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Aannemingsbedrijf 
Gortemulder B.V. 

Uithoorn

Kantoor en werkplaats:  
Zijdelveld 19
1421 TG Uithoorn
Tel 0297 563305
info@gortemulder.nl 
www.gortemulder.nl 

VOOR NIEUWBOUW 
VERBOUWING-  RENOVATIE-
EN ONDERHOUDSWERK
GROOT OF KLEIN,
VOOR PARTICULIER EN BEDRIJF

Uw kostbaarheden 
zijn goud waard!

Inkoop   Verkoop   Veiling
Verpanden   Beleggen

Parkeerplaats Potgieterplein
Potgieterplein, Uithoorn

Elke zaterdag 10:00 - 16:30 uur

www.goudwisselkantoor.nl

Wiegerbruinlaan 73, Uithoorn
(0297) 745 541

Voor betaalbaar
auto onderhoud

Winkelcentrum Amstelplein

Vanaf vandaag is 
de beste kwaliteit 
weer verkrijgbaar!

DE ÉCHTE
NOORD HOLLANDSE

GRASKAAS 
1000 gram

van € 10.90 

nu slechts 8.90

ADVERTEREN?
IN DE

INfoRmATIE:
✆ 0297-581698           ✆ 06-53847419
✉ VERkoopUITHooRN@mEERboDE.Nl

Wall of Honour op het 
gemeentehuis voor onze veteranen
Uithoorn - Mede ter gelegenheid 
van dit kroonjaar ‘Nederland 70 jaar 
bevrijd’ gaat de gemeente Uithoorn 
uiting geven aan de viering Vetera-
nendag die dit jaar op 27 juni aan-
staande in Den Haag plaatsvindt. 
Ruim voor dat tijdstip wordt hier al 
aandacht aan geschonken door de 
tijdelijke opstelling van een ‘Wall of 
Honour’ in het gemeentehuis van 8 
tot en met 24 juni.
“Wij zijn al een paar keer aange-
sproken door veteranen in onze ge-
meente waarom wij er tot nu toe 
nooit wat aan hebben gedaan. Bo-
vendien worden wij nu in de gele-
genheid gesteld om dat met een 
Wall of Honour gestalte te gaan ge-
ven. Bij veel gemeenten in ons land 
doet men dit al op deze manier. Wij 
zijn daar intern verder op doorge-
gaan en het blijkt dat er in onze ge-
meente al meer dan honderd vete-
ranen zijn die ons land tijdens oor-
logs- en vredesmissies hebben ge-
diend. Ruim voldoende dus om er 

ook aan te gaan meedoen,” vertelt 
burgemeester Dagmar Oudshoorn. 
“Dat houdt in dat we op maandag 
8 juni de aftrap geven door een bij-
eenkomst te gaan organiseren waar 
iedereen welkom is, zoals vetera-
nen, hun familie, collega’s, vrienden 
en kennissen maar ook alle inwo-
ners die zich hierbij betrokken voe-
len. Zij die dat willen kunnen over-
dag op de Wall een boodschap ach-
terlaten. Daarnaast wordt men ge-
vraagd – zo mogelijk - een witte an-
jer te dragen als symbool en uiting 
van waardering en respect voor alle 
oorlogs- en vredesmissieveteranen. 
Iedereen die het aangaat is van har-
te uitgenodigd aanwezig te zijn om 
dit mee te maken. Wij hopen daar-
bij ook op de aanwezigheid van veel 
veteranen die we willen uitnodigen. 
Daarnaast hopen en verwachten we 
natuurlijk dat veel mensen berich-
ten, boodschappen én hun anjer op 
de Wall achterlaten. Als daarna on-
ze Wall of Honour in Den Haag tus-

sen de andere wordt geplaatst moet 
iedereen kunnen zien hoe ook de 
bevolking in Uithoorn zijn veteranen 
eert en dankbaar is voor hetgeen zij 
hebben gedaan.”
Vóórdat de Veteranendag plaats-
vindt worden de Walls of Honour bij 
alle gemeenten opgehaald en naar 
Den Haag gebracht waar ze als eer-
betoon aan de veteranen in de vorm 
van één lint worden opgesteld tus-
sen het Centraal Station en het Ma-
lieveld. De Nederlandse Veteranen-
dag is een eerbetoon aan alle Ne-
derlandse veteranen. Veteranendag 
wordt sinds 2005 georganiseerd en 
vindt plaats op de laatste zaterdag 
van juni. De belangrijkste activitei-
ten op Veteranendag vinden plaats 
in Den Haag. Erkenning en waar-
dering voor veteranen staan hierbij 
centraal. Zo is er bijvoorbeeld een 
defi lé en een grote bijeenkomst op 
het Malieveld. Tijdens Veteranen-
dag kunnen bezoekers en vetera-
nen met elkaar kennismaken.

Uitvoering plannen 
dorpscentrum nog ver weg
Uithoorn - Eind vorig jaar zou de 
Provincie Noord-Holland de N196 
in Uithoorn overdragen aan de ge-
meente. Die zou op haar beurt de 
gemeenteraad een ‘onttrekkings-
besluit’ voorleggen. Bij instemming 
zou vervolgens de weg ‘aan het 
verkeer’ worden onttrokken zodat 
geen doorgaand verkeer door het 
centrum van het Oude Dorp in Uit-
hoorn meer mogelijk is. Daarmee 
tevens een halt toeroepend aan het 
landbouwverkeer dat dagelijks vi-
ce versa van de Prinses Irenebrug 
gebruikmaakt en dus ook door het 
centrum rijdt. Doel van dit alles is 
dat de gemeente Uithoorn plannen 
heeft om het Amstelplein als hart 
van het Oude Dorp te gaan herin-
richten, onder meer door de twee 
gescheiden dorpsdelen aan elkaar 
te bouwen. Dan is uitsluitend be-
stemmingsverkeer mogelijk naar en 
van het oude centrum in Uithoorn 
dat eindigt in een (parkeer)garage. 
De plannen dateren al van jaren ge-
leden (2008) en in november 2012 
nam de toenmalige gemeenteraad 

van Uithoorn het besluit om te kie-
zen voor wat destijds de ‘Garageva-
riant’ werd genoemd en waaraan de 
huidige plannen ten grondslag lig-
gen. Het besluit werd toen ook om-
armd door het college en de raad 
van De Ronde Venen. Vooruitlo-
pend op het onttrekkingsbesluit wil-
de het college van Uithoorn tijdens 
het groot onderhoud van de Prin-
ses Irenebrug in maart van dit jaar 
het stukje N196 vanaf de Dorps-
straat tot aan de kruising met de 
Laan van Meerwijk alvast gaan af-
sluiten voor doorgaand verkeer. Via 
de Irenebrug bleef bestemmings-
verkeer, (brom)fi etsers en voetgan-
gers gewoon mogelijk, met uitzon-
dering van het landbouwverkeer. 
Dat moest maar langs een andere 
weg haar bestemming zien te berei-
ken. Het plan leverde een storm van 
protesten op, dat zich uitte in liefst 
68 zienswijzen (bezwaren) die de 
gemeente Uithoorn voor haar kie-
zen kreeg. 

(Vervolg elders in deze krant).

Hoewel het landbouwverkeer NIET op de nieuwe N201 mag rijden, zeker niet 
onder het aquaduct, gebeurt dat regelmatig

Uithoorn - Zorgaanbieders Flexi-
cura, Axxicom, Amstelring, Tzorg 
en Thuiszorg Aalsmeer onderte-
kenden woensdag 13 mei een con-
tract voor ‘Diensten Thuis’. ‘Diensten 
Thuis’ regelt het inkopen van (extra) 
uren hulp bij het huishouden voor 
een laag tarief. Te denken valt aan 
(extra) hulp met wassen en strijken, 
het doen van boodschappen of een 
grote schoonmaak. Mantelzorgers 
(wel ingeschreven bij Mantelzorg & 
Meer) en mensen met een Wmo in-
dicatie kunnen een beroep doen op 
‘Diensten Thuis’.
 

Hoe werkt het?
‘Diensten Thuis’ is onderdeel van 
dezelfde organisaties die ook de 
hulp bij het huishouden leveren in 
Uithoorn. Zij regelen de aanvraag, 
de uitvoering en de betaling. De 
aanvragers maken afspraken met 
de zorgaanbieder over de inzet van 
‘Diensten Thuis’. De totale kosten 
voor de diensten thuis bedragen 
22,50 euro per uur zorg. De aanvra-
ger betaalt voor hulp bij het huis-
houden 10 euro per uur. Het res-
terende bedrag van 12,50 euro per 
uur betaalt de gemeente.
 

Mensen met een Wmo-indicatie 
voor hulp bij het huishouden kun-
nen contact opnemen met de zorg-
aanbieder, die nu al de hulp bij het 
huishouden bij hen levert. Mantel-
zorgers kunnen terecht bij Mantel-
zorg en Meer via telefoonnummer 
(020) 3335353 of per e-mail info@
mantelzorgenmeer.nl. Wethouder 
Ria Zijlstra: “Heel fi jn dat we extra 
handjes in het huishouden kunnen 
aanbieden voor een gereduceerd 
tarief. Ik hoop dat iedereen, die het 
nodig heeft, de weg naar ‘Diensten 
Thuis’ snel weet te vinden.”

Diensten Thuis: 

Extra hulp voor inwoners

Uithoorn - Uithoornse Rachel van 
der Hoort heeft een rol weten te be-
machtigen in de musical ‘Billy Elliot’ 
van Joop van den Ende. De voorstel-
ling gaat over Billy, een jongen uit 
een achterstandswijk die op ballet-
les gaat. Zijn vader is hier fel op te-
gen en ziet zijn zoon liever boksen. 
Maar Billy zet door en wordt een 

succesvolle balletdanser. Rachel 
kruipt in de huid van Susan Parks, 
een van de ‘ballet girls’ die bij Bil-
ly in de klas zitten. Drie keer in de 
week is Rachel aan het repeteren en 
krijgt les van de beste choreografen 
die zorgen dat de show perfect is. 
Vanaf september is Rachel te zien in 
het Circustheater in Scheveningen.

Rol voor Uithoornse Rachel 
in musical ‘Billy Elliot’

Uithoorn - Afgelopen zondag zijn 4 
‘veteranen’ van Zwem- en Polover-
eniging De Amstel naar zwembad 
De Tongelreep in Eindhoven afge-
reisd voor de Open Nederlandse 
Masters Kampioenschappen onder 
leiding van coach Frank Sijmons. 

Om 14.22 uur viel het startsein voor 
de 4x100 meter wisselslag, met seri-
euze medaillekansen waren er toch 
wat zenuwen. Bart van der Zwaan 
mocht beginnen met de 100 rug-
slag. In een 50 meter bad kan 1 
baantje voor je gevoel heel lang du-
ren, zeker op de rugslag, maar Bart 
zwom een mooie tijd van 1.10.90. 
Daarna was het de beurt aan Nick 
Drenth. Ondanks dat er twee keer-
puntmogelijkheden minder waren 
zwom Nick een heel goede tijd op 

de schoolslag, 1.20.57. Niettegen-
staande de goede prestaties be-
droeg het gat met de nummer 1 op 
dat moment 5 seconden, hun vlin-
derslagkanon Nick Sijmons wist dit 
terug te brengen naar 3 seconden 
met een mooie tijd van 1.03.53. Toen 
was het de beurt aan Jeffrey van ’t 
Schip om als slotzwemmer het gat 
dicht te zwemmen. Helaas lukte dat 
niet helemaal, zijn tijd was 0.59.19 
en zo eindigden ze met 1,5 seconde 
achterstand op een goede tweede 
plaats. Tot slot, de heren 4x50 meter 
vrije slag. Ook hier serieuze medail-
lekansen. Na uitstekende tijden van 
Nick Sijmons met 0.26.93, Bart van 
der Zwaan met 0.27.47, Nick Drenth 
met 27.91 en Jeffrey van ‘t Schip met 
0.26.36 mochten er weer zilveren 
medailles worden opgehaald! 

De Amstel 2e op Nederlandse 
kampioenschappen
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DoktersDiensten
Spoedgevallen overdag via 
eigen huisarts en dan toets 1. 
Spoedgevallen avond/nacht/
weekenden via huisartsenpost 
Ziekenhuis Amstelveen, 
tel. 020-4562000.

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

DierenHULP
Dierenambulance, tel: 06-
53315557.

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

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

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

PsycHoLogiscHe 
HULPverLening
Praktijk voor Eerstelijns-
psychologie Nes a/d Amstel
Mw. drs. C. de Klerk, gezond-
heidszorgpsycholoog (BIG gere-
gistreerd) tel./fax: 0297-582706; 
06-44222810; psychoprakt@
hetnet.nl; www.psychoprakt.nl
Eerstelijnspraktijk voor
Psychologische Zorg
Mw. drs. FMP van Dijk, 
Aanmelding: 088-5808000
De Stroom, praktijk voor 
psychotherapie en coaching 
Mw. M. Eringa, Integraal 
Therapeut, 0297-267960; 
www.destroom.info

gezonDHeiDszorg-
PsycHoLoog
Psychotherapeut Dr. R.J. Filius
ELIAGG Uithoorn, 
Ondernemingsweg 230, 
1422 DZ Uithoorn, 0297-569544
www.eliagguithoorn.nl
Praktijk Van ‘t Hoff
Biedt behandelingen aan  
kinderen, jongeren, volwassenen, 
ouders en gezinnen.
Tel. 06-51994830 
www.psychologen-uithoorn.nl
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Verschijnt woensdag
EditiE 3:
Uithoorn, dE KwaKEl, 
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Kantooradres:
Anselmusstraat 19
3641 AM Mijdrecht
tel. 0297-581698
mobiel 06-53847419
Fax 0297-581509

aanleveren van advertentie:
verkoopuithoorn@meerbode.nl

advertentieverkoop:
Nel van der Pol
Kees Jan Koedam

advertentie-tarieven:
op aanvraag

aanleveren van kopij:
redactieuithoorn@meerbode.nl

redactie:
Nel van der Pol

Correspondent:
André Veenstra

druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

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

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

128e jaargang

oplagE: 14.400

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

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

www.mEErbodE.nl

sinds 1888

Mijmeringen
Parijs
Over Parijs is ontzettend veel gezegd en 
geschreven. Parijs behoort tot de best 
bezochte steden ter wereld. Het zou de 
stad van de liefde zijn, maar het wordt 
ook wel de lichtstad en de stad van de mode genoemd. De laatste tijd 
komt ook vaak het liedje “Parijs” voorbij van Kenny B, een zanger die 
ik nog niet kende. Het liedje is vrolijk en aanstekelijk, misschien daar-
om wel dat ik het de laatste dagen al mee neuriede en Parijs wel een 
mooie bestemming vond voor de meivakantie. 

Openbaar vervoer
Als je dan naar Parijs gaat en in dit geval ook nog met kinderen is het 
handig om van te voren te bedenken wat je wilt zien en hoe je er komt. 
In dit geval is het openbaar vervoer in en om Parijs erg goed geregeld. 
Als toerist kun je een dagkaart kopen waarbij je zowel de metro, trein 
als bus in kan en dit maakt het reizen met het OV wel heel gemakke-
lijk. Als je ziet hoe goed het geregeld is, vraag je je ook af waarom wij 
Nederlanders niet eerder bij de buren zijn gaan kijken voordat onze OV 
chipkaart van start ging. 

Euro Disney
We stonden op een prachtige camping een goed uur van Parijs af. In 
de buurt was te veel om op te noemen, maar de top 2 waarvoor men-
sen daar komen is de stad Parijs en Euro Disney. Nu had ik van te vo-
ren wel gekeken wat de prijzen waren voor een dagje Disney en die 
prijzen zijn niet misselijk. Maar voor kinderen is het natuurlijk een pa-
radijs. We hadden dan ook nog niets gereserveerd om zo de keus te 
hebben. Dat was maar goed ook. Op mijn wensenlijstje stond een be-
zoek aan het Louvre, maar op de dag zelf was zoonlief ziek en dan ga 
je niet door een drukke stad sjokken. Op de vraag wat ze dan op de 
een na laatste dag wilde doen, waren beide kinderen unaniem. Wij wil-
len de Eifeltoren op! 

Eifeltoren
Het symbool van de stad Parijs is de Eifeltoren, ook al zijn er nog zo 
veel andere mooie monumenten en gebouwen. De Eifeltoren is een 
klasse apart. De eerste keer dat je deze toren kan zien in de stad is dat 
een bijzonder moment. De hele toren kan ik maar in een woord om-
schrijven: imposant. Maar wij moesten dus die toren op en dan heb je 
de eerste drempel en dat is de rijen dik die er staan om erin te mogen. 
De pilaar met de lift is waar de langste rijen staan. Toen wij aankwa-
men en een pilaar zagen zonder rij gaf mij dat al een donkerbruin ver-
moeden. Inderdaad, daar waar geen rij stond, was de trapkant. Als je 
de Eifeltoren al wilt ervaren, dan is het geweldig om ook die trap te ne-
men. Het kost even wat energie, maar dan heb je een prachtige bele-
venis en een mooi sportmoment. 

Wensenlijstje
Het bezoeken en beklimmen van de Eifeltoren kan dus van het wen-
senlijstje af, blijft wel staan een bezoek aan het Louvre. Maar het is 
goed om wat op het wensenlijstje te houden. Je kunt nu eenmaal niet 
alles tegelijk doen. Parijs kunnen zien door de ogen van mijn kinde-
ren was helemaal geweldig. Soms heb je iets niet op je wensenlijstje 
staan en kom je er later pas achter dat de allermooiste momenten niet 
in woorden of lijstjes te vangen zijn. Paris est toujours une bonne idée.

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

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

Eetclub
Iedere dinsdag van 11.45-13.00 uur kunt u aanschuiven voor een war-
me maaltijd –zelf gekookte – maaltijd (3-gangenmenu). De kosten zijn 
6,50 euro.

Week agenda Vita Welzijn

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

 Goed geschoten...

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

Te veel storten
Uithoorn - Dit vinden wij iets opvallend. Sinds de grondcontainers 
aan de Willem Alexanderpoort vrijgegeven zijn, zodat iedereen daar 
in kan storten, is dit het resultaat! Elk weekend vol, zodat mensen het 
vuil ernaast zetten. (wat niet mag) De kraaien gaan ze kapot trekken 
dus wat krijg je? Los vuil! Zie deze foto, gemaakt op Zondag 17 mei 
aan de Willem Alexanderpoort/Prins Bernhardlaan.
Jan van Beek

Zo is de natuur
Regio - In buurmans tuin heeft deze Muskuseend een plek uitgeko-
zen om een nest te bouwen en haar eieren uit te broeden. Gewoon 
een tuintje aan de straatkant. Precies op Moederdag kwamen de pul-
letjes eruit. Twaalf stuks, waarvan er nu nog maar een paar van over 
zijn. Zo is helaas de natuur.
Emmy Clausen

Nestje vol
Regio - Wij wonen in een heel rustig gebied in Waverveen. Heel veel 
soorten vogels rond ons huis zelfs een uilen paar. Zo af en toe komt 
de vogel meneer om te kijken te onderzoeken te wegen en te me-
ten. Ook ringt hij de volwassen vogels. Sommige soorten zoals de 
spreeuw hebben het moeilijk. Dinsdag inspecteerde hij ons pimpel 
mezen kastjes er zitten elf kleine vogels in. De kleinste was net uit 
het ei. De moeder kreeg een ringetje en is toen weer gauw terug ge-
zet ze doen het heel goed maar wat hebben de ouders veel werk aan 
dit gezin. Het spreeuwen echtpaar heeft de uilenkast in beslag ge-
nomen en hebben inmiddels zes mooie jongen. Zo klein heb ik nog 
nooit levende vogels van dicht bij gezien. 
Nancy ten Brink

Regio - Op 27 juni gaat de tiende 
editie van Chazz weer helemaal top 
worden. Saskia Laroo, die op wer-
kelijk alle festivals en in alle jazzhui-

Chazz 2015 met Saskia Laroo
zen gespeeld heeft, komt naar 
Chazz. Het publiek op het jazz-fes-
tival in Montreux, ging los toen Sas-
kia Laroo & Warren Byrd met band 
speelden. Saskia en Warren zijn 
net terug uit India waar ze zeiden 
‘de naschokken van de aardbeving 
in Nepal te voelen’. Ze zijn dus ex-
tra gemotiveerd om op Chazz te ko-
men spelen, het jazzfestival voor het 
goede doel, waarvan de opbrengst 
geheel naar ‘onze’ scholen in Ne-
pal gaat.
De organisatie van Chazz is blij 
met het programma van 2015. Sas-
kia Laroo is een van de beste trom-
pettisten in Nederland en een veel-
zijdig muzikante, speelt jazz, funk, 
hiphop, Latin en Salsa. Laroo is een 
veelgehoorde naam in de jazzmu-
ziek scene. Ze speelde met Hans 
Dulfer, met Candy Dulfer en met 
Toots Tielemans. Wie haar en haar 
band wil horen moet in ieder geval 
om 19.30 uur op Stroomzicht, West-
zijde 50 in De Hoef zijn. Maar kom 
liefst eerder en blijf langer, proef de 
sfeer. Chazz is lekker ontspannen. 
Van half vier tot half elf ’s avonds 
kan iedereen in- en uitlopen. Een 
hapje en een drankje nuttigen kan 
op elk moment, want goed eten en 
drinken wordt voor Chazz door res-
taurants uit de regio verzorgd. 
Bij Chazz 2015 komen nog veel 
meer musici belangeloos optreden. 
Linda van der Leek & Band is er, het 
Nicola Mecca Quintet speelt. Er is 
een jam session en Bob Syndicate 
treedt op. Zie verdere berichten in 
de krant en in de column van Ont-
wikkelingsSamenwerking De Ron-
de Venen. Zie ook chazz.nl en volg 
ons op facebook. Kaarten zijn te 
bestellen via kaartjes@chazz.nl en 
verkrijgbaar bij boekhandel Sprey in 
Abcoude, bij Mondria in Mijdrecht 
en Ten Hoope in Uithoorn, in Vin-
keveen bij drogisterij De Bree en in 
Wilnis bij De Zwart Dranken en De-
licatessen. In de voorverkoop kos-
ten kaarten � 15,00. Kinderen tot 12 
jaar gratis, studenten en scholieren 
half geld. Op de dag zelf aan de tuin 
20 euro.

Gem. brandstofverbruik en CO2-uitstoot: liter/100 km 6,8 – 3,9; kms/liter 14,7 – 25,6; CO2 gr/km 159 – 97.
Wijzigingen voorbehouden.Prijzen incl. btw/bpm, excl. kosten rijklaar maken.

Amsterdam, Snijdersbergweg 99-101, (020) 650 06 70
Hoofddorp, Sonderholm 164, (023) 554 29 20

Amsterdam, Snijdersbergweg 99-101, (020) 650 06 70
Hoofddorp, Sonderholm 164, (023) 554 29 20

2e PINKSTERDAG GEOPEND!

PINKSTERSHOW 20 T/M 25 MEI

DE OPEL ASTRA 
BLITZ NU MET 
€ 2.000 KORTING

€ 17.995
Van: € 19.995  nu voor

Help Minoek naar 
Hollands Next Topmodel
Uithoorn -  Minoek van Serveen, 
uit Uithoorn gaat proberen Hollands 
Next Topmodel te worden. Deze 17 
jarige mooie dame doet mee aan de 
wildcard actie en in de vorige afl e-
veringen zijn al 2 maal dames op 
deze manier doorgedrongen in de 
top 10.
Minoek volgt de sportacademie in 
Amsterdam en is in haar vrije tijd 
altijd te vinden bij haar paard waar 
ze op hoog niveau wedstrijden mee 

rijdt. Verder doet ze soms model-
lenwerk en loopt modeshows, zo-
als vorige maand in Mijdrecht. Om 
hoog in de ranking te komen voor 
HNTM heeft Minoek stemmen no-
dig en lijkt het u leuk om straks op 
tv deze uithoornse schone in actie te 
zien, stem dan via facebook of twit-
ter op deze spontane dame, u zou 
haar daar een groot plezier mee 
doen. http://www.hollandsnexttop-
model.nl/deelnemer/827/“Bite of music”

De Kwakel - Op 1 mei 2014 is BI-
STRO9 van gestart in De Kwakel.
Om dit éénjarg jubileum op een 
feestelijke manier te vieren is “Bite 
Of Music” ontstaan. Bite of music is 
een combinatie van walking dinner 
en muziek.

Op zondag 31 mei a.s. van 16.00 tot 
20.00 uur vindt de aftrap plaats on-
der de muzikale begeleiding van 
Philip Paar en Wim Bartels. Phi-
lip speelde onder andere met Het 
Metropole Orkest en is momenteel 
als zanger en pianist actief als ver-
tolker van onder meer Frank Sina-
tra en Toon Hermans. Wim heeft als 
zanger meer dan 10 jaar in een pop-

band gespeeld, met orkesten op-
getreden en zich ontwikkeld in een 
breed repertoire. Zondag 31 mei 
van 16.00–20.00 uur zullen Wim en 
Philip aan de piano een zeer geva-
rieerd repertoire ten gehore bren-
gen van “De Dijk tot Carole King en 
van Frank Sinatra tot Adèle”. Wim en 
Philip op het podium, Ad in de keu-
ken Joke als gastvrouw: kortom een 
meer dan aangename manier om de 
zondag namiddag te beleven en op 
een ongedwongen manier elkaar te 
ontmoeten, heerlijk te eten, te drin-
ken en natuurlijk te luisteren! Wal-
king dinner, drankjes en muziek 
voor een jubileumprijs van 45,00 all-
in. Graag vooraf reserveren!

Navigatie en airbags weg
Uithoorn - In de nacht van woens-
dag 13 op donderdag 14 mei is in-
gebroken in een tweetal BMW’s in 
de omgeving van de Cartografi e-
laan. Van beide auto’s zijn het dash-
board en het stuur los getrokken. 

De dieven zijn er vandoor gegaan 
met de navigatiesystemen en de 
airbags. De schade aan de binnen-
zijde van de auto’s is groot. Om de 
BMW’s te betreden waren de sloten 
geforceerd.
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Gemeentebelangen 
bezoekt de Waterlijn
Uithoorn - Tijdens een werkbe-
zoek gingen de fractieleden Bezuij-
en en Hoekstra van Gemeentebe-
langen op bezoek bij ondernemers 
aan de Waterlijn, een nieuw ontwik-
keld project dat onderdeel uitmaakt 
van het Masterplan Dorpscentrum. 
Op 28 mei a.s. vindt de officiële ope-
ning plaats en beide fractieleden 
wilden van de ondernemers eens 
horen wat zij er van vinden. Ze gin-
gen in gesprek met Evelien Verkerk 
(mede eigenaar van restaurant Sjiek 
aan de Amstel) en de heren Louis 
Drubbel en Bart Smit, beide eige-
naar van botenverhuurbedrijf Aem-
stel Boating. Evelien heeft haar spo-
ren verdiend in de horeca van Uit-
hoorn (begonnen in restaurant Het 
Oude Spoorhuis) en heeft als ge-
boren Uithoornaar haar liefde voor 
het dorpshart nooit onder stoelen 
of banken geschoven. Louis en Bart 

zijn elkaar min of meer toevallig te-
gen gekomen toen zij los van elkaar 
interesse toonden om het botenver-
huurbedrijf over te nemen. Sinds ju-
ni 2014 runnen zij dit bedrijf met 
veel enthousiasme. De fractieleden 
werden uitgenodigd om de nieu-
we Waterlijn zelf vanaf het water te 
aanschouwen, waarna de verhalen 
en ervaringen gedeeld werden. 

Aanzicht
Op de eerste vraag wat zij van de 
nieuwe Waterlijn vinden, zijn de re-
acties louter positief: Uithoorn is 
weer op de kaart gezet en hoe! De 
uitstraling en het aanzicht vanaf de 
Amstel is sterk verbeterd en einde-
lijk maakt Uithoorn gebruik van de 
unieke ligging aan de Amstel. 
Hoewel de ondernemers de afge-
lopen maanden last hebben ge-
had van de werkzaamheden, heeft 

dit niet tot overlast geleid. “Op een 
gegeven moment was het wel heel 
donker buiten”, vertelt Evelien, doe-
lend op de straatverlichting die op 
een bepaald ogenblik verwijderd 
was. Tussen de ondernemers wordt 
verschillend gedacht over het te 
bouwen cultuurcluster Confucius. 
Waar de één het een aanwinst vindt 
voor het dorpshart, denkt een ander 
dat het een (te) groot gebouw voor 
Uithoorn gaat worden.

Zwik proof
Op het gebied van toegankelijk-
heid zijn er nog wel verbeterpun-
ten. Door het hoogteverschil tus-
sen de opgehoogde Amstelkade 
en de ingang van de diverse win-
kels en horecagelegenheden is er 
gebruik gemaakt van trappen over 
een groot deel van de lengte van de 
weg. Gebruikerservaring zal moe-
ten uitwijzen of er voldoende pun-
ten zijn voor rolstoelgebruikers om 
de kade op en af te kunnen. Ook de 
prachtige drijvende steigers zijn op 
dit moment lastig te bereiken voor 
rolstoelgebruikers en mindervali-
den. Dit zou echter relatief gemak-
kelijk opgelost kunnen worden vol-
gens de ondernemers: “Gedacht 
kan worden aan het plaatsen van 
een hellingbaan op één of meer-
dere plaatsen, of een verplaatsba-
re oprijplaat”, aldus Bart. De inrich-
ting van de waterlijn is dus nog niet 
helemaal “Zwik-proof” zoals dat in 
Uithoornse termen heet.

Bereikbaarheid
Andere punten van zorg voor de 
ondernemers zijn het verkeer en de 
parkeergelegenheid. Eerst is daar 
het eenrichtingsverkeer, waarvan 
alle ondernemers hopen dat dit niet 
een nog verdere beperking gaat 
krijgen, door in de toekomst het 
dorpshart autoluw of zelfs autovrij 
te maken. Daarnaast bestaat er on-
duidelijkheid over de parkeergele-

genheid, als straks de parkeerplaat-
sen aan de Irenelaan verdwijnen. 
Omdat op dit moment nog niet dui-
delijk is hoe straks de parkeerge-
legenheid er uit zal komen te zien, 
blijven hier vraagtekens bij staan. 
Het mogelijk doortrekken van de 
tramlijn naar Uithoorn zal wel bij-
dragen in een betere bereikbaar-
heid, vinden de ondernemers. Zij 
spreken dan ook hun voorkeur uit 
voor het doortrekken naar het Ou-
de Spoorhuis.

Promotie
Alle drie zijn van mening dat de on-
dernemers nu niet achterover kun-
nen leunen en wachten tot het 
dorpshart volstroomt. Dit zal niet 
vanzelf gaan en dus zijn daar pro-
motionele activiteiten voor nodig. 
Zij zijn dan ook zeer te spreken 
over de Stichting Promotie Uithoorn 
(SPU) die Uithoorn, in het bijzonder 
buiten onze gemeente, op de kaart 
zal moeten gaan zetten. 
Omdat promotie gezamenlijk op-
gepakt wordt, leidt dit ook tot nieu-
we initiatieven en samenwerking. 
Zo hebben Amstel Boating en Sjiek 
aan de Amstel inmiddels de kop-
pen bij elkaar gestoken en kan er 
bij het huren van een sloep cate-
ring verzorgd worden of kan er na 
afloop een hapje en drankje genut-
tigd worden op het terras.

De samenwerking tussen de ver-
schillende ondernemers is al aan-
wezig en wordt ook steeds inten-
siever. Onder het mom van ‘samen-
werking levert meer op dan elkaar 
de tent uit concurreren’, zijn er reeds 
een aantal activiteiten gepland. 
Kortom, er zijn nog een aantal ver-
beterpunten voor de toegankelijk-
heid, maar met goede aandacht 
voor promotie en goed onderhoud 
van de Waterlijn, gaat het echt nog 
wel wat worden met het dorpshart 
van Uithoorn!

Van links naar rechts: Louis Drubbel, Bart Smit, Herman Bezuijen, Evelien Ver-
kerk en Ferry Hoekstra

Amsterdam,� Hoofddorp� en� outletvestigingen�
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www.kia-vankouwen.nl

Uithoorn - Op Zondag 7 junil 2015 
om 14:30 uur vindt een bijzonder 
concert plaats van het Roemeen-
se Volksmuziekensemble “Ensem-
ble Mihai Scarlat” in de Thamerkerk 

Ensemble Mihai Scarlat 
speelt in de Thamerkerk

lijkse muzikale praktijk een passie 
voor Balkanmuziek (en Roemeense 
Volksmuziek in het bijzonder) delen. 
Het EMS brengt volks- en zigeuner-
muziek uit alle provincies van Roe-
menië ten gehore, waarbij het re-
pertoire o.a. bestaat uit weemoedi-
ge Doina’s, vrolijke Sirba’s, opzwe-
pende Hora’s en Joc’s. De artis-
tiek leider en dirigent is Mihai Scar-
lat, die tevens de uit te voeren stuk-

Amsteldijk-Noord 1, 1422 XW te 
Uithoorn. Het Ensemble Mihai Scar-
lat is Nederlands grootste Balkan-
orkest en bestaat uit ca. 26 profes-
sionele musici die naast hun dage-

Chris van Gool volgt Bert 
Kok op als buurtregisseur

wacht dan de vroegere wijkagent. 
Toch blijft het werk hetzelfde al hoe-
wel ik mij realiseer dat het wel eens 
verwarrend over komt. Bij de functie 
van buurtregisseur/wijkagent wordt 
uitgegaan van een wijk met daarin 
ongeveer 5.000 inwoners.”

Aanspreekpunt
De komende weken gaat Chris zich 
toeleggen op kennismaking met 
vertegenwoordigers van horeca en 
het bedrijfsleven in het Oude Dorp 
en een ronde maken door de Meer-
wijk om zich van de diverse zaken 
op de hoogte te stellen en zijn ge-
zicht te laten zien. “Ik wil dat be-
woners mij herkennen en aanspre-
ken als ze iets te melden hebben of 
met problemen in de woonwijk ge-
confronteerd worden. Ze kunnen dit 
ook doorgeven via het centrale te-
lefoonnummer 0900-8844. Wie naar 
mij vraagt wordt dan doorverbon-
den of ik krijg een melding dat ie-
mand met mij contact heeft willen 
opnemen, waarna ik kan terugbel-
len. Ik ben er voor ondersteuning en 
hulp in de wijk om alles zo rustig en 
veilig mogelijk volgens de regels te 
laten verlopen. Mensen moeten niet 
aarzelen mij aan te spreken of te 
bellen als er iets loos is. Daar ben 
ik voor.”
Chris van Gool kwam al op jonge 
leeftijd bij wat toen nog de gemeen-
tepolitie Amsterdam was. Hij heeft 
verscheidene functies gehad waar-
onder die van rechercheur en bo-
vendien alle reorganisaties meege-

maakt. Zijn vorige standplaats was 
buurtregisseur in Amstelveen-West-
wijk. Toen de plaats van deze functie 
in Uithoorn vrijkwam omdat zijn col-
lega Bert Kok met pensioen ging gaf 
hij aan zijn plaats graag te willen in-
nemen. Hij was toe aan een nieuwe 
uitdaging als wijkregisseur in een 
andere plaats binnen de Eenheid 
Amsterdam-Amstelland dat onder-
deel is van de Nationale Politie en 
waar ook Uithoorn en Aalsmeer on-
derdeel van uitmaken. Dat werd 
hem toegestaan en Chris is inmid-
dels met veel elan en overtuiging 
bezig zich in zijn nieuwe standplaats 
te profileren, samen met voor hem 
nieuwe collega’s.
Hij is ervan overtuigd daarmee goed 
te kunnen samenwerken. “De on-
derlinge sfeer op het bureau aan 
de Laan van Meerwijk is uitstekend; 
dat is al een goed startpunt om van 
hieruit prettig te kunnen werken, 
onder andere met de andere vier 
buurtregisseurs die Uithoorn rijk is. 
Voordeel is dat als ik de voordeur 
van het bureau uitstapt al meteen in 
mijn wijk sta.
Dat is ook een bijzondere gewaar-
wording,” aldus Chris die zelf niet 
in Uithoorn woont maar in een van 
de omliggende buurgemeenten. Hij 
hoopt de komende jaren in goede 
gezondheid en met plezier in het 
werk zijn ambtstermijn in Uithoorn 
vol te kunnen maken. Dan hoopt hij 
na 45 jaar bij de politie te zijn ge-
weest van een welverdiend pensi-
oen te gaan genieten.

Uitnodiging Minipolo 
toernooi 28 mei
Regio - De waterpolo afdeling van 
ZPV de Amstel organiseert een mi-
nipolo toernooi voor alle kinderen 
uit de buurt in de leeftijdscategorie 
8-14. Onder leiding van professio-
nele scheidsrechters zullen er wed-
strijdjes waterpolo gespeeld wor-
den op elk niveau in het Veenwei-
debad te Mijdrecht. Dit evenement 
zal donderdagavond 28 mei plaats-
vinden. Alle kinderen, wel of geen lid 
van ZPV de Amstel, wel of geen er-
varing met waterpolo kunnen mee 
doen met dit evenement. Wel is mi-
nimaal een zwemdiploma A van be-
lang. Als ouder bent u natuurlijk ook 
van harte welkom om uw kind aan te 
moedigen, er is genoeg ruimte in het 
zwembad. Daarnaast kunt u voor, tij-
dens of na het toernooi gebruik ma-
ken van het clubhuis Bubbels, met 
uitzicht op het 25 meter bad, om 

een drankje of hapje te nuttigen. De 
avond zal om 18:15 starten in het 
Veenweidebad met een korte uit-
leg. Als u de hoofdingang van Opti-
sport binnen loopt, kunt u rechts van 
de receptie door een deur naar het 
zwembad. Van 18:30 tot 19:30 wor-
den de wedstrijdjes gespeeld in de 
verschillende categorieën. Om 19:45 
zal het toernooi afgesloten worden 
in het clubhuis met een drankje en 
wat lekkers. Het enige wat je mee 
hoeft te nemen is een zwembroek of 
badpak en een handdoek. Opgeven? 
Stuur een e-mail naar waterpolo@
zpv-de-amstel.nl en vermeld daarin 
de na(a)m(en) van de deelnemer(s) 
met leeftijd en een e-mailadres. De 
inschrijving sluit op zaterdag 23 mei. 
25 mei zal er nog een e-mail uitgaan 
naar alle deelnemers met de laatste 
informatie.

Inbraken in woningen
Uithoorn - Tussen woensdag 13 en 
vrijdag 15 mei is ingebroken in een 
woning in de Ter Braaklaan. Via het 
keukenraam hebben de dieven zich 
toegang verschaft. Het hele huis is 
doorzocht. De dieven zijn er van-
door gegaan met de reservesleutels 
van de auto en een kluis met hier-
in paspoorten, een kentekenbewijs 
en enkele sieraden. In de nacht van 
zaterdag 16 op zondag 17 mei heb-
ben inbrekers een woning in Aan de 
Zoom bezocht. Ook hier zijn de die-
ven binnen gekomen via het keu-

kenraam. Gestolen is een videoca-
mera. Omwonenden hebben twee 
verdachte personen zien lopen. Het 
onderzoek door de politie loopt. In 
de nacht van zondag 17 op maan-
dag 18 mei is verder ook ingebro-
ken in een woning aan de Johan 
van Oldenbarneveldlaan. De inbre-
kers hebben een raam aan de ach-
terzijde open weten te breken. De 
gehele woning is doorzocht. Voor-
alsnog is niet bekend of er spullen 
gestolen zijn. Er is een sporenon-
derzoek gedaan door de politie. 

Inbraak bij busbedrijf
Uithoorn - Tussen twaalf uur en vijf 
uur in de ochtend van maandag 18 
op dinsdag 19 mei is ingebroken 
in het bedrijf van de busonderne-
ming aan de Sportlaan. Via de gara-

ge hebben de dieven zich toegang 
verschaft tot de kantoren. Meerdere 
kasten en lades zijn geopend. Nog 
niet bekend is of er goederen of ap-
paratuur gestolen is.

Uithoorn - Op maandag 18 mei 
rond vier uur in de middag is een 
automobilist ingereden op een an-
dere auto naar aanleiding van een 
verkeerstwist op Langs de Baan. De 
bestuurder is vervolgens weg gere-
den. 
Een deel van het kenteken van zijn 
auto was gezien door omstanders 

en er was een vaag signalement. 
Om kwart voor een in de nacht op 
19 mei zagen agenten de auto van 
de bestuurder rijden op de Zwarte-
weg in Aalsmeer. De wagen is tot 
stoppen gemaand. De 23 jarige Uit-
hoornaar is aangehouden en wordt 
zware mishandeling, c.q. poging tot 
doodslag ten laste gelegd.

Aanhouding na verkeerstwist

Uithoorn - Op zondagmiddag 17 
mei is in een woning aan de  Knau-
tia een 3 jarig kind van de trap ge-
vallen. Het kind was door de val be-
wusteloos geraakt. Er is direct alarm 
geslagen via 112. De politie, brand-
weer en de ambulancedienst wa-

ren snel ter plaatse. Ook is de trau-
maheli ingezet. De 3 jarige is thuis 
gestabiliseerd en vervolgens onder 
politiebegeleiding per ambulance 
naar het ziekenhuis vervoerd. Hoe 
het met hem is, was bij het ter per-
se gaan van deze krant niet bekend. 

Stroomstootwapen en teveel drank
Uithoorn - Op vrijdagavond 15 mei 
heeft de politie een grootse contro-
le gehouden op de Koningin Maxi-
malaan. In de auto van een 27 jarige 
man uit Zutphen werd een stroom-
stootwapen aangetroffen. De ei-
genaar dacht dat het wapen in de 
vorm van een mobieltje niet echt 
was. Hij heeft afstand van het wa-

pen gedaan. Bij dezelfde controle 
werd ook een 25 jarige bestuurder 
van een bromfiets tot stoppen ge-
maand. Deze man uit Uithoorn bleek 
veel te diep in het alcoholglaasje ge-
keken te hebben. Hij blies 540 Ugl. 
Het rijbewijs van de Uithoornaar is 
in beslag genomen. Justitie gaat de 
hoogte van de boete bepalen.

Gereedschap en accu’s gestolen
Uithoorn - Tussen zaterdag 16 en 
maandag 18 mei hebben dieven 
zich toegang verschaft tot het ter-
rein van Waternet aan de Industrie-
weg. Drie auto’s zijn open gebroken. 
De accu’s zijn uit de wagens ge-
haald en de inbrekers hebben ge-

reedschap gestolen. De schade aan 
de auto’s is groot. De dieven heb-
ben geprobeerd de wagens te star-
ten middels de bedrading te ver-
binden. Dit is niet gelukt. De poli-
tie heeft de inbraak in onderzoek. Er 
zijn videobeelden veilig gesteld.

Kind valt van trap

Winkelmedewerker krijgt klap
Uithoorn - Op vrijdag 15 mei rond 
tien voor zes in de middag is een 
winkelmedewerker van een super-
markt aan de Irenelaan mishandeld 
door een 27 jarige Uithoornaar. De 
man liep samen met een vriend in 
de supermarkt, maakte diverse pot-
jes open, proefde aan het product 
en zette vervolgens de potjes weer 
terug in de schappen. Dit werd ge-
zien en gemeld door een klant. De 

winkelmedewerker heeft de jongen 
op zijn gedrag aangesproken, maar 
deze reageerde zeer agressief. Er 
werd gevloekt en de winkelmede-
werker kreeg een klap op zijn hoofd. 
Er ontstond een worsteling. Samen 
met een collega heeft de winkelme-
dewerker de 27 jarige weten te over-
meesteren en overgedragen aan de 
politie. De Uithoornaar is aangehou-
den en voor verhoor meegenomen. 

ken arrangeert en componeert. Ge-
speeld wordt in een traditione-
le orkestbezetting met viool, altvi-
ool, cello, contrabas, hobo, dwars-
fluit, klarinet, trompet, gitaar en ac-
cordeon, maar ook met originele 
Roemeense instrumenten als pan-
fluit, trompetviool, taragot en cim-
baal. Tijdens dit concert vinden di-
verse solo-optredens plaats. Mihai 
Scarlat is van Roemeense afkomst 
en studeerde aan conservatoria in 
Boekarest, Moskou, Utrecht en Am-
sterdam. Van 1997 tot 2012 was hij 
contrabassist bij Holland Symfo-
nia. Hij geeft contrabasles en leidt 
het Balkanensemble aan de Mu-
ziekacademie te Den Haag. Verder 
geeft hij workshops en cursussen in 
volks- en zigeunermuziek aan ver-
schillende amateur-orkesten in Ne-
derland. Kaarten à 15 euro (jonge-
ren tot 18 jaar 10 euro, kinderen tot 
12 jaar gratis) zijn te reserveren via 
www.ensemblemihaiscarlat.nl. Be-
taling contant (geen PIN) bij afha-
len van de kaarten vanaf 1 uur voor 
het concert. Meer informatie vindt 
u op: www.ensemblemihaiscarlat.nl

Uithoorn - Met ingang van 18 mei 
is Chris van Gool (55) van de politie-
eenheid Amsterdam-Amstelland de 
nieuwe en ervaren buurtregisseur 
van de wijken Meerwijk en het Ou-
de Dorp. Hij treedt in de voetsporen 
van Bert Kok, die jarenlang buurtre-
gisseur/wijkagent was op die loca-
ties. Na 43 jaar is hij met een wel-
verdiend pensioen gegaan. Zijn op-
volger, Chris van Gool, staat te po-
pelen om zijn werk over te nemen 
en hij zegt er zin in te hebben. Daar-
bij moet hij wel eerst zijn ‘netwerk’ 
opbouwen zoals hij dat zelf formu-
leert. “Want als buurtregisseur is 
het de bedoeling dat je zelf de re-
gie houdt in geval er in de wijk wat 
loos is en er om hulp gevraagd moet 
worden,” aldus Chris. “Het is zo ge-
organiseerd dat je dan afhanke-
lijk van de calamiteit collega’s, or-
ganisaties of ander mensen bena-

dert of belt die op dat specifieke 
onderwerp toegerust zijn en kun-
nen bijspringen. De zogenaam-
de ‘netwerkpartners’, zoals forensi-
sche specialisten, collega’s die aan-
houdingen moeten verrichten, de 
ME, de GGD, mensen van de soci-
ale dienstverlening, een leerplicht-
ambtenaar, jeugdzorg, de woning-
bouwcorporatie en noem maar op. 
Gezamenlijk probeer je dan het pro-
bleem op te lossen,” aldus Chris. “In 
voorkomende gevallen kan je ook 
zelf optreden. Dat houdt het begrip 
‘buurtregisseur’ in, met de nadruk 
op regie. Hoewel ik hier in die rol 
aangesteld ben voor de twee wijken 
is deze benaming landelijk weer te-
ruggebracht naar wijkagent.
Daar heeft de burger kennelijk een 
duidelijker beeld bij dan bij ‘regis-
seur’. Formeel gezien wordt van de 
buurtregisseur een andere rol ver-
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Reünie 6e klas 1952 Heilig 
Hartschool De Kwakel
De Kwakel - Zaterdag 16 mei 2015 
vond in het dorpshuis De Quakel 

een reünie plaats van 75-jarigen 
die elkaar nog kennen van de zesde 

seren was een hele klus. Het ach-
terhalen van alle namen en het vin-
den van de adressen nam veel tijd in 
beslag. Maar dat was helemaal niet 
erg. Dit waren ook leuke en gezel-
lige avondjes voor het comité. Ein-
delijk was daar dan de allereer-
ste reünie op 30 september 1989. 
Niet alleen de klasgenoten waren 
aanwezig, maar ook diverse lera-
ren. Het was een geweldig succes 
en daarom besloot het comité iede-
re vijf jaar een samenzijn te orga-
niseren. Tot nu toe was iedere reü-
nie een feestje en waren de mees-
te klasgenoten meteen enthousiast 
bij de aankondiging. Het was iedere 
vijf jaar weer dé gelegenheid om bij 
te praten met elkaar onder het ge-
not van een lekker hapje en drank-
je. Helaas zijn er inmiddels ook wat 
klasgenoten en leraren overleden. 
Zij worden door ons niet vergeten, 
wij gedenken hen met een bloeme-
tje in de St. Jans Geboortekerk in De 
Kwakel. Dit was de allerlaatste reü-
nie die georganiseerd is en het was 
weer een groot succes. Alles werd 
op de foto vast gelegd en die krij-
gen ze thuis gestuurd. De oud klas-
genoten zijn weer bijgepraat en gin-
gen voldaan weer naar huis terug. 
Foto: Dirk Plasmeijer

klas van de H. Hartschool De Kwa-
kel. De reünie werd voor de zesde 
keer op touw gezet door Annie End-
hoven, Riet de Beer, Kees Lek, Co 
Plasmeijer en Rinus van Zaal.
De eerste keer met alle 50-jarigen 
vond het plaats op de St. Jozef Kleu-
terschool in De Kwakel. Het organi-

Uithoorn - Flashmobs zijn erg po-
pulair, als u kijkt op YouTube vindt u 
erg duizenden. Een flashmob is een 
onverwacht en onaangekondigd op-
treden op een openbare plek.

Muziekvereniging KnA heeft een 
flasmob gegeven in het winkelcen-
trum Amstelplein voor de AH Jos v/d 
Berg. KnA wil op een leuke en crea-
tieve manier aandacht trekken voor 
de sponsoractie voor verenigingen 
uit Uithoorn van Jos v/d Berg.
Door Uithoorn meer te laten ge-
nieten van muziek, op onverwach-
te momenten, hoopt de vereniging 
meer geld binnen te halen met de 
actie. Het geld wat komt uit de spon-

soractie zal goed besteed worden 
aan de jeugd van de vereniging. Ook 
is het een leuk opzetje voor het jaar 
2016. In het jaar 2016 bestaat mu-
ziekvereniging KnA precies 100 jaar 
en dat zal gevierd gaan worden met 
vele leuke, muzikale activiteiten.
Draagt u muziek in Uithoorn een 
warm hart toe en wilt u ook dat 
vooral kinderen de gelegenheid krij-
gen om een instrument te leren spe-
len? Scan dan af en toe een spon-
sorbriefje voor muziekvereniging 
KnA! De muzikanten van KnA zijn 
u dankbaar en zullen regelmatig 
proberen op te treden op openba-
re plaatsen en natuurlijk mooie con-
certen organiseren!

Flashmob op het Amstelplein

Uithoorn - Dinsdag 12 mei was 
de feestlijke afsluiting van Day for 
Change op het Alkwin Kollege. De 
afgelopen maand hebben alle 270 
leerlingen van de 3e klassen van 
het Alkwin Kollege hun beste been-
tje voorgezet om geld te verdienen 
voor Day for Change. Het doel van 
Day for Change is een bijdrage le-
veren aan de vermindering van ar-
moede en ongelijkheid voor mensen 
in ontwikkelingslanden.
Dit jaar gaat het geld naar Afla-
toun in Kenia, een project dat kin-
deren leert ondernemen. In april 
en in het bijzonder op Koningsdag 
was er in Uithoorn en omgeving ex-
tra veel bedrijvigheid, zegt Dennis 
Groot, docent economie en organi-
sator van Day for Change.
Allemaal voor het goede doel. De 
leerlingen hebben geld verdiend 
door met microkrediet bedrijfjes op 
te zetten. Activiteiten waren o.a. het 
organiseren van een groot feest en 
een voetbaltoernooi, een skeeler-
cursus, sieraden maken, honden 
uitlaten en nog tal van andere ac-
tiviteiten. De feestelijke afsluiting en 
de opbrengst waren een groot suc-

ces. In totaal is er 3500,- euro ver-
diend. De winnende teams werden 
beloond met een beker en cadeau-
bonnen.
De opbrengst is overhandigd aan 
Inge Reyntjes van Day for Chan-
ge die aangaf zeer verheugd te zijn 
over deze fantastische opbrengst. 
Asante sana!

Feestelijke afsluiting Day for 
Change op het Alkwin Kollege

Uitvoering plannen dorpscentrum 
in Uithoorn nog ver weg
Vervolg van de voorpagina.

Dat heeft er mede voor gezorgd dat 
er een stevige vertraging is ontstaan 
in de uitvoering van de plannen die 
de gemeente Uithoorn al vijftig jaar 
voor ogen heeft.

Nota Samenvatting Zienswijzen
Verder dan dat er zienswijzen zijn 
ingediend is het nooit gekomen. 
Wat de bezwaren van de inzenders 
inhouden en of de ingezonden stuk-
ken ook ideeën en bijdragen aan 
oplossingen bevatten is nooit in het 
openbaar tot uitdrukking gebracht. 
Recentelijk heeft het college van 
B&W van Uithoorn een Nota Sa-
menvatting Zienswijzen op het ‘Ont-
werp-Onttrekkingsbesluit Koningin 
Máximalaan’ (N196) het licht doen 
zien. Dat heeft voornamelijk betrek-
king op het weggedeelte tussen de 
Prinses Irenebrug en de Laan van 
Meerwijk. Uit de Nota noemen wij 
de belangrijkste (verkeerstechni-
sche) argumenten waarom inzen-
ders tegen de plannen zijn, maar 
ook mogelijke oplossingen om uit 
de huidige patstelling te komen. De 
weergave van de zienswijzen zijn 
soms een bevestiging van datge-
ne wat men in diverse discussies al 
naar voren heeft gebracht en die in 
de media zijn verschenen. Belang-
stellenden kunnen de Nota down-
loaden van de gemeentelijke web-
site (via venster ‘zoeken’ en intypen 
Nota…)
‘Zo zeggen de provincies Noord-
Holland en Utrecht dat bij sluiting 
van de Irenebrug en de N196 voor 
doorgaand verkeer, men geconfron-
teerd wordt met hogere verkeersin-
tensiteiten op de N201 bij het aqua-
duct dan waarmee rekening is ge-
houden bij de omlegging van de 
N201. De capaciteit van het aqua-
duct is berekend met de aanna-
me dat de doorgang via de Prin-
ses Irenebrug in stand zou blijven. 
(Iets wat haaks staat op de plannen 
van de gemeente Uithoorn want die 
willen juist van de 10.000 dagelijk-
se voertuigbewegingen in het cen-
trum af. Daarvoor is de omlegging 
van de N201 immers gerealiseerd. 
Dat was toch bekend en had men 
dat dan niet eerder kunnen beden-
ken? Red).
De gemeente Uithoorn wordt ver-
weten onvoldoende onderzoek te 
hebben gedaan om het centrum 
met verkeersmaatregelen echt vol-
doende autoluw te maken om de 
gestelde doelstelling van leefbaar-
heid en toch bereikbaarheid te re-
aliseren. Het onttrekkingsbesluit is 
volgens de Provincie alleen oppor-
tuun bij de realisatie en uitvoering 
van de centrumontwikkelingsplan-

nen. Zolang hierover door de ge-
meente geen besluitvorming heeft 
plaatsgevonden is een onttrek-
kingsbesluit (nog) niet noodzake-
lijk. Een ander punt is dat fietsers en 
brommers via een te onveilig traject 
door het dorpscentrum zouden wor-
den geleid. (Een en ander is echter 
gebaseerd op het ‘functionele’ ont-
werptekeningetje dat slechts als 
een idee heeft gefungeerd. Red).’

Landbouwverkeer
‘Punt van zorg voor alle partijen is 
de traverse van de Amstel voor het 
landbouwverkeer inclusief daaraan 
gelieerde dienstverlenende bedrij-
ven als loonbedrijven. Het gaat om 
ongeveer 35 verschillende land-
bouwvoertuigen per dag. Dat kan 
inderdaad geen kant op als Uit-
hoorn het doorgaande verkeer gaat 
weren door het dorpscentrum. Te-
recht zeggen alle partijen (ook de 
gemeente Uithoorn) dat daarvoor 
een oplossing moet komen. Dit blijkt 
gemakkelijker gezegd dan gedaan. 
Via De Hoef en Vrouwenakker is 
geen optie omdat dit leidt tot forse 
kosten en dus economische scha-
de. Via de busbrug is niet mogelijk 
omdat die eerst moet worden aan-
gepast en dat kost teveel geld (dat 
er ook niet is). Blijft over: toch door 
het aquaduct, maar dat gaat nu 
nog niet als gevolg van de verschil-
len in snelheid met het overige ver-
keer (maar het mag wel over de ‘ge-
wone’ N201 en de Irenebrug, maar 
niet door het aquaduct? Dat is toch 
een tegenstrijdigheid? Red). Toch 
gebeurt het wel eens stiekem… 
Het ministerie van Infrastructuur 
& Milieu heeft op 8 oktober vorig 
jaar aan de Tweede Kamer te ken-
nen gegeven over te willen gaan 
tot kentekening van landbouwtrek-
kers en zelfrijdende werktuigen en 
tegelijkertijd de toegestane maxi-
mum snelheid voor deze voertuigen 
te verhogen naar 40 km/u. Men wil 
dit in 2017 invoeren, uiterste datum 
is 2018. Want dan moet de registra-
tie van de landbouwtrekkers wette-
lijk zijn geregeld als gevolg van een 
Europese richtlijn. In dat geval wordt 
het eenvoudiger om ook landbouw-
voertuigen toestemming te geven 
om van het aquaduct gebruik te 
kunnen maken en zou het grootste 
probleem voor Uithoorn zijn opge-
lost. Aan de andere kant zeggen in-
dieners van een zienswijze dat ook 
onvoldoende is onderzocht hoe het 
landbouwverkeer in de plannen van 
Uithoorn tóch gebruik zou kunnen 
blijven maken van de Irenebrug en 
de N196 als verbindingsroute tus-
sen beide provincies. Bijvoorbeeld 
door het aanleggen van een ‘land-
bouwsluis’, vergelijkbaar met een 

‘bussluis waarmee tevens het overi-
ge gemotoriseerde verkeer effectief 
kan worden geweerd uit het cen-
trum.’

Irenebrug als alternatief
‘Aangevoerd wordt ook dat de plan-
nen voor een nieuw en uitgebrei-
der winkelcentrum op het Amstel-
plein niet meer realistisch zijn ge-
let op de leegstand die de komende 
tijd nog verder zal voortschrijden als 
gevolg van veranderd koopgedrag, 
o.a. via Internet. De motivering en 
argumentatie voor uitbreiding van 
het Amstelplein zijn gebaseerd op 
een verouderde economische ziens-
wijze en bijbehorende besluiten van 
meer dan tien jaar oud. Een ande-
re invulling van het centrum ligt dus 
voor de hand. Een volgend motief 
om de Irenebrug in stand te hou-
den voor doorgaand verkeer is om-
dat dit het enige alternatief in de 
doorstroming van het verkeer over 
de N201 is, mocht het aquaduct 
voor onderhoud buiten gebruik zijn 
of als er een calamiteit plaatsvindt 
en de doorgang daar versperd is. Bij 
geen doorgaand verkeer meer over 
de Irenebrug zal er een flinke toe-
name zijn van verkeer op de N201 
waardoor de geluidsoverlast zal toe-
nemen. In het ontwerpbesluit van 
de gemeente wordt eveneens niet 
aangegeven wat de gevolgen voor 
het milieu zijn langs de N201 als de 
N196 bijna volledig wordt afgeslo-
ten en of aanvullende maatregelen 
noodzakelijk zijn. Daarnaast gaat 
afsluiting van de N196 in tegen de 
landelijke richtlijn van de minister 
dat ook het ‘onderliggende wegen-
net’ moet worden gebruikt. Inwo-
ners van Amstelhoek/De Hoef zeg-
gen afhankelijk te zijn van een goe-
de bereikbaarheid van Uithoorn via 
de Irenebrug en het centrum met 
betrekking tot de voorzieningen, za-
kelijke contacten en hun sociale le-
ven dat zich in die plaats afspeelt. In 
het andere geval moeten zij of be-
zoekers telkens tussen de 2,5 en 
3 km per keer extra omrijden. Te-
vens verwacht men dat door afslui-
ting van het centrum van Uithoorn 
en het ‘vollopen’ van de N201- zo-
als nu ook al dikwijls gebeurt – het 
verkeer vaker een route naar en 
door De Hoef zal nemen waardoor 
het daar toeneemt. Dat wil men niet. 
Om toch een zekere mate van door-
gaand verkeer toe te laten door het 
centrum van Uithoorn is het plan 
dit te doen via een ‘kruip door sluip 
door’ tracé via een parkeerterrein of 
parkeergarage. Dit wordt als zeer 
verkeersonveilig gezien.’

Betere bewegwijzering
De Provincie Utrecht stelt voor om 

Hoewel het landbouwverkeer NIET op de nieuwe N2021 mag rijden, zeker niet onder het aquaduct, gebeurd dat re-
gelmatig.

eerst de realisatie van het laatste 
stukje verbinding vanaf het kruis-
punt Tienboerenweg en de Ringdijk 
2e Bedijking af te wachten. Ach-
ter het Esso tankstation wordt een 
nieuwe rotonde gebouwd. Die is op 
z’n laatst in 2017 gereed.
De verwachting is dat daarna min-
der autoverkeer via de Irenebrug en 
de N196 door de kern van Uithoorn 
zal gaan rijden. De gemeente Uit-
hoorn wordt opgeroepen voldoen-
de verkeersmaatregelen te treffen 
waardoor van buitenaf minder auto- 
en vrachtverkeer naar en door het 
centrum wordt ‘gelokt’.
Bijvoorbeeld door een goede en 
duidelijke bewegwijzering (daar 
wordt nu door de gemeente aan 
gewerkt. Red), het verlagen van de 
hoogtebegrenzer in de onderdoor-
gang bij de busbaan tussen het 
Thamerlint/Amsterdamse weg van 
3.50 naar 2.80 m! (vergl.: het Piet de 
Kruifviaduct is 2.30 m), kruispunten 
aanpassen waarbij de doorgaande 
weg naar de N201 leidt in plaats van 
naar het centrum behalve voor be-
stemmings- en bevoorradingsver-
keer; winkelend publiek voorrang 
geven op rijdend verkeer waarbij 
het verkeerslicht bij de Dorpsstraat/
Schans als doseerlicht kan functio-
neren, enzovoort.’

Onzorgvuldigheid
De gemeente Uithoorn wordt in de 
zienswijzen verder ‘een onduide-

lijke formulering van het onttrek-
kingsbesluit van de Koningin Máxi-
malaan (N196) verweten dat naar 
de mening van de indieners boven-
dien in strijd is met het fair-play be-
ginsel. Er is voorts geen sprake van 
een zorgvuldige afweging in het ka-
der van het algemeen belang, waar-
mee uitsluitend de gemeente Uit-
hoorn op een gunstige manier weg-
komt. Belangen van andere partijen 
als die van de gemeente De Ronde 
Venen, inwoners van Amstelhoek 
en De Hoef en agrariërs en agrari-
sche organisaties zijn onvoldoende 
meegewogen in het besluit. Daar-
naast blijkt volgens de indieners dat 
het ontwerp onttrekkingsbesluit on-
zorgvuldig is voorbereid. Het is ge-
baseerd op verouderde verkeers-
onderzoeken (waarin bijvoorbeeld 
nog wordt uitgegaan van rekening-
rijden!), waardoor het besluit on-
voldoende is onderbouwd. Besluit-
vorming moet plaatsvinden op ba-
sis van actueel verkeersonderzoek 
en recente tellingen. Daar komt bij 
dat de Provincie Utrecht als wegbe-
heerder van het Utrechtse deel van 
de ‘oude N201’ door de gemeente 
Uithoorn op geen enkele wijze be-
trokken is geweest bij de voorberei-
ding van het onttrekkingsbesluit.’
Delen van de zienswijzen hebben 
ook betrekking op de economische 
en financiële haalbaarheidsaspec-
ten van de uitbreiding van het win-
kelcentrum op het Amstelplein en 
de uitstraling daarvan op de omlig-
gende locaties, waaronder Amstel-
hoek. Daar is hier niet op in gegaan 
omdat dit te ver zou voeren in dit ar-
tikel. Wij hebben ons derhalve be-
perkt tot het verkeerstechnische as-
pect. Degenen die hiervoor wel be-
langstelling hebben kunnen dit uit-
gebreid lezen in de Nota.

Nieuw plan in de maak
Inmiddels is het plan om de tijde-
lijke inrichting van het stuk N196 
tussen de Prinses Irenebrug en de 
Laan van Meerwijk van de baan en 
is het ontwerp onttrekkingsbesluit 
ingetrokken. Het wachten is nu op 
het volgende plan over de herin-
richting van het centrum in het ou-
de dorp wat de gemeente nog dit 
jaar wil gaan lanceren. “De volgen-
de keer dat we een plan van de pro-
jectontwikkelaar gaan tonen we-
ten we ook hoe het er allemaal de-
finitief gaat uitzien. Ik hoop dat dit 
snel gaat gebeuren,” liet wethouder 
Marvin Polak begin april tijdens een 
interview nog weten.
“Zodra het plan er ligt willen we 
het bestemmingsplan samen met 
het verkeersbesluit en het onttrek-
kingsbesluit in één keer in de in-
spraak brengen. Het moet dan voor 
iedereen duidelijk zijn wat we voor 
ogen hebben. Dat is dan het mo-
ment waarop iedereen zijn zeg-
je daarover kan doen. We gaan dat 
ook aan het bestuur van De Ronde 
Venen laten zien en onze toelichting 
daarop geven.”
Of in het nieuwe plan dan wijzigin-
gen zijn verwerkt die tegemoet ko-
men aan het grote aantal, toch wel 
onderbouwde, zienswijzen is tot op 
heden niet bekend.
Dat zal tegen die tijd wel duide-
lijk worden. De teneur is, gezien al-
le commotie en mogelijk hernieuw-
de onderzoeken en zorgvuldige(r) 
voorbereidingen, toch wel zo dat 
het lang kan duren alvorens de ge-
meente Uithoorn haar plannen zon-
der al te veel bezwaren mag gaan 
uitvoeren.
Het betreffende bestemmingsplan 
moet ook nog door de Provincie 
worden goedgekeurd...
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Greet en Henk op de 
hoogste trede bij BVU
Uithoorn - Op maandag 11 mei 
speelde Bridgevereniging Uithoorn 
(BVU) de 5e, en laatste, ronde in 
de “alternatieve” laddercompetitie. 
In een, mede dankzij de vele feest-
dagen op een rij, uitgedunde ladder 
waren het de echte diehards die tot 
op het einde van het seizoen ble-
ven spelen. Het verschil tussen 1 en 
2 was tot met vorige week slechts 
0,14. Alles kon er nog gebeuren, dus 
dat beloofde een spannende avond 
te worden. Waar Lia & Lambert, met 
hun partners 1 en 3 in de stand, hun 
uiterste best deden de rest voor te 
blijven, zakten zij door het zomerse 
ijs. Lachende derde en vierde waren 
resp. Greet & Henk en Martin & Ma-
rineke. Met beiden een score van 
boven de 65% legden zij beslag op 
de 1e en 2e plaats, zowel in de wed-
strijd van maandag als in de totaal-
stand. In de Beginnerslijn blijft het 
enthousiasme voor de edele bridge-
sport groot. Met maar liefst 3 pa-
ren op de 1e plaats, Lidy & Anne-
ke, Doina & Theo en Henny & Rine-
ke, allen 55,56%, verandert er niet 
veel in de totaalstand. Lidy & Anne-
ke mogen zich de trotse winnaars 
noemen van deze 1e Beginners-
competitie met een gemiddelde van 
56,81%, gevolgd door Anja & Marja 
met 54,29% en vlak daarna Tiny en 
Hans met 53,56%.

Afsluiting
Volgende week ter afsluiting van het 
seizoen de Slotdrive, waarna het zo-
merreces begint. Op veler verzoek 

gaat BVU echter gedurende deze 
“zomerstop 2015” (juni-juli-augus-
tus) op de maandagavonden ge-
woon door met haar Beginnerslijn. 
BVU heeft Hotel Hengelsport bereid 
gevonden hiervoor een deel van 
haar bar/restaurant “De Uithoek” 
vrijblijvend beschikbaar te stellen. 
Hulde voor dit aanbod. Deze bridge-
avonden staan in het teken van ge-
zelligheid en educatie (oefenen on-
der begeleiding). Er worden nog 
steeds 3 spellen per half uur ge-
speeld, maar de aanwezige begelei-
ding zal er op toezien dat dit tempo 
geleidelijk wordt opgevoerd naar de 
gebruikelijke 4 spellen per half uur.
De BVU wijst de meer gevorderde 
bridgers erop dat wanneer zij in de 
zomer willen spelen (4 spellen per 
half uur), dit op de woensdagavon-
den in Uithoorn kan. Bridgevereni-
ging De Legmeer organiseert deze 
Zomerdrives in dans-/partycentrum 
Colijn; zie elders in deze krant. Heeft 
u als beginnende of licht gevorder-
de bridger belangstelling voor de 
leerzame en vooral gezellige BVU-
Beginnersdrives in Hotel Hengel-
sport, meldt u dan aan bij Hans Wa-
genvoort (mail: wagenvoorthans@
gmail.com of mob: 06 53 368 948).
Wilt u weten of de BVU iets voor u 
is of heeft u belangstelling voor het 
lidmaatschap, neemt u dan contact 
op met onze secretaris, Marineke 
Lang, zij helpt u graag verder. Zij is 
(na 18.00 uur) bereikbaar onder te-
lefoonnummer 569432 of via e-mail 
bvu@telfort.nl.

Dorpentocht fietst op 
voor een Goed Doel
Regio - Op zondag 7 juni 2015 orga-
niseert de Stichting Dorpentocht op-
nieuw de alom bekende Dorpentocht. 
Dit is in de regio van Amstelveen echt 
Dé recreatieve fietstocht voor het ge-
hele gezin en voor de sportieve fiet-
ser. Dit jaar voor de 38e maal en na-
tuurlijk weer voor een Goed Doel. 
Het Goede Doel van dit jaar Stichting 
Kind aan Huis. Deze stichting heeft 
tot doel kinderen en jong volwasse-
nen met forse hechtingsproblematiek 
een veilige woonsituatie te bieden 
waarin ze tot rust kunnen komen en 
hun basisvertrouwen kunnen herstel-
len om uiteindelijk uit te groeien tot 
een normaal functionerend en aan 
de maatschappij deelnemend mens. 
De stichting onderhoudt de contac-
ten met de zogenaamde Dushihuizen 
die deze kinderen een veilige woon-
plek bieden. 
De Dorpentocht heeft, zoals u intus-
sen gewoon van ons bent, twee rou-
tes; de traditionele afstand is na-
tuurlijk weer ongeveer 55 kilometer; 
de korte route is circa 35 kilometer. 
Maar het maakt ons niet uit welke 
route u fietst, als u op deze dag maar 
op één van onze startposten ver-
schijnt. Want alleen dan kunt u weer 
genieten van een gezellige dag in een 
sportieve setting en dit alles ten be-
hoeve van een Goed Doel. 
De startposten liggen dit jaar in: 
Aalsmeer, Abcoude, Amstelveen, 
Amsterdam, Nes aan de Amstel, 
Mijdrecht, Uithoorn en Wilnis. On-
deraan dit artikel en op de website 
www.dorpentocht.net zijn de exac-
te adressen vermeld. Bij veel van de-
ze startplaatsen zijn voldoende par-
keerplaatsen voor het geval u er voor 
kiest om met de auto naar de start 
te komen. 
Behalve de acht startplaatsen zijn er 
ook enkele controleposten. Bij meer-
dere posten is het mogelijk om iets 
te eten en/of te drinken. In de rou-
tebeschrijving zijn deze plaatsen dui-
delijk aangegeven. Maar u kunt na-
tuurlijk ook gewoon op een bankje of 
in het gras langs de route uw eigen 
lunch gebruiken. Op elke controle- 
en startplaats ontvangt u een stem-
pel met een letter op uw deelnemers-
kaart. De letters vormen samen het 
codewoord van de dag en dit woord 
heeft zoals altijd te maken met het 
Goede Doel, Stichting Kind aan Huis. 
De Dorpentocht staat al lang bekend 
om de goede organisatie en brengt 
u langs de meest schitterende plek-
ken van de omgeving. En ieder jaar 
een nieuwe route, ook dit jaar. Dit 
jaar weer een bijzondere route door 
het Groene Hart van Nederland. Veel 
deelnemers zullen op plaatsen ko-
men waar zij nog niet eerder geweest 
zijn.
En na afloop van uw fietstocht ont-
vangt u natuurlijk het fel begeerde 
erelint. Deze fraai uitgevoerde herin-

nering is uw bewijs van deelname. Er 
zijn fietsers die intussen alle 37 voor-
gaande exemplaren hebben verza-
meld. De kosten van deelname zijn 
nog steeds niet meer dan € 4,50 (op 
de dag van de tocht), maar u betaalt 
slechts e3,50 als u vooraf bij één van 
de voorverkoopadressen een deel-
nemerskaart aanschaft (zie onder). 
En natuurlijk is er weer de mogelijk-
heid om een deelnemerskaart via de 
website www.dorpentocht.net te be-
stellen. Dan betaalt u e4,00 (inclusief 
verzendkosten). 

Hoofdpost
De hoofd-startpost is net als vorig 
jaar in het gebouw het Keizer Karel 
College aan Elegast 5 te Amstelveen. 
Graag treffen wij u op 7 juni a.s. daar 
of op één van de andere startposten. 

Startplaatsen:
Aalsmeer (35 + 55 km) Autoscha-
de Van den Berg, Legmeerdijk 260.
Abcoude (alleen 55 km) Snackbar 
Van Schaick, Raadhuisplein 7.
Amstelveen (35 + 55 km) Keizer Ka-
rel College, Elegast 5.
Amsterdam (35 + 55 km)  Café 
restaurant Klein Kalfje, Amsteldijk 
Noord 355.
Nes aan de Amstel (alleen 35 km) 
Eetcafé De Zwarte Kat, Amsteldijk 
Zuid 105. 
Mijdrecht (alleen 55 km) Parkeer-
terrein naast Oosterlandweg 16.
Uithoorn (35 + 55 km) Cafetaria 
Friends, Arthur van Schendellaan 
100 B.
Wilnis/Vinkeveen (alleen 55 km) 
Eetcafé De Schans, Uitweg 1 

Voorverkoop 
Aalsmeer: Bruna Aalsmeer, Zijd-
straat 45. 
Amstelveen: Bruna A’veen, Groen-
hof 118. 
Mijdrecht: Boekhandel Mondria BV, 
De Lindeboom 11.
Uithoorn: Van Hilten’s Kantoorin-
stallaties, Wilhelminakade 41/43.

Prijzen
In de voorverkoop zijn de tarieven 
voor deelname 3,50 euro per per-
soon. Kaarten bestellen via de web-
site www.dorpentocht.net zijn 4 eu-
ro (inclusief verzendkosten). Op de 
dag van de tocht inschrijven 4,50 eu-
ro per persoon

Starttijd:
Er kan gestart worden tussen 9.30 
en 14.00 uur. De controleposten slui-
ten uiterlijk 18.00 uur

Meer informatie 
Kijkt u op onze website www.dor-
pentocht.net Of stel uw vraag per e-
mail op info@dorpentocht.net. Like 
ons op facebook: www.facebook.
com/Dorpentocht

KDO D2 kampioen na 
bloedstollende thriller
De Kwakel - Tijdens de laatste 
wedstrijd van de competitie kon 
KDO D2 tegen Martinus Amstel-
veen kampioen worden. Er moest 
wel eerst even gewonnen worden in 
het hol van de leeuw, Martinus had 
genoeg aan gelijk spel om de eerste 
plaats te bemachtigen. 

Met enorm veel aanhang vertrok 
KDO naar Amstelveen. Opa’s, oma’s, 
tantes, ooms, vrienden, broers en 
zusjes. Een spandoek, toeter, cham-
pagne en taart, werden uit de kast 
getrokken om er een succes van te 
maken. Onze Kwakelse mannen be-
gonnen, ondanks gezonde span-
ning, zeer sterk en stonden al snel 
0-1 voor. Martinus miste een paar 
kansen, waar KDO de kansen wel 
benutte. Zo konden we met 0-4 de 
rust in! De tweede helft was echter 
een totaal ander verhaal. De scheids 
was 100 graden gedraaid en zo on-
geveer alles werd in het nadeel van 
de KDO mannen gefloten. Al snel 
kreeg Martinus een penalty  mee 
1-4. Het buitenspel zetten door de 
KDO-ers werkte niet meer, ondanks 

het zwaaien met de vlag. Na een 
corner voor Martinus 2-4 en direct 
opvolgend een vrije schop 3-4 nam 
de spanning toe. Het Kwakelse pu-
bliek hield het niet meer. Zeker niet 
toen na het eindsignaal (daar leek 
het meer op) de wedstrijd gestaakt 
bleek te zijn, maar waarvoor? Omdat 
er een speler van KDO kramperend 
op de grond lag. Nadat de wedstrijd 
werd hervat werden er nog 13 lan-
ge minuten bijgetrokken in plaats 
van de krappe 10 die er nog eigen-
lijk stonden. Gelukkig hielden de 
jongens en hun leiders het hoofd 
koel en bleven ze onder zeer grote 
druk hun eigen spelletje spelen en 
werden uiteindelijk beloond met de 
overwinning! Wat was de vreugde 
GROOT toen het eind signaal ein-
delijk klonk! De champagne vloei-
de rijkelijk en na afloop werden de 
mannen nog getrakteerd op een pa-
tatje en een Aa-tje en taart als toe-
tje, het bleef nog lang gezellig on-
rustig in de kantine, waar nog een 
zeer gezellige derde helft aan vast 
werd geplakt met de mannen en ou-
ders!!

Grand Prix jeugdschaaktoernooi 
Amstel groot succes
Uithoorn - Op zondag 17 mei vond 
in Uithoorn het laatste Grand Prix 
jeugdschaaktoernooi van het sei-
zoen 2014-2015 plaats. De plaat-
selijke schaakvereniging De Amstel 
organiseerde dit toernooi, waar ruim 
60 sterke jeugdschakers uit de regio 
Amsterdam/Almere aan deelnamen. 
Hieronder waren 17 jeugdleden van 
SV de Amstel, die verdeeld over acht 
groepen voor de prijzen gingen strij-
den. Het toernooi werd gehouden in 
basisschool ‘t Startnest, hetgeen 

een perfecte locatie voor een derge-
lijk toernooi bleek te zijn. In de aula 
speelden zes groepen van acht kin-
deren en de twee sterkste groepen 
konden in alle rust boven hun partij-
en spelen. De ouders van de deelne-
mers konden alles goed volgen van-
af de tribunes en de kinderen kon-
den tussen de partijen door even 
lekker buiten spelen op het school-
plein. Naast het toernooi zelf kon er 
geschaakt worden tegen ‘De Beer’, 
hetgeen inhoudt dat de kinderen te-

gen een sterke senior-schaker mo-
gen spelen en ter compensatie een 
groot tijdvoordeel krijgen. Dirk Goes 
trad op als Beer en deed dit uiterst 
bekwaam, want er waren niet veel 
kinderen die van hem konden win-
nen. Verder was er nog een schaak-
prijsvraag, waar een aantal lekkere 
prijsjes mee te winnen waren. 

Toernooi
Het toernooi kende een zeer ster-
ke kopgroep, waarin onder andere 

de kersverse Nederlands kampioe-
ne bij de meisjes t/m 12 jaar (Jes-
sie Mang) en regerend Nederlands 
kampioen t/m 9 jaar (Daniël Kut-
choukov) meespeelden.
De overwinning ging echter naar 
Leon Reina, die met een score van 
6 uit 7 de sterkste bleek.
Jessie Mang werd tweede en Dani-
el Kutchoukov derde, terwijl de Am-
stel-spelers Nick Strubbe en Jorn 
Weber in de middenmoot van de-
ze sterke groep eindigden. In de an-
dere groepen waren er een viertal 
Amstel-spelers die in de prijzen vie-
len. Annika Valkering eindigde op 
de tweede plaats in groep 5, terwijl 
er derde plaatsen waren voor Erik 
Oomen (groep 3), Wilhelm Burger 
(groep 6) en Pelle van Sijll (groep 7). 
Na afloop werden ook nog de prij-
zen uitgereikt voor het algemeen 
Grand Prix klassement van dit sei-
zoen, waarbij de Amstel nog twee-
maal in de prijzen viel. Nick Strub-
be werd tweede in de C-categorie 
(de oudste spelers) en Annika Val-
kering won de prijs voor het beste 
meisje in de D-categorie. Dankzij de 
inzet van vele vrijwilligers werd het 
een zeer geslaagd toernooi. Diverse 
ouders en clubleden van De Amstel 
verzorgden de catering, traden op 
als tafelleider, scheidsrechter of fo-
tograaf, waardoor de middag vlek-
keloos verliep.
Na afloop waren er dan ook louter 
positieve reacties te horen, zodat ie-
dereen met een goed gevoel op de-
ze mooie schaakmiddag kan terug-
kijken.

KDO B1 veldkampioen 
2014-2015!
De Kwakel - KDO handbal kent 
een succesvol seizoen dit jaar bij de 
jeugdteams. Werden eerder dit sei-
zoen al de D2 en de C1 gehuldigd, 
afgelopen zondag kon daar de B1 
aan toegevoegd worden. Het kam-
pioenschap was weliswaar al een 
feit, maar de festiviteiten werden 
bewaard tot de laatste thuiswed-
strijd bij KDO.
Er werd onder een lekker zonnetje 
aangetreden tegen Zaanstreek B2. 
De grote supportersschare die aan-
wezig was, zorgde voor een ech-
te kampioenssfeer. Uiteraard was 
ook sponsor Bertoen Boomkweke-
rij BV aanwezig. De wedstrijd ver-

liep zonder al teveel problemen en 
na het laatste fluitsignaal kon een 
16-10 eindstand aan de bond wor-
den doorgegeven.
De bloemen werden uitgereikt en 
uiteraard werd nog een mooie foto 
van de kampioenen gemaakt. Ge-
feliciteerd meiden: van de 10 wed-
strijden werden er 9 gewonnen en 
slechts eenmaal moest een gelijk-
spel opgetekend worden.
Een super prestatie, waar jullie te-
recht heel trots op kunnen zijn! Ook 
trainers Henk en Brigitte, coach/
keepertrainster Amber en coach 
Annemarie van harte gefeliciteerd 
met dit knappe resultaat!

Top badmintonster Soraya de Visch 
Eijbergen bij BC Space Shuttle
Uithoorn - Maandag 18 mei heeft 
Soraya de Visch Eijbergen een cli-
nic gegeven aan de jeugd van bad-
mintonclub Space Shuttle. Soraya 
speelt op het hoogste niveau bad-
minton. 

Dit jaar is ze Nederlands kampioen 
geworden in het enkelspel. Ook is 
ze Europees kampioen geweest. Vo-
rige week nog was ze in China voor 
de Sudirman Cup. Het wereldkampi-
oenschap voor landenteams. Ze zijn 
12e geworden. De avond begon met 
een gedegen warming-up. Behalve 
warmlopen deed Soraya ook een 
leuk spel waar iedereen flink warm 
van werd. Daarna heeft Soraya oe-
feningen voorgedaan die topbad-
mintonners doen en de kinderen 
gingen deze leren. Soraya heeft alle 
kinderen aanwijzingen gegeven en 
met ze gespeeld. Iedereen vond het 
ontzettend leuk en leerzaam. Onze 
clubkampioen heeft tegen Soraya 
gespeeld. Hij kon een paar punten 
maken, stond zelfs even 3-0 voor, 
maar had eigenlijk geen schijn van 
kans. Het was een leuke avond en 

we bedanken Soraya voor haar aan-
wezigheid. Lijkt het u ook leuk te 

badmintonnen op maandagavond? 
Kom langs bij Sporthal De Scheg! 

Tot 8 juni zijn we er en beginnen 
weer op 17 augustus.

H.C. Pothuizen wint 
Pt. St. Maxence
Regio - Dit was de tweede Mid-
fondvlucht 363 km en de eerste, 
twee nachtenmand. 
Maar door het slechte weer van za-
terdag werd de vlucht uitgesteld 
naar zondag. Op zondag werden ze 
wel gelost om 08.20 uur. De eerste 
duif werd geklokt door H.C. Pothui-
zen 12.35 uur, de tweede Peter Bos-
se 12.38 uur en de derde duif R. den 
Boer 12.39.

Er waren 12 Deelnemers en er wa-
ren 299 duiven mee. Op naar za-
terdag dan staan er twee vluchten 
op het programma de eerste fond 
vlucht en de Vitesse vlucht.

Uitslag
1 H.C .Pothuizen, 2 Peter Bosse, 3 R. 
den Boer, 4 K. Roelofsen, 5 Th. Kuy-
lenburg, 6 H. Half, 7 M. v/d Hoort
8 H. Hendriks, 9 P. J. van Schaik
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Thamen honkballers winnen 
van Onze Gezellen 2
De Kwakel - Na twee pijnlijke ne-
derlagen de afgelopen weken tegen 
Boekaniers (8-7) en Kinheim 2 (16-
13) kwam zondag 17 mei het laag 
geplaatste Onze Gezellen 2 op be-
zoek.
Hoog tijd om een en ander recht te 
zetten. In een iets aangepaste line-
up om sommige spelers wat extra 
rust te geven begon Patrick Schu-
chard op de heuvel. Onze Gezel-
len kwam in de vier inningen die hij 
op de plaat stond niet verder dan 
vier verspreide honkslagen, Patrick 
gooide daarbij vijf keer drie slag.
Thamen scoorde in de eerste inning 
meteen nadat Bruce Verweij op een 
verkeerd verwerkte stootslag het 
eerste honk bereikte en kwam op  
het tweede honk via een steal. Op 
de honkslag van Rick Groen kon hij 
scoren.
In de tweede inning scoort Thamen 
11 punten door onder andere honk-
slagen van Menno Schouten, Killi-
an Moesker, Rick Groen en Bruce 
Verweij, een tweehonkslag van Pa-

trick en een driehonkslag van Tho-
mas Spijker en dat bracht de stand 
op 12-0.
In de derde inning wist Onze Gezel-
len het dicht te houden, maar in de 
vierde inning scoorde Thamen nog 3 
punten door een infieldhit van Bru-
ce, een tweehonkslag van Rob Kooi-
man en een hit van Thomas waarop 
Rick kon scoren, 15-0.
Rick Groen nam in de vijfde inning 
het werpen over van Patrick en rou-
tinier Mike van Rekum werd achter 
de plaat vervangen door Thomas. In 
de volgende drie slagbeurten weet 
Onze Gezellen nog twee keer het 
honk te bereiken. 
Thamen scoort in de zesde inning 
nog 4 punten door wat foutjes aan 
de kant van Onze Gezellen en daar-
mee komt de eindstand na 7 innin-
gen op 19-0.
Komend weekend hebben de Tha-
men heren een weekend vrij en dan 
gaan zij op zondag 31 mei a.s. om 
14.00 uur op bezoek bij koploper 
Cromtigers te Krommenie.

Waterscouts varen 70 km 
op spier- en windkracht
Uithoorn – Op zaterdag 23 mei 
starten ongeveer 200 waterscouts 
om de Admiralencup, een tocht van 
35 of 70 km, te varen. Hierbij gebrui-
ken zij enkel spierkracht en wind-
kracht. Tussen 10.00 en 10.30 uur 
gaan de deelnemers van start vanaf 
wachtschip Olympus, die in de Am-
stel ligt naast de Thamerkerk. De 
deelnemers varen langs het Oude 
Dorp op weg naar weer een mooie 
prestatie. 

Scouting Admiralengroep Uithoorn 
organiseert de Admiralencup dit 
jaar voor de 31e keer. De Admira-
lencup is een landelijke waterscou-
ting evenement. De waterscouts 
worden uitgedaagd om roeiend, zei-
lend, jagend en wrikkend een af-
stand van 35 of 70 km af te leggen. 
De 35 km tocht is voor de deelne-
mers tot en met 16 jaar en loopt via 
de Kromme Mijdrecht, via de Kerk-
vaart door Mijdrecht, naar Wilnis en 

via de Kromme Mijdrecht weer te-
rug. De 70 km tocht loopt over de 
Amstel, via de Leidse vaart, het 
Braassemermeer en de Ringvaart 
naar het Nieuwe Meer, door de 
grachten van Amsterdam weer naar 
de Amstel. Halverwege in Aalsmeer 
hebben de deelnemers van de 70 
km een uur pauze om te eten en tot 
rust te komen. Geïnteresseerd ge-
raakt? Kijk op www.admiralencup.nl 
of lees hieronder meer.

Thamen Pupillen 3 winnen 
ook bij OVVO
De Kwakel - Het team van coach 
Mike van Rekum is er wederom in 
geslaagd een wedstrijd te winnen 
(4-6) en doen daardoor nog volop 
mee in de race om het kampioen-
schap. Op een druilerig sportpark in 
de Amsterdamse Watergraafsmeer 
mochten de jongens van Thamen 
aantreden tegen de pupillen van 
OVVO (Op Volharding Volgt Over-
winning). In de eerste inning kre-
gen zij te maken met een uitstekend 
werpende pitcher en een helaas wat 
onervaren scheidsrechter. Zowel 
Goya, Kai als ook Martijn gingen 
hierdoor met drie slag terug de dug-
out in. Ook OVVO kwam in de gelijk-
makende beurt niet tot scoren, me-
de door het goede gooien van Jere-
mi, het attent catchen van Tycho en 
een prachtige vangbal van Quinto.
In de tweede inning was het Mees 
die als eerste op de honken terecht-
kwam. Op de slagbeurt van Jere-
mi kon hij ook het tweede en der-
de honk stelen voordat Jeremi met 3 
slag plaats maakte voor Tycho. Ook 
hij zorgde voor een honkslag waar-
door Mees met een fraaie sliding op 
de thuisplaat de 0-1 aantekende.
Op de beurten van de broers Quin-
to en Milan kon Tycho nog wel een 
honk stelen maar kwam helaas niet 
meer tot scoren. OVVO kon in de 
gelijkmakende beurt iets terugdoen 
en bracht twee man over de thuis-
plaat waardoor Thamen ineens te-
gen een 2-1 achterstand aankeek.

Derde inning
Het werd dus zaak om in de derde 
inning een en ander recht te zet-
ten en gelukkig gebeurde dit ook. 
De eerste bal werd door Dominique 
al direct gepromoveerd tot honk-
slag en kon om de beurt van Arend 
op het tweede honk komen. Arend 
zorgde daarna met een mooie tik 
voor een plaats op het tweede honk, 
terwijl Dominique stijlvol de ge-
lijkmaker over de thuisplaat gleed 
(2-2). Op de beurt van Bram kon 
Arend door naar drie, maar helaas 

was Bram uit met drie slag. Ook 
Goya kwam niet tot een slag waar-
na Arend op de beurt van Kai de 2-3 
binnen kon sliden door slim te ste-
len.
OVVO kwam in de volgende beurt 
niet tot scoren, mede door prima 
veldspel dat zelfs een zeer fraai dub-
belspel door Dominique en Quinto 
en de eerste twee ‘uits’ opleverde.
Terwijl het stug doorregende en een 
aantal verkleumde supporters de 
warme kantine opzocht (met overi-
gens prima zicht op het spel) begon 
Thamen aan de vierde inning. 
Al snel kwam Mees op het eer-
ste honk terecht, waarna hij op een 
goede slag van Jeremi het vierde 
punt kon maken. Ook Jeremi zelf 
kon vervolgens scoren, terwijl Tycho 
zichzelf naar het eerste honk sloeg.
Op de slagbeurt van Quinto kon 
ook Tycho scoren en de voorsprong 
uitbreiden naar 2-6 Na de wissel 
mocht Quinto gaan werpen, maar 
ondanks zijn strak gegooide bal-
len kon hij niet voorkomen dat OV-
VO terugkwam tot 4-6. Zou het dan 
toch nog spannend gaan worden?
Gelukkig bleef Quinto strak gooien 
en zorgde al snel voor een einde aan 
de scoringskansen voor OVVO. De 
laatste inning begon sterk met een 
honkslag voor Dominique en een 
mooie slag van Arend. Helaas werd 
de bal van Arend gevangen door de 
derde honkman en was Dominique 
doorgelopen naar het derde honk 
zodat hij niet meer op tijd terug kon 
komen en uit werd getikt.
OVVO had nu nog één inning de 
kans om de score te doen kante-
len maar Quinto bleef goed gooien 
en gooide de wedstrijd in het slot 
met drie uit. Door deze overwinning 
staat Thamen Pupillen 3 op de twee-
de plaats in de competitie me een 
gelijk aantal punten als TIW/Survi-
vors en OVVO, zij het dat Survivors 
één wedstrijd minder- en OVVO één 
wedstrijd meer heeft gespeeld.
Het wordt dus nog zéér spannend 
de komende wedstrijden.

Tour De Kwakel aanwezig 
bij tourstart in Utrecht
De Kwakel - Omdat het Kwakel-
se tourspel  dit jaar haar 60-ja-
rig jubileum viert, heeft de tourdi-
rectie in Frankrijk besloten om van 
start te gaan in Nederland. Op erve 
Vlasman lag teveel grint en daarom 
heeft men de start naar Utrecht ver-
plaats, waar de jubilerende deelne-
mers van harte welkom zijn. Zo zal 
op zaterdagochtend de 4e juli een 
bus vanuit De Kwakel vertrekken. 
Hiervoor kunnen de renners van 
het tourspel zich opgeven bij Chris 
Verhoef, tourdekwakel@gmail.com. 
Daarnaast heeft het bestuur van de 
jubilerende wielerliefhebbers al een 
jubileumfeest gepland op zaterdag 
15 augustus, genoeg tijd om de va-

kantie op aan te passen. Half juni 
zullen de deelnemers weer gebeld 
worden om aan het tourspel deel 
te nemen, en of men op de feest-
avond komt. Het bestuur is al druk 
bezig om weer voor drie mooie we-
ken in het Tourhome te zorgen. Elke 
avond moeten dan de ‘Gouden Lap-
pen’, voorspellingen van de verreden 
etappes van de ronde van Frankrijk, 
worden ingeleverd. Dat allemaal 
voor de eer en om in  de gele-, rode- 
of witte trui te mogen rondrijden, of 
de gele petten te mogen dragen. De 
Giro wordt al met argusogen beke-
ken om straks goed beslagen van 
start te gaan en van het spel weer 
een gezellig feest te maken.

Juniorcup
Sinds vorig jaar is er een nieu-
we klasse gekomen bij de Admira-
lencup, namelijk de Juniorcup. Om 
jonge deelnemers, van 9 tot en met 
13 jaar, de kans te geven om mee te 
doen, maar niet gelijk 35 km te hoe-
ven varen. Hiervoor hebben we dit 
jaar een roeitocht van 7 km uitge-
stippeld. Halverwege, bij de Pond-
koekersluis, stoppen de deelnemers 
voor een aantal samenwerkingsop-
drachten en een glas limonade. Ook 
even de tijd om tot rust te komen, 
voordat ze terugkeren naar de fi-
nish.

Kom kijken naar de start!
U bent van harte welkom om de 
spectaculaire start mee te maken. 
U kunt hiervoor langs de Wilhelmi-
nakade meelopen of fietsen. Hier-
onder de starttijden van de deelne-
mers. Mocht u met de boot in Uit-
hoorn liggen aan de nieuwe wa-
terlijn, dan raden we u aan om niet 
tussen 10.00 en 10.30 uur te ver-
trekken. Vertrek op een eerder tijd-
stip of geniet van de explosie van 
kracht waarmee de deelnemers ver-
trekken en vertrek daarna.

Start 35 km junioren
10.00 uur Wachtschip “Olympus”
Start 70 km
10.10 uur Wachtschip “Olympus”
Start 35 km open klasse
10.20 uur Wachtschip “Olympus”
Start Juniorcup
10.30 uur Wachtschip “Olympus”

Legmeervogels MEIDEN 
D11M kampioen!
Uithoorn - Afgelopen zaterdag was 
het zover, de langverwachte bekro-
ning van een mooi en spannend 
voetbalseizoen. Nadat de F meiden 
(geb. jaar 2006-2007) in het najaar 
hun kampioenschap mochten vie-
ren, was het ditmaal de beurt aan 
de meiden van de D11M. De D11M 
werd halverwege het seizoen pas in 
het leven geroepen, nadat de nieu-
we aanmeldingen maar bleven bin-
nenstromen voor het meidenvoet-
bal. Onder begeleiding van de ge-
dreven trainers en coaches (Bart 
Endhoven, Dennis Raadschelders 
en Theo Viveen), mocht dit enthou-
siaste meidengroep vanuit het geb. 
jaar 2003 en 2004, hun kunsten op 
het voetbalveld laten zien. De mei-
dengroep, welke dit seizoen werd 
aangevuld met maar liefst 5 enthou-
siaste beginnelingen, groeide week 
na week en wist daarmee zowel 
vriend als supporter te entertainen. 
We zagen een gezellige meiden-
groep dat als een echt team op het 
voetbalveld stond en menig tegen-
stander  vanaf minuut 1 wist weg te 
blazen. Met nog 1 wedstrijd te gaan, 
een verschil van 6 punten en maar 
liefst 43 doelpunten voor, werd af-
gelopen zaterdag de kampioens-

wedstrijd gespeeld. Op een zonnige 
middag, werden de supporters ge-
trakteerd op een prachtige wedstrijd 
dat ook nog eens met 9-2 werd ge-
wonnen. Hiermee is het voetbalsei-
zoen van de D11M nog niet ten ein-
de, gezien de meiden nog mogen 
vlammen op een aantal toernooien, 
maar wordt er wel alvast vooruit-
gekeken naar volgend seizoen. Zo-
wel de D11M als de andere jeugd-
teams zijn nog op zoek naar nieu-
we enthousiaste meiden, die graag 
willen voetballen bij de Legmeervo-
gels. Wil je graag alvast meetrainen 
(wat tot eind mei nog kan), mag je je 
aanmelden via ledenadministratie@
legmeervogels.nl. Op woensdag 10 
juni is er een bijzondere evenement 
bij Legmeervogels: de ‘Vriendin-
nendag’. Meiden vanaf 5 jaar oud, 
die graag willen voetballen en de-
ze sport wil uitproberen, mogen hun 
vriendinnen meenemen. Voor de-
ze dag staan bijzondere voetbalna-
men op de agenda, die deze vrien-
dinnendag zullen ondersteunen en 
begeleiden. Iedereen kan zich die 
dag vanaf 16.30 uur melden en van 
17.00 – 18.15 uur deelnemen aan de 
voetbalactiviteiten op Sportpark ‘De 
Randhoorn’.

Arbitrale misser leidt 
nederlaag voor KDO in
De Kwakel - Na het kleurloze ge-
lijkspel van vorige week tegen RK-
DES, pakte KDO toch knap de derde 
periodetitel in Kudelstaart. Als klap 
op de vuurpijl van dit seizoen mocht 
KDO daarom afgelopen zondag 
aantreden tegen de gerenommeer-
de tweedeklasser Hoofddorp. In de 
eerste wedstrijd van de nacompe-
titie kon trainer Raymond de Jong 
geen beroep doen op de langdurig 
geblesseerde Sven Vlasman, de ge-
schorste Mathijs van Rijn en de va-
kantievierende Joeri Stange.
Zonder enige druk van buitenaf be-
gonnen de Kwakelaars vol goe-
de moed aan de eerste helft tegen 
het sterk ingeschatte Hoofddorp. 
Na acht minuten spelen leek KDO, 
tot grote vreugde van het massaal 
opgekomen thuispubliek, op voor-
sprong te komen. Maurice Bartels 
schoot namelijk een vrije trap van-
af zo’n 25 meter in ene in de rech-
terbenedenhoek. Niets bleek min-
der waar, want de onzeker ogen-
de scheidsrechter Dumont besloot 
uit het niets om de treffer af te keu-
ren wegens ‘gevaarlijk spel’. Een erg 
dubieuze beslissing, want het was 
spits Rick Kruit die rond het zes-
tienmetergebied in zijn rug werd 
geduwd, dus het afkeuren van het 
doelpunt was allerminst op zijn 
plaats. Een forse domper voor KDO 
die in de daaropvolgende aanval 
de volgende klap moest verwerken 
toen Hoofddorp aan de andere kant 
de score wel opende. Nadat de be-
hendige linksbuiten op de achterlijn 
de bal strak voor het Kwakelse doel 
schoot, werd de bal op tien meter 
afstand binnengeschoten, 0-1. 
Naarmate de eerste helft vorderde, 
nam Hoofddorp de regie volledig in 
handen en moesten de Kwakelaars 
alle zeilen bijzetten om in het spoor 
te blijven van de tweedeklasser. Met 
name de twee snelle en technisch 
vaardige buitenspelers bleken zeer 

lastig af te stoppen voor de verde-
diging van KDO. Het was dan ook 
niet verwonderlijk dat Hoofddorp 
in de 29e minuut hun tweede tref-
fer van de middag wist te maken. 
Na een slimme steekbal vanuit het 
Hoofddorpse middenveld kon op-
nieuw de linksbuiten van de ploeg 
uit de Haarlemmermeer gevaarlijk 
worden. Oog in oog met doelman 
Peter Onderwater faalde hij niet, zo-
dat er een 0-2 stand op het score-
bord verscheen. Ondanks diver-
se mogelijkheden voor Hoofddorp 
werd de kleedkamer met twee doel-
punten verschil opgezocht door bei-
de teams. In de tweede helft be-
sloot trainer Raymond de Jong over 
te schakelen op een 3-4-3 formatie 
en bracht middenvelder Bart Hoving 
binnen de lijnen ten koste van ver-
dediger Danny ten Hoope. Met de-
ze aanpassing kreeg KDO meer grip 
op het verzorgde Hoofddorpse posi-
tiespel en deed er alles aan om een 
felbegeerde aansluitingstreffer te 
maken. Maurice Bartels gleed hal-
verwege de tweede helft in kansrij-
ke positie ongelukkig uit in het vijf-
metergebied, terwijl Rick Kruit in de 
76e minuut schuin voor het doel net 
naast schoot. Vijf minuten voor tijd 
mochten de Kwakelaars van ge-
luk spreken dat Hoofddorp de 0-3 
maakte toen Peter Onderwater werd 
omspeeld, maar de bal uiteindelijk 
in het zijnet belandde. 
Zodoende verloor KDO verdiend 
met 0-2 van Hoofddorp en zal er-
op Tweede Pinksterdag een won-
der nodig zijn om alsnog de tweede 
ronde van de nacompetitie te halen. 
Voordeel is wel dat KDO in Hoofd-
dorp kan beschikken over aanval-
lers Joeri Stange en Mathijs van 
Rijn die hopelijk snel het net kun-
nen gaan vinden en zo de strijd 
open kunnen gooien. De wedstrijd 
begint om 14:00 uur op het sport-
park de IJvelden
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Inlooptrainingen bij KDO 
handbal in De Kwakel
De Kwakel - Lijkt handbaL jou ook 
zo leuk?! Kom dan eens vrijblijvend 
meetrainen bij KDO Handbal! Op 
woensdag 20 en 27 mei 2015 van 
16.00 – 17.00 uur worden er leuke 
inlooptrainingen georganiseerd. Al-
le kinderen van de basisschool zijn 
welkom.

De trainingen bestaan uit hand-
balspelletjes, leuke oefeningen en 
aan het eind een echt wedstrijdje. 
De inlooptrainingen zijn op Sport-
park KDO, handbalveld buiten. Voor 
meer info lorraineschouten@hot-
mail.com. Kom je ook een keer deze 
leuke balsport meedoen?

KDO G 
teams verrast 
met ijs

De Kwakel - De groepen G2 en G3 
hadden zaterdag hun laatste trai-
ningsdag. De ouders bedankten de 
vrijwilligers met een bos  bloemen 
voor hun inzet.
Als verrassing kwam Hans met de 
ijskar en trakteerden de kinderen 
met een heerlijk ijsje.

Legmeervogels handbal-
meiden E2 kampioen!
Uithoorn - De meiden Marisa, Kiki, 
Isabeu, Nikki, Chanice, Esmee, Jana, 
Senna, Lucienne, Brunhilde, Marit 
hebben een uitmuntende prestatie 
neergezet door handbalkampioen te 
worden. Onder leiding van Kim, Es-
ther en Jaap hebben ze week in en 
uit gestreden om genoeg punten te 
halen voor het kampioenschap. En 
het is ze ook nog gelukt.
Geen tegenstander was te groot 
voor hen. Door goed teamwork 
en spirit hebben ze laten zien hoe 
handbal werkt. De verdediging is 
een ondoordringbare muur met een 
uitstekende keeper. Dat blijkt wel 

het uit het geringe aantal tegen-
doelpunten. Ook de opbouw en de 
aanval lopen als een sneltrein! De 
laatste wedstrijd tegen NEA uit Ou-
derkerk aan de Amstel was een pit-
tige, die weliswaar met geringe cij-
fers werd verloren, maar het was 
wel duidelijk dat Legmeervogels uit-
eindelijk de competitie terecht als 
kampioen zou afsluiten. Wat rest 
zijn enorm trotse ouders en familie 
hoe dit team een geweldige presta-
tie heeft neergezet. Dit team heeft 
laten zien hoe je door goede sa-
menwerking en plezier ontzettend 
ver kan komen.

Bloemenkiosk Silvio houdt inzamelings-
actie voor klimmen tegen MS

Uithoorn- Bloemenkiosk Silvio op 
het Legmeerplein, staat al tien jaar 
bekend om zijn verse bloemen en 
planten, gezellige sfeer en bijzonde-
re acties. Eén van deze acties was 
de inzameling van sponsorgeld voor 
Uithoornaar Jeroen van Polen, deel-
nemer aan Klimmen tegen MS. Sa-
men met zijn klanten wist eigenaar 
Silvio Limburg maar liefst € 245,- in 
te zamelen, een bedrag dat hij op 
vrijdag 15 mei aan Jeroen overhan-
digde.
Silvio is blij met deze opbrengst en 
legt graag uit waarom hij besloot 
om de deelname van Jeroen aan 
Klimmen tegen MS te steunen: “Ik 
vind het belangrijk om iets bij te 
dragen en mensen te helpen waar 
ik kan. Daarbij wil ik wel dat mijn 
geld goed terecht komt, en van de-
ze actie wist ik dat de volledige op-
brengst goed zou worden besteed. 
Verder ken ik Jeroen al jaren en 
weet ik dat hij MS patiënten kent uit 
zijn directe omgeving. Ik heb er be-
wondering voor hoe hij deze men-
sen actief helpt met zo’n mooie fy-

sieke inspanning. Ik wens hem heel 
veel succes op 25 mei en ik zal zijn 
prestatie op de voet volgen”.
Het initiatief van Klimmen tegen MS 
brengt al vijf jaar lang mensen in 
beweging tegen Multiple Sclerose 
(MS). Elk jaar beklimmen honder-
den mensen de Mont Ventoux, lo-
pend of fietsend, om sponsorgeld 
te verzamelen voor onderzoek naar 
MS. Jeroen van Polen heeft als doel 
gesteld om drie keer de illustere 
berg te beklimmen op de fiets. “Er is 
nog veel onduidelijk over MS” zegt 
Jeroen “Zo is er nog niet eens be-
kend waar de ziekte door komt, laat 
staan dat deze genezen kan wor-
den. MS heeft een enorme impact 
op patiënten en hun omgeving. In 
Nederland gaan 17.000 MS-patiën-
ten elke dag de strijd aan met hun 
ziekte. Om hen te helpen ga ik op 
25 mei de strijd aan met de Mont 
Ventoux. De inspanning van Silvio is 
voor mij een extra motivatie om mijn 
doel te bereiken. Namens alle MS-
patiënten; bedankt!”
Jeroen volgen en/of sponsoren? Ga 
naar www.klimmentegenms.nl en 
zoek onder acties naar “Ik doe de 
Mont Ventoux”. Voor meer informa-
tie kunt u iedere vrijdag en zaterdag 
terecht bij Bloemenkiosk Silvio op 
het Legmeerplein te Uithoorn.

Bondsbiljartclub Het Fort
De Kwakel - De Kampioenen sei-
zoen 2014-2015 zijn bekend! Het af-
gelopen seizoen is er weer fel ge-
streden om de nodige prijzen, in de 
diverse klassen van de bond. In deze 
bond spelen clubs uit o.a. Aalsmeer, 
Leimuiden, R.A. veen, Weteringbrug, 
Oud Ade, Zoeterwoude, Alphen, 
Ter Aar, Langeraar, Woubrugge, De 
Hoef en De Kwakel.
Er wordt gespeeld in verschillende 
libre klasses, van een hoog tot een 
wat lager niveau, zo gaat dat ook 
met het spelsoort Driebanden. In de 
hoogste poule van het libre spel (de 
C1) is het team van Kees de Bruyn,
Willem Wahlen en Hans van Eijk op 
een prima 2e plaats geeindigd. In 
de hoogste afdeling van het 3 ban-
den, is het team van John van Dam, 

Jos spring in het Veld en Henny van 
Doorn kampioen geworden. Met 
een mooie 3e plaats voor het team 
van Jan van Doorn, Marco van Kes-
sel en Theo Bartels, en de prima re-
serve Rik van Zanten die voor de 
beide teams voor de nodige punt-
jes zorgde. In de (C3 klasse) was er 
ook nog een mooie 3e plaats voor 
het team van Gerard Plasmeyer, Ro-
bert van Doorn, Leon Loos en Jo-
landa Brandse. Al deze teams gaan 
binnenkort Gewestelijke finales 
spelen om een plaats af te dwin-
gen voor het Nederlands kampioen-
schap voor clubteams. Dat is half 
juni in Nieuwegein. Veel succes al-
lemaal! De volgende week hoort u 
wie de felbegeerde SPELTBOKAAL 
heeft gewonnen.

BC De Legmeer en
The Art of Bridge
Uithoorn - Het gaat wat ver Dans-
en Partycentrum te bestempelen als 
Paleis van Schone Kunsten, maar 
naast topprestaties in de dans-
kunst biedt het centrum op woens-
dagavonden onderdak aan kunste-
naars in de bridgewereld. Die de 
kunst verstaan een contract scherp 
uit te bieden, het uitdenken van een 
speelplan en het uitspelen daarvan 
en daarmee een kunstwerk maken 
wat ook bij de tegenstanders be-
wondering oogst. Natuurlijk kennen 
ook wij hooligans met spreekko-
ren, maar die beperken zich meest-
al tot : Ach, het is maar een spel-
letje!! Kunst dus ook op woensdag 
13 mei waar Ger Quelle en Gijs de 
Ruiter bewondering oogsten door 
in de A lijn met 64.17% de eerste 
plaats op te eisen met een ruime 
voorsprong op plaats twee, die door 
Joop van Delft en Frans Kaandorp 
met 58.33% in de wacht werd ge-
sleept. Ook Jan Egbers en Ben Rem-
mers lieten zich niet onbetuigd met 
een percentage van 57.50%. Goed 
voor een derde plaats. Het combi-
paar Gerda Schavemaker en Cora 
De Vroom leken elkaar goed te be-
grijpen en plaatsten zich als vier-
de met 55.83%. De 51.67% voor een 
vijfde plaats werd ingenomen door 
Renske en Kees Visser en sloten 
daarmee de lijst van namen op het 
ereschavot in de A lijn. 

In de B lijn waren het Cobie Bruine 
de Bruin en Trudi Zandbergen die 
overtuigend eerste werden met 60% 
rond. Met op geringe afstand An-
toon Berkelaar en Wil van der Meer 
.Die door een sterk gespeelde laat-
ste tafel hun plaats in de race be-
langrijk wisten te verbeteren. Met 
een percentage van 57.50% wer-
den zij tweede. Hans en Sonja Sel-

man verstevigden hun plaats in het 
algemeen klassement door derde te 
worden met 56.67%. Zoals de ou-
de zongen, piepen de jongen leek 
van toepassing op het spel van Jan 
en An van Schaik die een gedeel-
de vierde/vijfde plaats met 54.58% 
haalden ex aequo met Marja van 
Holst-Pellekaan- van Schaik en 
Sandra Raadschelders. In de C lijn 
waren het Ada van Maarseveen en 
Ans Voogel die weer een zestiger 
aan hun triomftocht konden toevoe-
gen. Met 65% eindigden zij als eer-
ste. Kunst ook bij Henny Heijnen en 
Wim Harding die schitterden op het 
speelveld en uitkwamen met 57.08% 
op een tweede plaats. Een der-
de plaats voor Froukje Kraaij en Ri-
ni Tromp en blijven in de race voor 
promotie naar B. Een forse boost 
in de persoonlijke score voor An-
drew de Graaf en Wouda Roos die 
met 52.08% de vierde plaats wisten 
te halen. Marjan en Jan Wille slui-
ten de rij van artiesten met 51.25% 
goed voor een vijfde plaats. Met 
nog 1 zitting in de vierde competi-
tieronde stevenen we af op de slot- 
en zomerdrives. Per 3 juni gaan we 
van start met de zomerdrive en ook 
u kunt daarbij zijn en proberen uw 
spel tot kunst te verheffen. Uw in-
schrijving bij voorkeur per mail naar 
gerdaschavemaker@live.nl. Na de 
zomerdrive van 2014 hebben we 
afscheid moeten nemen van Lous 
Bakker als spelend lid omdat deel-
name aan een volgend competitie-
seizoen voor hem teveel zou zijn. In 
de afgelopen week moesten wij ver-
nemen dat hij is overleden. Het past 
ons te zeggen dat Lous de kunst 
verstond trotse winnaar, sportieve 
verliezer maar bovenal een prettig 
mens aan tafel te zijn. Daar denken 
wij dankbaar aan terug.

Druk weekend voor de veteranen 60+
Uithoorn - Zaterdag 16 mei Is de 
Ronde van Rijssen verreden. De 
UWTC was sterk vertegenwoordigd 
met de renners Leen Blom, Ben de 
Bruin, John Tromp en Guus Zan-
tingh aan de start. Op een selectief 
parcours met veel bochten en vals 
plat werd vanaf de start het pelo-
ton uit elkaar gereden met als ge-
volg dat na ongeveer drie ronden 
het veld uiteengeslagen was in drie 

groepen. In de kopgroep zat John 
Tromp verder enkele prominen-
te hardrijders als Bert Bakker, Hans 
van Bavel en Aat Kool.

In de tweede groep, van 7 renners, 
zaten Ben de Bruin en Guus Zan-
tingh en in derde groep zat Leen 
Blom. De wedstrijd werd gewon-
nen door Bert Bakker uit Zaandam, 
meervoudige Nederlands Kam-

UWTC wielren rijdt internationaal
Uithoorn - Lorena Wiebes en Stijn 
Ruijter hebben rond Hemelvaart 
een 3-daagse jeugdkoers in Dene-
marken gereden: de Toer de Him-
melfahrt. Op een parcours met flin-
ke heuvels en deelnemers uit heel 
Scandinavië aangevuld met Belgen 
en Nederlanders waren er span-
nende wedstrijden te zien. Op de 
eerste dag wist de 16-jarige Lore-
na uit Mijdrecht er na 48 kilometer 
koers een goede sprint uit te per-
sen waarmee ze knap vierde werd 
in de categorie nieuwelingen en ju-
nioren meisjes. Stijn Ruijter uit Uit-
hoorn finishte netjes in de voorste 
helft van het peloton bij de eerste-
jaars Nieuwelingen. Na een lange 
ochtend etappe was middagetappe 

kort maar krachtig: 10 rondjes van 
1,7 kilometer met flinke klim en di-
to afdaling. Bij de dames 1 renster 
vooruit en de rest had niet genoeg 
zin om haar in te halen. Lorena reed 
lekker mee in het peloton en sloop 
in de laatste ronde voren. Een zesde 
plaats was het resultaat. Ze staat nu 
5e in het tussenklassement. Bij Stijn 
werd er hard gereden zonder vluch-
ters. In de sprint reed er iemand te-
gen zijn stuur waarna hij blij was 
heelhuids de finish te bereiken. Hij 
staat nu met nog 20 andere renners 
op de 7e plaats. 
De tweede dag begon met een tijd-
rit. Met ideaal weer, zonnig en wei-
nig wind gingen de eersten om 8 
uur van start. Stijn was pas om 11.40 

uur aan de beurt dus hij kon rus-
tig uitslapen. Halverwege zijn rit, na 
een stevige klim, ontdekte hij dat de 
route met twee kilometer was inge-
kort. Ofwel hij moest zijn resterende 
energie in minder kilometers kwijt 
en omdat het restant van het par-
cours vooral omlaag was kon hij zijn 
energie niet goed kwijt. Dit resul-
teerde in een 27ste tijd en een 20ste 
plaats in het tussenklassement. 
Jammer dat hij de knullige aankon-
diging in het Deens gemist had. Lo-
rena is nog niet zo van het tijdrij-
den. Ze deed haar best maar zak-
te naar een 15e plaats. In de avond 
etappe heeft ze een beetje revan-
che genomen. Over hetzelfde par-
cours bleef de groep bij elkaar en 

werd ze netjes vierde. Voor Stijn was 
het een relatief rustige avond etap-
pe. Het tempo lag steeds erg hoog 
waardoor er geen succesvolle ont-
snappingen waren. De groep bleef 
tijdens de 31 kilometer korte etap-
pe bij elkaar en Stijn eindige netjes 
in het peloton. Op de slotdag stond 
de Konge etappe op het program-
ma. We sluiten niet uit dat dit de ko-
ninginnenrit betekend.
Die naam was het waardig want in 
ieder rondje van 14,6 kilometer zat 
een lange klim met een stijgings-
percentage oplopend tot 12% en 
verder was het heuvelachtig. Lore-
na moest 5 rondjes en Stijn 6 ron-
des. Bij de dames was er al snel een 
eenzame vluchtster die haar titel vi-
ce wereldkampioen tijdrijden junio-
ren eer aan deed. Een paar ronden 
later ontsnapte er nog een groep-
je rensters. Lorena zat op dat mo-
ment te ver van achteren om mee 
te springen.
Door gebrekkige samenwerking in 
het peloton konden deze vluchters 
wegblijven. Lorena wist vervolgens 
nog wel de sprint van het peloton te 
winnen en pakte daarmee de zes-
de plaats: net op het podium. Daar-
mee eindigde ze op de 11 de plaats 
in de eindrangschikking. Bij Stijn 
was het lang een afvalrace. Zelfs de 
gele trui drager moest lossen. Drie 
ronden voor het einde ontsnapte er 
een groepje van 4 die uit het zicht 
verdwenen. Stijn heeft ze niet zien 
wegrijden en kon dus ook niet mee. 
Hij hielp nog wel mee andere vluch-
ters in te lopen en finishte daarna 
netjes in het sterk uitgedunde pe-
loton van nog ongeveer 20 renners. 
Door de slijtageslag steeg hij in het 
klassement daar de 13e plaats. Zo-
wel Lorena als Stijn kijken terug op 
mooie wedstrijden, met een eind-
klassement in een internationaal 
veld, waar ze trots op mogen zijn.

pioen, voor Fred de Kinkelder uit 
Groenlo en derde werd Hans van 
Bavel uit Sint Anthonis. John Tromp 
wist zich verdienstelijk als 5e te 
klasseren, Guus Zantingh als 9e, 
Ben de Bruin als 12e en Leen Blom 
wist zich als 20e te klasseren zodat 
alle vier de UWTC renners in de prij-
zen vielen.
Zondag 17 mei stonden de UWTC 
renners Leen Blom, Ben de Bruin, 

Nico Fokker, John Tromp en Guus 
Zantingh aan de start van de Joop 
van de Berg Memoriaal 60+ wed-
strijd in Woerden.
De wedstrijd werd gewonnen door 
Willem Hus uit Voorburg voor Fred 
de Kinkelder uit Groenlo en der-
de werd Adri Huussen. John Tromp 
klasseerde zich als 6e en Guus Zan-
tingh als 7e Leen Blom, Ben de 
Bruin en Nico Fokker finishten in 
het peloton. Leen Blom eindigde 
wel als eerste 70+ veteraan in de-
ze wedstrijd.



Atlantis 2 kampioen!

Golfclub Veldzijde succesvol 
bij NGF competitie 2015

Wederom geslaagd turftrappers 
toernooi bij Hertha

De Amstel 2e op Nederlandse 
kampioenschappen

CSW jeugd bedankt René 
van Dijk en Martin de Blieck

Inschrijven voor TVM Bar 
Open 2015

Mijdrecht - Afgelopen zaterdag 
moest het door de Rabobank ge-
sponsorde team van Atlantis 2 haar 
kampioenswedstrijd spelen. Het 
team kent een buitengewoon goed 
veldseizoen wat resulteerde in een 
mogelijk kampioenschap voordat 
alle wedstrijden zijn gespeeld. Deze 
mogelijkheid was er op 16 mei. De 
koploper uit Mijdrecht moest aan-
treden tegen de hekkensluiter uit 
Amsterdam, Vlug en Vaardig 2. At-
lantis kon voor eigen publiek laten 
zien waarom zij kampioen-waardig 
zijn. 
Voordat de wedstrijd begon gaf 
de coach, Peter van der Wel, een 
krachtige speech om zijn ploeg 
scherp te maken voor de kampi-
oenswedstrijd. Ook al moesten ze 
tegen de hekkensluiter, onderschat-
ting was zeker niet op zijn plaats. De 
acht basisspelers, bestaande uit Li-
sanne van Doornik, Sandra Gor-
tenmulder, Berry de Jong, Kristian 
Geerdinck, Chantal Poolman, Wen-
dy Kentrop, Robin van ’t Schip en 
Timo Jongerling, startten ontzet-
tend scherp wat al snel leidde tot 
een 6-1 voorsprong. Door de scher-
pe en felle start was het voor Vlug 
en Vaardig lastig om aansluiting te 
vinden. Daarbij zorgde de ploeg uit 
Mijdrecht er voor dat de aansluiting 
niet mogelijk was. Er werd veel ge-
scoord en weinig doorgelaten door 
Atlantis. Dit leidde tot een 11-2 
voorsprong in de rust.

Voorsprong
Deze voorsprong zorgde ervoor dat 

de ploeg uit Mijdrecht met een ge-
rust hart de tweede helft in kon 
gaan. Ondertussen hadden Manon 
van Scheppingen en Maarten Hel-
sloot, Lisanne van Doornik en Ber-
ry de Jong vervangen. Atlantis bleef 
in de tweede helft goede aanval-
len opzetten maar dit zorgde in de 
tweede helft tot minder doelpunten. 
In de tweede helft werd er uitein-
delijk maar zes keer gescoord door 
de ploeg uit Mijdrecht. Daarbij wist 
Vlug en Vaardig vaker de korf te vin-
den en scoorde vier keer in de twee-
de helft. Dit resulteerde in een 17-6 
overwinning voor Atlantis. De ploeg 
was euforisch en iedereen sprong 
elkaar in de armen nadat het laatste 
fluitsignaal was gefloten. 
Tevens werd er in de kampioens-
wedstrijd afscheid genomen van 
vier trouwe Atlantis leden. Sandra 
Gortenmulder, Robin van ’t Schip, 
Kristian Geerdinck en Peter van der 
Wel hebben aangegeven te stop-
pen na dit seizoen. De drie spelers 
en de coach werden door de team-
leden en het publiek van harte be-
dankt voor hun inzet. 
Ook wil Atlantis 2 alle reserves, Eve-
lien van Senten (die de reservespe-
lers regelde), de technische com-
missie en uiteraard het publiek be-
danken voor alle steun en inzet in 
de afgelopen periode. Dit werd door 
het hele team zeer gewaardeerd. 
Atlantis 2 gaat nu bijkomen van een 
geslaagd kampioensfeest en hoopt 
volgend jaar iedereen langs of tus-
sen lijnen van het korfbalveld terug 
te zien.

Wilnis - Golfclub Veldzijde is glans-
rijk uit de competitie van de Ne-
derlandse Golf Federatie (NGF) ge-
komen. In totaal hebben 13 teams 
meegedaan aan deze competi-
tie, waarvan twee teams meededen 
aan de zogeheten C-competitie, ge-
speeld over Par 3 banen. De jeugd-
competitie start op 31 mei. Golfclub 
Veldzijde zet twee jeugdteams in.
Het Heren 1/36 holes team van Golf-
club Veldzijde is ongeslagen geble-
ven en is daarmee gepromoveerd en 
zal in 2016 meespelen in de twee-
de klasse. Na poulekampioen te zijn 
geworden moest Het Dames 1/27 
holes team op 17 mei een promo-
tie wedstrijd spelen en door met 14-
4 te winnen, promoveren de dames 
naar de hoofdklasse. De teams van 
Heren 2/27 holes, Heren 2/36 holes 
en Heren Senioren 2/27 holes zijn 
ook kampioen geworden en pro-
moveren naar een hogere klas-
se. De twee teams die mee deden 

aan de competitie voor de NGF C-
competitie zijn minder fortuinlijk ge-
eindigd en beiden helaas gedegra-
deerd. Golfclub Veldzijde heeft de 
competitieteams gesteund door ex-
tra trainingen en de teams zelf heb-
ben het zo ver geschopt door team-
geest en plezier in de uitdagingen 
van de golfsport. Het is in de golf-
sport gebruikelijk dat een team niet 
op de home course speelt. Golf-
park Wilnis, waar Golfclub Veldzijde 
speelt, heeft sinds begin april 2015 
veel teams verwelkomd die kwamen 
strijden om de kampioenstitel. De 
vereniging heeft zich net als de ex-
ploitant van de baan en het clubhuis 
goed op de kaart gezet bij de be-
zoekende teams uit de verschillen-
de poules. 
De inzet van de golfers en de door 
de vereniging aangeboden extra 
trainingen zijn ruimschoots beloond 
met dit mooie resultaat van 5 teams 
die kampioen werden. 

Vinkeveen - Op Hemelvaartsdag 
werd zoals gebruikelijk het traditio-
nele Turftrapperstoernooi georgani-
seerd door sv Hertha te Vinkeveen.
Onder zeer goede weersomstandig-
heden( in vergelijk met de rest van 
Nederland) werd het voetbalpro-
gramma afgewerkt. Er hadden zich 
20 teams aangemeld en die speel-
den eerst 3 wedstrijden om tot een 
winnaars en een loozerspoule te ko-
men. 
De eerste 10 besten kwamen in de 
wnnaarspoule en de anderen wer-
den verdeeld over 2 loozerspou-
les. Nadat er 70 wedstrijden waren 
gespeeld kwamen de Schans en 
Wave/MZ in de uiteindelijke finale, 
die gewonnen werd door Wave/MZ 
,die de Schans met 2-1 versloegen.
Dit toernooi wat al jaren wordt geor-
ganiseerd door sv Hertha is meest-
al ook een reünie van oud-spelers 
en van spelers ,die inmiddels bij an-

dere verenigingen hun geluk be-
proeven. Bij de prijsuitreiking brak 
de zon goed door en mede door de 
gezellige muziek en door 2 arties-
ten werd het een zeer geanimeer-
de middag/avond en kon de organi-
satie weer terug kijken op een zeer 
geslaagd festijn. De meeste teams 
gaven zich gelijk al weer op voor het 
volgende toernooi, maar hoe dat ge-
houden gaat worden dat weet men 
nog niet precies, mede omdat de 
kantine is verplaatst en er een veld 
minder zal zijn. Maar dat dit bij ie-
dereen in de smaak vallende  toer-
nooi door zal gaan dat staat als een 
paal boven water. Via deze weg wil 
de organisatie ook alle scheidsrech-
ters,  de E.H.B.O, alle  barmedewer-
kers en buurman de Vinken ( die al-
tijd maar weer hun kleedkamers be-
schikbaar stellen)  bedanken. Want 
zonder zoveel steun zou dit niet mo-
gelijk geweest zijn. 

Regio - Afgelopen zondag zijn 4 
“veteranen” van Zwem- polovereni-
ging De Amstel naar zwembad De 
Tongelreep in Eindhoven afgereisd 
voor de Open Nederlandse Masters 
Kampioenschappen onder leiding 
van coach Frank Sijmons. Om 14:22 
uur viel het startsein voor de 4x100 
meter wisselslag, met serieuze me-
daillekansen waren er toch wat ze-
nuwen. Bart van der Zwaan mocht 
beginnen met de 100 rugslag. In een 
50 meter bad kan 1 baantje voor je 
gevoel heel lang duren zeker op 
de rugslag, maar Bart zwom een 
mooie tijd van 1.10.90. Daarna was 
het de beurt aan Nick Drenth, on-
danks dat er twee keerpuntmoge-
lijkheden minder waren zwom Nick 
een hele goede tijd op de schoolslag 
1.20.57. Ondanks de goede presta-
ties bedroeg het gat met de nummer 
1 op dat moment 5 seconden, ons 
vlinderslagkanon Nick Sijmons wist 
dit terug te brengen naar 3 seconde 
met een mooie tijd van 1.03.53. Toen 
was het de beurt aan Jeffrey van ’t 
Schip om als slotzwemmer het gat 
dicht te zwemmen. Helaas lukte dat 
niet helemaal, zijn tijd was 0.59.19 

en eindigden ze met 1,5 seconde 
achterstand op een goede tweede 
plaats. 
 
Nick Sijmons was de enige van de 
heren die individueel in actie kwam 
en deed dit op de 100 meter vlinder-
slag. Na 50 meter lag hij nog rond 
de vijfde positie, maar hij zwom 
daarna het hele veld op een hoop 
en tikte als eerste in de serie aan; 
1.03.93, vijfde van Nederland!
 
Tot slot, de heren 4x50 meter vrije 
slag. Ook hier serieuze medaille-
kansen. Na de zoenen van de me-
daillemeisjes bij de eerste medaille-
ceremonie was iedereen er extra op 
gebrand om dit nog een keer mee 
te maken. Na uitstekende tijden van 
Nick Sijmons met 0.26.93, Bart van 
der Zwaan met 0.27.47, Nick Drenth 
met 27.91 en Jeffrey van ‘t Schip met 
0.26.36 mochten er weer zilveren 
medailles worden opgehaald! En de 
zoenen niet te vergeten! De heren 
en coach Frank Sijmons kunnen te-
vreden terugkijken op een zeer ge-
slaagde dag voor de Amstel op lan-
delijk niveau.

Wilnis - Tijdens het jaarlijkse CSW 
minikamp werden jeugdtrainer en 
coördinator René van Dijk en jeugd-
trainer Martin de Blieck, bedankt 
voor hun ongekende en jarenlan-
ge inzet voor de voetballende jeugd 
van CSW. Na respectievelijk 20 jaar 
(Martin) en 15 jaar (René) vinden 
beide heren het tijd om het stok-
je over te dragen aan een volgen-
de generatie trainers. Iedere woens-
dagmiddag stonden zij klaar om de 
jongste voetballers de techniek en 
het plezier van voetbal mee te ge-
ven. Hagel of regen, een training van 
René en Martin werd niet zomaar af-
gezegd. De energie en enthousias-
me van beide heren was ongekend 
en brachten zij over op de jonge 
voetballers. Ook op zaterdag waren 
zij op het veld te vinden om de pres-
taties van “hun jongens” te volgen 
en om ze vanaf de zijlijn te coachen. 

Trainer
Naast trainer was René tevens coör-

dinator van de CSW jeugd. Als co-
ordinator was hij in overleg met de 
trainers o.a. verantwoordelijk voor 
de team indelingen, was hij con-
tactpersoon en eerste aanspreek-
punt en zorgde hij voor regelmatig 
overleg tussen de trainers en leiders. 
Naast deze veelomvattende taak be-
oefende René nog vele nevenacti-
viteiten bij de club. Jarenlang heeft 
hij in de organisatie van het mini-
kamp gezeten. De Sinterklaascom-
missie blijft hij dit jaar nog onder-
steunen en als trainer van het team 
van zijn zoon blijft hij ook nog actief. 
Of de trainers zich nu zullen gaan 
vervelen? Dat denken zij niet. Mar-
tin wordt voor het eerst opa en zal 
veel tijd met zijn kleinkind doorbren-
gen en René gaat genieten van zijn 
eiland in de Vinkeveense plassen. 
CSW neemt afscheid van twee veel 
betekende trainers van deze club. 
CSW jeugd en ouders bedanken Re-
né en Martin voor alles wat zij heb-
ben gedaan. 

Mijdrecht - Traditiegetrouw orga-
niseert Tennis Vereniging Mijdrecht 
weer haar open toernooi. Dit vindt 
plaats van 13 t/m 21 juni en is toe-
gankelijk voor alle tennisspelers. Er 
worden zoveel mogelijk wedstrijden 
in poules ingedeeld en het enkel-
spel (15+ en 35+) wordt op actu-
ele rating gespeeld. Daarmee heeft 
men altijd een tegenstander van ge-
lijkwaardige speelsterkte. Nieuw dit 

jaar is het senior 55+ dubbeltoer-
nooi dat overdag plaats vindt. TVM 
Bar Open is een sportief aantrek-
kelijk, maar ook gezellig toernooi 
waarbij de commissieleden niet al-
leen zorgen voor een goed wed-
strijdverloop maar ook voor vele ac-
tiviteiten rond de banen. Inschrij-
ven voor het toernooi kan tot en met 
1 juni via toernooiklapper of via de 
TVM website www.tvm-mijdrecht.nl. 

Argon F3 kampioen!
Mijdrecht - De spelers van Argon 
F3 hebben na de champions league 
voor het eerst deelgenomen aan de 
voetbal competitie. Hierin zijn zij be-
geleid door een fanatieke vader en 2 
spelers van Argon A1. 
Zaterdagochtend stonden de jonge 
spelers voor de taak om in Vinke-
veen Hertha F2 te verslaan. Omdat 
de thuis wedstrijd 0-0 was gebleven 
was de missie om te scoren hoog. 

Alleen bij winst zou Argon F3 kam-
pioen worden. 
Door goed samenspel, fanatieke 
verdediging en een sterke keeper is 
het deze jonge talenten gelukt om 
met maar liefst een overwinning van 
1-4 ervoor te zorgen dat het kampi-
oenschap behaald werd.
Met medailles, champagne en spe-
ciaal gemaakte t-shirts werd dit 
feest gevierd.

Van links naar rechts: Yanick, Noa, Sam, Richard, Mark, Danny, Stefan, Alec, 
Klaas, Jayden en Justin. Afwezig: speler Cas en leider Marc

De Vinken C1 weer 
ongeslagen kampioen
Vinkeveen - Veel stond er niet meer 
op het spel voor De Vinken C1. Vo-
rige week had de ploeg het kampi-
oenschap veiliggesteld tegen recht-
streekse concurrent DES uit Delft. Dat 
was maar goed ook, want in de dagen 
voor de laatste wedstrijd tegen DKV 
uit IJmuiden werd de ploeg van Ingrid 
Hagenaars en Diana van Dasler ge-
confronteerd met een aantal blessu-
res (Max de Haan en Ravi Brockhoff). 
Daarnaast kon Finn Kroon niet spe-
len omdat hij mee moest doen met 
de B1. Met Joran Polhuis op de plaats 
van Max de Haan startte de thuis-
ploeg wat onwennig. Samen met Ravi 
Brockhoff, die het toch voor een helft 
wilde proberen, Zoë van Dasler en 
Bente Claassen vormde hij de eerste 
aanval. Verdedigend kreeg Tom Vis de 
taak om de gevaarlijkste man aan de 
kant van de bezoekers uit te schake-
len. Dat moest hij doen, samen met 
Mark de Rooij, Jiska Kroon en Fem-
ke Vousten. 

In de eerste 20 minuten van de wed-
strijd gingen het spel en de score ge-
lijk op. Tot de 3-3 scoorden de beide 
ploegen om en om. Een tussensprint-
je bracht De Vinken een minuut voor 
rust op 5-3, maar een vrije bal vlak 
voor het rustsignaal betekende een 
ruststand van 5-4. Na rust nam Bart-
Jan Burggraaff zoals afgesproken de 
plaats van Ravi in. Met de wind in 
de rug nam de thuisploeg het heft in 
handen. 
Na diverse kleine kansjes van met 
name Bente Claassen, was het Joran 
Polhuis die van afstand voor 6-4 zorg-
de. DKV stelde daar weinig gevaar te-
genover en nadat Femke Vousten en 
Tom Vis de 7-4 en 8-4 hadden aange-
tekend, was de buit eigenlijk al bin-
nen. Nadat Joran wederom van af-
stand voor 9-4 had gezorgd, maak-
te Tom Vis het mooiste doelpunt van 
de wedstrijd. Op volle snelheid pas-
seerde hij zijn directe tegenstander 
en rondde de doorloopbal fraai af: 

10-5. Na het laatste fluitsignaal geen 
waanzinnige taferelen. De ploeg was 
natuurlijk wel blij met het ongeslagen 
kampioenschap. Dus plaats voor een 
klein feestje met bloemen, drinken en 
zelfgebakken taart was er zeer zeker. 
Al met al een feestelijke afsluiting van 

Van links naar rechts staand: Tom Vis, Finn Kroon, Femke Vousten, Ravi Brock-
hoff, Max de Haan en Mark de Rooij. Gehurkt: Diana van Dasler (trainster), 
Zoë van Dasler, Jiska Kroon, Bente Claassen en Ingrid Hagenaars (trainster-
coach).

een mooi seizoen. Want het was niet 
het eerste kampioenschap dat ge-
vierd werd. Nadat ze in de herfst en 
in de zaal al kampioen geworden wa-
ren in de derde klasse, bleek dit voor-
jaar dus ook de tweede klasse geen 
probleem voor deze talentvolle ploeg. 
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