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Ziekenhuis Amstelland opent 
tijdelijke polikliniek Uithoorn
Uithoorn - Vooruitlopend op het 
in aanbouw zijnde Gezondheids-
centrum opent Ziekenhuis Amstel-
land een drietal poliklinieken in het 
Woonzorgcentrum Het Hoge Heem 
in Uithoorn. Voor het bezoek aan 
een gynaecoloog, dermatoloog of 
KNO-arts is het vanaf heden moge-
lijk om in Uithoorn een afspraak te 
maken.
“Voor patiënten uit de regio is het 
een plezierig alternatief om voor een 
consult niet helemaal naar Amstel-
veen te hoeven komen”, aldus Judith 
Schmidt, KNO arts. “Het gezond-
heidscentrum is vanaf 2011 natuur-

lijk in gebruik, maar wij wilden onze 
patiënten nu al deze mogelijkheid 
bieden.” Dermatoloog Marc Nahuys 
vertelt: “Wij hebben reeds geruime 
tijd op de woensdag een spreekuur 
in Aalsmeer en dat bevalt erg goed. 
Dat we nu ook al in Uithoorn kun-
nen starten is een welkome aanvul-
ling! Gezien het aantal patiënten uit 
de regio verwachten wij ook veel 
belangstelling voor ons spreekuur 
in Uithoorn”, meldt Alexander Mo-
zes, gynaecoloog. “En zeker voor 
ouderen en zwangere patiënten is 
het heel fijn dat ze niet meer zo ver 
hoeven reizen voor een consult.”

Tijdelijke poli
Vanaf mei 2010 houden de derma-
tologen, gynaecologen en de keel-, 
neus- en oorartsen (KNO) van Zie-
kenhuis Amstelland ook spreekuur 
in Uithoorn. Dit betekent dat patiën-
ten uit de regio Uithoorn en omstre-
ken voor een afspraak bij de arts 
niet meer naar Ziekenhuis Amstel-
land hoeven te komen, maar ook 
naar Uithoorn kunnen. Voor behan-
deling en opname is een bezoek aan 
het ziekenhuis wel noodzakelijk. 
De tijdelijke polikliniek is geves-
tigd in Woonzorgcentrum Het Ho-
ge Heem, naast Winkelcentrum Zij-

delwaard. Zodra het Gezondheids-
centrum Uithoorn geopend wordt 
(planning 1e kwartaal 2011), zal de 
polikliniek daar naartoe verhuizen.

Afspraak maken
Patiënten die de voorkeur geven 
aan een afspraak in Uithoorn, kun-
nen op de gebruikelijke wijze (tele-
fonisch) een afspraak maken bij de 
Polikliniek Dermatologie, Gynaeco-
logie/Verloskunde of KNO van Zie-
kenhuis Amstelland. Bij het maken 
van de afspraak kunnen patiënten 
aangeven dat men graag naar de 
vestiging in Uithoorn wil.

BP ZIJDELWAARD
H. Heyermanslaan 2
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Scouting grote ‘winnaars’ bedrijvensportdag 

Een cheque van e 5.000,- 
voor beide verenigingen
Uithoorn/De Kwakel - Afgelopen 
zaterdag 29 mei organiseerde Li-
onsclub Uithoorn voor alweer de 15e 
keer de jaarlijkse bedrijvensport-
dag. Dit keer bij Poldersport in De 
Kwakel. Acht deelnemende organi-
saties en bedrijven uit Uithoorn, De 
Kwakel en Mijdrecht streden om de 
wisselbeker. Maar het belangrijkste 
was natuurlijk het uiteindelijke be-
drag dat de sporters met hun spon-
soren bij elkaar wisten te brengen 
voor het goede doel. Een opgeto-
gen burgemeester mevrouw Dag-
mar Outshoorn kon, in een van haar 
eerste officiële optredens als nieuwe 
burgemeester van Uithoorn, onder 
groot applaus tweemaal een cheque 
van e 5.000,- overhandigen aan de 
bestuursleden van scouting De Kwa-
kel, mevrouw Jeannette ten Brink, 
en aan de Admiralengroep Uithoorn.  

de heer Rob Groenink. In zijn dank-
woord deelde de heer Cor Onderwa-
ter mee dat deze fantastische bedra-
gen gebruikt gaan worden voor de 
nieuwbouw van een clubhuis in De 
Kwakel en voor de opknapbeurt van 
de accommodatie in Uithoorn.

De wisselbeker voor Scouting 
De Kwakel
Buiten de cheque van 5.000,- euro 
mocht het team van Scouting Sint 
Johannes De Kwakel ook de eerste 
prijs, de wisselbeker,  in ontvangst 
nemen. Onder de bezielende aan-
voering van captain Jeannette ten 
Brink wisten zij op het totaal van alle 
sportonderdelen de meest geduchte 
tegenstander Grond- Water- en We-
genbouwbedrijf Fronik uit Mijdrecht 
te verslaan. In de ochtenduren kreeg 
het team van de gemeente Uithoorn 

het tijdens een moeilijk spelcircuit 
zwaar te verduren tegen de plaat-
selijke bedrijven als UBA en Ma-
kelaar EKZ/Koop Lenstra. Na een 
heerlijke boerenlunch trokken al-
le teams samen met instructeurs 
de polder in voor een spectaculaire 
poldersurvivaltocht, waarbij  zo’n 10 
keer een natuurlijke ‘hindernis’ in de 
vorm van een 15 meter brede pol-
dersloot opdoemde. Het was de be-
doeling om droog de overkant te ha-
len, maar dat was voor maar weinig 
deelnemers weggelegd. Ook op dit 
onderdeel bleek scouting De Kwa-
kel de sterkste groep. De profes-
sionele leiding van de instructeurs 
van Poldersport zorgde ervoor dat 
de organisatie perfect verliep. Met 
een drankje en bitterballen, aange-
boden door Poldersport, konden de 
sporters, hun supporters en de or-

Andere partijen onderschrijven 
urgentie niet
Gemeentebelangen pleit 
voor ‘aankleden’ lege 
winkels Oude Dorp
Uithoorn - Gemeentebelangen 
heeft bij een inventarisatie van het 
winkelbestand aan de Dorpsstraat, 
Marktplein en Wilhelminakade ge-
constateerd dat er minimaal zes 
winkelpanden leegstaan op een to-
taal van zesendertig. Binnenkort 
wordt daar helaas een zevende lege 
winkel aan toegevoegd. “Ons is niet 
bekend op welke termijn bedoelde 
panden weer in gebruik genomen 
zullen worden. Dit doet behoorlijk 
afbreuk aan het aanzicht van het 
oude dorp voor zowel inwoners, 
passanten en toeristen met verblijf-
functie. Dit geldt ook voor mogelij-
ke huurders”, aldus Gemeentebe-
langen.  
Tijdens de Gemeenteraad van afge-
lopen donderdag vroeg Gemeen-
tebelangen de andere fracties van 
de raad, middels een motie, steun 
te geven aan hun plan het College 
te verzoeken contact op te nemen 
met de eigenaren van de leegstaan-
de panden. Dit met als doel samen 
met de eigenaren van de beschre-
ven panden te komen tot een ver-
betering van de uitstraling: “De sug-
gestie die wij hebben gedaan is 
leegstaande etalages in te richten 
met informatie over het Masterplan 

dorpcentrum en/of historisch foto-
materiaal. Snelheid is daarbij ge-
wenst, zodat het gereed is voordat 
het hoogseizoen aanbreekt. 
Onze hierover ingediende motie 
werd echter verworpen. De reden 
om deze motie te verwerpen was 
voor de coalitiepartijen VVD, PvdA 
en DUS dat het al meegenomen 
was in het coalitieprogramma, zodat 
de motie ‘overbodig’ was. Het CDA 
vond dat dit een zaak van de win-
keliersvereniging zou zijn en stem-
de om die reden tegen. De fractie 
van Ons Uithoorn steunde ons ini-
tiatief om het college te vragen nu 
te beginnen met het verbeteren van 
het aanzicht van het Oude Dorp. Het 
enige verschil van Gemeentebelan-
gen met het coalitieprogramma is, 
dat wij vragen of vóór het begin van 
het zomerseizoen al gestart wordt 
met de actie vanuit het college. 
Nu zal het echter nog jaren duren 
en tot zolang mogen we “genieten” 
van een troosteloze en Uithoorn on-
waardige aanblik. En dat is het laat-
ste dat we zouden willen!” aldus Ge-
meentebelangen. “Een gemiste kans 
om snel -en op eenvoudige wijze- 
iets te verbeteren waar we allemaal 
iets aan hebben.”

Politie zoekt getuigen
inbraak pompstation
De Kwakel - Maandagochtend 31 
mei rond 03.10 uur hebben drie ver-
dachten geprobeerd in te breken 
bij een garage/pompstation aan de 
Noordzuidroute in De Kwakel. 
Eén van de verdachten wist zich 
toegang te verschaffen tot het pand 

door een ruit in te slaan. Op het 
moment dat hij het pand binnen-
trad, ging het alarm af, waarop de 
drie verdachten er vandoorgingen 
op twee scooters. Zij reden richting 
De Kuil en vervolgens richting Uit-
hoorn/De Kwakel. Van één verdach-

te is een signalement beschikbaar: 
de man met vermoedelijk een blan-
ke huidskleur droeg een bivakmuts 
met daarover een zwarte helm met 
waarschijnlijk de tekst ‘Nau Fashion 
Design’ op de zijkant. Hij droeg een 
donkerkleurige jas en broek en had 

Oproep
getuigen

De Kwakel - “Wie heeft de aan-
rijding gezien op zondagmiddag 
31 januari om 17.30 uur in De 
Kwakel op een met natte sneeuw 
bedekte Boterdijk ter hoogte van 
Ass. kantoor Oosterveer nummer 
197? Ik, als gedupeerde, kwam 
van de Traverse richting Drecht-
dijk. Uit tegengestelde richting 
kwamen over de brug twee kop-
lampen slingerend op mij af en 
torpedeerden mij en mijn vrouw 
bijna de sloot in. Maar nu gaat 
de tegenpartij beweren dat ik 
links van de weg reed. 
Maar aan de sporen heeft ook 
de politie gezien dat ik 30 cm 
was opgeschoven en bij stilstand 
op het randje van de slootkant 
stond. Maar het is jammer dat de 
politie (drie personen) daar geen 
proces-verbaal van heeft opge-
maakt, dus winst voor de verze-
kering van de tegenpartij. Mijn 
rechtsbijstandverzekering stuurt 
mij een briefje dat, als er geen 
getuigen zijn, ik mijn eigen scha-
de mag betalen en dat kan je als 
A.O.W.-er net niet hebben. 
Dus heeft u dit gezien, meldt u 
dit a.u.b. Ik zal u zeer dankbaar 
zijn.”

Meldadres: A.J. van Zwieten, 
Koekoekstraat 20, 2421 XJ 
Nieuwkoop. Tel 0172-571497.

ganisatie van Lions Club Uithoorn 
terugkijken op een zeer geslaagde 
bedrijvensportdag. Wedstrijduitslag: 
1. Scouting St.Johannes De Kwakel  
2. Fronik BV uit Mijdrecht, 3. UBA 
Bouw team B, 4. UBA Bouw team 
A, 5. Comhan Holland BV, 6. Admi-
ralengroep Uithoorn, 7. Combinatie 
makelaars EKZ/Koop Lenstra, 8. Ge-
meente Uithoorn.

handschoenen aan. De man droeg 
sportschoenen of gympen, vermoe-
delijk van het merk Adidas of K-
Swiss. Zijn scooter had een witte 
kentekenplaat.

De politie wil graag in contact ko-
men met mensen die deze bewus-
te ochtend iets hebben gezien aan 
de Noordzuidroute of denken te we-
ten wie de verdachten zijn. Zij kun-
nen bellen met nummer 0900-8844. 
Via Meld Misdaad Anoniem (0800-
7000) kunnen zij anoniem hun infor-
matie doorgeven.

GeeN KrANT oNTvANGeN?
Bel 0297-581698
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A L G e m e n e  i n F O R m A t i e
Gemeente uithoorn 
Postadres:
Postbus 8
1420 AA Uithoorn

Bezoekadres:
Laan van Meerwijk 16
1423 AJ Uithoorn
telefoon: 0297 513111
e-mail: gemeente@uithoorn.nl
website: www.uithoorn.nl

Receptie
De receptiebalie bij de ingang van 
het gemeentehuis is geopend van:
ma. t/m do. 8.30-17.00 uur
vrijdag 8.30-12.30 uur

Publiekszaken
Openingstijden
Vrije openstelling
maandag 8.30-12.00 uur
dinsdag 8.30-12.00 uur
woensdag 8.30-12.00 uur
  12.30-16.30 uur
donderdag 8.30-12.00 uur
  18.00-19.30 uur
vrijdag 8.30-12.00 uur
Op afspraak
dinsdag 12.30-16.30 uur
donderdag 12.30-16.30 uur
Voor alle gemeentelijke dienst-
verlening kunt u ook bellen met 
Publiekszaken: 0297-513111

Loket wonen welzijn 
en Zorg (wwZ)
Openingstijden
ma. t/m vr. 08.30-12.30 uur
telefoon: 0297-513131
e-mail: loketwwz@uithoorn.nl

Cluster werk en inkomen
Openingstijden balie 
ma. en vr. 9.00-11.00 uur 
wo.  13.30-15.30 uur
telefonisch spreekuur 
ma. t/m vr. 9.00-11.00 uur
Tel. is 0297 - 513255.

wilt u de burgemeester of één 
van de wethouders spreken? 
U kunt dan een afspraak maken 
met hun secretaresse te bereiken 
op 0297 513 151. Maar u kunt ze 
ook direct een e-mail sturen met uw 
vraag of opmerking. 
Hierbij de verschillende adressen: 
burgemeester.oudshoorn@ 
uithoorn.nl 
wethouder.verheijen@uithoorn.nl 
wethouder.zijlstra@uithoorn.nl 
wethouder.levenbach@uithoorn.nl

Vreemdelingenzaken
Voor vreemdelingenzaken kunt 
u alleen nog op afspraak terecht. 
Voor een afspraak kunt u bellen 
met Publiekszaken: 0297-513111 

Openingstijden Bibliotheek
ma. + vr. 14.00-20.00 uur 
di. + do. 14.00-18.00 uur
wo. 11.00-18.00 uur
za.  11.00-15.00 uur

Openingstijden 
Dorpshuis De Quakel
ma. t/m vr.  9.00-12.00 uur 
  19.00-00.00 uur

Alarm
Centrale tel.s 
van diverse hulpdiensten: 
- Ambulancevervoer, 
 brandweer, politie: 112 
- Politie niet-spoedeisend: 
 0900 8844 
- Storingsnummer brandweer 
 (centrale): 0297 565656 
- Huisartsen spoedgevallen 
 overdag: 0297 531111
- Huisartsen spoedgevallen 
 ’s avonds en in het weekend: 
 020 4562000 

in het geval van een ramp
Zet uw radio aan en stem af op: 
-  Radio Noord-Holland: 88.9 
 MHz ether en 93.1 MHz kabel
-  Radio 1: elk heel uur 
 ANP Nieuws 98.9 Mhz ether 
 en 96.1 MHz kabel 
 -  Rick FM: 106.3 MHz ether 
 en 99.00 MHz kabel

Klacht
- Over gemeentelijke zaken?
 Bel Publiekszaken, 
 0297-513111
- Over vliegtuiglawaai? 
 Bel de commissie Regionaal 
 Overleg Schiphol, 
 020-6015555
 Of neem contact op met 
 Platform Overlast Schiphol, 
 www.platformuithoorn.nl, 
 Postbus 131, 
 1420 AC Uithoorn
- Over het milieu? 
 Bel Publiekszaken, 
 0297-513111 of het 
 provinciale milieuklachtennr. 
 023-5310200
- Over het functioneren 
 van de sirenes? 
 Bel de regionale brandweer 
 Amsterdam, 020 5556014

Afvalservicelijn 
0800-0221 768 (gratis)

steunpunt huiselijk geweld
Als u behoefte heeft aan hulp of 
advies kunt u bellen met nummer 
020-6116022. Dit nummer is 24 uur 
per dag bereikbaar, buiten kantoor-
uren alleen voor acute gevallen.

Actueel gemeentenieuws 
op internet 
Actuele en spoedeisende medede-
lingen van het gemeentebestuur 
kunt u dagelijks lezen op de inter-
netpagina www.uithoorn.nl. Voor in-
formatie over de omlegging van de 
N201 gaat u naar www.n201.info

Redactie
Cluster Communicatie
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
gemeentepagina@uithoorn.nl
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Op 9 juni aanstaande zijn de Tweede Kamerverkiezingen. U kunt als kie-
zer in elk willekeurig stembureau in Uithoorn stemmen. Met een kiezers-
pas kunt u ook in een andere gemeente stemmen. En u kunt iemand uit 
Uithoorn of uit een andere gemeente machtigen om voor u te stemmen. 
De stembureaus zijn op 9 juni open van 7.30 tot 21.00 uur. De stempas 
heeft u omstreeks 19 mei thuis ontvangen. De kandidatenlijst wordt in de 
eerste week van juni huis-aan-huis bezorgd. Als u gaat stemmen, vergeet 
dan niet uw stempas én een geldig legitimatiebewijs, zoals een paspoort, 
identiteitskaart of rijbewijs mee te nemen. U mag namelijk niet stemmen 
als u zich niet kunt identificeren.

stempas kwijt of niet ontvangen
Heeft u geen stempas ontvangen, bent u de pas kwijt, of is de pas be-
schadigd, dan kunt u uiterlijk 8 juni tot 16.30 uur een vervangende stem-
pas aanvragen bij de afdeling Publiekszaken
Vindt u de “oude” stempas alsnog terug, dan kunt u daar niet meer mee 
stemmen. Stemmen kan alleen met de nieuwe stempas.

Indentificatieplicht
Bij het uitbrengen van uw stem moet u zich kunnen identificeren met 
een geldig identiteitsbewijs. Geldige identiteitsdocumenten zijn het  
Nederlandse paspoort, identiteitskaart of rijbewijs. Bij de verkiezing van 
de Tweede Kamer mag u een paspoort, rijbewijs of identiteitskaart ge-
bruiken dat/die op 9 juni 2010 (de dag van de stemming) maximaal 5 jaar 
is verlopen. U mag dus een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs gebrui-
ken waar op staat “geldig tot 10 juni 2005” of elke latere datum.

iemand anders laten stemmen in uithoorn
Kunt u op 9 juni niet gaan stemmen? Dan kunt u een andere kiezer uit Uit-
hoorn, die ook een stempas heeft ontvangen, machtigen. Dat kan door 
samen met de gemachtigde de volmacht op de achterkant van de stem-
pas in te vullen. De gemachtigde mag niet meer dan twee volmachten 
aannemen en moet de volmachtstem gelijk met de eigen stem uitbren-
gen. Het geven van een machtiging kan tot en met 9 juni. Vergeet niet 
de gemachtigde ook een kopie van uw (geldig) identiteitsbewijs mee te 
geven.

Overzicht van stembureaus
Op uw stempas staat het stembureau dicht bij u in de buurt, maar u kunt 
in elk stembureau in Uithoorn stemmen. Een overzicht van de stembu-
reaus én de extra stembureaus staat hieronder en op de achterkant van 
de kandidatenlijst. Op de kandidatenlijst staat ook op welke manier ge-
stemd moet worden. Dat is weer met een stembiljet en het rode potlood.
- Gemeentehuis, Laan van Meerwijk 16, UITHOORN
- De Springschans, Eendracht 8, UITHOORN
- Amstelmonde, Grote Lijster 1, UITHOORN
- Dorpshuis De Quakel, Kerklaan 19, DE KWAKEL
- R.K. Basisschool De Zon, Anjerlaan 1, DE KWAKEL
- Buurthuis Ponderosa, Plesmanlaan 27, UITHOORN
- De Regenboog, Kuyperlaan 50, UITHOORN
- Dienstencentrum, Bilderdijkhof 1,UITHOORN
- Het Hoge Heem, Wiegerbruinlaan 29, UITHOORN
- Sportkantine De Scheg, Arthur van Schendellaan 100, UITHOORN
- Evangelische Christelijke Gemeente, Herman Gorterhof 3, 
 UITHOORN
- KNA, Legmeerplein 49, UITHOORN
- Alkwin Kollege, Weegbree 55, UITHOORN
- Clubhuis “De Amstel”, Sportlaan 180, UITHOORN

Zelf stemmen in een andere gemeente
Wilt u op 9 juni zelf in een andere gemeente stemmen, dan kunt u een 
kiezerspas aanvragen bij de afdeling Publiekszaken, cluster Burgerza-
ken. Dit kan persoonlijk tot en met 4 juni 2010. Een formulier voor de aan-
vraag van een kiezerspas is gratis te krijgen bij het cluster Burgerzaken. 
Krijgt u een kiezerspas, dan moet u wel uw stempas inleveren.

stemmen met het stembiljet
U kunt stemmen door een stemvak voor de naam van de gewenste kan-
didaat rood te maken. Na het invullen vouwt u het stembiljet zo dicht dat 
de namen van de kandidaten niet zichtbaar zijn. Daarna doet u het stem-
biljet in de stembus. Vergist u zich bij het invullen van het stembiljet, dan 
kunt u bij de voorzitter van het stembureau éénmaal een nieuw stembiljet 
vragen. Een stembiljet is ongeldig, als meer vakjes rood zijn gemaakt of 
als er bijvoegingen op geplaatst zijn, waardoor de kiezer geïdentificeerd 
kan worden. U stemt blanco door geen keuze te maken en het niet inge-
vulde stembiljet dichtgevouwen in de stembus te doen. 

Het onkruid tussen de tegels van 
stoepen en paden en in de goten 
wordt de komende weken in de he-
le gemeente verwijderd volgens 
de DOB methode. DOB staat voor 
Duurzaam Onkruid Beheer van be-
strating. Het is een landelijke metho-
de die is ontstaan in overleg met de 
drinkwaterbedrijven. 

Volgens de DOB methode is gebruik 
van het chemische middel glyfosaat 
toegestaan. Hoe lang de onkruidbe-
strijdingronde duurt, is niet zeker. Als 
het regent of gaat regenen, kan er 
niet gewerkt worden. Het middel zou 
dan te snel wegspoelen. Gemiddeld 
neemt de onkruidbestrijding zo’n vier 
tot zes weken in beslag. 

Onkruidbestrijding met 
DOB-methode

1. wanneer wordt de strippen-
kaart afgeschaft? 
De strippenkaart is vanaf donderdag 
3 juni niet meer geldig in de Stadsre-
gio Amsterdam. Om te reizen met het 
openbaar vervoer heeft u een OV-
chipkaart nodig. NB: strippenkaarten 
kunnen vanaf deze datum ook niet 
meer “opgemaakt” worden in de re-
gio Amsterdam. Dat kan nog wel in 
andere gebieden in Nederland waar 
de strippenkaart nog geldig is (over-
al, behalve de Rotterdamse regio).

2. waar wordt de strippen-
kaart afgeschaft?
In de Stadsregio Amsterdam. Dat 
zijn de gemeenten Uithoorn, Ou-
der-Amstel, Aalsmeer, Haarlemmer-
meer, Amstelveen, Diemen, Amster-
dam, Waterland, Zaanstad, Oost-
zaan, Landsmeer, Edam-Volendam, 
Wormerland, Purmerend, Beemster 
en Zeevang. 

3. waar kan ik een OV-chip-
kaart kopen? 
Een anonieme OV-chipkaart kunt 
u bij een van de 300 oplaad- en 
ophaalpunten kopen. Kijk op de 
adresvinder op www.OV-chipkaart. 
nl/services voor een oplaad- en  
ophaal punt bij u in de buurt. Een 
persoonlijke OV-chipkaart moet al-
tijd schriftelijk worden aangevraagd.
Dat kan via www.ov-chipkaart.nl. U 
kunt ook een aanvraagpakket aan-
vragen bij de klantenservice van  
Arriva, Connexxion of GVB. 

3. waar kan ik mijn kaart opla-
den? 
Dat kan bij meer dan 300 oplaad- 
en ophaalpunten in de Stadsregio 
Amsterdam. Op www.OV-chipkaart.
nl/services kunt u met de handige 
adresvinder zien waar zo’n punt  bij 
u in de buurt is. 

4. ik ben vergeten uit te chec-
ken. en nu?
Als u vergeet uit te checken in bus of 
tram, betaalt u de maximale ritprijs 
van € 4. U kunt het teveel betaalde 
terug krijgen, door een claimformu-
lier in te vullen en dat naar het betref-
fende openbaarvervoerbedrijf te stu-
ren. Bij Arriva en GVB kunt u inmid-
dels ook rechtstreeks een claim via 
de website indienen. Let op: u heeft 
niet € 4 teveel betaald, maar € 4 mi-
nus de ritprijs.

5. ik kan niet inchecken, mijn 
kaart doet het niet
Als u niet kunt inchecken, kan dat 
verschillende oorzaken hebben
• Uw kaart is defect. In dat geval 

reageert de kaartlezer niet. U 
kunt uw defecte kaart met een in-
gevuld formulier naar Trans Link 
Systems sturen. Indien er meer 
dan € 5 saldo op uw kaart staat, 
wordt met aftrek van € 2,50 ad-
ministratiekosten het restant op 
uw rekening gestort. Heeft u een 
persoonlijke OV-chipkaart, dan 
krijgt u ook een nieuwe kaart. 
Meer informatie hierover vindt u 
op www.ov-chipkaart.nl 

• U heeft onvoldoende saldo. Ook 
als er een geldig product zoals 
een abonnement op uw kaart 
staat, moet u altijd minimaal € 0 
saldo op uw kaart hebben staan. 
Is dat niet het geval, dan kunt u 
niet inchecken. U kunt uw kaart 
opladen bij een oplaad- en op-
haalpunt. 

• Uw kaart is geblokkeerd 
- U heeft automatisch opgeladen 
en de incasso kon niet worden 
geïnd. U krijgt een brief van Trans 
Link Systems dat de incasso niet 
geïnd kon worden en dat u het 
openstaande bedrag bij een van 
de loketten van Arriva, Connexxi-
on, GVB of de NS kunt betalen. 
Na betaling van het bedrag, wordt 
uw kaart gedeblokkeerd. Kijk op 

Hallo OV-chipkaart! 
Dág strippenkaart! 

www.ov-chipkaart.nl voor meer 
informatie. 
- U heeft uw persoonlijke OV-
chipkaart als verloren of gestolen 
opgegeven. Als u uw kaart als ge-
stolen of verloren opgeeft, wordt 
de kaart geblokkeerd. Zo kan een 
ander er geen misbruik van ma-
ken. De kaart wordt niet meer 
gedeblokkeerd als u hem terug-
vindt. Het is daarom verstandig 
om direct een nieuwe kaart aan 
te vragen als u een gestolen of 
verloren kaart laat blokkeren. 
- U ben te vaak vergeten in- of 
uit te checken. Als u binnen twee 
weken 12 keer vergeet in- of uit te 
checken, wordt de kaart geblok-
keerd. U kunt uw kaart laten de-
blokkeren bij een van de loketten 
van Arriva, Connexxion of GVB. 

6. Kan ik met een wegwerp-
kaartje overstappen? 
U kunt met een wegwerpkaartje al-
leen reizen bij het openbaar vervoer-
bedrijf waar u het kaartje heeft ge-
kocht. Bij GVB geldt dat u er binnen 
de geldigheidsduur (bijv. 1 uur) wel 
mee kunt overstappen op een ande-
re bus/tram/metro van GVB, maar 
niet naar een bus van een ander 
openbaar vervoerbedrijf. De weg-
werpkaartjes van GVB zijn voorzien 
van een chip en bij het overstappen 
moet u dus ook gewoon in- en uit  
checken. Arriva en Connexxion heb-
ben papieren wegwerpkaartjes die 
uitsluitend geldig zijn voor een enke-
le rit. Hiermee kan dus (ook binnen 
hetzelfde vervoerbedrijf) NIET wor-
den overgestapt.

7. Hoe lang is een wegwerp-
kaartje geldig? 
Een wegwerpkaartje is voor een 
bepaalde tijd (bij GVB, 1 of twee 
uren) of voor een enkele rit (Arri-
va, Connexxion) geldig. Dit is af-
hankelijk van de vervoerder bij wie 
u het kaartje koopt. Meer informa-
tie hierover vindt u op de websites 
van de vervoerders: www.gvb.nl,  
www.connexxion.nl en www.arriva.nl.

8. moet ik altijd in- en uitchec-
ken met mijn OV-chipkaart, 
ook als er een geldig abonne-
ment op staat? 
Ja, dat moet, ook als u een abonne-
ment heeft. De bestuurder of con-
ducteur kan immers niet aan de bui-
tenkant van de kaart zien of er een 
geldig product of voldoende saldo op 
uw kaart staat of dat u wellicht een 
deel van uw rit buiten de geldigheid 
van uw abonnement maakt. Boven-
dien is een product pas geldig als u 
bent ingecheckt. Bent u niet inge-
checkt, dan loopt u kans op een boe-
te voor zwartrijden, zelfs al staat er 
een abonnement op uw kaart. 

Handige websites en 
telefoonnummers
- Klantenservice OV-chipkaart 
 OV-chipkaart verloren 
 of gestolen
 Ov-chipkaart.nl
 0900-0980 (0,10 pm)
- Klantenservice Studenten 
 OV-chipkaart
 Studentenov-chipkaart.nl
 0900-665 5444 (lokaal tarief) 
- Klantenservice GVB
 Gvb.nl
 0900-8011 (lokaal tarief)
- Klantenservice Connexxion
 Connexxion.nl
 0900-266 6399 (lokaal tarief) 
- Klantenservice Arriva
 Arriva.nl
 0800-0232545 (gratis)
- Klantenservice NS
 Ns.nl
 0900-202 1163 (0,10 pm)

Gewijzigde tijden loket wonen, welzijn en Zorg
Het Loket Wonen, Welzijn en Zorg is op maandag 14 juni vanaf 12.00 
uur gesloten.

Verkiezingsmarkt 
Op 9 juni 2010 zijn de verkiezingen voor de Tweede Kamer. Een aan-
tal van de deelnemende partijen presenteert zich aan u op 5 juni tij-
dens een verkiezingsmarkt. De partijen zijn dan present in winkelcen-
trum Amstelplein van 12-15 uur. 

  
Kom naar de verkiezingsavond in het 
gemeentehuis 
Op 9 juni bent u vanaf 22 uur van harte welkom in het gemeentehuis. 
Daar kunt u dan met een hapje en drankje binnen handbereik zelf ge-
tuige zijn van de doorkomst van de verkiezingsuitslagen uit de stembu-
reaus in Uithoorn en De Kwakel. De uitslagen worden op grote scher-
men in de raadzaal gepresenteerd door burgemeester Dagmar Ouds-
hoorn en aan elkaar gepraat door Erik Schootemeijer van Rick FM. 
Wethouders, raadsleden en vertegenwoordigers van politieke partij-
en zijn natuurlijk ook aanwezig en u kunt met hen een praatje maken 
over de uitslagen. 
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LOPENDE 
PROJECTEN

• Aansluiting Randweg-Legmeerdijk 
permanent afgesloten.

• Grootschalige renovatie buiten-
ruimte Europarei.

• Herinrichting Heijermanslaan (tot 
eind april 2010).

• Verleggen waterleiding langs N201 
bij Randweg; fi etspad gestremd tot 
begin mei 2010.

• Herinrichting Fregat tot medio juli 
2010.

NIEUWE 
PROJECTEN

Aanpassen drempels 
Prinses Christinalaan
De werkzaamheden beginnen in de 
week van 31 mei en worden uitge-
voerd door aannemersbedrijf Ameron-
gen VOF uit Uithoorn. Afhankelijk van 
de weersomstandigheden zullen de 
werkzaamheden zo’n 6 weken gaan 
duren. Vanwege de bereikbaarheid 

WERK IN 
UITVOERING

van de wijk worden de werkzaamhe-
den in zes fases uitgevoerd. De bewo-
ners worden daarover met een speci-
ale bewonersbrief ingelicht. De omlei-
dingen worden met informatieborden 
aangegeven.

Brandweer, politie, ambulance
De hulpdiensten zijn geïnformeerd 
over de werkzaamheden. Zo nodig 
worden met deze diensten afspraken 
gemaakt over bijvoorbeeld de bereik-
baarheid.

Ophalen afval
Vanwege de werkzaamheden is 
het misschien niet altijd mogelijk de 
minicontainer(s) op de normale verza-
melplek te plaatsen. In dat geval kunt 
u uw container zover mogelijk tot aan 
de rand van het opgebroken werkter-
rein neerzetten. De gemeente zorgt 
er dan voor dat de containers naar 
een verzamellocatie worden gebracht 
waar de huisvuilophaaldienst wel kan 
komen. Nadat de containers geleegd 
zijn brengen we ze weer naar de plek 
waar u ze heeft achtergelaten. Als be-
woner heeft u een eigen verantwoor-
delijkheid voor het aanbieden van de 
minicontainer.

Bekijken ontwerpplan
Voor het bekijken of downloaden van 
het ontwerpplan en de faseringsteke-
ningen kunt u terecht op de website 
van de gemeente: www.uithoorn.nl

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

Als u in wilt spreken in de raads-
vergadering moet u zich even 
aanmelden bij de griffi er. Aan-
melden kan tot 12.00 uur op de 
dag van de raadvergadering.

E-mail: griffi e@uithoorn.nl. 
Telefoon: 513 963

Nieuws uit de
gemeenteraad

HOOFDLIJNEN OPENBARE VERGADERING 
GEMEENTERAAD UITHOORN 27 MEI 2010

In de raadsvergadering van 27 mei 2010 hebben inwoners geen gebruik ge-
maakt van het recht om in te spreken.
De raadsvergadering stond geheel in het teken van de behandeling van de 
programmarekening 2009, de eerste voortgangsrapportage 2010 en het pro-
grammaplan 2011.
Er was geen informatief beraad, maar uitsluitend behandeling van deze on-
derwerpen in het Politiek Debat en Stemmingen.
De raad heeft de volgende raadsvoorstellen en moties aangenomen:
• Eerste voortgangsrapportage 2010;
• Programmaplan 2011;
• Begrotingswijziging 2010.
De jaarrekening 2009 wordt op een later moment vastgesteld.
De VVD, DUS! en de PvdA hebben gezamenlijk een motie ingediend. De mo-
tie is met 20 stemmen voor (VVD, DUS!, PvdA, Gemeentebelangen en CDA) 
en 1 stem tegen (Ons Uithoorn) aangenomen. Een door het CDA ingedien-
de motie is met 18 stemmen voor (CDA, VVD, DUS! Gemeentebelangen en 
Ons Uithoorn) en 3 stemmen tegen (PvdA) aangenomen. Ook Gemeentebe-
langen heeft een motie ingediend. Deze is verworpen, omdat naast Gemeen-
tebelangen alleen Ons Uithoorn ervoor stemde. De overige partijen stemden 
tegen. Ons Uithoorn heeft twee moties ingediend. De eerste is verworpen 
omdat alle overige partijen ertegen stemden; de tweede is ingetrokken.
De eerstvolgende reguliere raadsvergadering wordt gehouden op donderdag 
10 juni 2010. Wilt u meer informatie? Neemt u dan contact op met de griffi e 
(e-mail: griffi e@uithoorn.nl of telefonisch 0297-513963).

VOORAANKONDIGING RAADSVERGADERING 10 JUNI 2010

Op donderdag 10 juni 2010 is de eerstvolgende reguliere raadsvergadering. 
De volgende onderwerpen staan onder voorbehoud op de agenda:
Informatief Beraad:
Jaarrekening 2009 en begroting 2011 Veiligheidsregio Amsterdam- Amstel-
land.
Er zijn geen onderwerpen voor het Politiek Debat.
Stemmingen:
Ontwerpbegroting Stadsregio Amsterdam
De agenda en de raadsvoorstellen worden op vrijdag 4 juni 2010 op de web-
site van de gemeente Uithoorn geplaatst. Op 9 juni 2010 staat de agenda ook 
op de gemeentepagina. 
Mocht u vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de griffier van 
de gemeenteraad van Uithoorn, telefoonnummer: 0297- 513 963 of e-mail: 
griffi e@uithoorn.nl Als u wilt inspreken in een vergadering van de raad moet 
u zich uiterlijk om 12.00 uur op de dag van de vergadering hiervoor hebben 
aangemeld bij de griffi er (per telefoon of e-mail).

Afwijkende openingstijden Burgerzaken 
wegens verkiezingen Tweede Kamer 
Vanwege het verwerken van de uitslag van de verkiezingen van 
woensdag 9 juni, vervalt op donderdag 10 juni de ochtendopenstelling 
van Burgerzaken. Op 10 juni bent u van 12.00 uur tot 19.30 uur weer 
van harte welkom bij de balie van Burgerzaken.

Van 28 juni t/m 20 augustus 2010 
laat de provincie Noord-Holland op 
de Legmeerdijk werkzaamheden uit-
voeren ten behoeve van de nieuwe 
N201. Deze werkzaamheden ver-
oorzaken ernstige verkeershinder.  
De aannemer probeert deze over-
last zoveel mogelijk te beperken. Tij-
dens de werkzaamheden is de Leg-
meerdijk vanaf Flora Holland tot aan 

de Machineweg volledig afgesloten. 
Dan geldt op de Legmeerdijk een-
richtingsverkeer vanaf de Machine-
weg tot aan de Marshallsingel. De 
omleidingsroute wordt met borden 
aangegeven. 
U kunt de omleidingsroute vinden op 
internet:  www.n201.info / omlegging 
Aalsmeer- Uithoorn / Werk in Uitvoe-
ring.

Werkzaamheden op 
Legmeerdijk

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

Meer weten?
-  Bezoek www.uithoorn.nl/activiteiten voor meer informatie over de activi-

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

Activiteitenoverzicht gemeente Uithoorn

 5 juni Woondag Uithoorn, Woonevenement over verhuizen en 

verbouwen en alle nieuwbouwprojecten in Uithoorn, van 
10.00-17.00 uur, Gebouw ‘De Wieger’, Wiegerbruinlaan 8, 
Uithoorn

5 juni       Inloopdagen CREA, Fort a/d Drecht, 13.00-16.30 uur
  7 t/m 10 juni Avondvierdaagse, vanaf 18.00 uur, diverse startlocaties.
  8 juni Bewonersoverleg Thamerdal, Ponderosa, 20.00 uur
  12 juni opening speelveld en buurt barbecue Ringslang,
  13 juni Timeus toer- en tandemtocht, start tussen 9 en 12 uur bij 

Plux, Joh. Enschedeweg 180
  19 juni Inloopdagen CREA, Fort a/d Drecht, 13.00-16.30 uur
  19 juni Midzomerfeest, Feestcomité De Kwakel, Centrum De 

Kwakel
  22 juni Buurtcommissie Europarei, ’t Buurtnest, 19.30 uur
  25 juni  Braderie in Oude Dorp, 9-21 uur
  26 juni Goud van Oud, Oude Dorp

  29 juni t/m Rolstoelvierdaagse, Rode Kruis afd. Uithoorn, start en
  2 juli fi nish bij Het Hoge Heem, Wiegerbruinlaan
  10 juli Braderie op Amstelplein, 9-17 uur
  21 aug. Inloopdag CREA Fort aan de Drecht van 13.00-16.30 uur:
 inschrijven voor cursussen seizoen 2010-2011

Kijk voor de wekelijkse activiteiten en activitei-
ten voor de rest van het jaar op onze website 
www.uithoorn.nl/activiteiten. Meer informatie 
over de buurtbeheeracties: Kijk ook op buurtbe-
heer.uithoorn.nl

A C T I V I T E I T E N K A L E N D E R

O F F I C I Ë L E  M E D E D E L I N G E N  E N  B E K E N D M A K I N G E N
De officiële mededelingen en bekendmakingen zijn een wekelijkse 

publicatie van de gemeente Uithoorn. In deze rubriek staan offi ciële 
mededelingen en bekendmakingen die voor u van belang kunnen 

zijn. Bijvoorbeeld van bouwplannen of verkeersbesluiten bij u in 
de buurt. Bovendien wordt vermeld waar u de plannen kunt 

bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. Helaas 
is het niet altijd mogelijk om moeilijk leesbaar taalgebruik 

te vermijden. Mocht u vragen hebben over de 
rubriek, belt u dan gerust met Publiekszaken, 

telefoon 0297 513111, of u kunt mailen naar 
gemeente@uithoorn.nl. U kunt de offi ciële 

mededelingen en bekendmakingen 
ook vinden op www.uithoorn.nl.

PROCEDURE 
Ter inzage
Stukken die ter inzage liggen kunnen door iedereen worden ingekeken. De 
stukken liggen ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum (Laan van 
Meerwijk 16) tijdens de openingstijden. Alleen wanneer dat is aangegeven 
liggen de stukken ook ergens anders ter inzage zoals bij de openbare 
bibliotheek De Hoeksteen of dorpshuis De Quakel. De openingstijden van het 
gemeentelijk informatiecentrum en de openbare bibliotheek kunt u vinden in 
de colofon. 
Zienswijzen
Zienswijzen kunnen door iedereen kenbaar worden gemaakt. Dit moet 
schriftelijk worden gedaan bij burgemeester en wethouders van Uithoorn 
(Laan van Meerwijk 16) tenzij anders vermeld.
Bezwaren
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden 
bezwaar indienen. Bezwaren moeten voorzien zijn van motivatie en 
schriftelijk worden ingediend bij burgemeester en wethouders van Uithoorn 
(Laan van Meerwijk 16) tenzij anders vermeld. Voor het verstrijken van de 
bezwaartermijn moet het bezwaarschrift zijn ingediend. Een bezwaarschrift 
heeft geen schorsende werking. Dit betekent dat de vergunning voor het 

verstrijken van de termijn al kan zijn uitgevoerd (met het risico dat 
het eventueel weer ongedaan moet worden gemaakt).

Voorlopige voorzieningen
Om ervoor te zorgen dat er geen gebruik wordt gemaakt van de vergunning, 
kan een voorlopige voorziening worden aangevraagd. Het aanvragen van 
een voorlopige voorziening kan bij de sector bestuursrecht van de arrondis-
sementsrechtbank (voorzieningenrechter) via het adres: Postbus 75850, 1070 
AW in Amsterdam. Een verzoek om een voorlopige voorziening moet ook een 
motivatie bevatten. Voor het aanvragen van een voorlopige voorziening wor-
den door de rechtbank kosten in rekening gebracht. 
Beroep
Wij maken u erop attent dat u op grond van de Algemene wet bestuursrecht 
binnen zes weken na verzending van onze beslissing in beroep kunt gaan 
bij de sector bestuursrecht van de Rechtbank, Postbus 75850, 1070 AW 
Amsterdam. Voor de behandeling van het beroepsschrift door de rechtbank 
worden u griffi ekosten in rekening gebracht. Een dergelijk beroepsschrift heeft 
geen schorsende werking. Wel bestaat de mogelijkheid om de president van 
de rechtbank in Amsterdam te verzoeken een voorlopige voorziening 
te treffen. Een gemotiveerd verzoekschrift kunt u daartoe tot hem 
richten. Voor het in behandeling nemen van een dergelijk 
verzoekschrift worden u kosten in rekening gebracht.

 Vervolg op volgende blz.



Mijdrecht. Dinsdag 8 juni bestaat het be-
drijf van Hans en Lenny Voortjes, VOKU BV, 
precies 25 jaar. Samen met zoon Michiel 
en diens partner Paulien van Aalst vieren 
zij het jubileum echter op zaterdag 5 juni 
waar tevens de (her)opening plaatsvindt 
van de prachtig ingerichte nieuwe show-
room. Van 16.00 tot 20.00 uur zijn geno-
digden van harte welkom het bedrijf te 
bezichtigen en de viering van het jubileum 
mee te maken. De week erna, van 7 tot 12 
juni, is het ‘open huis’ voor alle particuliere 
klanten en degenen die (vrijblijvend) be-
langstelling hebben wat VOKU te bieden 
heeft op het gebied van kunststof kozijnen 
van het merk Weru, aluminium & houten 
serres van Veranda Nederland, dakkapel-
len, dakramen met speciale zonwerende 
dakbeglazing, deuren, (garage) roldeuren 
en rolluiken, carports, elektrische daken, 
vaste en schuifbare terrasoverkappingen, 
windschermen, deurluifels, schuifpuien en 
noem maar op. Dat alles in de hoogste kwa-
liteit van materiaal, techniek en afwerking. 
Maar er is meer. VOKU zorgt ook voor de 
nodige vergunningen, indien noodzakelijk 
het heiwerk, funderingen, vloer- en wand-
afwerking, werkzaamheden ten behoeve 
van elektriciteit, verwarming en dergelijke. 
Zoals een goede aannemer betaamt. Ge-
schoolde en veelal eigen monteurs zorgen 
ervoor dat alles perfect gebouwd, ge-
monteerd en afgewerkt wordt. Het brede 
assortiment aan kwaliteitsproducten, de 
betrokkenheid en deskundigheid van de 
inmiddels vijftien medewerkers, zijn de 
pijlers waarop het bedrijf van meet af aan 
op rust. In de loop van de jaren heeft VOKU 
een toenemende vraag naar de genoemde 
bouwcomponenten gekend, reden waar-
om men de laatste twee jaar heeft gewerkt 
aan de uitbreiding en herinrichting van 
de bebouwing. Daaronder ook de nieuwe 
showroom. Dat is allemaal gelukt. De eer-
ste week van juni hoopt men de afwerking 
rond te hebben. Precies voor de viering 
van het 25 jarig bestaan.

De eerste
Hans Voortjes betrad in de jaren zeventig 
van de vorige eeuw met zijn Lenny als een 

zzp-er in de aannemerij het speelveld van 
de bouwwereld. Hij komt oorspronkelijk 
uit Badhoevedorp, Lenny uit Amsterdam. 
“Toen de zaken goed gingen kregen we in 
1985 de kans voor ons bedrijf op Ho� and 
een winkel te huren en een werkplaats aan 
de Oudhuijzerweg in Wilnis. De winkel op 
Ho� and is er nu niet meer. Op die plaats 
staan de twee nieuwe panden waar Koop 
Lenstra sinds kort is gevestigd. Daarvóór 
zat ‘Blik op Hout’ erin,” vertelt Hans. “We 
zijn op 8 juni open gegaan onder de naam 
VOKU. Dat staat voor VOortjes KUnststof-
fen. Op 1 januari 1986 kwam onze eerste 
werknemer in dienst. Toen plaatsten we 
nog ‘plastic kozijnen’ zoals iedereen die 
destijds noemde. Wij waren de eerste in 
de regio die daarmee zijn begonnen in 
plaats van houten kozijnen aan te bieden. 
De kozijnen waren toen al van het merk 
Weru en dat zijn we vanwege de kwaliteit 
en de service altijd trouw gebleven. Weru 
is een Duits merk dat tot de grootste in zijn 
soort ter wereld kan worden gezien. In de 
afgelopen 25 jaar hebben in het product-
assortiment geweldige ontwikkelingen 
plaatsgevonden qua materiaal, pro� elen 
en uitvoeringen. Dat zie je als je hier onze 
showroom in loopt. Toen de bouw in de 
jaren tachtig aantrok, zijn we meegelift en 
werd de vestiging aan het Ho� and al snel 
te klein. Ons oog viel op een locatie aan de 
Voorbancken in Vinkeveen. Omdat we in 
Mijdrecht waren gevestigd en woonden, 
kon dat niet. Je moest economisch gebon-
den zijn in de gemeente van vestiging. De 
dorpen waren toen nog zelfstandige ge-
meenten. Inmiddels waren wij al op zoek 
geweest naar een stukje grond in Mijdrecht 
om daar een nieuw bedrijf neer te zetten. 
Dat werd deze plek in een toen nog heel 
leeg industriegebied. Wij waren de eerste 
en hebben er tevens de eerste paal voor 
dit bedrijf geslagen. Dat was eind maart 
1991, wat meteen ook de opening van het 
industrieterrein betekende. In december 
van dat jaar zijn we erin gaan zitten. In april 
1992 werd het pand o�  cieel in gebruik 
genomen en volgden er meer bedrijven. 
Tijdens de bouw hebben we met meer-
dere bedrijven gebruik gemaakt van een 

stroomaggregaat van Homan omdat de 
gemeente vergeten was stroomkabels naar 
het gebied aan te leggen. Water was er ook 
niet. Dat werd met een slang aangevoerd. 
Want iedereen wilde wél bouwen! Het ag-
gregaat heeft ons een half jaar geholpen. 
De � rma Vis uit Wilnis kwam twee keer per 
week de tank vullen. Alles op kosten van de 
gemeente.” Hans geeft en passant te ken-
nen zijn functie als directeur langzaam te 
willen afbouwen. De opvolging is er, dus 
waarom niet?

Topspeler in de markt
Michiel Voortjes is nadat hij verschillende 
opleidingen te hebben gevolgd, al weer 
12 jaar in het bedrijf werkzaam, samen met 
zijn partner Paulien van Aalst die inmiddels 
ruim vijf jaar aan het bedrijf is verbonden. 
VOKU kan dus als een (h)echt familiebedrijf 
worden gezien en toonaangevend op zijn 
gebied in de regio. Van destijds een begin-
ner uitgegroeid naar een topspeler in de 
markt, ook als het gaat om advies en klant-
vriendelijkheid. Michiel: “Ik heb de ontwik-
kelingen in het segment van de laatste 
jaren meegemaakt. Wat vroeger tien jaar 
als type meeging, is nu nog maar vijf jaar. 
Dan is er weer wat nieuws op de markt, zijn 
er weer andere pro� elen en is de isolatie-
waarde nog hoger. Tegenwoordig hebben 
we ook al pro� elen met een geïntegreerd 
inbraakalarm en met inbraakvertragend 
hang- en sluitwerk. Europees gezien loopt 
Nederland achter Duitsland, Zwitserland 
en Oostenrijk aan. Die landen lopen voor-
op in ontwikkeling en productie. Wat dat 
betreft hebben wij altijd de beste en meest 
moderne spullen in huis. De concurrentie 
pro� teert natuurlijk ook van die ontwikke-
lingen, maar dat houdt ons scherp om ze 
steeds een stapje voor te blijven.
Alles bij elkaar hebben we zo’n 2.500 vier-
kante meter terrein, waarvan 1500 meter 
bebouwd. Het ‘oudste’ gedeelte van het 
VOKU-pand is dat met de hoofdingang. Wat 
er later naast is bijgetrokken is het voorma-
lige autobedrijf van Van Aalst. De vader 
van Paulien heeft het een paar jaar gele-
den aan Michiel verkocht. Je kunt zeggen 
dat alles wat met de buitengevel van de 

woning of het pand te maken heeft, onze 
aandacht heeft. De producten daarvoor 
kunnen we uit voorraad leveren, inclusief 
gevelbekleding, goten en wat al niet. Onze 
opdrachtgevers komen voor 95 procent uit 
de particuliere sector. Grote bouwprojec-
ten zijn niet ons métier omdat we daar niet 
de door ons gewenste kwaliteit in produc-
ten en montage kunnen leveren vanwege 
de snelheid waarmee elementen in de ge-
vels geplaatst moeten worden. Bovendien 
moet dat het liefst goedkoop. Wél doen 
we vaak zaken met de kleinere aannemers 
omdat we ons dan toch kunnen inzetten 
op de kwaliteit van werken zoals wij die 
voor ogen hebben. Kieskeurig in deze tijd 
van malaise in de bouw?... Niet echt, wij 
volgen onze principes en doelstellingen. 
We zouden jokken als we zeggen er geen 
last van te hebben. Maar we staan sterk in 
de markt en kunnen een stootje hebben.” 
Aldus Michiel.

KNGF
VOKU BV heeft er 25 jaar opzitten. Een mijl-
paal voor het bedrijf dat best trots mag zijn 
op de gevestigde naam en een tevreden 
klantenkring. Samen met de 15 betrokken 
medewerkers kunnen Hans, Lenny. Michiel 
en Paulien zich gaan opmaken voor een 
feestrondje voor hun relaties en opdracht-
gevers en niet in de laatste plaats vanwege 
de ingebruikname van de nieuw gebouw-
de showroom. Tijdens de jubileumviering 
en de week van het Open Huis krijgen alle 
bezoekers ter gelegenheid daarvan een 
aardige attentie.
Bij een jubileum passen ook de gebruike-
lijke geschenken. Hans: “Wij hoeven zelf 
niets, maar opteren voor een donatie aan 
de KNGF blindengeleide honden fonds. Wij 
hebben al eerder een puppy geadopteerd. 
Die is genoemd naar mijn vrouw Lenny. 
Wij willen een tweede puppy adopteren. 
Het opleiden van zo’n hond kost veel geld, 
maar een blinde is er enorm mee gehol-
pen. Wij hebben hiervoor gekozen omdat 
we onder de indruk zijn geraakt van de 
hulp die deze honden aan een blinde kun-
nen bieden. Dat is de cadeautip waaraan 
wij bekendheid hebben gegeven.”

VOKU BV 25 jaar specialist in kozijnen en serres

De winkel van VOKU op Ho� and in de jaren tachtig

De eerste paal wordt geslagen op het 
nieuwe industrieterrein Zuid-Oost

Het eerste bedrijf dat op het nieuwe industrieterrein 
in gebruik werd genomen was dat van VOKU De vestiging van VOKU vandaag de dag aan de Communicatieweg in Mijdrecht
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Kijk je ogen uit op ‘Park 
Krayenhoff’
Uithoorn - Iedereen is welkom op 
Park Krayenhoff tijdens de Dag van 
de Bouw op zaterdag 5 juni a.s. van 
10.00 tot 16.00 uur. U kunt dan een 
kijkje in de keuken nemen op de 
bouwplaats aan de Watsonweg 2 
(hoek N201) in Uithoorn.

Laat u rijden rondje Woondag
Tijdens de Dag van de Bouw pen-
delt er een klassieke Amerikaan-
se schoolbus tussen Park Krayen-
hoff en gebouw ‘De Wieger’ waar de 
woondag wordt gehouden. Hier zijn 
alle partijen aanwezig die u kunnen 

adviseren over alles wat met wonen 
te maken heeft. 

Primeur ‘De Stelling’ 
5 Juni is dé dag dat het project “de 
Stelling” op de Woondag aan u 
wordt gepresenteerd. ‘De Stelling’ 
is onderdeel van Park Krayenhoff 
en bestaat uit eengezinswoningen, 
twee-onder-een-kapwoningen en 
vrijstaande woningen aan de Vuur-
lijn. 

Bezoek aan de IBM-toren
De in het oog springende toren 

wordt tijdens deze dag opengesteld 
voor alle bezoekers die een indruk 
willen krijgen van het fantastische 
uitzicht dat de toren te bieden heeft. 
In het markante gebouw, dat op één 
pilaar lijkt te staan, worden 3 exclu-
sieve moderne loftappartementen 
gebouwd. Bent u nieuwsgierig ge-
worden, kijk dan snel op 
www.park-krayenhoff.nl of kom za-
terdag 5 juni gewoon langs.

Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met, UBA Bouw & Ont-
wikkeling, tel. 0297-54 34 00.

Geslaagd Tripleconcert in 
de Willisstee
Wilnis - Onder grote publieke be-
langstelling hebben drie orkesten 
uit de regio op zaterdag 29 mei hun 
jaarlijkse Triple-concert gegeven in 
de Willisstee in Wilnis.

Het eerste deel werd geopend door 
Brassband Concordia o.l.v. Stephan 
Koppelaar met de statige Fanfare 
Britannica van James Hosay waarin 
de geluiden en beelden van het his-
torische London de inspiratiebron 
waren voor de componist. Daarna 
maakten we onder de klanken van 
Doyen van Goff Richard een muzi-
kale busreis, maar nu door het Lon-
den van eeuwen later. Na de stad-
se drukte belandden we met Cry of 
the Celts in Ierland. In het vijf de-

len tellende werk waanden we ons 
in Ierse sferen, die extra kleur kre-
gen door prachtige solo’s op hoorn, 
flugel en euphonium. Met Lord Tul-
lamore van Carl Wittrock bleef Con-
cordia nog even in Ierland om te ge-
nieten van de prachtige natuur, de 
dansmuziek en de heerlijke whis-
key. Het is opzwepende, uitdagende 
en inspirerende Ierse volksmuziek in 
een continentaal jasje
Vervolgens konden we genieten 
van de Harmonie Kunst na Arbeid 
uit Uithoorn, die ons direct mee-
nam naar Spanje. El Torico de la Cu-
erda van Luis Serrano Alarcon laat 
ons getuige zijn van een opzwepend 
volksfeest waarbij alleen de dap-
persten het op durven nemen tegen 

een stier die in de straten is losge-
laten.
In La Fanciulla del West van Pucci-
ni en bewerkt door Johan de Meij 
verplaatsen we ons naar het Wilde 
Westen niet om eens heerlijk te ge-
nieten van prachtige vergezichten in 
de authentieke couleur locale, want 
de muziek heeft meer de vaart van 
een postkoets door Indianenland. 
Weer terug in Spanje wordt ons in 
Amparito Roca van Jaime Texidor 
een mooie paso doble voor orkest 
voorgeschoteld. Kunst na Arbeid 
houdt ons mét hun dirigent Ruud 
Pletting nog even vast in het zonni-
ge en bruisende Spanje in Fandan-
go van Frank Perkins.
Als laatste deelnemer zat het Fan-
fareorkest Viribus Unitis, o.l.v. Ruud 
Pletting klaar om te beginnen met 
Fanfare for a Friend van Bert Ap-
permont, dat statig begint, overgaat 
in een zangerig thema en eindigt in 
een grandioso. In het werk Codon 

van Kevin Houben had Viribus heel 
wat lastige noten te kraken. In drie 
thema’s werden de drie fasen van 
in een mensenleven, maar ook van 
een muziekvereniging, nl. geboorte, 
groei en overgang naar de eeuwig-
heid knap vertolkt.
In Hymnus Pastorale steekt Bert Ap-
permont het oorspronkelijk muzika-
le gedicht in een modern jasje, door 
Viribus gespeeld als een prach-
tig koraal. Het laatste werk van het 
concert neemt ons mee naar het 
Middeleeuwse IJsselstein, waar 
Gijsbrecht het aan de stok krijgt 
met Hendrik van Vianen. Gijsbrecht 
wordt door Hendrik gevangen ge-
zet, maar door het slimme en dap-
pere optreden van Fulco de min-
streel eindigt het verhaal met een 
happy end. Zeer terecht krijgen de 
beide dirigenten Stephan Koppelaar 
en Ruud Pletting een prachtig boe-
ket aangeboden evenals Loes Cort-
hals, onze ladyspeaker .

KDO A Junioren sluiten 
seizoen af in de polder
De Kwakel - Zaterdag 29 mei werd 
het voetbalseizoen voor de A junio-
ren en leiding afgesloten bij Polder-
sport in De Kwakel. Nadat ze begin 
deze maand in Ommel waren ge-
weest, moest er natuurlijk een toe-
passelijke afsluiter zijn. Om 16.00 
uur werden ze ontvangen door 
Maartje en Ron, de begeleiders de-
ze middag. Nadat iedereen was om-
gekleed, gingen de junioren richting 
survival baan.

Het eerste onderdeel werd nog 
droog gehaald. Daarna moesten de 
spelers en begeleiders via een vlot 
de overkant halen. Daar werden de 
eerste natte pakken gescoord. Ook 
de verse koeienvlaaien vlogen in het 

rond. Sommige jongens vonden het 
een sport om eenieder in het water 
te trekken of te duwen. Via de groe-
ne loopkussen kwamen ze terecht 
bij het zwaai onderdeel. Dit ging bij-
na iedereen goed af. Ook het lopen 
over grote kussens ging prima. Na-
dat iedereen een aantal keren aan 
het  buik glijden te hebben gedaan 
werd de survivaltocht afgesloten. Na 
een warme douche konden ze gaan 
BBQ-en
Een menig biertje ging er wel in bij 
de spelers. Het eten was perfect. Na 
afloop van het eten werden de spe-
lers allemaal nog een keer geroemd 
voor hun bijdrage van dit seizoen. 
Uit handen van Paul en Carlo kre-
gen de spelers een soort oorkonde. 

Bij de meesten viel dat goed in de 
smaak. Ook Paul haalde Hans, Carlo, 
Sander en Paul naar voren om ze te 
bedanken voor de 2 fantastische ja-
ren die ze met elkaar hebben gehad. 
Ook de spelers van de A1 gaven nog 
een leuke attentie aan Paul en Hans. 
Na dit alles werd er om 22.00 uur 
afgesloten. Een aantal spelers gaat 
komend seizoen de selectie verster-
ken en anderen gaan een vrienden-
team samenstellen.

Namens de gehele begeleiding en 
A junioren wil KDO alle ouders be-
danken voor het rijden en suppoor-
ten dit seizoen. Tevens wil KDO ook 
Poldersport bedanken voor deze 
zeer geslaagde middag en avond.

KDO is gestart met rugby
De Kwakel - In april is KDO uit De 
Kwakel gestart met een rugbyafde-
ling. Nadat ze de eerste paar maan-
den alleen getraind hebben, gaan ze 
vanaf het nieuwe seizoen competitie 
spelen. Dit doet de vereniging met 
zowel jeugd als met senioren. Ieder-
een vanaf 6 jaar is welkom om bij 
KDO te komen rugbyen.

Rugby is de op één na meest popu-
laire sport in de wereld. In Neder-
land is het echter een relatief on-
bekende sport en eigenlijk is dat 
vreemd. Bij rugby draait het om  res-
pect en fair play.

Voor de tegenstander, de scheids-
rechter, je teamgenoten en natuur-
lijk jezelf. Alle factoren voor een leuk 
en snel spel zijn aanwezig en ..... het 
is voor iedereen te spelen. Groot, 

klein, snel, sterk, handig. Iedereen 
heeft zijn of haar eigen functie in 
het team. Door met elkaar samen te 
werken bereik je het doel en ieder-
een is daarbij even belangrijk.

Met de jeugd wordt eerst het zo-
genaamde touch rugby gespeeld, 
waarbij het verboden is om te tacke-
len, maar waarbij het juist aankomt 
op beweeglijkheid en techniek.

Met de senioren wordt gewoon rug-
by gespeeld waarbij tackelen ook is 
toegestaan.

Heb je zin om bij deze rugbyafdeling  
te komen spelen, neem dan contact 
op via rugby@kdo.nl. KDO zal dan 
al je vragen beantwoorden en hoopt 
je te mogen verwelkomen als nieuw 
rugby-lid.



Is uw huisdier zoek?
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INFORMATIEF

COLOFON

DIERENARTsEN
Dierenartsenpraktijk
Mijdrecht-Wilnis, 
Bozenhoven 69-71, Mijdrecht, 
tel: 0297-293939.
Behandeling na tel. afspraak
Dierenartsenpraktijk Wilnis, 
Herenweg 95, Wilnis, 
tel: 0297-242436.
Open spreeku. di. en do. 17.00-18.00 
u. Overige tijden na tel. afspraak
Dierenkliniek Amstel,
Vecht & Venen Herenweg 129,
3645 DJ Vinkeveen tel 0297-263758 
fax 0297-594080 www.kkavv.nl
Dierenkliniek De Ronde Venen
Dorpsstraat 40, 3641 EC Mijdrecht, 
tel: 0297-241146. Ma. t/m vr. volgens 
afspraak. Buiten openingstijden: uit-
sluitend voor spoedgevallen dag en 
nacht bereikbaar op tel: 0297-241146.
Dierenartsenpraktijk 
Uithoorn-Aalsmeer, 
Marijnenlaan 46, 1421 NH Uithoorn, 
tel: 0297-560627. Behandeling na tel. 
afspraak

sTICHTING DE BAAT
Kerkvaart 2, tel. 0297-230280.

PsyCHOLOGIsCHE
HuLPvERLENING

De Ronde Venen/Uithoorn:
Praktijk voor directe psychologische 
hulpverlening, Drs. J.M.M. Simons 
klin. psychol./psychotherap. en me-
dew. 0297-285371 of 0297-568866; 
www.simons-psychologische-
begeleiding.nl
De Ronde Venen: Praktijk voor 
psychologische hulp-verlening, R. 
Rap, tel: 0297-286436
Nes a.d. Amstel/Uithoorn: 
Praktijk voor Eerstelijnspsychologie 
Nes a/d Amstel, Mw. drs. C. de Klerk, 
gezondheidszorgpsycholoog (BIG 
geregistreerd) tel./fax: 0297-582706; 
06-44222810; psychoprakt@hetnet.
nl; www.psychoprakt.nl

sTICHTING IMET
De Ronde Venen: Gespecialiseerde 
praktijk voor behandeling van angst-, 
dwang-, identiteits- en eetstoornis-
sen. Landelijk infonr. 071-5234234. 
www.imet.nl

sTICHTING
RECHTswINkEL

De Ronde Venen: Hoofdweg 1, 
Mijdrecht. Het spreeku. is op de 
di.avonden van 19.30-20.30 u.
In juli en augustus geen spreeku.

vvv/ANwB
VVV De Ronde Venen/ 
Vinkeveense Plassen:
Herenweg 144, 3645 DT 
Vinkeveen, tel: 0297-214231. 
vinkeveen@vvvhollandsmidden.nl
www.vvvvinkeveen.nl
ma en zo gesloten, di, wo, do, vr 
10.00-16.00 u; za 10.00-14.00 u.
VVV/ANWB Uithoorn: 
Kon. Julianalaan 54, 1421 AH 
Uithoorn, tel. 0297-532725. 
uithoorn@vvvhollandsmidden.nl
ma 10.00-16.00 u./ di t/m vr 9.30-
13.00 u/13.30-17.30 u. za 9.30-13.00 
u/13.30-15.00 u./zo gesloten.

zORG & 
DIENsTvERLENING

Zuwe Zorg in De Ronde Venen:
Hoofdweg 1, 3641 PN Mijdrecht: 
Thuiszorg (voor persoonlijke zorg 
thuis), Maatschappelijk werk (voor al 
uw vragen en problemen), Jeugd-
gezondheidszorg en Pedagogisch 
Bureau (voor ouders en kinderen 
van 0-18 jr): Zuwe Informatielijn tel. 
0900-2359893. Hulp bij het Huis-
houden, tel. 0348-437000. Of kijk op: 
www.zuwezorg.nl.
Centrum Indicatiestelling 
Zorg (CIZ): voor info., advies of 
aanmelding voor thuiszorg, verpleeg-
thuiszorg, opname in een verzorging-
huis of verpleeghuis kunt u contact 
opnemen ma t/m vr 9.00-17.00 u, 
tel. 0900-3573573.
Uitleen, verhuur, verkoop van 
hulpmiddelen en verpleegarti-
kelen: Thuiszorgwinkel Mijdrecht, 
Hofland 6, tel. 0297-273538. 
Open: ma t/m vr 9.30-15.00 u.
Hulplijn De Ronde Venen:
tel. 0297-242136 voor aanvragen 
vrijwillige hulpverlening.
Ned. Patiënten Vereniging 
Vrijwillige thuiszorg:
De Ronde Venen, tel: 0297-582693 
voor info en aanvragen.

zwANGERsCHAP
Maatschap Verloskundigen: ‘De 
Ronde Venen’, Croonstadtlaan 1a, 
3641 AL Mijdrecht, tel. 0297-272300. 
Tel. inschrijf spreeku. ma. 16.30-18.00 
u. en di. van 13.30-14.30 u. Spreeku. 
vlgs afspraak.

sLACHTOFFERHuLP
NEDERLAND

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

DOkTERsDIENsTEN
De Ronde Venen: Alle diensten van 
de huisartsen worden gedaan vanuit 
de huisartsenpost in Woerden, tel. 
0900-4701470. Dit geldt voor het hele 
weekend, feestdagen en voor werk-
dagen van 17.00 u. tot de volgende 
dag 8.00 u.
Uithoorn: Spoedgevallen overdag via 
eigen huisarts of tel. 0297-531111. 
Spoedgevallen avond/nacht/week-
enden via huisartsenpost Ziekenhuis 
Amstelveen, tel. 020-4562000.

APOTHEEk
*Apotheek Veldzijde, Dorpsstraat
47 Wilnis, tel: 0297-288934. 
Open: ma t/m vr 8.30-12.30 u 
en 13.30-17.30 u.
*Apotheek Mijdrecht, Hofland 48, 
tel: 0297-286262. Open: ma. t/m vr. 
8.30-12.30 u en 13.30-17.30 u.
*Apotheek Vinkeveen, Herenweg 
57, tel: 0297-262033. Open: ma t/m 
vr 8.30-18.00 u; za 10.00-11.00 u. 
(uitsluitend voor spoedgevallen!)
*Apotheek De Ronde Venen,
Hoofdweg 6a, tel: 0297-285163. 
Open: ma t/m vr 8.30-12.30 u en 
13.30-17.30 u.
*Buiten deze tijden kan men 
terecht bij Zuwe Hofpoort Apotheek, 
Polanerbaan 2, 3447 GN 
Woerden, tel. 0348-427851.

DIERENHuLP
Dierenambulance
tel: 06-53315557.

Verschijnt woensdag

EDItIE 2:
DE RoNDE VENEN,
MIjDRECHt, WIlNIs,
AMstElHoEk, DE HoEf, 
VINkEVEEN, WAVERVEEN,
VRoUWENAkkER,
ZEVENHoVEN

EDItIE 3:
UItHooRN, DE kWAkEl,
NEs A/D AMstEl

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

Anselmusstraat 19
3641 AM Mijdrecht
tel. 0297-581698
Mobiel 06-53847419
fax 0297-581509
Internet www.meerbode.nl

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

Druk:
Boesenkool Krantendruk B.V.
Castricummerwerf 39-41
1901 RV Castricum
tel. 0251-656750
fax 0251-650741
E-mail info@boesenkool.nl

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

Bezorgklachten:
tel. 0297-581698

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

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

122e jaargang

Advertentie-tarieven:
op aanvraag

EDItIE 2
oPlAAg 15.450

EDItIE 3
oPlAAg 14.050

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

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

WWW.MEERBoDE.Nl

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

Voor vermiste/gevonden huisdieren & klach-
ten dierenmishandeling op maandag t/m vrij-
dag van 9.30-11.30 uur. Buiten deze uren kunt 
u de voicemail inspreken.

Internetsite:
www.aalsmeer.dierenbescherming.nl

Dierenambulance:
Voor informatie over vermiste of gevonden 
dieren, spoedgevallen en gevonden honden: 
tel. 06-53315557.

Chazz 2010
De Ronde Venen - Op de druk-
bezette Nederlandse jazzkalender 
heeft CHAZZ (Charity Jazz) zich in 
een verrassend snel tempo een ei-
gen plek veroverd. Dit jaar viert 
Chazz haar eerste lustrum:
 

CHAZZ 2010
Zaterdag 12 juni 

15.00 tot 23.00 uur
aan de Kromme Mijdrecht

Westzijde 50
1426 AT De Hoef 

 
CHAZZ wordt onder het motto 
“grenzeloos investeren in onder-
wijs” door de Stichting Ontwikke-
lingsSamenwerking De Ronde Ve-
nen in samenwerking met de Stich-
ting Mayaschool, georganiseerd om 
onderwijsprojecten in Guatemala, 
Kenia Nepal en Tanzania, te fi nan-
cieren. Dat betekent niet alleen het 
fi nancieren van schoolgebouwen, 
maar ook de inrichting daarvan en 
zelfs het betalen van schoolgeld 
voor de allerarmste kinderen. Om-
dat alle medewerkers aan CHAZZ 
hun handen geheel belangeloos uit 
de mouwen steken en ook de (be-
roeps) musici afzien van het bereke-
nen van gage komt letterlijk elke eu-
ro ten goede aan de onderwijsdoe-

len in de derde wereld.
CHAZZ is een heel bijzonder evene-
ment: goede muziek, vrolijke men-
sen, een idyllische tuin op een van 
de mooiste plekjes van het Groene 
Hart, lekker eten en drinken, door-
gaans stralend weer, en op z’n tijd 
een laag passerende wolkenridder, 
’t kan niet op.

Onder leiding van Shai Shahar kunt 
u spetterende optredens verwach-
ten van beroemde musici als de fl ui-
tiste Ellen Helmus, de Basily Boys 
en de Basily Gipsy Band, het Hoefse 
echtpaar Colette Wickenhagen en 
Ger Lohuis, Dim Kesber, Lex Lam-
men, Dick Vennik en vele anderen.
 
Toegangskaarten aan de kassa 15,-.
In de voorverkoop 12,50.
Kinderen tot 12 jaar gratis.
 
Voorverkoopadressen:
Mijdrecht Boekhandel Mondria
Wilnis Drogisterij De Nagtegaal
Vinkeveen Drogisterij De Bree
Abcoude Boekhandel Sprey
Breukelen Boekhandel van Kralin-
gen
Woerden Muziek van Vliet
Online verkoop en informatie:
www.chazz.nl

Vermist
- Oudhuizerweg in Wilnis, rood/oranje grote kater van bijna 4 jaar.  
 Zijn naam is “Max”. Hij heeft op zijn voorhoofd in de kleur-
 tekening een ‘M’ en achter zijn linkeroor zit een bultje.   
- Antoon Coolenlaan in Uithoorn, kleine lapjespoes met halve
 staart. Ze is 16 jaar en heet Sita. 
- Oranjelaan in Uithoorn, cyperse grijze kater van 8 jaar.
 Zijn naam is Steak. 

Gevonden 
- Achterbos in Vinkeveen, rood cyperse poes. 
- Botsholsedijk in Waverveen, zwarte poes met witte pootjes en
 witte bef.
- Waverveensepad in Waverveen, witte poes met zwart op de kop,  
 zwart kinnetje en een zwarte staart.
- Shellstation N201 in Mijdrecht, grote grijze kater met zwarte
 strepen op zijn voorpoot. 

Nadere informatie: Rielof Dijkstra
Tel/fax: 0297-341878
E-mail adres: rielof@kabelfoon.nl

www.ivn.nl/derondevenen&uithoorn

NATUUR 
DICHTBIJ 
HUIS

Elke veertien dagen vindt u hier een column van de Vereniging voor 
“natuur- en milieueducatie (IVN), afdeling De Ronde Venen & Uithoorn”

IVN meldpunt natuurwaarnemingen: Telefoon 0297-563813

Biodiversiteit
Wat en waarom

Biodiversiteit. Een mooi 
woord, maar wat is het nu 
eigenlijk? En waarom roept 
iedereen dat het zo belang-
rijk is? En kun je er zelf nog 
wat mee doen?

Van biodiversiteit bestaan 
verschillende defi nities, maar 
simpel gezegd is biodiversi-
teit de rijkdom en verschei-
denheid aan leven om ons 
heen. Het leven in alle mo-
gelijke soorten en vormen: 
dieren, planten en micro-or-
ganismen. Meer dan 10 mil-
joen soorten.

Het jaar 2010 is uitgeroepen 
tot het internationale jaar van 
de biodiversiteit. Dat is ge-
beurd omdat de biodiversiteit 
minder aan het worden is en 
dat dat naar de huidige in-
schattingen niet goed is. Doel 
is behoud van biodiversiteit 
en een duurzaam gebruik 
ervan. Zie biodiversiteit als 
een schatkist. We moeten er 
zuinig mee omspringen.

Biodiversiteit zorgt kort sa-
mengevat voor schone lucht, 
vruchtbare grond en een sta-
biel klimaat en levert voedsel 
en grondstoffen voor medicij-
nen, huisvesting, kleding en 
brandstof.
En hoe werkt dat dan wel? 
Een paar voorbeelden.
Een ecosysteem waarin meer 
soorten levensvormen aan-
wezig zijn, is stabieler en 
beter bestand tegen versto-
ringen. 
Een paar ‘verstoringen’ die 
momenteel om ons heen 
plaatsvinden, zijn klimaats-
verandering en het daarmee 
gepaard gaande verdwijnen 
en verschijnen van soorten. 
Een stabiel ecosysteem met 
veel soorten en veel onder-

linge relaties, kan dat beter 
opvangen. Denk in dit ver-
band ook aan de Ecologische 
Hoofdstructuur. Die moet er-
voor gaan zorgen dat er re-
servoirs ontstaan en in stand 
blijven van rijke biodiversiteit 
en dat soorten zich daartus-
sen goed kunnen verplaat-
sen, naar een plek waar ze 
wel goed kunnen overleven.
Een ander voorbeeld is een 
landbouwgewas. Dat be-
staat vaak uit maar 1 planten-
soort. Daardoor is een heel 
veld ervan kwetsbaarder 
voor aantasting door ziekten 
en plagen dan een mengsel 
van verschillende planten-
soorten zoals in de natuur 
voorkomt.

Medicijnen. Van ongeveer de 
helft van alle medicijnen komt 
het voorbeeld uit de natuur. 
Aanwezigheid van minder 
soorten op de wereld bete-
kent minder mogelijkheden 
voor ontwikkeling van nieuwe 
medicijnen. Bedenk dat dat 
ene spinnetje de basis kan 
vormen voor de ontwikkeling 
van een nieuw medicijn te-
gen bijvoorbeeld kanker.

Kun je er zelf wat mee doen? 
Ja, en het is heel eenvoudig. 
Zorg voor afwisseling in je 
tuin en maak het zoveel mo-
gelijk verschillende soorten 
planten en dieren naar de 
zin. En wees je bewust van je 
gedrag. Probeer zoveel mo-
gelijk te vermijden dat je bij-
draagt aan vernietiging van 
ecosystemen, aan milieu-
vervuiling en overexploitatie. 
Want dat zijn de belangrijkste 
oorzaken van het uitsterven 
van soorten.

Groeten van een
biodiverse IVN-er

Oosterse sferen bij 
Danscentrum Colijn
Regio - Afgelopen zaterdag werd 
het dansseizoen voor de paren, stijl-
dansen, afgesloten met het jaar-
lijkse slotbal. Axel en Heleen vin-
den het altijd leuk om hier een the-
ma aan te verbinden en dit jaar was 
dat 1001-nacht. Het was bijzonder 
leuk om te zien dat de meeste pa-
ren hier ook echt wat mee gedaan 
hebben; de danszaal zat vol met fa-
kirs, oosterse kooplui en gesluier-
de (harem)dames. Het danscentrum 
was voor deze gelegenheid natuur-
lijk ook omgetoverd in de sfeer van 
1001-nacht. Ook aan de inwendige 
mens was gedacht; oosterse munt-
thee, halalhapjes en oosters gekrui-
de kipvleugels stonden op de kaart.
Bijzonder was het oosters prieel dat 
midden op de vloer stond. Het was 
zo groot dat de paren er nog met 
gemak onderdoor konden dansen. 
Dit oosterse prieel was gemaakt van 
ballonnen. De Uithoornse dames 
Marjolein v.d. Knaap en Patricia van 
Bodegom van het bedrijf Ballonpret.
nl, hadden deze gelegenheid aan-
gepakt om weer eens creatief uit 
te pakken. De oosterse kleuren in 
combinatie met de prachtige folie-

ballonnen in halve maanvorm wa-
ren een lust voor het oog. Natuur-
lijk was er ook een tweetal prachti-
ge optredens van buikdanseres Bar-
bara. Daarna volgde een workshop 
buikdansen. Buikdanseres Barba-
ra had voor de gelegenheid rinke-
lende heupsjaaltjes meegenomen. 
Zelfs sommige mannen deden mee 
en geheel niet onverdienstelijk! Dit 
bracht natuurlijk ook grote hilariteit 
met zich mee!
Aankomende week staat het Dans-
centrum voor het grootse deel in 
het teken van de voorbereidingen 
voor de Show of the Proms 2010; 
een theatershow waarin het leeu-
wendeel van de show voor rekening 
wordt genomen door de leerlingen 
van de ballet-, hip hop- en break-
danceafdeling. Er zal echter ook een 
aantal gastoptredens plaatsvinden 
door paren van de stijldansafdeling 
en zelfs de Zumba is vertegenwoor-
digd! Ook zal er een voorproefje ge-
geven worden van de nieuwe cursus 
in het seizoen 2010/2011: de Musi-
calklas. De kaarten voor deze show 
zijn inmiddels uitverkocht.
www.colijndancemasters.nl
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Atlantis E2 ongeslagen 
kampioen!
Mijdrecht - Afgelopen zaterdag is 
de E2 van Atlantis gesponsord door 
DHIM kampioen geworden in de 
veldcompetitie. Na een matige zaal-
competitie die werd afgesloten met 
een op één na laatste plaats, werd 
er hard getraind om te kunnen knal-
len op het veld. Dat is zeker gelukt, 
er werd één keer gelijk gespeeld en 
de rest werd gewonnen.
De competitie begon begin april. 
Het was slecht weer en de wed-
strijd tegen Tempo E4 stond op het 
programma. Als snel bleken bei-
de teams aan elkaar gewaagd te 
zijn. Het ging gelijk op. Atlantis pak-
te even de voorsprong, maar Tem-
po maakte het gelijk. Zo gingen ze 
de rust in. Atlantis maakte er 2 -1 
van. Het leek erop dat Atlantis zou 
winnen, maar twee minuten voor tijd 
maakte Tempo gelijk. Atlantis knok-
te nog voor een doelpunt, maar te-
vergeefs. 
De week erna reisde de E2 af naar 
Kudelstaart om tegen VZOD E2 te 
spelen. Deze ploeg had de eerste 
wedstrijd wel gewonnen en stond 
dus bovenaan in de competitie. At-
lantis was scherp en gebrand op 
een overwinning. Dit leidde tot een 
russtand van 1 – 5  in het voordeel 
van Atlantis. In de rust kreeg het 
team de opdracht van de coach om 
niet te verslappen, want ze waren er 
nog niet. Het scoren ging niet meer 
zo makkelijk als in de eerste helft, 
maar er werd ruim gewonnen met 
een mooie 1 – 7 overwinning. Tem-

po had ook gewonnen waardoor At-
lantis en Tempo samen op de eerste 
plaats stonden.
Het werd spannend. Atlantis moest 
afreizen naar Alphen a/d Rijn voor 
een wedstrijd tegen Tempo. Beide 
ploegen stonden bovenaan, dus wie 
zou winnen zou leider in de com-
petitie worden. Atlantis wilde graag 
die eerste positie veroveren. Er werd 
goed samengespeeld en de kan-
sen werden uitgespeeld, wat leid-
de tot een 0 – 2 voorsprong. Tem-
po gaf nog tegengas waardoor er 
werd gerust met 1 – 2. Atlantis be-
gon niet scherp aan de tweede helft. 
Tempo maakte gelijk. Atlantis vocht 
terug en scoorde nog twee mooie 
doelpunten. Toen het eindsignaal 
klonk ,was er een hoop gejuich. At-
lantis stond nu alleen bovenaan met 
twee punten voorsprong op Tempo. 
Nu was het de bedoeling om dit vast 
te houden.
De vierde wedstrijd werd weer thuis 
gespeeld, nu tegen SDO (K) E2. Te-
gen deze ploeg had Atlantis nog niet 
gespeeld. Ze stonden onderaan met 
nul punten, maar dat zegt niets. At-
lantis maakte er in de eerste aanval 
al 1 – 0 van. Het leek erop dat de-
ze wedstrijd zou eindigen met veel 
doelpunten aan de kant van Atlan-
tis, maar helaas bleef dit het enige 
doelpunt van de wedstrijd. Er werd 
niet echt goed gespeeld, wat ze die 
week daarvoor tegen Tempo wel 
hadden laten zien. Maar elke ploeg 
heeft een mindere dag en er werden 

wel twee punten gepakt wat het be-
langrijkste was. (Een gezegde in de 
sport is: als je ook je “mindere” wed-
strijden wint, word je kampioen).
Er werd drie weken niet gespeeld. 
Zodoende  konden we ons goed 
voorbereiden op de uitwedstrijd bij 
SDO. Deze wedstrijd speelde Atlan-
tis veel beter dan de thuiswedstrijd. 
Er werd dan ook gewonnen met 1 – 
4, wat betekende dat er op 29 mei 
een kampioenswedstrijd voor de E2 
op het programma stond. Het kam-
pioenschap was “eigenlijk” al bin-
nen, maar als er 29 mei werd ver-
loren en Tempo zou winnen, zou 
het kampioenschap gedeeld wor-
den. Dit wilde Atlantis E2 natuur-
lijk niet. Er zou geknokt gaan wor-
den voor de winst. De wedstrijd was 
thuis tegen VZOD E2. Er was heel 
veel publiek en zelfs “materiaal” om 
goed herrie te maken om Atlantis E2 
aan te moedigen. Er werd gewon-
nen met 3 – 1. Atlantis E2 was alleen 
kampioen geworden en nog onge-
slagen ook! Een topprestatie!
De spelers van Atlantis E2 zijn dit 
seizoen goed vooruit gegaan. Er 
was altijd veel publiek (bedankt 
enthousiaste ouders!). Het maak-
te niet uit of de wedstrijd uit werd 
gespeeld, het publiek ging mee! Als 
laatste willen we zeker ook de spon-
sor DHIM bedanken voor de spon-
soring van afgelopen jaar. Na een 
spannend en leerzaam seizoen kan 
het team uitrusten en zich storten 
op het volgende seizoen.

De Vinken 3 na verlies 
concurrent kampioen
Vinkeveen - Met nog twee wed-
strijden voor de boeg kon De Vin-
ken 3 zich geen misstap veroorlo-
ven. Ondanks het feit dat alle wed-
strijden tot nu toe gewonnen waren, 
was een kampioenschap nog aller-
minst zeker. Want concurrent Fidu-
cia verloor tot nu toe alleen van de 
Vinkeveners (9-3). Aangezien bei-
de ploegen de overige wedstrijden 
veelal ruim en makkelijk wisten te 
winnen, leek het erop uit te draaien 
dat op laatste speeldag (zaterdag 5 
juni) de beslissing zou vallen in de 
onderlinge ontmoeting.
Afgelopen zaterdag was het dus 
zaak om geen steek te laten vallen. 
Op papier had Fiducia een zwaar-
dere tegenstander dan De Vinken. 
De concurrent trof een steeds beter 
draaiend Reeuwijk, waarvan De Vin-
ken vorige week maar nipt van wist 
te winnen (12-13). Voor De Vinken 
3 stond de wedstrijd tegen het fy-
siek sterke HKC uit Utrecht op het 
programma.

Opdracht
Met de opdracht om alleen aan de-
ze wedstrijd te denken en vanaf het 
begin aan scherp te zijn begon de 
ploeg aan de wedstrijd. Ondanks 
de ervaring binnen de ploeg leek 
het erop dat er toch al wel iets van 
spanning aanwezig was. Slordig bal-
verlies en slechte schoten kenmerk-
te het eerste kwartier van de wed-
strijd waarin alleen Elisa Roosen-
daal tot scoren kwam. Het tweede 
kwartier begon het echter iets be-
ter te draaien. Twee scores van Hans 
van Dasler bracht de thuisploeg op 
een 3-1 voorsprong.
Gezien het veldspel meer dan te-
recht, want ondanks het feit dat het 
spel nog niet al te best was, bak-
te de tegenstander er nog minder 
van. Verdedigend stond het name-
lijk bij de Vinkenploeg als een huis. 
Er werden nauwelijks kansen weg-
gegeven en de ballen werden snel 
onderschept. Het was dus zaak om 
voor de rust tot een beslissende 

voorsprong te komen. Via Daniëlle 
Lommers, die haar laatste wedstrijd 
speelde, en Marcel St. Nicolaas ge-
beurde dat ook min of meer. Een 5-1 
ruststand moest genoeg zijn.

Niet tevreden
Desondanks was de ploeg niet ge-
heel tevreden over haar prestatie. 
Want eigenlijk had het verschil bij 
rust een stuk groter moeten zijn. Nu 
zou HKC bij een paar scores terug 
in de wedstrijd kunnen zijn. Na rust 
duurde het wederom een paar mi-
nuten voordat De Vinken tot score 
wist te komen. Een afstandschot van 
Hans van Dasler en een strafworp 
van Jasper van Peursem bracht de 
ploeg na tien minuten op de veili-
ge 7-1. Ondanks een tegentreffer 

enkele minuten later was er geen 
vuiltje meer in de lucht. Al bleef de 
thuisploeg moeite houden met sco-
ren. Iets waar ze normaal gespro-
ken niet zoveel last van hebben. In 
de laatste minuten brachten Mar-
cel St. Nicolaas en de voor Annelies 
Bobeldijk, ook zij speelde haar laat-
ste wedstrijd, ingevallen Ingrid Ha-
genaars de eindstand op 9-2.

Na het laatste fluitsignaal was het 
wachten op een telefoontje uit 
Reeuwijk. Dat kwam na enkele mi-
nuten. Gejuich steeg op toen de uit-
slag bekend werd: 6-4 voor Reeuw-
ijk. Dit puntverlies van concurrent 
Fiducia betekende tevens het kam-
pioenschap van De Vinken 3. Dik 
verdiend na een mooi seizoen.

Hockey meisjes E2 kampioen
Mijdrecht - In september 2009 zijn 
de meiden van HVM M8E2, gespon-
sord door Ruijgrok Makelaars o/
g,  begonnen in nieuwe team sa-
menstelling en naar een groter veld. 

Na een uiterst moeizame start in 
2009 zijn de resultaten van de trai-
ningen zichtbaar. Inmiddels staat 
het team als een huis en met gro-
te samenhorigheid zijn ze verdiend 

kampioen geworden in de 1e Klas-
se nivo B en tegen niet de minste 
tegenstanders. Van harte gefelici-
teerd meiden jullie hebben karak-
ter getoond.

Team MC3 van HVM levert 
dit seizoen topprestatie
Mijdrecht - Het tean MC 3 van 
HVM is met maar 5 verliespunten 
en een doelsaldo van maar liefst 72 
voor en 16 tegen kampioen gewor-
den in de 4e klasse. Daarmee zijn 
ze onze grootste concurrent WFHC 

Hoorn 1 punt voor gebleven! Na de 
voorcompetitie durfde niemand nog 
te dromen dat dit seizoen zo suc-
cesvol zou zijn.
Maar na de winterstop gingen ze er 
steeds meer in geloven. 

De laatste wedstrijd was zaterdag 
jl. tegen de meisjes van Alkmaar 
MC3.
Ook die wedstrijd werd, na een 
spannende eerste helft (1 – 0 bij 
rust), gewonnen met 5 – 1.

Op de foto: Staand v.l.n.r.: Norbert Karthaus, Kees Koeleman (coaches), Ilse Prinsen, Flore Vesseur en Britt van Schep-
pingen. Geknield/gehurkt v.l.n.r.: Laura Strunk, Maaike van Driesschen, Susan Nieuwenhuis, Nicole de Jong, Maud 
Fernhout (keepster), Tessa Karthaus, Lori Koster en Desiree Maas. Op de voorgrond: Rowan Koeleman en Bobby Grob-
ben

De Vinken C2 kampioen
Vinkeveen - Met nog twee wed-
strijden te gaan was de strijd voor 
De Vinken C2 eigenlijk al gestreden. 
Na de zeer overtuigende 7-1 winst 
vorige week op concurrent EKVA 
kon het eigenlijk niet meer misgaan. 
Slechts één puntje had de Super de 
Boer ploeg nodig om kampioen te 
worden.
Met de wetenschap dat tegenstan-
der SDO de vorige keer met 8-3 
werd verslagen betrad de ploeg vol 
vertrouwen het veld. De ploeg begon 
met Jorn Klaassen, Niek Nagtegaal, 
Wies van Beek en Kirsten de Haan 
in de aanval en Patrick Mur, Am-
ber Nagtegaal, Romy Bras en Me-
lissa Hartsink in de verdediging. De 
bank werd gevuld door Mila Kroon, 
Britt Augustin en Melvin Jansen. 
Dat de ploeg toch wel gespannen 
was bleek wel in de eerste paar mi-
nuten. SDO was geenszins de min-

dere en een gelijke strijd ontspon 
zich. Met kansen over en weer. Na 
de 0-1 in de tweede minuut, was het 
Wies die met een mooie doorloop-
bal de gelijkmaker op het scorebord 
bracht. En ook na de 2-1 van Me-
lissa, die daar snel op volgde, bleef 
het spelbeeld hetzelfde. De ene keer 
kreeg De Vinken een kans en even 
later was het SDO dat leek te gaan 
scoren. Maar veel gescoord werd er 
niet. Alleen de bezoekers uit Kame-
rik wisten de korf te vinden. Een 2-2 
ruststand was het gevolg.
In het begin van de tweede helft 
leek het erop dat De Vinken iet-
wat meer de overhand kreeg. Niet 
eens zozeer in de aanval, maar 
vooral in de verdediging. Daar wer-
den de ballen steeds sneller onder-
schept. Zodoende kreeg de Vin-
ken-aanval ook meer mogelijkhe-
den om te scoren. Twee mooie ac-

ties van het aanvalsvak werden af-
gerond door Patrick. Langs de kant 
voelde je na die 4-2 de opluchting. 
Het gat was geslagen. Even leek het 
er nog op dat SDO kon terugkomen 
in de wedstrijd, maar de strafworp 
werd gemist. Toen vlak daarna Ro-
my en Melvin in dezelfde minuut 
wisten te scoren, was de strijd bij 
6-2 toch echt gestreden. De ploeg 
kreeg steeds meer vertrouwen en 
datgene wat in de eerste helft nog 
niet zo goed lukte, lukte nu wel. De 
ene kans na de andere kans werd 
gecreëerd. De een nog mooier dan 
de ander. Dat er daarbij slechts twee 
keer gescoord werd (Patrick en Mi-
la), was eigenlijk nog een wonder. 
Maar met 8-2 winnen in je kampi-
oenswedstrijd is een mooi resultaat. 
En daar was de ploeg van coach 
Melanie Kroon dan ook terecht zeer 
blij mee.
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Leerlingen van Toermalijn 
bezoeken de Wereldwinkel
Uithoorn - Dinsdagochtend 25 ju-
ni was het heel erg druk in Wereld-
winkel de Aardnood in Uithoorn. De 
lessen over FairTrade die de leerlin-
gen van groep 8 van OBS Toermalijn 
op school hadden gevolgd werden 
afgesloten met een bezoek. Buiten 
de normale openingstijd mochten 
de kinderen komen kijken naar de 
vele producten die in de Wereldwin-
kel te koop zijn. 

Door 2 enthousiaste vrijwilligsters, 
onder hen één van de oprichtsters 
die al meer dan 30 jaar actief is, 
werd aan de leerlingen verteld over 
het ontstaan en de geschiedenis 
van de winkel. Eerst zat de winkel 
in de fietsenstalling, nu hebben ze 
die ruimte voor de voorraden en zit 
de winkel ernaast, ruim genoeg om 
zoveel leerlingen te kunnen ontvan-
gen. De naam van de winkel heeft 
een dubbele betekenis: er is nog 
steeds honger op de wereld van-
daar dat Aardnood met een d wordt 
geschreven. De andere betekenis is 
dat de winkel net als een aardnoot 
‘onder de grond’ zit. Er werden arti-
kelen getoond en doorgegeven, zo-
als gerecyclede tassen, een fotolijst-
je en een mandje, gemaakt van ba-
nanenbladeren en snoeppapiertjes.
Er werd limonade geschonken met 
een koekje erbij, waarna de leerlin-
gen alle artikelen mochten bekijken 

en betasten: de vele muziekinstru-
menten waren daarbij zeer in trek, 
van djembé’s en klankschalen tot 
panfluiten. Enkele kinderen die (ge-
noeg) geld mee hadden genomen 
kochten leuke hebbedingetjes, zoals 
een dromenvanger, een gevlochten 
armbandje of gelukspoppetjes. An-
dere kinderen besloten om een keer 
met genoeg geld terug te komen om 
bijvoorbeeld een autootje, vliegtuig-
je of motor van gerecycled blik te 

gaan kopen. Het is binnenkort Va-
derdag en sommige leerlingen heb-
ben hun keuze voor een mooi ca-
deau deze dag al gemaakt.
Bij het vertrek werden alle leerlin-
gen getrakteerd op een duifje van 
klei met een papiertje in zijn buik, 
waarop een wens geschreven kan 
worden voor degene aan wie je de 
duif cadeau wilt geven. Een leuke, 
tastbare herinnering aan een inte-
ressant bezoek!

 

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

Als bestuur en als Marokkaanse gemeenschap 
uit Uithoorn betreuren wij het incident dat heeft 
plaatsgevonden op 4 mei 2010 jongstleden in de 
nabijheid van de Europarei.
Wij vinden het heel ernstig wat er gebeurd is. Er is 
daarom dan ook uitvoerig gesproken met de jon-
geren en hun ouders die bij ons over de vloer ko-
men.
Alle ouders vinden het onacceptabel dat dit soort 
gedrag wordt vertoond.

Helaas is het een klein groepje dat de overlast ver-
oorzaakt. Dit heeft tot gevolg dat de hele gemeen-
schap hiervan de schuld krijgt.
In de toekomst gaan wij als stichting ons best 
doen om te zorgen dat de jongeren die bij ons 
over de vloer komen deze dodenherdenking zeker 
niet zullen verstoren.

Het bestuur,
 Stichting Marokkaanse
Gemeenschap Uithoorn 

Ordeverstoring tijdens 
dodenherdenking

Soulkoor D-F!NE in Black 
& White in The Mix
Uithoorn - Zaterdag 5 juni a.s. is 
het dan zo ver en treedt Soul & Mo-
townkoor D-F!NE op in The Mix in 
Uithoorn met hun concert “Black & 
White”
De dames van het koor hebben het 
afgelopen seizoen gewerkt aan het 
instuderen van nieuw repertoire, 
waaronder nummers van Michael 
Jackson, Amy Winehouse en Ste-

vie Wonder. Ook is er weer veel aan-
dacht besteed aan de choreografie. 

Het thema van de avond is “black & 
white”. De dames zelf zullen in deze 
kleuren gekleed zijn en ook aan het 
publiek wordt gevraagd zich in deze 
kleuren te kleden. Uiteraard wordt 
het weer een swingende avond en 
is er na afloop van het concert nog 

een afterparty met disco- en soul-
muziek.
Het concert begint om 20.00 uur en 
kaarten kosten 10 euro per stuk. 
Deze zijn te reserveren via 
info@soulkoor.nl of via 
06-51659090.
Voor late beslissers zullen er op de 
avond zelf ook nog enkele kaarten 
aan de deur verkrijgbaar zijn.

Oproep aan deelnemers, vrijwilligers en sponsoren

Doe mee aan een grootse 
kerstmarkt aan de Amstel!

Uithoorn – “U zult wel denken, de 
zomer moet nog beginnen en jullie 
hebben het al over de kerstmarkt, 
maar er is veel te organiseren als we 
willen bereiken wat we voor ogen 
hebben. Een grote kerstmarkt op de 
tweede zondag van december.

En niet zomaar een kerstmarkt, 
maar een echte, waar men van ver 
uit de omgeving naar toe komt. De 
kerstmarkt moet gaan heten: ‘Kerst-
markt Uithoorn aan de Amstel’ ”, al-
dus een dolenthousiast organisatie-
comité, bestaande uit een afvaardi-
ging van de winkeliers van Amstel-
plein, Oude dorp, Horeca Uithoorn 
en Buurtbeheer. Voorlopig, want als 
er zich meer aanmelden graag.

Wat zoeken ze:
Het is de bedoeling dat heel veel 
verschillende mensen dit unieke ini-
tiatief leuk vinden. Zo leuk om mee 
te doen met zijn/haar specialisme, 
hobby’s of andere kwaliteiten. Ie-
dereen is welkom om mee te doen 
en om te helpen assisteren voor de 
opbouw. Veel vrijwilligers zijn nog 
nodig om deze kerstmarkt tot het 
die Uithoorn aan de Amstel ver-
dient. Ook sponsors om deze kerst-
markt nog meer uniek te maken dan 
hij al is, zijn zeker nodig.

Jaarlijks
Inmiddels is vastgesteld dat de 
kerstmarkt een jaarlijks terugkerend 

evenement zal worden op basis van 
de volgende voorwaarden:
* Locatie: Uithoorn aan de Amstel
* Bestemd voor commercieel en 
niet-commerciële deelnemers uit 
Uithoorn en De Kwakel
* Toegankelijk voor iedereen (deel-
nemers en bezoekers)
* Alleen kerstgerelateerde produc-
ten en diensten
* Datum: altijd de tweede zondag in 
december (voorlopig van 11.00 uur 
tot 17.00 uur)
* Het is een eendaagsevenement.
* De kerstmarkt wordt gedragen 
door:
- bewoners
- buurtbeheer
- Ondernemers Uithoorn aan de 
Amstel
- Horeca Uithoorn aan de Amstel
- Uithoorns bedrijfsleven
- verenigingen
- stichtingen
- sportverenigingen
* Selecteren inschrijvingen geba-
seerd op de keuze van de organi-
satie.
* Inschrijvingstermijn tot 30 septem-
ber.

Winkeliers
Ook het merendeel van de winke-
liers zal op deze kerstmarkt te vin-
den zijn. Heel belangrijk is, dat al-
le aangeboden producten op de-
ze kerstmarkt met de kerst te ma-
ken moeten hebben, anders mag je 

niet deelnemen. Het moet geen bra-
derie worden, maar een echte kerst-
markt. Staan met een kerstgerela-
teerde kraam gezamenlijk naast de 
bewoners uit Uithoorn. Het is ook 
geen koopzondag. De winkels zijn 
gesloten.

De kerstzondagopening is een week 
later. Het is de opzet dat op de kerst-
markt ‘Uithoorn aan de Amstel’ mi-
nimaal 150 à 200 kramen aanwe-
zig zullen zijn. De markt loopt vanaf 
Amstelplein tot aan het viaduct aan 
de Wilhelminakade.

Er zullen twee podiums zijn, (één 
op het Amstelplein en één midden 
in het dorp aan de Amstel waarop 
live optredens zullen zijn. Ook hier 
geldt muziek die kerstgerelateerd 
is. Ook hiervoor kunnen koren en/
of bands zich melden. Sponsors zijn 
zeker welkom.

Meld u aan!
Inmiddels hebben zich al vele win-
keliers aangemeld en hebben diver-
se verenigingen aangegeven van de 
partij te zullen zijn en bijvoorbeeld 
met lekkere hapjes te gaan staan. 

Bent u geïnteresseerd geraakt? Wilt 
u op de markt staan? Wilt u vrijwil-
liger zijn en meehelpen met de or-
ganisatie of opbouw? Wilt u spon-
soren? Stuur dan een mailtje naar:  
uithoornaandeamstel@solinas.nl

Marieke van der Wurff 
neemt het makelaarsstokje 
over van Paul Ohlenbusch
Uithoorn - Paul Ohlenbusch draagt 
zijn makelaarskantoor Ohlenbusch 
Makelaardij O.G. over aan zijn op-
volgster Marieke van der Wurff. 
Marieke zal samen met onder an-
deren Mirjam Ohlenbusch het ma-
kelaarskantoor voortzetten, zoals u 
dat gewend bent. Dus slagvaardig 
en met veel gevoel voor persoon-

lijke service. Op soortgelijke wijze 
heeft ook Marieke in de afgelopen 
jaren haar ervaring opgedaan in de 
woningmakelaardij en projectbege-
leiding. 

Na 39 jaar met veel plezier werk-
zaam te zijn geweest in de make-
laardij, waarvan ruim 27 jaar met het 

door hemzelf opgerichte kantoor, 
stopt Paul met het runnen van zijn 
zaak en draagt hij die met veel ver-
trouwen over aan zijn jongere col-
lega. 
Wel zal hij zich nog enige tijd be-
schikbaar houden om, waar nodig, 
in bepaalde omstandigheden bij te 
springen.

Ik word vermist
De Kwakel - Als vermist opge-
geven door zijn baas, is de rode 
kater (Maincoon) met lichte tin-
ten. Zie bovenstaande foto.
Casper is de naam van deze 2 
jaar oude kater, die wordt ver-
mist vanaf de Cyclamenstraat in 

De Kwakel.

Wie het dier heeft gezien wordt 
verzocht contact op te ne-
men met de Dierenbescher-
ming Aalsmeer e.o. via tel. 0297-
343618.

ANBO bingo
Uithoorn - Volgende week dinsdag 
8 juni organiseert afdeling Uithoorn-
De Kwakel van de ANBO de maan-
delijkse bingomiddag in Wijksteun-
punt Bilderdijkhof aan Bilderdijkhof 
1 in Uithoorn. Ook niet-ANBO leden 
zijn van harte welkom bij deze ge-
zellige gebeurtenis! Aanvang 14.00 
uur. Zaal open vanaf 13.30 uur. 
In verband met de zomervakantie is 
er geen bingo in de maanden juli en 
augustus. De eerstvolgende bingo 
is dan op dinsdag 14 september.

Inloopdag Crea
Uithoorn - Er is een CREA inloop-
middag in Fort aan de Drecht op za-
terdag 5 juni van 13.00-16.30 uur. In 
het fort aan de Drecht is de ruim-
te van CREA geopend voor inschrij-
vingen. U kunt een kijkje nemen in 
de werkruimten en tevens inschrij-
ven voor de cursussen van het sei-
zoen 2010-2011. 
Op de volgende cursussen zijn nog 
enkele plaatsen beschikbaar.:
Edelsmeden, tekenen/schilderen, 
handdraaien, keramiek, aquarelle-
ren, fotografie. Er zijn ook kinder-
cursussen in tekenen en potten-
bakken. Nieuw dit jaar is de cursus 
Sterrenkijken voor beginners! 
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Een succesvol vriendjes- 
en vriendinnetjestoernooi
De Hoef - Op woensdag 19 mei jl. 
werd weer het vriendjes- en vrien-
dinnetjestoernooi bij HSV ’69 geor-
ganiseerd. Het prachtige weer zorg-
de ervoor dat er veel aanmeldin-
gen waren van veel kinderen uit De 
Ronde Venen. Om 15.00 uur werd er 
een warming up gegeven door San-
ne Felix en daarna werden de kin-
deren in verschillende groepjes het 
handbalveld overgestuurd om diver-

se spellen onder de knie te krijgen. 
Vanaf 16.00 uur was er een heus 
handbaltoernooi voor 4 teams van 
kinderen van 8 t/m 12 jaar.
Er waren bovendien ook nog 3 mi-
ni-teams (5-7 jaar) en zij speelden 
een minitoernooi op het grasveld. 
Om 17.00 uur klonk het eindsignaal 
en kregen alle 40 kinderen een oor-
konde, een zakje snoep en een luid 
applaus. Dankzij de vele vrijwilligers 

HSV B1 speelt laatste 
wedstrijd van het seizoen
De Hoef - Afgelopen zondag heeft 
de B1 van HSV handbal de laatste 
wedstrijd van het veldseizoen ge-
speeld. Tegen de kampioenen van 
Havas hebben zij er een mooie wed-
strijd van gemaakt.
Met mooie doelpunten over en weer 
en goed keeperswerk aan beide 

kanten verloren de dames uitein-
delijk met 10-13. Een goede twee-
de plek in de poule. Volgend seizoen 
willen deze meiden gaan voor het 
kampioenschap op zowel het veld 
als in de zaal.
Daar kunnen ze nog wel enkele 
handbalsters bij gebruiken. Dus ben 

Meisjes groep 7/8 
Prinses Beatrixschool 
behalen de derde plaats
Wilnis – Woensdag jl.  mochten de 
meisjes van groep 7/8 van de Prin-
ses Beatrixschool hun kunsten ver-
tonen in de volgende ronde van het 
schoolvoetbaltoernooi.

Na het winnen van het toernooi van 
De Ronde Venen een nieuwe uitda-
ging! In Hilversum streden de meis-
jes, samen met 11 andere teams, om 
de titel ‘Winnaar schoolvoetbal 2010 
district West 1 werkeenheid zuid.’

De poulewedstrijden werden win-
nend afgesloten, met als resultaat 
een plek in de halve finale! De te-
genstander in de halve finale was 
helaas een maatje te groot! De strijd 
om de 3e en 4e plek was erg span-
nend, maar uiteindelijk werd na het 
nemen van penalty’s de 3e plaats 
bereikt! Een prestatie om trots op 
te zijn!  

ZDRV zwemt laatste keer 
af in het Veenbad
Mijdrecht - De afdeling Diploma 
Zwemmen van Zwemvereniging De 
Ronde Venen (ZDRV) heeft afgelo-
pen zaterdag voor de laatste keer 
afgezwommen in het Veenbad in 
Vinkeveen. In totaal zijn 25 leerlin-
gen geslaagd voor het A-, B- en C-
diploma, Balvaardigheid 1, Plank-
springen 1 en het Survival-diploma 
Dolfijn Brons. Vanaf 14 juni zwemt 
de zwemvereniging in het nieuwe 
zwembad in Mijdrecht 

Zwemmen met plezier
Op de afdeling Diploma Zwem-
men wordt op een gezellige manier 
zwemmen geleerd voor het Zwem-
ABC. De ZDRV vindt het belang-
rijk dat de leerling eerst goed ver-
trouwd raakt met het water. Daar-
door zal het aanleren van de overi-
ge vaardigheden met veel meer ple-
zier beleefd worden. Na het Zwem-
ABC wordt er verder gezwommen 
voor de zwemvaardigheidsdiploma’s 
en snorkelen, balzwemmen, survi-
val, plankspringen, aqua sportief en 

eventueel kunstzwemmen. Dit alles 
wordt 45 minuten per week op drie 
niveaus gegeven. 

Geslaagden 
Diploma A: Chahid Chakroun 
en Noah van Leeuwen.
Diploma B: Karèn Mansourov, Tim 
Millenaar, Sanne Smit en Maarten 
Vos. Diploma C: Julia Broekhuij-
se, Edward Deen, Quinten van Vliet, 
Kyle Volmer, Ramon Winters en Britt 
van Zijl. Dolfijn Brons : Myrthe van 
Vliet, Bibiënne van Hulst en Kevin 
van Wijk. Plankspringen 1 en certifi-
caat: Deborah Hartman, Bart Hoog-
endoorn, Tanja Kamp, Tessa Oudijk, 
Nienke Scheenaart en Sterre Wes-
tenbrink. Balvaardigheid 1: Laura 
Broekhuijse, Marjolein Broekhuijse, 
Marjon de Bruijn, Tim Dressel, Bir-
git Heijnemans, Arie Langelaar, Da-
niël van Leeuwen, Jelle Scheenaart 
en Thijmen Westenbrink.

Van harte gefeliciteerd!
De instructeurs willen alle geslaag-

den van harte feliciteren met hun 
fantastische prestaties. Natuur-
lijk wensen zij jullie in het nieuwe 
zwembad weer heel veel zwemple-
zier!

Meer informatie
Wil je ook graag meezwemmen, 
kom dan eens voor een gratis proef-
les. Voor meer informatie over het 
Zwem-ABC en Zwemvaardigheid, 
bel Kitty Reurings op 0297-284085 
of Alice den Hollander op 0348-
431803 of mail naar  dz@zdrv.nl. 

Overige activiteiten
Naast het diploma zwemmen kan 
je bij de ZDRV ook terecht voor 
Zwemmend Redden op de woens-
dagavond in Mijdrecht.
Tevens is er op woensdagavond 
Vrouwenzwemmen. 
Voor meer informatie over deze acti-
viteiten, neem je contact op met de 
ledenadministratie, Karin Keers te-
lefoon 0297-282108 of de website 
www.zdrv.nl.

je tussen de 13 en 15 jaar en lijkt 
handbal je wat, kijk eens op 
www.hsv69.nl. Dat er veel gezellig-
heid is binnen het team bewijst de 
deelname vorige week aan de Gon-
delvaart in De Hoef. Een derde plek 
bij de jeugd was voor deze “mooie 
bemanning” weggelegd.

en het enthousiaste publiek was de-
ze middag weer zeer geslaagd. 
Ben je nog op zoek naar een team-
sport het nieuwe seizoen? HSV ‘69 
is op zoek naar handbalsters voor 
de meiden C1 en C2 (leeftijd 9 t/
m 12 jaar). Bovendien wil HSV ‘69 
graag een meisjes D team opstar-
ten ( leeftijden 6-8 jaar). Interesse? 
Stuur een mail naar: 
lyanne@van-loenen.net

Atlantis D1 kampioen 
veldcompetitie
Mijdrecht - Zaterdag 29 mei speel-
de de D1 de laatste wedstrijd van dit 
seizoen. Het team, dat gesponsord 
wordt door meubelstoffeerderij Bos 
uit Amstelveen, had het kampioen-
schap de vorige wedstrijd al binnen-
gesleept, maar was gedreven ge-
noeg om de laatste wedstrijd alsnog 

te knokken voor de punten.
De D1 speelde tegen de Vinken. De 
eerste helft verliep moeizaam en 
eindigde in 2-2. Na de rust vielen de 
doelpunten over en weer, maar in de 
laatste tien minuten van de tweede 
helft had Atlantis de overhand waar-
door de eindstand op 8-4 kwam. 

Op de foto boven: Wendy Kentrop, 
Rick Kuijlenburg,Kevin Keijman, Ja-
cob Bakker, Jarni v.d. Wilt, Sven van 
Putten, Wilco Kuijlenburg. Onder:  
Yara van Es, Suzanne Pijper, Joëlle 
Bakker en Amy Loman. Helaas ont-
breekt Sander van Diemen op de fo-
to.

Buitenlandse vrouwen 
zwemmen voor de laatste 
keer af in Blijdrecht
Mijdrecht - De afdeling Vrouwen 
Zwemmen van Zwemvereniging 
De Ronde Venen (ZDRV) heeft af-
gelopen woensdag voor de laatste 
keer afgezwommen in het zwem-
bad Blijdrecht in Mijdrecht. In to-
taal zijn 13 leerlingen geslaagd voor 
het A, B en C-diploma. Op de afde-
ling zwemmen alleen vrouwen on-
der leiding van vrouwelijke zwemin-
structeurs. De jongste geslaagde is 
16 jaar en ook de oudste geslaagde 
heeft met haar 62 jaar een prachtige 
prestatie geleverd.

Geslaagden 
Diploma A: Mimount Farhat 
en Sarah Asafiati.
Diploma B: Saduman Kurt, Terhas 
Abrha, Halise Akyol, Saadet Yasar 
en Najat Zaimi.
Diploma C: Naima Aananu, Safiya 
Mohamed Sutro en Khadija Mou-
saoui.

Van harte gefeliciteerd!
De instructeurs willen alle geslaag-
den van harte feliciteren met hun 
fantastische prestaties. Vanaf 14 ju-

ni zwemt de zwemvereniging in het 
nieuwe zwembad in Mijdrecht! Na-
tuurlijk wenst de zwemvereniging 
jullie in het nieuwe zwembad weer 
heel veel zwemplezier!

Meer informatie
Wil je/wilt u ook graag meezwem-
men, kom dan eens kijken. Voor 
meer informatie over deze activi-
teiten, neem je/neemt u contact op 
met de ledenadministratie, Karin 
Keers telefoon 0297-282108 of via 
de website www.zdrv.nl.
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Bestuur Qui Vive huldigt 
zaterdag alle kampioenen
Uithoorn - Op zaterdag 5 juni a.s. is 
het wederom feest bij Qui Vive hoc-
key. Alle teams die kampioen ge-
worden zijn worden door het be-
stuur op een feestelijke wijze gehul-
digd. Verder staan er ook 2 wedstrij-
den op het programma. De oud spe-
lers van heren 1 en de oud speel-
sters van dames 1 nemen het op te-
gen de spelers/speelsters van de 
huidige succesvolle 1e teams. En 
natuurlijk is er de trekking van de 
grote loterij.
Qui Vive hockey kan terugkijken op 
een goed seizoen. Dames 1 en he-
ren 1 spelen volgend seizoen in de 
overgangsklasse, de technische or-
ganisatie krijgt steeds meer de ge-
wenste vorm, financieel staat de 
club er beter voor en vele teams zijn 
kampioen geworden in hun poule. 
Overdag is er voor vele jeugdteams 
nog een toernooi maar vanaf 16.00u. 
begint het feestprogramma met ve-
le activiteiten.
Om 16.00u. is de wedstrijd dames 
1 tegen oud dames 1 en om 17.45u. 
spelen de heren 1 tegen de oud he-

ren 1. De organisatie van deze 2 
wedstrijden heeft twee sterke elftal-
len samengesteld met oud spelers/
speelsters die 2 seizoenen of langer 
de clubkleuren van Qui Vive op de 
groene mat hebben vertegenwoor-
digd. Zij gaan het opnemen tegen 
de huidige succesvolle 1e teams 
van Etienne Spee en Thomas Zwart. 

Gehuldigd
Tussen de wedstrijden door worden 
om 17.00u. de kampioenen gehul-
digd en is de trekking van de grote 
loterij om 17.30u. Al vanaf 24 april jl. 
zijn alle jeugdleden druk in de weer 
om zoveel mogelijk loten te verko-
pen. De opbrengsten komen geheel 
ten goede aan het onderhoud en de 
verbetering van de fraaie en gezel-
lige accommodatie aan de Vuurlijn. 
De actie is georganiseerd door en-
kele zeer actieve vrijwilligers die er 
ook in geslaagd zijn om zeer inte-
ressante prijzen, met behulp van de 
sponsors, bij elkaar te krijgen. De 
hoofdprijzen zijn een iPad, een LG 
32 inch LCD TV en een weekend 

naar Euro Disney. Daarnaast zijn er 
nog een aantal andere prijzen. Voor 
het elftal dat de meeste loten ver-
koopt bestaat bovendien een kans 
dat zij in aanmerking komen voor 
een teamuitje bij Polder Sport in de 
Kwakel. Iedereen is van harte wel-
kom bij de trekking op 5 juni a.s. bij 
Qui Vive. Degenen die nog geen lid 
zijn van Qui Vive kunnen op deze 
dag meteen kennis maken met de 
hockeysport en de gezelligheid van 
deze vereniging. 
 Door de huldiging, de wedstrijden 
en de loterij hoopt het bestuur veel 
mensen te mogen verwelkomen en 
gezamenlijk in de sfeer van het tra-
ditionele Qui Vive clubgevoel het 
seizoen sportief af te sluiten met een 
hapje en een drankje vanaf 19.00u. 
De competitie is dan wel afgelopen 
maar op de agenda van juni staan 
nog heel veel hockeyactiviteiten ge-
pland. Dus het is zeker de moeite 
waard om Qui Vive de komende we-
ken te blijven bezoeken.
Op de site www.quivive.nl staat het 
complete programma.

Zomerse afsluiting training 
G-voetbal bij KDO
De Kwakel - Na acht weken trainen 
is afgelopen zaterdag 29 mei ook de 
onvermijdelijke zomerstop geko-
men voor het G-voetbal bij KDO in 
De Kwakel. Op 10 april is de training 
gestart met 9 kinderen. Dat er be-
hoefte is aan deze vorm van sport 
beoefenen is gebleken uit het feit 
dat er de laatste vijf weken steeds 
weer een nieuw spelertje bijkwam. 
Net nu het weer wat lekkerder 
wordt moeten de voetbalschoenen 
van de veertien spelers weer tijde-
lijk in de kast. De kinderen hebben 
wel beloofd hun conditie op peil te 
houden, dus er zal best nog wel een 
balletje getrapt worden deze zomer.
Aan het eind van alle leuke baloe-
feningen en het afsluitende partijtje 
voetbal kwam “Hans IJs” de zomer-
stop inluiden. De kinderen, trainers 

en hun supporters (ouders) werden 
gratis getrakteerd op een zomer-
se lekkernij. Ook kreeg elke speler 
een spelersrapport met daarop een 
score die aansloot bij zijn mogelijk-
heden. Er werd door elke speler bij-
zonder hoog gescoord. Volgend sei-
zoen zal er weer verder gewerkt 
worden om het niveau van de spe-
lertjes te verhogen.
G-voetbal is bedoeld voor mensen 
die vanwege een lichamelijke en/
of verstandelijke beperking belem-
merd zijn in hun bewegingsmoge-
lijkheden. Zij kunnen daardoor niet 
of moeizaam hun plek vinden in het 
“reguliere” voetbal. Let wel: we be-
schouwen G-voetbal gewoon als 
voetbal. Het enige verschil is, dat 
bepaalde aspecten worden aan-
gepast wanneer dat nodig is. Jon-

gens en meisjes in de leeftijd van 6 
- 17 jaar met een beperking, kunnen 
meedoen in het G- team. 
In het nieuwe seizoen wordt weer 
gestart met trainen op zaterdag. Als 
het aantal spelers nog meer toe-
neemt, is het misschien mogelijk 
om in de tweede helft van seizoen 
2010/2011 met een team wedstrij-
den te spelen in een competitie van 
de KNVB.

Heb je interesse om eens mee te 
komen spelen of wil je meer infor-
matie hebben, dan kun je  vanaf 11 
september de zaterdagen weer te-
recht bij KDO in De Kwakel. De trai-
ningen starten om 10.00 uur. Ook is 
veel informatie van het G-voetbal 
te vinden op de website van KDO, 
www.kdo.nl.

Examens Judoschool Blaauw
Uithoorn – Afgelopen week is er in 
de dojo van Judoschool Blaauw de 
eerste van twee weken examens af-
genomen. Deze week hebben 86 ju-
doka’s laten zien wat zij het afge-
lopen seizoen hadden bijgeleerd. 
Gadegeslagen door ouders, oma’s, 
opa’s en andere belangstellenden, 
die genoten van de verrichtingen, 
lieten de judoka’s de worpen en de 
grondhandelingen zien.

De voorzitter van de examencom-
missie, bestaande uit David Siebe-
ler, Ronald Oussoren, Sander Ver-
laan, Thomas van Emden en Edwin 
Blaauw, heeft een ieder persoonlijk 
toegesproken en de uitslagen be-
kend gemaakt.

De uitslagen van 
afgelopen week zijn:
Gele slip, 6e Kyu
Bram Koenders, David Fluks, Debo-
ra Vogelaar, Dominique Theunisz, 
Dylan Koeleman, Erik Oomen, Flori-
an Klaassen, Iris Koster, Kevin Hout-
kamp, Kirsten Korsel, Lars Hafkamp, 

Monique Mareels, Nilas Meeder, 
Rosa van den Assem, Rowan Por-
tengen, Ruben Mareels, Scott Hel-
mich, Shmuel Buys, Stan Hazewin-
dus, Tommy Fluks, Yoeri Caarls

Gele band, 5e Kyu
Aaliyah Ghaze, Bjorn Lemmens, 
Bjorn Losekoot, Brian Scheers, Brit-
te-Marit van Hout, Danny van de 
Pol, Demy Puype, Dylan Comman-
deur, Erwin Kuiper, Hidde Zwart, Il-
se de Bruine, Isabel Pires Perei-
ra, Jip Koster, Kasper Bleijswijk, Li-
sa Zurcher, Luc van Bruggen, Luuk 
Haarman, Pepijn Andelbeek, Pepijn 
van Hout, Quinty Kwak, Ronan Foc-
ke, Sofyan Speets, Suraj Ploegman, 
Teun Gieling, Yannick Hartgers

Oranje slip, 5e Kyu
Aisha Ratra, Anouk Delsen, Dion 
Bijl, Finn Meeder, Gabri Jansen, Jos-
ja van Hal, Joy van Oostveen, Koen 
van ’t Hull, Leon Braacx, Milou van 
Oostveen, Nick Dorlandt, Pawan 
Ratra, Tess Delsen, Tom Prager, Wil-
co Veerhuis

Oranje band, 4e Kyu
Annemijn Trommel, Martijn ten 
Veldhuis, Mike Theijssen, Quinten 
Vermeulen, Stefan Pijpers, Thomas 
Bleijswijk, Wessel Vroon

Groene slip, 4e Kyu
Bram Roelofsen, Chris Lohuis, Jas-
per Paul, Luc Gieling, Martijn Roe-
lofsen, Raoul Meijer, Sergio Drenth, 
Stan van den Berg, Tom Westra, We-
sley van Vliet

Groene band, 3e Kyu
Elmer Petersson, Kendra Krimp

Blauwe slip, 3e Kyu
Malée Luijken

Blauwe band, 2e Kyu
Bo van Vliet, Jeroen Trommel, Lars 
Bekkers, Neftali Cohen, Tim den 
Duijf

De volgende examens zullen vol-
gende week worden gehouden in 
de dojo van Judoschool Blaauw.

Zomerdrives bij Bridge-
vereniging De Legmeer
Uithoorn - Vanaf 2 juni tot en met 
25 augustus worden op de woens-
dagavond bridgedrives georgani-
seerd in de barzaal van sporthal 
De Scheg Arthur van Schendellaan 
100-A te Uithoorn, tel: 0297 566347.
Aanmelden graag per E- mail: niek-

schavemaker@hetnet.nl of aan de 
zaal vanaf 19.15 uur.
Aanwezig zijn om 19.30 uur, aan-
vang 19.45 uur. 

De drive gaat over 24 spellen en de 
uitslag is direct na afloop bekend.

De kosten bedragen 5 euro per paar 
en afhankelijk van het aantal deel-
nemers zijn er twee of drie prijzen 
per lijn.
Een extra prijs voor het paar met de 
hoogste gemiddelde score na mini-
male deelname aan acht avonden.

Qui Vive MD4 sluit een 
geweldig seizoen af!
Uithoorn - Qui Vive Meisjes D4 is 
een “speciaal” team. Ná de herfst-
vakantie is dit team samengesteld 
uit meisjes uit andere MD-teams, 
met zowel eerstejaars als tweede-
jaars D-meisjes. Ondanks dat het 
dus een “bij elkaar geraapt zooitje” 
was, hebben ze een geweldig sei-
zoen gedraaid! Ingedeeld in de 2e 
klasse, werden ze meteen tweede 
(op 1 punt van de nummer 1) tijdens 
de herfstcompetitie met de minst 
gepasseerde defensie. Ook tijdens 
de lentecompetitie hebben ze ge-
weldig gepresteerd. Weer twee-

de geworden en wat een geweldig 
doelsaldo: 24 voor, 4 tegen!! Daar-
naast hebben de meiden laten zien 
dat ze een echt team zijn; hard wer-
ken, goed samenspel, elkaar coa-
chen, nooit commentaar op elkaar 
en heel veel plezier!
Zaterdag jl. speelden de meiden 
hun laatste competitiewedstrijd te-
gen Overbos MD2. De wedstrijd 
werd overtuigend gewonnen met 
4-0 en alle meiden speelden echt 
goed, niemand uitgezonderd. In de 
rust hadden de dames zichzelf een 
lolletje beloofd: bij 4-0 zouden de 

verdedigings- en aanvalslijn gaan 
ruilen. Dat leverde natuurlijk leuke 
situaties op. Felice, onze “vaste” in-
valster stond op keep en die kreeg 
daardoor zowaar een paar ballen. 
Felice, nog bedankt voor al je inval-
beurten!
Afsluitend zijn de meiden zaterdag-
avond met de coaches en de mana-
ger gezellig pizza gaan eten. 
Het was een top-seizoen. Tako en 
Remon, bedankt voor het coachen 
en meiden, bedankt voor alle leu-
ke wedstrijden. We hebben van jul-
lie genoten.

Bridgevereniging BVU
Uithoorn - Afgelopen maandag 31 
mei speelde BVU haar “open drive”. 
Maar liefst 9 paren kwamen op de 
uitnodiging af en kruisten de de-
gens met de leden van BVU die nog 
niet met vakantie waren. De sfeer 
was gezellig en de beginnende 
(club)spelers deden bijzonder goed 
hun best en konden het tempo van 
4 spellen in een half uur mooi bij-
houden. De uitslagen:

A-lijn:
1 Bep & John de Voijs 61,67%
2 An & Bert Pronk 55,83%
3 Cora de Vroom
& Trudi Zandbergen 54,17%
4 Hans Wagenvoort
& Nico van der Meer 51,67%
5 Leo Leenen
& Henk van der Schinkel 51,25%
5 Ans Breggeman
& Lia Guijt 51,25%

7 Ineke Hilliard
& Huib van Geffen 50,83%
8 Thea Stahl & Thea Kruyk 50,42%

B-lijn: 
1 Wim Baars
& Marcel Dekker 64,58%
2 Kokkie van den Kerkhoven
& Corry Smit 62,50%
3 Tini & Johan Lotgerink 57,50%
4 Hetty Houtman
& Jos van Leeuwen 56,25%
5 Ank Hoogland
& Kees Lakerveld 50,42%

C-lijn:
1 Marijcke
& Gouke van der Wal 65,08%
2 Homi Koedam
& Cor Hendrix 62,00%
3 Marja Calis & Jan Visser 55,00%
4 Corry Frank & Cees Harte 54,83%
5 Jan van Diermen

& Martin Kok 54,08%
6 Hennie
& Sierk Goedemoed
52,17%

Als verrassing had BVU nog een 
flesje wijn in petto voor de eersten 
in elke lijn en in elke lijn voor diege-
nen die het dichtste bij 50% zaten.

In september start het nieuwe sei-
zoen. Bridgers die na afgelopen 
maandag de smaak te pakken heb-
ben gekregen of zij die dachten 
“was ik er maar bij geweest”, ieder-
een is in september welkom om een 
paar keer vrijblijvend mee te doen 
om de sfeer te proeven. 

De BVU speelt op maandagavond 
van 19.45 tot 23.00 uur in de grote 
zaal bij de bar in sporthal de Scheg 
in Uithoorn. Omdat er gewerkt 
wordt met BridgeMate is de uitslag 
bekend wanneer het laatste spel is 
ingevoerd.
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Prijsuitreiking bowling-
competitie Senioren League
Mijdrecht – Op dinsdag 25 mei 
vond in bowlingcentrum De Kegel in 
Amstelveen de afsluiting plaats van 
de bowlingcompetitie 2009/2010 
van de Senioren League van de 
Stichting Spel en Sport 55+. 
De bowlinggroep bestaat uit onge-
veer 75 actieve spelers die gedu-
rende de periode van september tot 
en met mei elke dinsdagmiddag bij-
eenkomen om te strijden om de VSB 
Wisselbokaal, de Jan van den Berg 
Wisselbokaal en de categorieprijzen 
voor de mannen en de vrouwen.
De prijzen werden dit jaar uitgereikt 
door Chris Snijders, voorzitter van 
VSB Fonds De Ronde Venen.
Ter afsluiting van het seizoen keek 
Piet van Buul, plaatsvervangend  
voorzitter van de Bowlingcommissie 
terug op een succesvol jaar, waar-
in het derde lustrum werd gevierd. 
Hij stelde vast dat de bowlinggroep 
zich mag verheugen op een con-
stant aantal trouwe deelnemers dat 
elke week de reis naar Amstelveen 
maakt. Hij sprak de hoop uit dat bij 
de aanvang van het nieuwe seizoen, 
in september a.s. zich weer een aan-
tal nieuwe deelnemers zal melden. 
Extra stimulans daarbij kan zijn dat 

in het nieuwe seizoen waarschijn-
lijk weer in Mijdrecht gespeeld kan 
worden. De Bowlingcommissie zal 
daar in de komende weken ge-
sprekken over voeren met leiding 
van het nieuwe bowlinghuis. 
De voorzitter van de Stichting Spel 
en Sport 55+, mevrouw Jos Kooij-
man, prees de bijzonder goede sfeer 
binnen de groep bowlers en onder-
streepte het belang van de verschil-
lende activiteiten die haar stichting 
voor de senioren organiseert.
Voordat Chris Snijders tot de prijs-
uitreiking overging, wees hij op de 
moeilijke situatie in de financië-
le wereld. Hij zegde toe dat hij zijn 
best zal doen om ook voor het nieu-
we seizoen weer een bijdrage uit het 
VSB fonds beschikbaar te stellen.  

Resultaten
Bij de dames ging in groep C de 
eerste prijs naar Ans Hamers. Twee-
de werd Tiny Koeman en de derde 
plaats was voor Ria van ’t Riet.
In groep B werd Willy Frankenhui-
zen eerste. Tweede werd Jeanine 
Daalhuizen en de derde plaats was 
voor Reinie Pieneman.
In de hoogste categorie ging de eer-

ste prijs bij de dames naar Aanna-
lies Blokdijk. Riek van Veen legde 
beslag op de tweede plaats en Mol-
ly van der Weij werd derde. De VSB 
55+ wisselbokaal ging bij de dames 
naar Sophia Ettekoven..

De uitslagen bij de heren:
In groep C werd  Lein Koeman win-
naar. Piet Snoek en Antoine Arends 
werden resp. tweede en derde. In 
groep B ging de overwinning naar 
Joop Daalhuizen. Tweede werd Ger-
rit van Zijl en Gerard Monshouwer 
legde beslag op de derde plaats. In 
groep A was de eerste prijs voor Jan 
van Zijl. Tweede werd Henk Nolte en 
derde Gijs van der Zee. De VSB 55+ 
wisselbokaal bij de heren was voor 
Jan van Zijl.

In de strijd om de Jan van den Berg 
bokaal voor de highest game scoor-
de Riet Visser met 199 pins de 
hoogste game bij de dames. Bij de 
mannen eindigde Jan van Zijl op 
de eerste plaats met een game van 
255 pins. De aanmoedigingsprijzen, 
(beelden vervaardigd door Sophia 
Ettekoven) gingen naar Sjaan Snoek 
en Otto Wagenaar.

De prijswinnaars: staande v.l.n.r. Gerrit van Zijl, Riet Visser, Ans Hamers, Antoine Arends, Willy Frankenhuizen, Molly 
van der Weij, Riet van Veen, Joop Daalhuizen, Reina Pieneman, Gijs van der Zee, Trees Nolte (namens Sjaan Snoek) en 
Henk Nolte. Voorste rij v.l.n.r. Jeanine Daalhuizen, Jan van Zijl en Annalies Blokdijk.

Acrogym heeft plek voor 
nieuwe acrobaten
Mijdrecht - In de maand juni zul-
len bij GVM’79 de acro-teams voor 
het volgend seizoen worden samen-
gesteld. Acrogym is een teamsport 
waarbij je als acrobaten allerlei ele-
menten met elkaar uitvoert. Een team 
bestaat over het algemeen uit 1 (of 
2) grote acrogymnasten en 1 kleine 
acrogymnast.
Een team kan uit jongens of meiden 
bestaan of een mix van een jongen 
en een meisje. Samen laat je op mu-
ziek een oefening zien waarbij zowel 
dans, gymnastiek als acrobatiek bij 
elkaar komen. Bij GVM’79 wordt op 
alle niveaus acrogym gegeven, zowel 
voor gymnasten die net beginnen als 
voor gymnasten die al meer ervaring 
hebben. De afgelopen 15 jaar heeft 
de acrogym-afdeling van GVM’79 
een goede reputatie opgebouwd, zo-
wel landelijk als regionaal. Dit blijkt 
uit het feit dat jaarlijks een groot per-
centage van de  teams doorstromen 
naar de (landelijke/regionale) fina-
les. Ook zijn er verschillende teams 
op verschillende niveaus Nederlands 
kampioen geworden. Er wordt op een 
technisch hoog niveau lesgegeven, 
zodat veel acrogymnasten steeds een 
stapje verder komen. Hierbij wordt 
uiteraard rekening gehouden met de 
fysieke mogelijkheden van de indivi-
duele gymnasten. 

Ben je 7 jaar of ouder en heb je inte-
resse om bij GVM’79 te komen acro-
gymmen in een vast (wedstrijd)team, 
dan wil GVM’79 je graag uitnodigen 
op de volgende Acrogymtraining. In 

deze training wordt gekeken wat voor 
een acroteam bij jou zou passen. Er 
zijn geen kosten aan deze training 
verbonden. GVM’79 ziet je graag op 
donderdag 3 of 10 juni van 16.00 tot 
17.30 uur in gymzaal de Brug aan de 
Van Wassenaarstraat in Mijdrecht. 
Gewoon komen is prima, je kunt je 
ook aanmelden door een mailtje te 

sturen naar:  acrogym@gvm79.nl.  
Laat ook even weten of je al gymnas-
tiekervaring hebt of niet. Mocht je de-
ze dagen niet kunnen en wil je toch 
graag komen acrogymmen, schrijf 
dan ook even naar bovenstaand e-
mailadres en GVM’79 probeert een 
andere training voor je te regelen.
Tot ziens in de gymzaal!

Groep 8 van De Trekvogel behaalt 
diploma ‘Overlevingszwemmen’
De Ronde Venen - Een heel bijzon-
dere groep ontving op woensdag 26 
mei zijn/haar diploma “Overlevings-
zwemmen” in Zwembad Blijdrecht. 
Het is groep 8 van OBS de Trekvogel 
die in 8 weken geleerd heeft hoe te 
overleven als ze met kleren aan in het 
water belanden. De kinderen hebben 
met regenkleding en laarzen aan ge-
zwommen, ze hebben met een boot 
geoefend die omsloeg, en ze hebben 
geleerd hoe ze samen onder de boot 

weer uit moeten komen. Ook is het 
klimmen uit een “wak” geoefend en 
is er door hoepels gezwommen die 
op de bodem van het zwembad la-
gen. Daarnaast zijn er natuurlijk heel 
wat baantjes getrokken. De kinderen 
ontvingen hun dikverdiende diplo-
ma uit handen van de badmeesters. 
Het is de laatste groep die de cursus 
“Overlevingszwemmen” heeft ge-
volgd in dit zwembad voor de defini-
tieve sluiting van het bad in juni. Op 

de voorgrond van de foto is meester 
René Klomberg van groep 8 te zien. 
Het is zijn laatste jaar als leerkracht 
op OBS de Trekvogel voordat hij met 
pensioen gaat, en u begrijpt wel wie 
er op deze dag nog nat was toen de 
groep weer terug naar school ging!
Groep 8 van OBS de Trekvogel wil 
via de Meerbode nogmaals de bei-
de badmeesters M. van Es en H. Bos 
heel hartelijk bedanken voor de en-
thousiaste lessen.

MF4 speelde tot het einde 
mee om kampioenstitel
Mijdrecht – In september 2009 is 
dit enthousiaste meisjesteam be-
gonnen met hockey spelen bij HVM. 
Trainen op de vrijdag en de bedoe-
ling was direct ook wedstrijden spe-
len op de zaterdag. Vrijwel alle wed-
strijden zijn toen uitgevallen door 
het barre winterweer. Maar de eer-
ste echte serieuze wedstrijden heeft 
dit team eigenlijk pas gespeeld van-
af maart dit jaar in de voorjaarscom-
petitie. 6 wedstrijden t/m afgelopen 
zaterdag tegen meidenteams uit 
Abcoude, Uithoorn, Amsterdam en 
Amstelveen.

HVM MF4 speelde in 2 teams 3 te-
gen 3. Vanaf wedstrijd 2 werd er in 
vaste combinaties gespeeld waarin 
iedere speelster steeds meer haar 
eigen talent kon laten zien. Kiki van 
Nieuwkoop is topscoorder gewor-
den van dit team maar kon dat niet 
zonder de inspanningen van de har-
de maar technische verdedigers De-
mi Mouter, Isabel Janssen en Anne 
Fokker, de actieve middenvelders 
Fabiënne van den Heuvel, Naomi 
van der Hoorn, Eline Teunissen en 
Felicia de Wit en slimme afrondster 
Sofia Labes. 

Alle wedstrijden werden tot nu toe 
gewonnen door de meiden uit De 
Ronde Venen. Ze speelden afgelo-
pen zaterdag de laatste wedstrijd 
tegen medekoploper AMVJ MF3 uit 
Amstelveen. Na een bloedstollende 
strijd werd de wedstrijd gewonnen 
door AMVJ. MF4 bereikte een knap-
pe tweede plaats en dat is een pri-
ma resultaat voor dit nog jonge on-
ervaren team. Dit smaakt duidelijk 
naar meer hockeysucces. MF4 blijft 
met elkaar spelen en gaat in het na-
jaar weer meedoen aan de volgende 
competitieronde.

Boterenbrood en Koster 
de sterkste sneldammers
De Ronde Venen - Dirk Boteren-
brood uit Mijdrecht en Piet Koster 
uit Vinkeveen hebben de afgelopen 
week getoond nog steeds de sterk-
ste dammers in onze regio te zijn.

Tijdens het sneldamtoernooi bij de 
hoofdklasser LDV uit Loenen aan de 
Vecht lieten zij al hun tegenstanders 
achter zich, in partijen die niet meer 

dan tien minuten mochten duren.

Bij de voorronden hadden zij de 
pech, dat zij al direct, tegen elkaar 
moesten uitkomen. Koster trok hier-
bij aan het kortste eind en verloor 
met een slagzet van Boterenbrood. 

Daar ze vervolgens beiden al hun 
partijen wonnen,  kwamen zij toch 

in de halve finale.
Ook hier werden beiden groepwin-
naars en mochten met nog twee an-
ders dammers spelen om het kam-
pioenschap van Loenen.

Tot verrassing van velen behaalden 
zij ook hier de meesten punten.

Eindstand sneldamtoernooi: 
1. Piet Koster, Vinkeveen 7 punten
2. Dirk Boterenbroond,
    Mijdrecht 4 punten
3. Gerrit van Schaick,
    Loenen  2 punten
4. Arie Roos, Breukelen 1 punt  

CSW MC1 2e op Internationaal toernooi
Wilnis - Op vrijdag 21 mei vertrok 
de MC1 van CSW uit Wilnis naar de 
Venray Ladies Cup om op zaterdag 
en zondag deel te nemen aan het 
sterkbezette toernooi waar teams 
uit Denemarken, Duitsland en Ne-
derland aan deelnamen. Op zater-
dag speelden ze hun wedstrijden 
tegen KMD en Reigerboys (Ned.), 
Hedensted (Den) en Fortuna Köln 
(Dsl). Alle wedstrijden werden over-
tuigend gewonnen met een doelsal-
do van 18 voor en 1 tegen. Hierdoor 
plaatsten zij zich automatisch voor 
de winnaarspoule die op zondag 
gespeeld werd. De tegenstanders 

die ze op zondag troffen waren For-
tuna Wormerveer en VV Haarsteeg 
(Ned.), Hedensted IF1 en IF2(Den) 
en Fortuna Köln. Het werd hen met-
een duidelijk dat de wedstrijden 
zwaarder zouden worden dan die 
op de zaterdag.
Allereerst begonnen ze met een 
knappe 1-0 overwinning op Fortu-
na Wormerveer, toch de jeugdoplei-
ding van de AZ vrouwen! Ook won-
nen ze nog van Hedensted IF1. He-
laas speelden ze drie keer met 0-0 
gelijk waardoor zij op gelijke hoog-
te kwamen in de eindstand met For-
tuna Wormerveer. Door deze gelij-

ke stand gaf het doelsaldo de door-
slag. Helaas kwam CSW 1 doelpunt 
tekort voor de eindoverwinning. Al 
met al zijn ze maandag moe maar 
voldaan teruggekeerd naar Wilnis. 
CSW kan trots zijn op de gelever-
de prestatie van haar meiden van de 
MC1. Ze hebben 21 doelpunten ge-
scoord, er maar 1 tegen gekregen, 
geen enkele keer verloren. Ze zijn 
uiteindelijk als 2e van de 17 teams 
geëindigd! Bij dezen wil CSW nog 
even de sponsoren F.N. Kempen bv, 
FieldVision Beheer B.V. en H.P.Staal 
b.v. bedanken voor hun bijdrage aan 
dit toernooi.
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KDO handbalmeiden D1 
veldkampioen
De Kwakel - Het is alweer even 
geleden, maar niet minder het ver-
meldenswaard: KDO handbal D1 is 
kampioen van de tweede helft van 
het veldseizoen. Na een seizoen le-
ren samenwerken en leren hand-
ballen een bekroning op het harde 
werken!

Vanwege het in De Kwakel befaam-
de Sport & Spel weekend werd de 
laatste wedstrijd van het seizoen al 
eerder gespeeld op woensdagmid-
dag 28 april. Gezien de rest van het 
seizoen werd dit eigenlijk best on-
verwacht de kampioenswedstrijd. 
De D1 had immers bijna alle voor-
gaande wedstrijden gewonnen. Al-
leen tegen medekoploper Volendam 
werd gelijkgespeeld. Bij winst tegen 
RKDES zou het groot feest worden 
bij KDO!

DE wedstrijd
Veel publiek, twee dagen buikpijn, 
hééél druk in de kleedkamer, veel 
vragen (Wie gaat er op doel? Waar 

moet ik staan?), en maar één tac-
tiek: met plezier handballen. Zo-
als elke wedstrijd moest de wek-
ker even afgaan, want dan zijn alle 
meiden er klaar voor. Maar de wek-
ker ging één minuut te laat, want 
RKDES kon scoren omdat ze niet 
op stonden te letten. Waarschijnlijk 
ging de wekker daarna extra hard, 
want RKDES heeft de hele wedstrijd 
niet meer gescoord en KDO maar 
liefst 9 keer. Kampioen dus.

Kampioensfeest’
Een roos, champagne, een me-
daille, taart, ‘we are the champi-
ons’ bij binnenkomst in de kanti-
ne. Hoe mooi kun je een handbal-
seizoen afsluiten?! In het begin van 
het seizoen moesten Tessa, Michel-
le, Kelly, Demi, Anouk, Renée, Beau 
en Priscilla erg aan elkaar wen-
nen. Sommigen zaten net op hand-
bal, anderen deden het al een aan-
tal jaartjes. Maar ondanks de grote 
(leeftijds)verschillen ging het eigen-
lijk hartstikke goed, iedereen kon 

het handbalspel op haar eigen ni-
veau verbeteren. Met de komst van 
Romy en Amber in de loop van het 
seizoen, werd de D1 een volwaar-
dig team.
Bijna alle meiden zijn uiteindelijk 
aan voor-het-eerst scoren toe ge-
komen, eerst Romy en Demi, daarna 
Renée en zelfs kleine-grote Beau, 
die dit wel van zichzelf verwachtte 
maar van wie dit absoluut niet ge-
eist werd, prikte er één in het net 
in de een-na-laatste wedstrijd. Het 
kampioenschap is dan ook meer 
dan verdiend.

Ook handballen?
Wil je ook eens kijken of deze flit-
sende sport bij jou past? Het nieuwe 
D-team (8 en 9 jaar) maar ook het E-
team (6 en 7 jaar) van volgend sei-
zeon kunnen nog wel wat verster-
king gebruiken. Kijk voor meer in-
formatie op www.kdo.nl of mail naar 
handbal@kdo.nl. Dan kun je aan het 
begin van volgend seizoen eens ko-
men meetrainen.

Feestvreugde bij de D-jeugd van KDO handbal na de kampioenswedstrijd!

De Kwikstaart E1 tweede 
in schoolvoetbal 
regiofinale
Uithoorn - De Kwikstaart E1, jon-
gens uit de groepen 5 en 6 van ba-
sisschool De Kwikstaart, heeft in de 
schoolvoetbal regiofinale de tweede 
plaats behaald.

Na in de drie voorrondes uitstekend 
voetbal te hebben laten zien en hier-
mee eerste te zijn geworden van al-
le basisscholen in Uithoorn, moch-
ten de jongens op 19 mei jl de eer 
van deze Uithoornse basisschool 
hoog houden in de regiofinales die 
gehouden werden op het sportter-
rein van SV Abcoude.
Het Kwikstaart E1 team, bestaande 
uit keeper Joren Tebbertman, verde-
digers Michael van Soest, Tim Pee-
ters, Maurits Kok en Sander Streef-
kerk, en aanvallers Youp Hafkamp, 
Koen Bruning, Tommie Fluks en Jef-
frey Beense, ging uitstekend van 
start in de eerste wedstrijd tegen 
de Piusschool uit Abcoude door 
een snelle voorsprong van 2-0 met 
mooie acties van met name Tommie 
en een goede afronding van Jeffrey. 
Youp wist af en toe zijn mannetje te 
dollen, terwijl Koen zich zat te ver-
bijten omdat hij vanwege zijn hard-
nekkige blessure maar een paar mi-
nuten mocht invallen. Ondanks uit-
stekend verdedigend werk van de 
achterhoede wist de Piusschool in 
de tweede helft terug te komen tot 

2-1.
In de tweede wedstrijd streed de 
Bekema school uit Duivendrecht 
voor zijn laatste kansen op mee te 
kunnen dingen naar de eerste prijs. 
De Kwikstaart E1 had zijn gedach-
ten na een snelle voorsprong al (te) 
snel bij de laatste wedstrijd waar-
door een voorsprong van 3-1 in de 
tweede helft werd weggeven en de 
wedstrijd eindigde in een 4-4 gelij-
ke stand. 

De laatste wedstrijd was de finale-
wedstrijd geworden en moest door 
De Kwikstaart E1 gewonnen wor-
den. Het werd een thriller, waar-
in de Michiel de Ruyterschool uit 
Amstelveen al snel op voorsprong 
kwam. Michael, Tim en Maurits ver-
dedigden uitstekend en met name 
Tim en Maurits hadden hun han-
den vol aan de wendbare aanval-
lers. Doordat Michael als slot op de 
deur ging voetballen, werd het de 
Ruyterschool steeds moeilijker ge-
maakt. Zeker nadat Sander als wis-
sel was ingebracht en zich volledig 
vastbeet op de steeds opkomende 
kleine maar behendige middenvel-
der, werd deze geheel uitgescha-
keld en waren de aanvallen niet zo 
gevaarlijk meer. De Kwikstaart daar-
entegen ontketende en onder lei-
ding van met name Tommie en Koen 

kwam er een ware aanvalsgolf op 
gang. Een voorsprong kon dan ook 
niet uitblijven en de 2-1 stond snel 
op de borden. Maar de Kwikstaar-
ters wilden meer en bleven aanval-
len. Paal, lat, nogmaals paal en net 
naast, het leek wel of de bal er niet 
in mocht. In de hectische slotminu-
ten, waarin het spel heen en weer 
golfde, was helaas ook de scheids-
rechter in een split seconde de kluts 
even kwijt en floot voor een vrije 
trap maar wees per abuis de ver-
keerde kant op. Vanaf zo’n 16 meter 
wist de Ruyterschool uitstekend in 
te schieten, waardoor de eindstand 
in de laatste minuten van de wed-
strijd op 2-2 kwam. 

De teleurstelling was groot bij de 
jongens van de Kwikstaart E1 dat 
ondanks knap voetbalspel en niet 
één verlieswedstrijd, de volgen-
de ronde op weg naar de landelij-
ke schoolvoetbal finale niet bereikt 
was. 
Gelukkig kwam na een paar mi-
nuten alweer het besef dat er een 
knappe prestatie was geleverd met 
mooi voetbal en niet één verlies-
wedstrijd. De mooie beker als twee-
de prijs in deze districtsfinales was 
dan ook meer dan terecht en werd 
hossend en juigend in ontvangst 
genomen.

Van links naar rechts: (boven) Jeffrey Beense, Tommy Fluks, Michael van Soest en Koen Bruning; (onder) Tim Peeters, 
Youp Hafkamp, Maurits Kok, Sander Streefkerk en keeper Joren Tebbertman

Legmeervogels F11 in eerste 
voetbalseizoen meteen 
kampioen
Uithoorn - Vrijdag 28 mei was het 
eindelijk zover, de belangrijkste 
wedstrijd van het seizoen, RKDES 
F6–Legmeervogels F11. Beide teams 
konden nog kampioen worden, dus 
er werd gespeeld met heel veel en-
thousiast publiek. Hierdoor begon-
nen de jongens van Legmeervo-

gels een beetje zenuwachtig aan de 
wedstrijd en kwamen zij eerst met 
1-0 achter. Maar toen was het af-
gelopen en werd er goed samenge-
werkt en overgespeeld en de eind-
stand was 1-7. Legmeervogels F11 
is kampioen! De winnende spelers 
zijn Casper Dokter, Daan van Pesch, 

Hasan Mohamed, Jayden Paliama, 
Laurence Kooter, Luc Pasman, Mar-
ten Hak, Nassim Louassari, Nuura-
din Mahamud, Sanny de Winter en 
Sorosh Sahadat. 

Deze jongens mogen heel trots op 
zichzelf zijn. Gefeliciteerd!

ABC laddert!
Uithoorn - Afgelopen donderdag 
werd er voor de tweede keer de lad-
dercompetitie gespeeld. Het aantal 
deelnemers loopt wel terug door va-
kantie etc., maar er waren toch nog 
25 paren aanwezig. In de A lijn werd 
het gelegenheidskoppel Addie de 
Zwart met Greet de Jong eerste met 
een prachtige score van 67 %. Co-
by en Joop Buskermolen werden 
fraai tweede met 63,80% en de der-
de plaats was voor Nel en Henk van 
Ekeren met 59,20% In deze lijn de-

den overigens 13 paren mee en dat 
houdt automatisch in dat er een stil-
staande ronde is. 

In de B lijn waren Siep Ligtenberg 
en Piet Prins de besten en eindig-
den met een score van 67,17% als 
eerste. Frits Uleman en Gerard Pra-
ger deden het ook uitstekend en 
eindigden als tweede met 61,58%. 
Derde werd het echtpaar Smit, die 
kennelijk goed uitgerust waren van 
hun pinkstervakantie. Zij scoorden 

60,75%. Veel bridgeclubs hebben 
het seizoen al beëindigd. ABC gaat 
door tot en met eind juni. 
Wilt u eens een keer op donderdag-
morgen meebridgen, dan kan dat in 
deze tijd prima.
U geeft zich uiterlijk dinsdagavond 
of woensdag voor 12.00 uur op bij 
wedstrijdleider Jan van Rijk, tel 0297 
561 860 op en u kunt gratis mee-
bridgen. U kunt zich met of zon-
der partner aanmelden. De speel-
zaal is ‘t Buurtnest aan de Arthur 
van Schendellaan 59 in Uithoorn. Er 
wordt van 9.00 uur tot 12.30 uur ge-
bridged.

Finale bij de bridgers
van ‘De Legmeer’
Uithoorn - De laatste troeven van 
dit seizoen zijn op tafel gelegd en 
de eindstanden in de drie lijnen dus 
bekend.
In de A-lijn finishten Frans Kaandorp 
& Gerda Schavemaker als nummer 
één met een totaal gemiddelde van 
57,94%. De laatste avond was de 
derde plaats voor hen genoeg om 
Kees Bergkamp & Ruud Lesmeister, 
die totaal 57,03% behaalden, voor 
te blijven. Mieke van den Akker & 
Ada van Maarseveen, nog prille A-
lijners, presteerden het om derde te 
worden met 52,83% en zo vele ge-
renommeerde bridgers van deze lijn 
achter zich te houden.
Ook Heleen & Mees van der Roest 
hebben zich met veel succes voor 
het eerst in het gewoel van de top-
klasse van De Legmeer gestort. 
Vierde worden met 52,76% verdient 
zeker een plaats “aan de balk” zo-
als een zeer oude Noord Hollandse 
kroeggewoonte wil!
Joop van Delft & Toon Overwater 
hielden de eer van de oudgedien-
den nog enigszins hoog met een 
vijfde plek en 52,65%. Adembene-

mend was het optreden van Wim 
Slijkoord & Francis Terra, tot aan het 
begin van de avond nog geheel on-
deraan staan, dan een eerste plaats 
scoren met 58,68% en daardoor nog 
in de middenmoot eindigen!
De B- lijn was voor To van der Meer 
& Gijs de Ruiter met totaal 56,88%. 
Doordat Rita Vromen & Henny Wes-
tendorp met een afwezigheidsco-
re van 50% deze laatste avond bij-
na 8% op hen verloren werden die 
tweede met 55,47%.
Omgekeerd werden Gerda van 
Liemt & Els van Wijk met 54,09% 
derde doordat ze in deze laatste zit-
ting op hun beurt 8% op Rita & Hen-
ny verloren. Nel & Adriaan Koele-
man consolideerden een gedegen 
vierde plaats met 53,76% door de-
ze avond met 61,98% tot de tweede 
plaats te reiken.
Wies Gloudemans & Rie Sudme-
ijer scoorden een “paaltje” (1) met 
66,15% en kwamen zo op totaal 
52,91% uit en bij de top vijf van de-
ze lijn.
In de C-lijn maakten Elisabeth van 
den Berg & Maarten Breggeman 

hun ambities geheel waar door met 
een totaal van bijna zestig procent 
(59,95) ruim eerste te worden.
Mieneke Jongsma & Anneke Wij-
mans legden met 56,81% beslag 
op de tweede plaats en Fien & Ben 
Leeftink trokken na een wat moei-
lijke start hun eindsprint door naar 
een keurige 53,42% en derde posi-
tie. Thea Kruyk & Anne Tolsma wer-
den vierde totaal met 53,17% en El-
ly Belderink & Ria van Geelkerken 
sluiten hier de “best of five” af met 
52,27%. De eerste plaats van deze 
avond was weggelegd voor Hetty 
Houtman & Tina Wagenaar die maar 
liefst 63,33% binnenhaalden.
Het volgende bridgeseizoen begint 
op woensdag 1 september en wordt 
weer gespeeld in de barzaal van 
sporthal De Scheg.
Om het spelletje niet te verleren 
starten per woensdag 2 juni de zo-
merdrives op de zelfde locatie. Aan-
melden bij voorkeur via e-mail:
niekschavemaker@hetnet.nl of van-
af 19.15 uur aan de zaal, prijs 5 eu-
ro per paar. De drives beginnen om 
19.45 uur.

Versterkingen KDO 
selectie
De Kwakel - Door het afscheid van 
een aantal oudgedienden in de se-
lectie plus de vorming van maar 
liefst twee nieuwe seniorenelftallen 
werd de selectie van KDO voor het 
komende seizoen aardig uitgedund. 
Gelukkig stromen er in ieder ge-
val drie A1 junioren door, te weten 
Roy Klijn, Roel Egberts en Dennis 
Wesseling. Daarnaast komt Menno 

Brouwer (20) over van de ZAMI, dat 
zich het afgelopen seizoen helaas 
genoodzaakt zag te stoppen in ver-
band met onvoldoende spelers. Ver-
der komt er, zoals het er momenteel 
voor staat, een viertal spelers over 
van naastliggende voetbalvereni-
gingen: Martin Bax (29), Marko Rij-
broek (25) en Elton Shehu (26) heb-
ben aangegeven graag het tweede 

elftal van KDO te komen versterken. 
Alle drie komen over van de zon-
dagselectie van RKAV. Ronnie Olst-
hoorn (33) maakt de overstap van 
de Legmeervogels zondagselectie 
naar KDO. Met deze versterkingen 
kan zowel KDO 1 als KDO 2 zich op-
maken voor de competitie in de 3e 
en reserve 3e klasse.

GEEN KRANT
BEL: 0297-581698
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Bridgeseizoen 2009/2010 
BVK afgerond
De Kwakel - Op donderdag 27 mei 
2010 werden de laatste kaarten ge-
legd van het bewogen bridgesei-
zoen 2009/2010 van de BVK in het 
atijd gezellige Dorpshuis De Quakel. 
Deze keer waren er nog 34 paren 
van de partij, wat maar weer eens 
aangeeft dat het seizoen voor een 
groot aantal paren misschien toch 
wel iets te lang is. Door het grote 
aantal afzeggingen krijg je feitelijk 
ook een vertekend beeld in de eind-
uitslag van de laddercompetitie.
 
Er was in die einduitslag echter 
geen enkele discussie over de uit-
eindelijke winnaars Hans Wagen-
voort en Nel Bakker, die met een ge-
middelde van meer dan 56% ruim-
schoots eerste werden en die hun 
suprematie op de slotavond nog 
eens eventjes dunnetjes bevestig-
den door ook daar 1e te worden met 
bijna 61%. Vanaf deze plaats nog-
maals proficiat!
De 2e plaats in de A lijn was deze 
avond voor Jaap en Elly van Nieuw-
koop met 56,7% en Huub Zandvliet 
presteerde opnieuw zeer goed met 
zijn invalpartner Ben Wahlen door 
3e te worden met 55%. Mede hier-
door eindigde paar Huub Zandvliet-
Trudy Stokkel in de top 10 van het 
klassement.
Ook opvallend in die top 10 is de 7e 
plaats van Loes en Frayo Fritschy en 
voor het overige zijn het  ‘gevestig-
de’ A paren die de top 10 bepalen. 
2e over-all werden Gerda Bosboom 
en Rina van Vliet en de 3e plaats 
was voor Kitty en Huub van Beem.
Als Anneke Karlas en Jaap Verhoef  
en Dick Elenbaas en Andre Verhoef 
deze avond niet gespeeld zouden 
hebben hadden die 2e en 3e plaats 
hun deel geweest, omdat zij dan 
hun eigen gemiddelde zouden heb-
ben gekregen. Beide paren besloten 
echter bridgend ten onder te gaan 
en slaagden daar uitstekend in. Vo-
rige week nog pontificaal 1e, deze 
week de laatste plaats voor Anneke 
en Jaap en een daverende val op de 

ranglijst naar plaats 14. Zo staan zij 
weer stevig met beide voeten in de 
Hollandse klei.Andre en Dick wer-
den vorige week 2e en nu voorlaat-
ste en eindigden daardoor uitein-
delijk als 4e. Zij werden echter wel 
zeer overtuigend clubkampioen en 
dat voor de 2e achtereenvolgende 
keer. Gefeliciteerd! 
 
In de B lijn presteerden Piet v.d. Poel 
en Gerard de Kuyer uitstekend, wat 
hen een 1e plaats opleverde met 
63,33%, waardoor hun gemiddel-
de over de hele laddercompetitie 
toch nog bijna 50% werd. Marianne 
en Huub Kamp lieten ook opnieuw 
van zich horen door 2e te worden 
met 59,17% en ook Greet de Jong 
en Roel Knaap besloten een sterk 
seizoen met een 3e plaats op deze 
avond met 58,33%. Hierdoor stegen 
zij naar de 11e plaats in de eind-
rangschikking.
Trudy Fernhout en Thecla Borggre-
ven waren met hun gedachten al bij 
de vakantie en dat kwam hun pres-
tatie niet ten goede, maar en moet 
toch altijd 1 paar als laatste eindi-
gen.
 
In de tot 10 paren beperkte C lijn 
was er een ijzersterk optreden van 
Atie en Wan Overwater, wat wed-
strijdleider Cor de opmerking ont-
lokte, dat zij toch echt wel weten 
hoe brige gespeeld moet worden. 
Hun 1e plaats met bijna 59% was de 
beloning. 
Op de gedeelde 2e en 3e plaats ein-
digden de paren Ria Bulters-Ans 
Nieuwendijk en Loes Kroon- Riet 
Koot met 55,21%.
 
Het seizoen zit er op en in septem-
ber gaan we weer opgewekt van 
start met het nieuwe seizoen 2010-
2011. Ik wens eenieder een pretti-
ge vakantie en een fraaie zomer en 
hoop alle BVK leden begin septem-
ber in goede gezondheid weer te 
mogen treffen aan de bridgetafel. 
Tot dan.

Uitvoering van KDO een 
spetterend succes
De Kwakel - Zondag 30 mei jl. vond 
in de grote sporthal van KDO in De 
Kwakel de jaarlijkse uitvoering van 
KDO Dance plaats. In het begin van 
de middag werd de zaal omgetoverd 
tot een ware danszaal. Tijdens de 
generale repetitie konden de deel-
nemers alvast wennen aan de spier-
witte grond en achterwand. De flit-
sende lampen maakten de profes-
sionele uitstraling compleet. Om 
14.30 uur ging de tribune open en 
konden de vele toegestroomde ou-
ders, broertjes, zusjes en opa’s en 
oma’s plaatsnemen om te gaan kij-
ken naar een spetterende show.
De openingsdans werd verzorgd 
door de drie dancegroepen van Er-
ma van Maris op I gotta feeling van 
Black Eyed Peas. Hierna kwamen de 
kleinste meisjes aan de beurt. De 
kinderen uit de basisschoolgroepen 
1, 2 en 3 dansten op muziek van 
Kinderen voor Kinderen, hun Af-
was-potpourri. De voice-over praat-
te alle dansen aan elkaar, zodat het 
programma vrijwel geruisloos over-
ging van de ene naar de andere 
dans. Iedere groep verzorgde de-
ze middag twee dansen met hun ei-
gen groep. De kleding was natuur-
lijk aan de dans en muziek aange-
past. De tweede dansgroep van 
Ewa Petiet, die de jongste groepen 
op vrijdagmiddag bij KDO les geeft, 
swingde  o.a. spatie op Boya Boya 
Bay van Djumbo. Het publiek werd 
steeds enthousiaster na het zien van 
de dansen op o.a. Radio,Bad Boys 
en  Chiggy Wiggy. Als klap op de 
vuurpijl kwam de dans van de oud-
ste meiden, die Rock Your Body van 
Black Eyed Peas lieten zien, waarna 
de slotdans van alle groepen kwam. 
Kortom een daverend succes voor 
iedereen, aan het einde van het sei-
zoen bij KDO Dance.

Groepen
Het seizoen voor de volwassenen-
groepen bij KDO Dance, Aerobics 
Gymnastiek gaat door tot 2 juli a.s. 

In de maand juni is er voor ieder-
een die zonder verdere verplichtin-
gen zin heeft om in beweging te ko-
men, een speciale aanbieding voor 
de volgende lesgroepen:
- Bewegen voor senioren. Op woens-
dagochtend van 09.00 tot 10.00 uur 
is er een door Lydia de Rijk gegeven 
seniorenles voor mannen en vrou-
wen. Senior fit is een speciale spel-
en sportgroep voor 55+-ers. De les 
wordt gegeven in de nieuwe sport-
zaal van KDO. 
- Body-workout op maandagmor-
gen van 10:15 tot 11:15 uur. Tijdens 
deze les worden onder leiding van 
Agnes Goedkoop buik, billen en be-
nen op muziek klaar gemaakt voor 
een mooie zomer. De les wordt ge-
geven in de nieuwe sportzaal van 
KDO.
- Jazzdance voor volwassenen. De-
ze les vindt plaats op woensdag-
avond van 19:45 tot 21:00 uur in de 
Mikado-zaal te Aalsmeer o.l.v. Es-
ther Kohler-Bartels. Deze groep met 
enthousiaste dansers vindt het leuk 
om hun groep wat uit te breiden.
Tot eind juni kun je bij de genoem-
de lessen vrijblijvend deelnemen 
voor 15,- voor de hele maand juni of 
voor 4,- per losse les (contant, ge-
past betalen tijdens de les).

Kijk voor meer lesuren of informa-
tie op www.kdo.nl onder Dance/Ae-
robics/Gym en dan bij het lesroos-
ter. Of bel met Corina Smit: 0297-
540032.
Kom dus gezellig meedoen! Aan-
melden is niet noodzakelijk, je bent 
van harte welkom.

Pitcher Boris gooide in de 2e wedstrijd

Dubbele winst voor 
Thamen pupillen 4
Uithoorn - Op zaterdag speelde het 
pupillen-4 team van Honk- en Soft-
balverenging Thamen een dubbe-
le wedstrijd tegen TIW Survivors uit 
Diemen. 
In de eerste wedstrijd startte Tha-
men in het veld. De pitcher-catcher 
combinatie van Tom en Nick zorgde 
al snel voor 3 nullen, waardoor TIW 
slechts 1 punt scoorde. De slag-
beurt voor Thamen leverde 4 pun-
ten op.
In de 2e inning vielen de eerste en 
de laatste nul door drie slag van pit-
cher Tom. Een mooie vangbal van 
Wouter was de 2e nul, TIW scoor-
de geen punten. In de 2e slagbeurt 
liet Thamen weer mooie honksla-
gen zien. Jermo kwam op het 2e 
honk, Wouter had een 3-honkslag 
en Sjoerd wist door doorgeschoten 
ballen het 3e honk te bereiken. In 
totaal scoorde Thamen deze slag-
beurt 7 punten.
TIW kreeg nog een extra slagbeurt, 
maar kon hiermee het puntento-
taal niet verhogen. Met 3 slag viel 
de 1e nul, de 2e nul kwam doordat 

catcher Nick een foutbal ving. De 
vangbal van 3e honkman Lucas was 
uiteindelijk de derde nul.
De wedstrijd werd gewonnen met 
11 tegen 1. 

In de 2e wedstrijd startte Thamen 
aan slag. Lucas startte met een goe-
de honkslag, gevolgd door Sipke, 
Jermo, Wouter en Sjoerd. Thamen 
scoorde 4 punten. In de slagbeurt 
van TIW moesten ze even wennen 
aan linkshandige pitcher Boris. De 
nullen werden gemaakt door drie 
slag van Boris en TIW scoorde ook 4 
punten. Met een gelijke tussenstand 
nam de spanning toe. 
De slagbeurt voor Thamen was een 
groot succes. Continu lopers op de 
honken en laatste slagman Chris-
tian wist de laatste loper binnen te 
slaan. Totaal 8 punten voor Thamen. 
TIW kon hier niet meer tegenop en 
scoorde in de laatste slagbeurt 3 
punten. Eindstand: 12 voor Thamen 
tegen 7 voor TIW. 
Met dank aan gastspelers Lucas en 
Levi en gastcoach Eric.

Qui Vive mB4 pakt titel
De Kwakel - Met een afgeteken-
de 6-0 overwinning in en tegen Uit-
geest heeft het gezellige QuiVi-
ve MB4 vriendinnenteam weer een 
kampioenschap bezorgd. 
Meer dan 30 meegereisde enthou-
siaste ouders en supporters waren 
aanwezig langs het veld van Uit-
geest om de meiden aan te moe-
digen tijdens de allesbeslissen-
de wedstrijd van het seizoen. Het 
moest het toetje worden van een 
fantastisch seizoen.
Na een valse seizoenstart met een 
paar onnodige nederlagen keek 
QuiVive tegen een achterstand van 
7 punten aan ten opzichte van de 
koplopers Amsterdam en Pinoke. Na 
de lange winterstop kwam het team 
ontzettend sterk terug en werden de 
wedstrijden allemaal gewonnen met 

steeds ruimere cijfers, mooier com-
binatiespel en een dosis gezond fa-
natisme, doorzettingsvermogen en 
vooral speelplezier.
Na de 9-2 (!) overwinning op koplo-
per Amsterdam kwam het geloof in 
de titel echt terug en met nog 2 ron-
den te spelen werden de beide kop-
lopers bijgehaald. De voorlaatste 
wedstrijd werd de topper tegen Pi-
noke moeizaam maar verdiend met 
2-1 gewonnen, zodat als koploper 
de laatse wedstrijd werd ingegaan.
Onderschatting tegen hekkeslui-
ter Uitgeest MB1 lag op de loer, ze-
ker nadat al binnen 2 minuten de 
1-0 al op het scorebord stond. Dat 
bleek ook wel de gehele eerste helft, 
waarin het tempo te laag lag, te wei-
nig werd bewogen en teveel balver-
lies werd geleden. Toch waren er 

nog legio kansen en strafcorners 
die om zeep werden geholpen, en 
daar kon Uitgeest maar weinig te-
genover stellen.
Vlak voor en na rust vielen de toch 
wel bevrijdende tweede en derde 
treffer, waarna bij vlagen weer het 
mooie combinatiespel van de twee-
de seizoenshelft te bewonderen viel. 
Zo liep de score toch nog op naar 
een ruime 6-0, voordat de scheids-
rechters voor de laatste keer floten.
Uitgelaten kampioenstaferelen na 
afloop, flessen champagne, bloe-
men, taart en bedankjes & cadeau-
tjes voor de teammanagers, coa-
ches & oud-coaches en vooral ook 
de trouwe supporters. Een fants-
tische afsluiting van een gewel-
dig hockeyseizoen van dit gezellige 
vriendinnenteam.Qui Vive jongens B2 kampioen

De Kwakel - Het zat er eigenlijk wel 
al dik in, maar toch moesten er dit 
weekend nog twee wedstrijden ge-
speeld worden en daaruit moest nog 
1 punt gehaald worden. Dus hele-
maal zeker was het nog niet. Za-
terdag werd de eerste westrijd ge-
speeld tegen Hisalis B1 die tweede 
in rangorde stond. 
Na een kwartier kwamen we op 
voorsprong met 1-0, maar door een 
mooi benutte strafcorner van Hisalis 
kwam het vlak voor de rust op ge-
lijkstand. Het publiek was in gro-
te getale aanwezig en natuurlijk 
verdienen die op zo’n zonnige dag 
een spannende wedstrijd. Vandaar 
dat we vlak na de rust een gaatje in 
de verdediging lieten vallen, zodat 
er door Hisalis nog een puntje ge-
scoord kon worden. Stond iedereen 

dus met buikpijn langs de hekken! 
Maar natuurlijk was er nog voldoen-
de tijd om dit te herstellen en werd 
er door drie koelbloedige poeiers 
van Floris met 4-2 overtuigend ge-
wonnen. Dat was wel een feestje 
waard!!! De JB2 is kampioen!
Na een wilde nacht met weinig slaap 
(AB FEEST) stonden de heren ech-
ter de volgende ochtend alweer pa-
raat voor hun laatste wedstrijd tegen 
Xenios B2. Deze wedstrijd was eer-
der in het seizoen na 20 minuten af-
gelast, omdat de velden wegens een 
wolkbreuk blank stonden. Even leek 
het erop dat door de enorme regen-
val  weer niet gespeeld kon worden, 
maar gelukkig was de wateroverlast 
nu iets minder heftig.
Het kampioensfeestje werd tijdens 
de wedstrijd gewoon nog even 

voortgezet. Guido had tijdelijk ge-
noeg van zijn keepersoutfit en ruil-
de plaats met Alexander. De heren 
van Qui Vive haden erg veel lol, en 
de heren van Xenios waarschijnlijk 
ook, want de ballen vlogen Alex om 
de oren.  De tweede helft werd er 
toch maar weer in gewone formatie 
gespeeld, maar de schade viel niet 
meer te herstellen. Gezellig was het 
in ieder geval wel! 
En dat was het eigenlijk het hele 
jaar! Onder leiding van coach Emi-
le verliep alles vlekkeloos en zo 
niet, dan wist manager Iris het wel 
weer te regelen!! Emile en Iris, na-
mens Hidde, Tom, Alexander, Gui-
do, Olaf, Jordy, Ryan, Matthijs, Flo-
ris, Ties, Arthur, Dion, Friso en Boris: 
super bedankt voor het topjaar! (en 
nu lekker chillen, he)

Qui Vive jongens A1 
verliest weer nipt
Uithoorn - In de laatste wedstrijd 
van de interdistrictcompetitie moest 
Qui Vive Jongens A1 de punten 
aan de tegenstander laten en werd 
met 3-2 van Bloemendaal verloren.  
Weer was de belangrijkste oorzaak 
het onvermogen van de Uithoorn-
se ploeg om zelfs opgelegde kan-
sen om te zetten in doelpunten. In 
een mooi duel was Bloemendaal 
veel effectiever met de mogelijkhe-
den. Voor Qui Vive was het de vijf-
de nederlaag met slechts één doel-
punt verschil, waarvan twee tegen 
de uiteindelijke poulewinnaar HGC, 
een tegen de nummer 2 Stichtse en 
twee tegen Bloemendaal. 

,,Als je het betere van het spel hebt, 
meer balbezit en veel vaker in de cir-
kel van de tegenstander komt maar 
uiteindelijk niet scoort, is dat zuur’’, 
concludeerde trainercoach Etien-
ne Spee na afloop van het span-
nende duel. Ondanks tegenvallen-
de uitslagen was een andere con-
clusie, dat het team van cosponsors 
Hortève Breeding en Koop Lenstra 
in de zware interdistrictscompetitie 

als ploeg veel vooruitgang heeft ge-
boekt. 

Eerste helft met meer 
kansen voor Qui Vive
Qui Vive, zonder Jesse Kolenberg en 
Casper Slot met slechts één wissel-
speler op de bank, begon overtuigd 
van de mogelijkheden tegen Bloe-
mendaal. Al na vijf minuten werd 
de eerste kans afgedwongen. Dani-
el de Graaf verzuimde echter Cas-
per Wilmink, die in een betere posi-
tie stond, in stelling te brengen. Snel 
daarna was er een kans voor Tom 
Gunther na een snelle aanval over 
rechts, die verloren ging. In de acht-
ste minuut had Qui Vive meer geluk 
en flitsend samenspel van Marc van 
Zijverden en Casper Wilmink bracht 
Matthieu Eveleens in een kansrij-
ke positie, die schitterend afrond-
de: 0-1. Bloemendaal werd daarna 
iets sterker, maar Qui Vive kreeg de 
kansen die door de spitsen niet wer-
den benut. In de 20e minuut kwam 
Bloemendaal voor de tweede keer 
in de cirkel van Qui Vive, versierde 
een strafcorner waaruit de stand in 

evenwicht werd gebracht. Qui Vi-
ve werd slordiger en maakte voor-
al veel stopfouten en het tempo viel 
in de opbouw weg. Bloemdaal profi-
teerde daar eigenlijk niet van, maar 
wist toch te scoren. Met een mager 
rendement van één doelpunt uit ze-
ker zes kansen moest Qui Vive ge-
noegen nemen met een 2-1 rust-
stand. 
 
Tweede helft vol spanning
Al na twee minuten in de tweede 
helft kreeg Bloemendaal een straf-
corner, die keeper Mats Kaas knap 
keerde. Dat herhaalde hij nog twee 
keer, met hulp van de koelbloedige 
Joep Heijerman. Ook de verdedigers 
Jasper van Hijfte en Maarten Sterk 
bleven overeind. De vierde strafcor-
ner van Bloemendaal bleek een niet 
te stoppen variant, waarmee de 3-
1 na een kwartier op het scorebord 
kwam. Mede door vermoeidheid 
gingen beide teams meer techni-
sche fouten maken, maar Qui Vive 
kon zich daar overheen te zetten en 
kwam weer enkele keren dicht bij 
een doelpunt. Wouter Haremaker 
had pech met een verrassend back-
handschot na een mooie passeer-
actie. Samen met Marco van Zijver-
den verdeelde hij het spel van het 
Dutch Flower Group-team in een 
wisselend tempo, waartegen Bloe-

mendaal geen verweer had. De spit-
sen Maarten Post en Matthieu Eve-
leens zorgden in de Bloemendaal-
se verdediging voor veel onrust. Na 
22 minuten passte de slim hockey-
ende Jacob Veerhuis naar Daniël de 
Graaf, uit wiens assist Tom Gunther 
de anschlusstreffer maakte. Vijf mi-
nuten later had hij met een strafbal 
geen geluk en raakte de paal. Ook 
de drie strafcorners die Qui Vive in 
de tweede helft kreeg, werden niet 
benut waardoor de eindstand 3-2 
bleef. 
 
Voorbereiding nieuwe seizoen
De voorbereidingen voor het nieu-
we seizoen 2010-2011 zijn begon-
nen. Voor Matthieu Eveleens, Joep 
Heijerman, Maarten Post, Maarten 
Sterk en Casper Slot was de wed-
strijd tegen Bloemendaal de laat-
ste in Qui Vive A1. Ook trainercoach 
Etienne Spee nam afscheid van het 
team, waarmee hij veel vooruitgang 
heeft geboekt en hij werd na afloop 
door het team dan ook in het zon-
netje gezet.

De andere spelers gaan weer voor 
een plaats in de selectie. ,,En met de 
instroom van talenten uit de huidige 
B-categorie kunnen we er weer een 
mooi seizoen van maken’’, kondigde 
manager Pieter Bas Kolenberg aan.
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Tweede Regionale Jongeren-
dag Vecht & Venen met
‘Jij durft het aan!’
De Ronde Venen - Afgelopen za-
terdag, 29 mei werd voor de 2e keer 
de regionale jongerendag georgani-
seerd in Kockengen voor jongeren 
vanaf groep 8. De regionale jonge-
rendag is ontstaan vanuit de jonge-
rengroepen die in verschillende pa-
rochies in de regio actief zijn en nu 
vallen onder de grote St. Jansparo-
chie. In het afgelopen jaar zijn alle 
groepen bezig geweest rondom het 
thema: Durf te leven. Op deze dag 
waren er jongeren uit Mijdrecht/
Wilnis/De Hoef/Abcoude/Vinke-
veen/Maarssenbroek/Kockengen 
en Houten. Uit Houten kwamen de 
jongeren van SoDoubleU.

Op de uitnodiging stond: ‘Jij durft 
toch ook te komen?’ en dit was aan-
lokkelijk genoeg geweest om onge-
veer 80 jongeren en 22 begeleiders 
naar Kockengen te laten gaan. El-
ke deelnemer kreeg een program-
ma aan een koord met de tekst: Jij 
durfde het aan!! en werd vervolgens 
meteen gevraagd mee te doen met 
een spelletje ballonscheren. Toen 
eenieder was gearriveerd werd be-
gonnen met een korte viering in de 
kerk van Kockengen. Met een com-
bo, liedjes, een lezing en gebeden 
en tot slot een filmpje over lef heb-
ben, door een paar jongeren zelf 
gemaakt, werd de jongerendag ge-
opend. Daarna liepen de jonge-
ren naar het voetbalveld voor twee 
workshops, steps en flag football.
De workshop steps werd verzorgd 
door SoDoubleU uit Houten, die ook 

30 deelnemers had geleverd. Het 
bleek erg ingewikkeld, maar na de 
barbecue werd er toch een goed re-
sultaat neergezet.
De workshop Flag Football gaf ook 
wel stof tot nadenken. Maar na de 
instructie werden er drie wedstrijd-
jes gespeeld. Ieder was aardig moe. 
Tussendoor werd er voor drinken en 
snoep gezorgd en konden de deel-
nemers op de foto in de outfit, die 
erbij hoort.

Na al dit sportief geweld werd een 
achttal stellingen uitgedeeld, waar-
na in de vorm van Het Lagerhuis een 
stevige discussie op gang kwam. 
Bijna een uur zijn ze daar intensief 
mee bezig geweest. In de tussentijd 
werden de barbecues aangestoken 
en begon het zachtjes te regenen.

Gelukkig had men de beschikking 
over de voetbalkantine, dus de sto-
kers stonden buiten onder de pa-
rasols en de eters zaten binnen. Er 
was voldoende: hamburgers, saté, 
kippenpootjes, worstjes, salades en 
rauwkost, en veel, heel veel brood!
Om half negen werd er een be-
gin gemaakt aan de afsluiting. So-
DoubleU liet eerst met alle andere 
deelnemers de ingestudeerde steps 
zien, waarna een demonstratie van 
henzelf volgde.
Magnifiek!
Er werd een groepsfoto gemaakt en 
iedereen die zich vrijwillig voor de-
ze geweldige dag had ingezet werd 
bedankt.

Romantische jazzcruise 
op de Vinkeveense Plassen
Vinkeveen - De avond was volle-
dig uitverkocht. Partyschip ‘De Vin-
keplas’ vertrok stipt om half negen 
van de kade, geladen met jazzlief-
hebbers die allen een kaartje had-
den weten te bemachtigen. Het pro-
gramma beloofde oldschool jazz 
met Greetje Kauffeld achter de mi-
crofoon, Peter Niewerf op gitaar en 
René van Beeck op bas. Stichting 
Cultura organiseerde haar laatste 
avond van dit seizoen op een schip 
in het decor van de ondergaan-
de zon op de Vinkeveense Plassen. 
Men genoot van het uitzicht, van 
een drankje en de frisse buitenlucht, 
maar vooral van Greetje Kauffeld. 

Haar stem was zwoel, sexy en ge-
voelig. Ze bracht de nummers uit 
het American Songbook met over-
tuiging, ritme en een lange adem. 
Het geruststellende geronk van de 
motor en de fabelachtige muzika-
le begeleiding maakte de avond als 
in een droom. Peter Niewerf liet zijn 
vingers vaak de vrije loop op zijn gi-
taar en bewees eens te meer dat hij 
verdiend in Carnegy Hall had mo-
gen staan, waarna René van Beeck 
de begeleiding op bas afwisselde 
met verrassend goede intermezzo’s 
op trompet. Bovendien leek de mu-
zikale genialiteit van deze twee he-
ren de klasse in de stem van Gree-

tje Kauffeld tot immense hoogte te 
tillen.

Ze opende de avond met George 
Gershwin’s ‘They Can’t Take That 
Away From Me’ en bewees haar 
uitstekende conditie door het ‘So-
me Where Over The Rainbow’ met 
lange halen krachtig ten gehore te 
brengen, maar desondanks het lied-
je toch klein te houden. Af en toe 
kon ze het niet laten zich even te la-
ten leiden door alle pracht en praal 
van de ondergaande zon in het 
spiegelgladde water en dan geno-
ten de ruim honderd bezoekers met 
haar mee.

Het weer was schitterend. Stich-
ting Cultura had zich geen bete-
re avond kunnen wensen ter afslui-
ting van het cultureel seizoen. De 
roep om herhaling van de jazzcruise 
was na afloop groot, maar geïnte-
resseerden moeten even wachten 
tot de Monumentendag 2010. Dan 
presenteert de stichting haar pro-
gramma voor seizoen 2010/2011 in 
De Boei en zal zij ongetwijfeld laten 
weten met welke knaller zij het vol-
gend jaar denkt af te sluiten. René 
van Beeck vertrouwde zijn publiek 
tot slot alvast toe dat hij er in ieder 
geval volgend jaar weer bij zal zijn. 
Wordt vervolgd dus….

DuoD2 toont show aan 
het publiek
Mijdrecht - Dagmar van Vroen-
hoven & Danique Mayenburg, ook 
wel duoD2 genoemd, hebben zon-
dag laten zien dat zij klaar zijn voor 
hun allereerste wedstrijd. Dagmar & 
Danique (8 jaar) zijn beiden lid van 
Show- en Marchingband V.I.O.S. uit 
Mijdrecht. Sinds hun zesde zitten zij 
daar op majoretten. Nadat hun train-
ster tweede werd op het E.K. begon-
nen bij hen de kriebels ook toe te 
slaan. Dat wilden zij ook wel!
Sinds februari wordt er door de 
meisjes elke woensdagavond hard 
getraind op hun wedstrijdshow. Op 
muziek van Winx laten zij hun kun-
sten zien. Dagmar & Danique ko-
men op de wedstrijden uit in de ca-
tegorie duo, jeugd 2, accessorie. Dat 
betekent dat ze naast de baton, het 
stokje, ook nog andere attributen 
gebruiken. Deze attributen moeten 
bij het thema passen. Er is daarom 
gekozen voor een echte sprookjes-
boom, vleugels, een klimop en vro-

lijk gekleurde linten.
Er waren flink wat belangstellenden 
aanwezig tijdens de openbare ge-
nerale training. Onder luid applaus 
liet het duo de show zien. Komende 
week wordt er nog hard getraind en 
dan gaat het zondag 6 juni gebeu-
ren: de allereerste wedstrijd voor 
Dagmar & Danique in Soesterberg.
Bent u nieuwsgierig naar de meis-
jes, neem dan gerust eens een kijkje 
op hun website www.duoD2.nl
Om hun hobby te bekostigen is het 
duo nog op zoek naar sponsors. 
Als u een bijdrage wilt leveren aan 
dit sportieve majoretteduo, neem 
dan geheel vrijblijvend contact op 
met John Mayenburg, telefoon 06-
51451170 of kijk op de website.
Natuurlijk wordt u op de hoogte ge-
houden van de resultaten van de 
eerste wedstrijd. Houd de kranten 
en de website goed in de gaten. De 
dametjes zelf hebben er in ieder ge-
val heel veel zin in!

Muziekvereniging VIOS:
Aanmelden voor MusicKidz
Mijdrecht - Muziekvereniging VIOS 
organiseert voor het derde jaar de 
gratis MusicKidz lessen  voor kin-
deren vanaf 7 jaar. Als uw kind jon-
ger is dan 7 jaar, maar in augustus 
naar groep 4 gaat, kunt u uw doch-
ter of zoon ook aanmelden. De aan-
melding start 1 juni a.s.

De MusicKidz lessen worden op 
vrijdag gegeven: aan het eind van 
de middag en vroeg in de avond. De 
MusicKidz lessen starten in septem-
ber en bestaan uit 20 lesdagen.
Wat leert uw kind zoal tijdens de 
MusicKidz lessen? De kinderen le-
ren het verschil tussen maat en rit-
me, doen veel ritmische oefeningen, 
leren het notenschrift lezen, hetgeen 
ondersteund wordt door het leren 
blokfluit spelen, leren ritmische in-
strumenten bespelen, samen musi-
ceren, krijgen een aantal slagwer-

klessen en leren veel over andere 
instrumenten (zoals trompet, trom-
bone, saxofoon. dwarsfluit, mallets 
etc.) d.m.v. workshops alwaar zij de 
instrumenten natuurlijk ook mogen 
proberen. Muziek maken moet je 
immers doen! Ook maken de kinde-
ren kennis met het leerlingenorkest 
van VIOS.
Alle kinderen kunnen hun blokfluit 
lenen van VIOS, maar ook voor een 
klein bedrag bij hen aanschaffen.

Lijkt dit iets voor uw dochter of zoon, 
meld haar/hem dan zo spoedig mo-
gelijk aan bij de coördinator Conny 
Wijchers tel.: 263684 of   
c.wijchers-oosterlaag@kpnmail.nl 
Heeft u nog vragen, dan mag u van-
zelfsprekend ook contact met haar 
opnemen. Wie weet is dit de start 
van de muzikale carrière van uw 
dochter of zoon!

Mooi resultaat collecte 
Nationaal Epilepsie Fonds
Regio - De Nationale Epilepsie 
collecte 2010 zit er weer op en 
aan het weer heeft het niet ge-
legen.
Wat was het een prachtige collecte-
week van 25 mei tot en met 29 mei!
Het Epilepsie Fonds kan absoluut 
niet zonder de inzet en enthousias-
me van de collectanten. Het resul-
taat is weer geweldig. 

Ondanks dat de collectanten maar 
vier dagen de tijd hadden om te col-
lecteren is de opbrengst dit jaar in 
Mijdrecht maar liefst 3692.25 euro.
Het Nationaal Epilepsie Fonds wil 
de collectanten en natuurlijk ook de 
gulle gevers hartelijk bedanken.
Hopelijk doet u ook volgend jaar 
weer mee. Uw steun blijft toch hard 
nodig!

Zaterdag concert door 
leerlingen in De Boei
Vinkeveen - Zaterdagavond 5 ju-
ni vindt het jaarlijkse concert door 
leerlingen van Letta van Maanen en 
Letske & Eline Hofstra plaats in De 
Boei aan de Kerklaan 32. 
Behalve van pianospel kunt u deze 
avond ook van zang, gitaar- en elek-
trisch gitaarspel genieten.

De leerlingen variëren in leeftijd en 
aantal lesjaren, zodat er een boei-
end en afwisselend programma ge-
bracht zal worden. Net als vorig jaar 
hopen alle leerlingen dit jaar op veel 
belangstelling!
De uitvoering begint om 19.30 uur 
en de toegang is gratis.

Corrie van Breukelen wint 
‘heerlijke wandelschoen’

Mijdrecht – Al enkele maan-
den kun je bij Smit Schoenen in 
Mijdrecht kennis maken met de 
nieuwste wandelschoen, de Xsen-
sible. the stretchchable shoe’. Een 
schoen waarmee je heerlijk kunt 
wandelen en/of hardlopen en die 
gelijktijdig goed is voor je houding, 
je rug enz. We schreven er al enke-
le malen over.
Tijdens deze demonstratiedagen bij 
Smit Schoenen, konden alle belang-
stellenden hun naam en adres ach-
terlaten en maakten zij kans op een 
paar van deze geweldige wandel-
schoenen. Afgelopen vrijdag werd 
de gelukkige bekendgemaakt en 

het was mevrouw Corrie van Breu-
kelen uit Wilnis die de gelukkig was 
en ze was er echt blij mee.
Het had ook bijna geen betere kun-
nen treffen. Corrie is al ruim 25 jaar 
lid van de wandelclub en wande-
len is haar lust en haar leven: “Het 
is echt een heerlijke wandelschoen”, 
zo vertelt ze. “Het is in het begin 
even wennen. Ik liep altijd op trim-
mers en deze schoen is hoger op 
de zool. Maar het went heel snel. Je 
bent met deze schoenen aan, veel 
minder snel vermoeid. Het is goed 
bij rugklachten en andere gewricht-
problemen. Ik raad ze iedereen aan”, 
aldus Corrie van Breukelen.

Museum De Ronde Venen 
laat veensteekmachine 
weer draaien
Vinkeveen - Heeft u de tijd nog 
meegemaakt dat de veensteekma-
chine op de plassen voer? Of bent 
u juist benieuwd hoe de veensteek-
machine werkt? Bent u dit seizoen 
nog niet in Museum De Ronde Ve-
nen geweest en heeft u de tijdelijke 
expositie ‘Militair Landschap, water-
linies in De Ronde Venen’ nog niet 
gezien? Dan is dit uw kans!  
Op zaterdag 5 juni zal het techni-
sche team van Museum De Ron-
de Venen de oude 80 pk bronsmo-
tor gaan starten. Dit gaat gepaard 

met een hoop motorgeronk en rook. 
Vanaf 14.00 uur bent u van harte 
welkom bij deze spectaculaire ge-
beurtenis. Geopend van april t/m 
oktober op woensdag, donderdag 
en zaterdag van 14.00 tot 17.00 uur.
In juli en augustus ook op zondag 
van 14.00 tot 17.00. Expositie ‘Militair 
Landschap, waterlinies in De Ronde 
Venen’ t/m 30 juni 2010. 
Museum de Ronde Venen kunt u 
vinden aan de Herenweg 240 in 
Vinkeveen, tel. 0297-262223 of.  
www.museumderondevenen.nl

‘Servicepunt’ verzorgt 
netwerk sociale 
ondersteuning
De Ronde Venen - Bezoeken van 
chronisch zieken en bejaarden, mee-
gaan naar het ziekenhuis, eens hel-
pen met boodschappen doen, een 
luisterend oor bieden aan mensen 
die weinig sociale contacten heb-
ben, de mantelzorgers ontlasten, fi-
nanciële hulp bieden in crisissitua-
ties: over dit soort vragen gaat het.  
Het Servicepunt geeft informatie en 
advies op het gebied van wonen, 
welzijn en zorg. Zij is het WMO-lo-
ket van de gemeente De Ronde Ve-
nen. Een van haar taken is het in 
contact brengen van hulpvragers 
met hulpbieders. Al heel wat men-
sen zijn geholpen bij de doorverwij-
zing van de servicepunten, maar het 
kan veel beter. 
In Wilnis is de aftrap gegeven voor 
een netwerk waarin aan alle orga-
nisaties die op dit gebied actief zijn 
gevraagd wordt deel te nemen, zo-
dat er een optimale match gemaakt 
kan worden tussen vraag en aan-
bod. Het Rode Kruis, de Zonne-
bloem, verschillende kerken, de 
NPV en Handje Helpen waren bij de 
eerste bijeenkomst aanwezig. 
Het Servicepunt is nadrukkelijk ge-
vraagd actief de schakel te zijn tus-

sen vraag en aanbod. Er is van twee 
kanten werk aan de winkel: maak 
bekend dat er hulp gevraagd mag 
worden en ken het netwerk! Het lijkt 
eenvoudiger dan het is om men-
sen met elkaar in contact te bren-
gen, passend bij de mogelijkheden 
die er zijn. Mensen schromen soms 
om hulp te vragen, wanneer breekt 
het moment aan dat je hulp vraagt, 
waar kan je hulp bij vragen. Daar-
naast is er vanuit het Servicepunt 
niet altijd bekend wat de organisa-
ties in De Ronde Venen precies te 
bieden hebben. De kwaliteit van de 
match zal gaandeweg verbeteren 
als er ook goede terugmelding naar 
het Servicepunt plaatsvindt. 
Er zijn afspraken gemaakt om de 
match goed te laten verlopen. Van 
de organisaties wordt gevraagd 
door te geven welke diensten zij 
kunnen aanbieden en te zorgen 
voor een goede bereikbaarheid. 
Twee keer per jaar zal het netwerk 
bijeenkomen op Het Servicepunt om 
met elkaar contact te houden over 
het aanbod en om ervaringen te de-
len. Organisaties die nog niet deel-
nemen worden nadrukkelijk uitge-
nodigd mee te doen.

Nieuwe gezamenlijke 
D66 afdeling gevormd
De Ronde Venen - Afgelopen 
week hebben de bestaande afde-
lingen van D66 in Abcoude en De 
Ronde Venen zichzelf opgeheven en 
een nieuwe, gezamenlijke afdeling 
gevormd. Dit is nodig in verband 
met de voorgenomen fusie van de 
gemeenten Abcoude en De Ronde 
Venen per 1 januari 2011. De nieu-
we afdeling gaat voortvarend aan 
de slag met de voorbereiding van de 
gemeenteraadsverkiezingen, op 24 
november 2010. Gelukkig hebben 
de beide zittende gemeenteraads-

leden, Cees Houmes in De Ronde 
Venen en Eelco Doorn in Abcoude, 
aangegeven zich ook in de nieuwe 
gemeente kandidaat te stellen voor 
de gemeenteraad. Maar D66 ver-
wacht wel wat meer zetels binnen 
te halen! 

Wie belangstelling heeft voor de ac-
tiviteiten van D66, zowel lokaal als 
landelijk, kan per e-mail: 
(d66@brunia.nl) contact opnemen 
met de nieuwe afdelingsvoorzitter 
Meindert Brunia.
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Mijdrecht - De herontwikkeling van het gebied Haitsmahof/Molenhof is in 
de eerste fase van vernieuwing van het Mijdrechtse centrum. Het afgelo-
pen jaar hebben gemeente en haar adviseurs, samen met een drietal ontwik-
kelende partijen, hard gewerkt aan de voorbereidingen om dit gedeelte van 
Mijdrecht een nieuw gezicht te krijgen. Wethouder Bram Rosendaal schrijft 
in de nieuwsbrief gericht aan de winkeliers: “ We hebben een mijlpijl bereikt. 
Ongeveer vier jaar geleden klopte de eigenaar van de Lindeboom bij ons aan 
omdat hij een en ander wilde verven. De plannen groeide al snel uit tot groot-
se verbouwingsplannen. Twee ontwikkelaars in het gebied Haitsmahof/Mo-
lenhof sloten zich aan bij dit initiatief en de gemeente heeft voortvarend een 
Masterplan uitgewerkt. Op 25 mei hebben we een mijlpaal bereikt. Het col-
lege van burgemeester en wethouders staat volledig achter de Mijdrechtse 
centrumplannen. Nu moeten we de snelheid erin houden. Ik verwacht dat er 
nog dit jaar definitieve overeenkomsten kunnen worden gesloten met de ont-
wikkelaars. Dit project leert ons dat we het lef moeten hebben om vooruit te 
kijken en niet stil te blijven staan bij zaken die niet gerealiseerd kunnen wor-
den”, aldus de wethouder.

Beeldkwaliteit

Op 25 mei jl. heeft het college van burgemeester en wethouders ingestemd 
met dit Masterplan. Dit houdt in dat nu bekend is hoe dit gedeelte van het 
centrum er in de toekomst uit zal zien. Het Masterplan bestaat uit een steden-
bouwkundig gedeelte en een beeldkwaliteitplan. In het stedenbouwkundige 
gedeelte staat waar de nieuwe straten, de winkels en de woningen komen en 
hoe het parkeren en de bereikbaarheid worden geregeld. In het beeldkwali-
teitplan is uitgewerkt hoe de straten en pleinen globaal worden ingericht en 
hoe de gevels van de woningen en winkels eruit zien. Het definitieve besluit 
over dit Masterplan wordt genomen door de gemeenteraad. Daarvoor zal het 
onderwerp op 16 juni a.s. worden besproken in de RTG Omgeving. Op 1 juli 
is vervolgens de behandeling in de gemeenteraad.

Sloop

Het Masterplan gaat uit van de sloop van het winkelcentrum De Lindeboom, 
de Molenhof en enkele gebouwen tussen de Dorpsstraat en het Burgemees-
ter Haitsmaplein. Daarvoor komen een ondergrondse parkeergarage, winkels 
en woningen terug. Ook de huidige parkeerplaats bij de Lindeboom wordt be-
bouwd. Vanaf het Raadhuisplein kun je in de toekomst een ronde maken via 
de Dorpsstraat en twee nieuwe straten, waarbij je weer uitkomt op het Raad-
huisplein. Aan beide zijden van deze straten komen winkels. De karakteris-
tieke Janskerk wordt veel meer betrokken bij het nieuwe centrum en er komt 
weer een echt kerkplein. Dit kerkplein wordt via een nieuwe straat verbon-
den met de winkelstraat. Ook wordt de parkeerplaats van het burgemeester 
Haitsmaplein omgevormd in een pleintje. De (te verbreden) Kerkvaart en de 
Kerkstraat blijven gehandhaafd, waardoor het zicht op de Janskerk ook be-
houden blijft.

Winkels

De winkeloppervlakte wordt beperkt uitgebreid. Vooral de huidige winkels 
zullen een nieuwe plek krijgen in het centrum. Wel wordt er een nieuwe 
Hoogvliet - supermarkt geopend op de huidige locatie van de Molenhof.

Woningbouw

Er worden ongeveer 140 nieuwe woningen gebouwd. Deze woningen komen 
vooral boven de winkels. Dit zijn appartementen en woningen aan een zoge-
naamd dek bovenop de winkels, maar ook enkele woningen met hun voor-
deur op de begane grond. De twee belangrijkste doelgroepen zijn senioren 
en starters, maar er zijn ook enkele woningen voor gezinnen. Ook wat betreft 
huur- en koopwoningen en prijsklasse is er een grote diversiteit.

Parkeren

Er is meer parkeerruimte nodig in het nieuwe centrum, voor de winkels en 
voor de bewoners. Daarom komt er een ondergrondse parkeergarage onder 
het nieuwe centrum met ongeveer 460 parkeerplaatsen.

Aquaduct onder Achtervaart

Er komt een inrit van de parkeergarage via de verbrede Kerkvaart. Daarnaast 
is de voorkeur uitgesproken om de hoofdinrit te maken via een aquaduct on-
der de Achtervaart. Er komt daarmee een comfortabele entree van het cen-
trum direct vanaf de Rondweg, onder de Achtervaart door, de parkeergara-
ge in. Mocht dit niet lukken, dan is een inrit via de Stationsweg een terug-
val optie. 

Betaald parkeren

Aan het ambitieuze nieuwe centrum met een ondergrondse parkeergarage, 
een aquaduct en een aantrekkelijke uitstraling, hangt een prijskaartje dat niet 
uit de exploitatie kan worden bekostigd. Het invoeren van betaald parkeren is 
een mogelijkheid om dit op te lossen. Dit moet verder onderzocht worden. 16 
juni is dus de eerste openbare bespreking tijdens de RTG vergadering. Deze 
wordt gehouden in het gemeentehuis en begint om half acht.

En nu moet de raad nog over de brug komen

College stemt in met Masterplan 
voor koopcentrum Mijdrecht



Nieuwe Meerbode  - 2 juni 2010 pagina 27

Autobedrijf Ed van Schie 
steekt mix tennisteam in 
nieuwe kleding!
Mijdrecht - Het Vrijdagavond Ten-
nis Mix team 2 van de Ronde Ve-
nen is weer in het nieuw gestoken 
door onze Sponsor Autobedrijf Ed 
Van Schie.
Het was weer een leuke en gezellige 

competitie inmiddels zijn de laatste 
wedstrijden gespeeld en is de com-
petitie helaas weer ten einde
Met een leuke middenmoot plek 
mogen we tevreden zijn.
Op naar de volgende reeks!

De trots van TV Wilnis!
Wilnis - Afgelopen zondag 30 mei 
jl. beleefde TV Wilnis haar laatste 
competitiedag voor de weekend-
spelers. Er is bij zowel de jeugd als 
de senioren flink wat gebeurd. TV 
Wilnis kan terug zien op een bijzon-
der geslaagde competitie 2010 en is 
trots op haar leden!
Zowel Heren 2 zondag als Dames 
1 op zaterdag speelden in mooie 
teamkleding verzorgd door JEROC 
2000.  
Dames 1 op zaterdag, bestaande 
uit Jennifer vd Berg, Caroline Alto-
na, Caroline Prins, Maj Gigengack, 
Danique Bank Christa Hemelaar en 
Karin de Vink, kwam dit jaar weer uit 
in de hoofdklasse. Tot op de laatste 
speeldag was de uitslag tot promo-
tie onduidelijk. Halverwege de com-
petitie kwam het nieuws tot de da-
mes dat zij nog konden promoveren! 
Er komt in 2011 een nieuwe klasse 
bij op zaterdag, niet alleen gaat de 
nummer 1 door naar de eredivisie, 
ook maakte de nummer 2 kans op 
promotie naar een overgangsklasse! 
Al gauw werd duidelijk dat dit niet 
alleen in eigen hand zou liggen. De 
laatste speeldag moesten de dames 
van TV Wilnis met 6-0 winst afslui-
ten om kans te maken op de pro-
motie naar de overgangsklasse. Ook 
mocht een van de concurrenten dan 
maximaal 2 punten behalen en dit 
hebben zij precies gedaan. Dit bete-
kende promotie voor de dames van 
TV Wilnis. Op naar de overgangs-
klasse in 2011!
Heren 2 op de zondag, bestaande 
uit Nick de Vink, Ronald Lucassen, 
Harry de Vink, Johan van Westen-
dorp en Jeroen Weber, heeft zoals 
voorspeld gehandhaafd! Zij moes-
ten flink aan de bak in de competitie 
dit jaar, zij kwamen uit in de 5e klas-
se. Kampioenschap werd niet direct 
geambieerd, de 5e klasse is een pit-
tige klasse, maar de heren waren ie-
dere speeldag weer verrast van hun 
eigen kwaliteiten! Zij hadden een 
enkele keer een invaller nodig, maar 
hebben ook een geslaagde compe-
titie achter de rug. Met zeer sterke 
speeldagen lieten zij zien dat zij een 
echt team waren. 

Heren 1 in hoofdklasse zaterdag
Het eerste herenteam op zaterdag, 
bestaande uit Koen vd Drift, Niels 
Hemelaar, Robin Ekholm, Robert 
Elebaas en Christiaan Ettikhoven, 
heeft hun positie dit jaar weer veilig 
gesteld. De heren kwamen dit jaar 
voor het 2e jaar uit in de hoofdklas-
se, wat tal van spannende en pit-
tige partijen opleverde. Een genot 
voor het publiek en een uitdaging 
voor het team. De heren hadden 
nog kans op een promotie naar een 
overgangsklasse voor volgend jaar, 
maar hebben dit uiteindelijk niet 
gehaald. Zij hebben wel een sterke 
middenpositie weten te bereiken en 
kunnen zich dus in 2011 opmaken 

voor wederom een ware strijd in de 
hoofdklasse. 

Motion Gietvloeren trots 
op kampioenen
Wie de jeugd heeft, heeft de toe-
komst! Dat er bij Tennisvereniging 
Wilnis veel aandacht wordt besteed 
aan de jeugd is dit jaar weer goed 
duidelijk geworden. Andere jaren 
waren er individuele jeugdteams die 
voor de competitie in het nieuw wer-
den gestoken qua kleding, dit jaar 
werden álle jeugd competitieteams 
in het nieuw gestoken! De jeugd van 
TV Wilnis was goed vertegenwoor-
digd door Motion Gietvloeren. 
Dankzij deze sponsor konden AL-
LE jeugdteams de competitie goed 
beginnen in een mooi nieuw tenue. 
Alle kinderen werden voorzien van 
een passend speelshirt en trui en zij 
waren er maar wat blij mee. Iedere 
speeldag waren zij weer te vinden in 
hun tenue. 

De prestaties van de jeugd leken af 
en toe ook wel versterkt te worden 
door deze mentale voorsprong mid-
dels de nieuwe outfit. 
De jongens tot en met 12 jaar op 
woensdag zijn kampioen gewor-
den!! De jongens waren na 7 weken 
tennissen uiteindelijk te sterk voor 
hun opponenten. Na tal van span-
nende wedstrijden was het toch 
het team van TV Wilnis wat aan het 
langste eind trok. De jongens heb-
ben alle speeldagen met dikke winst 
afgesloten en 1 met gelijkspel. Door 
hun motivatie en sportiviteit mogen 
zij zich uiteindelijk kampioen op de 
woensdagmiddag tot en met 12 jaar 
noemen!
Stan van Loon, Jelle Sangers, Noah 
Steen, Benjamin Bierman en Niels 
Schaap hebben er een feestje van 
gemaakt en hopen volgend jaar 
weer mee te mogen doen in de top-
positie in hun competitie. 

Ook de jongens tot en met 17 op 
zondag zijn dit jaar kampioen ge-
worden. Bij het team bestaande uit 
Matthijs Uytewaal, René de Haan, 
Stijn Collé, Paul Scheffer en Ange-
lo Egbers, was het tot op de laatste 
speeldag onduidelijk wie er kampi-
oen zou worden, maar de jongens 
van TV Wilnis deden wat zij moesten 
doen en sleepten de winst binnen! 
Op de laatste speeldag stonden zij 
met 1 punt voor op de nummer 2, 
Badhoevedorp, maar op zondag 30 
mei hebben zij uiteindelijk met 4-2 
gewonnen van NieuwVennep wat 
hen het kampioenschap opleverde! 
De jongens worden echter volgend 
jaar senior en kunnen dus niet meer 
promoveren bij de jeugd, maar zul-
len hun beste beentje voor moeten 
zetten tussen de mannen.
Zij hebben dit jaar echter laten zien 
dat zij dit wat tennis betreft goed 
aan kunnen!

Combi regio Amsterdam 
komt naar Vinkeveen
Vinkeveen - De Watersportvereni-
ging Vinkeveen Abcoude (WVA) or-
ganiseert op 5 en 6 juni aanstaan-
de de traditionele Combi Vinkeveen 
op de Noordplas. Deze wedstrijden 
worden georganiseerd voor jeugd 
van 6 tot 18 jaar in het kader van het 
regionale combi-klassement. Het 
evenement kent een drietal klas-
sen waarin op verschillende niveaus 
wedstrijden worden gevaren. Cen-
traal verzamelpunt is het Clubschip 
van de WVA aan Zandeiland 4.

Combi Amsterdam
De Combi tour in de regio Amster-
dam is een serie van wedstrijden bij 
zes verschillende watersportvereni-
gingen die elk een weekend wed-
strijdzeilen voor de jeugd organise-
ren. Deze verenigingen zijn Loos-
drecht, HJC Haarlem, WVA Vinke-
veen, Vlietland, Braassem en WVA 
Aalsmeer.  Na Loosdrecht en Haar-
lem is het nu weer tijd voor Vinke-
veen. De wedstrijden zijn een uitste-
kende gelegenheid om wedstrijder-
varing op te doen in een gezellige 
en ontspannen sfeer. 

Verschillende klassen in de Comi 
De wedstrijden in de Combi tour 
worden gevaren in de Optimist, de 
Splash en de RS Feva. De Optimist is 
de internationaal bekende eenmans-
klasse waarin bijna iedere zeiler be-
gint. De Splash volgt vaak daarna 
als moderne, snelle eenmansboot 
waarin naast de regionale wedstrij-
den ook in de SKON evenementen 
(georganiseerd door de klasse or-
ganisatie) ook internationale wed-
strijden gevaren worden. De Splash 
wordt door kinderen vanaf 12 jaar 
gevaren. De RS Feva is een relatief 
nieuwe klasse in het combi evene-
ment. Het is een tweemansboot en 

behoort tot de zogenaamde ‘skiffs’. 
De boot is naast het zeil uitgerust 
met een genaker, die er niet alleen 
spectaculair uitziet, maar ook voor 
veel snelheid zorgt.

WVA zeilers succesvol 
in Combi tour
In de voorgaande twee wedstrijden 
hebben de WVA zeilers bijzonder 
goed gepresteerd. 
In twee klassen waren de WVA zei-
lers nummer een en ook buiten het 
podium werd er bewonderenswaar-
dig gezeild. In de Optimist klasse B 
leverden Manus Offerman en Robin 
Becker  een zwaar gevecht in de 
optimisten topgroep. In de klasse 
C gooiden Manon van Dijk en Thijs 
Rebel hoge ogen door regelmatig 
als een van de eersten over de fi-
nish te gaan. Ook de andere zeilers 
laten in deze klasse zien dat ze veel 
leren en daardoor steeds hoger ein-
digen. In de Splash B was de WVA 
goed vertegenwoordigd met vier 
zeilers. William van der Spoel zat in 

Haarlem goed voorin met een twee-
de en twee derde plaatsen. In de RS 
Feva klasse voeren dit keer 9 bo-
ten. Op de eerste dag deden voor-
al de combinaties Jodie van Sen-
ten en Stan Heijnen en Thomas en 
Marloes Rot het goed. Alle twee de 
deelnemende WVA Feva teams be-
haalden het podium in Haarlem en 
wel plaats een en twee. Dit belooft 
dus nog heel wat spektakel voor de 
thuiswedstrijd van onze zeilers op 
de Vinkeveense Noordplas!
 
WVA breidt 
wedstrijdcoaching uit
Op het vlak van professionele be-
geleiding heeft de WVA een aan-
tal stappen ondernomen. De nieuw 
aangestelde hoofdtrainer Philip 
Kruft heeft al een aantal trainin-
gen geleid in Vinkeveen. Ook bij de 
combi’s coacht hij actief de WVA-
ers rond de wedstrijden. Dit geeft de 
zeilers een oppepper en een klank-
bord op het moment dat ze dat het 
meest nodig hebben, vlak voor en 
na de wedstrijd. Zeilers uit alle klas-
sen werden uitgedaagd om het ge-
leerde in praktijk te brengen en ze 
krijgen huiswerk mee voor de vol-
gende keer. 
Programma 5 en 6 juni
De eerste wedstrijden van deze 
combi starten op zaterdag om 11.00 
uur. Aan het einde van de dag is er 
een uitgebreide maaltijd voor de 
deelnemers, ouders en vrijwilligers. 
Het avondprogramma bestaat ook 
dit jaar weer uit een speciale voor-
stelling. Zondag starten de eerste 
wedstrijden om 10.00 uur. Het pro-
gramma eindigt rond 16.00 uur met 
de prijsuitreiking bij het Clubschip 
van de WVA.
Behalve vanaf het water zijn al-
le wedstrijden voor toeschouwers 

en ouders goed te volgen vanaf de 
zandeilanden 4 en 5 en vanaf het 
grote terras van het clubschip van 
de WVA. Ook kunnen geïnteresseer-
den hier informatie krijgen over het 
verloop van de westrijden en over 
de mogelijkheden om als (jeugd)lid 
bij de WVA te varen.

Over de WVA
De WVA is een vereniging met een 
grote regionale betekenis. Naast 
jeugdleden uit het gebied van Am-
sterdam tot Zeist en Nieuwegein 
heeft de vereniging een groot aan-
tal lokale leden die gebruik maken 
van de faciliteiten op Zandeiland 4. 
De vereniging heeft verschillende 
trainingsgroepen variërend van be-
ginners tot landelijk hoog geklas-
seerde wedstrijdzeilers bij de jeugd. 
Ook is er een jaarlijks terugkerende 
zeilcursus voor volwassenen die in 
de zomermaanden de fijne kneep-
jes van het zeilen in de vingers wil-
len krijgen en worden er onderlinge 
wedstrijden gezeild. 

BMX Noord-Holland cup 
eerste pinksterdag
Regio - Op deze prachtige pinkster-
dag meldden de rijders uit Schagen, 
Langendijk, Velsen, Baarn, Heilo en 
natuurlijk alle UWTC-ers uit de regio 
zich op de baan in Uithoorn. Het is 
altijd een hectische toestand om alle 
rijders op tijd aan de start te krijgen. 
Petje af voor de organisatie die dat 
weer vlekkeloos voor elkaar kreeg. 
In de manche’s werd weer hard ge-
streden voor een goede finaleplaats. 
Het warme weer veroorzaakte wat 
concentratieverlies waardoor er een 
aantal valpartijen waren. Gelukkig 
viel het allemaal mee en er werden 
weer pittige finales gereden. Ook nu 
haalden UWTC-ers weer veel ere-
plaatsen op de thuisbaan. Hier vol-
gen de uitslagen.
Boys 6 girls 7:a finale: 1-Ferdi Ceva-
hir 2-Bruno Soda 3-Brian Worm 4-
Milan Ritsema.
Boys 7 girls 8:a finale:2-Jochem v 
d Wijngaard 3-Max de Beij 4-Mel-
vin v d Meer 6-Daan de Bruin 7-Sem 
Knook 8-Tonko k Gunnewiek
b finale: 2-Ravi Schreurs 4-Noel Tet 
5-Seth Crezee.
Boys 8 girls 9: a finale: 3-Izar v Vliet 
6-Hidde v d Woud 7-Reno Heyser
8-Boas Overwater
b finale: 2-Luka Divkovic 3 More-
no Haans 5-Dylano Haans 8 Sjoe-
rdVerwey

Boys 9 girls 10:  a finale: 2-Donne v 
Spankeren 3-Jimmy v Woerkom 5-
Jesse v Hattem 7-Flip van Walraven
b finale:1-Yiri Plas 2-Joey v Cronen-
burg 5-Tristan Kuiper.
Boys 10 girls 11: a finale: 1-Bart v 
Bemmelen 2-Joey Nap 4-Stan v 
Diemen 6-Jurre Overwater
b finale:Davy van Kessel
Boys 11 girls 12: a finale:1-Scott 
Zethof 3-Titus Blekemolen 5-Jeno 
Vallenduuk
b finale7-Stef v Wijngaarden 8-Mike 
Treur
Boys 12 girls 13: a finale 1-Arjan 
v Bodegraven 4-Thomas v d Wijn-
gaard
b finale:7-Bas van Kuijk
Boys 13 girls 14: a finale:1-Mats de 
Bruin 2-Roberto Blom 7-Guven Ce-
vahir
B finale: 1-Jonne Metselaar 6-Tim 
van’tHart 7-Stefan Tilanus
Boys 14 girls 15: a finale: 5-Danny 
de Jong
Boys 15 girls 16: a finale: 4-Mike 
Veenhof 6-Sven Wiebes
B finale:2-Tristan v d Ham
Boys 17+ girls 17: a finale: 1-Michael 
Schekkerman 2-Mike Pieterse
Cruisers a finale:1-Kevin de Jong

Alle rijders gefeliciteerd met het be-
haalde resultaat.

Bij vertoon van dit artikel
50 cent korting
Dorpentocht aanstaande 
zondag 6 juni van start
Regio - Op zondag 6 juni 2010 or-
ganiseert de Stichting Dorpentocht 
de 33e editie van de inmiddels over-
bekende Dorpentocht. Dit is in de 
regio dé recreatieve fietstocht voor 
het gehele gezin en de sportieve 
fietser waarvan de opbrengst ten 
goede komt van een Goed Doel. 
Het Goede Doel van dit jaar is Stich-
ting KinderWensMobiel. Stichting 
KinderWensMobiel is in 2007 op-
gericht en komt voort uit het warme 
hart van KinderThuisZorg. De me-
dewerkers van deze stichting ver-
vullen gewone wensen van en voor 
kinderen die door hun ziekte en/of 
handicap niet mobiel zijn. In Ne-
derland zijn veel kinderen afhanke-
lijk van apparatuur, zoals een moni-
tor, een infuuspomp en nierdialyse- 
en beademingsapparatuur. Met be-
hulp van een kinderambulance ver-
voert men de wenskinderen naar 
een ‘wensplek’, zoals een bezoekje 
aan de dierentuin, een pretpark, een 
dagje naar het strand of naar oma. 
Want een simpele wens kan ook bij-
zonder zijn. Deze kinderambulance 
heeft een ‘playmobiel’ look. Van bin-
nen is hij uitgevoerd met een ster-
renhemel, een cd speler en meerde-
re stoelen voor broertjes en zusjes. 
Omdat de huidige KinderWensMo-
biel verouderd is, staat een nieuwe 
ambulance hoog op de prioriteiten-
lijst. Deze ambulance staat tijdens 
de Dorpentocht op 6 juni bij één van 
de stempelposten geparkeerd. Als u 
dat wilt, dan kunt u daar persoonlijk 
kennis maken met vertegenwoordi-
gers en of ambassadeurs van Stich-
ting KinderWensMobiel en hen uw 
eventuele vragen stellen.

Twee routes
De Dorpentocht heeft dit jaar weer 
twee routes; de eerste route heeft 
vanouds een afstand van onge-
veer 55 kilometer. De andere rou-
te is korter, circa 35 kilometer en 
voor mensen die toch op een plezie-
rige en gezonde wijze een bijdrage 
aan het Goede Doel willen geven. U 
hoeft die keuze pas te maken bij de 
splitsing. Het is aan u. Let u goed op 
waar u dan start, want u kunt helaas 
niet vanuit elke startplaats kiezen 
voor de kortere afstand. De start-
posten liggen dit jaar in Aalsmeer, 
Amstelveen, Baambrugge, Kerklaan, 
Mijdrecht, Ouderkerk aan de Am-
stel, Uithoorn en Vinkeveen. Onder-
aan dit artikel en op onze website 
www.dorpentocht.nl zijn de exacte 
adressen vermeld. Amstelveen en 
Mijdrecht hebben de beste moge-
lijkheden om te parkeren voor het 
geval u er voor kiest om met de au-
to naar de start te komen. 
Behalve de acht startplaatsen zijn er 
ook twee controleposten. Bij meer-
dere posten is het mogelijk om iets 
te eten en/of te drinken of om van 
een sanitaire voorziening gebruik te 
maken. In de routebeschrijving zijn 
deze plaatsen aangeduid. Maar u 
kunt natuurlijk ook gewoon op een 
bankje of in het gras langs de route 
uw eigen lunch gebruiken. 
Op elke controle- en startplaats ont-
vangt u een stempel met een letter 
op een deelnemerskaart. De letters 
vormen samen het codewoord van 
de dag en dit woord heeft zoals al-

tijd te maken met het Goede Doel, 
Stichting KinderWensMobiel. 

Route
De Dorpentocht staat al lang be-
kend om de goede organisatie en 
brengt u langs de meest schitteren-
de plekken van de omgeving. En ie-
der jaar een nieuwe route. Laat u 
dit jaar eens verrassen door het na-
tuurgebied bij de Ouderkerkerplas, 
de dijk langs het Abcoudermeer, 
Kasteel Loenersloot, het pittoreske 
Vreeland, de slingerweggetjes langs 
de immer schitterende Vecht met z’n 
mooie landhuizen en de Vinkeveen-
se Plassen. Heel bijzonder dit jaar 
is, dat Museum De Ronde Venen in 
Vinkeveen speciaal voor de Dorpen-
tocht haar deuren opent. Op 6 juni is 
er een tijdelijke tentoonstelling over 
militair landschap, het onder wa-
ter zetten (inunderen) van grote ge-
bieden en de waterlinies Oud Hol-
landse Waterlinie en de Stelling van 
Amsterdam. Museum De Ronde Ve-
nen maakt in deze bijzondere expo-
sitie de structuren en gevolgen van 
de linies en inundatiegebieden weer 
zichtbaar en tastbaar. Tegen een 
speciale actieprijs van slechts twee 
euro kunt u een bezoek aan dit mu-
seum brengen. 
En na afloop van uw fietstocht ont-
vangt u natuurlijk het fel begeerde 
erelint. Deze fraai uitgevoerde her-
innering is uw bewijs van deelname. 
Er zijn fietsers die inmiddels 32 ver-
schillende exemplaren hebben ver-
zameld. De kosten van deelname 
zijn 4,00 (op de dag van de tocht), 
maar u betaalt slechts 3,00 als u eer-
der bij één van de bekende voorver-
koopadressen een deelnemerskaart 
aanschaft (zie onder). Nieuw dit jaar 
is, dat als u dit artikel uit de krant 
knipt en op 6 juni inlevert u € 0,50 
korting op maximaal twee deelne-
merskaarten ontvangt. Kopieën van 
het artikel zijn uiteraard niet geldig. 
De opbrengst gaat naar het Goede 
Doel van dit jaar, Stichting Kinder-
WensMobiel.

Startplaatsen: 
- Aalsmeer, (35 + 55 km) Autobedrijf 
‘Van den Berg’, Legmeerdijk 260
- Mijdrecht, (35 + 55 km) Restau-
rant ‘Meesters’, Provincialeweg 3
- Uithoorn, (35 + 55 km) Kruispunt 
Watsonweg/N 201
- Vinkeveen, (35 + 55 km) Motel 
Borger/Museum De Ronde Venen, 
Herenweg 240

Voorverkoop:
- Aalsmeer: Bruna Aalsmeer, Zijd-
straat 45, Aalsmeer
- Mijdrecht: Boekhandel Mondria 
BV, De Lindeboom 11, Mijdrecht
- Uithoorn: Van Hilten’s Kantoor-
installaties, Wilhelminakade 41/43, 
Uithoorn
Kosten:  Bij voorinschrijving zijn de 
kosten van deelname 3,00 per per-
soon
- Op de dag van de tocht kost een 
inschrijving 4,00 per persoon
- Tegen inlevering van het originele 
artikel uit de krant krijgt u op 6 juni 
0,50 korting (max. 2 kaarten)  
Er kan gestart worden tussen 9.30 
en 14.00 uur. De stempelposten 
sluiten uiterlijk 18.00 uur.

Pim de Jong uit Vinkeveen 
Nederlands kampioen BMX
Regio - In het Noordoosten van het 
land werd afgelopen weekend het 
Nederlands Kampioenschap Bmx 
gereden. Een groot aantal rijders 
was vanuit heel Nederland geko-
men om in Kampen een goede eind-
stand neer te zetten. 
Voorafgaand aan de eindronde wa-
ren een drietal topcompetities, 
waarin de bmx-rijders zich konden 
kwalificeren voor het Nederlands 
kampioenschap. 
Het weer van afgelopen weekend 
in Kampen was regenachtig, en de 
bmx baan was hierdoor glad gewor-
den en lastig te berijden. 
Maar Pim de Jong wist zich toch 
door de eerste drie manches heen 
te krijgen. Hij rijd in de catego-
rie jongens 15/16 jaar, wat ook wel 
`nieuwelingen´genoemd wordt. 
Er worden voorafgaand aan de kwart 
finale drie manches gereden waarin 

de eerste vier rijders die over de fi-
nish komen door gaan naar de vol-
gende race. Pim zat goed in zijn vel 
tijdens de wedstrijd, en reed fout-
loos de kwart- en halve finale door. 
Na de pauze tussen de halve fina-
le en de finale kwamen de zenuwen 
op. Omdat Pim zich als tweede had 
gekwalificeerd tijdens de topcompe-
tities, was er een grote kans dat hij 
zijn tegenstanders tijdens deze fina-
le achter zich kon laten. Pim startte 
de race uitstekend en lag op kop. 
Maar naarmate de rijders dichter-
bij de finish kwamen werd Pim op 
de voet achtervolgd door zijn tegen-
stander. Een foto finish heeft uitein-
delijk uitgewezen dat Pim de Jong 
de titel Nederlands Kampioen ver-
diend heeft. 
Zijn eerste Nederlandse titel in zijn 
Bmx carrière, en hopelijk volgen er 
nog meer. 
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Zomer-bridgedrive
Mijdrecht - De Bridgevereniging 
Mijdrecht (BVM) organiseerde op 
31 mei j.l. de eerste zitting van de  
zomer-bridgedrive van 2010. 
De eerste drive uitslag is : 
A-lijn (19 paren):
Ton Keuning
& Leo van der Meer   65,63%
Jan Stekelenburg
& Peter van Rossum 60,94%
Anita Röben
& Mary Nieboer 58,13%
B-lijn(18 paren):
Janny Streng & Nellie Vork 63,02%
Carla Euwe
& Hans van der Linden 61,98%
Echtpaar Dekker 59,64%
De volgende avonden zijn: 7 juni, 14 
juni, 21 juni, 28 juni, 5 juli en 12 juli.
De drives worden gehouden in Par-
tycentrum de Meijert aan de dr. J. de 

Haarlaan te Mijdrecht. Er wordt ge-
speeld in twee lijnen. Indeling vindt 
plaats tijdens de inschrijving aan de 
zaal vanaf 19:00uur. U hoeft niet  per 
se een gevorderd/ervaren bridger te 
zijn om mee te doen. Gezelligheid 
staat voorop. 
De drives vangen aan om 19:45 uur. 
Inschrijfgeld per paar euro 5,--
U kunt per avond inschrijven en 
meedingen naar de dagprijzen. Ook 
is er een prijs voor de Zomerkampi-
oen. Dit is het paar dat (of de dege-
ne die) met het hoogste gemiddel-
de is geëindigd aan het slot van de 
zomer – competitie en alle avonden 
heeft gespeeld. 
U kunt zich zowel aan zaal als te-
lefonisch opgeven voor deelname 
aan de drive(s) bij Agnes Kroes, 
tel. 0297-286469 of 0297-241241.

Op de foto: Jouke Schelling (rechts in UWTC-groen).

Jeugdwielrenner Jouke 
schelling wint weer!
Regio- Jeugd. Zaterdag 22 mei 
stond voor de wielrennende jeugd 
van UWTC de 3e selectiewedstrijd 
voor het op de kalender. Tijdens de-
ze wedstrijden kunnen de renners 
punten verdienen om de uitnodiging 
van de KNWU te ontvangen voor het 
Nederlands Kampioenschap Jeugd-
wielrennen op 14 juni in Beek. Het 
was tegelijkertijd ook het districts-
kampioenschap dus waren er dub-
bele punten te verdienen voor de 
NK klassering. De omstandighe-
den waren goed in Beverwijk, het 
zonnetje scheen en het was vrijwel 
windstil. Op het altijd lastige par-
cours met daarin 2 behoorlijke klim-
metjes en hier en daar wat kasseien 
was het een wedstrijd waar Rick van 
Wieringen en Jouke Schelling wel 
probeerden weg te komen in cate-
gorie 7, maar dat werd door de an-
dere renners niet toegestaan na 20 
rondes liep het uit op een eindsprint 
en kwam Jouke Schelling als 8e en 
Rick van Wieringen als 12e over de 
finish. Beide haalden dus de nodige 
punten binnen voor het Nederlands 
Kampioenschap.
 
HELMOND
Jeugd. Op maandag 24 mei mocht 
Jouke proberen om een omnium te 
rijden in Helmond. Na een grondige 
baanverkenning begon de wedstrijd 
met een tijdrit. Het was een wed-
strijdbaan van 400 meter en de tijd-
rit werd gereden over 1 ronde. Vol-
gens Jouke is dit toch te kort voor 
een mooie tijdrit maar ondanks de 
korte afstand werd hij toch netjes 3e 
op dit onderdeel. Hierna mochten de 
renners zich klaar gaan maken voor 
de afvalkoers, waarbij de renner die 
als laatste over de finish komt de 
wedstrijd moet verlaten. Met 20 ren-
ners en 1 loze ronde startten de ren-
ners dus voor de afvalkoers over  8 
kilometer. Werd er in categorie 5 en 
6 nog tactisch gereden, in catego-
rie 7 maakten ze er vanaf de 1e ron-
de gewoon een normale wedstrijd 
van en werd er door de kopgroep 
hard doorgetrapt. Samen met You-
ri van Iersel en Thomas Visser wist 
Jouke Schelling de wedstrijd kleur 
te geven en uiteindelijk kon Jouke 
in de laatste ronde Youri voor blijven 
en kon de 1e plaats op dit onder-
deel bijschrijven. In de daaropvol-
gende puntenkoers was het Jouke 
die nog steeds goede benen had en 
die aangemoedigd door het publiek 
langs de kant de kans zag om het 
hele peloton op een rondje te zet-
ten en zodoende ook de 1e prijs van 
het toernooi mee mocht nemen naar 
De Kwakel.
 
ZAANSTAD
Jeugd. De laatste selectiewedstrijd 
voor ons district was op 30 mei bij 
DTS in Zaanstad. Zoals de weers-
voorspelling al aangegeven hadden 
was het een regenachtige dag en bij 
tijden viel het met bakken uit de he-
mel, maar dat is voor de wielrenners 
van UWTC geen enkel probleem en 
deze stonden dan ook aan de start 
om de punten voor de NK kwalifica-
tie binnen te halen. In groep 2 was 
het Eric Looij die aan de start stond 
om in de regen zijn rondjes te rijden. 
De jongens en meisjes in deze cate-
gorie zijn behoorlijk aan elkaar ge-
waagd en het lukte dus niemand om 
weg te rijden. In de allerlaatste ron-
de op het rechte stuk zette Eric Looij 
de sprint erin en zag kans om langs 
het peloton naar voren te rijden en 
de 1e plaats voor zich op te eisen. In 
categorie 4 stond broer Arjan aan de 
start om zijn rondjes te draaien. Het 
regenachtige weer is niet echt de 
favoriet van Arjan en ondanks zijn 
dappere pogingen om zijn rondjes 
goed te draaien is hij uiteindelijk als 
25e van de 35 renners geklasseerd. 
In categorie 7 waren het wederom 
Rick van Wieringen en Jouke Schel-
ling die het groene tricot van UWTC 

mochten vertegenwoordigen, met 
Van Eijk tweewielers op de rug en 
Kroon Wilnis op het been begonnen 
de heren aan hun 24 rondes. Cate-
gorie 7 kon droog starten en van-
af het begin zat het tempo er goed 
in. Rick en Jouke moesten goed op 
hun tellen passen omdat er in deze 
categorie veel demarrages zijn. Joey 
Hally reed in de 5e ronde weg en na 
2 rondes besloot Jouke Schelling er 
samen met Marc Bolhoven achter-
aan te gaan. Na 2 rondjes waren ze 
bij Joey en gingen Jouke en Joey er 
samen vandoor. In het peloton was 
het onder andere Rick die probeer-
den het tempo hoog te houden. De 
trein van Joey en Jouke denderde 
echter goed door en zij wisten dan 
ook het peloton te dubbelen. In de 
eindsprint werd Rick van Wieringen 
3e en wist Jouke zijn 3e overwinning 
op rij te realiseren.
 
RHENOY
Amateurs. Aan de start van de wed-
strijd in Rhenoy, stonden voor de 
Amateurs-A vier UWTC-ers opge-
steld: Frans van der Does, Gerben 
van der Knaap, Edwin de Graaff en 
Michael van Meerland. De koers 
had te maken met meerdere valpar-
tijen, door een valpartij moest Edwin 
helaas de wedstrijd verlaten. Op het 
smalle parcours van Rhenoy werd er 
goed doorgereden. Frans, Michael 
en Gerben konden zich mengen in 
de vele premiesprints, waardoor ze 
meerdere premies konden opeisen. 
De wedstrijd werd gekenmerkt door 
kleine ontsnappingen, maar smolt 
eigenlijk altijd weer in elkaar. Op 
het eind wisten er toch twee man te 
ontsnappen van het peloton, helaas 
zonder UWTC-er. Met twee man 
vooruit, werd er in het peloton dus 
gestreden om de derde plek. Ger-
ben van der Knaap ging zes rondes 
voor het eind alleen op pad, maar hij 
werd helaas 3 rondes voor het einde 
teruggepakt. Frans van der Does die 
altijd goed voorin zit, kwam als eer-
ste UWTC-er als 12e over de streep 
in de sprint van het peloton, Michael 
van Meerland finishte als 15e en 
Gerben van der Knaap viel net bui-
ten de prijzen als 21e. Met als con-
clusie dat de A’s zich toch weer van 
hun beste kanten hebben laten zien 
in het zonnige Rhenoy.
 
EINDHOVEN
Amateurs. John Oudshoorn heeft de 
4e plek opgeëist in Eindhoven. Aan 
de start stonden A/B amateurs uit 
verschillende regio’s. De beslissen-
de slag viel 22 ronde voor het einde. 
Drie mannen gingen op avontuur en 
werden niet meer teruggezien. Der-
tien rondes voor het einde werd een 
tegenaanval op gezet door 6 man, 
waaronder John Oudshoorn. John 
was het rapste van de 2e groep en 
eiste daarmee de 4e plek op.
 
GOUDA
Veteranen. Afgelopen zondag 30 mei 
hebben enkele veteranen 60+ van 
UWTC, deelgenomen aan een wed-
strijd in Gouda. Vanaf het vertrek 
werd er hard gereden. De renners 
wilde zich gelijk goed warm draaien, 
omdat het weer koud en nat was. 
Na een half uur wedstrijd was er 
een kopgroep gevormd van 4 ren-
ners, deze bleven tot het eind buiten 
schot. Winnaar werd de plaatselijke 
favoriet Hans Hofman, Guus Zan-
tingh won namens UWTC de sprint 
van de achtervolgende groep van 9 
renners en werd 5e. 
 
EIBERGEN
Veteranen. Zaterdag 29 mei hebben 
de UWTC veteranen 50 en 60+ deel-
genomen aan een wedstrijd in Ei-
bergen, de wedstrijd werd verreden 
op een mooie omloop van 7 km. Bij 
de veteranen 50+ behaalde Ben de 
Bruin een 17e plaats en Leen Blom 
werd bij de veteranen 60+ 19e.

Postduiven
Ron de Boer en Bosse & 
Zn. winnaars
Regio - Zaterdag hadden de leden 
van Rond de Amstel twee vluch-
ten op het programma, een Vites-
se (korte) vlucht vanuit het Belgi-
sche Strombeek met een gemiddel-
de afstand van 152 Km, en een Een-
daagse Fond(lange)vlucht vanuit het 
Franse Orleans met een gemiddelde 
afstand van 522 Km. De duiven in 
Strombeek werden met een zuiden 
tot zuidwesten wind gelost, en de 
duiven in Orleans met een zuidoos-
ten wind, die draaide naar het zuid-
westen. In Frankrijk was het weer in 
helemaal optimaal, daar zaten enke-
le storingen. Door die storingen krijg 
je meestal een wat wisselend ver-
loop in de aankomsten, maar het is 
voor de duiven niet onoverkomelijk. 
De duiven in Strombeek werden om 
08.00 uur gelost, en om 09.30.47 uur 
landde de eerste duif van de vereni-
ging bij Ron den Boer aan de Tha-
merweg op het hok, en deze maak-
te een snelheid van 1682,457 me-
ter per minuut, dat is bijna 101 Km 
per uur. Hennie Pothuizen uit Vin-
keveen werd 2e en Henk Snoek uit 
De Kwakel 3e. Leo v.d. Sluis uit Uit-
hoorn werd eerste in de B-Groep. In 
rayon F betekende dit dat Ron 29e 
werd, Hennie 45e, Henk 61e, 73e, 
78e en 84e en Ton Duivenvoorde 
uit De Hoef 90e werden. De vlucht 
vanuit Orleans werd een prooi voor 
Bosse & Zn, daar kwam de eerste 
duif om 12.37.05 uur als eerste op 

hek hok, en dat betekende de eer-
ste in de club. Cor van Bemmelen 
uit De Hoef werd 2e en Ton Duiven-
voorde 3e. Harrie Hendriks uit Vin-
keveen werd eerste in de B-Groep. 
In Rayon F werd Bosse & Zn 18e en 
55e, Cor 79e, Ton 84e, Wim Wijfje uit 
De Kwakel 87e en Harrie 90e. On-
danks de harde wind (vooral de bo-
venwind) toch redelijk goede resul-
taten voor Rond de Amstel. De uit-
slagen waren als volgt:
Strombeek 266 duiven en 20 
deelnemers.
R. den Boer
C. Pothuizen
H.P. Snoek
A.M. Duivenvoorde
Ginkel & Berg
L. v.d. Sluis
W. Wijfje
H. Half
W. Könst
Bosse & Zn
Orleans 354 duiven 19 deelne-
mers.
Bosse & Zn
C. van Bemmelen
A.M. Duivenvoorde
W. Wijfje
H. Hendriks
C. Pothuizen
R. v.d. Wal
R. den Boer
L. v.d. Sluis
H. Half
W. Könst

Bart van Bemmelen 
eerste op Nederlands 
Kampioenschap BMX
Uithoorn - Zondag 30 mei is er in 
Kampen gestreden om het Neder-
lands Kampioenschap Fietscross. 
Door het hele jaar mee te doen aan 
de Nationale wedstrijden kunnen de 
rijders zich plaatsen voor het NK. 
Van UWTC hadden 17 rijders zich 
geplaatst. In totaal reden er 421 rij-
ders mee voor die felbegeerde 1e 
plaats. De wedstrijd werd zoals al-
tijd officieel geopend met het Wil-
helmus, deze keer acapella gezon-
gen door onze eigen Willem Klein-
veld.

Het 1e blok verliep nog droog, en 
voor onze rijders met een goed re-
sultaat. 6 jongens hadden zich ge-
plaatst voor de halve dan wel recht-
streeks de finale. De jongens van 
het 2e blok troffen het slechter, net 
toen het starthek voor de 1e keer 
gevallen was brak de bui los. Hier-
door werd de baan erg zwaar om 
e rijden. Echt droog werd het pas 
weer tijdens de finale. Alleen Mi-
chael plaatste zich voor de halve fi-
nale. Na een korte pauze werden de 

finaleritten verreden. Jochem van 
der Wijngaard als 1e van UWTC be-
haalde bij de Boys 7- een 6e plaats. 
Donne van Spankeren bij de Boys 8 
werd 7e. Daarna was Bart van Bem-
melen aan de beurt. Zou hij net als 
vorig jaar weer 1e kunnen worden? 
Gezien het wedstrijd verloop (1-1-
1 en in de halve finale ook 1) was 
het mogelijk. En Bart kwam weer als 
1e door de 1e bocht en liep uit op 
zijn tegenstanders. Als Nederlands 
Kampioen reed hij over de finish! 
Hierna was de beurt aan Joey Nap, 
na zijn lelijke valpartij van afgelopen 
donderdag heeft hij het toch tot de 
finale gebracht.
Hierin behaalde hij de 7e plaats. De 
laatste finalist van UWTC was Mi-
chael Schekkerman, helaas had hij 
een slechte start en kwam hierdoor 
niet verder dan een 5e plaats. We 
hebben met z’n allen weer genoten 
van de soms zeer spannende ritten. 
Volgende week zijn er de EK-ron-
des in Valkenswaard. Kijk voor meer 
informatie op onze website www.
uwtc.nl

Organisatie verwacht spannende koers

Aanstaande vrijdag wieler-
ronde Nes a/d Amstel
Nes a/d Amstel - Vrijdagavond 4 
juni  a.s. staat Nes a/d Amstel weer 
in het teken van de wielersport. De 
unieke plaatselijke ronde gaat van 
start met een vol deelnemersveld.
Om 19.30 zal het startschot klin-
ken van het door de Supportersver-
eniging  in samenwerking met WTC 
de Amstel georganiseerde wiel-
erfestijn. Geen rondje om de kerk 
maar een ‘Belgische’ wedstrijd op 
een loodzwaar parkoers van 12 ki-
lometer lengte door de polders tus-
sen Nes a/d Amstel en Amstelveen. 
Er wordt gestart in drie groepen. Er 
komt een sterk deelnemersveld van 
bijna 150 renners aan de start. De 
organisatie verwacht een spannen-
de koers.

De categorieën amateurs A en juni-
oren rijden een wedstrijd over 60 ki-
lometer. Kanshebber is Piere Deen, 
winnaar van de ronde van Amstel-
veen. Ook Marcel Jacobs, de win-
naar van vorig jaar, behoort op-
nieuw tot de favorieten. Hij rijdt het 
hele seizoen al goede uitslagen en 
zal zeker de ambitie hebben om an-
dere favorieten zoals Derk Abel Bec-
keringh en de WTC de Amstel ren-
ners van zich af te schudden. 

Ook de Amateurs B en Nieuwelin-
gen (36 kilometer) zullen evenals 
in voorgaande jaren voor spekta-
kel gaan zorgen. Er vallen immers 
aantrekkelijke prijzen te verdienen 
die zijn geschonken door een groot 
aantal sponsors. Hoofdsponsor is 
Rabobank ‘Amstel en Vecht’. Favo-
rieten zijn de WTC de Amstel talen-

ten zij zullen af moeten rekenen met 
Hessel Bokhorst die goed reed in 
Amstelveen en Almere en Roel Ger-
ritsen die wordt getipt door insiders. 
De organisatie zet ook  Nessers Re-
ne Markus en Ton van ‘t Schip op 
het lijstje van kanshebbers al draai-
en die tot nu toe een minder sei-
zoen.

De derde groep wordt gevormd 
door Amateurs C, recreanten/vrije 
renners en dames (24 kilometer) .In 
deze categorie is er een sterk deel-
nemersveld met veteranen uit Ou-
derkerk a/d Amstel en Nes a/d Am-
stel. Bij de dames start schaatsta-
lent Rianne Markus als een van de 
favorieten.

Parkoers afgesloten voor verkeer
De start en finish van de wielerron-
de zijn zoals gebruikelijk voor res-
taurant “Cantina del Corazon” in de 
dorpskern van Nes a/d Amstel. 
De Amsteldijk zuid tussen “langs de 
akker” en “de rode paal”, de Nes-
serlaan, het fietspad langs de Bo-
venkerkerweg en de Zijdelweg, de 
randweg  en de Hollandsedijk zullen 
tussen 19.00 uur en ongeveer 21.00 
uur voor al het doorgaande verkeer 
en bestemmingsverkeer worden af-
gesloten. De oude bovenkerker-
weg maakt dit jaar geen onderdeel 
uit van het parkoers. Toeschouwers 
voor de wielerronde dienen dus ui-
terlijk om 19.00 uur in de dorps-
kern aanwezig te zijn. Er is voldoen-
de parkeergelegenheid bij de Urba-
nus kerk. De toeschouwers ontvan-
gen een gratis programma.

BCC/ Ute Hoirne 
toernooi 2010
Uithoorn - Tennisclub Uithoorn 
(TCU) organiseert van 26 juni t/m 4 
juli 2010 alweer het 29ste BCC/Ute 
Hoirne toernooi. Met dit jaar ook 
een veteranentoernooi.
Een complete nieuwe commissie is 
met veel enthousiasme bezig met de 
voorbereidingen. Naast de trouwe 
hoofdsponsor BCC zijn er ook nog 
zes subsponsors gevonden die het 
mogelijk maken een leuke toernooi-
week voor leden en niet leden met 
aanhang samen te stellen.
Het reguliere toernooi
Voor het reguliere toernooi kan in-
geschreven worden voor een enkel-
, dubbel of gemengddubbelspel in 
de categorieën 4, 5, 6, 7 en 8.
Tijdens de toernooiweek worden 
een ieder verwend met een leuk pro-
gramma. Iedere deelnemer wordt bij 
zijn 1e partij ontvangen met een kop 
koffie op thee. En na een lange ten-
nispartij kan u op donderdag of za-
terdag gebruik maken van een gra-
tis stoelmassage. Tevens worden er 
twee loterijen georganiseerd met 
mooie prijzen:LCD tv, fotocamera, 
blue-ray speler, etc. En op vrijdag 
worden de deelnemers getrakteerd 
op een gratis chinese maaltijd met 
aansluitend een feestavond.
Het veteranen toernooi
Naast ons reguliere toernooi orga-
niseert TC Uithoorn een veteranen 
toernooi van 28 juni t/m 2 juli. Da-
mes vanaf 45 jaar en heren van-

af 50 jaar kunnen zich hiervoor in-
schrijven.
Dit veteranen tennistoernooi maakt 
onderdeel uit van het eerste ‘3-Op-
Een-Rij’ Veteranen tennistoernooi 
waarbij vier verenigingen uit de re-
gio t.w. TC de Meerlanden, A.L.T.C 
Amstelland, DVH en TC Uithoorn 
via 3 toernooien samenwerken om 
50 plussers te stimuleren tot sport-
deelname.
U kunt zich inschrijven voor een he-
ren dubbel, dames dubbel of een 
gemengd dubbel in de categorieën 
6, 7 en 8.
Doet u, als veteraan, mee met de-
ze drie toernooien op rij dan maakt 
u kans op een extra prijs ongeacht 
hoe ver u in het toernooi komt. 
Inschrijven
Ga naar   www.tcuithoorn.nl (ook 
voor het laatste nieuws)en schrijft 
u in voor het reguliere en/of vete-
ranentoernooi voor één of twee on-
derdelen.
Ook kunt u inschrijven op  www.
toernooiklapper.nl 
Sluitingsdatum inschrijven is op 
maandag 14 juni
Kortom het wordt een fantasti-
sche week bij TC Uithoorn waar u 
allemaal onder het genot van een 
drankje en hapje gezellig kunt ge-
nieten van leuke tennis- en overige 
sport wedstrijden. En natuurlijk voor 
de liefhebbers op een groot beeld-
scherm kijken naar het WK voetbal.

Jeugd mixteam van TVM 
kampioen
Mijdrecht - Het veelbelovende mix-
team t/m 10 jaar van TVM bestaan-
de uit: Lisa Post, Sophie Berger, Ju-
lia Govers, Floris Berkelder en Mar-
tijn Kooijman heeft op woensdag 26 
mei de laatste competitiedag ge-
speeld en met winst afgesloten.
Alle wedstrijden, de enkels, dubbels 
en mixpartijen werden gewonnen 
en waren een plezier om naar te kij-

ken. Door deze 5-0 overwinning is 
het mixteam kampioen geworden. 
Utrechts districtkampioenschap 
Het succesvolle team is nog niet uit-
gespeeld. De jeugdige spelers gaan 
nu spelen voor het Utrechtse dis-
trictskampioenschap. Een spannen-
de opgave om nog meer mooi tennis 
te laten zien en hopelijk de volgende 
titel in de wacht te slepen. 
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Dansshow Nicole komend 
weekend in Mijdrecht
Mijdrecht - Komend weekend is het 
weer zover... alle leerlingen van Jazz 
& Showballet Nicole zullen weer een 
spetterende dansshow gaan neer-
zetten! Op 5 en 6 juni zal sporthal de 
Phoenix in Mijdrecht geheel omge-
toverd zijn tot een waanzinnig dans-
theater. Ruim 550 enthousiaste leer-
lingen zullen in de meest prach-
tige kostuums laten zien wat ze 
het afgelopen seizoen hebben ge-
leerd. Van klein tot groot, van jong 
tot oud, iedereen doet gezellig mee! 
Het showballet zal de show starten 

met een spectaculaire opening, ge-
volgd door musicals zoals Joseph, 
een heerlijk zomerse Latin-med-
ley en alle hits van afgelopen jaar. 
De allerkleinsten zullen dansen op 
hits van K3 en ook mag dit jaar een 
Michael Jackson medley natuurlijk 
niet ontbreken. Er is zoals elk jaar 
dus weer een gevarieerd program-
ma met veel afwisselende choreo-
grafieën en kostuums.
Wegens groot succes zal, even-
als vorig jaar, de dansshow weer 
in sporthal de Phoenix in Mijdrecht 

plaatsvinden. De voorstellingen zijn 
op zaterdag 5 juni, aanvang 19.30 
uur (zaal open 19.00 uur) en op zon-
dag 6 juni, aanvang 13.00 uur (zaal 
open 12.30 uur). De zaterdagshow 
is uitverkocht, maar voor zondag 
zijn nog enkele kaarten te verkrij-
gen. De kaarten worden verkocht 
bij sponsors Backstage Hairfashion 
en Café Het Rechthuis. De Rabo-
bank is de hoofdsponsor van Jazz & 
Showballet Nicole en zal wederom 
een mooie bijdrage leveren aan de-
ze dansshow.

Speeddaten tijdens Open 
Huizen Route
De Ronde Venen - “Een bezichti-
ging van een huis duurt best lang. 
Voordat je een huis helemaal gezien 
hebt en de toelichting per kamer 
hebt gehoord, ben je zo een half 
uur verder. Terwijl je soms echt bin-
nen vijf minuten al ziet dat het huis 
helemaal niet is wat je zoekt. Maar 
om dan meteen weer om te draai-
en vinden we ook zo vervelend voor 
de eigenaar of de makelaar. Eerlijk 
gezegd is dat de reden waarom we 
het liefst huizen bekijken tijdens de 
Open Huizen Route. Er is geen ma-
kelaar bij. De eigenaar weet boven-
dien dat het juist de bedoeling is 
dat het kort en krachtig moet zijn. 
Een echte “speeddate” met een huis 
dus.” 
Een huizenzoeker spreekt. Ze is op 
zoek naar een nieuw huis, maar 
weet nog niet goed wat ze wil. Daar-
om bekijkt ze zoveel mogelijk hui-
zen. Aanstaande zaterdag 5 juni or-
ganiseren de ERA-makelaars in Ne-
derland alweer de tweede landelij-
ke Open Huizen Route in het land. 
Speeddaten betekent in een paar 
minuten kijken of je iets of iemand 
aantrekkelijk genoeg vindt om de 
kennismaking voort te zetten. 
ERA-makelaar Jan-Willem van der 
Helm blikt vooruit: “Dat is dan ook 
wat het publiek zo plezierig vindt 

aan deze actie. Veel mensen weten 
niet precies wat ze willen. Door veel 
te kijken ontdek je je woonwensen. 
Bovendien krijg je veel ideeën die je 
in je volgende huis kunt uitvoeren. 
En een nieuw huis op internet uit-
zoeken werkt niet. Je moet de om-
geving zien, horen, ruiken, er rond-
rijden en sfeer proeven. Kijkers kun-
nen terecht tussen 11.00 en 15.00 
uur. Ze hebben dus eigenlijk niet 
zoveel tijd. Op deze manier kunnen 
huizenzoekers zoveel mogelijk hui-
zen bekijken. Zit er een huis bij dat 
goed voelt, dan maken mensen een 
vervolgafspraak, maar dan wel met 
de verkopende ERA-makelaar. Op 
een rustiger tijdstip op een andere 
dag komen ze dan terug voor een 
uitgebreide bezichtiging. Dan vindt 
men het juist fijn dat er meer tijd is, 
want dan weet men van tevoren dat 
het huis de tijd waard is.”
Waarom is de ERA Open Huizen 
Route zo populair? Jan-Willem van 
der Helm: “Een behoorlijk aantal kij-
kers komt van buiten deze regio. Wij 
zijn op internet makkelijker te vin-
den dan een lokale makelaar die 
soms ook een kijkroute organiseert. 
De naam ERA kent iedereen, dus ie-
dereen komt kijken op   
www.era.nl naar adressen. Adres-
sen van deelnemers bij niet-ERA-

makelaars worden dan natuurlijk 
niet gevonden.”
ERA-makelaars organiseren een 
aantal keren per jaar een landelijke 
Open Huizen Route. Alle ERA-ma-
kelaars zijn ook aangesloten bij de 
Nederlandse Vereniging van Make-
laars (NVM). Er zijn in Nederland en 
België 225 ERA-makelaars, maar in 
totaal zijn er 2600 ERA-makelaars in 
bijna 50 landen.
U vindt ERA Makelaardij Van der 
Helm aan de Herenweg 46 te Wilnis, 
telefoonnummer 0297-591996.

Van Kouwen nu ook Opel 
dealer in Hoofddorp
Regio - De Van Kouwen Automo-
tive groep is met ingang van 1 ju-
li de nieuwe Opel-dealer in Hoofd-
dorp. Het bedrijf zal Opels gaan 
verkopen en onderhouden vanuit 
het pand aan de Sonderholm waar 
voorheen Het Motorhuis zat.

Voor Van Kouwen is het de zeven-
de dealervestiging. Frank Vaneman, 
directeur van Van Kouwen, is ver-
heugd over de uitbreiding: “In deze 
vestiging gaan wij Opel vertegen-
woordigen met zowel een verkoop- 
als after salesafdeling. Een primeur 
voor de Van Kouwen Automotive 
Groep is dat wij het aangrenzende 
benzinestation ook gaan runnen. 

Op dit moment vertegenwoordigt 
het Motorhuis vanuit dit pand Opel 
alleen met after sales. Opel Neder-
land had graag weer een dealer in 
Hoofddorp die het complete pakket 
leverde. Toen wij die kans kregen 
om dit te doen vanuit de voor Opel 
al jaren bekende vestiging, hebben 
we die met beide handen aangegre-
pen. Hoofddorp is immers een regio 
waar de groei flink inzit, ca. 65.000 
inwoners en meer dan 8600 bedrij-
ven, en het sluit mooi aan op ons 
huidige verzorgingsgebied.” 

Van Kouwen start in Hoofddorp met 
enkele ervaren Opel medewerkers 
aangevuld met nieuwe monteurs 

en zal de komende weken hiervoor 
op haar website www.vankouwen.nl 
vacatures plaatsen. Ook zullen er in 
de maand juli diverse openingsaan-
biedingen zijn en krijgen de huidi-
ge klanten van Van Kouwen en de 
Opel rijders in Hoofddorp de kans 
om kennis te maken van het nieu-
we bedrijf.
Van Kouwen nam eind vorig jaar 
het bedrijf Fiat-dealer Vermeij over 
en opende een Kia, Alfa Romeo en 
Abarth-dealervestiging in Amster-
dam-Zuidoost. Hoofddorp inbegre-
pen telt het bedrijf nu zeven vesti-
gingen. Het nieuwe bedrijf van Van 
Kouwen is gevestigd op het adres 
Sonderholm 164 in Hoofddorp.

Nieuw... bakker Leonard wordt bakkerij de Kruyf

Deze week veel 
openingsaanbiedingen
De Ronde Venen – Sinds enkele 
weken zijn de drie zaken van bakker 
Leonard officieel overgenomen door 
bakkerij de Kruyf uit Nieuwkoop. 
Ambachtsbakker de Kruyf heeft al 
drie zaken, waarvan 2 in Nieuwkoop 
en 1 in Zevenhoven en nu dan  ook 
1 in Mijdrecht, Wilnis en Vinkeveen.. 
De Kruyf is een echte bakkersfami-
lie. Ze begonnen in 1939 met een 
bakkerij in Hazerswoude en ver-
huisden later naar Zevenhoven. Mo-
menteel is de derde generatie aan 
de beurt, Peter de Kruyf gaat de drie 
bedrijven in De Ronde Venen leiden, 
maar zijn ouders zitten ook nog in 
het bedrijf.
Peter werkte al ruim acht jaar bij Le-
onard en toen Leonard naar Ameri-
ka vertrok draaide alle drie de be-
drijven al op Peter. Toen bleek dat 
Leonard zijn draai in Amerika had 
gevonden en niet voornemens was 
om nog terug te komen, vond Pe-
ter het tijd worden dat hij en zijn ou-
ders de drie bedrijven maar moes-
ten overnemen en zo geschiedde.

Veranderingen
Op de vraag of er veel zal verande-
ren in het bedrijf antwoordt Peter 
dat het assortiment wat wordt aan-
gepast, “maar verder blijft het het-
zelfde. Hetzelfde personeel, dezelf-
de bakker. Alleen komen er meer 

donkere soorten brood in het as-
sortiment. Zo hebben we ook bij-
voorbeeld ‘Polderbrood’. Dat is een 
broodsoort dat het zogeheten ‘kies 
bewust‘ logo mag voeren. 
Maar ook hebben we bijvoorbeeld 
minigebak. Kleinere porties, maar 
net zo lekker. Vooral prettig voor hen 
die op hun gewicht willen letten. 

Verhuisd
Wat ook veranderd is, dat de ban-

ketbakkerij, die tot voor kort bij de 
zaak in winkelcentrum de Passage 
gevestigd was, nu verhuisd is naar 
Wilnis. De zaak in de Passage is de 
afgelopen weken dan ook totaal 
verbouwd en is maandag jl. weer 
heropend. Het ziet er prachtig uit. 
Tot en met zaterdag zijn er nog di-
verse feestelijke aanbiedingen, is er 
een kleurwedstrijd, enz. Elke week is 
er een speciale aanbieding die u in 
deze krant kunt terugvinden.

Blijdrecht kan dicht, want...

Meester Coen heeft zijn 
verjaardag gevierd!
Mijdrecht - Zoals steeds de laat-
ste jaren vierde meester Coen van 
de Hoeksteen zijn verjaardag in het 
zwembad Blijdrecht. De groepen 3 
t/m 8 werden afgelopen donderdag 
in het zwembad verwacht. Daar kon-
den ze de hele middag lekker spe-
len en ravotten (samen met meester 

Coen). Dikke pret natuurlijk, vooral 
omdat er na het zwemmen ook nog 
een heerlijk ijsje voor iedereen was. 
Het was weer een heel leuke mid-
dag waar de kinderen van de Hoek-
steen met plezier op terug zullen kij-
ken. Of dat volgend jaar weer kan, 
dat hangt van het nieuwe zwembad 

af. Blijdrecht is vanaf 1 juni geslo-
ten. 

Op deze manier willen de leiding 
en alle kinderen van de Hoeksteen 
Fransien, Martin en Henk bedanken 
voor de leuke en leerzame uren die 
zij bij hen hebben doorgebracht.


