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Kwakelse Ondernemers presenteren:

Midzomer ‘Beach summer
Festival’ in De Kwakel

Geen krant
OntVanGen?

0297-581698

Catsman Auto’s
Sterk in elk merk

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

De Kwakel - Het mag misschien
nog een maandje duren maar de
langste dag, zoals je wilt de kortste nacht, is in aantocht. In De Kwakel is dat al 15 jaar een reden voor
een feestje. Muziekvereniging Tavenu geeft dan altijd, nu op zaterdag
21 juni, een Midzomeravondconcert. Nu hun derde lustrum eraan zit
te komen zullen ze hun allerbeste
beentje voortzetten voor een prachtig avondconcert. Meer nieuws over
dit midzomeravondconcert hoort u
binnenkort van Tavenu zelf. Wat helemaal nieuw is, is dat op dezelfde
locatie en rond dezelfde Tavenumuziektent het

feest de volgende middag wordt
voortgezet. Niet door Tavenu, maar
door de Kwakelse Ondernemers
Vereniging. Zij zullen, voor de eerste keer, een Midzomermiddagfestival organiseren. De Kwakelse Ondernemers Vereniging (K.O.V.) had
de laatste 2 edities van de braderie verzorgd. Eensgezind kwamen
ze tot de conclusie dat een braderie passé is in De Kwakel. Tijd voor
iets nieuws. Exit braderie, welkom
Midzomermiddagfestival! Centraal
op die middag, zondag 22 juni van
12.00 uur tot 21.00 uur, staan gezellige optredens van bekende en minder bekende artiesten. Daar rond

omheen staan 10 paviljoententen
opgesteld van Kwakelse ondernemingen, die iets nieuws of iets bijzonders willen laten zien of nieuw
zijn en zich zelf eens willen voorstellen in De Kwakel. Er zijn nog 2
paviljoens vrij voor Kwakelse ondernemers. De catering in de paviljoens
wordt verzorgd door de plaatselijke
horeca en slagerij. Tegelijkertijd is er
ook het allereerste elastiek beachvoetbaltoernooi. Voetballers in een
zandbak, verbonden met dikke elastieken, zodat ze nogal beperkt worden in hun bewegingen.
(Vervolg elders in deze krant).

LaatstE DagEN NIEuwE
magazIJNvErKOOp
aaNvOEr

wOENsDag 28, vrIJDag 30 EN zatErDag 31 mEI
g-star/DIEsEL/paLL maLL/JaCK&JONEs/Ltb/Cars/pEtrOL/ONLy/vErO mODa

JassEN/shOrts/JEaNs/t-shIrts/swEatErs

5,- 10,- 15,-
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*vOOrbEELD prIJzEN. NOg mEEr aaNbOD IN DE wINKEL!

bIg L JEaNs DIsCOuNt | JOIN fashION | www.bIgL.NL
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HARTELUST B.V.

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

Miele specialist

Eigen technische dienst

voor het
officiële
gemeentenieuws
zie pagina 2
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Jaarrekening sluit met positief resultaat

Het wordt stil op de weg
Uithoorn - ‘Als de nieuwe N201 helemaal in gebruik is genomen, zal dit
voor Uithoorn een opluchting zijn.
De woonkern zal verlost worden van
veel verkeer,’ zo werd een tijdje geleden beweerd. En inderdaad, degenen die deze vooruitziende blik hadden krijgen voor zover het zich nu
laat aanzien, gelijk. Sinds vrijdag 16
mei is het op de Koningin Máximalaan (N196) veel stiller geworden.
Er is nog wat bestemmingsverkeer
maar dat staat in geen verhouding
meer met de verkeersstromen die
zich tot voor kort van oost naar west
vice versa door het dorpscentrum
persten. De redactie van deze krant
heeft op verschillende tijdstippen en
dagen gebruikgemaakt van de Prinses Irenebrug en de N196. Daar kan
je nu rustig doorrijden. Er was relatief weinig verkeer en in enkele gevallen was er zelfs geen auto te bekennen! Dat is wel eens anders geweest. Kan je nagaan wat er nu aan
verkeer over de nieuwe N201 rijdt,
waaronder ook veel (doorgaand)
vrachtverkeer. De noodzaak van de
omlegging heeft zich dus nu al bewezen. Kortom, het is al aardig ‘stil’
geworden op de gebiedsontsluitingsweg Koningin Máximalaan. Als
straks ook de Irenebrug een ande-

re bestemming krijgt en er langs die
kant helemaal geen doorgaand verkeer meer mogelijk is, wordt het een
rustiek woondorp! Bestemmingsverkeer dat via de brug wel naar het
centrum wil wordt t.z.t. opgevangen in een parkeervoorziening op
het Amstelplein. In het andere geval
moet men ‘omrijden’ via het aquaduct, de Amsterdamseweg en het
Thamerlint of de Zijdelweg om op
bestemmingen in Uithoorn te komen die buiten het centrum liggen.
Thamerlint drukker
Bewoners van het Thamerlint zien
wel meer auto’s en bestelwagens
voorbij komen sinds het nieuwe Prinses Amalia viaduct in gebruik is. Wat
eerst niet via het te lage Piet de Kruif
viaduct van en naar de Amsterdamse weg kon rijden, maakt nu gebruik
van de nieuwe route. Dat is al extra
verkeer. Verder constateren enkele
bewoners dat er ook landbouwverkeer (voornamelijk tractoren) over
het Thamerlint rijdt. Dit ondanks de
verbodsborden. Wordt daar wat aan
gedaan?? Een verkeersmodel van
de gemeente geeft aan dat 20 procent meer verkeer van het Thamerlint gebruik zal maken als er aan het
einde van het jaar en daarna vol-

gens plan geen doorgaand verkeer
meer mogelijk is via de Ireneburg.
Verkeer uit de Meerwijk, maar ook
vanuit richting De Hoef, Amstelhoek
en De Ronde Venen, maakt nu nog
gebruik van de brug. Dat zijn toch
nog altijd ongeveer 9.000 verkeersbewegingen per etmaal zoals is berekend. Omdat doorgaand verkeer
over de brug straks niet meer mogelijk is, kan het best eens zo zijn dat
het op de ‘Hoofdontsluitingsroute
Oude Dorp’ dan drukker wordt. Immers, woon/werk- en ander verkeer
vanuit de Meerwijk en het Centrum
moet dan over het Thamerlint naar
de N201 om richting A2 (Mijdrecht)
te gaan en komt ook langs die weg
weer terug. Maar ook verkeer uit
De Ronde Venen wat via het aquaduct naar het centrum van Uithoorn
wil, maakt dan gebruik van het Thamerlint. Veel bewoners zijn nu al benieuwd hoe zich dat gaat ontwikkelen. Ook al omdat de bussluis in de
Laan van Meerwijk tussen de woonwijken Meerwijk-Oost en West op
de nominatie staat om op korte termijn te worden opgeheven. Betekent dat dan nog meer verkeer richting Amstelplein en verder? Wij zullen de verkeersontwikkeling graag
blijven volgen.

Uithoorn - De jaarrekening 2013
sluit met een positief resultaat van
e1,364 mln. Dit positieve saldo
hangt samen met het bijstellen van
de bouwgrondexploitatie. Deze ziet
er ten opzichte van een jaar geleden iets beter uit. Dit komt door onderhandelingsresultaten, verkoop
van grond, en het doorvoeren van
bezuinigingen. Vorig jaar kreeg de
gemeente Uithoorn nog een verlies
vanuit de bouwgrondexploitatie te
verwerken van e6,85 mln.
Ondanks het voordelige rekeningsresultaat van 2013, zijn omvangrijke
bezuinigingen dus nog steeds onvermijdelijk. Oorzaak hiervoor zijn
de bezuinigingen die het Rijk de afgelopen jaren heeft genomen. De
gemeenten zijn namelijk voor een
groot deel afhankelijk van de in-

komsten van het Rijk. Deze werken vanaf 2015 door in de gemeentelijke begroting. De gemeente Uithoorn ontvangt als gevolg van de
rijksbezuinigingen de komende jaren circa e1,5 mln. per jaar minder. Het college van B&W gaat samen met raad de komende maanden aan de slag om het pakket bezuinigingen vorm te geven. Eind juni wordt de richting bepaald. Vervolgens wordt die richting uitgewerkt
in de begroting van 2015. Deze begroting gaat op 16 september 2014
naar de raad en staat op 7 oktober
op de agenda van de commissie Organiseren. De raad besluit over de
begroting op 6 november. Het informeren van ondernemers, instellingen, organisaties en inwoners heeft
hierbij uitdrukkelijk de aandacht.

Van 2 t/m 5 juni Avondvierdaagse
Uithoorn - Volgende week maandag, dinsdag, woensdag en donderdag zullen naar verwachting ruim
1200 kinderen in Uithoorn deelnemen aan de Avond4Daagse. Velen
schreven zich al in via school. Inschrijven kan ook voor vijf euro per
persoon volgende week maandag 2
juni aan de start in de kantine van
de Legmeervogelsaan de Randhoornweg. Uiteraard zijn voor iedereen die hem uitloopt een medaille
en een diploma beschikbaar. Daarnaast kunnen de wandelboekjes gestempeld worden. Er kan gewandeld
worden over 5- , 10- of voor de lief-

hebbers 15 km per avond. In 2013
liep Bert van Wermeskerken voor de
40ste keer, dit jaar is het basisschool
De Kwikstaart die voor de 40ste keer
deelneemt. De start is alle dagen om
18.00 uur voor de 10 km en om 18.30
uur voor de 5 km. De liefhebbers voor
de 15 km mogen zelfs al voor die tijd
weg. Voor meer info: T.vanheuveln@
amc.nl of 0297-522532. De routes
van de 5 km verlaten de Legmeer een
klein stukje, de 10 km uiteraard een
heel stuk en de 15 km overschrijden
zelfs de grenzen van Uithoorn. We
wensen iedereen een fijne Avond4Daagse toe met mooi weer!
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Postbus 8
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Bezoekadres
Laan van Meerwijk 16
1423 AJ Uithoorn
telefoon: 0297 513111
e-mail: gemeente@uithoorn.nl
website: www.uithoorn.nl
twitter: twitter.com/Gem_Uithoorn
www.uithoorn.nl/digitale_balie
7 dagen per week, 24 uur per dag
Klant Contact Centrum (zonder
afspraak kunt u hier terecht)
Maandag, dinsdag, donderdag
van 8.30 tot 17.00 uur.
Woensdag van 8.30 tot 20.00 uur.
Vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur.
Telefoon 0297-513111
Maandag, dinsdag, woensdag,
donderdag van 8.30 tot 17.00 uur.
Vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur.
Producten- en dienstenbalie
Met afspraak:
Maandag, dinsdag, donderdag
van 8.30 uur tot 14.00 uur.
Vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur.
Woensdag van 8.30 tot 13.00 uur
en van 17.00 tot 20.00 uur.
Zonder afspraak:
Woensdag van 13.00 tot 17.00 uur.
Gemeentewerf en scheidingsdepot
Maandag, woensdag, vrijdag en
zaterdag van 9.00 tot 12.30 uur
en 13.00 tot 16.30 uur.
Gesloten op dinsdag en donderdag.

Werk en Inkomen (G2)
Zonder afspraak:
Uithoorn: maandag, donderdag
van 8.30 tot 12.00 uur.
Aalsmeer: dinsdag, vrijdag
van 8.30 tot 12.00 uur.
De balies in Uithoorn en Aalsmeer
hebben ook op woensdagmiddag
spreekuur van 13.30 tot 16.30 uur.
Wonen, welzijn en zorg (G2)
Zonder afspraak:
Uithoorn: maandag, woensdag,
vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur.
Aalsmeer: maandag, dinsdag,
donderdag van 8.30 tot 12.00 uur.
Informatiecentrum Dorpscentrum
Dorpsstraat 15 Uithoorn,
tel.: 0297-513111,
e-mail: dorpscentrum@uithoorn.nl.
Geopend op dinsdag t/m vrijdag
van 13.00-17.00 uur.
Wilt u de burgemeester of één
van de wethouders spreken?
U kunt dan een afspraak maken met
hun secretaresse te bereiken op
0297-513151.
Maar u kunt ze ook direct een e-mail
sturen met uw vraag of opmerking.
Hierbij de verschillende adressen:
burgemeester.oudshoorn@uithoorn.nl
wethouder.verheijen@uithoorn.nl
wethouder.zijlstra@uithoorn.nl
wethouder.levenbach@uithoorn.nl
Redactie
Cluster Communicatie
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
gemeentepagina@uithoorn.nl
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Leerlingenvervoer 2014-2015
aanvragen vóór 1 juni 2014
Als uw kind niet zelfstandig naar
school kan, is er voor uw kind leerlingenvervoer. Bijvoorbeeld bij ziekte,
een handicap of gedragsproblemen.
Soms kan uw kind hier ook gebruik
van maken omdat de school ver weg
is. Uw gemeente beslist of uw kind
recht heeft op leerlingenvervoer. Het
digitale aanvraagformulier leerlingenvervoer (schooljaar 2014/2015)
moet u met uw DigiD-code invullen
via www.uithoorn.nl (zoekopdracht
leerlingenvervoer).
Om in aanmerking te komen voor
leerlingenvervoer (regeling) moet
u het aanvraagformulier vóór 1 ju-

ni 2014 inleveren! Aanvragen die
na 1 juni bij ons binnen komen, nemen we niet meer direct in behandeling. Daardoor kan het vervoer van
de leerling niet op tijd ingaan. In dat
geval moeten ouders/verzorgers zelf
zorgen voor vervoer naar school. De
kosten hiervan zijn voor eigen rekening.
Voor leerlingen met een meerjarige beschikking kan via de website
www.uithoorn.nl een verkorte aanvraag worden ingediend. Verwijst u
dan graag naar het zaaknummer van
de eerder afgegeven beschikking (in
dit geval de beschikking schooljaar
2013/2014).

Rooien bomen Heijermanslaan
Er is inmiddels begonnen met de uitbreiding van het winkelcentrum Zijdelwaardplein. De eerste sloopactiviteiten zijn een feit. Ook wordt er gewerkt aan ondergrondse kabels en
leidingen. Voor het uitvoeren van de
werkzaamheden is het noodzakelijk
om 8 bomen (elzen) te kappen. De elzen staan in de groenstrook tussen
de Wiegerbruinlaan en het tankstation aan de Heijermanslaan. De bomen
staan niet op onze lijst van waardevolle bomen. Als de herinrichting van

de Heijermanslaan klaar is, worden
opnieuw 8 stuks bomen aangeplant.
Reageren
U kunt tot uiterlijk 9 juli 2014 schriftelijk reageren op dit plan. Zet u in
uw reactie uw naam en uw contactgegevens en stuur dit aan de heer P.
Pieterse, afdeling Leefomgeving, gemeente@Uithoorn.nl, waarin u duidelijk aangeeft waarover u informatie wilt ontvangen. U krijgt een reactie
van ons terug.
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Afwijkende openingstijden
gemeentehuis
Het gemeentehuis en de gemeentewerf en het informatiecentrum
Dorpscentrum zijn tijdens de feestdagen gesloten op:
- Donderdag 29 mei
(Hemelvaartsdag)
- Vrijdag 30 mei
(Inklemdag)
- Maandag 9 juni
(2e Pinksterdag)

De balie voor het aanvragen van
paspoorten, rijbewijzen en andere
producten is dan ook gesloten. U
kunt wel online uw afspraak plannen. Er is rekening gehouden met
de afwijkende openingstijden. U
kunt dan zelf bepalen wanneer het
u uitkomt om naar het gemeentehuis te komen. Kijk hiervoor op
www.uithoorn.nl/afspraak.

Elektrakasten voor
passantenhaven
In de week van 26 mei worden elektrakasten geplaatst langs de waterlijn. Hiervoor zijn wat graafwerkzaamheden nodig. De meterkast en
een vijftal stroomkastjes zorgen voor
elektriciteit voor recreanten die met

hun boot in de passantenhaven liggen. De kastjes kunnen ook gebruikt
worden voor bijvoorbeeld een braderie. Bij herinrichting van de waterlijn (na het vaarseizoen), komt de
stroomvoorziening op de steigers.

Aanleg boodschappensteiger
Volgende week beginnen de werkzaamheden voor de aanleg van de
boodschappensteiger bij De Schans.
Deze steiger komt te liggen tussen
het Rechthuis en de Prinses Ireneburg. De werkzaamheden bestaan
uit het weghalen van een deel van de

begroeiing, de aanleg van een steiger en het plaatsen van een bord.
De herinrichting van de kade en de
aanleg van de uitkijksteiger gebeurt
tegelijk met de herinrichting van de
waterlijn na het vaarseizoen.

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

Voorlopige voorzieningen
Om ervoor te zorgen dat er geen gebruik wordt gemaakt van de vergunning,
kan een voorlopige voorziening worden aangevraagd. Het aanvragen van
een voorlopige voorziening kan bij de sector bestuursrecht van de arrondissementsrechtbank (voorzieningenrechter) via het adres: Postbus 75850,
1070 AW in Amsterdam. Een verzoek om een voorlopige voorziening moet
ook een motivatie bevatten. Voor het aanvragen van een voorlopige voorziening worden door de rechtbank kosten in rekening gebracht.

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

Tijdelijk:
- Ontwerp Natuurbeheerplan 2015. Inzageperiode van 28 april 2014 t/m 9 juni
2014. Inlichtingen bij Leefomgeving, Lillian Becker, (0297)-513 111.
- Omgevingsvergunning beperkte milieutoets Langelaan Drechtdijk 90 De Kwakel Bezwaarperiode van 21 mei 2014 t/m 24 juni 2014. Inlichtingen bij Publiekszaken, H.J. Jansen - de Noo, 0297-513111.
INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING
De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

De Kwakel
- Fresialaan 44, aanvraag omgevingsvergunning voor het vervangen van de kozijnen in de voorgevel. Ontvangen 19 mei 2014.

Zijdelwaard (Europarei)
- Zijdelwaardplein 60 t/m 100 en Zijdelrij 5 t/m 10, aanvraag omgevingsvergunning voor het uitbreiden en renoveren van het Winkelcentrum Zijdelwaard. Ontvangen 16 mei 2014.
VERLEENDE (OMGEVINGS-)VERGUNNINGEN

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar/beroep maken. Hoe u
dat moet doen leest u bovenaan in deze advertentie in het grijze kader.

De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof,
Park Krayenhoff)
- Schootsveld 17, omgevingsvergunning voor het vergroten van de bestaande
steiger. Bezwaar: t/m 2 juli 2014. Geertruidahoeve 2.
- Melding ontvangen van de heer Nabarro voor het verplaatsen van de uitweg
van het perceel Geertruidahoeve 2 naar de Geertruidahoeve.

Thamerdal
- Prinses Christinalaan 84, omgevingsvergunning voor het realiseren van een
dakkapel aan de voorzijde en het verhogen van de nokhoogte van het zadeldak. Bezwaar: t/m 2 juli 2014.
De Kwakel
- Drechtdijk 9. Vergunning aan de exploitant van V.O.F. Bistro9 voor het exploiteren van een horecabedrijf en een drank- en horecavergunning t/m 1 augustus 2014. Bezwaar t/m 11 juni 2014.
Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Amstelplein. Vergunning aan de heer Plasmeijer voor het innemen van een incidentele standplaats voor de verkoop van kerstbomen op 6 en 13 december
2014. Bezwaar t/m 30 juni 2014.
- Vergunning aan mevrouw Dalderup voor het organiseren van een antiek, curiosa en kunstmarkt op 24 augustus 2014. Bezwaar t/m 26 juni 2014.

Zijdelwaard (Europarei)
- De Mérodelaan 1. Vergunning aan Stichting Marsiurupan voor het organiseren van een Indonesische Bazaar op 7 juni 2014 van 10.00 tot 17.00 uur. Bezwaar t/m 26 juni 2014.

WWW.UITHOORN.NL

Bistro9 smakelijke aanwinst in De Kwakel
De Kwakel - Voor veel inwoners
van vooral in De Kwakel is het weerzien met Joke en Ad Bocxe een
prettige verrassing. Na het afstoten
vorig jaar van het Catering bedrijf
Leenders dat sinds 1887 vast onderdeel was van de bedrijfsactiviteiten,
was na een periode van rust de tijd
aangebroken om een nieuwe uitdaging aan te gaan. Op de vertrouwde
locatie aan de Kerklaan nr. 9 in het
hart van het dorpscentrum zijn Ad
en Joke samen een nieuwe horecagelegenheid gestart onder de naam
Bistro9, waarbij de 9 (zijnde het
huisnummer) in de ‘o’ staat. De bistro is sinds 1 mei geopend om gasten te ontvangen. Die er geweest
zijn hebben kennis gemaakt met de
culinaire creativiteit en de kwaliteit
van de gerechten, waarover zij lovende woorden spraken. Dat is niet
zo verwonderlijk, want Ad en Joke
Bocxe stonden er in hun doen en laten altijd al om bekend. In de nieuwe bistro treft u een informele sfeer
aan en is laagdrempelig. De gezellige inrichting met buiten een loun-

gemogelijkheid draagt daaraan bij.
Ad kookt zelf en Joke treedt onder
meer op als gastvrouw.
Betaalbaar
Het cijfer 9 is kenmerkend binnen
de culinaire activiteiten. Zo is er
een menukaart met negen bijzondere en vaak wisselende gerechtjes. Die kosten elk 9 euro per stuk.
Daarnaast zijn er telkens drie standaard specialiteiten. Die staan op
een schoolbord aan de muur in de
bistro. Maximaal 30 gasten kunnen hier genieten van de kookkunsten van Ad. Hij is daarbij heel creatief wat bij veel van zijn gasten blijkbaar goed in de smaak valt. Reden
waarom er al heel wat complimentjes zijn geuit. “Wij kopen zelf onze
ingrediënten in en willen ook weten waar het vandaan komt. Gezonde voeding en duurzame productie
staan bij ons hoog in het vaandel.
Die kenmerken vinden onze gasten ook terug bij de gerechten op
de kaart. Wij hebben doelbewust
voor dit concept gekozen waar-

door er een soort ‘meerkeuzemenu’ met kleine gerechten ontstaat.
Onze gasten hoeven zich nu niet tot
een smaak te beperken, maar kunnen van meerdere samenstellingen
proeven. Bovendien willen we het
betaalbaar houden voor iedereen,”
laat Ad weten. “Voor de ingrediënten maken we gebruik van streekproducten als dat zo uitkomt. Daarnaast hebben we een mooie wijnkaart met betaalbare (huis)wijnen.
Dennis van De Wijnschuur is onze
leverancier daarvan. Wij zijn voortdurend op zoek naar locale leveranciers die bijzondere en lekkere producten aanbieden welke wij voor
onze gerechten kunnen gebruiken
en onze gasten kunnen voorschotelen. Als zij dezelfde taal spreken en
gaan voor service en kwaliteit, willen wij graag met hen in zee. Wij willen een smakelijk, gezond en gevarieerd aanbod voor onze gasten tegen een betaalbare prijs. Dat is ons
uitgangspunt. De maand juni hebben wij als ‘kreeftenmaand’ bestempeld. Dan zijn er ook gerecht-

jes met kreeft en afgeleiden daarvan.”
Gezelschappen
Bistro 9 is open op woensdag t/m
zaterdag van 18.00 tot 21.30 uur. De
locatie is goed bereikbaar met ruim
voldoende parkeerplaatsen voor de
deur. Bewoners van bijvoorbeeld
de nieuwe woonwijk De Oker kunnen er zelfs lopend naartoe. Wie
meer over de gerechten wil weten
kan zich via de website op de hoogte stellen: www.bistro9.nu. Berichten worden ook verspreid via Facebook waar liefhebbers op kunnen
linken (fb.com/restaurantbistro9).
Gezelschappen kunnen in beslotenheid eveneens gebruik maken
van de locatie van zondag t/m dinsdag. Maar ook grotere groepen voor
bijvoorbeeld vergaderingen, bijeenkomsten, productpresentaties en
zelfs kooklessen(!), kunnen er terecht want het aangrenzende Business & Partycentrum valt eveneens
onder de regie van Bistro9. Ad en
Joke Boxce heten u van harte wel-

kom in Bistro9. Op eerste Pinksterdag en Vaderdag ook geopend! De
nieuwe bistro is de moeite van uw

bezoek waard! Reserveren is wel zo
prettig: 06-46835288 of via e-mail
info@bistro9.nu
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Wat gaat er nu gebeuren met de Prinses Irenebrug?

Provincie Noord Holland
is al het overleggen zat
Uithoorn/De Ronde Venen - Nu
de omlegging van de N201 een feit
is, komt direct de vervolg vraag: wat
gaat er nu uiteindelijk gebeuren met
de brug over de Amstel. Er zijn de
afgelopen jaren al zoveel varianten
de revue gepasseerd, dat je je kunt
afvragen of er iemand is die precies
weet wat de beste oplossing is. In
een uitgebreide brief ‘ praat’ het college van burgemeester en wethouders de nieuwe raad bij:
“Op 16 april 2014 heeft het (voorlopig) laatste bestuurlijke overleg
plaatsgevonden. Tijdens deze bijeenkomst zijn vanuit de Stadsregio Amsterdam vier varianten geagendeerd. Het betreft de varianten:
Landbouwverkeer via aquaduct en
verbinding Amstelhoek, en dan naar
Uithoorn via garagevariant;
Landbouwverkeer via Prinses Irenebrug en aanpassing plannen dorpscentrum Uithoorn; Landbouwverkeer over aangepaste voormalige
spoorbrug en verbinding Amstelhoek , Uithoorn via garagevariant;
Realiseren van nieuwe brug over de

Amstel in het verlengde van de Molenlaan (voor alle verkeer) Tijdens
dit overleg is door de vertegenwoordigers van de provincie Noord-Holland, de Stadsregio Amsterdam en
de gemeente Uithoorn het voorstel
gedaan om inzet te gaan plegen op
de varianten voormalige spoorbrug
en nieuwe brug. Uit een voorlopige
berekening van de Stadsregio Amsterdam blijkt, dat de kosten van
deze varianten worden geraamd op
circa 8,2 tot 15 miljoen. Uitgangspunt voor de provincie Noord-Holland, de Stadsregio Amsterdam en
de gemeente Uithoorn is, dat alle
betrokken partijen, dus ook De Ronde Venen en de provincie Utrecht,
financieel gaan bijdragen aan deze
oplossing. Vanuit De Ronde Venen
is ingebracht, dat een dergelijke besteding van gemeenschapsgelden,
los van alle ongewenste ruimtelijke en verkeerskundige gevolgen die
deze varianten hebben voor de kern
Amstelhoek, in deze tijd niet verantwoord is en ook niet is uit te leggen
aan onze inwoners.

Rotonde
Vanuit De Ronde Venen is daarom
aangegeven, dat wij deze opties onrealistisch vinden en dat inzet moet
worden gepleegd op de variant,
waarbij verkeer via de (reeds bestaande) Prinses Irenebrug rijdt.
Deze variant biedt een oplossing
voor het landbouwverkeer, het bestemmingsverkeer, het doorgaande
fietsverkeer en het calamiteitenverkeer.
Onze gemeente heeft zich er daarbij
bewust van getoond, dat het noodzakelijk is om het gebied tussen de
Laan van Meerwijk (in Uithoorn) en
de nieuw aan te leggen rotonde op
de Ringdijk 2e Bedijking in Amstelhoek, autoluw – dus onaantrekkelijk voor het autoverkeer als doorgaande route – in te richten. Onze gemeente heeft zich ook bereid
getoond de daarvoor noodzakelijke maatregelen op het eigen grondgebied te treffen en hiervoor ook de
kosten voor haar rekening te nemen.
De provincie Utrecht deelt het

standpunt van De Ronde Venen en
is op dit moment, gelijk De Ronde
Venen, niet bereid om financieel bij
te dragen aan een oplossing via de
voormalige spoorbrug en de nieuwe brug. De provincie Utrecht heeft
aangegeven, dat zij gaat starten met
een onderzoek naar de huidige verkeersstromen en de gevolgen na de
opening van het aquaduct.
Provincie stop
Dit standpunt leidde tot de reactie
van de provincie Noord-Holland, de
Stadsregio Amsterdam en de gemeente Uithoorn, dat De Ronde Venen en de provincie Utrecht, het
door de gemeente Uithoorn veroorzaakte probleem, blijkbaar niet belangrijk genoeg vinden om tot een
oplossing te komen.
Daarop is vanuit de provincie
Noord-Holland en de Stadsregio
Amsterdam aangegeven, dat zij op
dit moment geen verdere inzet meer
willen plegen om tot een, naar hun
mening verantwoorde oplossing
te komen. Zij hebben het bestuurlijk overleg per direct beëindigd. De
provincie Noord-Holland heeft aangegeven de huidige N196 te gaan
overdragen aan de gemeente Uithoorn.
Consequenties
Door de thans ingenomen standpunten lijkt op dit moment een vervolg, waarbij overheden op basis
van overleg gezamenlijk tot een oplossing komen, niet meer aan de orde. Omdat deze insteek onze voorkeur blijft houden, zullen wij desondanks hierop blijven inzetten en
beijveren, dat tot een verantwoorde
oplossing voor dit door de gemeente Uithoorn veroorzaakte probleem
wordt gekomen.
Daarnaast zullen wij gebruik gaan
maken van alle bezwaar- en beroepsmogelijkheden. De mogelijkheden daartoe worden door ons op
een rij gezet.
De uitkomst van het bestuurlijk
overleg wordt gedeeld met de wijkcomités Amstelhoek en De Hoef en
met de agrarische belangenorganisaties Cumela en LTO”, aldus de
brief aan de raad. Wat nu? Wie het
weet mag het zeggen.

Kwakelse Ondernemers presenteren:

Het Midzomer “Beach summer
Festival” in de Kwakel
Vervolg van de voorpagina.

Leuk om naar te kijken, maar nog
leuker om mee te doen. Ook hier
kun je nog aan meedoen met een
team van 6 personen uit b.v. je straat
of van je werk. De allerjongste onder ons hoeven zich zeker niet te
vervelen, voor hen staan leuke hindernisspelen opgesteld, grotendeels
beschikbaar gesteld door het Feestcomité en E. van Ee.
Van 16.00 tot 17.00 uur een talentenjacht. Iedereen die iets bijzonders
kan zoals zingen, dansen, muziek
instrument bespelen of iets anders,

moet zich eens laten zien. Een deskundige jury bekijkt alles en deelt
aan de allerbeste een leuke prijs uit.
Je kunt je opgeven voor de talentenjacht bij Slagerij van Eijk en Cafetaria ’t Trefpunt. De horeca op
het plein wordt verzorgd door Bolle Pouw en voor de allerkleinse door
de E-Markt. Het beloofd allemaal
iets bijzonders te worden. De K.O.V.
nodigt U dan ook van harte uit om
op die 22e juni even langs te komen.
Natuurlijk moeten zij ook even wennen aan het organiseren van een
nieuw evenement, maar wij weten dat we in de Kwakel samen een
hoop voor elkaar krijgen.

Ook deze midzomermiddag is hopelijk een begin voor een lange traditie. Nu nog wordt de kar getrokken
door een relatief klein aantal mensen, maar daat gaat verandering in
komen, vooral na een geslaagde
eerste editie. Nieuwsgierig geworden ? Wilt U deelnemen met een
paviljoen of opgeven voor het levend voetbalspel ?, informeer bij Dion van Tol, tel. 0612726042. Details
over dit festival worden binnenkort
verder bekend gemaakt. Natuurlijk
klassiek, via deze krant en spandoeken, maar ook digitaal via de website www.kwakelseondernemersvereniging.nl en via facebook. We wil-

len alleen maar zeggen: Op 22 juni hoef je het dorp niet uit voor een
gezellige dag.
Programma:
Beach summer Festival op 22 juni
12.00 uur opening
Paveljoens en begin
voetbalspel tot 17.00 uur
13.00 uur Begin kinderevenementen
16.00 uur Aanvang talentenjacht
17.00 uur Optreden Dweilorkest
“Dorst”
18.00 uur Aanvang optreden
artiesten
21.00 uur sluiting

Schitterend concert van
Soulkoor D-F!NE !
Regio - Afgelopen zaterdagavond
heeft Soulkoor D-F!NE haar 2-jaarlijkse eigen concert gegeven in het
Alkwin Kollege in Uithoorn. De gezellig volle zaal kreeg een geweldige show te zien, een afwisseling
van koornummers, kleine groepjes
en solonummers. Er werden zowel
oude(re) als nieuwe soul en Motown nummers uit het repertoire van
het koor van de afgelopen 11 jaar
vertolkt en ook de choreo werd niet
vergeten. Dit alles perfect ondersteund door PAR-AV Licht en Geluid
Service en de TK van het Alkwin. Het
was genieten voor jong en oud en
dat bleek ook uit de staande ovatie
aan het eind van het concert!
Het thema van het concert was “DF!NE ON THE MOVE”, wat niet alleen op de reis door het repertoire
sloeg, maar ook op de ontwikkeling
die het koor doorgemaakt heeft. Ter

Debuut geeft Theeconcert
op 15 juni
Uithoorn - Op zondag 15 juni om
15.00 uur geeft jongerenkoor Debuut een Theeconcert in de Burght
(Potgieterplein 4).
Tijdens dit spetterende concert zullen we jullie vermaken met mooie
liedjes van het koor en laten de leden zien welke talenten zij nog meer

Bingo in
’t Buurtnest
Uithoorn - Op vrijdagavond 30
mei a.s. van 19.30 – 22.30 uur
is er een gezellige Bingo aan
de Arthur van Schendellaan 59
in ’t Buurtnest in Uithoorn. De
hoofdprijs is 50,- aan cadeaubonnen. Iedereen is van harte welkom om het geluk te beproeven! Bingokaarten à 1,- per
stuk of 5,- voor 6 stuks. Doel is
de saamhorigheid en gezelligheid in de woonplaats te versterken. Voor meer informatie
kunt u beheerder Edwin Konijn
bellen: 0297-591409.

Gala op Thamen groot succes!
Uithoorn - Vrijdag 23 mei heeft op
R.K. Scholengemeenschap Thamen
het galafeest plaatsgevonden. De
leerlingen zijn klaar met hun eindexamens en met een geweldig feest
hebben ze hun middelbare school
tijd afgesloten. De laatste jaren is
vooral de entree uitgegroeid tot een
ware happening. De opkomst van
familie, vrienden en andere toeschouwers was ongekend groots.
Iedereen kon zich achter de drang-

hekken vergapen aan de mooiste
voertuigen.
Spektakel
De entree ging gepaard met veel
spektakel - van minibusjes, shovels,
brandweerwagens en klassiekers
tot stretch-limo’s, peperdure sportwagens en alles wat je daar tussenin kunt bedenken, met zelfs nog een
bijna streakende chauffeur op de
koop toe. Nadat iedereen gearri-

ere van het 10-jarig bestaan heeft
het koor een CD uitgebracht en vorig jaar deden de dames mee aan
de korenwedstrijd van BALK (Bond
voor A capella en Lichte muziek zingende Koren), waar ze heel verdienstelijk tweede werden en een prachtig jury-rapport kregen.
D-F!NE kenmerkt zich door de diversiteit in nummers, enthousiasme
en professionaliteit. Dit laatste met
dank aan de nimmer aflatende inzet en bezieling van dirigente Julia
Scepanovic.
Op 14 juni kunt u een delegatie van
D-F!NE zien en horen op het Straattheaterfestival in Mijdrecht en dat
kan ook op zondag 29 juni op het
Amstelland Festival in Uithoorn.
Meer informatie over D-F!NE, haar
optredens, boekingen of lid worden
kunt u vinden op de website: www.
soulkoor.nl.

veerd was mochten de leerlingen via
de rode loper de school betreden. De
aula was omgetoverd tot een heuse feestzaal waar tot in de late uurtjes flink gefeest is. Dit jaar zijn Rory
Ferguson en Annabel Hofman gekozen tot “Promking” en “Promqueen.”
Rory kwam zelfs in een echte Schotse kilt naar het gala toe. Het gala zal
voor de eindexamenkandidaten van
Thamen een dierbare herinnering
zijn.

bezitten. Geniet op deze middag van
grappig cabaret, prachtige muziekstukken en swingende songs. Entree is gratis en in de pauze staat er
natuurlijk een lekker kopje thee te
wachten om de naam van het concert eer aan te doen. Je bent van
harte uitgenodigd om te komen kijken en luisteren!

COLOFON
sinds 1888

Verschijnt woensdag
EditiE 3:
Uithoorn, dE KwaKEl,
nEs a/d amstEl
Kantooradres:
Anselmusstraat 19
3641 AM Mijdrecht
tel. 0297-581698
mobiel 06-53847419
Fax 0297-581509
aanleveren van advertentie:
verkoopuithoorn@meerbode.nl
advertentieverkoop:
Nel van der Pol
Kees Jan Koedam
advertentie-tarieven:
op aanvraag
aanleveren van kopij:
redactieuithoorn@meerbode.nl
redactie / medewerkers:
Nel van der Pol
André Veenstra
druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk
Verspreiding en bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
tel. 0251-674433
Centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
tel. 0297-341900
Fax 0297-342900
Uitgave van:
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht
126e jaargang
oplagE: 14.400
ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren
op artikelen of zijn mening te geven
op ontwikkelingen die spelen binnen de gemeente. Uw ingezonden
brief dient echter ondertekend te
zijn met naam en adres, telefoon of
e-mailadres. De redactie behoudt
het recht brieven in te korten of te
weigeren.
let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op
attent, dat door ons in deze krant
geproduceerd advertentie-, foto-,
en/of tekstmateriaal niet beschikbaar wordt gesteld aan derden.
Dus ook niet per e-mail, fotokopie
of anderszins zonder uitdrukkelijke,
schriftelijke toestemming van de
uitgever!
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Elke veertien dagen vindt u hier een column van het Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid (IVN), afdeling De Ronde Venen & Uithoorn.
IVN-meldpunt natuurwaarnemingen: telefoon 0297-563183.

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.

NATUUR
DICHT
BIJ HUIS

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

De koekoek

Een weg of twee wegen?
Mijdrecht - Terwijl langs andere wegen in De Ronde Venen het koolzaad nog in volle bloei staat, biedt Molenland
een troosteloze aanblik. Daar
werd deze schitterende bloemenpracht vorige week binnen
een paar uur weg gemaaid.
Welke ambtenaar heeft hier
opdracht toe gegeven? Klaagden bewoners over teveel geel
langs de weg? Je kunt het je
niet voorstellen waarom dit gedaan werd. Als het op kruispunten soms wat hoog staat,
is wat weg halen te begrijpen,
maar de Nu het hele traject van
de nieuwe N201+ in gebruik is
genomen, wordt het m.i. tijd
voor nieuwe bezinning op de
geplande “knip” in de N196.
Ik geef alvast een voorzet: laat
de situatie zoals die nu is! Twee
wegen dus. Dan slaan we drie
vliegen in één klap:
1. Het doorgaande (vracht)
verkeer zal automatisch
kiezen voor de snelle route
om Uithoorn en Aalsmeer
heen. Dat wil echt niet meer
door twee dorpskernen
heen wurmen met veel verkeerslichten en een maximumsnelheid van 50 km.
2. Het bestemmingsverkeer

kiest voor de tragere route over de Irenebrug, waardoor het verkeer zich verdeeld over twee wegen.
Daarmee is er op beide(!)
wegen een betere doorstroming en veel minder risico op files. En de verkeersoverlast in het centrum van
Uithoorn wordt toch flink
teruggeschroefd. Het is er
nu al een stuk rustiger...
3. Het landbouwverkeer, dat
niet door het aquaduct mag,
kan gewoon van de Irenebrug/N196 gebruik blijven
maken. Nog een voordeel:
bij calamiteiten is er nog
steeds een alternatieve route beschikbaar voor hulpdiensten.
Gemeenteraad, aan de slag!
Maak een nieuw plan om de
beide dorpshelften van ons
mooie Uithoorn aan elkaar te
smeden, maar laat het verder
zo. Soms is het wijs om op een
eenmaal ingeslagen weg terug
te komen. Dat is geen zwakte, maar een kracht. Ruurd van
der Weg, Uithoorn ze vernietiging van zoveel schoons is onbegrijpelijk. Bezint eer ge begint gemeente!
R. Tillart Mijdrecht

Vestiging aan Zijdelrij verhuist
naar Zijdelwaardplein

Nieuwe trekpleister aan
het Zijdelwaardplein
opent haar deuren
Uithoorn - Trekpleister opent op 27
mei a.s. haar nieuwe winkel aan het
Zijdelwaardplein 80 in Uithoorn. De
winkel was voorheen gevestigd aan
de Zijdelrij 1.
Het filiaal biedt klanten het vertrouwde voordeel in een eigentijdse
toegankelijke winkel. Winkelmanager Cynthia de Vries is trots op haar

nieuwe winkel. “In onze nieuwe
winkel staat de klant nog meer centraal. De winkel is overzichtelijk en
toegankelijk, met veel voordeel en
verrassende aanbiedingen. Samen
met mijn team nodig ik iedereen uit
Uithoorn en omgeving van harte uit
om dit zelf te komen ontdekken en
een kijkje te nemen aan het Zijdelwaardplein!”, aldus De Vries.

Nieuwe ontwikkelingen
bij CREA
Uithoorn - Afgelopen weekend
presenteerde CREA zich tijdens de
kunstroute op het Zijdelveld.
Vele bezoekers konden kennismaken met het cursusprogramma op
het gebied van kunstzinnige vorming. Daarbij kon praktisch worden ervaren hoe het is om creatief
bezig te zijn. Op zaterdag werden
er vaasjes en potjes gedraaid onder begeleiding van docent Boudewijn Creutzburg, terwijl Jeroen van
Pesch bezoekers wegwijs maakte
bij het maken van sieraden. Op zondag kwam daar een workshop schilderen voor kinderen bij door Arlet
Ybema en fotografiedocent Mariette Beenen demonstreerde het maken van portretfoto’s.
Dit was slechts een selectie van de
door CREA aangeboden creatieve
cursussen. Er wordt geprobeerd om
via het aanbod een bredere groep
warm te maken om zelf scheppend
bezig te zijn. Het komend seizoen
zullen dan ook nieuwe cursussen
worden aangeboden, waaronder
photoshop elements door Gea van
Diemen. Ook is de beeldhouwer van
het fort aan de Drecht, Gerard van
Hulzen, bereid gevonden een cursus
beeldhouwen op te starten.
Doorstart.
Maar CREA gaat meer doen. Nadat
het noodzakelijke sluiten van “Galerie Fort aan de Drecht” bleek er toch
behoefte te zijn aan een expositiemogelijkheid in ons mooiefort. Omdat in de zomermaanden de lesruimtes van CREA beschikbaar zijn,
is er een samenwerking tot stand
gekomen tussen CREA en de galerie. Onder de hoede van Stichting
CREA organiseert de nieuwe Gale-

riegroep in de komende maanden
enkele exposities. De eerste expositie bestaat uit werk van kunstenaars, die lesgeven bij de Stichting
voor Kunstzinnige Vorming CREA.
Behalve kennismaking met hun
werk misschien ook een uitnodiging om zelf onder hun begeleiding
een creatieve cursus te gaan volgen.
Deze eerste expositie “Van Oud naar
Nieuw” zal plaats vinden van 14 juni t/m 20 juli en geopend zijn tijdens
de weekends.
Ook is er contact gelegd tussen
CREA en de familie Tieken van het
Pannekoekenfort.
Het leek hun en ons een goed idee
om bij kinderpartijtjes een combinatie aan te bieden van eten en doen.
CREA kan daarbij workshops aanbieden zodat kinderen naast het
eten van een pannenkoek ook hun
creativiteit kunnen laten zien.
CREA is in de afgelopen maanden ook benaderd door de stichting What’s up, die aan de scholen
in Uithoorn en omgeving mogelijkheden biedt op sport en cultuur. Zo
komen er in juni op enkele dagen
groepen schoolkinderen naar het
fort om door de docent van CREA
wegwijs te worden gemaakt op het
gebied van fotograferen.
Zo wil CREA zich profileren met
een breder aanbod en daarbij meewerken om ons mooie Fort aan de
Drecht zijn culturele functie te laten behouden. Het Fort kan zo het
middelpunt blijven vervullen als cultureel middelpunt, waarbij het zelf
doen centraal staat. Voor meer informatie kunt u terecht op de website van CREA www.crea-uithoorn.
com of rechtstreeks via crea@xs4all.
nl of 0297.561291

Hoogtepunt
Vaak met zeer grote verliezen
o.a.vanwege het open schootsveld. Deze rit werd door vrijwel
iedereen beschouwd als hoogtepunt van de dag. Dat kwam zeker
ook door de voortreffelijke uitleg
van de gidsen, die veel interessante wetenswaardigheden vertelden.
In de eerder genoemde Brasserie KriebelZ werd vervolgens een
diner van z.g. dekselse pannetjes
geserveerd. Onderdeel hiervan
zijn pannetjes met kip,en stoofvlees. Bovendien werd aan tafel een fraai stuk Procureur gesneden, een heerlijk varkensvlees product. Met een garnering van gebakken aardappeltjes
en meerdere groenten en tenslotte een heerlijk dessert was dit diner een sfeervolle afsluiting van
de dag.Bovendien verdient de
goede bediening een pluim. Niemand van de ruim 120 deelnemers hoefde lang op eten of drinken te wachten.
Tegen 19.30 uur gingen de bussen terug naar Uithoorn. Het laat
zich begrijpen dat menige oudere
toen onderweg een uiltje knapte.
Hanny Kampen en Matthijs
v.d. Broek kunnen als initiatief
nemers van deze reis zeer tevreden zijn. Alles liep op rolletjes.
Hulde.

zangvogels zoals kleine karekiet,
heggenmus en graspieper. Het
vrouwtje legt wel 10-25 eieren,
verspreid over even zoveel nesten. Het ei lijkt precies op de eieren van de pleegouders. Vrouwtje koekoek wacht tot het nest
even verlaten is en binnen enkele seconden heeft ze haar ei gelegd en een ei van de waardvogel
verwijderd. Als het jong is uitgekomen werkt die alle andere jonge vogels en eieren het nest uit.
De pleegouders werken zich vervolgens te pletter om dat gulzige
grote jong te voeren.
De koekoek roept zijn naam om
zijn territorium af te zetten. Van
april tot begin augustus zijn ze in
Nederland en daar eten ze allerlei soorten insecten. Ook harige
rupsen die door andere vogels
meestal worden vermeden. Ze leven graag in open gebieden met
bosjes. Vanuit de bomen speuren ze hun omgeving af naar de
geschikte waardvogel. In augustus trekken de volwassen koekoeken weer weg, om te overwinteren in tropisch Afrika. De jongeren gaan een maand later. En zoals ze leven trekken ze ook: ieder
voor zich.
(foto: Rik Kruit (Saxifraga-Freenatureimages))
Ineke Bams
IVN-natuurgids

www.ivn.nl/derondevenen&uithoorn

60 jarig bestaan
ANBO feestelijk gevierd
(deel 1)
Uithoorn - De afdeling Uithoorn/
De Kwakel van de Algemene Nederlandse Bond van Ouderen (
ANBO )bestaat deze weken 60
jaar. Dit vieren bestuur en leden
feestelijk met een tweetal activiteiten. De eerste festiviteit, een
busreis met onbekende bestemming, vond plaats op vrijdag 23
mei.Drie bussen met ANBO leden en -vrijwilligers gingen tegen
9 uur richting Hierden bij Harderwijk, waar bij Parkhotel Hierden
de koffie met heerlijk gebak al
klaarstond. Na dit gezellige begin
van de dag, werd na een prachtige tocht over de Veluwe in Partycentrum De Molen in De Harskamp de lunch gebruikt. In het
begin van de middag eindigde
de tocht bij Brasserie KriebelZ in
Terwolde bij Deventer. Hier kwamen gidsen in de bussen, die
een tocht door de zogenaamde
Gelderse IJsselvallei gingen begeleiden. Het werd een prachtige tocht over soms zeer oude
en kronkelende dijken. Door een
schilderachtig decor van weilanden met veel vee, statige boerenhoeven en oude, vaak gerestaureerde landhuizen kreeg men een
goed beeld van dit pittoreske deel
van Gelderland. De gidsen wezen
ook op de plek waar in 1945 de
Canadese troepen de IJssel overstaken.

Ja, daar hoor ik hem weer: koekoek-koekoek. Ik laat m’n tuingereedschap staan en loop vlug
naar de rand van de tuin. Aan
de overkant van het water moet
hij zitten, maar ik zie hem niet. Ik
ga weer aan het werk. En even later weer: koekoek-koekoek. Nog
eens proberen of ik hem kan
zien? Moeilijk, want je hoort ze
vaker dan dat je ze ziet. De volgende dag laat ik de hond uit op
de dijk en daar vliegt hij luid koekoek-roepend voor me uit! Ja, het
is een ‘hij’: vrouwtjes maken alleen een wat trillerig geluid. Ik heb
dat nog nooit (bewust) gehoord.
Koekoeken zijn vogels van zo’n
35 cm. De mannetjes zijn blauwgrijs, met strepen op de buik. Het
vrouwtjes is grijs of bruin, ook met
strepen. Bij het vliegen vallen de
spitse vleugels en de lange staart
op. Ze hebben korte pootjes zodat het lijkt alsof ze met hun buik
op de tak zitten.
Een fascinerende vogel vind ik
de koekoek. Over de wereld verspreid leven verschillende soorten. Het zijn allemaal broedparasieten. Dat wil zeggen: het vrouwtje legt haar eieren in nesten van
andere vogelsoorten (waardvogels) en laat de jongen door
die andere soort verzorgen. Een
vrouwtje heeft wel een voorkeur voor een bepaalde waardsoort. In Nederland zijn dat kleine

Swingen op
de trombone

www.ivn.nl/derondevenen&uithoorn

Buitenspeeldag bij
’t Buurtnest
Uithoorn - Op woensdagmiddag 11
juni 2014 is het weer Buitenspeeldag! Nickelodeon gaat “op zwart”
en alle kinderen mogen van 12.30
tot 15.30 uur lekker buiten komen
spelen rondom ’t Buurtnest aan de
Arthur van Schendellaan 59.
Want lekker buiten spelen en sporten is goed voor de ontwikkeling
van kinderen en is bovenal vooral
heel erg leuk! Het team van What’s
Up in Uithoorn organiseert dit jaar
de buitenspeeldag bij ’t Buurtnest in
Uithoorn. Alle kinderen zijn van harte welkom om mee te doen aan alle buitenspeelactiviteiten. Natuurlijk willen we ook deze buitenspeeldag koppelen aan het WK voetbal
en Brazilië. Om in de WK-sfeer te
komen, zijn er een aantal voetbalactiviteiten te doen als een Panna
Knock-out, pingpongvoetbal en kingen. Daarnaast worden demonstra-

ties van de Braziliaanse vecht- en
danssport Capoeira gegeven, door
Frans Roodvoets van Capoeira Uithoorn. Kinderen mogen komen kijken naar de demo’s en leuker nog,
ook zelf meedoen! Naast buitenspeelactiviteiten in de sfeer van
voetbal en Brazilië, zijn er activiteiten te doen als basketbal, twister,
Ren je Rot en BMX-en! Ook wordt
er tussen 14.30 en 15.00 uur voorgelezen voor kinderen van 2 tot 7 jaar.
En als je van knutselen houdt, kan je
aansluiten bij een knutselactiviteit.
Dit wil je toch niet missen?
Kom en speel mee!
De Buitenspeeldag is een landelijk
en gezamenlijk initiatief van: Nickelodeon, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, Jantje Beton,
de Vereniging Sport en Gemeenten,
Veilig Verkeer Nederland en Scouting Nederland.

In de rubriek ‘Miranda Endhoven
interviewt’ zal ik, Miranda, een
aantal weken lang muzikanten uit
het harmonieorkest van muziekvereniging KnA interviewen. Ik
vraag de orkestleden welk instrument zij bespelen, wat de moeilijkheid is en welke bekende artiest het instrument bespeeld.
Zelf speel ik trombone in het orkest, de trombone is het instrument met de grote schuif eraan.
Door middel van deze schuif
kan ik de vele verschillende noten spelen. Er staat op het instrument nergens aangegeven
waar de noten precies gespeeld
moeten worden met de schuif,
natuurlijk weet ik dit ongeveer
maar ik moet ook goed luisteren. De trombone is een instrument waarbij je veel op gehoor
moet doen. Ik kan bijvoorbeeld in
één positie, de schuif blijft daarbij
op dezelfde plek staan, meerdere noten spelen. Dit kan ik doen
door middel van de lipspanning,
als ik mijn mond ontspan speel ik
een lage noot. Door mijn mond te
spannen, strak te trekken, speel
ik een hele hoge noot.
De bekendste trombonist is toch
altijd nog Glenn Miller, u kent
vast de nummers ‘In de mood’
en ‘Moonlight serenade’. Dit is
ook mijn favoriete trombonemu-

ziek, jazz klinkt ontzettend mooi
op een trombone. Toch is jazz lastig om te spelen, doordat het met
een swing gespeeld moet worden is het heel anders dan andere muziekgenres. Als een jazznummer eenmaal geoefend is en
goed gaat is het wel erg lekker
om te spelen.
Bent u benieuwd geworden naar
de trombone? Neem dan gerust
contact op met muziekvereniging
KnA en kom gezellig een keer
naast mij zitten tijdens een repetitie. Ik laat u graag mijn trombone zien en natuurlijk laat ik u een
mooi stukje muziek horen.
U kunt contact opnemen via onze website: www.kna-uithoorn.nl.
Volgende week in ‘Miranda Endhoven interviewt’ de saxofoon.
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INFORMATIEF
DoktersDiensten
Spoedgevallen overdag via
eigen huisarts en dan toets 1.
Spoedgevallen avond/nacht/
weekenden via huisartsenpost
Ziekenhuis Amstelveen,
tel. 020-4562000.
APotHeek
Apotheek Thamer Heijmanslaan 5
Uithoorn, tel. 0297-562851
Apotheek Boogaard Amstelplein
27 Uithoorn, tel. 0297-566886
DierenHULP
Dierenambulance, tel: 0653315557.
DierenArtsen
Dierenarts Annemieke Calis
Oranjelaan 32A, 1421 AK Uithoorn,
tel. 0297-565989
Dierenartsenpraktijk UithoornAalsmeer, Marijnenlaan 46, 1421
NH Uithoorn, tel: 0297-560627.
brAnDweer & PoLitie
Brandweer, tel. 020-5556666.
Politie, tel: 0900-8844.

sLAcHtofferHULP
info: 0900-0101.
www.slachtofferhulp.nl
PsycHoLogiscHe
HULPverLening
Praktijk voor Eerstelijnspsychologie Nes a/d Amstel
Mw. drs. C. de Klerk, gezondheidszorgpsycholoog (BIG geregistreerd) tel./fax: 0297-582706;
06-44222810; psychoprakt@
hetnet.nl; www.psychoprakt.nl
Eerstelijnspraktijk voor
Psychologische Zorg
Mw. drs. FMP van Dijk,
Aanmelding: 088-5808000
De Stroom, praktijk voor
psychotherapie en coaching
Mw. M. Eringa, integratief
therapeut, 06-52273699;
www.destroom.info
gezonDHeiDszorgPsycHoLoog
Psychotherapeut Dr. R.J. Filius
ELIAGG Uithoorn,
Ondernemingsweg 230,
1422 DZ Uithoorn, 0297-569544
www.eliagguithoorn.nl

Is uw huisdier zoek?
Belangrijke telefoonnummers:
Infolijn Dierenbescherming
Regio Uithoorn/De Ronde Venen
en omstreken: 0297-343618.
Voor vermiste/gevonden huisdieren
& klachten dierenmishandeling op maandag
t/m vrijdag van 9.30-11.30 uur. Buiten deze
uren kunt u de voicemail inspreken.
Internetsite:
www.aalsmeer.dierenbescherming.nl
www.amstelveen.dierenbescherming.nl
Dierenambulance:
Voor informatie over vermiste of gevonden
dieren en spoedgevallen: tel. 06-53315557
Vermist.
- De Kwakel, Kerklaan: Cyperse-Grijs kat.
Gevonden:
- Uithoorn, Torbeckerlaan: Zwarte kat met klein wit befje. Draagt
bandje van Dierenbescherming.
- Abcoude, Achter de Kerken: Cyperse Kat.
- Mijdrecht, Boezemmolen: Iets oudere cyperse kat met wit.
- Wilnis, Christinastraat: Rood-witte poes.
- De Kwakel, Kerklaan: Zwanger poes.
- Wilnis, Padmosweg: Schildpad poes.
- Uithoorn, Johan van Oldenbarneveldlaan: Schildpad.

Restauratie van
olieverfschilderijen
De Kwakel - Bij De Inlijsteraar
in De Kwakel kunt u naast het inlijsten van kunstwerken ook terecht voor restauratie. Heeft u uit
erfenis een mooi schilderij in uw
bezit gekregen of een mooi oud
kunstwerk op een veiling op de
kop kunnen tikken, dan kan het
zijn dat het werk beschadigd is of
gewoon extreem vuil. Ook op zolders kunnen nog vergeten kunstwerkjes liggen die na een grondige opknapbeurt weer volop kunnen sprankelen in uw woonkamer. Gerrit Hoogebeen van De
Inlijsteraar kan u dan van dienst
zijn.
Inspectie en prijsopgave
Na het maken van een afspraak
volgt een grondige inspectie van
het betreffende werk waarna u
ter plekke te horen krijgt wat er
zou moeten gebeuren en wat
hiervan de kosten zouden zijn. U
krijgt een reëel en vakkundig advies. Het consult en de prijsopgave is gratis, dus een drempel
hoeft er niet te zijn.
Veel voorkomende werkzaamheden bij restauratie zijn:
- Oppervlakte reiniging

- Diepte reiniging
- Doubleren
(opnieuw bedoeken)
- Scheur reparatie
- Kras reparatie
- Afbladderende verf herstellen
- Opnieuw opspannen/
uitspieën
- Beschildering retoucheren
(verf opnieuw aanbrengen)
- Vernis aanbrengen
(glans-, mat- of zijde vernis)
Restauratie werkt sterk
waardevermeerderend.
Het is een bekend feit dat een
schilderij – dat door restauratie in
topconditie is gebracht - behoorlijk in waarde kan stijgen. Als het
gerestaureerde kunstwerk gecombineerd wordt met de juiste
schilderijlijst, dan ontstaat er een
perfecte balans waar u nog jarenlang met veel plezier van kunt genieten. Kortom, het is alleszins de
moeite waard om eens contact op
te nemen met Gerrit Hoogebeen
van De Inlijsteraar in De Kwakel
en uw werken aan hem voor te
leggen. U vindt de showroom aan
de Stelling 30 in de Kwakel en is
uitsluitend op afspraak te maken:
tel. 0297-523797 of 06-81053830.

Afgelopen dagen waren van feestelijke
aard. Zoonlief werd alweer negen jaar
oud en dat is een mooie leeftijd. Ineens
kun je zien dat ze echt ouder worden en
dat ze veranderen waar je bij staat. Als
je op zo’n dag dan even stil staat bij het
afgelopen jaar en de foto’s van nu met
de verjaardag van vorig jaar vergelijkt
dan zie je het verschil. In gedrag is dat echter nog vele malen groter. Was het voorheen een kwantitatief gebeuren, “hoe meer mensen, hoe beter, want meer kadootjes”. Nu was dit gelukkig niet meer
het geval en ging het over kwaliteit. Niet iedereen kon en de visite
was verdeeld over twee dagen. Het was dus rustig, maar ook wel fijn
omdat je dan echt van het gezelschap kan genieten. En de jarige Jop
dacht er ook zo over en dat had ik niet verwacht.
Kadootjes
Het gebeurt niet vaak dat op een verjaardag er veel verschillende
kadootjes worden gegeven. Dit gebeurde echter wel, meneer kreeg
natuurlijk een aquarium. Niet alleen hij is er blij mee, onze gup ook!
Daarnaast echter een stoer stuk speelgoed, een boek en knutselspullen en overal was hij echt blij mee. Mooi is dat als je ziet dat
de ogen van een kind oplichten bij het uitpakken van een kadootje. Blijdschap is dan zo puur en prachtig om te zien. Daar doe je het
voor. Ouder worden is een feestje waard en een kadootje geef je
om iemand te verrassen of te verwennen, in ieder geval om de ander blij te maken.
Laat
Een tijd geleden was ik zelf jarig, en dit weekend werd ik verrast met
een verlaat verjaardagskado. Met twee vriendinnen heb ik een beginnende traditie dat we bij een (bijzondere) verjaardag de jarige uit
het bed lichten en verrassen met een dagje uit. Ik had het niet meer
verwacht, maar toch overkwam het me afgelopen zondag. Om half
negen werd ik gewekt met “Goeiemorgen, kleed je maar aan, over
een kwartier gaan we weg en we vertellen niet wat we gaan doen”.
En daar ging ik met mijn giebelende vriendinnen op pad voor een
avontuurlijk en geheimzinnig dagje. Die twee hadden natuurlijk al
veel voorpret gehad en vermaakten zich prima met hun pogingen
om mij nieuwsgierig te krijgen en op de kast te jagen. Maar op een
of andere manier kon ik het prima over me heen laten komen en
was ik gezond nieuwsgierig wat ze voor me in petto hadden.
Stoer
Er werd gestart met een kleine boswandeling en een picknick in de
zon wat zeer relaxed was. Hierna kreeg ik een kleine hint, want ik
moest in een boom klimmen. Een supermakkelijke opdracht voor
een jongensmoeder die wel vaker met haar jongens in bomen klimt.
De echte uitdaging bleek echter van iets spectaculairdere aard,
namelijk diverse parcours op flinke hoogte in het klimbos in Garderen. Dat is nog eens een bijzonder leuk kado! Niet veel later hingen we gezekerd hoog in de bomen en konden we het parcours betreden. Dit begon met een makkelijke op 5 meter hoogte, waarna
we de smaak te pakken hadden en daarna meteen doorgingen op
het moeilijke parcours op 12 meter hoogte . Er is een nadeel aan dit
hele veiligheidsgebeuren met dat je continu gezekerd bent aan de
staalkabel. Zodra je het parcours opgaat is er geen weg meer terug,
je moet door tot het einde.
Zweet
En daar gingen de drie moeders al giebelend de touwbruggen over,
passeerde de klimwand en gingen over de evenwichtsbalk. Natuurlijk was het te doen, maar er waren zeker spannende stukken bij
waarbij het zweet toch wel langs onze ruggengraat sijpelde. Je kunt
nog zo’n mooi evenwicht hebben en rustig blijven, als je naar beneden kijkt dan is het zicht van 12 of 18 meter beneden je de grond
genoeg om je extra nerveus te maken. Ook al is het nog zo veilig,
dat ben je dan spontaan vergeten. Na een zeer moeilijke onstabiele oefening hadden we alle drie trillende handjes en we hebben nog
nooit zo vaak in een innige omhelzing met een boom gestaan.
Eind
Na een kleine drie uur hadden we alle parcours bedwongen en was
het tijd voor nog wat relaxen. Genoeg sportiviteit, adrenaline en
zweet maar shoppen, eten en tijdens de cappuccino de dag evalueren. Zoals mijn zoon terug kijkt op een mooie verjaardag, zo kijk ik
terug op een mooi weekend en een verrassend, leuk, onverwacht en
stoer verjaardagsuitje. Dat het maar altijd mag gaan over kwaliteit in
plaats van kwantiteit in het leven.

Geachte collega-ondernemers en overige inwoners van Uithoorn en De Kwakel. Deze maandelijkse
column is een initiatief van de Stichting Uithoorn in Bedrijf.
Na het drieluik over onze wethouders is het weer tijd voor
de orde van de dag. In een geweldige ambiance in de Thamerkerk, hebben we inmiddels op gepaste wijze afscheid genomen van de wethouders Levenbach en Verheijen. Op een
zeer druk bezochte receptie, waarbij iedereen van harte welkom was, is nog eens duidelijk gemaakt wat deze twee gedreven wethouders voor ons fraaie Amsteldorp betekend hebben.
Zowel in een speech van onze burgemeester, mevrouw Dagmar Oudshoorn, als in de speech van Chris van Zantwijk namens de ondernemers, kwam nog eens duidelijk naar voren
met hoeveel inzet deze beide politici onze belangen hebben
verdedigd en vele nieuwe plannen hebben omarmd en uitgevoerd. Een waardiger afscheid hadden we ze niet kunnen geven. We wensen ze beiden nogmaals veel succes in hun verdere leven en/of carrière.
N-201.
Afgelopen weken hebben we de opening van de Amsterdamseweg mogen beleven en inmiddels ook de finale ontsluiting
van de volledig nieuwe omgelegde N-201. Wat een verademing, na al dat gegraaf en al die omleidingen. Na al die overlast is nu dan het moment aangebroken, dat we eindelijk vanaf de Amsterdamseweg rechtdoor kunnen rijden richting centrum, zonder de lastige lus via de Stationsstraat te hoeven maken. Het feit dat we nu via de omgelegde N-201 ook onder de
Amstel door kunnen en direct in de provincie Utrecht uitkomen, zonder overlast van openstaande bruggen of ander verkeersoponthoud in het oude dorp, dat is helemaal een genot
om mee te maken. Eindelijk verlost van al die files en die enorme overlast die de oude N-201, de huidige N-196, veroorzaakte in ons dorp, dit is eindelijk verleden tijd!
Zakelijk nieuws:
Ook op ondernemersgebied is er nog nieuws te melden. De familie Tieken, uitbater van het Rechthuis, heeft in het Fort aan
de Drecht, onderdeel van de Hollandse Waterlinie uit 1672,
een nieuwe zaak geopend, Het Pannenkoekenfort. Tijdens een
eveneens druk bezochte receptie hebben we een kijkje mogen
nemen in het prachtig verbouwde pand op een unieke locatie
die dit oude verdedigingsfort nu eenmaal is.
Met een fraaie inrichting en een leuke en uitgebreide menukaart met voor elk wat wils tegen zeer klantvriendelijke prijzen,
mogen we blij zijn dat er nog ondernemers zijn die, ondanks
de economisch moeilijke tijden, willen investeren in ons gezellige dorp aan de Amstel. Graag wil ik vanaf deze plaats Hans
en Sylvia Tieken en uiteraard ook de beide dochters, van harte
feliciteren met de opening en ik wens ze heel veel succes met
deze nieuwe uitdaging!
Tot zover dan weer het laatste nieuws uit Uithoorns ondernemersland. Mijn advies aan nog niet aangesloten ondernemers
blijft onveranderd: sluit u aan en maak gebruik van alle kennis,
netwerken en hulp die er binnen alle bestaande Ondernemersen Winkeliersvereningen is. Gebruik deze kennis en gebruik
ook het netwerk van alle aangesloten ondernemers, het is er
niet voor niets! U bent van harte uitgenodigd een keer sfeer te
komen proeven, uiteraard geheel vrijblijvend! Informeer naar
de volgende meeting en kom eens kennismaken!
Wilt u reageren op deze column: michel@ovu.biz
Michel Harmsen,
Bestuurslid SUB en Voorzitter OVU
Spreuk van de maand:
“Als je niet buiten roken kunt, kun je buiten roken!”

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

Excursie Eilandspolder
Regio - Al varende door Eilandspolder ervaart u de natuur van wel
heel dichtbij. Alle weidevogelkuikens hebben dan inmiddels hun
nesten verlaten en sommige van
hen kunnen al vliegen. Een gevaarlijke periode voor jonge weidevogels
want overal loeren de gevaren. Bruine kiekendieven verschalken graag
een jong kuikentje maar met veel
geroep en duikaanvallen proberen
de ouders gezamenlijk het gevaar
te verdrijven. Een heel spektakel!
De boottocht neemt u ook mee naar
een stukje plas-dras waar meestal
wel kluten zijn te vinden. In de buurt
nestelen vaak visdiefjes die je voorbij kunt zien vliegen met gevangen

Agenda Vita Welzijn
Bilderdijkhof, Bilderdijkhof 1 Uithoorn, 0297-567209
www.vitawelzijnenadvies.nl
Lunch + verkoop kleding
- Vrijdag 30 mei, aanvang 12.30 uur kunt u aanschuiven voor een
heerlijke lunch (kosten 3-), aansluitend vindt er een kleding verkoop plaats door HIP-MODE.
Alzheimer café
- Donderdag 5 juni (zaal is open vanaf 19.00 uur). De toegang is gratis. Voor informatie kunt u contact opnemen met Mantelzorg Steunpunt, Hanneke ten Brinke, 020 333 53 53
De juni-markt
- Op zaterdag 14 juni van 10.30-15.00 uur organiseren enkele leerlingen van het Alkwin-college een markt. Een deel van de opbrengst
gaat naar een goed doel. U kunt op deze dag een tafel huren.
Voor informatie kunt u bellen naar: 06-24264047.

EDITIE
mei

Mijmeringen
VERRASSING

Het her en der terugzetten
van de kliko’s
Uithoorn- Dat het vuilnis wordt opgehaald is geweldig. Waardering voor
de mannen en vrouwen die dit werk verrichten. Maar zouden de dames en
heren er wel aan kunnen denken dat ze de lege kliko’s niet zomaar her en
der kunnen neerkwakken. Staat je auto netjes geparkeerd, wil je wegrijden,
gebeurd je dit. Het moet toch niet gekker worden. Is het nu zo’n moeite om
ze wat anders neer te zetten?

visjes voor zijn pullen. Onze excursie naar Eilandspolder vindt plaats
op zaterdag 14 juni 2014, van 10.00
tot 12.00 uur. Het vertrek is vanuit
de Werkschuur Eilandspolder aan
de Oudelandsdijk 1a, 1844 KN Driehuizen. De kosten van de excursie
zijn 5,- per persoon en kan ter plekke worden voldaan. Natuurlijk rekenen we op een stralende dag maar
trek bij regen laarzen en een regenjas aan. Aanmelden kan via email:
degroenevenen@hetnet.nl of met
een telefoontje naar ons secretariaat: 0297 261576. Er zijn nog maar
een beperkt aantal plaatsen beschikbaar dus meld u snel aan, vol
is vol!
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SPORT EN SPEL 2014 - OP DE BRAZILIAANSE TOER
Afgelopen weekend vond op het complex van KDO al weer voor de
39ste keer het Sport en Spel weekend plaats. Het thema van het weekend was “Op de Braziliaanse Toer”. De kinderen waren verdeeld over 15
groepen en zijn het hele weekend vermaakt met diverse activiteiten. De
groepen hadden namen gekregen die in het thema pasten. Zo waren
daar bijvoorbeeld de Bossa Nova’s, de Capoeira’s, de Zumba’s, de Samba’s, de Apito’s en de Zouks. Het Sport en Spel weekend is bedoelt voor
de gehele jeugd uit De Kwakel die in groep 4 tot en met 8 van de basisschool zit. Tevens kunnen kinderen die bij KDO sporten en in deze categorie vallen meedoen.
Vrijdag
Op vrijdagochtend begint een grote groep vrijwilligers met het opbouwen van het tentenkamp om zo rond 16.00 uur de eerste kinderen te mogen verwelkomen. Nadat iedereen een plekje in de tent had gevonden
was het tijd voor de opening. Het weekend werd doorgenomen en vervolgens gingen de leiders en leidsters het openingsspel spelen. Onder
luide aanmoedigingen moesten ze een hindernisparcours afleggen. Het
openingsspel werd dit jaar gewonnen door de Cuica’s.
Na het openingsspel gingen de ouders en andere belangstellenden weer
naar huis en gingen de groepen eten. Na het eten, verzorgd door de dames van de eetgroep, was het tijd voor de groepsfoto en het groepspel
gevolgd door de disco. Iedereen was prachtig gekleed en het werd een
gezellige boel waarbij de temperatuur in de disco tot Braziliaanse hoogtes opliep! Kinderen die even geen zin in de disco hadden konden zichzelf vermaken met allerlei spelletjes. Na de disco terug naar het tentenkamp waar het nog wel eventjes onrustig bleef.
Zaterdag
Toch moest iedereen zaterdag weer vroeg op en gingen de groepen één
voor één naar Poldersport. Bij Poldersport was een gevarieerd parcours
uitgezet van spelen op het land en over het water. Er werd fanatiek geklommen, over de sloot geslingerd, buik gegleden en nog veel en veel
meer. Iedereen had het hier enorm naar de zin. Het was ook helemaal
niet erg om nat te worden. Ook dit jaar kwamen de G-voetballers op zaterdag naar Sport en Spel. Ze begonnen bij Poldersport waar ze een
aangepast parcours hebben gevolgd en ’s middag waren ze bij de spelletjes te vinden.
Rond de middag gingen de groepen weer terug naar het Sport en Spel
terrein om, na de lunch, te starten met het middag programma. De materiaalploeg had weer flink uitgepakt met het circuit, de midgetgolf, atletiek en The Battle. Overal waren weer nieuwe spelen te bewonderen.
Naast deze spelen was er ook nog creatief. De dames van de creativiteitsploeg hadden bedacht om de kinderen een trommel, een schudkoker, een masker of een strokenrok te laten maken.
Patat
Na het middagprogramma eerst natuurlijk patat eten waarna het avondprogramma begon. De groepen werden in drieën gedeeld en elke 45 minuten was er een wissel tussen de drie verschillende onderdelen van
het avondprogramma. Er was in de grote sporthal een circuit uitgezet
waarbij de kinderen allemaal opdrachten moesten doen variërend van
een quiz tot reuze mikado. In de kleine sporthal kregen de kinderen een
Capoeira workshop verzorgd door Capoeira uit Uithoorn. Tijdens deze
workshop konden zowel de leiding als de kinderen de grondbeginselen
van Capoeira leren.
In de kantine was er een interactieve quiz opgezet waarbij de tentleiding
en de kinderen nadrukkelijk betrokken werden en allerlei opdrachten uit
moest voeren. Dit leidde tot hilarische momenten.
Jongste
Na afloop van het avondprogramma gingen de jongste kinderen weer
terug naar de tenten om, na een drukke dag, snel in slaap te vallen. De
oudste groepen gingen op vossenjacht wat erg spannend was en gingen
daarna moe maar voldaan terug naar de tenten.
Zondag gingen de kinderen verder met de spelletjes van de zaterdagmiddag. Het was de gehele dag erg druk en er liepen vele bezoekers
over het terrein. In de middag kwam een Braziliaanse Brass band het
Sport en Spel terrein nog bezoeken wat zorgde voor een gezellige sfeer.
Nadat iedereen klaar was met alle spelletjes werd om 16.45 uur het 39te
Sport en Spel weekend in het bijzijn van vele ouders, opa’s, oma’s, broertjes, zusjes en andere belangstellenden gepast afgesloten.
De groepen kwamen met hun trommels, schudkokers, rokken en maskers het handbalveld opgelopen waar de Brassband ook weer stond te
spelen. De dames van Creatief hadden alles beoordeeld en een mooie
prijs geregeld voor de groep met de mooiste creaties. Deze prijs werd
gewonnen door de mannen van de Samba’s. Na een korte terugblik op
het weekend kwam, met het lopen van een grote polonaise, dit Sport en
Spel weekend tot een eind.
Meer informatie over Sport en Spel kunt u vinden op onze website:
sportenspeldekwakel.nl.
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Komend weekend weer
‘zeeslag’ op de Amstel

Clubkampioenen bekend bij
Badmintonvereniging De Kwakel
De Kwakel - Tijdens de laatste drie
maanden van het seizoen hebben
de leden van www.bvdekwakel.nl
gestreden wie zich een jaar lang de
clubkampioen mag noemen.
De deelnemers zijn verdeeld over
een competitiepoule en een recreantenpoule. Zo kan iedereen op
zijn of haar eigen niveau spelen. 32
competitiespelers en 20 recreanten
speelden in verschillende speldisciplines; het enkelspel, het heren- of
dames dubbelspel en het gemengd
dubbelspel. Nieuw dit jaar was het
afvalsysteem. Daardoor was het hele kampioenschap compacter. Maar
door het instellen van een verliezersronde kwam iedereen goed aan
spelen toe. Bij elkaar zijn er toch nog
steeds 111 wedstrijden gespeeld.
Op de laatste twee speelavonden
werden de finalewedstrijden onder
grote belangstelling van de overi-

ge leden gespeeld. Veel wedstrijden
werden in 3 sets bepaald wat de gelijkwaardigheid van de finalisten benadrukt. Het niveau was hoog en de
strijdlust zo mogelijk nog hoger. Alle uitslagen zijn op www.bvdekwakel.nl terug te vinden. Ook dit jaar
zijn weer een aantal nieuwe leden
direct in de prijzen zijn gevallen. Een
mooi voorbeeld hoe Badmintonvereniging BV De Kwakel nieuwe leden
opvangt en begeleidt. De clubkampioenen competitie enkelspel ontvangen traditiegetrouw een fraaie
wisselbeker. Eric Slabber en Mandy Markwat hebben hem dit jaar terecht verdient. Alle finalisten kregen
een fraaie gouden of zilverkleurige
shuttle. Interesse om zelf te gaan
badmintonnen? Bekijk onze site
www.bvdekwakel.nl . Je mag altijd
eerst vrijblijvend een drietal avonden meespelen om te kijken of deze

Uithoorn - Het grootste internationale evenement van Uithoorn,
het sensationele kanopolotoernooi
bij Michiel de Ruyter, vindt aankomend weekend plaats op de Amstel.
Dit jaar zijn 32 teams uit Europa en
Azië ingeschreven. Het eerste team
van MdR is voor het eerst titelverdediger op het eigen toernooi. De opzienbarendste inschrijvingen kwamen uit Taiwan en Singapore. Michiel de Ruyter ontving al eerder
gasten uit alle uithoeken van Europa en zelfs uit de Verenigde Staten maar nog nooit uit Azië. De Taiwanezen zullen een kleine week in
Uithoorn te gast zijn en zullen ook
met de selectie meetrainen. De nati-

Aalsmeer - Uithoorn - Op zondag
25 mei organiseerde schaakvereniging De Amstel voor het eerst een
Grand Prix jeugdschaaktoernooi.
Het was het laatste toernooi van de
Grand Prix cyclus 2013-2014 van
de Schaakbond Groot-Amsterdam
(SGA). Maar liefst 63 jeugdschakers
waren vanuit de hele regio richting
Uithoorn gekomen om verdeeld over
acht groepen te gaan strijden om de
prijzen. Naast elf jeugdleden van SV
De Amstel zelf deden er vooral veel
kinderen uit Amsterdam en Almere mee. Alle regionale jeugdtoppers
waren present, waardoor er een
zeer sterke kopgroep te bewonderen viel. Khoi Pham, één van de grote talenten van VAS uit Amsterdam,
bleek daarin de sterkste met een
score van 5 uit 7. In de andere groepen vielen er diverse successen te
noteren voor Uithoornse jeugdschakers. Groep 2 werd gewonnen door
Jorn Weber, met dank aan clubgenoot Nick Strubbe die in de laatste
ronde de grote concurrent van Jorn
versloeg en zelf vierde werd. Verder waren er derde plaatsen voor de
jeugdige Amstel-talenten Puck van
Thienen (groep 4) en Wilhelm Burger (groep 6). Broer en zus Luuk
en Annika Valkering (groep 6 en 7)
hadden tot de laatste ronde nog uitzicht op een beker, maar eindigden

allebei op de vierde plaats. Beiden
vielen echter toch nog in de prijzen,
want ze zagen een foutloze oplossing van de pittige schaakquiz beloond met een prijs. Ook Sem van
de Ridder, die in de zware groep 3
speelde, behaalde een prijs bij deze schaakquiz.
Broers
De broers Sipke en Romke de Boer
vielen niet in de prijzen bij De Amstel Grand Prix zelf, maar wonnen
wel prijzen in het overall klassement.
Sipke werd eerste in de C-groep en
Romke behaalde de derde prijs in
de E-groep. Prijzen in het overallklassement waren er ook voor Nick
Strubbe (tweede in de D-groep) en
Jorn Weber (derde in de C-groep).
Verder speelden nog Erik Oomen
en Pratyush Anil mee namens De
Amstel. Erik eindigde in de middenmoot van groep 4 en Pratyush,
die pas een paar weken bij De Amstel schaakt, moest nog even wennen aan het hoge niveau van toernooischaak in groep 6. Een bijzonder geslaagd toernooi, mede dankzij de inzet van vele vrijwilligers die
de schaakjeugd een mooie middag
hebben bezorgd. De algemene conclusie was dan ook: het was de eerste Grand Prix van De Amstel, maar
vast niet de laatste.

Alleen van 2 t/m 9 juni

Héel véél voordeel bij
Nieuwendijk
Uithoorn - Profiteren van veel voordeel? Uw nieuwe Renault gratis upgraden van Hatchback naar Estate? Uw Renault tot 3.000,- freestylen? Bezoek tussen 2 en 9 juni één
van de filialen van Nieuwendijk. Tot
en met 9 juni is het weer Salon de
Promotion! Het loont om tijdens Salon de Promotion één van de showrooms van Nieuwendijk te bezoeken, de klant profiteert alleen tijdens deze actieperiode van extra

veel voordeel. Bij aankoop van een
nieuwe Renault tijdens de actieperiode ontvangt men een gratis upgrade van Hatchback naar Estate t.w.v.
maximaal 1.200,- én een bedrag wat
kan oplopen tot 3.000,- wat men zelf
kan besteden aan accessoires en
opties.
Op tweede pinksterdag zijn de Nieuwendijk vestigingen in Aalsmeer
en Hillegom geopend, u komt toch
ook? www.renault-nieuwendijk.nl

er dit jaar een speciale editie van te
maken. MdR viert het namelijk het
50-jarige bestaan en trekt alles uit
de kast om die mijlpaal luister bij te
zetten. Meerdere deelnemers van
het toernooi hebben al aangegeven
erg benieuwd te zijn naar het speciale jubileumbiertje dat brouwerij De
Schans met écht Amstelwater heeft
geproduceerd (ook verkrijgbaar
voor toeschouwers!). Op zaterdag
en zondag beginnen de wedstrijden
om 9.00 uur. Elk half uur starten er
drie nieuwe partijen. Op zaterdag is
het programma om 20.00 uur afgelopen. Op zondag beginnen de finales om 15.30 uur. De toegang voor
het publiek is zoals elk jaar gratis.

sport bij je past. We beginnen weer
als de zomervakantie voorbij is.
De clubkampioenen 2014 van Badmintonvereniging BV De Kwakel
zijn:
Competitie
Heren Enkel: Eric Slabber
Dames Enkel: Mandy Markwat
Heren Dubbel: Lars van Griemelijkhuijsen en Dave Buskermolen
Dames Dubbel: Mandy Markwat en
Eva van der Zweep
Gemengd Dubbel: Henriëtte Grooten en Tim Wagemaker
Recreanten
Heren Enkel: Jasper Sneijder
Dames Enkel: Gerdien Bras-Fokker
Dames Dubbel: Gerdien Bras-Fokker en Angelique Timmer
Heren en Gemengd Dubbel worden
later gespeeld

Rolstoelvierdaagse Uithoorn

Grand Prix schaak-toernooi
SV De Amstel groot succes

onale kanopolocompetitie in Nederland wordt gespeeld in drie weekends. Daarnaast worden er veel opzichzelfstaande toernooien georganiseerd in heel Europa, een beetje vergelijkbaar met de tennissport.
De Amsterdam Open is uitgegroeid
tot het tweede toernooi van Nederland. Vorig jaar won het eerste team
de zinderende finale (4-3) voor een
bomvolle Melcherstribune. De ploeg
stond dit seizoen al in twee finales
(één toernooizege) en hoopt het
thuispubliek ook dit jaar weer te verwennen. Thuisclub Michiel de Ruyter is met vier deelnemende ploegen
goed vertegenwoordigd. De vereniging heeft er alles aan gedaan om

Uithoorn - Het Rode Kruis, afdeling
Uithoorn/De Kwakel organiseert in
samenwerking met woonzorgcentrum het Hoge Heem dit jaar voor de
7e achtereenvolgende keer de rolstoelvierdaagse.
Dit jaar wordt de vierdaagse gehouden van dinsdag 01 juli t/m vrijdag
04 juli. De start en finish zijn bij het
Hoge Heem aan de Wiegerbruinlaan
in Uithoorn. Deelname is geheel
gratis en staat open voor inwoners
van Uithoorn en de Kwakel welke
slecht ter been of aan een rolstoel
gebonden zijn. Mocht u zelf niet
over een rolstoel beschikken dan
kunnen wij hier voor zorgen. Er kunnen maximaal 70 rolstoelen mee, dit
i.v.m. de capaciteit van de lunchlocaties. Dus VOL = VOL.
De kosten welke gemaakt worden
voor deze rolstoelvierdaagse worden geheel gefinancierd uit de opbrengst van de jaarlijkse collecte van het Rode Kruis Uithoorn/De
Kwakel. Regencapes zijn ook aanwezig, maar we hopen die natuurlijk niet nodig hebben. Elke dag om
10.00 uur (vrijdag om 10.30 uur)
staat de koffie en thee klaar in het
restaurant van het Hoge Heem
waarna we om 10.30 uur (vrijdag
om 11.00 uur) zullen vertrekken

voor een mooie tocht van zo´n 5 à
8 km door en rond Uithoorn. Onderweg zal, afhankelijk van het weer,
op één of meerdere plaatsen gestopt worden voor een drinkpauze. Ook is er dagelijks een overdekte locatie waar een eenvoudige lunch zal worden geserveerd en
waar gebruik gemaakt kan worden
van het (invaliden)toilet. De rolstoelen worden geduwd door inmiddels
behoorlijk ervaren vrijwilligers. Veel
van deze vrijwilligers lopen en duwen al voor de 7e keer mee en zijn
tevens elke eerste en derde donderdag van de maand actief als vrijwilliger bij het Rode Kruis om voor een
kleiner rondje een rolstoel te duwen.
Rond 15.30 uur zijn we weer terug
bij het Hoge Heem. Op vrijdag verwachten we rond 16.00 uur te arriveren waar we hopen te worden ingehaald door familie, vrienden en
andere belangstellenden. De vierdaagse wordt daarna op feestelijke wijze afgesloten met een pannenkoeken maaltijd in het restaurant van het Hoge Heem. Voor inlichtingen en aanmelden kunt u tot
uiterlijk vrijdag 13 juni bellen met:
Erik Zaal 0297-519640 (tijdens kantooruren) of Jurriën Westera 0297565493 of 06-24180055

Uitdeelpunt Uithoorn
geopend
Uithoorn - Het Uitdeelpunt
“Love to Share” is een plek
waar iedereen, woonachtig in
de gemeente Uithoorn, gratis
spullen kan halen, zoals kleding, schoenen, speelgoed en
klein huishoudelijk spul (servies, glaswerk), max. 2 stuks
per keer. Anders dan bij kringloopwinkels is dat er bij dit initiatief totaal geen geld aan te
pas komt. We zijn afhankelijk
van mensen die hun overbodige spullen bij ons willen inleveren, zodat wij dit weer gratis
weg kunnen geven. Zo kunnen we naar elkaar omzien
en een ander blij maken met
spullen die we zelf niet meer
nodig hebben. Kijk voor info
en actuele openingstijden op
www.ecguithoorn of www.facebook.com/Uitdeelpunt. Elke dinsdag van 09.30-11.30u
bent u van harte welkom in
Het Uitdeelpunt, ECG-gebouw
(zij-ingang), Herman Gorterhof 3, Uithoorn.

morgen kunt u
haar gerust weer
een vraag stellen

Bel de gratis KWF Kanker Infolijn
0800 - 022 66 22
Al uw persoonlijke vragen over kanker
persoonlijk beantwoord
Bel met een van onze deskundige medewerkers of ga voor meer info
naar kwfkankerbestrijding.nl/vraag. De KWF Kanker Infolijn is geopend
van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 18.00 uur.

iedereen verdient een morgen
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Legmeervogels D1 pupillen
winnaar B poule Amsterdam CUP

Uithoorn - Het Amsterdam CUP
2014 toernooi voor D pupillen werd
gehouden bij voetbalvereniging
DCG in Amsterdam op zaterdag 24
en zondag 25 mei. Het toernooi was
verdeeld over twee dagen. De D1
van Legmeervogels was op zaterdag 24 mei ingedeeld met de club’s:

Forza Almere D1, DCG D1, William Howard School (UK) en Scarborough Athletic FC (UK). De eerste dag was meteen een zware.
Een zeer moeilijke poule waarin alleen tegen Scareborough Athletic FC een overwinning werd behaald. Al met al een teleurstellende

dag maar wel één waarin keihard is
gewerkt! De tweede dag ging de
D1 vol vertrouwen en goede moed
het veld in en speelden we in de Bpoule vier wedstrijden. Helaas konden we deze dag maar over 11 spelers beschikken en dat betekende dat we vol aan de bak moesten.

De eerste wedstrijd tegen Geuzen
Middenmeer werd met 0-4 door de
D1 gewonnen. Na een lange pauze
speelden we onze tweede wedstrijd
tegen DSS en ook deze werd ruim
met 5-0 gewonnen. Moe maar tevreden over dit goede begin speelden we onze derde wedstrijd tegen
Alliance ´22 en deze won de D1 met
0-8. In de laatste poule wedstrijd
speelden we tegen Forza Almere
D2. Waarin een dag eerder van Forza Almere D1 werd verloren werd
deze wedstrijd met 1-0 gewonnen
en eindigden we bovenaan in onze B poule.
Door deze 1e plek mochten we de
finale tegen de winnaar van de andere B poule spelen. In deze finale moesten we het opnemen tegen een oude bekende van de eerste dag, Scarborough Athletic FC
uit Engeland. Deze leuk spelende
ploeg met onvermoeibare Engelse
jongens was op zaterdag een gelijkwaardige tegenstander waarvan we
nipt met 2-1 hadden gewonnen. We
speelden een zeer spannende finalewedstrijd waarin door beide ploegen tot het uiterste werd gestreden. Door een goede 2-0 overwinning werden we de winnaars van de
B poule en konden we dit schitterende en sportieve toernooi met een
mooie beker beëindigen

Hemelvaartsdag

‘Dijkdoorbraken’-fietstocht
Regio - De supportersvereniging Nes a/d Amstel organiseert
op donderdag 29 mei a.s. (Hemelvaartsdag) de jaarlijkse Polderfietstocht.
Dit is al jaren een traditie en er is
opnieuw een prachtige route uitgezet. Speciaal in de route zijn de
plekken waar in de geschiedenis
het water het tijdelijk heeft gewonnen van de bevolking. Ook in
de polders rondom Nes a/d Amstel hebben de afgelopen eeuwen regelmatig dijkdoorbraken
plaatsgevonden. De fietsroute
neemt u mee in deze historische
gebeurtenissen.
Tussen 9.30 uur en 12.30 uur kunnen deelnemers starten vanuit
het Dorpshuis ‘de Nesse’, pastoor
van Zantenlaan, Nes a/d Amstel.
Er kan gekozen worden uit twee

afstanden. De langste route is
ruim 50 kilometer. De korte route zit er na ongeveer 30 kilometer op. Er wordt gezorgd voor voldoende rust- en ‘opsteekplaatsen’ zodat de polderfietstocht zeker geschikt is om met het gehele gezin te volbrengen. Tijdens de
tocht zal aan de meefietsende en
meerijdende kinderen een gratis versnapering worden aangeboden. Het traject biedt ook voor
de meer doorgewinterde trimmer een gevarieerde trainingsrit. De inschrijfkosten bedragen
5,- euro per persoon met kortingen voor kinderen. Met de opbrengst van de tocht ondersteunen wij het jeugdwielrennen van
WTC ‘de Amstel’. Het volbrengen
van de tocht wordt beloond met
een fraaie herinnering.

Tweemaal winst voor
Jeroen Breewel
Uithoorn - UWTC lid Jeroen Breewel presteerde het afgelopen week
om twee wedstrijden bij de elite renners te winnen. Op woensdag 21
mei in de ronde van Gerkesklooster
(op de grens van Friesland en Groningen) en op 24 mei in Groot Ammers.
Veteranenwedstrijd
Zondag 25 mei hebben de UWTC
renners Leen Blom , Nico Fokker
en Guus Zantingh deelgenomen
aan een Veteranen 60+ wedstrijd in
Sloten-Amsterdam. Vanaf de start
werd er een hoog tempo aangehouden zodat ontsnappen uit het peloton erg moeilijk was. Met nog 7 ronden te gaan demarreerde Bert Bakker uit het peloton. Fred de Kinkelder en Guus Zantingh wisten nog
bij Bert Bakker aan te sluiten. Onder
aanvoering van Bert Bakker bouwden de drie koplopers een voorsprong op van 50 seconden en zij
werden niet meer achterhaald. De
wedstrijd werd gewonnen door Bert
Bakker uit Zaandam voor Fred de
Kinkelder uit Groenlo en Guus Zantingh uit Mijdrecht. Leen Blom (Uithoorn) finishte als 14e en Nico Fokker (Wilnis) kwam als 16eover de
eindstreep.
Groep meisjes
Lorena heeft vandaag GP Groene Groep voor meisjes gereden in
Veldhoven. De Nieuwelingen (70
renners) en Junioren (40 renners)
startte samen, waardoor er ongeveer 110 aan de start stonden. Lorena heeft de hele wedstrijd in het
peloton meegereden. Na dat er een
valpartij was kwam er een herstart,
waarbij de groep al snel kleiner
werd. Uiteindelijk kwam het aan op
een sprint waarbij Lorena 8e is geworden bij de Nieuwelingen meisjes.
Podiumplek
Zaterdag 24 mei werd op een uitloper van de Utrechtse Heuvelrug in
Amersfoort de ronde van Klein Zwit-

serland gereden. Met een heuse
klim van 6% en enkele honderden
meter lang. In categorie 6 had Eric
Looij het zwaar. Lang wist hij stand
te houden in het peloton maar enkele ronden moest hij even lossen.
Hij kwam echter knap weer terug.
Maar door deze inspanning kwam
hi er in de sprint niet meer van te
pas en werd hij 14e. Stijn Ruijter
hield zich in categorie 7 eerst een
tijdje schuil in het peloton. Halverwege trok hij het peloton in tweeën
door een vluchtpoging. Maar doordat het tempo terugviel was er al
snel weer sprake van een hergroepering.
Daarna bleef het tempo hoog waardoor het peloton langzaam kleiner werd. In de eindsprint bergop
wist Stijn nog net zijn wiel als derde over de finish te drukken. Daarmee pakte hij een mooie podium
plaats en mocht hij de kussen van
de twee rondemissen in ontvangst
nemen Menno van Capel startte bij
de Nieuwelingen. Na de trainingsweek in de Ardenne begint Menno
de smaak van het klimmen te pakken te krijgen. In de wedstrijd werd
er direct hard gereden en het peloton op een lang lint getrokken.
Menno moest daarbij genoegen nemen met een plekje aan de staart
van het peloton, daar was al menig
renner moest afhaken. Menno eindigde met plek 26 mooi in de middenmoot van deze zware wedstrijd.
Tijdritcompetitie
Donderdag 22 mei werd de tweede tijdrit van de competitie verreden over 18 k. Bij de leeftijdsgroep
14-18 ging de winst naar Damian Kooreman (Aalsmeer) voor Jim
Duijvestein(Honselerdijk) en Koen
de Best (Mijdrecht). 19-39: 1 Jan Lof
(Amsterdam), 2 Marc Veldt (Amstelveen), 3 Dennis Moolhuijsen (Rijsenhout). 40+: 1 Harry van Pierre (de Kwakel), 2 Peter Hope (Amsterdam), 3 Henk van Laar (Uithoorn). dames: 1 Lorena Wiebes
(Mijdrecht), 2 Rebecca Cornelisse

KDO JG1 3e op
slottoernooi in Haarlem
De Kwakel - Zoals we de laatste
jaren gewend waren was het nu op
de slotdag van de G-voetbal jeugd
weer mooi voetbalweer. Er kwamen
24 teams op de sportvelden in actie bij de 4 x 4, pupillen, junioren
Friends League en junioren KNVB
competitie. In deze laatste klasse is
KDO JG1 aan het begin van het seizoen gestart. De organisatie van het
slottoernooi was zoals voorgaande
jaren in goede handen bij de kHFC.
Voor de junioren van de KNVB waren er 3 poules gemaakt van 4
teams. KDO speelde tegen Overbos
Hoofddorp, Only Friends Amsterdam en VVIJ IJsselstijn. Onze keeper was geblesseerd dus reservekeeper Daniël moest voor het eerst
sinds lange tijd in actie komen onder de lat. De poulewedstrijden waren spannend. Je moet in 15 minuten proberen om een wedstrijd naar
je hand te zetten. Dit pakte heel
goed uit: KDO –OVERBOS 3-1, KDO
- ONLY FRIENDS JG2 2-0, KDO –
VVIJ 3-1. Doelpuntenmakers Stijn,
Omar, Chris, Luca en Joël. Dat we
in een sterke poule zaten bleek wel
uit het feit dat Overbos als beste 2e
meeging voor de strijd om plaats 1
tot en met 4.
De kruisfinale moest gespeeld worden tegen de gastheren kHFC. Deze ploeg is al de hele competitie een
maatje te groot voor KDO. Ook in
deze wedstrijd bleek het geluk niet
aan onze zijde. KDO had een aantal goede aanvallen maar de schoten op doel gingen buiten het bereik
van de keeper van kHFC net naast.
Uit een corner werd er door kHFC
op het doel van KDO geschoten.
Door de wir war van spelers voor de

neus van Daniël kon hij niet op tijd
zien waar de bal naar toe ging. Hierdoor stond het 0-1 voor kHFC. Aangezien KDO niet tot scoren kon komen deed kHF dat wel met een vervelend afstandschot werd onze keeper voor de 2e keer verrast.
Troostfinale
Uiteindelijk bleef er voor KDO de
troostfinale over om de 3e en 4e
plaats en wederom tegen Overbos.
Beide teams hadden al een hoop
energie verbruikt in de voorgaande
wedstrijden. Dat kon je goed merken aan het spel. KDO nam de voorsprong door een doelpunt van Omar
die attent reageerde toen zijn 1e
schot op de paal belandde. Overbos kwam net als in de eerste wedstrijd weer op gelijke hoogte. De
verdedigers Mark, Harm en Timo
hielden in alle wedstrijden vele ballen tegen zodat de taak niet alleen
op de schouders van keeper Daniel zou rusten. Uiteindelijk wist Chris
na een solo toch nog het winnende
doelpunt te maken waardoor de 3e
plaats werd veilig gesteld.
Eindstand: 1 kHFC, 2 Only Friends
JG3, 3 KDO en 4 Overbos. De uitslag 3e van de 12 teams die meededen was aanmerkelijk hoger dan de
coach had ingeschat. Kinderen met
een beperking van 6-17 jaar kunnen
blijven instromen voor het aanvullen
van ons pupillen- en juniorenteam.
Op 31 mei, 7 juni en 14 juni zijn
proeftrainingen gepland bij KDO.
Voor informatie neemt contact op
met de wedstrijdcoördinator Gvoetbal van KDO via veldvoetbal.
g-voetbal@kdo.nl en kijk op de site
www.kdo.nl.

Jeugdtoernooi weekend
bij Legmeervogels
Uithoorn - Komend weekend zal
het een drukte van belang zijn op
Sportpark De Randhoorn.
Er vinden namelijk op zaterdag en
zondag jeugdtoernooien plaats voor
alle voetballende E- en F-teams van
de Legmeervogels. Op zaterdag
31 mei, van 9 tot 5 uur, zullen 105
teams in actie komen op het derde
Albert Heijn Jos van den Berg toernooi.

Op zondag 1 juni, van 9 tot 4 uur,
zullen 28 teams in actie komen op
het derde Super F en eerste Super
E-Top toernooi. Tijdens de toernooien zullen een aantal leuke randactiviteiten worden georganiseerd.
Het beloven heel gezellige dagen te
worden, wij hopen op goed weer en
de toernooicommissie nodigt iedereen uit een kijkje te komen nemen
op één of beide dagen.

BMX topcompetitie
Schijndel
Uithoorn - Zondag 25 mei jl. werd
de tweede topcompetitie wedstrijd
verreden op de baan in Schijndel.
De laatste topwedstrijd waarvan de
punten nog meetellen voor WK/EK
kwalificatie 2014. De volgende topwedstrijden dit seizoen gaan allemaal meetellen voor seizoen 2015.
Alle reden dus om aan de start te
verschijnen om de laatste benodigde puntjes bij elkaar te sprokkelen.
‘s Morgens eerst de eer aan de categorie boys- girls 7-12 en de cruisers. Het inrijden verliep niet geheel
vlekkeloos want er waren flinke problemen met het starthek waardoor
er niet goed mee geoefend kon worden. Veel rijders konden misschien
maar één rondje met het starthek
oefenen, heel vervelend natuurlijk
en dat leverde ook een flinke vertraging op voor de start van de wedstrijd. Vandaag verschenen er in deze categorie 17 rijders van UWTC
aan de bak die zich in de totaal 60
manches van hun beste kant moesten laten zien.
Helaas
Voor Wouter Plaisant v.d. Wal en
Sven Wiebes in de categorie cruisers 17-29 hield het helaas na de
manches op. Ook voor Erik Schoenmakers cruisers 30-39 en de oudere mannen Evert en Wim cruisers
45+ geen plek in de halve finale zij
werden in hun manches steeds 5e.
Bij de boys 8 reed Jur de Beij in alle drie zijn manches mooi bij de eerste 4 gelijk een halve finale plaats
voor hem. Bij de boys 9, vijf rijders
van UWTC aan de start en allemaal
zaten zij in een andere bak dus zij
konden zich met zijn vijven plaatsen voor de kwartfinale. Dat deden zij ook keurig, super gedaan
Alec, Jessy, Joël, Govanni en Rens!
Bij de boys 10 deed Max Kroon zijn
uiterste best om de kwartfinale te
halen maar werd jammer genoeg
steeds vijfde. Bij de boys 11 ook
vijf rijders van UWTC aan de start,
Brian Boomkens reed in zijn manches steeds heel sterk naar de 1ste
plaats. Ook Tonko Klein Gunnewiek
en Max de Beij lukte het om in hun
manches bij de eerste vier te eindigen. Voor Max was het nog erop
of eronder maar door in zijn laatste
manche op de derde plaats te eindigen na in de eerste twee manches
steeds als vijfde te eindigen had hij
het toch gehaald! Helaas hield het
voor Melvin van de Meer en Sem

Knook op na de manches, volgende
keer gaat het vast beter.
Kwartfinale
Om 13.00 uur kon er begonnen
worden met de 16 kwartfinales. Bij
de boys 9 viel Jessy helaas in zijn
kwartfinale. Ook voor Rens, Govanni
en Joël geen plek bij de eerste vier.
Maar Alec van der Mast de hele dag
al sterk rijdend reed in zijn kwartfinale mooi naar een derde plaats, op
naar de halve finale! Bij de boys 11
werd Tonko Klein Gunnewiek zesde en Max de Beij kwam helaas ten
val. Voor Brian Boomkens pakte het
gelukkig wel goed uit, hij reed mooi
naar een derde plaats.
Na een zeer korte pauze konden we
ons op gaan maken voor de 18 halve finales, de spanning was om te
snijden. De zon scheen heerlijk over
de baan en de temperatuur begon al
flink op te lopen… Drie rijders van
UWTC in deze halve finales. Bij de
boys 8 werd Jur de Beij 6e, bij de
boys 9 werd Alec v.d. Mast 8e en bij
de boys 11 werd Brian Boomkens
6e. Helaas vandaag in blok 1 geen
UWTC-ers in de finales.
Daarna begon het inrijden van blok
2, de categorie boys-girls 13-14,
nieuwelingen jongens, sportklasse 25+ en de Elite men en women.
Hierin ook 10 rijders van UWTC aan
de start. Bij de boys 13 reed Bart
van Bemmelen de hele middag zeer
sterk en werd mooi in de finale 2e
net achter zijn grote concurrent Pieter van Lankveld. Voor Kevin Boomkens in dezelfde leeftijdcategorie
hield het op in de halve finale, heel
knap want Kevin is een aantal weken uit de roulatie geweest wegens
een valpartij tijdens de training. Bij
de boys 14 reed Joey Nap een halve
finale maar kwam daarin helaas ten
val. Bij de boys 15 kwam Roy Schouten helaas niet verder dan alleen de
manches. Dit was ook zo voor Thomas v.d. Wijngaard in de klasse boys
16. Arjan van Bodegraven reed in
deze klasse een halve finale maar
wist zich niet te plaatsen voor de finale. Bij de klasse 17-24 reden drie
rijders van UWTC Mats de Bruin en
Tom Brouwer kwamen niet verder
dan de manches voor Wiljan Brouwer zat er nog een kwartfinale in
maar wist zich helaas niet te plaatsen voor de halve finale. Wel een finaleplek voor Michel Jansen in de
sportklasse 25+, hij reed mooi naar
een 6e plaats.

Ali Khodair pakt bloemen
Regio - Na vijf Vitesse vluchten
werd zaterdag 17 mei de eerste
vlucht van de Midfond competitie
gevlogen. Hiervoor werd het Noord
Franse plaatsje Roye aangedaan.
De duiven stonden voor een pittige opgave. De wind was zwak
maar kwam wel uit het Noord-Oosten. Ondanks de kopwind maakten
de duiven toch nog een flinke snelheid. De snelste duif landde bij Ali
Khodair in Aalsmeer op zijn hok om
12:41 uur, nadat hij om 08:30 uur
gelost was. De “121” van Ali had
hiermee een snelheid van van 1271
m. p/min. gemaakt, dat komt overeen met ruim 76 km. p/uur over 319
km. Tweede op deze vlucht werd
Peter Bosse en derde werd Martin
Bosse, beiden uit Uithoorn. De duiven leverden in Rayon F waar 3166
duiven in concour stonden de volgende prestaties. Ali 19e, Peter 44e
en Martin 86e. Deze vlucht was tevens een zgn. teletekstvlucht. Hiervan worden de eerste tien aanko-

mende liefhebbers vermeld op SBS
pagina 861. Helaas was dat deze keer wat te hoog gegrepen voor
de duivenliefhebbers van PV Rond
de Amstel. Toch wist Ali een knappe 96e plaats te behalen van 16222
duiven die over heel Noord-Holland
van start gingen. Komend weekend
zullen de duiven met de lange adem
aan de start verschijnen want dan
wordt de eerste dagfondvlucht gevlogen. Deze gaat over ruim 500 km.
De volledige uitslag Roye,
Ali Khodair, Aalsmeer
Peter Bosse, Uithoorn
Martin Boss, Uithoorn
Leo v.d. Sluis, Uithoorn
Hans Half, Amstelhoek
Hennie Pothuizen, Vinkeveen
Ton Duivenvoorde, De Hoef
Ron den Boer, Uithoorn
Darek Jachowski, Mijdrecht
Theo Kuylenburg, Amstelhoek
Co Oussoren, Vinkeveen
Theo Vlasman, Uithoorn
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BVK sluit seizoen af met
‘Keukentrapfinale’
De Kwakel - Op donderdag 22 mei
werd het seizoen 2013-2014 bij de
BVK afgesloten met de slotavond
van wat formeel als ‘laddercompetitie’ te boek staat. Gezien het feit
dat deze competitie slechts 5 avonden in totaal besloeg, ook nog eens
verdeeld in 2 ‘series’ van resp. 3 en
2 speelavonden, is de term ‘ladder’ wat overdreven en was er meer
sprake van een keukentrapje.
Dit neemt niet weg dat deze competitie op overtuigende wijze werd
gewonnen door Margo Zuidema
en Francis Terra met een gemiddelde van 57,03% en dat is een resultaat waarmee je kunt thuis komen;
bravo dames dus! Op de slotavond
waren nog slechts 36 van de 48 paren van de partij , keurig verdeeld
over 3 lijnen van 12 paren.
In de A lijn was het een gelegenheidspaar dat de 1e plaats opeiste. Jan van der Knaap en Jaap Verhoef hebben al heel wat keren tegen elkaar gespeeld maar nog nooit
met elkaar. Nu staan zij er allebei
om bekend dat zij vaak een wat optimistischere kijk op hun kaart hebben dan hun eigen partners en veel
andere bridgers die wat meer zekerheid inbouwen in hun biedingen. Te hoog bieden en vervolgens
genadeloos afgestraft worden lag
bij het samenvoegen van die 2 dus
voor de hand, maar het pakt ook wel
een verrassend goed uit en dat was
deze avond het geval. Het leverde
hen een eindscore op van 60,42%.
Gerda Bosboom en Rina van Vliet
besloten hun seizoen met een 2e

Bridgevereniging
De Legmeer verhuist
Uithoorn - Naast de normale
clubactiviteiten die van 1 september tot 31 mei plaatsvinden, organiseert bridgevereniging De Legmeer gedurende de maanden juni, juli en augustus elke woensdagavond zg. zomerdrives. Naast
de Uithoornse leden worden deze open drives ook veel bezocht
door inwoners van omliggende
plaatsen als De Ronde Venen en
De Kwakel. Na jaren in De Scheg

gaan ze in mei echter verhuizen
naar een andere locatie en het is
belangrijk dat niet-leden uit die
omringende plaatsen daarvan op
de hoogte gesteld worden.
Vandaar dit bericht: De zomer
drives De zomerdrives van bridgevereniging De Legmeer, die op
woensdag 4 juni aanvangen, zullen gehouden worden in Dans- en
Party Centrum Colijn, Industrieweg 20 te Uithoorn

Geslaagde Clubkampioenschappen Judo Ryu Kensui
Uithoorn - Afgelopen zaterdag 24
mei werden er bij Judo Ryu Kensui
de jaarlijkse clubkampioenschappen georganiseerd. De vertrouwde
dojo werd verruild voor één van de
tennisbanen binnen Sport & Health
Club Amstelhof, waar twee wedstrijdmaten neergelegd waren. De
ruim 82 judoka’s waren zichtbaar
gespannen maar trakteerden de
aanwezige ouders, familie, vrienden
en kennissen op een fraaie demonstratie van de judowedstrijdsport.
Er was een gemoedelijke sfeer met
een echt toernooikarakter, er werd
gestreden voor elk punt en zelfs
de allerkleinsten deden het publiek
verbazen over de mentaliteit op de
tatami. Erg leuk om te zien was ook
dat de G-Judo aanwezig was! Ook
deze speciale groep judoka’s lieten
een ieder verstelt staan door veel
strijd, techniek en mooi judo te laten zien! Voor iedereen was er een
mooie, welverdiende medaille. Tevens was er dit jaar, wederom, een
stijlprijs voor de judoka die tijdens
het toernooi het meest opviel om
zijn/haar judostijl. De prijs werd dit
jaar gewonnen door Marit Lodema.
Er waren veel gegadigden voor deze
prijs maar Marit stak er net iets boven uit met haar techniek en doorzettingsvermogen. Voor alle uitslagen en informatie over onze judoschool kunt u een kijkje nemen op:
www.judoryukensui.nl. Ook de foto’s spreken voor zich. Een speciaal woord van dank is er voor Sport
& Health Club Amstelhof voor de

sponsoring en hulp tijdens deze mooie ochtend. Tevens een dikke pluim voor alle hulp die we van
de vele vrijwilligers mochten ontvangen. Het was top!! Na een lange,
gezellige ochtend vol strijd en spanning kon iedereen moe maar trots
op het behaalde resultaat naar huis.
Judoleraar Ruud van Zwieten was
en is in ieder geval enorm trots en
zeer te spreken over zijn pupillen.

Grascirkels in het bos
Holland got talent finalist
‘Opa Piet’ ook bij:

Suppan Bootcamp
boksgala in Vinkeveen
De Ronde Venen - Suppan Bootcamp & ABC organiseren op 31 mei
a.s. een spectaculair boksgala in De
Boei te Vinkeveen. Voor het eerst
zal er in gemeente De Ronde Venen
een boksgala georganiseerd worden, dit boksgala zal bestaan uit 15
tot 20 mooie bokspartijen. Ook zullen de twee Suppan broers in actie
komen! Waaronder tweevoudig Nederlands kampioen Steve Suppan
in een mooie A-klasse partij en zal
broer Mitchel Suppan zijn debuut
partij boksen. Er zullen nog velen
andere top bokser vanuit de hoogste klasse in actie komen waaronder Marciano Hendriks, James Delano en Coling George. Deze partijen zullen variëren van lichtgewicht
tot super zwaargewicht, een boksgala met veel spektakel dus! Deze
twee broers zijn eigenaar van het
bedrijf ”Suppan Bootcamp” en hebben grote dromen, de reden van dit
spectaculaire boksgala is dan ook
om de mensen te laten zien hoe
mooi de sport boksen is en dat boksen mensen bij elkaar brengt op
een positieve manier. Suppan Bootcamp is erg trots op hun georganiseerde evenement en zal zich ver-

eerd voelen op jullie aanwezigheid!
Opa Piet (finalist Holland got talent), DJ RYVAQ en zangeres Joyce Aarsman(the Voice of Holland)
zijn ook aanwezig om het boksgala een muzikale sfeer te geven. Opa
Piet zal oude crooners gaan zingen,
Joyce Aarsman zal een aantal mooie
songs zingen en DJ RYVAQ zal de
muziek verzorgen tussen de partijen
door en de opkomst van de boksers!
Voorverkoop: 15,-, Aan de deur: 20,Deze tickets kunt u kopen bij:
Suppan Bootcamp (Gym Suppan): Voorbancken 4B te Vinkeveen. Sporthal De Boei Vinkeveen:
Kerklaan 32 Vinkeveen. Steve Suppan: 0650522938 (Ook voor V.I.P. tafels). Mitchel Suppan: 0646094378,
Zonnestudio SunCare: Bozenhoven
19 Mijdrecht en www.sportvoedingweb.nl
Voor meer informatie wat betreft het
reserveren van een V.I.P. tafel kunt u
contact opnemen met Steve Suppan
mail: Steve_suppan@hotmail.nl, tel:
06-50522938. Locatie: Sporthal De
Boei, Kerklaan 32 Vinkeveen. Aanvang: 31 mei 2014 om 18.00 uur.
Zaal open: 19.00 uur.
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Dubbelslag voor
Leo van de Sluis

plaats in deze lijn met 57,92% en
Rees en Gerard van der Post werden met 56,25%% 3e, wat hen in de
totaalstand de 2e plaats opleverde
met 55,13% gemiddeld.
In de top 5 van die totaalstand eindigden Nel Bakker en Hans Wagenvoort als 3e (54,02%), Rita en Wim
Ritzen als 4e (54,00%) en Geke en
Jaap Ludwig als 5e (53,92%.
B lijn
In de B lijn was het de jongere helft
van het eind vorige eeuw gevreesde paar ‘Gebroeders Verhoef’, Andre
dus, die met Nelly Vork de 1e plaats
veroverde met 62,5%.
Ria Bulters en Ans Nieuwendijk eindigden als 2e met 57,92% en op een
onverwachts hoge 11e plaats in de
totaalstand. Als deze dames heren
waren geweest had ik hier de term
‘krasse knarren’ gerust durven gebruiken, maar dat doe ik nu uiteraard niet. Wel een fraaie prestatie
dames! Riet Doeswijk en Joop den
Blanken finishten gelijk met Matty
en Kees Overwater op een dus gedeelde 3e/4e plaats met 55%.
In de C lijn 3 echtparen in de top 3,
van wie Tiny en Han Mann de besten waren met 57,08% (over ‘kras’
gesproken!). Riet en Wim Beijer
werden met 56,42% 2e en Truus en
Piet Langelaan dus 3e met 55,42%.
Een bewogen seizoen zit er al weer
op, maar voor je het weet is het al
weer september en beginnen we
weer gewoon van voor af aan met
wat nieuwe gezichten en dus ook
zonder een aantal vertrouwde gezichten.

• Nieuwe Meerbode

Uithoorn - Leden van de Rotary
Club Aalsmeer-Uithoorn zijn druk
met maaimachines in de weer in het
Amsterdamse Bos. De maaimannen
volgen een strak schema dat ervoor
moet zorgen dat er op dinsdag 17
juni 18 strakke grascirkels (greens)
verspreid door het bos liggen. Die
dag organiseert de serviceclub, in
samenwerking met het Amsterdamse Bos, voor de vierde keer het Amsterdamse Bos Golf toernooi.
De opbrengsten van dit evenement
gaan naar de AMC Foundation en
worden besteed aan onderzoek
naar de beste behandelmethode
van een herseninfarct. Doel van dit
onderzoek is het verlagen van de lichamelijke handicap na zo’n infarct.
Op dit moment is een herseninfarct
de belangrijkste oorzaak van invaliditeit in de westerse wereld.
Het Amsterdamse Bos Golf toernooi

is niet alleen qua locatie een uniek
evenement. Ook het feit dat de 18
holes golfbaan er maar voor 1 dag
ligt, spreekt tot de verbeelding. Met
name de afslag van hole 1, bovenop de Hazenheuvel is spectaculair.
De green ligt, met een bochtje naar
links, een kleine 450 meter verderop.
Op de foto een golfer, vorig jaar aan
de afslag op de Hazenheuvel. Aan
het einde ligt links de green. Op de
andere foto, van afgelopen maandag, wordt die green van hole 1 gemaaid. Op de achtergrond de heuvel. Bedrijven in gemeenten rondom
het Amsterdamse Bos kunnen met
een team deelnemen. Bijzonder is
dat golfers door hun deelname nu
eens niet hun eigen handicap kunnen verlagen, maar de handicap van
iemand anders, die getroffen is door
een herseninfarct. Meer informatie:
www.amsterdamsebosgolf.nl

Regio - Zaterdag 24 mei stonden
er twee vluchten op het programma voor de duiven van de duivenliefhebbers uit onze regio.
Een relatief korte vlucht vanuit het
Belgische Quievrain. Dit was de
zesde Vitesse vlucht. Deze werd
gewonnen door Leo van de Sluis
uit Uithoorn voor Ali Khodair uit
Aalsmeer. Derde op deze vlucht
werd Martin Bosse uit Uithoorn. In
Rayon F waar 1779 duiven in concour stonden werd Leo 13e, Ali 24e
en Martin 41e .
De tweede vlucht was de eerste van
een reeks van zes dagfondvluchten.
Ook hier was het weer een duif van
Leo die genadeloos toesloeg. De
duiven waren om 07:30 uur gelost
in Midden Frankrijk n.l. in Chateaudun. Dit ligt op een gemiddelde afstand van 525 km. van onze regio.
De “384”landde om 13:10:05 uur bij
Leo op zijn hok en had met een gemiddelde snelheid van 97 km. p/uur
gevlogen. Drie minuten later landde de tweede duif bij Peter Bosse uit
Uithoorn. Als derde op deze vlucht
eindigde de oude routinier “Hallo Mensen” Piet van Schaik uit Uithoorn, wie kent hem niet! Ook hier
leverden de duiven van P.V. Rond de
Amstel prima prestaties in Rayon F
van 1758 duiven werd Leo 17e , Peter 24e en Piet 26e. Provinciaal werd
Leo 67e van 7372 duiven, Peter 89e
en Piet 95e .

Ton Duivenvoorde, De Hoef
Theo Kuijlenburg, Amstelhoek
Co Oussoren, Vinkeveen
Chateaudun
1. Leo v.d. Sluis, Uithoorn
2. Peter Bosse, Uithoorn
3. Piet van Schaik
4. Ton Duivevoorde, De Hoef
5. Ron den Boer, Uithoorn
6. Martin Bosse, Uithoorn
7. Hennie Pothuizen, Vinkeveen
8. Darek Jachowski, Mijdrecht
9. Hans Half, Amstelhoek
10. Theo Kuijlenburg, Amstelhoek
11. Harry Hendriks, Vinkeveen
12. Jan Koek, Mijdrecht

De volledige uitslag:
Quievrain
Leo van de Sluis, Uithoorn
Ali Khodair, Aalsmeer
Martin Bosse, Uithoorn
Peter Bosse, Uithoorn
Hans Half, Amstelhoek
Ron den Boer, Uithoorn
Hennie Pothuizen, Vinkeveen

Hora est bij Bridgeclub
De Legmeer
Uithoorn - En toen trokken André
& Cora toch aan het langste eind in
de laatste zitting A- lijn paren competitie van dit seizoen. De 56,67%
was genoeg om Cees & Ruud, die
op 52,08% bleven steken, te pakken met een eind gemiddelde over
zes avonden van 55,09 tegenover
54,85%. Lijnie & Rita hadden het deze keer op hun heupen en werden
keurig eerste met 58,75% en Joop &
Frans deden met 56,25% mee voor
plek drie. Marianne & Huub werden
knap vierde met 53,33% en konden
zo toch nog met opgeheven hoofden voorlopig afscheid nemen van
het Legmeerse bridge Walhalla! Opmerkelijk waren Renske & Kees die
met hun vijfde plaats en 52,50% hun
vaste waarde in deze lijn bevestigden en zelfs in de eindstand op vier
eindigden, knap gedaan.
In de B-lijn promotie voor Tom &
Herman, Hans & Sonja en Marijke & Ger. Deze laatste avond gaf
voor laatst genoemden de doorslag
met een knallende 63,89% die ze,
wellicht contre coeur, op de derde
plaats totaal bracht. Froukje & Rini
werden netjes tweede met 57,29%
en Tom & Herman toonden nu als
derde met 56,60% nog maar eens
hun superioriteit in deze lijn aan.

Trudy & Jan kwamen als vierde door
met 56,25% en Tini & Jo sloten de
competitie als vijfde af met een percentage van 53,13.
In de C- lijn schitterde Wies met invalster Debora door de hoogste score van allen te behalen met 66,25%.
Lidy & Ada tipten aan de zestig met
59,58% als tweede en de derde plek
was voor Mieneke & Anneke die op
58,33% uitkwamen. Ko & Adrie Bijlsma voegden ze met hun 54,58% ook
weer eens bij de top en Elly & To
werden mooi vijfde met 54,17%.
Gepromoveerd zijn hier Wies, Ans
& Wim, Lidy & Ada en Mieneke &
Anneke. Na de slotdrive wordt er
in september weer gestart met de
competitie 2014-2015.
Bent u ook enthousiast geworden
door de verhalen over spannende
competities en over de prachtige
locatie, kom dan spelen bij Bridgeclub De Legmeer.
Elke woensdagavond vanaf 19.45
uur in Dans & Party Centrum Colijn
aan de Industrieweg 20 te Uithoorn.
Voor inlichtingen het secretariaat:
e-mail gerdaschavemaker@live.nl,
tel. 0297-567458. Wilt u alvast sfeer
proeven, de zomerdrives starten op
4 juni op de zelfde plek.

Naderende ontknoping
bij BVU
Uithoorn - Op maandag 19 mei
speelde Bridgevereniging Uithoorn
(BVU) de 4e en tevens voorlaatste
ronde in de laatste parencompetitie van dit seizoen. Terwijl de mussen dood van het dak vielen, zoemde in De Scheg zachtjes de airco en
was het aangenaam vertoeven. De
spanning aan de tafels zorgde echter voor de nodige extra verhitting.
In de A-lijn ging de overwinning
naar Ineke en Elisabeth, met 57,08%.
Met slechts 2 impen verschil volgden Martin en Marineke op de 2e
plaats, met 56,25%. 2 impen dat
is minder dan de 0 van die desastreuze 2 Schoppen gedubbeld min
3, terwijl het contract er gewoon in
zit! Henk en Leo persten er nog een
eindsprintje uit door beslag te leggen op plek 3, maar of 52,50% voldoende is om in de A te blijven zullen wij volgende week zien. Marijke, Ger, Huib en Lambert delen plek
4 met een score van 52,08%. In de
totaalstand blijven Hans en Nico op
de 1e plaats staan, zij weten wanneer ze wel of niet moeten spelen!
Greet en Henk volgen op 2. De nummers 4 t/m 8 zitten met hun gemiddelde binnen een verschil van 0,7
procentpunt, wat best bijzonder te
noemen is.
In de B-lijn gaven Corry en Thea

bridgeles. Met een score van maar
liefst 70,83% lieten zij vriend en vijand heeeeeeeel ver achter zich en
verstevigden daarmee ook hun leidende positie, wat wij wel een beetje van hen verwacht hadden. Dan
een hele tijd niets en op 2, met
een overigens niet onverdienstelijke 58,68%, zien wij Greetje en Ria.
Hun 3e plaats in de totaalstand
lijkt redelijk safe om voor promotie in aanmerking te komen, maar je
weet nooit wat volgende week nog
brengt. Lyda en Jos hadden echt
hun dag. Met een prachtige score
van 55,21% werden zij vandaag 3e.
Bent u net zo enthousiast over het
nobele bridge spel als de leden van
Bridgevereniging Uithoorn, maar is
de stap naar een club(avond) nog te
groot, dan biedt BVU de mogelijkheid om op de dinsdag- of woensdagavond (19:30 – 22:00 uur) onder leiding van Hans Wagenvoort, te
gaan oefenen in de huiselijke sfeer.
De belangstellenden worden op
een prettige manier voorbereid op
het spelen binnen een bridgevereniging. Wilt u meer weten, neemt
u dan contact op met onze secretaris, Marineke Lang, zij helpt u graag
verder. Zij is (na 18.00 uur) bereikbaar onder telefoonnummer 569432
of via e-mail bvu@telfort.nl.

