelijk op de website www.spelt.nl
vermeld, of bel voor informatie met 0172-536130.

aanhangers te wegen. Aan weerszijden
van het terrein zijn grote schermen aangebracht zodat de buren geen last van de
werkzaamheden hebben. Voor aan de weg
zijn de uiterst moderne opgezette kantooreenheden gevestigd die qua uiterlijk fraai
aansluiten bij het historisch aanzien van de
boerderij. Wat er met de oude locatie gaat
gebeuren is nog niet bekend. Volgens een
woordvoerder wordt erover gedacht het te
verhuren. Naar schatting 2.000 belangstellenden, al dan niet met hun kinderen als
ook leden van verenigingen die door Spelt
worden gesponsord, kwamen een kijkje
nemen. Ook voor hen was prima gezorgd.
Er was een springkussen en een multifunctionele speel/sportbaan voor de kinderen,
een patat- en een poffertjeskraam, je kon
er een ijsje krijgen en in de ‘festiviteitenloods’ werd koffie, thee en meer geschonken. Wie zin had kon een broodje warme
beenham krijgen, enzovoort. Al met al
kwam niemand iets te kort bij de verzorging van de inwendige mens. Wie daar zin
in had kon ook deelnemen aan een door
Spelt georganiseerde prijsvraag. Gedurende de feestavond en de open dag zorgden
medewerkers van Spelt ervoor dat het verkeer en het parkeren op het terrein in goede banen verliep. Al met al kunnen zowel
de medewerkers van Spelt Bedrijven als alle bezoekers terugzien op een geslaagd en
goed georganiseerd openingsweekend!
Compliment!

2e katern
Proef klassieke wijnen bij VinBeau: toegang gratis

Wijnmakers laten hun
Crus proeven bij VinBeau

Uithoorn - Over Beaujolais doen
veel misverstanden de ronde. Die
hebben vooral te maken met de jarenlange commerciële terreur rond
de Beaujolais Primeur, waardoor de
reputatie van dit klassieke wijngebied danig was aangetast. Gelukkig
komt er stukje bij beetje weer meer
erkenning voor de kwaliteitswijnen die uit deze streek komen. Wie
nog niet overtuigd is van de kwaliteit van de wijnen uit de Beaujolais
kan dit weekend uitgebreid kennis-

maken met een aantal Crus. Verscheidene wijnmakers uit Frankrijk
presenteren op 27 en 28 mei aanstaande hun jongste wijnen bij wijnimporteur VinBeau in Uithoorn.
In ieder geval aanwezig zijn: Nicole Chanrion (voormalig présidente
van de Côte-de-Brouilly), Géraldine Ruet, Sandrine Brunel (haar man
Franck is président van de Chiroubles) en Marc Jambon. Tijdens wat
genoemd is een ‘Fête des Crus locale’, kan van alle verschillende soor-

ten Beaujolais worden geproefd.
Van een aantal Crus kan ook de
2010 editie geproefd worden. Het
jaar 2010 gaat de boeken in als ‘een
goed jaar’. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via de website van VinBeau (www.vinbeau.nl).
Bij aanmelding via de website is de
toegang gratis. De Crus worden algemeen beschouwd als de toppers
van de Beaujolais. In de Beaujolais viert men ieder voorjaar het ‘Fête des Crus’: een feest in het teken
van de 10 Crus. Na een lange winter hebben de nieuwe wijnen hun
gisting voltooid en kunnen ze geproefd en beoordeeld worden. Dit
jaar organiseert VinBeau een ‘Fête
des Crus locale’, zodat ook de Nederlandse wijnliefhebber kennis kan
maken met de allernieuwste wijnen.
Met de zomer voor de deur: wit en
rosé. Naast de Crus du Beaujolais
kan er ook geproefd worden van
de Beaujolais Blanc (Chardonnay),
Beaujolais Rosé (Gamay), SaintVéran en diverse witte wijnen uit
Meursault. Witte Beaujolais, Beaujolais Blanc, is slechts bij een klein
publiek bekend. Hij wordt gemaakt

van de Chardonnay druif. De wijngaarden zijn doorgaans aangelegd op schrale grond. De combinatie van ondergrond en het wat andere klimaat in de Beaujolais geeft
een witte wijn die niet alleen frisser oogt maar ook frisser smaakt
dan de doorsnee Chardonnay. De
Beaujolais Rose wordt gemaakt van
de Gamay druif, waarvan ook de rode Beaujolais wordt gemaakt. Het is
een echte rosé omdat hij wordt gemaakt zoals het hoort, door de blauwe schillen van de druif na bepaalde tijd uit het sap te halen. Om die
reden heeft de Beaujolais rosé ook
ieder jaar een andere kleur rosé.
De wijnen uit de Bourgogne zijn op
verzoek van een aantal klanten aan
het assortiment van VinBeau toegevoegd.
Wanneer?
Vrijdag 27 mei: 16.00 - 20.00 uur
Zaterdag 28 mei: 14.00 - 18.00 uur
Waar
In het proeflokaal van VinBeau aan
de Wiegerbruinlaan 8A te Uithoorn.
Over VinBeau
VinBeau staat voor ‘mooie wijn’ en
voor ‘wijnen uit de Beaujolais’. VinBeau importeert in hoofdzaak wijnen uit de Beaujolais. Om een compleet palet aan smaken te kunnen bieden worden selectief wijnen uit andere gebieden aan het
assortiment toegevoegd, zoals uit
Meursault en Saint-Véran. VinBeau
werkt uitsluitend met onafhankelijke, ambachtelijke wijnmakers.

dan ook veel animo voor de workshops, presentaties en exposities.
Het einde van de Week van de Amateur Kunst werd in het gemeentehuis van Aalsmeer afgesloten met
een expositie van foto’s en enkele optredens van plaatselijke musici en kunstenaars. Passionkoor was
als eerste aan de beurt om zich te
presenteren.

Passion in afsluitingsprogramma WAK
Regio - Afgelopen week konden
alle inwoners en belangstellen-

den van de gemeenten Aalsmeer,
De Ronde Venen en Uithoorn ken-

nismaken met Amateurkunst in de
breedste zin van het woord. Er was

Groot feest!

Danscentrum Colijn 35 jaar!

Uithoorn – Met een uitbundig glitter & glamour feest heeft Danscen-

trum Colijn samen met haar leerlingen zaterdag jl. gevierd dat Cees en

Stella Colijn op 1 augustus 1975 de
dansschool oprichtten in Uithoorn
en De Kwakel. Na 2 jaar Dorpshuis
in De Kwakel en de Glazen Zaal in
de Scheg in Uithoorn, werd in 1977
gekozen voor een nieuwe plek in de
Koningin Julianalaan. Daar heeft de
dansschool zo’n 10 jaar gedraaid. In
1986 werd door Cees en Stella een
eigen pand gebouwd aan de Industrieweg. Door de unieke bouw was
het mogelijk om Rock & Rollwedstrijden (voldoende hoogte) te organiseren, maar naast de danslessen leent het pand zich ook uitstekend voor bruiloften en partijen. De
opening in 1987 kunnen velen onder u zich misschien nog wel herinneren. In de loop van de afgelopen 35 jaar zijn bijna alle dansvormen langsgekomen, en ook nu is
danscentrum Colijn een allround
danscentrum, Axel en Heleen vinden het heel belangrijk om een zo
breed mogelijk lesaanbod te bieden.
Kijk voor het huidige aanbod op
www.colijndancemasters.nl.

The Good Men strikt Johnny Le
Maire voor Hollandse Avond
Uithoorn - Stichting The Good
Men heeft Johnny Le Maire weten
te strikken voor de Hollandse avond
op woensdag 1 juni in The Mix in
Uithoorn. Op de avond voor Hemelvaartsdag treden naast Johnny ook
de Uithoornse Harm, het flying entertainment team van Nederland, de
Dutch Show Company, DJ Berco en
DJ Maarten Verhoef op. De avond
wordt gepresenteerd door Marco
Slinger. Johnny begon 25 jaar ge-

leden in het toenmalige Rivercafé
in de Julianalaan als zingende barkeeper. In de loop der jaren heeft
hij diverse hits gehad, zoals ‘Op een
dag’, ‘Kasie Kaas’, ‘Zeg me zeg me’
(In 2008 door Robert Leroy opnieuw
ingezongen en uitgebracht) en hij
zal ter ere van zijn 25 jarig jubileum
door Nederland touren. Organisator
Maarten Verhoef van Stichting The
Good Men: “We zijn ontzettend vereerd dat Johnny zijn 25 jarig jubile-

um tour bij ons start en weten zeker
dat hij de tent op zijn kop gaat zetten, zoals Danny Panadero dat vorig jaar ook deed.” Naast Johnny zal
ook het Brabantse flying entertainment team de Dutch Show Company optreden. Deze groep staat bekend om hun medleys en meezingers. Ze timmeren hard aan de weg
om ook buiten de Brabantse regionen naam te maken. Harm maakt
de line-up van de Hollandse avond

In plaats van een amateuristisch optreden werden de toehoorders verrast met een zeer professioneel optreden! De muziek, die door dirigent
Rutger van Leyden speciaal uitgezocht was voor Aalsmeer klonk fantastisch! Wereldmuziek uit Frankrijk, Ierland, Roemenië, Litouwen en
Zuid-Afrika wisselden elkaar af. Met
dank aan alle medewerkers van de
Wak, gemeenten, winkeliersverenigingen, De Hint en diverse sponsoren werd de Amateurkunst bij een
breed publiek geïntroduceerd! Wellicht hebt u iets gevonden waar u
nader kennis mee wilt maken?! Voor
Passionkoor kunt u informatie vinden op de site: www.passionkoor.nl

Topavond
Wat betreft zaterdag, het was een
topavond, waarbij vrijwel iedereen
iets aan het thema had gedaan. De
glitterjasjes en jurken waren zeer
goed vertegenwoordigd. Zelf hadden Axel en Heleen gezorgd voor
glitterhoedjes en een te gekke bril,
zodat iedereen er ‘glitter & glamour’
uitzag.
Hoogtepunt van de avond was een
speciaal optreden van de eigen
‘Toppers’ Peter, Peter en Axel, zij
brachten een medley van verschillende nummers van de Toppers. Hilariteit alom natuurlijk!
Op dit moment staan alle bezigheden in het teken van de theatershow van de ballet- en breakdanceafdeling. ‘The Show of the Proms
2011’ zal dit jaar plaatsvinden in het
HWC in Amstelveen op 5 juni a.s. Er
zijn slechts nog een paar kaarten
beschikbaar!
Natuurlijk zijn ook de voorbereidingen voor het seizoen 2011/2012 al
weer in volle gang. Informatie m.b.t.
het cursusaanbod vindt u op de
website.
Al met al kan Dans-en Partycentrum
Colijn terugkijken op zeer succesvolle, afwisselende en veelzijdige jaren. Op naar de volgende 35 jaar!

compleet. Deze Uithoornaar heeft
reeds zijn sporen verdiend in menig café, sportcomplex in Uithoorn
en omstreken. Uit vele reacties blijkt
dat Harm een warme, gezellige en
ongedwongen uitstraling heeft, deze sleutelwoorden sluiten perfect
aan bij de Hollandse avond. Kaarten
(15,-) zijn te koop bij STOOP (Zijdelwaard), Trendclub (Oude Dorp) &
online via www.thegoodmen.nl

GEEN KRANT

ONTVANGEN?
BEL: 0297-581698

Juf Gerda: veertig keer de
avondvierdaagse
Uithoorn - Donderdagavond, 19
mei, was alweer de laatste avond
van de avondvierdaagse Uithoorn/
De Kwakel editie 2011.
Deze avond werd zoals elk jaar afgesloten met het uitreiken van de
medailles. Voor de basisschool de
Regenboog, waren er dit jaar 173
inschrijvingen, het merendeel kinderen, maar ook sommige ouders
en een aantal leraren. Voor een van
de leraressen, Gerda Dokter, was
het dit jaar een speciale avondvierdaagse. Ze liep hem dit jaar namelijk voor de 40ste keer. Natuurlijk liet de avondvierdaagse organisatie van zowel de Regenboog als
de Noord-Hollandse Wandelbond
(NHWB), dit heugelijke feit niet zo-

maar voorbijgaan. Nadat iedereen
van de Regenboog zich bij het gebouw van de Legmeervogels had
verzameld, wat even duurde door de
grote mensenmassa bij het evenemententerrein, speelde het muziekkorps van de KnA een aubade voor
haar, hierna werd Gerda op speciale wijze ontvangen in de kantine van
de Legmeervogels waar ze een bos
bloemen van de wandelbond in ontvangst mocht nemen. Na een korte
speech, kreeg ze daarna haar 40ste
medaille opgespeld.
De ouderraad wil Gerda via de
Meerbode nogmaals bedanken voor
het feit dat ze zich tijdens de afgelopen 40 jaar ook vaak heeft ingezet
voor de organisatie van de avondvierdaagse.

Scouting Admiralengroep
helpt de kinderboerderij
Uithoorn - Afgelopen zaterdag waren de scouts van De Admiralengroep te vinden op de kinderboerderij “De Olievaar”. Zaterdagmiddag
was namelijk het Schaapscheerdersfeest van kinderboerderij “De
Olievaar”. Schapen werden geschoren en tegelijkertijd spon een vrouw
de wol op een spinnenwiel. Er werd
honing verkocht door een imker
en het springkussen werd flink gebruikt. Ook konden kinderen zich
laten schminken en schaapjes maken van papier en echte schapenwol. Ondertussen reed er een huifkar rond de kinderboerderij.
Maar waarom waren de scouts op
de kinderboerderij? De Kinderboerderij had gevraagd om hulp. ’s Ochtends hebben de scouts geholpen met het voorbereiden van het

Schaapscheerdersfeest. De kinderboerderij kleurde helemaal groen
en blauw. Groen van de Welpen,
leeftijd 6 tot 12 jaar, en het blauw
van de Zeeverkenners, leeftijd 12 tot
16 jaar. De Welpen kregen de opdracht alle paden schoon te vegen.
De Zeeverkenners waren aan het
sjouwen met tafels en mochten het
springkussen opzetten. Het was nog
een hele klus, maar er was een mooi
zonnetje. Dus het was zo gebeurd.
’s Middags kwamen veel Welpen en
Zeeverkenners terug om te kijken
naar het scheren van de schapen.
Al met al is het een leuke dag geweest. Wil jij meer weten over scouting Admiralengroep? Kijk dan op
www.admiralengroep.nl. Daar vind
je alles over hun activiteiten en kun
je contact met hen opnemen.

Nieuw!

Een kinderkleding- en
schoenenoutlet in Uithoorn
Uithoorn - Er komt weer leven in
het pandje Marktplein 11 En dat
werd tijd ook! Een aantal winkels
staat hier leeg waardoor het leukste
stukje Uithoorn er maar verlaten bij
ligt. Vanaf nu dan niet meer! Kinderwinkel XXStout! met een vestiging in
Ouderkerk a/d Amstel en een vestiging in Badhoevedorp, heeft samen
met diverse leveranciers het initiatief genomen om in deze enorme
winkelruimte een outlet/monsterverkooppunt te starten waar men
voor de helft van de prijs de mooiste merkkleding , schoenen en cadeautjes kan kopen. Zelfs nu is er
nog zeker 200 meter ruimte over, zodat de kids heerlijk kunnen rennen
en fietsen, terwijl de moeders snuffelen. En er is veel... Alles is op maat
gesorteerd en er komt wekelijks
nieuwe kleding en schoenen bij.
Ook zien we rekken vol ondergoed
van Vingino en Muchacho Malo en
slippers van Havianna. In gesprek
met de eigenaresse, Mag van der
Sluis, horen we dat het de bedoeling
was dat de ruimte voor maar drie
dagen gebruikt zou worden voor de
verkoop, maar dat de vraag zo groot
was dat de ruimte nu voor langere
periode is gehuurd.

Ook voor baby’s
Als we vragen of het bij kinderkleding blijft, wordt er gelachten! Van
der Sluis is ook bezig met dames
merken, maar zoals zij zegt: “Als je
ergens aan begint moet het meteen goed! Nooit half, je kunt maar
één keer een eerste indruk maken,
en die moet goed zijn! Ook moeten
er steeds nieuwe spullen komen anders zie je de klant twee keer en dan
nooit meer.
Omdat we langer blijven mag men
de kleding en schoenen binnen 10
dagen ruilen.
Een aantal merken die hier hangen
zijn: Vingino, Retour, Muy Malo, Jottem, Outfitters Nation, Name-it, Petrol, Sevenoneseven, en nog veeeeel
meer.
De kledingmaten zijn van baby’s die
net geboren zijn tot grote meiden
van 16 jaar. De maten 50 tot en met
maat 176 zijn ruim aanwezig.
Een aantal schoenenmerken zijn:
Repay, All- star, Quick, Timberland,
lelly- Kelly, Vingino, etc, etc.
De maten lopen tot en met maat 43.
De Outlet is geopend van woensdag
t/m zaterdag van 10.00 tot 18.00 uur
en op zaterdag tot 17.00 uur. Klanten
kunnen ook met PIN betalen.
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Hoge onderscheiding voor J. Bosma
Uithoorn - Emmausparochie. Samen met pastor J. Woolderink en de
beide diakens R. Mascini en J. Huijgens ging de bisschop voor in de
Eucharistieviering.
Alle koren van de parochie verleenden hun muzikale medewerking. Met zijn bezoek aan Uithoorn
bracht de bisschop zijn waardering

tot uiting voor de manier waarop
in de Emmausparochie geprobeerd
wordt vorm te geven aan kerk-zijn
anno 2011 en
de pijn en de moeilijkheden die er
ook zijn samen te doorleven en gelovig te vieren. Maar er was nog een
speciale reden waarom de bisschop
naar Uithoorn was gekomen. Dat

werd duidelijk toen pastor Woolderink na de verkondiging door de bisschop het woord nam.
Onderscheiden
De bisschop is hier om ons als geloofsgemeenschap een hart onder
de riem te steken, maar hij is er ook
om een vrijwilliger te onderscheiden

zei de pastor. Hierna werd een beeld
geschetst van de vele activiteiten
van die nog ongenoemde vrijwilliger. Vanaf mei 1978 vice-voorzitter van het parochiebestuur van de
toenmalige parochie van het H. Sacrament voor een periode van 9 jaar.
Over de periode 1987 tot 2003 bestuurlijk mede verantwoordelijk
voor het Dekenaat Amstelland waar
Uithoorn toen deel van uit maakte.
Vanuit die functie ook nauw betrokken bij het stilte-centrum wat werd
geplaatst bij de grote Floriade tentoonstelling. Namens de R.K. Parochies in Uithoorn al jaren betrokken
bij de Raad van Kerken, waarvan hij
een aantal perioden voorzitter was.
Naar het schijnt is ook een sportman in hem verloren gegaan, want
er was ook een bestuursfunctie bij
het Nederlands Handbalverbond, en
hij schreef er zelfs een boekje over.
Het zal u duidelijk zijn over wie ik
spreek vatte de pastor samen. Jules Bosma heeft jarenlang zijn bestuurlijke gaven ten dienst gesteld
van de kerk en de lokale geloofsgemeenschap. Hierna ontving Jules uit handen van de bisschop de
onderscheiding tot Ridder in de orde van Sint Sylvester. Zijn dochter
mocht hem de onderscheiding opspelden wat door de aanwezigen
werd onderstreept met een staande ovatie. Na de viering was er gelegenheid tot felicitatie en gelegenheid tot samenzijn met een hapje en
een drankje in het Trefcentrum van
de parochie.

Stichting Hulphond geeft
een demonstratie
De Kwakel - Zaterdag 28 mei a.s.
zal Stiching Hulphond een demonstratie verzorgen tijdens de Lions
Bedrijvensportdag op het terrein
van Poldersport De Kwakel. Patricia Reijkers van Stichting Hulphond
zal, samen met mevrouw Moos, uitleggen en demonstreren hoe belangrijk een hulphond kan zijn voor
mensen met een motorische beperking of met epilepsie, om een zelfstandig leven te leiden ondanks hun
handicap. Mevrouw Moos zal vertellen en laten zien hoe haar leven
een positieve wending heeft gekregen door haar hulphond ‘Vrouwke’. Zo opent haar hulphond deuren, laden en kasten, helpt bij aanen uitkleden, raapt post en andere
zaken op, haalt was uit de wasmachine, betaalt in de winkel, en drukt
op licht- en liftknoppen. Een hulphond kan tot zeventig handelingen
verrichten om een hulpbehoevende
zelfstandiger te maken. Naast prak-

tische hulp biedt een hulphond ook
veel sociaaleconomische voordelen:
mensen met een hulphond zijn onafhankelijker, hebben meer sociale
contacten en voelen zich meer geaccepteerd. Opbrengst en prijsuitreiking Lions Bedrijvensportdag De
opbrengst van deze Lions Bedrijvensportdag, waaraan dit jaar maar
liefst 110 sporters deelnemen, zal
gaan naar de Stichting Hulphond.
De burgemeester van Uithoorn, mevrouw Dagmar Oudshoorn, zal bij
de prijsuitreiking van de sportdag die plaats vindt na de demonstratie
- hopelijk de grootste prijs kunnen
uitreiken aan Stichting Hulphond.
Eventuele belangstellenden zijn van
harte welkom bij de demonstratie
van Stichting Hulphond, die plaats
vindt om 15.00 uur bij Poldersport,
aan de Boterdijk 91 in De Kwakel.
Voor meer informatie, zie www.
hulphond.nl en Lions Club Uithoorn
0625266049

tions) en de Futsal begeleiders. Uiteraard deed de Vuurvogel ook weer
mee. De kinderen namen enthousiast allemaal lege flessen mee naar
school voor het goede doel.
Speciaal
De Biezenwaard is een speciale
voorziening waar chronisch zieke of
gehandicapte kinderen, die gespecialiseerde zorg nodig hebben kunnen logeren. In De Biezenwaard zijn
veertien ruime eenpersoonskamers,
waar kinderen in de leeftijd van 0 tot
18 jaar korte of langere tijd kunnen
verblijven. Een enthousiast team van
medewerkers zet zich 24 uur per
dag in om de kinderen een prettig
verblijf in huiselijke sfeer te bieden.
De heer Jansen reageerde enthousiast en vertelde dat de gelden besteed zullen worden aan speelgoed
voor de snoezelkamer.
Buurtbeheer Europarei, Stichting
NeViSo, de Futsalbegeleiders en de
Basisschool de Vuurvogel bedanken
alle sponsors en kinderen voor hun
bijdragen. Prachtig dat de kinderen en volwassenen uit de Europarei zich hebben ingezet voor de kinderen in De Biezenwaard.

De Kwakel - Afgelopen donderdag
heeft De Zonnebloem afd. De Kwakel/Vrouwenakker haar 25-jarig bestaan gevierd in het dorpshuis “De
Quakel” met zo’n 80 gasten.
Voor, tijdens en na het bakje koffie
met een toepasselijk zonnebloemgebakje werd er volop door de gasten bijgepraat. De vrijwilligers hadden voor deze gelegenheid een zilverkleurig giletje aan, waardoor zij
niet alleen makkelijk te herkennen
waren, maar het gaf ook een extra
feestelijk effect. De zaal was sfeervol en in stijl opgeleukt door de firma Lek met grote zonnebloemen en
supergrote zilveren 25-versierselen.
Bloemetje
Voor de dames Nel Verhoef, Catrien
Castelijn, Jeanne van Os en Bertie
Klijn was het even schrikken dat ze
naar voren werden geroepen door
de voorzitter; zij werden letterlijk in
de bloemetjes gezet voor hun jarenlange inzet als vrijwilliger.

Ditmaal geen broodje kroket als
lunch, maar een warm buffet verzorgd door de plaatselijke slager en
bakker. Als extra traktatie brachten
de slagers, tot ieders grote hilariteit,
hun Sinterklaasgezang ten gehore.
Of dit allemaal nog niet genoeg was,
kwam na het eten als verrassing de
man op de muziekfiets binnen die er
een feestje van bouwde. De armen
gingen de lucht in, er werd gedanst,
meegezongen en meegeklapt. Tussen de optredens door reed de ijskar van Rijlaarsdam binnen, zodat men ook nog een overheerlijk
schepijsje kon krijgen.
Alle gasten kregen op het eind een
herinneringsboekje met verhalen,
informatie en foto’s van de afgelopen 25 jaar. Mede door de gelden
van de Kerkeveiling en de collecte
bij KDO én de goede zorg van Piet
en Ria van het dorpshuis kan deze dag als een zeer geslaagde dag
worden beschouwd, waar men met
veel plezier aan terug kan denken!

Creatieve zomerkampweek bij De Hint
Uithoorn - In de week van maandag 22 t/m vrijdag 26 augustus organiseert Kunstencentrum De Hint
een creatieve vakantieweek in Uithoorn. Elke dag van 10 tot 4 wordt
in een weekprogramma door gekwalificeerde docenten lesgegeven in (pop)zang, (street)dance, toneel en muziek, handvaardigheid en
(animatie)film.
De Hint zomerweek wordt georganiseerd voor kinderen van 8-12
jaar (bovenbouw basischool), die
het leuk vinden om in hun vakante een week intensief bezig te zijn
met kunst en cultuur in al zijn vormen. Er wordt een breed programma aangeboden, met naast lessen
en workshops, ook voldoende ruimte voor zomerse ontspanning en
spel buiten.
De week is opgebouwd rond een
thema: sterren. Gedurende de week
wordt toegewerkt naar het maken
van een (animatie)film. De filmpjes

Europarei 4 De Biezenwaard
Uithoorn - Ook dit jaar heeft buurtbeheer Europarei het initiatief genomen met een goede doelen actie. Dit jaar werd het kinderhospice
De Biezenwaard. Een cheque met
het mooie bedrag van 784,50 werd
door Jolanda van der Veen namens
buurtbeheer Europarei, de bewoners van Europarei, Jongerenwerk
NeViSo, Jongeren Futsal en Basisschool De Vuurvogel op vrijdag 20
mei overhandigd aan de heer Manfred Jansen van De Biezenwaard.
Buurtbeheer Europarei en de bewoners organiseerden een succesvolle
bingo in ’t Buurtnest en kregen van
de winkeliers van Zijdelwaard en de
Arthur van Schendellaan prachtige
prijzen gesponsord voor deze bingo,
die ook nog op de vrolijke Koninginnedag de Tombola vulden. RTV-NH
sponsorde met kaarten voor de musical Toon en dvd`s en kaartjes voor
het Linneaus hof. CKL-sports gaf
zumba lessen voor de kinderen. En
op 22 april was er in de Scheg van
16:00 uur t/m 18:00 uur een sponsoractiviteit in de vorm van een aantal korte voetbalwedstrijden: de
Voetbal Bingo, georganiseerd door
stichting NeViSo (New Vision Solu-

Vijfentwintigjaar Zonnebloem
uitbundig gevierd

maken deel uit van een spetterende
eindpresentatie op vrijdag. Elke dag
begint met een gezamenlijke start,
waarna in groepen verder wordt gewerkt. Dagelijks wordt een lekkere
lunch verzorgd.
De activiteiten vinden plaats in Uithoorn, bij De Hint, Prinses Christinalaan 120, de naastgelegen school
De Regenboog en Stichting CREA
bij het Fort aan de Drecht.
Deelnemers hoeven geen leerling te
zijn van De Hint of een instrument
te kunnen spelen om mee te doen.
Kinderen die een instrument kunnen spelen kunnen deze echter gerust meenemen, dan kan een bandje of orkestje worden gevormd.
De kosten voor deze zomerweek bedragen 225 euro per kind. Er kunnen 25 kinderen meedoen. Aanmelden zo spoedig mogelijk tot uiterlijk 1 juli, middels een mail aan admin@dehint.nl. Daarna ontvangt u
een uitgebreid inschrijvingsformulier. Zie ook www.dehint.nl

Eerste paal voor scouting
vereniging St. Joannes
De Kwakel - Afgelopen dinsdag
was het eindelijk zover. Na jaren
van voorbereiding kon er nu gestart
worden met het echte begin van
het nieuwe troephuis. Deze nieuwbouw wordt gebouwd op hun eigen
stekkie, midden in het dorp aan het
Kwakelsepad 8. Na het sloopwerk
van afgelopen weken kon er nu begonnen worden met het opbouwen.
Bij een bijzonder historisch moment
zoals de “Eerste Paal” hoort natuurlijk een klein feestje. Alle jeugdleden
en leiding waren uitgenodigd om dit
bijzondere moment mee te maken
en te vieren. Na een woordje door
een van de bestuursleden, kon de
eerste paal geslagen worden door
de ons oudste kader lid Jaap Hoogenboom. De “heipaal” werd voorzien van een scouting das, als symbool dat het echt het eigen troephuis is van de scouting vereniging
St. Joannes en zogezegd op deze
wijze gezegend is door de eigen leden. Nadat de paal in de grond zat
konden de flessen champagne worden opgemaakt, voor de kinderen
natuurlijk de speciale Jip & Janne-

ke versie. Volgens de planning kunnen de speltakken dan vanaf september 2011 terecht in hun nieuwe
“Troephuis”.

Nieuwe caravan EHBO De
Kwakel dankzij sponsoren!
De Kwakel - Na vele jaren trouwe dienst was de oude caravan vorig jaar door een ‘noodlottig ongeval’ onbruikbaar geworden. Vooral dankzij sponsoren, waaronder De
Kwakelse veiling en buurtbeheer De
Kwakel, heeft EHBO-vereniging St.
Vincentius begin dit jaar weer een
nieuwe caravan aan kunnen schaffen. Ook dank aan Horticoop voor
de belettering, Kampeerexpert voor
de stoelen en Burggraaf voor het
opnieuw bekleden van de kussens!
Vrijwilligers van de vereniging staan
bij deze caravan voor iedereen klaar
om eventueel letsel tijdens de vele
Kwakelse evenementen te beoorde-

len en op de juiste manier te behandelen. Zo was de caravan afgelopen weekend voor het eerst paraat
tijdens het WA Verlaan Toernooi. En
afgelopen weekend tijdens sport en
spel.
Heeft u geen letsel, maar bent u
wel geïnteresseerd in de werkwijze
van de EHBO?; loop dan ook gerust
eens langs. Misschien lijkt het u wel
wat om zelf de fijne kneepjes te leren? geef u dan op bij de caravan. In
oktober van dit jaar start een nieuwe cursus; in 16 lesavonden leert u
o.a. reanimeren m.b.v. een AED. Een
prettig gevoel als u in staat bent een
ander te helpen in geval van nood!

pagina 20

Nieuwe Meerbode - 25 mei 2011
men of waterpolo heeft de Amstel
de opleidingen –en dus ook de diploma’s- meer daarop toegespitst.
Dat wil zeggen dat de nadruk is komen te liggen op de Amstel-diploma’s 1 tot en met 5 voor de basis en
vervolgens de zwem- en waterpolobrevetten als vervolg. Voor die kinderen die toch ook willen blijven afzwemmen voor de meer algemene
NRZ-diploma’s heeft de Amstel ervoor gekozen één- of tweemaal per
jaar een aanvullende opleiding en
dus ook afzwemmen te verzorgen
voor die diploma’s. Vorig jaar is gekozen voor de Aqua-sportief diploma’s, deze keer voor de Zwemvaardigheidsdiploma’s 1, 2 en 3.
De onderstaande leden gaven zich
op om de aanvullende trainingen te
volgen en hebben afgelopen zaterdag met succes afgezwommen:

Afzwemmen voor Zwemvaardigheid bij De Amstel
Regio - Afgelopen zaterdagmiddag
hebben alle deelnemers aan het afzwemmen voor de zwemvaardigheidsdiploma’s 1, 2 en 3 hun diplo-

ma behaald.
Sinds de opening van het nieuwe
Veenweidebad vorige jaar juni is
Zwem- en polovereniging De Am-

stel overgestapt naar een iets andere manier van opleiden. Door al
vanaf jongere leeftijd gerichter op
te leiden richting wedstrijdzwem-

Zwemvaardigheid-1: Remke Verwoerd, Mylene Posdijk, Elke Sannes,
Noah Kuystermans, Jikke ten Cate,
Valerie Otten en Aisha Bank.
Zwemvaardigheid-2: Lina Kruijswijk
en Jayden Alde.
Zwemvaardigheid-3: Ilse Kruijswijk,
Mike van der Bijl, Anouk Pappot en
Esmee Pappot.
Allemaal van harte gefeliciteerd!
Geïnteresseerd wat de Amstel jou
allemaal te bieden heeft, of alleen
maar naar de foto’s kijken? Ga dan
naar www.zpv-de-amstel.nl .

P.V. Rond de Amstel

Theo Kuijlenburg wint
vlucht Morlincourt/Noyon
Regio - Zaterdag stond de tweede
Midfond (midden afstand) vlucht op
het programma, dit keer vanuit de
Franse plaats Morlincourt/Noyon.
Eigenlijk is het Morlincourt, maar
waarschijnlijk door een samenvoeging van twee plaatsen tot een gemeente wil men waarschijnlijk geen
naamsverandering, dus noemt men
het zoals boven omschreven Morlincourt/Noyon.
Donderdagavond werden 460 duiven ingebracht voor deze vlucht,
de
weersvooruitzichten
waren
goed, dus het moest wel een mooie
vlucht worden. Zaterdagmorgen
was het op het oog prachtig weer,
maar overal in Nederland, België en
Frankrijk waren flinke mistgebieden aanwezig, ook op de losplaats
waar de duiven stonden. Er moest
tot 09.15 uur gewacht worden alvorens de duiven aan de thuisreis van
gemiddeld 322 km konden gaan
beginnen. Om 12.56.39 uur klokte Theo Kuijlenburg uit Amstelhoek
de eerste duif van de vereniging, en
zijn duif maakte een snelheid van

1458,476 meter per minuut ofwel
87½ km per uur. Henk Snoek uit De
Kwakel werd 2e en Cor van Bemmelen uit De Hoef 3e. Martin v.d. Hoort
werd 1e in de B-Groep.

Slap
KDO begon slap aan de wedstrijd
en kreeg in de 10e minuut duidelijk een koekje van eigen deeg. Na
een te zachte terugspeelbal van een
Kwakelse verdediger kon de spits
van ‘s-Graveland de bal vrij aannemen en de bal achter doelman Peter
Onderwater tegen de touwen schieten, 1-0. Een forse domper voor de
Kwakelaars maar op dat moment
zeker niet onverdiend te noemen.
KDO probeerde daarna terug in de
wedstrijd te komen, maar tot uitgespeelde kansen leidde dit helaas
niet. Vrije trappen en hachelijke situaties voor het doel van ‘s-Graveland, maar gescoord werd er niet.
Vlak voor rust mochten de Kwake-

De Kwakel - Na 10 speelavonden is
er een einde gekomen aan de laddercompetitie van de BVK. Er rest
hen nog een slotavond en dan zit dit
seizoen er al weer op, een seizoen
met hoogte- en dieptepunten op
zowel het kaartvlak als op het persoonlijke vlak.

Uitslag
Morlincourt/Noyon
460 duiven - 19 deelnemers.
Th. Kuijlenburg
H.P. Snoek
C. van Bemmelen
Bosse & Zn
W. Wijfje
Ginkel & Berg
A.M. Duivenvoorde
C. Pothuizen
M. v.d. Hoort
R. den Boer

Een aantal van de leden heeft met
ernstige fysieke problemen te maken (gehad) en daarbij vergeleken
is een incidentele superscore of ‘zeperd’ tijdens een bridgeavondje feitelijk maar bijzaak.

Mijdrecht - De jongens van Argon
F3 kunnen terugkijken op een zeer
geslaagd seizoen. Het team werd
gedurende de winterstop samengesteld uit spelers van de “Champions League”, Argon’s interne competitie. De uitdaging was om het
in het voorjaar op te nemen tegen
teams die in veel gevallen al sinds
september samenspeelden. En met
een combinatie van snelle spitsen,
robuuste verdedigers en een betrouwbare keeper lukte dat uitstekend! Zowel in de oefenwedstrijden
als in de competitie werd er veel gescoord en vielen er weinig tegendoelpunten. Onder leiding van de
coaches Elroy Baas en Marlin Bot
werden de meeste wedstrijden dan
ook ruim gewonnen.
Nu de competitie ten einde is, heeft
het team ook deelgenomen aan verschillende toernooien en ontpopte
zich daar als echte Cupfighter! Zo
speelden de jongens op 15 mei op
het zonnige en uitstekend georganiseerde eigen Argon toernooi. Na
zwaarbevochten overwinningen op
teams uit Amsterdam, Uithoorn en
omstreken, behaalde Argon F3 daar
de eerste plaats en kon het de beker in ontvangst nemen. Afgelopen weekeinde werd er vervolgens
deelgenomen aan het toernooi in
Nieuwkoop. De jongens moesten
er vol tegenaan in een zware poule,
maar lieten zich weer van hun beste
kant zien. Helaas werd er één wedstrijd verloren, maar met een welverdiende tweede plaats kan het
team terugkijken op opnieuw een
uitstekend resultaat.

Op de foto, boven: Tim Waning, Guy Veenhof, Skip Wagenaar, Chahid Chakroun. Onder: Hero Schulein, Gyani Manuel, Lucien Löwe, Max Kroon, Kalle Ledegang

De Kwakel - Na de prima 5-1 uitoverwinning van vorige week tegen
Nederhorst, speelde KDO 1 vanmiddag haar eerste wedstrijd in de
felbegeerde nacompetitie voor het
lijfsbehoud in de derde klasse. In
een poule met vijf ploegen wordt
er gestreden om twee plekken in
de derde klasse. De tegenstanders
van KDO zijn als volgt: ‘s-Graveland,
Purmerend, Velsenoord en Zwaluwen Utrecht. Twee keer spelen de
Kwakelaars uit en tweemaal thuis.
Afgelopen zondag speelde het eerste in en tegen ‘s-Graveland. ‘s-Graveland, de nummer twee uit de vierde klasse E, kon net als KDO-hoofdtrainer Ron Langhout beschikken
over een nagenoeg volledige selectie. Diverse Kwakelse spelers waren
afgelopen weekend wel volop actief als teamleiders bij het jaarlijkse
Sport en Spel voor de basisschoolkinderen op het sportpark van KDO.

laars blij zijn dat een inzet van de
linksbuiten van ‘s-Graveland op de
paal stuitte.
Laag niveau
In de tweede helft eenzelfde spelbeeld, waarbij ‘s-Graveland steeds
beter in de wedstrijd wist te komen.
Te veel bepalende KDO-ers wisten
hun niveau van de afgelopen weken
niet te halen, waardoor de ploeg
vanzelfsprekend in het nauw werd
gedrukt.
Trainer Ron Langhout probeerde door het inbrengen van Patrick
Schijff, Sjors Kas en Rick Kruit het tij
te doen keren, maar niks bleek minder waar. In de 75e minuut besliste ‘s-Graveland de wedstrijd definitief na een goed uitgespeelde aanval, 2-0. Dit werd uiteindelijk ook de
einduitslag.
Enig lichtpuntje was dat KDO de afsluitende penalty’s wel wist te winnen, waardoor erbij een gelijke klassering (plus doelsaldo) aan het einde van de reeks KDO voor ‘s-Graveland zou eindigen.
In de andere wedstrijd in de poule won Purmerend uit met 5-1 van
de volgende tegenstander van KDO,
Zwaluwen Utrecht.
Daarbij aangetekend dat de laatste
man en spits van Zwaluwen een rode kaart kregen. Volgende week zal
KDO echter uit een geheel ander
vaatje moeten tappen dan tegen ‘sGraveland, anders doet het zichzelf
absoluut tekort.
De wedstrijd begint aanstaande
zondag om 14,00 uur aan de Vuurlijn.

Laddercompetitie bij Bridge
Vereniging De Kwakel afgerond

In de Afdeling Noord-Holland werd
Theo 24e van 13.603 duiven die in
concours stonden, en Henk 40e. In
Rayon F waar 2880 duiven in concours stonden werd Theo 14e, Henk
20e, Cor 52e, Bosse & Zn uit Uithoorn 67e en Wim Wijfje uit De
Kwakel 93e. Wederom mooie prestaties voor P.V. Rond de Amstel.

Argon F3 na goed seizoen
nu ook Cupfighter

Matig KDO 1 onderuit in
eerste nacompetitiewedstrijd

Het team gaat na de zomerstop voor
een deel verder als Argon F1 en voor
een deel als Argon E4 en zal dan ongetwijfeld nog regelmatig van zich
laten horen.

Een aantal leden zal BVK volgend
seizoen niet meer terugzien, een
aantal paren zal aan partnerruil
doen en er zullen ook wel wat nieuwe leden welkom geheten worden
bij de start van het nieuwe seizoen
in september, een jubileumseizoen
voor de BVK vanwege het 25-jarig
bestaan.
Terug naar de laddercompetitie.
Die is dit seizoen winnend afgesloten door Dick Elenbaas en Andre Verhoef met een gemiddelde van
57,43%.
Zij hebben van het begin af aan
de ranglijst aangevoerd en tot deze slotavond was hun laagste score 53,75%. Met de overwinning feitelijk al op zak was de concentratie
op deze slotavond blijkbaar niet optimaal, want hun score bedroeg nu
slechts 45,42%. Al met al zijn zij natuurlijk de terechte winnaars.
Wim en Rita Ritzen eindigden net
als in de parencompetitie op de 2e
plaats en de top 3 werd gecompleteerd door Han Mann en Ria van
Zuylen.
Opvallende namen in de top 10
zijn die van Jan en Hennie van der
Knaap, die een gemiddelde bijeen
kaartten van 51,5% en zich daarmee

dus tussen de ‘gevestigde namen’
terug vinden. Een puike prestatie !
Top 3
A-lijn
De top 3 in de A lijn van deze avond
bestaat uit Han Mann en Adrie
Voorn (1e met bijna 63%), Leny
Heemskerk en Agnes de Kuyer (2e
met bijna 62%, bravo dames, en Jan
en Hennie van der Knaap (3e dus
met ruim 57%).
Atie en Wan Overwater werden 12e
in een lijn van 12 paren.
B-lijn
In de B lijn eindigden Anneke Karlas en Jaap Verhoef het seizoen zoals zij dat ook begonnen waren en
dus met een 1e plaats (werd ook
wel weer eens tijd) met 59,58%. Zij
werden gevolgd door 2 damesparen
met een zelfde score (57,5%) en wel
Toos Boerlage-Corrie van der Peet
en Eefke Backers-Marianne Kamp.
Met toch nog meer dan 40% treffen
we hier Emmy en Gerard van Beek
op de 12e plaats.
C-lijn
n de C lijn de topscore van de avond
en die werd genoteerd door Mayke
Dekker en de duidelijk weer fitte Ellen de Jong met 63,33%. Helen Conijn en Ineke Hilliard sloten dit seizoen sterk af met 60,42%, goed voor
de 2e plaats en de laatste vermeldenswaardige positie, die van de
nummer 3 in deze lijn was voor Ria
Bulters en Ans Nieuwendijk met
56,67%. Duidelijk deze avond dus
voor de damesparen.

GEEN KRANT

ONTVANGEN?
BEL: 0297-581698

Gezellige fietspuzzeltocht
op Hemelvaartsdag
Wilnis - Donderdag 2 juni a.s. kunt
u met het hele gezin meedoen
aan een gezellige fietspuzzeltocht
ten bate van het gemeenteproject
UMOJA = Samen één, hulp aan de
bewoners van de krottenwijken in
Nairobi.
Tussen 13.30 en 14.30 uur kan gestart worden bij de Roeping aan de
Kerkstraat 12 in Wilnis.
De route is ongeveer 25 km lang en
onderweg is, om even bij te komen,
een gezellige pitstop ingericht waar
koffie/thee/limonade en versnape-

ringen te koop zijn. Onder degenen die alle antwoorden goed hebben ingevuld wordt een heerlijke
taart verloot. Deze wordt binnen De
Ronde Venen thuisbezorgd. Deelname kost 2,50 euro per persoon maar
maximaal 7,50 euro per gezin. Wanneer op 2 juni de weersomstandigheden zodanig zullen zijn dat fietsen
geen plezier is, wordt de fietspuzzeltocht verplaatst naar tweede pinksterdag, 13 juni. Bewegen is goed
voor de gezondheid en u steunt tevens een goed doel.
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Regiofinale voor meiden
Legmeervogels in Abcoude
Uithoorn - Afgelopen woensdag
was het dan zover, de meiden van
de Legmeervogels vertrokken naar
Abcoude om de Regiofinale Amstelland te spelen. Het weer zag er somber uit maar wel droog gelukkig. De
eerste wedstrijd speelde ze tegen de
Piusschool uit Abcoude.
Juul ging de eerste wedstrijd keepen en wat was ze goed, zeg! Ze
hield veel ballen tegen.
Na 10 minuten spelen stond het nog
0-0, maar daar gingen de meiden
toch echt niet voor.
Er werd een mooie voorzet gege-

ven van achteruit op Xamira en die
rende zo hard naar het doel en het
team werd beloond met een doelpunt.
Net voor rust kregen ze een penalty
tegen door een handsbal, ondanks
het goede keepen ging de bal er
toch in. Eindstand werd 1-1.
Na een uur rust gehad te hebben
moesten ze tegen de Bekemaschool
uit Duivendrecht.
De achterhoede, bestaande uit Evelien, Elisa en Juul, stond zo goed
te verdedigen dat Sophie weinig te
doen had.

Goal
Na de 5 minuten rust gingen ze verder, het stond nog 0-0.
Er werd over en weer mooi over gespeeld, daardoor kon Juul de 1-0
scoren.
En dat werd ook de eindstand. Na 5
minuten moesten ze alweer aan de
volgende wedstrijd beginnen tegen
de Vinkenbaan uit Muiderberg.
Het team werd steeds sterker. Mona, Mirthe, Xamira, Ileen zijn meiden waar je als tegenstander niet
zomaar langs komt.
Ileen was zeer oplettend en kon een

Legmeervogels handbal
meiden C1 kampioen

Achterste rij v.l.n.r.: Petula v.d. Maarl (leidster), Dirk Plaisier (trainer), Nellie Vincken (coach) en Astrid Bevers (trainster). Voorste rij v.l.n.r: Kiki Titulaer, Julia v.d. Maarl, Anouk Hagenaars, Mirte Roode, Puck Vincken, Ileen Minten, Kim
Eijkelboom, Astrid v.d. Maarl, Jessie Buffing en Pascal Oud.
Uithoorn - De meiden van Legmeervogels C1 hebben een heel
goed seizoen gedraaid. In de zaal-

competitie werd al een knappe
tweede plaats behaald en nu wisten ze de tweede helft van het veld-

seizoen af te sluiten met een kampioenschap.
Op sportpark de Randhoorn werd

mooi doelpunt maken, 1-0. Je zag
de meiden moe worden maar dat
lieten ze niet merken ze bleven door
gaan.
Ook deze wedstrijd werd beloond
met een winst.
De laatste wedstrijd zou erg spannend worden, want de Karel Eykmanschool uit Amstelveen stond
gelijk met Legmeervogels qua punten.
Aan verlies hadden ze niks, bij een
gelijkspel hadden ze ook niks, want
de Karel Eykmanschool had een beter doelgemiddelde.
De meiden hielden met elkaar midden op het veld een bijeenkomst en
de juiste tactiek werd besproken.
Door het goede voetballen en het
doorzettingsvermogen van de meiden werd er een superdoelpunt gescoord door Xamira.
De laatste minuut ging in, er werd
afgefloten en de blijdschap was ver
buiten Abcoude te horen.
Ze hebben het gehaald, ze mogen
op 25 mei gaan spelen voor de werkeenheidsfinale in Almere.
De meiden die deze middag tot een
zeer groot succes hebben gemaakt
zijn: Sophie-de superkeepster, Elisa-die altijd haar mannetje staat,
Evelien-die je overal op het veld tegenkomt, Juul-zie eerst maar eens
langs haar te komen, Ileen-laat zich
niet zomaar van de bal spelen,
Iri-vecht net zo lang door tot ze
de bal heeft, Mirthe-ze staat altijd
op de juiste plek om het gevaar af
te dwingen, Mona-probeer de bal
maar eens af te pakken, dat gaat je
niet lukken, Xamira-ze haalt wel 100
km per uur, dus echt niet bij te houden op het veld.
“Als je als coach met zo’n meisjesteam op het veld staat ben je een
zeer trotse coach, en in Almere zijn
ze alvast gewaarschuwd.”, aldus een
trotse coach Silvia van Meel.
afgelopen zaterdag de laatste competitiewedstrijd van het veldseizoen
gespeeld tegen Nieuw-Vennep C1.
Er was veel publiek aanwezig om
het team van Legmeervogels aan te
komen moedigen.
In deze wedstrijd liet Legmeervogels zien dat zij terechte kampioenen zijn geworden. In eerste instantie begonnen ze scherp aan
de wedstrijd en maakten al snel
1-0. Soms werd er wat slordig omgegaan met de kansen, maar dit
kwam nu waarschijnlijk toch een
beetje door de spanning. Het werd
een superspannende eerste helft
waarin door beide partijen om en
om werd gescoord en zo kwam de
ruststand uit op 5-4. In de rust gaf
de coach nog wat tactische aanwijzingen. Dit werd door de meiden direct goed opgepakt en uitgevoerd.
Ineens ging het lopen, met mooie
combinaties en snelle breaks vloog
de bal in het doel van de tegenstander. De zenuwen leken verdwenen
en de meiden waren scherper, kansen werden gecreeërd en ook benut.
Uiteindelijk werd er met 14-9 gewonnen en kon het feest beginnen.
Het team genoot van een huldiging
op het veld met bloemen, medailles en natuurlijk de (kinder)champagne. De rest van de dag werd er
door het team verder gefeest, eerst
op het terras van het sportcomplex
met patat en limonade en ‘s avonds
tijdens een gezellige BBQ bij trainer Dirk.

Legmeervogels E4 wint
eerste prijs in Amstelveen
Uithoorn - Zaterdag 21 mei 2011
vertrok de LMV E4 richting Amstelveen om voor de laatste keer van
het seizoen onder leiding van Kenneth en Mitchell te gaan deelnemen
aan dit mooie toernooi. Als eerste
mogen de heren aantreden tegen
de gastheren Amstelveen Heemraad E1. Vanaf de 1e minuut wordt
AH onder druk gezet en de ene aanval na de andere volgt. Stefan geeft
voor maar de keeper weet de bal te
pakken. Vrije trap voor LMV. Jaimy
neemt en de bal komt bij Stefan die
de bal naar Sam speelt en hij de bal
nogmaals voorzet helaas weer de
keeper.
Stefan gaat goed door en brengt de
bal voor de keeper, mist en Jules
schiet helaas net over. Raynor trapt
de bal uit en via Jaimy komt de bal
bij Jules en hij haalt vernietigend uit
0-1. Dan breekt AH voor het eerst
uit Raynor staat goed op te letten en
hij pakt de bal van de voeten van de
aanvaller. Via Mick komt de bal bij
Jules en deze geeft mee aan Stefan
die gelijk uithaalt de keeper weet
hem net over te tikken corner, Mick
neemt keeper slaat de bal weg weer
Mick maar nu naar Jules en de 0-2
schuift hij binnen.
Onbekende
Voor de tweede wedstrijd wordt
aangetreden tegen AFC E4 geen
onbekende tegenstander in de
competitie hebben wij hier al een
keer tegen mogen spelen. Het begin
is erg rommelig van beide zijden het
spel golft dan ook op en neer, Zem
verovert de bal en geeft voor helaas
niets. Sam verovert de bal en gaat
de kaats aan met Stefan loopt door
naar het doel en dan schiet de verdediger de bal tot corner deze levert
helaas niets op. VT voor LMV Jaimy schiet de bal goed naar Zem helaas gaat de bal via een verdediger
naast corner, Zem neemt en Jaimy
kopt rakelings over. Snelle uitbraak
AFC helaas voor hun is de aanvaller
te egoïstisch en wordt de kans door
Raynor afgekapt en snel de aanval
gezocht via Mick hij wordt neergelegd VT LMV Stefan neemt en he-

laas pakt de keeper de bal. Weer
een snelle uitbraak van AFC gelukkig weet Raynor nog net zijn hand
ertegenaan te zetten en wordt de
kans gekeerd. Aanval LMV via Nick
die de bal aan Zem geeft hij zet voor
en een verdediger van AFC kopt de
bal binnen 1-0. AFC is even de weg
kwijt en Nick krijgt de bal om op te
bouwen via Mick gaat de bal naar
Zem en die brengt Stefan in stelling 2-0.
Tegenstander
Derde en laatste wedstrijd is tegen
Tos Actief E1 gelijk wordt er weer
druk gezet op de tegenstander via
Jaimy schiet een verdediger de bal
naast het doel Zem neemt de corner
die volgt en Jules knalt de bal net
over. TOS maakt hands maar mag
gewoon doorspelen en komt tot een
aanval waar bij Nick redding brengt
door de bal weg te trappen naar voren weg van ons doel. Inworp LMV
Jules gooit naar Jaimy die Zem aanspeelt en hij geeft weer mee aan
Mick die hard uithaalt met zijn linkerbeen en de 1-0 staat genoteerd.
Vanaf de aftrap komt TOS op gelijke hoogte 1-1. LMV doet precies
hetzelfde als TOS met de aftrap gelijk vol gas in de aanval de keeper onderschept maar trapt dan de
bal slecht uit Jules onderschept en
Mick mag het afmaken 2-1. Raynor
geeft de bal mee aan Nick die een
paar meter pakt en dan meegeeft
aan Zem met een panna zet hij zijn
verdediger opzij en geeft voor aan
Jules die hard over schiet. TOS
breekt uit en via deze snelle counter komt de 2-2 tot stand. Nogmaals
probeert TOS weg te komen onder de druk de bal gaat over Raynor heen naar de rechterspits deze
kopt de bal op de lat en mag dan
nog schieten Sam voorkomt dit en
geeft een corner weg. De corner
wordt weggewerkt en Zem speelt
naar Mick hij haalt uit en de keeper bokst de bal weg naar Jaimy deze twijfelt niet maar helaas schiet hij
net over. Met zeven punten worden
onze helden kampioen van dit leuke
toernooi in Amstelveen.

Legmeervogels E6 wint
Gooi’ s toernooi

Uithoorn - Uit een matige start 0-1 tegen het team van Laren E6, bleek dat de jongens van Legmeervogels E6 duidelijk nog wakker moesten worden. Maar vervolgens wisten deze zelfde jongens door hun inzet de vervolgwedstrijden: 3-0 tegen SC ‘t Gooi, 3-0 tegen Almere City E8 en 3-1 tegen Olympia E2 met winst te winnen. Met als uitkomst
de winnaar van het toernooi in Hilversum. Jongens van harte gefeliciteerd. De coach is erg trots op jullie!

Van links naar rechts: Yoeri Caarls, Rowan Portengen, Nick Klaassen, Mika Keizers, Lars Hafkamp, Glenn Vernooy, Max
de Best, Henk Caarls (leider/trainer), Derek Boerlage, Dzenis Kuburovic

Legmeervogels F5 wint cup
bij toernooi in Krommenie
Uithoorn - Afgelopen seizoen had
LMV F5 het niet gemakkelijk in de
competitie maar vol goede moed
vertrok het team onder leiding van
Henk Caarls naar Krommenie voor
het jaarlijkse Sporting Krommenie
toernooi. Aan het weer lag het in ieder geval niet, een stralend zonnetje
op de velden. Er moesten in totaal
3 wedstrijdjes gespeeld worden. De
1e werd ruim gewonnen met 1-4 tegen de thuisclub. Toen ook de 2e

wedstrijd makkelijk werd gewonnen
met 2-0 tegen NFC/Brommer uit
Amstelveen werd het toch wel heel
erg spannend! De spanning was te
snijden bij de in groten getale meegereisde ouders. De jongens kregen
inmiddels het formaat van de Cup in
het vizier, dus er werd besloten om
voor goud te gaan.
Even ophalen dachten zij allemaal,
uiteindelijk werd het nog niet zo
makkelijk, LMV F 5 moest echt alles

geven en het vervolgde in een superspannende wedstrijd waar LMV
F 5 met 0-1 achter kwam maar door
de teamgeest sleepten zij uiteindelijk toch nog de 3-1 eruit. Legmeervogels F 5 was winnaar!!!
Jongens en coach, heel erg gefeliciteerd met de overwinning! De overwinning werd na afloop nog verder
gevierd met een lekkere Happy Meal bij de McDonalds! Deze dag kon
niet meer stuk!

pagina 24

Nieuwe Meerbode - 25 mei 2011

Almere JA1-Qui Vive JA1
Uithoorn - Wat krijg je wanneer je
twee supergemotiveerde hockeyteams tegenover elkaar zet in de
laatste wedstrijd van het seizoen?
Juist, een boeiende wedstrijd! En
een boeiende wedstrijd was het zeker, zaterdag 21 mei op het hoofdveld van Hockeyclub Almere. Er
stond weliswaar niet veel meer op
het spel. Qui Vive kon bij winst enkele plaatsen op de ranglijst stijgen,
terwijl Almere al redelijk zeker was
van de derde plaats in de IDC-competitie. Je speelt echter natuurlijk
ook altijd om de eer en dus gingen
beide teams er op deze warme zaterdagmiddag voluit tegenaan.
De JA1 houdt de traditie in ere
Zoals hierboven reeds werd aangegeven werd er vanaf het eerste fluitsignaal gedreven gehockeyd. Beide
ploegen gingen 100% voor de winst,
dat was meteen duidelijk. Qui Vive heeft dit seizoen echter de gewoonte een wedstrijd met een achterstand te beginnen en hier werd
ook nu niet van afgeweken. Ondanks het feit dat de krachtsverhoudingen aanvankelijk in evenwicht waren zag Almere kans twee
keer te scoren in de eerste helft. Eén
keer uit een strafcorner en één keer
via een veldgoal. Qui Vive liet het er,
ook een traditie deze jaargang, niet
bij zitten en gaf fel verweer, hetgeen
nog voor de rust tot de 2-1 en de 2-2
leidde. Zodoende gingen de ploegen bij een gelijke stand de rust in.
Alles was nu weer mogelijk.
Een jammerlijk einde
Na de pauze zochten beide teams
meteen weer de aanval om te proberen de 3 felbegeerde punten binnen te slepen. Ook nu was het wederom Almere die het eerst scoorde en ook nu weer twee keer achter elkaar. Qui Vive stond 4-2 achter,
het werd nu een lastige opgave de
wedstrijd uit het vuur te slepen. De
Uithoornaars gaven de moed niet op
en gingen dapper door. Zowel Almere als ook Qui Vive creëerde verschillende kansen, waarbij Qui Vive
uiteindelijk als eerste scoorde. Helaas was er echter al afgefloten voor
een overtreding van de thuisploeg
binnen de cirkel. Qui Vive mocht
zich echter troosten met een strafbal. Helaas miste aanvoerder Marc
van Zijverden deze keer. Een minuut
later kregen de Qui Vivenaren echter weer een strafbal en deze keer
pushte aanvaller Tom Günther de
bal achter de keeper: 4-3.
Qui vive ging nu voor de tweede
maal op zoek naar de gelijkmaker.
Verschillende keren was het bijna
raak, eenmaal scheerde de bal rakelings langs de tweede paal van
het Almeerse doel. De thuisploeg
zat natuurlijk ondertussen zelf ook
niet stil. Het team uit de Flevopolder leunde niet op z’n voorsprong
maar bleef aanvallend spelen. Hiermee hadden de Almeerders succes,
want uit één van de vele kansen die
zij creëerden scoorden zij de 5-3. De
wedstrijd was inmiddels al een tijd
bezig en Qui Vive moest opschieten
om de schade te repareren. Voor de
zoveelste keer deze middag zochten
de jongens uit De Kwakel de aanval
en zagen inderdaad kans de 5-4 te
scoren. Nu was het de vraag of het
nog 5-5 zou kunnen worden?
Qui Vive gooide nog maar eens alles op de aanval. Hierbij loop je de
wel kans “een counter om de oren

Robin Tabeling Nederlands
Kampioen badminton

te krijgen” en dit gebeurde helaas
maar liefst twee keer binnen korte
tijd. Zo stond het bij het eindsignaal
dus 7-4 voor Almere. Qui Vive moest
helaas zijn meerdere erkennen in
het deze middag sterkere Almere.
En zo kwam er een jammerlijk einde
aan de laatste wedstrijd van het seizoen. Een wedstrijd waarin met hart
en ziel werd gespeeld. Een wedstrijd waarin beide teams lieten zien
waarom hockey zo’n boeiend spel
kan zijn, door met bezieling en passie, aanvallend te spelen.
JA1 bedankt!
Het verhaal van de wedstrijd tegen
Almere is het verhaal van de JA1 deze competitie. Het team heeft vanaf de voorcompetitie Herfst 2010 iedere wedstrijd met bezieling, concentratie en de wil om te winnen
gespeeld. Dit leidde eerst tot een
plaats in de play offs voor het landelijke hockey tegen Bloemendaal. Deze wedstrijd werd met 1-2
verloren. De IDC-competitie restte. Hierin lieten de mannen van de
A1 zien dat ze kunnen hockeyen. Er
werd bijna iedere wedstrijd op een
goed niveau gespeeld. Qui Vive was
voor geen enkele ploeg een makkelijke tegenstander. Er is slechts
één team, Rotterdam, dat twee keer
heeft gewonnen van Qui Vive. Tegen de andere teams werd er minstens één keer gewonnen of gelijk
gespeeld! Helaas leverden de 13 bij
elkaar gesprokkelde punten slechts
de één na laatste plaats op, maar
“don’t be fooled by looks!”. De JA1
kan wel degelijk terugkijken op een
goed seizoen. De jongens van de A1
hebben zich dit jaar tot een volwassen team ontwikkeld en hebben laten zien dat zij thuis hoorden op het
IDC podium. Het zat echter niet altijd mee, waardoor er jammer genoeg te veel punten “zijn blijven liggen”. Helaas is het nu tijd om afscheid te nemen. Verschillende jongens hebben de herenleeftijd bereikt en zullen het team dus verlaten. De eerstejaars A mogen komend seizoen nog een jaartje verder spelen in de A1. We bedanken
alle kanjers van de A1 en hun coach
Erik Otto en manager Pieter Bas Kolenberg voor alle mooie momenten
die zij de toeschouwers boden. Het
was een mooi team en een jaar om
te onthouden met alle ups en downs
die een seizoen tot een seizoen maken: het rijden naar de uitwedstrijden, het eten met de tegenstander na de wedstrijd, het spelen tegen mooie tegenstanders als HGC,
Bloemendaal, Rotterdam en Pinoké,
de spanning wanneer je toeleeft
naar een wedstrijd, het moment dat
je het veld oploopt, het scoren van
een doelpunt, het incasseren van
een tegentreffer, het maken van een
mooie actie, de bardienst, het krijgen van een groene of gele kaart,
de verschillende soorten scheidsrechters die de wedstrijden leiden,
de sproeiers die aangaan om het
veld voor aanvang wedstrijdnat te
maken, al die dingen die hockey tot
hockey maken daar hebben de JA1
en hun “volgers” van genoten!
Hockey is een mooi spelletje dat
heeft de A1 laten zien. JA1 bedankt
dus voor een mooi jaar tophockey.
Wij wensen alle jongens, Erik Otto
en Pieter Bas Kolenberg veel succes
bij de dingen die ze na de zomer in
het nieuwe seizoen gaan doen!

Thamen Rookies laten
homeruns zien!
Uithoorn - De Thamen Rookies
hadden zaterdag onder veel publieke belangstelling een wedstrijd tegen Badhoevedorp 2. Badhoevedorp begon voortvarend aan slag
en wist al snel wat punten te scoren.
Toen was Thamen aan slag en het
viel al snel op dat er in ieder geval
twee jongetjes bij Badhoevedorp in
het veld stonden die goed doorhadden wat er moest gebeuren als de
bal het veld in kwam. Samen wisten
zijn namelijk bijna alle Thamen spelers uit te maken.
Badhoevedorp lukte het in de tweede inning wel om wat keren op de
honken te komen en te scoren, mede omdat onze kleine mannen net
niet op tijd de bal op het honk kregen. De tweede slagbeurt ging het
wat beter bij Thamen en er kwamen wat spelers op de honken, mede omdat zij de ballen naar de andere kant van het veld gingen slaan. Er
was in ieder geval een mooie homerun van Aleks. Badhoevedorp bleef

De Kwakel - Vorige week werd op
de sportaccommodatie van hockeyvereniging Qui Vive aan de Vuurlijn een door de hoofdsponsor ABN
AMRO Uithoorn gerealiseerde clinic
gehouden voor de spelers/speelsters uit de D-en E-jeugd. Ruim 90
kinderen hadden zich voor deze
manifestatie ingeschreven. Zij konden spelenderwijs de basistechnieken van het hockeyen verder ontwikkelen onder leiding van hockey prominenten zoals international Jesse Mahieu en hoofdklassers Tessa de Haas, Marisse Jongepier, Koen Phijffer en Olivier Helle. Samen met de trainers van Qui
Vive zorgden zij voor een fantastische middag. ABN AMRO en hockey zijn zeer nauw met elkaar ver-

bonden. Veel relaties van de bank
hockeyen of zijn op een andere wijze actief binnen verenigingen. Hun
doel is om via partnership de relatie met de bestaande klanten te versterken en nieuwe zakelijke mogelijkheden te creëren. Hockeysponsoring geeft de ABN AMRO ook de
mogelijkheid om binnen de lokale
gemeenschap als Uithoorn Qui Vive te helpen haar sportieve doelen
te realiseren. Deze succesvolle clinic maakte hier ook onderdeel van
uit. De directie van ABN AMRO was
zelf ook aanwezig. Erik Meijer deed
vlak voor de start van de clinic een
korte inleiding en Jan Thijms was te
gast bij alle activiteiten.
De foto Egon Hogenboom

nations toernooi in Frankrijk en dus
was het belangrijk om deze goede
lijn vast te houden. Na een bye in de
eerste ronde versloegen zijn in de
tweede ronde Ruben Kweekel/Roy
Reijbroek 21-8 en 21-11. In de derde
ronde was het duo Freek Hoogendorp/Glenn de Jong ook geen partij
voor onze jongen en werden zij met
21-7 en 21-12 verslagen. In de halve finale werd enigszins tegen stand
geboden door Rik Hermans en
Brandon Bressum het werd een drie
games maar uiteindelijk werd deze 3e game toch makkelijk gewonnen 21-14/ 17-21 en 21-16. In de finale werden Mark Caljouw en Thomas Wijers verslagen in twee games
21-16 en 21-17 waardoor Robin samen met Russell Nederlands Kampioen werden.
Robin speelde het gemengddubbel
in de U19 groep omdat zijn partner
Elisa Piek al 18 jaar is. Na 3 mooie
poule overwinningen stond Robin
met Elisa ook in deze dubbelfinale tegen Jim Middelburg en Soraya
de Visch Eijbergen. Deze waren net
even te sterk en de finale werd dan
ook verloren 15-21 19-21. Toch een
mooie 2e plaats in deze U19 groep.

Softbalsters van Thamen
zijn op de goede weg
Opnieuw toernooiwinst
voor Legmeervogels F8
Uithoorn - Met een nagenoeg fitte selectie, reisde Legmeervogels F8
op 21 mei af naar Hertha in Vinkeveen voor het NKS toernoooi. Alleen
Sven ontbrak i.v.m. een armbreuk.
Het zou een speciale dag worden vanwege het naderende afscheid van onze Japanse middenvelder Satsuki. Hij speelde zijn laatste wedstrijden op Nederlandse bodem. Binnenkort verhuist Satsuki
naar Londen.
De F8 was ingedeeld in een poule
1 met totaal 4 teams. Achtereenvolgens werden O.S.M./75 F8 uit Maarsen, Hertha F5 uit Vinkeveen en Roda 23 F9 uit Amstelveen met mooie
cijfers verslagen. Naast een serie mooie doelpunten van de spitsen Tom en Loek hebben ook de
andere spelers nagenoeg allemaal
gescoord. Dankzij het uitstekende
keeperswerk van Joshua werd op
één doelpunt na het doel schoon-

Qui Vive hockey clinic
zeer geslaagd

ook in de volgende inning weer de
nodige spelers op de honken krijgen en gelukkig lukte het nu wel
om af en toe een uit te maken. Thamen wist in de laatste inning ook
eindelijk wat punten te scoren. Kai
en Luuk wisten te scoren door wederom een homerun van Aleks. Lendrick sloeg een hele verre bal in het
achterveld en had ook een homerun. Romke kwam door een mooie
klap op de honken, maar wist helaas
niet meer te scoren omdat de laatste
Thamen slagman de bal niet vergenoeg wist te slaan.
Zaterdag 28 mei spelen de Thamen
Rookies een uitwedstrijd bij het andere Badhoevedorp team. Ben je
een meisje of jongen en tussen de 4
en 8 jaar en lijkt het je ook leuk om
te beeballen, kom dan gezellig meetrainen op dinsdag van 16.30 tot ongeveer 17.45 uur. Het adres: Vuurlijn
24 in De Kwakel. Voor meer informatie kunt u ook kijken op de website: www.thamen.info

Uithoorn - Afgelopen weekend
werden de Nederlandse Jeugdkampioenschapen badminton gehouden te Almere. Er werd gespeeld
in 4 leeftijdscategorieën. De 17 jarige Robin Tabeling speelde in de
u17 groep mee in het enkelspel en
dubbelspel. Robin die zich sinds vorig jaar gespecialiseerd heeft in de
dubbelspelen wilde toch ook even
kijken hoe zijn single partij verliep.
De organisatie had hem als 4e geplaatst voor het enkelspel. Na een
bye in de eerste ronde won hij in de
tweede ronde van Pepijn de Lange
21-9 21-11 en in de derde ronde ook
makkelijk van Melle van Meel 21-5
en 21-10. Ook de kwartfinale kwam
hij zonder kleerscheuren door en
won van Glenn de Jong met 21-18
en 21-8. Hij verloor echter in de halve finale van de 17 jarige Vincent de
Vries 19-21 en 12-21. Hij
maakte zijn plaatsing hiermee waar.
Ín de herendubbel stond hij met
zijn uit Den Haag afkomstige partner Russell Muns als 1e geplaatst.
De beide jongens hadden 14 dagen geleden internationaal al heel
erg goed gepresteerd door een zilveren plak te pakken op het sterke 6

gehouden. Het was duidelijk: onze jongens hadden er zin in en het
binnenhalen van de toernooi- zege
leek haast vanzelfsprekend. Gelukkig wist Ruud van Leuffen, inmiddels hersteld van het kampioensfeest van Ajax, de jongens scherp
te houden. Ook in de tweede ronde
tegen dezelfde teams werd er knap
gespeeld en de volle winst binnengehaald. In de laatste wedstrijd
kreeg Satsuki enkele minuten voor
het einde, onder een luid applaus,
een welverdiende publiekswissel.
We zullen het enthousiasme en de
gedrevenheid van Satsuki missen.
Satsuki kreeg als dank en herinnering van de jongens een paar mooie
klompen. Na het in ontvangst nemen van de beker werd het mooie
seizoen afgesloten in Chimpie
Champ. Zowel de spelers als ouders
kunnen van een welverdiende vakantie genieten.

Uithoorn - Na het zeer succesvolle voorseizoen hadden de Thamen
dames de eerste paar wedstrijden
van de competitie veel moeite om
deze vorm vast te houden. Er werd
wat gewonnen er werd wat verloren,
maar dit kwam vooral ook omdat er
steeds in een andere samenstelling
aangetreden moest worden.
Vrijdagavond stond de hele basis
van het vorig seizoen in het veld en
dat zorgde meteen voor een andere
sfeer. Thamen speelde uit bij Quick
Amsterdam en al in de eerste inning wist Thamen te scoren. Ashley
Groot wist het 1ste honk te bereiken
door een fout van de kortestop van
Quick en na honkslagen van Linda
van Rekum en Raisa Pierre wist zij
te scoren.
Quick kreeg in de eerste inning ook
een loopster op de honken, echter
zij kwam niet in de gelegenheid om
te scoren omdat Thamen snel drie
nullen maakte.
De tweede slagbeurt van Thamen
zorgde voor veel honklopers door
fouten aan de kant van Quick, maar
ook door een perfecte stootslag van
Sandra Evers en een honkslag van
Ashley Groot. Thamen ging de gelijkmakende tweede inning in met
een 0-5 voorsprong. Quick wist
niet te scoren door mooie nullen
van Raisa Pierre en Manon van der
Zwet. De derde slagbeurt ging aan
beide kanten snel voorbij, door drie

snelle nullen, mede door een schitterende actie van Madelon Schotman die vanuit het outfield de loopster naar het 1ste honk eraf gooide.
In de vierde slagbeurt mocht Linda
van Rekum het spits afbijten en begon voortvarend met een driehonkslag.
Door een opofferingsslag van Raisa
Pierre wist zij de thuisplaat te bereiken. Helaas was dit ook het enige
wapenfeit in deze inning.
In de vijfde inning wist Quick 1 punt
te pakken. Thamen begon in de 6e
inning weer enthousiast en na wat
honkslagen, 4-wijd en foutjes aan
de kant van Quick wisten zij uit te
lopen naar een 1-9 voorsprong.
Lyndsey Mevius wist nog iemand
op de thuisplaat uit te tikken door
een super actie met Manon, echter Quick wist in de gelijkmakende 6e inning nog een puntje te scoren. Einduitslag 2-9 in het voordeel
van Thamen. Alle complimenten ook
voor Wilma de Bruin en Helen Mevius.. dames jullie waren weer een
echt team!

GEEN KRANT

ONTVANGEN?
BEL: 0297-581698

Puzzelwandeltocht door
De Kwakel
De Kwakel - Zondag 5 juni wordt
door de activiteitencommissie van
het dorpshuis een puzzelwandeltocht georganiseerd. De afstand is
voor jong en oud, ook voor kinder-

wagen of rollator is er geen belemmering.
Er kan gestart worden van 11.00 uur
tot 12.00 uur vanuit het Dorpshuis
en deelname is gratis.

Fietsen op Hemelvaartsdag
De Kwakel - in Dorpshuis De Quakel wordt donderdag 2 juni, Hemelvaartsdag, weer de Elisabeth Fietstocht georganiseerd. Ook dit jaar
gaat de tocht van ca. 40 km weer
door de mooie omgeving.

Inschrijving is van 10.00 uur tot
12.00 uur. Kosten 3 euro.
Bij terugkomst in het dorpshuis
staat Piet voor u klaar met een gratis consumptie en verrassing.
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Thema dit jaar:

Op een onbewoond eiland
De Kwakel - Afgelopen weekend
vond op het complex van KDO voor de
36ste keer het Sport en Spel weekend
plaats. Het thema van het weekend
was ‘op een onbewoond eiland’ en 280
kinderen verdeeld over 16 groepen zijn
het hele weekend vermaakt met allerlei
activiteiten.
Vrijdagmiddag om 16.00 uur kwamen
de eerste kinderen het tentenkamp
binnen om zo snel mogelijk een mooie

slaapplaats uit te zoeken. Nadat iedereen
een plekje had gevonden gingen
de groepen naar het openingsspel
waar vele belangstellenden aanwezig
waren. Onder luide aanmoedigingen
moesten de leiders en leidsters een
hindernisparcours afleggen waarbij
ze vervolgens op de zeephelling een
vlag moesten bemachtigen. Na het
openingsspel gingen de ouders en
andere belangstellenden weer naar huis

en de groepen eten. Na het eten, verzorgd door de eetgroep,
was het tijd voor het groepspel, gevolgd door de disco.
Iedereen was prachtig gekleed en het werd een gezellige
boel. Kinderen die even geen zin in de disco hadden
konden zichzelf vermaken met allerlei spelletjes die stonden
opgesteld. Na de disco terug naar het tentenkamp waar het
nog lang onrustig bleef.
Poldersport
Toch moest iedereen zaterdag weer vroeg op en vertrokken
de groepen één voor één naar Poldersport. Daar was een
parcours uitgezet van spelen op het land en over het water.
Er werd fanatiek geklommen, over de sloot geslingerd, buik
gegleden en nog veel en veel meer. Iedereen had het hier
enorm naar de zin. Het was ook helemaal niet erg om nat
te worden. De zon was goed doorgekomen, dus het was
eigenlijk wel lekker om nat te zijn. Rond de middag gingen
de groepen weer terug naar het Sport en Spel terrein om,
na de lunch, te starten met het middagprogramma. De
materiaalploeg had weer flink uitgepakt met het circuit, de
midgetgolf, atletiek en The Battle. Overal waren weer nieuwe
spelen te bewonderen. Naast deze spelen was er ook nog
creatief. De dames van de creativiteitsploeg hadden bedacht
om de kinderen hun naam met Chinese tekens op T-shirts
te laten tekenen. Als ze daarmee klaar waren konden ze
samen met hun leiders en leidsters een echte Chinese draak
maken. Sommige draken waren wel 15 meter lang. Erg leuk
om te zien hoe de kinderen dit enthousiast oppakten.
Avondprogramma
Na het middagprogramma eerst natuurlijk patat eten
waarna het avondprogramma begon. De groepen werden in
drieën gedeeld en elk uur was er een wissel tussen de drie
verschillende onderdelen van het avondprogramma. Er was
in de grote sporthal een circuit uitgezet waarbij de kinderen
allemaal opdrachten moesten doen variërend van een quiz
tot reuzen mikado. In de kantine konden de kinderen sushi
of loempia’s maken en natuurlijk ook weer zelf opeten.
In de tweede kantine werden de leiders en leidsters weer
goed in de maling genomen. Zo moesten de groepen allerlei
opdrachten doen zoals een ingestudeerd dansje uitbeelden
en moest de leiding met de mond eieren doorgeven die, als
het mis ging, op het hoofd van een andere leider kwam.
Zo kon het natuurlijk gebeuren dat deze gelukkige leider
per ongeluk een ei op zijn hoofd kreeg wat weer tot grote
hilariteit leidde.
Na afloop van het avondprogramma weer terug naar de
tenten om, na een drukke dag, snel in slaap te vallen.
Vroeg op
Zondag weer vroeg uit de veren om het programma van
zaterdagmiddag af te maken. Het had ’s nachts geregend,
maar vanaf het ontbijt hebben ze het gelukkig droog kunnen
houden. Tot de lunch waar het ook weer begon te regenen,
maar toen iedereen weer klaar was en naar buiten liep was
het weer lekker droog geworden.
Het was de gehele dag goed druk en er liepen vele
bezoekers over het terrein. Deze bezoekers konden ook
allemaal genieten van de Vietnamese loempia’s die werden
uitgedeeld. Ook liep er een dweilorkest rond die lekkere
vrolijke muziek speelde.
Nadat iedereen klaar was met alle evenementen werd het
36te Sport en Spel weekend gepast afgesloten in het bijzijn
van vele ouders, opa’s, oma’s en andere belangstellenden.
De groepen kwamen met hun T-shirts met hun naam en met
de gemaakte Chinese draken het handbalveld opgelopen en
na een korte terugblik op het weekend en een afscheidslied
van Groep 8 kwam met het lopen van een grote polonaise dit
Sport en Spel weekend tot een eind.
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Legmeervogels F13 Kampioen!
Uithoorn - Door de verdiende overwinning bij Aalsmeer zou het vandaag kunnen gebeuren! Het zong al
een tijdje rond en de trainers hadden alle mogelijke scenario’s de afgelopen weken doorgenomen. Als
wij winnen van JAU en/of de Spartaan punten laat liggen dan kan
Nieuw Sloten op doelsaldo ons ook
niet meer inhalen en ..... blabla. De
jongens waren in ieder geval al net
zo druk met het kampioenschap als
de technische staf dus de spanning
was merkbaar aanwezig!
Helaas kon Nicolai op de wedstrijddag niet aanwezig zijn maar ondanks zijn afwezigheid ging de rest
van de mannetjes vol goede moed
het veld op.
Caden had de handschoenen weer
aangetrokken en de achterhoede werd verder bemand door Jesse
(op links), Malki en David (rechts).
Voorin moesten Derk en Jelmer het
samen met Teun (in het midden) opknappen.
Aanvallen
De eerste aanvallen kwamen van
SDZ en ze spelen goed over. Al
snel komt het eerste schot op doel
maar Caden tikt hem naast het doel.
Uit de corner wordt bijna gescoord
maar gelukkig gaat de bal net naast
de goede kant van de paal. Malki
moet flink bikkelen achterin maar
gelukkig gaat hem dat goed af zoals al het hele seizoen.
Dan verplaatst het spel zich meer
en meer van Caden’s doel af en zetten de jongens goed druk op de bal.
SDZ kan daar niet goed mee omgaan en uit de omschakeling stuurt
Teun als een volleerde Wesley Sneijder een paar keer Derk en Jelmer
weg. De eerste poging gaat nog net
naast maar bij de 2e aanval knalt
Derk hem prachtig rechtsonder tegen de touwen. 1 – 0!!
De F13 heeft nu in de gaten dat
SDZ niet goed weet om te gaan
met de lopende mensen. Onze jongens houden goed positie en doordat SDZ vooral in het midden blijft
staan kunnen Derk en Alex er veel
langs en doorheen lopen. Achterin heeft David het wel wat lastig tegen de behendige en snelle witharige wervelwind van SDZ. Toch weet
hij samen met Malki het gevaar te
bezweren en ook Jesse, die later
de plek van David overneemt, pakt
vaak goed de bal af.
Na een vrije trap van SDZ, die naast
gaat, trapt Caden de bal goed uit,
waarna Teun de bal op het middenveld van Jesse krijgt aangespeeld.
Derk loopt weer goed de diepte in
en Teun geeft hem prachtig de bal
mee. Derk kan alleen op de keeper
af en ja hoor: 2-0!! Schitterend! En

Petanque Boule Union Thamen

Henk van Rekum
tweemaal clubkampioen

erg prettig want nu komt het kampioenschap toch wel erg dichtbij!!
Redding
Uit de aftrap stoomt SDZ op maar
gelukkig brengt Caden samen met
Jelmer in de kluts redding. Caden
gooit goed uit naar Jelmer die mooi
passt op Alex die 1 van zijn befaamde rushes op links inzet.
Pas door een sliding op de doellijn
van SDZ wordt hij afgestopt. Uit de
uittrap van SDZ wordt al snel weer
de bal veroverd. David passt de bal
mooi langs de lijn door op Derk die
voorzet. Uit de scrimmage die volgt
scoort Alex de 3-0! Ongekende luxe.
In de rust blijkt dat Nieuw Sloten
verloren heeft dus het kampioenschap kan ons niet meer ontgaan!
Na de rust pakt de F13 de draad
weer op. Vanaf de aftrap meteen
al weer op het doel af en helaas
gaat Alex te veel naar links waardoor SDZ tot corner kan verdedigen. Uit de corner wel bijna een
doelpunt maar de keeper kan redden. Maar de uittrap van de keeper
is niet goed en Jelmer kan makkelijk
naar Alex passen, Alex trekt goed
voor en Derk tikt hem netjes binnen.
4-0! Schitterende aanval. De jongens blijven druk op de bal houden
en SDZ kan niet in zijn spel komen.
De F13 heeft veel kansen en missen
er nog aardig wat maar uit een volgende aanval loopt Alex goed door
passt op Jesse die scoort met een
mooi en droog schot in de rechter
hoek. 5-0! Dan krijgt SDZ een vrije
trap. Caden ziet hem aankomen en
hangt al in de hoek maar het harde
schot wordt door Alex van richting
veranderd waardoor de bal het doel
invliegt. 5-1! De F13 pakt het weer
op, Teun is zeer actief en David laat
nog een paar kanonskogels los. Caden moet nog 1 keer in actie komen
maar met 1 uittrap en een goeie
pass van Jesse en we zijn alweer
voorin! SDZ vergeet de bal weg te
schieten en Derk bedenkt zich geen
moment en knalt hem er prima in.
6-1! Dan komt SDZ nog eens goed
door uit een Legmeervogels-achtige aanval door het midden en ze
scoren de 6-2. Jammer. Maar niet
getreurd want dan fluit de Scheids
af en is de F13 kampioen in de 5e
klasse!! Voor de penalties wordt dat
al even kort gevierd door een kleine polonaise. Jos van den Berg, de
sponsor, komt de F13 persoonlijk
feliciteren en hangt samen met de
jeugdvoorzitter Wander Habing de
kampioensmedailles om de nek die
onder applaus worden opgehaald.
Het was een mooi en spannend seizoen, Het kampioenschap is verdiend binnen gehaald en het plezier
straalt era f: Fantastisch!

Mevrouw Van Rijn-Smit en haar zoon Henny jr.

H.J. van Rijn al vijftig jaar
reclamebordsponsor bij KDO
De Kwakel - Hier een uniek gouden
jubileum. Rijwielhandelaar H.J. van
Rijn sponsort al 50 jaar KDO. Al 50
jaar is dit familiebedrijf als bordsponsor aan deze vereniging in De Kwakel verbonden. Het bestuur vond
dat ze dit jubileum niet zomaar ongemerkt voorbij konden laten gaan.
Zo hebben de sponsorcommissie en
het bestuur van KDO hun dank uitgebracht aan de familie H.J. van Rijn
en als dank hebben zij voor de familie van Rijn een mooie bedrukte spiegel laten maken en overhandigd.
Een anekdote: sinds de tribune ge-

Volleybaljeugdteam KDO
kampioen van de regio
De Kwakel - Op zaterdag 14
mei werd in De Proosdijhal in Kudelstaart het afsluitende CMVjeugdtoernooi gehouden voor de
jongste volleybaljeugd uit de regio.
Het team van KDO uit De Kwakel
had reeds op eerdere toernooien de
eerste plaats weten te halen in de
A-poule en nu konden deze resultaten omgezet worden in een algemeen kampioenschap op niveau 4.
Ook op die zaterdag moesten er
eerst de wedstrijden afgewerkt worden in diezelfde A-poule, alvorens
er om het kampioenschap gespeeld
kon worden tegen de winnaar in de
B-poule.
In de poule ging het om 3 wedstrijden tegen inmiddels bekende tegenstanders, maar de jongens en
meisjes bleken toch enigszins nerveus vanwege het belang van dit
seizoenlaatste toernooi.
De eerste wedstrijd was, als vaker,
lastig. Niet zozeer door de tegenstanders, alswel door het nog niet
geheel bij de les zijnde team van
KDO.
De twee sets werden wel gewonnen, maar er moest toch wat beter gespeeld gaan worden in wedstrijd 2.
Het leek alsof de KDO-jeugd al bezig was met de finale, want ze maakten te veel onnodige fouten en verloren dan ook de eerste set.
Tweede set
De tweede set begrepen ze, dat deze set gewonnen moest worden, en

Thamen honkballers winnen
Uithoorn - Zondag stond de uitwedstrijd tegen Zuidvogels te Huizen op het programma voor het eerste honkbalteam van Thamen. Na
de overwinning van vorige week
op Vennep Flyers (met 9-4) zat de
stemming er goed in.
In het oefenprogramma waren de
heren ook al bij Zuidvogels geweest
en hadden toen gewonnen met
5-11. Echter in de competitie doet
Zuidvogels goed mee en staan ze in
de stand net achter Thamen, spannend dus.
Pascal Schotman was de startende
werper met als (inval-)catcher Ad
Schoonen. De hele wedstrijd werd
een gelijk opgaande strijd, die werd
gekenmerkt door discutabele calls
van de scheidsrechter waar beide
teams veel last van hadden.
In de 7 inning werd het 8-11 door
een homerun van Mike van Rekum
die met 2 man aan boord de bal

over de hekken wist te krijgen. In de
tweede helft van de 7e inning nam
Mees Röling het gooien over van
Pascal Schotman en moest zorgen
dat de overwinning bij Thamen zou
blijven.
De wedstrijd bleef gelijk opgaan
want in de 2e helft van de 8ste inning werd het 11-12 met nog één
inning te spelen.. en het massaal
aanwezig Thamen publiek werd hier
erg zenuwachtig van.
In de eerste helft van de 9e inning
wist Thamen de voorsprong nog uit
te breiden door een homerun met
1 man op de honken van Ernst-Jan
Koole. Met een voorsprong van 1117 denk je dat je er bent.. maar Zuidvogels kwam nog terug naar 15-17.
Thamen coach Marlon Frolijk kon
dus wederom met een overwinning
naar huis. Thamen speelt komende zondag 29 mei om 15.00 uur bij
Quick te Amsterdam.

bouwd is 1961 werden door de toenmalige voorzitter W.A. Verlaan de
plaatsen verkocht om reclame te maken. Maar ook wist deze handelaar
tribuneplaatsen te verkopen, toentertijd kwam je voor 100 gulden in
het bezit van een vaste plaats voor
het leven .Dat waren de eerste vormen om via sponsoring aan geld te
komen. De familie van Rijn, goede
vrienden van familie Verlaan, kocht
er wel twee, want Henny (sr.) en zijn
vrouw Luus waren hele trouwe supporters en wilden met de thuiswedstrijden graag droog zitten.

dus gelijk gespeeld, om in de derde
wedstrijd de eerste plaats in de poule zeker te stellen, door die wedstrijd
te winnen.
Met die gedachte en de daardoor
opgebrachte inspiratie, werd inderdaad die eerste plaats gehaald.
Tegenstander bleek, na veel gereken, een bekende en lastige, namelijk het team van SAS ‘70 uit Uithoorn.
Dit team hadden ze al eerder bestreden in voorgaande toernooien en weliswaar steeds verslagen,
maar met de nodige krachtsinspanning.
In eerste instantie bleek ook nu
weer, dat SAS een geduchte tegenstander is en tot halverwege de eerste set ging het gelijk op. Na een
paar goede services en attent reageren op teruggespeelde ballen
leek de weerstand bij SAS gebroken
en werd de eerst set, en op de zelfde wijze de tweede set, door KDO
gewonnen en konden zij zich op niveau 4 kampioen van de regio noemen. Met een bijbehorende beker
en voor ieder teamlid een medaille
werd dit kampioenschap bezegeld.
Van het KDO-volleybalbestuur
kreeg elk jeugdlid een roos en cadeaubon aangeboden en natuurlijk
een ‘overwinningsborrel’.
Heb je zin om eens mee te trainen
met dit team, dan ben je op dinsdag tussen 18.00 en 19.00 uur van
harte welkom op de training in de
KDO-sporthal aan de Vuurlijn in De
Kwakel.

Uithoorn - In een partij petanque
(jeu de boules) komen twee speelwijzen voor. Het pointeren, dat is
het plaatsen van een boule zo dicht
mogelijk bij het but (doelballetje), en het tireren, het wegschieten
van boules van de tegenstander en
soms ook het but. In de discipline tireren (precisieschieten) worden op
clubniveau, nationaal en internationaal kampioenschappen gehouden.
De wedstrijd bestaat uit vijf oefeningen in oplopende moeilijkheidsgraad, die van vier verschillende afstanden (6, 7, 8 en 9 meter) uitgevoerd moeten worden. Oefening 1
is het wegschieten van een enkele
boule, bij oefening 2 ligt de te schieten boule 10 cm achter een butje,
waarbij het butje niet geraakt mag
worden, In oefening 3 moet de middelste van drie naast elkaar, 10 cm
uit elkaar gelegen boules geschoten
worden. Hierbij mogen de buitenste
boules niet geraakt worden. Oefening 4 is weer iets moeilijker. De te
schieten boule ligt 10 cm achter een
andere boule, die niet geraakt mag
worden. In de laatste oefening moet
het butje geschoten worden. Dat
valt zeker niet mee, want het butje
heeft een diameter van 3,5 cm.
Deelnemers
Bij het nationaal kampioenschap
waren er 44 deelnemers. Aan dat
aantal kwam Boule Union Thamen
bij lange na niet. Slechts negen leden durfden deze moeilijke discipline aan. Na een voorronde waarbij
elke deelnemer alle vijf de oefeningen achter elkaar uitvoerde, gingen
de vier met de hoogste scores over
naar de halve finale. Hierin werd tegen een directe tegenstander gespeeld en ging de winnaar van de
onderlinge strijd door naar de finale. Dat waren dit jaar Jaco de Haan
en Henk van Rekum (verliezend finalist van 2010). Het werd geen
hoogstaande finale, daar beide spelers toch wat moeite hadden om het
doel te raken. Henk was echter iets
trefzekerder dan Jaco en veroverde
de titel 2011.
Precisieplaatsen
Er bestaat geen nationaal of inter-

nationaal kampioenschap plaatsen.
De wedstrijdcommissie van Boule Union Thamen heeft de competitie voor deze discipline zelf ontworpen analoog aan de oefeningen bij
het precisieschieten. Ook hier zijn
de oefeningen in oplopende moeilijkheidsgraad. Er wordt gestart met
het zo dicht mogelijk bij het but
plaatsen van een boule vanaf 6, 7, 8
en 9 meter. Oefening 2 is gelijk aan
oefening 1, behalve dat de geworpen boule pas 2 meter voor het doel
op de grond mag komen. In oefening 3 moeten bij het plaatsen drie
boules die een meter voor het but
liggen ontweken worden. In oefening 4 moet de middelste van deze
boule opgestoten worden, zodat deze zo dicht mogelijk bij het but komt.
Tot slot moet in oefening 5 het butje
verplaatst worden door de geworpen boule naar twee boules die 40
cm achter het butje liggen.
Ook bij deze discipline waren er negen deelnemers en werd er na een
voorronde een halve finale en een
finale. In de finale trad Henk van
Rekum aan tegen Hein Bloemers.
Ook hier trok Henk aan het langste
eind en haalde de dubbel binnen.
Uitslag precisieplaatsen:
Henk van Rekum
Hein Bloemers
Ina Hoekstra en Bas de Haan
Uitslag precisieschieten:
Henk van Rekum
Jaco de Haan
Ina Hoekstra en Joan van Rekum.
In de komende weken zijn er geen
bijzondere evenementen bij Boule
Union Thamen.
Wel zal aanstaande zaterdag 28 mei
een equipe bestaande uit Henk en
Joan van Rekum en Ina Hoekstra
deelnemen aan het Nederlands
kampioenschap voor veteranen
(55+) in Leidschendam.
Op 15 en 22 juli vindt de traditionele
vrijdagavondcyclus, een open toernooi voor bij de Nederlandse Jeu de
Boules Bond aangesloten spelers,
plaats.
Intussen blijven de leden hun balletje gooien op de dinsdag- en donderdagavond en woensdagmiddag.

Jongens van de Kwikstaart
konden het niet redden
Uithoorn - Op woensdag 18 mei is
het dan eindelijk zover als de Kwikstaart-helden
achtereenvolgens
gaan aantreden tegen de Piusschool
uit Abcoude, Bekemaschool uit Duivendrecht, Vinkenbaan uit Muiderberg en de Karel Eykman uit Amstelveen.
Als eerste wordt er gestart tegen de
Piusschool, gelijk zetten de mannen
druk en al gauw komen de eerste kansjes. Bart trapt de bal uit en
Tommy speelt naar Koen, weer naar
Tommy en weer terug naar Koen en
met een heerlijk lobje wordt de keeper verrast, 0-1. Een overtreding van
de Kwikstaart levert een vrije trap op
voor Pius en deze gaat er helaas voor
de Kwikstaarters in een keer in, 1-1.
Tweede helft, Pius begint beter en
al snel scoren zij de 2-1. Via een inworp krijgt Maurits de bal en met
een mooie actie krijgt hij de bal
voor Tommy, Tommy mist maar Sergio niet, 2-2. Koen verovert de bal en
geeft mee aan Maurits en hij legt de
2-3 erin. Vrije trap voor de Kwikstaart
en Michael eist de bal op. Met een
heerlijke trap zet hij de eindstand op
het scorebord, 2-4.
Als tweede moeten de Kwikstaarters tegen de Bekemaschool: een
heel rare wedstrijd de scheidsrechter
fluit niet constant en zowel de Kikstaarters als de tegenstander kunnen de beste man niet meer volgen.
Met een snelle uitbraak weet de Bekemaschool de ruststand te bepalen
op 1-0. In de tweede helft worden de
Kwikstaarters iets sterker maar pas

laat in de tweede helft volgt de verdiende gelijkmaker van Koen, 1-1.
Mede door het verdedigende werk
van Raynor, Coen, Pim, Tim en Bart
werd erger voorkomen.
De derde wedstrijd is tegen de Vinkenbaan, Hier deed de scheidsrechter nog maffer. De aftrap werd niet
snel genoeg genomen en dus een
vrije trap voor de Kwikstaartschool..
Gelijk zetten deze helden de Vinkenbaan vast op eigen helft met Sergio, Michael, Sander, Joeri en Koen
die elke bal opvingen die richting het
middenveld werd gespeeld. Helaas,
de eerste bal die er overheen gaat levert gelijk de 1-0 op. In de tweede
helft krijgen ze kansen genoeg maar
helaas wordt er niet meer gescoord.
De vierde en laatste wedstrijd is tegen de Karel Eykmanschool. Van
meet af aan staat de Kwikstaartschool onder druk, toch krijgen ze
dankzij een vrije trap de mogelijkheid
om de score te openen. Helaas schiet
Michael de bal net over. Pal voor rust
maakt de Eykmanschool helaas de
1-0. Direct na de aftrap volgt de 2-0
voor hun. Toch komen de Kwikstaarters nog een paar keer gevaarlijk
voor het doel, maar Youp, Luke, Tommy, en Maurits weten de bal er niet
in te krijgen. Dennis en Raymond zijn
erg tevreden over de prestatie van
hun mannen, de tegenstanders waren allemaal jongens uit groep 8, dus
1x winst, 1x gelijk en 2x verliezen is
geen schande maar een mooie leerschool voor volgend jaar wanneer zij
groep acht zijn.
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Legmeervogels 5 zaal kampioen
Uithoorn - Vorige week was het
moment om eindelijk een keer kampioen te worden.
Na 3 seizoenen waarbij er telkens
op de 2e plaats geëindigd werd,
konden we nu eindelijk uit de 7e
klasse stappen.
Maar dan moest er wel eerst van
DCG 9 gewonnen worden, want die
stonden namelijk 2e en waren dus
de directe concurrent van LMV5.
Kortom dit was een echte 6 punten wedstrijd in de sporthallen Zuid

Amstelveen. Heel veel supporters
waren mee gereisd naar Amstelveen en de spanning was duidelijk
merkbaar bij iedereen.
LMV begon geconcentreerd aan de
wedstrijd met invaller Mels BOS, ipv
van Rob Wegbrands, die voor langere tijd in het buitenland verblijft.
De vorige 2 ontmoetingen tussen
beide clubs waren in het voordeel
van LMV5 uitgevallen en ook nu
was LMV5 duidelijk scherper en beter dan DCG9.

Tot in de 2e helft was nog niks zeker want DCG9 kwam sterk terug
tot een stand van 2-4 in het voordeel van LMV5.
Pas toen de 2-5 werd gescoord was
de buit binnen en was het wachten
op het eindsignaal.
Met een uiteindelijke overwinning
van 2-6 kunnen we terugkijken op
een geslaagd seizoen en voorruit
kijken naar een nieuw seizoen in de
6e klasse en hopelijk in nieuwe tenue.

Penaltybokaal voor KDO G1 bij
G-voetbaltoernooi in Bovenkarspel
De Kwakel - Het voetballen van
een volledig toernooi was iets wat
KDO G1 nog niet had meegemaakt.
Zaterdag 21 mei bij KGB in Bovenkarspel was het zover. Er stonden 3
wedstrijden op het programma en
tussendoor moest ook nog gestreden worden om de penaltybokaal.
De eerste wedstrijd tegen HOSV
Friends was KDO de partij die het
spel volledig naar zich toe trok. De
wedstrijd werd dan ook verdiend
gewonnen met 2-0.
In de tweede partij was Only Friends
de tegenstander. Voor KDO een onbekende tegenstander met veel

grote jongens. KDO kwam niet in
het spel doordat Only Friends goed
de bal liet rond gaan. Uiteindelijk
wist Only Friends 4 x te scoren. De
teleurstelling over deze partij was in
de laatste wedstrijd duidelijk merkbaar. Tegen KGB was KDO volop in
de aanval maar kon niet scoren. Dat
deed KGB met een enkele aanval
wel. Hierdoor liep KDO steeds achter de feiten aan. Aanvoerder Beau
gaf nog het goede voorbeeld door
de gelijkmaker te scoren. KDO zette
alles op alles om de 2e plaats op het
toernooi te verwerven maar vergat
daarbij de verdediging. Uiteindelijk

won KGB de wedstrijd. Uiteindelijk
werd de 3e plaats behaald over het
gehele toernooi.
Tussen twee wedstrijden door werd
er ook gestreden om de penaltybokaal. Keeper Daniël had het best
moeilijk maar wist toch een penalty tegen te houden en een tegen
de lat te kijken. De spelers hadden
hun vizier ook allemaal goed staan
en uiteindelijk bleek dat KDO het
beste had gepresteerd. Het winnen
van de penaltybokaal maakte alles
weer goed. De spelers waren dolblij
dat ze twee prijzen mee naar huis
mochten nemen.

Van links naar rechts boven: Robert Duisdeiker, Patrick van Houten, Alex Koops, JP Brouwer (coach), Bob van
Weerdenburg(keeper), Robert van Kooten Van links naar rechts onder: Ronald Duisdeiker, Rick van Beemdelust, Micheal Silleman, Mels Bos.

Legmeervogels nog in de
race voor de promotie
Uithoorn - Legmeervogels heeft in
de 1ste ronde van de nacompetitie
in en tegen De Bilt een gelijkspel uit
het vuur gesleept. Na 90 minuten
staat op het score bord te lezen dat
het 1-1 is geworden.
Achteraf kun je misschien ook wel
stellen dat Legmeervogels te weinig heeft gekregen gelet op het vertoonde spel en het aantal kansen
dat Legmeervogels heeft gecreëerd.
Maar uit, niet verliezen van een
ploeg uit de 2e klasse, is toch ook
wel een goede prestatie te noemen.
Toch, het gevoel blijft; er had meer
in gezeten.

Examens Judoschool Blaauw
Uithoorn – Afgelopen week is er in
de dojo van Judoschool Blaauw de
eerste van twee weken examens afgenomen. Deze week hebben 86 judoka’s laten zien wat zij het afgelopen seizoen hadden bijgeleerd.
Gadegeslagen door ouders, oma’s,
opa’s en andere belangstellenden,
die genoten van de verrichtingen,
lieten de judoka’s de worpen en de
grondhandelingen zien.
De voorzitter van de examencommissie, bestaande uit David Siebeler, Martijn de Jong, Ronald Oussoren, Thomas van Emden en Edwin
Blaauw, heeft een ieder persoonlijk
toegesproken en de uitslagen bekend gemaakt.
De uitslagen van
afgelopen week zijn:
Gele slip, 6e Kyu
Aiden Vermeulen, Bart Manshande, Bartho Postma, Benji van Leeuwin, Berend Meijles, Daniel Kaatee,

Jesper Fievez, Jesse Sanders, Joep
Wilmink, Niels van den Berg, Olaf
Plemper, Ruben Duijn, Stefan Baron, Tijs van der Veer
Gele band, 5e Kyu
Bas Morhee, Bram Koenders, David Fiege, David Fluks, Derek Reijm,
Faris Abowatfa, Gabriel Calis, Gilian
van Glabbeek, Julian Walbeek, Kevin Houtkamp, Kirsten Korsel, Lars
Hafkamp, Mark-Lucas van Delft,
Matthijs Maarsen, Naomi Bos, Noah
de Wit, Owen Coenen, Rowan Portengen, Scott Helmich, Sem van ‘t
Verlaat, Tijn Overduijn, Tim van Rijsse, Tim Vendrik, Timo Droog, Yoeri
Caarls
Oranje slip, 5e Kyu
Bjorn Lemmens, Bjorn Losekoot, Brian Scheers, Britte-Marit van Hout,
Bryan Pop, Calvin Kikken, Danny
van de Pol, Ilse de Bruine, Matthew
Strube, Pepijn van Hout, Sander Ten
Veldhuis, Simon Klappe, Teun Gieling, Yannick Hartgers

Oranje band, 4e Kyu
Dion Bijl, Flip van Walraven, Jesse Versteeg, Joel ten Barge, Josse van den Berg, Leon Braacx, Lina
Kruijswijk, Martijn Koenders, Morvan Spaargaren, Mynor Lobos Mazariegos, Roan Haaima, Romano
Vermeulen, Simon Duijn, Thijs Kees,
Tim de Groot, Tom Prager, Tristan
Roelofs
Groene slip, 4e Kyu
Daan Tonjes, Jouke van Westrenen, Luke Kuijlenburg, Stefan Pijpers, Vincent Schreutelkamp, Vincent Zeeman
Groene band, 3e Kyu
Alexander van Alphen, Annemijn
Trommel, Daniel Hofman, Ivar Nijhof, Jelle van den Berg, Stan van
den Berg
Blauwe band, 2e Kyu
Hans Trommel, Malee Luijken
Bruine band, 1e Kyu
Bo van Vliet, Lars Bekkers

Verwachting
De verwachting was dat De Bilt met
een bliksem start Legmeervogels
al vroeg in het duel op achterstand
wilde zetten. Het tegenovergesteld
gebeurde. Binnen tien minuten waren er al kansen voor Legmeervogels omvroeg in dit duel op voorsprong te komen.Legmeervogels is
in deze periode veelvuldig te vinden in het 16-meter gebeid ven De
Bilt maar het ontbreekt even zo veel
keer aan de juiste pas om een actie af te ronde met een treffer. Dan
in de 22ste minuut ontvangt Ricky
Emelaar van De Bilt een directe rode
kaart na een overtreding op Stefan
van Pierre. Uit de toegekende vrije
trap net even buiten het 16-metergebied weet Legmeervogels niet te
score. Terwijl dit toch een aardige
mogelijkheid was. Even later is het
bijna wel raak als uit een corner genomen door Bart van der Tol de bal
terecht komt bij Stefan van Pierre
die dan een lob produceert die over
en alles heen gaat maar voor Legmeervogels verdwijnt deze lob aan
de verkeerde kant van de paal. Weer
enkele minuten later is er een combinatie tussen Rigi Graanoogst en
Stefan van Pierre welke weer een
mogelijkheid op levert om op voorsprong te komen. Helaas is de af-

werking dan weer wat minder.Aan
de andere kant komt ook De Bilt
wel in doelrijke positie maar ook zij
maakte de fout om op het moment
surprises een verkeerde keus te maken. Vooral vlak voor het rustsignaal
krijgen de gastheren een paar mogelijkheden, telkens uit een corner,
om op voorsprong te komen. Maar
ook bij hen, De Bilt ontbreekt de zuiverheid. De rust wordt dan ook bereikt met de bekende brilstand tw.00. Wel mag je concluderen dat het
tempo in deze eerste 45 minuten
aan de lage kant is geweest.
Hoger tempo
De tweede 45 minuten beginnen
met Immanuelson Duku in het elftal van Legmeervogels. Hij neemt
de plaats in van Mels Bos .Eigenlijk kwamen er wel meer spelers in
aanmerking voor een wissel. Het
leek wel of in de eerste 45 minuten er een deken lag over het elftal van Henny Snel. Maar Legmeervogels komt wel goed uit de startblokken in het begin van de 2e helft.
Het tempo is hoger en ook de combinaties worden sneller uitgevoerd
waardoor er meer en meer druk
komt te staan op de verdediging van
De Bilt. Al snel doen zich voor Legmeervogels en paar mogelijkheden
voor maar een paar goede reddingen van doelman Mark Hilten van
De Bilt voorkomt dat zijn ploeg op
achterstand wordt gezet.Dan komt
Legmeervogels toch op de verdiende voorsprong. Het is Robin Oussoren, die geen gelukkige wedstrijd
speelde,die de 0-1 weet te score uit
een onmogelijke hoek weet hij toch
de doelman van De Bilt, Mark Hilten
te passeren. Een voorsprong die niet
onverdiend mag worden genoemd.
Maar even voor de treffer van Robin
Oussoren moest Bart v.d.Tol eigenlijk Legmeervogels al op een verdiende voorsprong gezet moeten
hebben. Een pass van Stefan van

Halverwege zesde
parencompetitie bij BVU
Uithoorn - Op maandag 16 mei
speelde Bridgevereniging Uithoorn
(BVU) de 3e ronde in de 6e parencompetitie. Met nog 2 weken
te gaan verstevigden Hans en Nico hun leidende positie in de Alijn, met wederom een score boven
de 60%. Greetje en Ria dachten: dat
kan ik ook en daarmee stegen zij
van 13 naar 6 en dankzij eveneens
een prima score vlogen Marijke en
Ger van 15 naar 3. In de B-lijn is de
strijd los gebarsten tussen Marineke
& Martin, Wim & Marcel en Bep &
John. Met een gemiddelde van boven de 60% laten zij de rest het nakijken. Wie o wie wordt “beste van
de rest”? De uitslagen:
A-lijn:
1. Hans Wagenvoort
& Nico van der Meer

63,54%

2. Greetje van den Bovenkamp
& Ria Wezenberg
63,02%
3. Marijke & Ger van Praag
58,33%
4. Ada Keur & Marion Wiebes 54,69%
5. An & Bert Pronk
51,56%

B-lijn:

1. Marineke Lang
& Martin Kok
2. To van der Meer
& Lijnie Timmer en
Wim Baars & Marcel Dekker
4. Bep & John de Voijs
5. Tini & Johan Lotgerink
6. Marja Calis & Corry Frank
en Riki Spook & Hans Geels

69,10%
62,85%
59,38%
51,39%
50,35%

In de Startersgroep van Cor Hendrix waren dit keer maar liefst 10
paren aanwezig, waarbij Cor samen
met Tonny Godefroy ervoor zorg-

Pierre komt bij Bart v.d.Tol terecht.
Deze stuur met en fraaie lichaamsschijnbeweging een 3-tal spelers,
inclusief de doelman van De Bilt het
bos in maar voor een leeg doel lukt
het Bart v.d.Tol niet om de bal in het
doel te schieten.
Voorsprong
Slechts 8 minuten heeft Legmeervogels van deze voorsprong mogen
genieten. Een overtreding net buiten het 16-metergebied levert De
Bilt een vrije trap op. Deze simpel
genomen vrije trap leverde zoveel
verwarring op in de Legmeervogels
verdediging waardoor De Bilt wel
heel gemakkelijk op gelijke hoogte kon komen. Vervolgens doen zich
voor beide doelen nog wat mogelijkheden voor maar gescoord wordt
er niet meer. Jammer, want er had
voor Legmeervogels duidelijk meer
ingezeten. Dan moet het aanstaande zondag maar gebeuren voor Legmeervogels.
Legmeervogels is kansrijk om de
volgende ronde te halen maar dan
zal wat feller aan het duel moeten
beginnen als in het eerste duel, als
je tenminste de 2e ronde wilt halen .
Opstelling Legmeervogels:
Patrick Brouwer, Nick van Schaik(61
Perry Schoenaker) Roy v.d. Roest
(81 Jordy de Groot), Dennis Rijnbeek, Yannick v.d.Akker, Mels Bos
(46. Immanuelson Duku), Bart v.d.
Tol, Stefan van Pierre, Robin Oussoren, Franklin Meijerhoven, Rigi
Graanoog.
Aanstaande zondag is de return
Legmeervogels – De Bilt begint om
14.00 uur. Ivm het jeugdevenement
Sport en Spel is de kantine mogelijk
pas om 13.45 uur geopend.
Indien deze wedstrijd weer in een
gelijk spel eindigt dan volgt direct
na 90 minuten spelen een strafschoppen serie. Er is dus geen verlenging.
den dat er geen stilzittafel was. Met
62,50% werden zij beloond met een
1e plaats.
Emmy Clausen & Tiny Woerden
werden samen met Marja van Holst
& Sandra Raadschelders 2e met
een prachtige score van 60,42%. In
de totaalstand blijven Ria en Gerbrand nipt 1e, voor Marja & Sandra,
die stegen van 5 naar 2, en Emmy &
Tiny stegen van 4 naar 3.
De BVU speelt op maandagavond
van 19.45 tot 23.00 uur in de grote zaal bij de bar in sporthal de
Scheg in Uithoorn. Omdat er gewerkt wordt met BridgeMate is de
uitslag bekend wanneer het laatste
spel is ingevoerd. U kunt vrijblijvend
een paar keer mee spelen.
Wilt u weten of de BVU iets voor u
is, neemt u dan contact op met onze
secretaris, Marineke Lang, zij helpt
u graag verder. Zij is (na 18.00 uur)
bereikbaar onder telefoonnummer
569432 of via e-mail bvu@telfort.nl.
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Duizenden m

Uithoorn - Zaterdag 21 mei j.l. vond in winkelcentrum Zijdelwaard
de finale van het Klinkende Muntenspel plaats. Nog tot en met 15
uur die dag konden klanten drie Klinkende Muntjes inleveren die
ze hadden gekregen van de Zijdelwaard-winkeliers. Bij de grote
Klinkende Muntenzuil ontvingen ze van de enthousiaste presentator een echte Klinkende Munt waarmee ze konden spelen. Ging
de sirene dan was er een prijs, dit kon een dagprijs zijn of een uitnodiging om mee te spelen in de finale van het Klinkende Muntenspel. Alle deelnemers gingen sowieso met een presentje naar
huis. Meedoen was dus altijd prijs!
Finale
Om 16.00 uur begon de finale. Er waren ruim 30 prijzen te winnen. Alle prijswinnaars hadden een uitnodiging om mee te doen
met de finale. In volgorde van aanmelding werd er gespeeld en
begonnen met de laagste prijzen totdat de hoofdprijzen aan bod
kwamen, nl. 2x een minuut gratis winkelen bij C1000. Er werden steeds finalisten “weggespeeld “totdat mevrouw Henny van
der Knaap en mevrouw Dienster, beiden uit Uithoorn, nog in het
spel waren en dus de hoofdprijzen gewonnen hadden. De heer
Reurings, voorzitter van de winkeliersvereniging en eigenaar van
C1000 reikte de prijzen uit. Zaterdag 28 mei om 10.30 uur zullen
beide dames hun prijs, 1 minuut gratis winkelen in C1000, gaan
uitvoeren.

De andere prijzen van het finalespel
zijn gewonnen door:
M. van der Wal, Uithoorn
J. Bartels uit De Kwakel
M. Berkenbosch , Uithoorn
W. Thriele, Uithoorn
G. van Kalsbeek, Uithoorn
I. Vermonet, Uithoorn
Dhr/mevr. Buis, Uithoorn
B. Schuiteboer, Uithoorn
M. Westerhuis, Uithoorn
F. den Daas,Uithoorn
I. Lotgerink, Uithoorn

H. Soppe, Uithoorn
W. v.d. Hilst, Uithoorn
D. Abel, Uithoorn
K. Westerman, Uithoorn
J. Wolderling, Uithoorn
Fa. Meijer, Uithoorn
N. Plas, Uithoorn
L. Pijpers, Uithoorn
M. Schoonderwoerd,
Uithoorn
H. Smienk, Uithoorn
M. Rijkers, Uithoorn

L. van Rijn, Uithoorn
Y. Koster, Uithoorn
M. Huting, Uithoorn
C. Schoute, Uithoorn
S. Boyan, Uithoorn
I. Engels, Uithoorn
M. Woesthoff, Uithoorn
S. van Os, Uithoorn
Fam. Overwater,
De Kwakel

