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101-jarige in de bloemetjes gezet

Nog goed bij de tijd genoot hij van 
alle felicitaties die hem afgelopen 
zondag in het Hoge Heem vanwe-
ge zijn verjaardag ten deel vielen. 
Hoogtepunt was het bezoek dat 
burgemeester Pieter Heiliegers 
hem bracht. Uithoorns ‘eerste bur-
ger’ liet er geen gras over groeien 
en kwam met een forse mand met 
bloemen een van de oudste inwo-
ners van Uithoorn persoonlijk feli-
citeren. Daarna raakte hij gezellig 
en ongedwongen in gesprek met 

de jarige en de omringende fami-
lieleden. Wat later kwamen ande-
re bewoners van het Hoge Heem 
hun oudste bewoner er ook nog 
eens met een ‘lang zal hij leven’ 
aan herinneren dat hij er na een 
eeuw wéér een jaartje bij heeft 
gescoord. Bram Boerman blijkt in 
zijn gesprekken aardig gevat te 
kunnen zijn. Op de vraag wat hij 
ervoor doet om zo oud te worden 
en dan nog elke dag van het leven 
te kunnen genieten zei hij dat het 

bij hem in ‘zijn genen’ zit en bij an-
deren in ‘deze en’… Hij wijdde er 
niet over uit wat hij nu werkelijk 
doet om nog redelijk helder van 
geest en zonder al te veel fysieke 
ongemakken dagelijks te kunnen 
functioneren. Hij kan zich nog ui-
termate goed allerlei zaken voor 
de geest halen die nu in de ge-
schiedenisboekjes staan. Zoals de 
paardentram en de eerste auto’s; 
de opkomst van de luchtvaart en 
hij zag vijf generaties Oranjes (Ko-
ningin Emma, Wilhelmina, Julia-
na, Beatrix en nu Koning Willem 
Alexander) voorbij komen.
Vervolg elders in deze krant.

Uithoorn - Het gebeurt niet zo vaak dat mensen 101 jaar worden. 
Dan behoor je tot de allersterksten, zo wordt gezegd. Abraham 
(Bram) Boerman is er zo een. 
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Beraadslagingen over de profi elschets. Achter de tafel; v.l.n.r. Alexander Dalenoort (kabinetschef), Johan Rem-
kes (Commissaris der Koning), Benno van Dam - Ons Uithoorn (voorzitter) en Hans van Leeuwen (griffi  er)

Inwoners brengen nieuwe 
burgemeester in beeld
Uithoorn. -De gemeente Uit-
hoorn is op zoek naar een nieuwe 
burgemeester. Dat is nodig om-
dat de vorige eerste burger, Dag-
mar Oudshoorn-Tinga, in februari 
van dit jaar voor een andere baan 
heeft gekozen. Alvorens een keu-
ze te bepalen is het gebruike-
lijk dat er eerst een profi elschets 
wordt opgesteld. De inbreng 
daarvoor komt mede uit een en-
quête die de gemeenteraad heeft 
laten uitvoeren onder de inwo-
ners van de gemeente Uithoorn. 
De resultaten daarvan zijn nu be-
kend. De enquête is uitgevoerd 
door Bureau Citisens. Van 7 tot 

en met 22 mei konden de inwo-
ners van Uithoorn de enquête di-
gitaal invullen. Daarnaast zijn op 
twee dagen ‘veldonderzoekers’ in 
de gemeente actief geweest om 
mensen op straat naar hun me-
ning te vragen. Aan de inwoners 
is gevraagd wat voor een persoon 
de toekomstige burgemeester 
zou moeten zijn. Zij konden rea-
geren op 10 stellingen en op een 
open vraag. In totaal hebben 615 
respondenten hun mening ge-
geven. Dat is een zeer behoorlij-
ke respons die wijst op een grote 
betrokkenheid van de bevolking. 
De gemeenteraad is bijzonder blij 

met deze betrokkenheid. Vooral 
de kwaliteit van de reacties is een 
enorme stimulans en alle respon-
denten worden dan ook hartelijk 
bedankt!
Door bureau Citisens zijn de uit-
komsten van de enquête als volgt 
samengevat: de Uithoornse bur-
gemeester is iemand die ade-
quaat optreedt en tegelijkertijd 
betrokken is bij de gebeurtenis-
sen en de bewoners van de ge-
meente Uithoorn. Hij moet pu-
bliekelijk overleg kunnen plegen 
en een luisterend oor hebben 
voor de bewoners.
Vervolg elders in deze krant.

De Kwakel - Ieder jaar organi-
seert muziekvereniging Tave-
nu in De Kwakel rond de langste 
dag van het jaar het Midzomer-
avondfestival, op het plein voor 
het dorpshuis. Dit jaar is dat op 
zaterdag 23 juni. Het thema van 
dit jaar is “de muzikale proeftuin”. 
Zoals de naam al zegt, zal het pu-
bliek kunnen proeven van ver-
schillende muziekstijlen. Dit jaar 
opent het opleidingsorkest van 
Tavenu om 19:45 uur de avond, 
ondersteund door het Orkest van 
De Kwakel. De inmiddels 11 leer-
lingen van Tavenu laten horen 
wat ze het afgelopen jaar geleerd 
hebben en daar hebben ze heel 
veel zin in.
Na deze opening zal de steelband 
van Tavenu het publiek vermaken 
met tropische klanten. In dit eer-
ste blokje spelen ook de 3 jong-
ste steelbandleden mee met o.a. 
een medley van Boney M liedjes. 
Na de steelband treedt Jazz en 
Showballet Nicole op, al jaren een 
graag geziene gast op het midzo-
meravondfestival.

Proeftuin
Het thema “muzikale proeftuin” 
wordt daarna duidelijk, want er 
volgt een optreden van gitarist 
Ruben Kas. De familie Kas is een 
echte Tavenu familie. Ruben is 
de zoon van oud tamboer Mar-
tin Kas. Ruben speelt klassiek gi-

taar en heeft zijn sporen op dit 
gebied al verdiend met prijzen tij-
dens het Christina concours. Dit is 
een landelijke wedstrijd voor jon-
ge muzikanten. Ook heeft Ruben 
opgetreden voor de Koninklijke 
familie tijdens het Koningsdag-
concert in 2016. Na Ruben en Jazz 
en Showballet Nicole zal het Or-
kest van De Kwakel plaatsnemen 
in de muziektent. Met “Only Hits” 
neemt het orkest u mee door de 
hitlijsten van weleer. Tijdens de 
bekende nummers zal het sfeer-
koor van presentatoren Cor en 
Berry het publiek uitnodigen om 
uit volle borst mee te zingen.
De steelband van Tavenu neemt 
het stokje daarna over met be-
kende nummers. Als speciale gast 
zal trompettist Diederik Ruisch 
enkele liedjes van de steelband 
meespelen, wat de nummers een 
speciaal tintje geeft. Na de steel-
band treedt het muzikale duo Ni-
na & Annemiek voor u op. Ze spe-
len covers van diverse artiesten 
en country muziek. Daarna is het 
nog een keer de beurt aan het Or-
kest van De Kwakel met het koor, 
voordat Nina & Annemiek de 
avond afsluiten., zoals van ouds 
op het p[lein. Het belooft weer 
een heel gezellige muziekavond 
te worden, die u niet mag missen. 
Aanvang 19:45 uur. De toegang is 
gratis. 
Foto Dirk Plasmeijer

Zaterdag 23 juni: 
Midzomeravondfestival 
Tavenu

Inbrekers aan 
de deur

Uithoorn - Een angstig uur-
tje hebben twee jeugdige be-
woners van de Treublaan af-
gelopen maandag 18 juni be-
leefd. De twee waren alleen 
thuis toen rond negen uur in 
de avond plots langdurig ge-
beld werd aan de voordeur. 
De jongen en het meisje za-
gen bij de deur twee voor hen 
onbekende mannen staan. 
Een van hen keek de woning 
in. De kinderen zijn zich gaan 
verstoppen in de slaapkamer. 
Plots zagen ze achter bij het 
tuinhek één van de twee man-
nen staan. Ze hebben daarop 
direct 112 gebeld. Agenten 
zijn snel ter plaatse gegaan, 
maar de twee mannen wa-
ren al verdwenen. Een van de 
twee is een blanke man van 30 
tot 40 jaar oud. Hij heeft don-
ker haar en droeg zwarte kle-
ding. De politie heeft de zaak 
in onderzoek. De bewoners 
moeten een nieuwe bel ko-
pen. Deze was vastgezet door 
de mannen met een spijker en 
door het langdurige bellen is 
de travo doorgebrand. Moge-
lijk zijn er getuigen of zijn er 
inwoners die meer informatie 
hebben. Zij worden verzocht 
contact op te nemen met de 
politie via 0900-8844.

Auto gestolen
Uithoorn - In de avond of 
nacht van zondag 17 op maan-
dag 18 juni is vanaf de parkeer-
plaats bij Bertram een BMW 
gestolen. De auto uit 2007 is 
grijs van kleur en het kenteken 
is 69-XK-TX. De diefstal heeft 
tussen acht uur in de avond 
en maandagmorgen half acht 
plaatsgevonden. Mogelijk zijn 
er getuigen. Zij worden ver-
zocht contact op te nemen 
met de politie via 0900-8844.
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Bijgaande advies van Eigen Haard wilde ik de lezers in Uithoorn en 
wijde omtrek niet onthouden. Het is een rood en duidelijk voor-
beeld van het sociale beleid van Eigen Haard en toont alle begrip en 
inzicht in de problemen van de mensen met schulden of een mini-
mum inkomen ongeacht de oorzaken. MAAR NIET HEUS! 
Een brief als betalingsherinnering voor de huur is niet voldoende. 
Deze kaart op A5 formaat wordt ook meegestuurd! Eigen Haard 
heeft in ieder geval geld genoeg om zulke belachelijke kaarten rond 
te sturen. 

Joke Morren, Uithoorn

LEZERSPOST

Moet dat zo????

De redactie van de Nieuwe Meerbode rekent het tot haar 
taak om de lezers van haar krant zo objectief mogelijk te in-
formeren. 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 tij-
dens gemeentelijke vergaderingen, bijeenkomsten of inter-
views worden gedaan, in onze krant horen. Alle lezers van 
onze krant, ook die niet bij zo’n bijeenkomst of vergade-
ring of wat dan ook aanwezig waren, behoren daarvan ken-
nis te kunnen nemen. Ingezonden brieven plaatsen wij om-
dat de afzender wil dat haar of zijn mening bekend wordt ge-
maakt in haar of zijn omgeving. Zij of hij blijft verantwoorde-
lijk voor de inhoud. Plaatsing door ons betekent niet dat on-
ze redactie een standpunt inneemt.

Mijn dochter en ik dachten op zaterdag 16 juni eens te gaan kijken 
bij het evenement “Culinair Uithoorn “.
Na de entree van €5,- per persoon betaald te hebben en wat munt-
jes te hebben gekocht voor €1,25 per stuk, gingen we kijken wat er 
allemaal te eten werd aangeboden.
Eerst viel het ons op dat het behoorlijk prijzig was, een fl esje water 
voor 2 á 3 muntjes, dat is dus omgerekend €2,50 á €3,75.
Vervolgens iets te eten gehaald; een ossenhaassaté, 2 stokjes met 
vlees dat erg taai was, ondergedompeld in de sojasaus, en niet echt 
lekker. En dat voor 4 muntjes (€5,-) per persoon.
De tortillachips met kip en gesmolten kaas was wel lekker, maar he-
laas koud. Kostte 3 muntjes (€3,75), maar dat was het wel waard.
Wat ook lekker was waren de verschillende soorten ijs. Ambachte-
lijk ijs uit Amsterdam, er was zelfs whiskey-ijs. Een milkshake kostte 4 
muntjes (€5,-), maar wel erg lekker.
Is dit evenement bedoeld voor de elite of voor iedereen, de mensen 
die er liepen bezaten een hoge mate van arrogantie.
Ik verkeerde in de veronderstelling dat dit evenement bedoeld was 
om mensen te laten proeven wat er allemaal aan eten te verkrijgen 
is bij de restaurants in Uithoorn. 
Voor het geld dat we hebben uitgegeven, hadden we bij de Mac of 
een cafetaria goed kunnen eten.
Vorig jaar is er ook iets dergelijks georganiseerd in Aalsmeer, dat was 
gezellig, betaalbaar en voor iedereen. Daar kan Uithoorn een voor-
beeld aan nemen.

Marlene Timmers uit Uithoorn

Culinair Uithoorn voor
de elite

Brandweer Uithoorn maakt 
de show op Oldtimerdag
Uithoorn/Lelystad - Zondag jl. heeft de Uithoornse brandweer deel-
genomen aan de nationale oldtimerdag in Lelystad met de TT-Ford 
autospuit uit 1926. Het was weer een uitstekend georganiseerd eve-
nement. 

Nog altijd klachten over 
geluidsoverlast N201
Uithoorn - Na de oplevering van 
de vernieuwde N201 in 2014 zijn 
er vanuit diverse bewoners groe-
peringen klachten gerezen over 
het geluidniveau dat geprodu-
ceerd wordt door passerend 
(vracht)verkeer.
En dat terwijl er aan een kant van 
de meeste bebouwing ter hoogte 
van de Europarei langs een deel 
van het tracé toch een geluids-
scherm staat.
Reden voor GemeenteBelangen 
om bij monde van fractievoorzit-
ter Herman Bezuijen tijdens de 
gemeenteraad op 31 mei hier-
over vragen te stellen. Hij liet we-
ten ‘dat overleg met de toenma-
lige portefeuillehouder slechts 
opleverde, dat de gemeente ei-
genlijk niet veel kan doen. De 
weg is eigendom van de Provin-
cie en ligt op Amstelveens grond-
gebied. Volgens Bezuijen zijn de 
bewoners toen met de provincie 
Noord-Holland in contact getre-
den en na lang beraad is beslo-
ten om metingen te verrichten. 
Hieruit kwam naar voren dat het 
geluidniveau inderdaad te hoog 
was en dat dit met name gepro-
duceerd wordt door passerend 
vrachtverkeer.
Voorgesteld werd door de pro-
vincie om op het tracé een proef 
te doen met het aanbrengen van 
zogeheten diff ractoren, ook wel 
‘whisstones’ genoemd. Inmid-
dels is ook de provincie Utrecht 
aangehaakt en hier wordt bin-
nenkort een beslissing verwacht’. 
(Een diff ractor is een betonnen 
constructie met holtes die paral-
lel aan het wegdek lopen (reso-
natoren), waardoor geluid geab-
sorbeerd wordt en geluidsgol-
ven naar boven worden gericht. 
Hetzelfde concept wordt ook wel 
aangeduid als ‘geluidsgoot’ of ‘ge-
luidafbuiger’. Het is een innovatie 
uit de koker van Ysbrand Wijnand 
van de TU Twente, die vanuit 4Si-
lence wordt doorontwikkeld en 
toegepast. Het belooft het een 
succesvolle aanvulling te worden 
op de huidige mogelijkheden 
voor geluid reducerende maatre-
gelen. De diff ractor werkt aanvul-
lend op andere maatregelen en 
kan ‘getuned’ worden voor speci-
fi eke geluidbronnen en situaties. 
Voor meer informatie en afbeel-
dingen zie www.mp.nl. Red.)

Personeelstekort?
‘Op 22 januari jl. kreeg de bewo-
nersvertegenwoordiging een be-
richt van de provincie dat in de 
loop van 2018 een klankbord-
groep zal worden opgericht waar-
bij werd toegezegd dat voor de-
ze groep ook een vertegenwoor-
diging van de bewoners uitgeno-
digd zal worden’. Zo vervolgt Ge-
meenteBelangen. ‘In dit bericht 
werd ook melding gemaakt van 
het feit dat de projectleider een 
andere functie had aanvaard en 
een defi nitieve opvolger er nog 
niet was. Op 11 april volgde een 
bericht vanuit de provincie dat er 
nog geen voortgang te melden 
was omdat er nog steeds geen 
opvolger van de projectleider ge-
vonden was. Volgens de provin-
cie was dit niet een gebrek aan 
prioriteit, maar een kwestie van 
personeelstekort.
Hierdoor zal de vorming van de 
klankbordgroep (gepland voor 
2018) ook in de vertraging ko-
men. Vervolgens ging er op 2 mei 
vanuit de gemeente Uithoorn een 
offi  ciële mededeling uit dat, gelet 
op de situatie en een uitgevoerd 
onderzoek, wordt geconcludeerd 
dat geluid reducerende maatre-

gelen op de N201 niet mogelijk 
zijn en dat het noodzakelijk is om 
een hogere grenswaarde vast te 
stellen overeenkomstig de Wet 
geluidhinder. Hiermee wordt op-
nieuw bevestigd dat het geluid-
niveau inderdaad te hoog is en 
de klacht van inwoners terecht 
is’. Aldus de introductie van Ge-
meenteBelangen.

Vragen over prioriteit
Naar aanleiding van het boven-
staande stelde GB hierover vra-
gen aan wethouder Jan Hazen, 

want personeelstekort mag toch 
geen reden zijn om de vorming 
van de klankbordgroep te blij-
ven uitstellen. 1. Wat kan het 
college doen om vaart te krij-
gen in het proefproject van de 
whisstones en te zorgen dat 
er weer prioriteit bij de pro-
vincie wordt gegeven aan een 
proef met de geluid reduceren-
de maatregel? 2. Als dit proef-
project bij de provincie loopt, 
lijkt het wat voorbarig om nu 
een hogere grenswaarde vast te 
stellen. Is het mogelijk om het 
ontwerpbesluit ‘vaststellen ho-
gere waarde geluid’ op te schor-
ten totdat meer bekend is over 
de proef en/of deze proef uitge-
voerd en afgesloten is?

Wethouder Hazen kon met de 
eerste vraag niet zoveel. Hij be-
treurde het dat de Provincie bij 
het opstarten van een traject 
de gemeente daar niet altijd 
in mee neemt. “Het was voor 
ons ook een verrassing dat dit 
soort argumenten worden ge-
bruikt om het personeelstekort 
als boosdoener aan te wijzen. 
Na contact te hebben gehad 
met de Provincie werd beaamd 
dat men bezig was met het aan-
stellen van een nieuwe project-
leider. De toezegging is gedaan 
dat een van de komende weken 
uitsluitsel wordt gegeven. Als 
college gaan we de vinger aan 
de pols houden,” aldus de wet-
houder met zijn antwoord op 
de eerste vraag.
Bij de tweede vraag lag het ant-
woord gecompliceerder en had 
(deels) te maken met het ont-
werp wijzigingsplan en het ont-
werpbesluit voor de nieuw-
bouw aan de Europarei. Wet-
houder Hazen: ”Aan zo’n ont-
werpbesluit zit altijd een onder-
zoek vast hoe het staat met de 
geluidsbelasting van de omlig-
gende wegen. Dat onderzoek 
is gedaan waarbij een verkeers-
model is gemaakt op basis van 
het aantal uren en soorten ver-
keer wat passeert. Vervolgens 
wordt daarop een theoretische 
geluidsbelasting vastgesteld. 
Die bleek voor de N201 48 dB, 
waar de maximaal toegestane 
waarde 65 dB is. De Arthur van 

Schendellaan zit boven die van 
de N201 met 57 dB, de Europa-
rei zelf met 59 dB en de Oostelij-
ke Randweg tekende 49 dB aan. 
De berekeningen vallen alle on-
der het niveau van de wettelijke 
maximale norm.
Daar zitten marges tot de toege-
stane (grens)waarden in. Het zijn 
echter theoretische waarden en 
het is lastig in te schatten hoe nu 
de werkelijke geluidsbelasting is. 
Om die reden is besloten om de 
ruimte van de marge wat op te 
zoeken, maar onder het wettelij-

Bankrekening NL23ABNA0459118994
t.n.v. Stichting OntwikkelingsSamenwerking De Ronde Venen

Schattenkerkerweg 11, 1426 AZ De Hoef.
E-mail: sosderondevenen@gmail.com

OntwikkelingsSamenwerking De Ronde Venen financiert educa-
tieprojecten. Hiermee stellen we mensen in staat zelf een betere 
toekomst te bouwen. Wij werken hierbij samen met lokale partners 
omdat we geloven dat dit medeverantwoordelijkheid creëert en een 
betrouwbare uitvoering van onze projecten garandeert.

Geslaagd!
De dagen worden langer en 
we zitten alweer af en toe bui-
ten: de zomer nadert! Iedereen 
heeft weer zin in vakantie en 
we willen weer massaal van 
het mooie weer gaan genie-
ten. Groot gelijk natuurlijk als 
je bedenkt dat de meesten van 
ons het afgelopen half jaar al-
weer het nodige (vrijwilligers)
werk verzet hebben. Maar wat 
te denken van de middelbare 
school jeugd? De hoogste klas-
sen hebben afgelopen week 
de uitslag van hun eindexa-
men gehoord. Als ik terug denk 
aan mijn eindexamenjaar, dan 
breekt het zweet me weer uit! 
Jaren lang studeren, werkstuk-
ken maken en spreekbeurten 
geven. Dat moet allemaal sa-
menkomen in een centraal 
examen zo vlak voor de zomer. 
Mij is het destijds gelukt en ook 
dit jaar zijn weer een heleboel 
scholieren en studenten ge-
slaagd; dan wel met de hakken 
over de sloot, dan wel met vlag 
en wimpel. Maar dat maakt nu 
niets meer uit: hebben is hou-
den! 
Stevig in hun schoen staand 
zijn ze klaar om de maatschap-
pij verder in te gaan. Verder, 
want in Nederland zijn kinde-
ren gewoon van kleins af aan 

al een volwaardig deel van de 
maatschappij die iedere dag 
weer een beetje meer toevoe-
gen aan onze samenleving. 
Geweldig dat ons schoolsys-
teem daar zo’n grote bijdrage 
aanlevert.
Zo niet in ontwikkelingslan-
den. Daar is onderwijs niet zo 
vanzelfsprekend en vaak af-
hankelijk van de economische 
positie van de ouders. Wie geld 
heeft, kan naar school, kan stu-
deren en een diploma behalen. 
Wie geen geld heeft, die zal zijn 
maaltje iedere dag weer bij el-
kaar moeten sprokkelen. Stich-
ting OntwikkelingsSamenwer-
king De Ronde Venen steunt 
kinderen in ontwikkelingslan-
den door voor hen schoolgeld 
te betalen. Zo kunnen wij ieder 
jaar weer kinderen een school-
jaar door helpen, zodat ook zij 
straks een eindexamen kun-
nen gaan doen, een diploma 
kunnen gaan halen en stevig in 
de schoenen staand de maat-
schappij in trekken. Dat is het 
doel van onze stichting. Daar 
strijden wij voor.
Speciaal voor alle geslaagden: 
een hele fijne zomer toege-
wenst!

Rieneke Wabbijn

ke maximum te blijven.” De mees-
te wegen – en zeker de N201 – 
blijven bij dit onderzoek met hun 
geluidsbelasting dus (ver) onder 
de wettelijke norm.

Eigen onderzoek Provincie
Volgens Herman Bezuijen is het 
opmerkelijk dat de Provincie 
toch een onderzoek gaat doen, 
waar het met name gaat om de 
geluidsoverlast door het vracht-
verkeer. “Wij zijn er als raad ook 
voor om onze inwoners te be-
schermen tegen verkeers- en ge-
luidsoverlast,” laat Bezuijen we-
ten. “Als de Provincie dit onder-
zoek wil uitvoeren en/of proeven 
wil nemen om geluid reduceren-
de maatregelen te treff en zouden 
dat met enthousiasme moeten 
begroeten. Ik vraag het college 
er druk op te houden – voor zo-
ver dat mogelijk is - dat het voort-
gang vindt.
Wethouder Hazen wees er tot slot 
op dat eventuele geluid reduce-
rende maatregelen (met whissto-
nes) op de N201 los staat van de 
berekeningen voor de geluids-
overlast voor de nieuwbouw aan 
de Europarei. Die zijn er uitslui-
tend ten dienste van het bestem-
mingsplan. De N201 ligt boven-
dien zover van de nieuwbouw 
af dat dit niet meer als storend 
wordt ervaren met 48 dB.





Regio - Tijdens AmstelProms 
2018, het grote muzikale opera 
en popconcert op zaterdag 14 ju-
li, wordt ook een Voice Kids com-
petitie georganiseerd in de mid-
dag. De winnaar van Voice Kids 
AmstelProms mag ’s avonds op 
het grote toneel het winnen-
de lied nog eens zingen. Om-
dat er dan naar alle waarschijn-
lijkheid een paar duizend men-
sen staan te kijken is dat natuur-
lijk een spannende, maar wel erg 
mooie prijs.

14 inschrijvingen zijn er binnen-
gekomen voor Voice Kids Amstel-
Proms, terwijl er eigenlijk maar 
plaats voor 10-12 was, aldus Mar-
co Lesmeister, organisator van 
AmstelProms. “We hebben een 
artikel geplaatst met een oproep 
voor kinderen om zich op te ge-
ven. Vanaf dat moment is het erg 
snel gegaan en hebben we de in-
schrijvingen moeten sluiten om-
dat we anders niet genoeg tijd 
hadden in de middag om ieder-
een een kans te geven.”
Vanaf 15:00 uur is iedereen wel-
kom op de Wilhelminakade. De 
eettentjes zijn dan open en er 
zal muziek gedraaid worden. Voi-
ce Kids AmtelProms begint om 
16:00 uur. De jury bestaat uit ge-
renommeerde muzikanten/zan-
gers die echt nuttige tips voor de 
kinderen zullen hebben.

Uiteindelijk kan er echter maar 1 
winnen, dat zal best nog een las-
tige beslissing worden voor de ju-
ry, aldus Lesmeister. “Er doen kin-
deren mee van 7 tot 14 jaar en ze 
zingen soms liedjes waarvan ik 
denk dat alleen echt heel goede 
zangers of zangeressen dat kun-

nen. Maar de kinderen gaan er vol 
voor en kennen vaak geen enkele 
angst of terughoudendheid. Dat 
maakt het dat hun stemmen vaak 
mooier klinken dan zenuwach-
tige volwassen zangers en zan-
geressen. Sommige van de deel-
nemers hebben al vaker meege-
daan aan zangcompetities, enke-
le zelfs op TV of hebben in musi-
cals gezongen.”

De tribune is gratis toegankelijk 
voor Voice Kids AmstelProms en 
er is voor alle toeschouwers heer-
lijk eten en drinken, dus ik zou ie-
dereen aanraden gezellig langs te 
komen op de kade en ter plekke 
te blijven eten.
Goede restaurants uit Uithoorn 
brengen een variëteit aan eten 
mee, dus er is voor ieder wat 
wils. Je kunt meteen een prachtig 
plaatsje op de kade of op de tri-
bune bemachtigen voor het Am-
stelProms concert in de avond, 
dat om 20:30 begint.
De tribuneplaatsen voor het con-
cert ’s avonds zijn niet gratis, die 
kunnen voor 25 euro worden ge-
kocht via de website www.am-
stelproms.nl, waarmee meteen 
ook financieel mogelijk wordt ge-
maakt om dit prachtige concert 
te kunnen organiseren.
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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 
Zijdelwaard-plein 81 Uithoorn, 
tel. 0297-562851
Apotheek Boogaard Amstelplein 
27 Uithoorn, tel. 0297-566886

DIERENHULP
Dierenambulance, 
tel: 06-53315557.

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

BRANDWEER & POLITIE
Brandweer, tel. 020-5556666. 
Politie, tel: 0900-8844.

SLACHTOFFERHULP
info: 0900-0101. 
www.slachto�erhulp.nl

PSYCHOLOGISCHE 
HULPVERLENING
Eerstelijnspraktijk voor
Psychologische Zorg
Mw. drs. FMP van Dijk, 
Aanmelding: 088-5808000
De Stroom, praktijk voor 
psychotherapie en coaching 
Mw. M. Eringa, 
Integraal Therapeut 
0297-267960, www.destroom.info
ELIAGG Uithoorn
Psychotherapeut Dr. R.J. Filius
Ondernemingsweg 230, 
1422 DZ Uithoorn, 0297-569544
www.eliagguithoorn.nl
Psychologen Uithoorn
Praktijk Van ‘t Ho�, 06-51994830
Biedt behandelingen aan 
kinderen, jongeren, volwassenen,
ouders en gezinnen
Praktijk Klerks, 06-40418725
GZ-psycholoog BIG. Behandel-
aanbod o.a. CGT, EMDR, ACT,
mindfulness, muziektherapie 
Pr. Margrietlaan 86c Uithoorn,  
www.psychologen-uithoorn.nl

COLOFON

Verschijnt woensdag
EDITIE 3
UITHOORN, DE KWAKEL, 
NES A/D AMSTEL

Postadres
Midrethstraat 9
3641 CB Mijdrecht
Tel. 0297-581698

Aanleveren van advertentie
Dinsdag voor 10.00 uur
verkoopuithoorn@meerbode.nl
Advertentieverkoop
Kees-Jan Koedam
Mobiel 06-53847419
Advertentie-tarieven
op aanvraag

Aanleveren van kopij
Maandag voor 15.00 uur
redactieuithoorn@meerbode.nl
Maximum aantal woorden: 300
Redactie:
Nel van der Pol
Mobiel 06-53847419
Correspondent
André Veenstra

Kabalen
Opgave gratis advertenties 
voor www.meerbode.nl/
kabalen-opgeven/

Druk
Janssen/Pers Rotatiedruk

Verspreiding en 
bezorgklachten
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433 

Centrale administratie
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900

Uitgave van
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht
131e jaargang

Oplage: 15.100

Ingezonden brieven
Eenieder staat het vrij te reage-
ren op artikelen of zijn mening 
te geven op ontwikkelingen die 
spelen binnen de gemeente. Uw 
ingezonden brief dient echter on-
dertekend te worden ingestuurd, 
dus voorzien van naam, adres, te-
lefoonnummer en/of e-mailadres. 
Deze gegevens worden niet volle-
dig in de krant gepubliceerd; wél 
naam en woonplaats. Anoniem 
ingezonden brieven worden niet 
in behandeling genomen. De 
redactie behoudt zich het recht 
voor brieven te weigeren dan wel 
te redigeren of in te korten. Houd 
maximaal 300 woorden aan.

Let op
Nadrukkelijk maken wij u er op at-
tent, dat door ons in deze krant ge-
produceerd 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!

Privacy
Zie onze privacyverklaring op 
www.meerbode.nl/privacy

WWW.MEERBODE.NL

Nieuwe Meerbode

Er is meer te vertellen over de 
ransuil die het haasje was na het 
kappen van zijn roestplaats. De 
komende weken vertel ik je het 
wonderlijke verhaal van de rans-
uilen van Wilnis.

De ransuil kan zijn 
draai niet vinden
De uil bleef in de buurt van zijn 
vertrouwde, gekapte boom rond-
hangen. Toch koos hij geen nieu-
we vaste roestplaats uit, maar 
rustte dan weer in de ene en dan 
weer in de andere boom  in om-
liggende straten. Veel buurtbe-
woners spotten de ontheemde 
uil, in de weken na de kap van zijn 
roestboom.

Braakballen en poep 
op de stoep
Vorige week, vijf weken na de 
kap, kwam een jonge natuurlief-
hebber, de tienjarige Twan, naar 
me toe gerend en gaf me een uit-
gebreid verslag van al zijn bevin-
dingen. Het was hem opgevallen 
dat er onder de boom naast de 
gekapte boom veel vogelpoep 
lag, en na enig speuren had hij ui-
lenballen gevonden. Hij trok me 
aan mijn mouw naar de boom 
en liet me de uitgepluisde botjes 
zien en de poep op de stoep.

“Kijk omhoog, daar hoog in de bo-
men zit hun nest.” Het was me wel 
opgevallen dat er een oud ekster-
nest zat, maar het was nooit bij 
mij opgekomen dat er ook daad-
werkelijk eieren van de uil in kon-
den zitten. Ik had de uil maar één 
keer in gezelschap van een ande-
re uil gezien tussen de bomen. Ik 
had er niet aan gedacht dat het 
vrouwtje al die tijd verscholen in 
het nest had zitten broeden. 

Takkelingen
Die avond keek ik vanaf het bal-
kon eens goed naar dat oude ek-
sternest. De zon ging net onder, 
de uilen zouden actief worden. 
Eerst zag ik de indrukwekkende 
uil stilletjes in de boom, naast het 
nest. Daarna zag ik eerst één en 
daarna nóg een grote beige plui-
zenbol. Ze wipten al van tak naar 
tak. Twee beige donzig verenpak-
ken met donkere ogen. Ik hoor-
de ze roepen naar elkaar, en naar 
hun ouders, een hoog gepiep. Nu 
was dat rare geluid wat ik de af-
gelopen dagen steeds hoorde 
ook verklaard. Wat een prachtig 
setje. Ik rekende het even vlug 
na. De broedperiode is ongeveer 
achtentwintig dagen. Deze jon-
gen moesten al minstens drie we-
ken oud zijn, want ze zaten vol in 

het dons en hupten op de takken 
heen en weer. ‘Takkelingen’ wor-
den ze in dit stadium genoemd. 
Het vrouwtje zat dus al te broe-
den op het moment van de kap. 
Het mannetje bleef logischerwijs 
in de buurt... 

Wat een geluk...
Wat een geluk dat de uilen niet 

Het wonderlijke verhaal van 
de ransuilen van Wilnis

Deel 1

zó geschrokken waren dat ze 
hun nest verlieten, toen de boom 
naast hun nest omgezaagd werd. 
En wat een geluk dat er nu twee 
jonge ransuiltjes in de takken van 
de hoge bomen op en neer wip-
pen.
En dat nog wel naast mijn huis. Ik 
kan ze elke dag even gaan bekij-
ken.

Volgende week deel 2: Vliegen 
kun je niet meteen… en het is 
ook best gevaarlijk in een straat 
met auto’s en katten…

Kelly Kessen,
natuurmens in hart en nieren

Voice Kids AmstelProms 
nu al groot succes

Bilderdijkhof 1 
Uithoorn

Tel. 0297-567209

WEEKAGENDA PARTICIPE
ZOMERBINGO 
Gezellige zomerbingo vrijdag 
13 juli 2018 in de Bilderdijkhof. 
Het wordt een middag in va-
kantiesfeer met een tropische 
verrassing in de pauze. 
Aanvang 14:00 uur, zaal is 
open vanaf 13.30 uur. 
De entree is €2,50 voor 2x kof-
fie of thee en de tropische ver-
rassing. Kaarten zijn verkrijg-
baar bij Rineke, beheerder van 
de Bilderdijkhof, en in de zaal 
indien nog voorradig. We spe-
len 4 rondes met een pauze. 
Bingokaartjes zijn €0,50 per 
stuk. We sluiten af rond 16.30 
uur.

H EN A MODE
Vrijdagmiddag 29 juni verzorgt 
H & A Mode weer een mode-
show in wijkcentrum Bilder-
dijkhof. Tijdens deze mode-
show wordt een High Tea ge-

serveerd. Na afloop is het mo-
gelijk om kleding te passen en 
te kopen. Kaartjes à €4,- ver-
krijgbaar bij wijkcentrum Bil-
derdijkhof. Graag vooraf aan-
melden. 

ONTMOETINGSGROEPEN  
• Maandag 25-06-2018 creatie-
ve inloopmiddag bij de dag-
besteding Ontmoetingsgroep 
Uithoorn Van 13.30-15.30 uur 
mogelijkheid om mee te doen 
aan de workshop sleutelhan-
ger maken. Kosten €5,-  thee/
koffie en materiaal
Graag vooraf aanmelden 0297-
533540
 
• In de zomer kunt u meedoen 
met de dinsdaggroep, koffie, 
samen de krant doornemen, 
gym op de stoel.
Of gewoon voor een gezellige 
babbel. Telefoon 0297-533540

Verhalenroeitocht op Botshol
De Ronde Venen - Al eens mee-
geweest met één van de verha-
lenroeitochten op Botshol? Joke 
Dekker van vertelkring ‘De Schat-
kist’ en Elza Vis van ‘Binnenste-
Buiten’ doen samen nu al voor het 
10e jaar deze speciale en unie-
ke verhalenroeitocht in het bij-
zondere natuurgebied Botshol. 
Zij zoeken verhalen die passen in 
dit stille en sfeervolle waterrijke 
gebied. Het gaat niet om de ken-
nis van alles wat er leeft maar om 
de beleving. Als je dit een keer 
wilt ervaren: tussen het riet ‘aan-
leggen’, je handen niet snijden 
aan de rietstengels, de waterle-
lie zien bloeien  en de stem van 
de verhalenvertellers die je mee-
nemen naar de diepte onder de 
waterspiegel of wonderlijke ver-
halen weten over de bewoners 
rond en in de plas…… geef je 
dan op! Deze tocht is op donder-
dag 21 juni.
Halverwege leggen we even aan 
bij een eiland om te genieten 
van een sapje en een hapje. De 
verhalenvertellers wisselen van 

boot en piepend knarsen de rie-
men en spat het water op in de 
smalle vaarten met de rietkragen. 
Je ziet en voelt het aan álles: de 
zomer is begonnen! Tijd: 19.00-
ca. 21.30 uur.
Kosten: €9,- p.p. 
Afvaart: Roeibotenverhuur Ver-
weij, Botshol 14, 1391 HP Abcou-
de
Opgeven: Joke Dekker-Booij, tel 
06-10814589

Open Dag Tuin Bram de 
Groote 1 juli 2018
Regio - Regio - Op 1 juli is al weer 
de vierde open dag in de Tuin van 
Bram de Groote in Uithoorn.
Het is nu volop zomer en alle 
kleuren van de regenboog zijn te-
rug te vinden in de borders  van 
de tuin: rode papavers, oran-
je havikskruid, gele ganzenbloe-
men, roze bolderik, blauw kom-
kommerkruid en alles wat daar-
tussenin zit. U bent weer van har-
te welkom tussen 13.00 en 16.00 
uur en … er is nog steeds honing 
te koop.  De Tuin van Bram ligt in 
Uithoorn op de hoek van  de Bo-

terdijk en Elzenlaan. U kunt naar 

binnen via de zijingang tegen-
over de werkschuur van Land-
schap Noord Holland (Elzenlaan 
(nr. 27).
Fietsen kunnen worden gestald 
bij de werkschuur. De toegang is 
gratis.





aan te vullen. Uit oogpunt van 
voorzichtigheid heeft het college 
de raad dringend aangeraden om 
het binnengekomen precariogeld 
op voorhand (nog) niet te beste-
den, voordat er een definitieve 
uitspraak over is. In de algeme-
ne risicoreserve is een risico op-
genomen volgens de bestaande 
systematiek, hetgeen neerkomt 
op een reservering van 1,4 mil-
joen euro. De gemeente is terug-
houdend geweest met investerin-
gen, waardoor de schuldenlast in 
2017 is gedaald. Door alle maatre-
gelen uit de afgelopen jaren is er 
de mogelijkheid om beleidskeu-
zes te blijven maken. Zorgvuldig 
omgaan met de financiële midde-
len blijft noodzakelijk, gezien de 
schuldpositie, het weerstandsver-
mogen en het risicoprofiel.
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Uitje naar Tuincentrum 
het Oosten
Regio - Uithoorn - Op maandag, 
dinsdag en vrijdag zijn, mantel-
zorgers, vrijwilligers en medewer-
kers  en deelnemers van de dagbe-
steding Ontmoetingsgroepen Uit-
hoorn naar het Tuincentrum het 
Oosten geweest. Complimenten 
voor de dames van het restaurant, 

Lida en Daniëlla van Tuincentrum 
het Oosten, die er elke keer weer 
een feestje van maakten met koffie 
en gebak en een heerlijke lunch. 
Met zijn allen hebben ze genoten 
van alle prachtige voorjaarsplan-
ten, vaste kamerplanten, buiten-
planten. Iedereen heeft genoten

Kinderen van Het Duet 
in actie tegen zwerfafval 
Uithoorn - Minder zwerfafval is 
beter voor mens en dier! Zowel in 
de wijk als in zee. Dat is wat ‘Let’s 
Do It Kids’ recentelijk aan de kin-
deren van Het Duet in Uithoorn 
heeft meegeven in een thema-
dag over de plastic soep en recy-
cling. Met een leuke en leerzame 
dag maakt dit project kinderen 
bewust van (zwerf )afval. Want 
zwerfafval op de stoep wordt uit-
eindelijk plastic soep. Met vre-
selijke gevolgen voor (huis)die-
ren in de wijk tot aan dieren in de 
Noordzee. Kinderen zijn de toe-
komst. Maar hoe mooi is die toe-
komst, als we hier niets aan doen?
Van zwerfafval naar plastic soep
Op uitnodiging van de Gemeen-
te Uithoorn vertelden ‘storytel-
lers’ van Let’s Do It Kids alles over 
zwerfafval en recycling. Tijdens 
de gastlessen wordt uitgelegd 
hoe zwerfafval op straat uiteinde-
lijk plastic soep wordt in de sloot 
en in zee. Petra Goesten, direc-
teur van het Duet, licht enthou-
siast toe: “Wat een leuke ochtend. 
De kinderen van de groepen 1 
t/m 3 werden op een hele ver-
rassende manier naar het theater 
geleid en kregen daar via een kin-
dertheater inzicht waarom een 
schone natuur belangrijk is. De 

overige groepen zijn weer meer 
bewust geworden wat afval kan 
doen en hoe makkelijk het weg-
gegooid wordt. Er is rondom de 
school veel afval gevonden, maar 
liefst 20 vuilniszakken werden de-
ze ochtend gevuld! Een hele leer-
zame dag met een enthousiaste 
begeleiding. 

Verpakkingsmateriaal 
In de vele afvalzakken met zwerf-
afval zat vooral veel kleine dingen 
zoals sigarettenpeuken maar ook, 
energydrank, drinkpakjes, flesjes, 
chipszakken, wikkels van repen, 
plastic bekers en zelfs een was-
rek. Kinderen zijn altijd zichtbaar 
opgetogen met alles wat ze vin-
den. Ze vertellen er graag over en 
op die manier bereikt Let’s Do It 
Kids niet alleen de schoolgaande 
kinderen maar ook broertjes, zus-
jes en (groot)ouders. Uiteindelijk 
staat voorkomen van zwerfafval 
voorop. Let’s Do It projectmana-
ger Sjaak Veeken: “Voorkomen is 
beter dan genezen, daarom wor-
den schoonmaakacties altijd ge-
combineerd met een leuk en 
leerzaam programma over zwerf-
afval, afvalscheiding en recycling. 
Want dan sla je twee vliegen in 
één klap!”

Landelijk protest 
luchtvaartgroei
Regio - Regio. Het Landelijk Be-
woners Beraad Luchtvaart (LBBL) 
organiseert op zaterdag 23 juni 
a.s. op het Museumplein in Am-
sterdam vanaf 13.00 uur een lan-
delijke protestbijeenkomst. De af-
deling van Uithoorn neemt er ook 
aan deel. In 6 steden, t.w. Amster-
dam, Rotterdam, Zwolle, Maas-
tricht, Eindhoven en Groningen 
(Eelde) geeft het LBBL met el-
kaar een rood sein aan de lucht-

vaart om te stoppen met uitbrei-
ding en groei vanwege de fy-
sieke en geestelijke overlast die 
dit met zich meebrengt en me-
de daardoor de gezondheid van 
veel mensen in gevaar brengt. 
Wie belangstelling heeft om deel 
te nemen kan op eigen gelegen-
heid naar het Museumplein gaan 
om zich aan te sluiten. Kijk voor 
het programma en de locatie op 
www.stopluchtvaartgroei.nl.

Begrotingsoverschot 
gemeente pas in 2020
Uithoorn - Waar in oktober 2016 
wethouder Hans Bouma nog 
sprak over een sluitende pro-
grammabegroting voor 2017, 
weliswaar met aanvulling van 
1,7 miljoen euro uit de budgete-
galisatiereserve (het spaarpot-
je van de gemeente), ziet hij met 
zijn ambtelijke staf op voorhand 
nog altijd geen kans de begroting 
echt en zonder aanvulling uit de 
spaarpot, op z’n minst neutraal te 
krijgen, laat staan af te sluiten met 
een overschot. Volgens de wet-
houder zal dat pas in 2020 het ge-
val zijn. Voor 2018 en 2019 wor-
den ook nog een tekort verwacht, 
zij het lager maar vanaf 2020 is er 
volgens hem een structureel be-
grotingsoverschot.
Dit keer heeft de gemeente Uit-
hoorn het jaar 2017 afgesloten 
met een verlies van 1,29 miljoen 
euro. Aan de gemeenteraad is 
voorgesteld om het verlies te dek-
ken uit de budgetegalisatiereser-
ve. De stand van de budgetega-
lisatiereserve per 1 januari 2018 
bedraagt nog maar 4,5 miljoen 
euro. Dat potje zal nodig een keer 
moeten worden aangevuld.

In de begroting 2017 werd in eer-
ste instantie rekening gehouden 
met een verlies van 1,68 miljoen 
euro. In de tussentijdse rapporta-
ges is dit bijgesteld naar 0,45 mil-
joen euro. Het begrote incidente-
le verlies in het jaar 2017 kwam 
mede vanwege de doorontwik-
keling van Duo+. Daarnaast ble-
ken de kosten voor specialistische 
jeugdhulp in 2017 in werkelijk-
heid hoger uit te vallen. Er is meer 
zorg gefactureerd door de jeugd-
hulpaanbieders dan in de begro-
ting was geraamd.

Precariobelasting
In 2017 heeft de raad nieuwe nor-
men voor het weerstandsvermo-
gen vastgesteld. Daarmee gaf de 
raad verder richting aan het finan-
ciële beleid, in het verlengde van 
de nota financieel gezond. De af-
gelopen jaren is een traject inge-
zet om de gemeente Uithoorn 
weer financieel gezond te maken. 
Zo zijn de nodige ingrepen ge-
daan om een toekomstbestendi-
ge begroting te maken en het ei-
gen vermogen op termijn te ver-
sterken. In 2016 is de precario-

belasting op kabels en leidingen 
geëffectueerd. Er loopt nog een 
rechtszaak tegen de gemeente 
over de aanslag 2016. De mening 
van het college van Uithoorn is 
dat Uithoorn een terechte belas-
ting op de juiste gronden en wij-
ze oplegt. Het is dan ook de ver-
wachting dat de precariobelas-
ting over 2017 volledig opgelegd 
en ontvangen gaat worden. De in-
komsten uit de precariobelasting 
2017 van 1,5 miljoen euro zijn ge-
bruikt om het eigen vermogen 

Inwoners brengen nieuwe 
burgemeester in beeld
Vervolg van  de voorpagina

Hij neemt beslissingen die in het 
belang zijn van de bewoners en 
zijn regio. Hij neemt geen be-
slissingen die alleen worden ge-
nomen ten behoeve van de per-
soonlijke prestatiegerichtheid.

De resultaten van de enquê-
te worden door de gemeente-
raad meegenomen bij het opstel-
len van de profielschets. Daarvan 
is een rapport opgesteld dat be-
langstellenden ook kunnen na-
lezen op de website van de ge-

meente Uithoorn: www.uithoorn.
nl/inwoner-ondernemer/nieuws.

Krijgsartikel
Donderdag 14 juni werd de pro-
fielschets, opgesteld door de raad, 
tijdens een korte raadsvergade-
ring besproken in het bijzijn van 
de Commissaris van de Koning 
van Noord-Holland, Johan Rem-
kes met zijn secondant, chef ka-
binet Alexander Dalenoort. Ach-
ter de tafel hadden ook plaatsge-
nomen Benno van Dam, fractie-
voorzitter van Ons Uithoorn, te-
vens avondvoorzitter en griffier 

Hans van Leeuwen. De heer Rem-
kes kreeg het woord waarbij hij 
aandachtspunten voor de proce-
dure ter tafel bracht en alle on-
derdelen van de profielschets on-
der de loep nam. Daarbij zich po-
sitief kritisch uitend ten aanzien 
van de omschreven taken en rol-
len van de burgemeester en de 
verordening. Remkes gaf desge-
vraagd ook antwoord op vragen, 
formuleerde toevoegingen en 
stelde aanpassingen voor. Uitein-
delijk hoefde de profielschets niet 
te worden herschreven, hooguit 
is er sprake van hier en daar eni-
ge aanvulling en in bepaalde zin-
sneden zou wat meer verklarende 
tekst op zijn plaats zijn. De Com-
missaris wees er verder op dat de 
vertrouwelijkheid van het proces 
(verordening) strikt moet worden 
gehandhaafd en dat er geen en-
kel gegeven betreffende de kan-
didaten die zich voor de vaca-
ture van burgemeester hebben 
opgegeven, noch van de voort-
gang, naar buiten mogen wor-
den gebracht. Hiervoor zijn straf-
maatregelen van kracht. De ver-
trouwenscommissie die hiervoor 
wordt benoemd, kan zelfstandig 
geen inlichtingen inwinnen, maar 
kan dat alleen doen via de kabi-

netschef. De leden van de ver-
trouwenscommissie kunnen ook 
niet terugkoppelen op hun frac-
tie. Na de procedure kunnen er 
eveneens geen mededelingen 
gedaan worden over de kandi-
daten. Remkes noemde deze za-
ken het ‘krijgsartikel’. Alle fractie-
voorzitters van de raad nemen zit-
ting in de vertrouwenscommissie; 
dat zijn er dan 7. Aan de commis-
sie wordt ook een wethouder toe-
gevoegd als adviseur (niet stem-
hebbend). Tot slot worden de grif-
fier en de gemeentesecretaris ge-
vraagd als ambtelijke ondersteu-
ning. In Uithoorn is geen ambts-
woning meer voor de burgemees-
ter. Hij (of zij) dient zich echter wel 
zo snel mogelijk in de gemeente 
te vestigen en krijgt daarvoor een 
jaar de tijd als overgangsrege-
ling. Na afloop van het vergader-
gedeelte werd er gestemd waar-
bij de raad de profielschets voor 
de nieuwe burgemeester heeft 
vastgesteld. Dat is dus inclusief 
de uitkomsten van de enquête. 
Eveneens was dat het geval bij 
de stemming over de benoeming 
(per acclamatie) van de leden van 
de vertrouwenscommissie. Ook 
daarmee ging de raad akkoord. 
De Commissaris gaf in zijn slot-
woord aan tevreden te zijn over 
de verordening voor de vertrou-
wenscommissie en profielschets 
die er in zijn ogen prima uit za-
gen! “In de hoop dat wij de zoek-
tocht naar een hele goede bur-
gemeester voor Uithoorn mogen 
voltooien,” aldus Remkes.

Examenkandidaten KnA 
allen geslaagd
Uithoorn - Afgelopen zaterdag 
vonden de jaarlijkse examens 
plaats van de Muziekorganisa-
tie Noord-Holland en Utrecht in 
het gebouw van de Hint in Wil-
nis. Ook Muziekvereniging KnA 
had een aantal kandidaten: Ala-
na Coenen, zij deed B examen op 
de altsaxofoon, Robin Vermeij en 
Tim Taanman deden A examen 
op hoorn, een zeer moeilijk in-
strument, Jelle Taanman en Luc-
ca Bazuin gingen voor het B exa-
men op trompet. Zij zijn alleen 
geslaagd met mooie cijfers. Ala-
na, Lucca en Robin spelen inmid-
dels in het grote orkest van KnA, 
zij zullen dan ook te horen zijn tij-
dens AmstelProms, het prachtige 
evenement aan de Amstel op 14 
juli a.s. Tim en Jelle spelen in het 
Leerlingenorkest. Het leerlingen-
orkest wordt gevuld door begin-
nende muzikanten; jonge kinde-
ren die net met hun lessen be-

gonnen zijn maar ook de deelne-
mers aan het project ‘Middelbare 
Muziek Meesters’.

Proefperiode
Muziekvereniging KnA biedt mu-
zikanten van middelbare leef-
tijd de mogelijkheid om voor een 
proefperiode van 6 maanden lid 
te worden van KnA. In die tijd krij-
gen ze wekelijks les op een in-
strument naar keuze. Na afloop 
van de periode van 6 maanden 
sluiten we af met een concert 
wat door alle leerlingen wordt 
gegeven (oud en jong), samen 
met het KnA Orkest. Op die ma-
nier kunnen ze met beperkte er-
varing toch ondervinden hoe het 
is om in een orkest te spelen en 
of ze het bespelen van een instru-
ment voldoende leuk vinden om 
daar mee door te gaan. Meer info 
of inschrijven? Neem contact op 
met kna.secretariaat@gmail.com

Auto total loss 
na ongeval

Uithoorn - Even voor half twee 
in de nacht van zaterdag 16 op 
zondag 17 juni heeft een een-
zijdig ongeval plaatsgevonden 
in de Thamerlaan. Een 24-jarige 
bestuurder van een Volkswagen 
busje reed in de richting van de 
N196 en is waarschijnlijk bij de 
lichte knik in de weg de macht 
over het stuur kwijt geraakt. De 

auto raakte met het linkervoor-
wiel een stalen plaat waardoor 
het wiel afbrak. De auto knalde 
door, maaide een lantaarnpaal 
uit de grond en kwam tot stil-
stand tegen een kampeerwagen. 
De bestuurder, een 24-jarige man 
uit De Hoef, bleef ongedeerd. Zij 
busje is total loss weggesleept. 
Van de man is een speeksel-
test afgenomen. In de auto wer-
den lege zakjes wiet of hasj aan-
getroffen. Mogelijk had hij drugs 
gebruikt. De monsters zijn opge-
stuurd voor onderzoek.
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Mijdrecht – Zaterdag jl. was het 
de gehele dag weer een druk-
te van belang in en om het 
Mijdrechtse dorpscentrum. Voor 
de zesentwintigste keer werd het 
jaarlijks terugkerende Straatthea-
terfestival gehouden. Ook dit jaar 
was het de organisatie weer ge-
slaagd een  groot aantal natio-
nale en internationale straatthe-
aterartiesten naar Mijdrecht toe 
te halen. Dit aangevuld met fan-
tastische optredens van Ronde-

veens talent, maakte de dag tot 
een waar feest. Het weer was ge-
weldig, niet te warm, niet te koud, 
niet teveel zon en geen spettertje 
regen, het kon bijna niet mooier. 
Hoewel het door de gehele dag 
door gerekend best heel wat be-
zoekers trok, was de algehele in-
druk, dat het toch een stuk min-
der druk was dan voorgaande ja-
ren. Aan de artiesten lag het niet, 
het was werkelijk weer geweldig 
wat deze mensen laten zien. 

Straattheaterfestival 
De Ronde Venen: minder druk, 
maar niet minder fantastisch





Uithoorn - Na weken van zonovergoten dagen lijkt 

het op woensdag 13 juni, de Nationale Jantje Beton 

Buitenspeeldag, een grijze dag te gaan worden. Maar 

speciaal voor deze middag komt de zon toch tevoor-

schijn en wordt het héérlijk weer om buiten te spelen. 

Videt heeft de Jantje Beton Buitenspeelmiddag in Zij-

delwaard georganiseerd; Buurtbeheer Centrum in het 

Oranjepark. Beide parken werden geopend door Uit-

hoornse wethouders; Ria Zijlstra opende de buiten-

speelmiddag in Zijdelwaard; Hans Bouma in het Oran-

jepark.

VAN ALLES TE DOEN
Beide parken werden omgetoverd tot een walhalla 

voor kinderen met springkussens, opblaasbare attrac-

ties; een pannaveld, limbo dansen, darten, een levend 

tafelvoetbal en een stormbaan. Het kón niet op! De 

kinderen konden dan ook niet wáchten tot ze aan de 

beurt waren. Jongens én meisjes kregen in beide par-

ken een dansworkshop van Melanie van Dans Centre 

Uithoorn. In Zijdelwaard leerde een capoeiraleraar de 

kinderen de Braziliaanse combinatie van muziek, acro-

batiek, dans en gevecht. In het Oranjepark zaten zowel 

meisjes als jongens geduldig in de rij om door Ange-

lique de Wilde geschminkt te worden. 

In Zijdelwaard probeerden 2 koppels van kinderen, 

terwijl ze met met de armen of benen aan elkaar ge-

bonden waren, als eerste over de streep te komen. Met 

bamboestieken (bamboestokken en elastieken) maakt 

een aantal jongens ingewikkelde creaties en in de al 

aanwezige zandbak vermaken twee peuters zich met 

wat speelgoed. 

In het Oranjepark konden de kinderen sjoelen in een 

reuzen sjoelbak, 4 op een rij spelen, hun zenuwen bij 

de spiraal bedwingen, blikgooien en nog vele andere 

attracties. Wethouder Bouma kneep er tussenuit toen 

hem werd gevraagd om te limbodansen. Het Oranje-

park werd onverwacht verrast met de komst van Bel-

lenfeest, die de kinderen liet genieten van duizenden 

zeepbellen. Natuurlijk hadden de kinderen niet meer 

gerekend op de komst van Koning Willem Alexander 

en Koningin Maxima; maar gelukkig kwamen zij dank-

zij het poppentheater van Frans Hakkemars tóch en … 

vonden zij ook de gestolen kroon weer terug!

WAT LEKKERS VOOR DE KINDEREN
In Zijdelwaard stond een JOGG/ClubFit tent waar ie-

dereen water kon tappen uit de watertonnen. Bij dië-

tiste Lonneke de Bruijne en leefstijlcoach Ilonka den 

Ouden van FunFit konden de kinderen zelf een bijzon-

dere watercocktail maken. In het Oranjepark stonden 

er drommen kinderen in de rij om wat lekkers en een 

ijsbon voor een gratis ijsje bij Esplanade te bemachti-

gen. 

VEILIGHEID
Natuurlijk heeft de organisatie van beide parken voor-

zieningen getroffen voor de veiligheid. Er waren EHBO-

ers aanwezig, die het gelukkig rustig hielden. Ook de 

AKU Verkeersregelaars bij het Oranjepark hadden al-

les onder controle.

EÉN GROOT FEEST
Het is in beide parken een supergezellige middag ge-

worden, welke gezamenlijk zijn bezocht door zo’n 600 

(!) kinderen. Alle kinderen en hun ouders/begeleiders 

hebben zichtbaar genoten. 

Beide speelmiddagen waren niet mogelijk geweest 

zonder de medewerking van de Gemeente, Stichting 

Promotie Uithoorn & de Kwakel, het Initiatievenfonds, 

Buurtbeheer Centrum en alle sponsoren:  Zorg en Ze-

kerheid, FunFit, Lonneke de Bruijne (diëtiste), Cafeta-

ria Friends, COOP, VAZ Global, Esplanade, DUO Plant 

en Bruna. Via deze weg willen we ook de plusminus 

50 vrijwilligers en stagiaires nogmaals bedanken voor 

hun bijdrage. 

De jaarlijkse Nationale Buitenspeeldag is een initiatief 

van Jantje Beton en kinderzender Nickelodeon, om 

aandacht te besteden aan het feit dat kinderen steeds 

minder buitenspelen. Ook een Jantje Beton Buiten-

speelmiddag organiseren? Mail Sylvia Zethoven van 

Buurtbeheer Centrum sylvia.zethoven@gmail.com
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JANTJE BETON BUITENSPEELMIDDAG ZIJDELWAARD EN ORANJEPARK; 
ÉÉN GROOT SUCCES!
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Eerste Rondje Zijdelmeer 
groot succes
Regio - In het kader van het Auto 
Berkelaar Zomeravondcircuit was 
op 15 juni 2018 het Rondje Zijdel-
meer gepland, een nieuw evene-
ment op de Uithoornse kalender.

Voor de organisatie van atletiek-
vereniging AKU was het onzeker 
of deze eerste hardloopversie van 
het Rondje Zijdelmeer zou aan-
slaan bij de inwoners van Uit-

hoorn en omgeving. Voor velen is 
het rondje iets dat zij regelmatig 
lopen, maar het is natuurlijk altijd 
de vraag of deze lopers aan dit 
loopevenement mee zullen doen.

De organisatoren waren aange-
naam verrast toen vanaf 19.00 
uur een bont gezelschap enthou-
siaste lopers het terrein van Ho-
tel Lakesite op kwamen lopen 

Al drie lijnen bij 
Zomerbridge De Legmeer
Regio - Regio - Vier en veertig zo-
merbridgeparen noopten al op 
de tweede avond tot het samen-
stellen van een A-, B- en C-lijn. 
In de A-lijn, met achttien paren, 
stuntten Johan Le Febre & Wim 
Slijkoord door met 63,80% niet al-
leen hier de beste te zijn, maar zo 
ook het hoogste percentage van 
allen te behalen. Op twee ein-
digden, op afstand, Frans Kaan-
dorp & Lijnie Timmer die met 
55,99% het achtervolgende pe-

loton aanvoerden. Gerda Scha-
vemaker & Jaap Kenter deelden 
de plekken drie en vier en ook de 
wijn met Francis Terra & Margo 
Zuidema met een gezamenlijke 
55,73%. Gijs de Ruiter & Ger Quel-
le volgden als vijfde met 54,69% 
en moesten dus alleen met de 
eer genoegen nemen. In de B-
lijn was de eerste plaats wegge-
legd voor Ineke Koek & Ellen van 
der Toorn die op 59,38% uitkwa-
men. Wim Röling had zich verze-

Veteranen van UWTC 
goed in vorm
Regio - Het afgelopen weekend 
hebben de UWTC renners Leen 
Blom en Guus Zantingh vetera-
nen wedstrijden gereden bij de 
69+. Zaterdag 16 juni gingen de 
renners van start in Amersfoort. 
Even voor half koers wisten vier 
renner een kleine voorsprong te 
nemen met daarbij Leen Blom, 
maar met nog 8 ronden te gaan 
werden zij ingelopen en kreeg 
niemand meer de ruimte om weg 
te komen. De wedstrijd werd ge-
wonnen door Guus Zantingh uit 
Mijdecht voor Kees Verdouw uit 
Driehuis, 3e werd Hans van Ba-
vel uit Sint Anthonis. Leen Blom 
finishte als 10e.
Zondag 17 juni stonden de ren-
ners aan de start in Woerden. Bij 
de 69+ werd er vanaf aanvang 
volop gedemarreerd en na 15 
ronden ontstond een kopgroep 
van 5 renners met daarbij Leen 
Blom en Guus Zantingh maar zij 
wisten helaas niet vooruit te blij-
ven. De wedstrijd werd gewon-
nen door Guus Zantingh voor 
Hans Van Bavel en 3e werd Piet 
Gruteke uit Rotterdam. Leen ein-
digde als 6e.

Veteranen koers
Donderdag 14 juni is de laatste 
wedstrijd van het Joop van Nim-
wegenklassement verreden. Tien 
donderdagavonden koers voor 
de veteranen op de Nedereindse-
berg in Nieuwegein. In de laatste 
wedstrijd was het John Tromp die 
na 15 minuten koers succesvol 
uit het peloton wist te ontsnap-
pen. Na 2 rondes wist Ron Pfaffen 
aan te sluiten en samen wisten ze 
na een half uur hard fietsen, on-
danks de harde wind, het pelo-
ton op een ronde te zetten. Uit 
dit peloton waren Jan Willem van 
Soest en Piet Hoevers weggere-
den. Ron Pfaffen had nog energie 
over en reed solo naar van Soest 
en Hoevers toe. In de eindfase 
van de wedstrijd naderde zij heel 
dicht het peloton. Pfaffen sprong 
echter weg en pakte zo zeer 
sterk de winst. John Tromp zag 
zijn inspanningen beloont met 
de tweede plaats en het podi-
um werd compleet gemaakt met 
Piet Hoevers op de derde plaats. 
In het eindklassement werd John 
Tromp vierde, hij had één wed-
strijd uit de serie gemist.

TTC de Merel 
organiseert Ankertour
Regio - Voor de 3e keer organi-
seren TTC de Merel en WTC uit 
Woerden de Ankertour deze keer 
op zondag 23 juni a.s. Een tocht 
voor wielrenners, toertocht rij-
ders en families. Het doel van de-
ze fietstocht is om meer bekend-
heid te vragen voor de twee In-
loophuizen in de regio. Inloop-
huis ’t Anker en inloophuis ‘Leven 
met kanker’ in Woerden. Beiden 
gevestigd in het Groene Hart, bie-
den een ontmoetingsplaats voor 
mensen die leven met kanker en 
hun naasten. Iedereen die met 
kanker in aanraking is gekomen, 
patiënten, ex-patiënten, naasten 
of nabestaanden kunnen hier te-
recht om hun ervaringen te delen 
met lotgenoten of deel te nemen 
aan uiteenlopende activiteiten. 
Er worden vier fietsroutes uitge-

zet: 15 km, 40 km, 70 km en 110 
km. Deze routes worden met de 
bekende gele Merel bordjes aan-
gegeven, zodat verkeerd rijden 
onmogelijk is. Er kan zowel vanuit 
Mijdrecht, bij ‘t Anker, als Woer-
den (Waardsedijk 40 (WTC) wor-
den gestart, de inschrijvingskos-
ten bedragen €5,- voor de 15 en 
40 km en €7,- voor de 70 en 110 
km. Je kunt starten tussen 8.30 
uur en 11.00 uur en de sluitings-
tijd is 16.00 uur.  Op beide locaties 
verzorgen de vrijwilligers van de 
Inloophuizen koffie, thee, fris en 
lekkers waarvoor een vrijwillige 
bijdrage wordt gevraagd.
Zet deze datum in je agenda, doe 
mee en stimuleer mensen in jouw 
omgeving om ook deel te nemen. 
De fietstocht is geschikt voor elke 
fiets, dus ook een elektrische!

Wandelen, eten en dansen
Regio - Natuurlijk kanker is een 
serieus onderwerp, maar veel 
(ex)-patiënten hebben de kunst 
van het vieren van het leven om-
armt. Dat merken ze ook altijd 
weer bij Inloophuis ’t Anker, ple-
zier maken en heerlijk lachen 
lucht op. Vandaar dat er tijdens 
de 12 uur van De Ronde Venen 
op 7 juli a.s. veel aandacht is voor 
genieten van het leven en plezier.
’s Morgens vroeg staat Mobiele 
Barista Marlies klaar om voor jou 
een heerlijke cappuccino te ma-
ken of een latte natuurlijk. Maar 
ook de rest van de dag kun je je 
culinair laten verwennen. Pael-
la van Carlos, Hamburgers van 
Restaurant Burgerlijk, IJsjes van 
De IJsbeer of gewoon tost’s, pof-
fertjes of een sateh. De bar is ge-
opend en ook daar word je be-
diend door enthousiaste vrijwil-
ligers. 

Wandeltocht
Tijdens de wandeltocht loop je el-
ke ronde over een evenementen-
terrein, hier staat voor elk team 
een picknicktafel en is er van alles 
te beleven. Op het grote podium 
treden de hele dat allerlei arties-
ten en bands belangeloos op. Van 
Hollandse meezingers tot pop-
classics en polonaise tot funk, laat 
je meevoeren op de klanken van 
Mark Fledderman, het Meezing-
team, De Bent, Thomas Ouds-
hoorn, FunkyHotSpots en Toine 
Kremer. Of dans mee met de dan-
seressen van Dansschool Nicole. 

En uiteraard is er ook dit keer een 
optreden van het smartlappen-
koor Licht ’t Anker bestaande uit 
bezoekers van ’t Anker. 

Optreden
Het meest memorabel wordt on-
getwijfeld het optreden van An-
nemarie Stolwijk tijdens de licht-
jesronde die start om 21.00 uur. 
Langs het hele parcours staan 
dan brandende kaarsjes: inspira-
tielichtjes. Tijdens deze ronde ge-
denken we bijvoorbeeld iemand 
die je inspireert of iemand die 
is ontvallen door de ziekte kan-
ker, iemand die ziek is of iemand 
die aan het genezen is. Annema-
rie zingt dan een paar stemmige 
popclassics. Via onze Facebook 
pagina kun je zelf ook een licht-
je bestellen a € 10,- per stuk, wij 
zullen deze dan plaatsen op het 
parcours. Kortom een bijzondere 
dag waar je, ook als je niet mee-
wandelt, gerust een kijkje kunt 
komen nemen. Ondersteunen 
doe je ook als je iets eet of drinkt, 
de opbrengst daarvan is ook be-
stemd voor de verhuizing van In-
loophuis ’t Anker.
Het evenement De 12 uur van 
DRV vindt plaats op het achter-
ste veld van het Argon terrein aan 
de Hoofdweg in Mijdrecht begint 
om 10.00 uur en is na 12 uur wan-
delen om 22.00 uur afgelopen. 
Kijk voor de tijden van de optre-
dens op www.de12uurvandrv.
nl of volg ons op Facebook @
de12uurvandrv.

Zomerdrive bij BVK
Regio - Na een wat tegenvallen-
de opkomst op de 1e avond van 
de zomerdrive bij de BVK, mede 
veroorzaakt door de warmte op 
donderdag 7 juni, konden we op 
14 juni 24 paren verwelkomen in 
Dorpshuis De Quakel, door wed-
strijleider Gerbrand van Nigte-
vegt keurig verdeeld over 2 lijnen 
van 12 paren.
Het leeuwendeel van de paren 
bestond uit leden van de BVK zelf 
en het zou natuurlijk leuk zijn als 
ook paren uit andere verenigin-
gen eens de prettige sfeer bij de-
ze nieuwe zomerdrives in de re-
gio zouden komen ervaren.

A-lijn
In de A-lijn waren Margo Zuide-
ma en Francis Terra met 65% een 
maatje te groot voor de rest van 
het veld.
Met 60,42% scoorden Jan van 
der Knaap en Jaap Verhoef niet-

temin een zeer ruime voldoende 
en daarmee een 2e plaats. Rees 
en Gerard van der Post werden 
3e met 58,33%.De nummers 1 en 
2 mochten de flesse wijn in ont-
vangst nemen en dat gold ook 
voor het paar dat het dichtst bij 
de 50% scoorde en dat waren in 
deze lijn Riet en Wim Beijer.

B-lijn
In de B-lijn introduceerde BVK 
voorzitter Nico Koning zijn ‘maan-
dagavondpartner’ Marjan Jansen 
en zij eisten hier met 64,17 gelijk 
maar de 1e plaats op. Janny Kor-
ver en Tiny Rijpkema werden fraai 
2e met 60%.
Ook voor deze 2 paren flesseen 
wijn.
De 3e plaats met 58,75% was 
voor Rie Bezuyen en Wim Röling. 
Greet en Henk Stolwijk scoorden 
exact 50% en ook zij konden hun 
wijnvoorraad dus aanvullen.

en fietsen om zich in te schrij-
ven: ouders met kinderen, beken-
de en ervaren lopers en mensen 
die niet zo vaak hard lopen maar 
wel de uitdaging van de 3 kilome-
ter Rondje Zijdelmeer aan wilden 
gaan.
De goede weersomstandigheden 
hebben zeker een positieve in-
vloed gehad, een heerlijke tem-
peratuur en weinig wind.

110 deelnemers
Uiteindelijk stonden om 20.00 
uur 110 lopers aan de start, de 
jongste deelnemer was 6 jaar en 
de oudsten waren de 70 gepas-
seerd. Het was opvallend dat veel 
jonge leden van AKU aan de start-
streep stonden en met een van 
de ouders de strijd aanging wie 
het eerste aan de finish zou ko-
men.
De meeste deelnemers schreven 
zich in voor 1 rondje van 3 kilo-
meter, voor ruim 30 lopers was 
dat niet genoeg en zij liepen 2x 
Rondje Zijdelmeer, totaal 6 kilo-
meter.

Eerste winnaars Zijdelmeercup
De winnaars bij de Dames en de 
Heren ontvingen elk een fraaie 
Rondje Zijdelmeer beker.
Daarnaast ook de grote Zijdel-
meercup, de wisselbeker die een 
jaar bij de winnaar komt te staan 
en waar elk jaar ook de naam van 
de winnaar in wordt gegraveerd.
Dit jaar was dat een familiege-
beurtenis, bij de heren won Sjoe-
rd Heemskerk met grote over-
macht en bij de dames kwam zijn 
zus Kristen Heemskerk als eerste 
over de streep.
Met de Zijdelmeercup wisselbe-
ker maakt AKU van het Rondje 
Zijdelmeer een jaarlijks terugke-
rend sportevenement dat hope-
lijk een mooie traditie gaat wor-
den op de sportkalender van de 
gemeente. 

Het succes van deze editie is een 
opmaat naar nog meer sportieve 
lopers aan de start in 2019. 

kerd van de niet te versmaden 
steun van Adrie Voorn en dat be-
taalde zich uit, onder andere door 
slim gewaagd bieden van Adrie, 
met een fraaie tweede plaats van 
57,99%. Ellie van Brakel & Janny 
Streng werden derde met 55,90% 
waarna de vierde en vijfde posi-
ties werden gedeeld door Bep de 
Jong & Herman van Beek en Hel-
een & Mees van der Roest met 
55,21% voor beide paren.
In de C-lijn gingen de Tini’s Geling 
& Lotgerink voor de winst met 
59,17% en starten de volgende 
keer dus een lijntje hoger. Anne-
ke Bicknese & Kathy Jantzky haal-
den de tweede fles wijn binnen 
met 58,75% en moesten Alice 

Oosterling & Elly Siep met 57,92%  
dus met louter applaus genoe-
gen nemen. Op vier finishten 
Hermien de Jong & Barry Ouën-
dag met 57,08% en Anneke Hout-
kamp & Marianne Jonkers sloten 
de top vijf met 52,50% af. Ook zin 
in een avondje zomerbridge en 
kans op een alcoholische versna-
pering, teken dan in voor de der-
de avond via: e-mail gerdascha-
vemaker@live.nl, of telefoon 06-
83371540 en het kan ook in de 
zaal tussen 19.15 en 19.30 uur. Er 
wordt gespeeld in Dans & Party-
centrum Colijn aan de Industrie-
weg 20 te Uithoorn, het begint 
om 19.45 uur en de kosten zijn 
€6,- per paar.

Ronde van Rijsenhout
De eerste wedstrijd van de drie-
luik van de Bataaf is verreden. 
Donderdag 14 juni was de aftrap 
met de ronde van Rijsenhout. 
De UWTC amateurs Tommy Ou-
de Elferink en Menno van Capel 
hadden zich ingeschreven bij de 
combiklasse amateurs-elite. En 
hier werd hard gekoerst. Moest je 
uit het peloton lossen dan werd 
je gelijk door de jury uit koers ge-
haald. Tommy moest na 14 ron-
des de koers verlaten en Menno 
reed 23 rondes. Onze elite renner 
Steven Stenekes reed een ster-
ke koers en was mee in de ont-
snapping. In de eindfase van de 
wedstrijd werd de kopgroep toch 
weer bijgehaald door het pelo-
ton. Steven Stenekes reed naar 
de 9e plaats. 

NK jeugd
Zondag 17 juni mochten 2 UWTC 
jeugdleden meedoen aan het NK. 
Altijd weer een hele ervaring voor 
de kinderen. Het NK werd op een 
vrij smal stratenparcours verre-

den in Steenbergen. Mike moest 
om 10.30 uur starten in cat 6. Na 
de start ging het meteen enorm 
hard en na één ronde was er al 
een kopgroep weg. Mike reed van 
achteren en kon nog wel wat ren-
ners inhalen. Helaas werden de 
gedubbelde renners al vroeg uit 
de wedstrijd gehaald, maar Mike 
vond het weer een leuke erva-
ring. Hij werd 56e.
Om 16.45 uur maakte Emilie Fran-
sen haar debuut op het NK bij de 
meisjes cat 3. Ruim 45 jonge da-
mes aan de start. En ook Emilie 
deed weer een mooie ervaring 
op, zij werd 32e.

Interclub in Ouderkerk
Zondag 17 juni mocht de oud-
ste jeugdcategorieën meedoen 
op interclub niveau aan de ronde 
van Ouderkerk ad Amstel. Bij de 
jeugd cat 5&6 deed Rens Gröm-
mel het erg goed.
Hij was mee in de kopgroep en in 
de eindsprint pakte hij met een 
derde plek zijn eerste podium-
plaats.





Regio - Zondag 1 juli a.s. van-
af 14.00 uur is de tweede edi-

tie van “Fort aan de Drecht, daar 
zit muziek in!” Saxofoniste Jels-
ke Hoogervorst en gitarist Folker 
Tettero zullen deze middag mu-
zikaal vormgeven. Zij vinden el-
kaar in de voorliefde voor soul-
jazz. Beiden verdienden hun spo-
ren in de pop- en jazzscene en 
spelen regelmatig samen in el-
kaar’s formaties, of komen elkaar 
tegen tijdens andere projecten. 
Vandaag spelen zij met z’n twee-
en een greep uit hun gezamenlij-
ke repertoire: jazz, souljazz, funk-
jazz, pop verjazzt en jazz versmol-
ten met pop. En eigen werk. Rond 
twee uur gaat het terras open 
voor een drankje en een hapje. 
Toegang is gratis en de gebrui-
kers van het Fort heten u van 
harte welkom. Waar: Fort aan de 
Drecht, Grevelingen 30, Uithoorn

14 20 juni 2018

Chazz 2018 
Wat in 2006 begonnen is in de 
tuin van Bram en Riet van Ype-
ren is nog steeds een jaarlijks 
feest, nu voor de elfde maal 
bij Jaap, Petri en Cathelijn. 

De prachtige tuin achter boer-
derij Stroomzicht, Westzijde 
50 in De Hoef is op zich het 
komen al waard!
Het weiland gaat weer open 
voor het parkeren van de au-
to’s, maar het terrein is ook 
bereikbaar op de fiets of per 
boot, via de prachtige route 
langs de Kromme Mijdrecht. 

Het programma:
15.30 uur:
tuin open
16.00 uur;
BrandNewOldtimers
17.45 uur 
Leon Røsten Odyssey
19.15 uur 
Robbert Tuinhof’s
Jam Session
20.45 uur 
Deborah J. Carter
& Zandscape

Presentatie: 
Rob Vreeken

Korte praatjes:
Marja Becker  
wethouder Cultuur
Leo van Es  
Guatemala deskundige
Ger Lohuis  
voorzitter Stichting Chazz

Kaarten in de voorverkoop 
zijn verkrijgbaar 
online:  
www.chazz.nl
lokaal:  
boekhandel Mondria
Mijdrecht
slijterij en delicatessen
De Zwart Wilnis
drogisterij De Bree Vinkeveen
boekhandel Bruna Uithoorn

Chazz 2018 is mede mogelijk 
gemaakt door een cultuur-
subsidie toegekend door ge-
meente De Ronde Venen

Namens het Chazz team
Madelon van der Stap

Op een dag eind april met har-
de wind en gietende regen is 
de lente even heel ver weg ge-
weest, maar aan het eind van 
de middag breekt de zon door 
en na het eten gaan we nog 
even een rondje Waverhoek 
doen. Natuurlijk altijd speu-
rend naar de blauwborst maar 
die laat zich die avond niet 
zien. Ook de sprinkhaanzan-
ger, die we eerder die week 
hoorden, houdt zich gedeisd. 
Rietzangers natuurlijk bij de 
vleet en ook de rietgors komt 
regelmatig tevoorschijn, maar 
dat is niet het meest specta-
culaire vogeltje dat je je kunt 
bedenken. Een beetje teleur-
gesteld lopen we weer rich-
ting het hekje om naar huis 
te gaan. Pas bij de laatste blik 
over het water realiseren we 
ons naar wat voor een schitte-
rend schouwspel we staan te 
kijken. Stel je voor: een spie-
gelglad, want windstil, water-
oppervlak waar de zon met 
zijn laatste goudgele stralen 
van de dag overheen strijkt. 
Op een klein eilandje staat 
een grote groep deftig wit-
zwart gestreepte kluten bij el-
kaar met hun chique naar bo-
ven krullende snavel. Maar het 
mooist is nog het ballet dat 
boven de plas wordt uitge-
voerd door een tiental, naar 
ik aanneem, sternen. Ik weet 
niet of u die wel eens heeft 
zien vliegen, maar het lijkt 
wel alsof zij met een vleugel-
slag in slowmotion door het 
luchtruim dansen. Zwierig 
wieken zij door de lucht, sche-
ren millimeters boven het wa-
ter om een insect op te pikken 
en winnen dan weer moeite-
loos wat hoogte om op zoek 
te gaan naar het volgende 

slachtoffer. Gracieus naar links 
en rechts zwenkend en als zij 
hun elegante duik naar het 
water maken, zie je in het rim-
pelloze wateroppervlak hun 
spiegelbeeld bijna aan zich-
zelf raken. Terwijl dit ballet 
zich op alle hoeken boven de 
plas afspeelt, horen we in de 
verte de lome vleugelslag van 
een groep zwanen. Wel twin-
tig van deze prachtige vlie-
gers naderen de plas en in het 
gloed van de avondzon lich-
ten ze prachtig goudgeel op 
terwijl ze een voor een op het 
water neerstrijken.  Wat een 
cadeautje weer! Thuisgeko-
men wil ik natuurlijk graag we-
ten welke sternen we nu pre-
cies gezien hebben. Visdie�es 
waren het niet want die jagen 
op vis, en ploffen loodrecht 
het water in om hun voed-
sel te bemachtigen. Dit waren 
duidelijk insecteneters, maar 
voor zwarte sternen te licht-
gekleurd. Op waarneming.nl 
wordt door de kenners aan-
gegeven dat er dwergmeeu-
wen boven Waverhoek gesig-
naleerd zijn.  Een tweede ca-
deautje van de avond, want 
die heb ik nog nooit gezien. En 
dat allemaal bij ons in de pol-
der, zo om de hoek!

Sep Van de Voort,
IVN-natuurgids

Van een afstand is het water-
hoen al te herkennen aan zijn 
manier van voortbewegen, 
de knikkende kop en het op-
wippende staartje met wit-
te onderstaart. Vliegen kan hij  
ook, maar  moeizaam. Spette-
rend rent hij, om vaart te ma-
ken, over het wateroppervlak. 
Zijn indrukwekkende grote, 
groen-gele voeten, of eigen-
lijk tenen, helpen hem daar-
bij. Deze groene kleur heeft 
hem de Latijnse naam ‘Galli-
nula chloropus’, groene kip, 
bezorgd.  Door zijn grote voe-
ten kan hij  probleemloos over 
drijvende watervegetatie lo-
pen zonder weg te zakken. 
Nóg een opvallend kenmerk; 
een felrood voorhoofdschild, 
dat zich voortzet in een rood 
snaveltje met een gele punt. 
Ruzieën kan hij als de beste. 
Het is beter om  in het broed-
seizoen, dan vooral met háár,  
geen ruzie te krijgen, want zij 
verweert zich krachtig. Met 
haar grote poten worden ra-
ke trappen uitgedeeld.  Vaak 
gaat de strijd om een nest-
plaats, maar meestal is een be-
geerlijke partner de inzet van 
het gevecht. Waterhoenen zijn 
niet schuw, maar leven terug-
getrokken in rietkragen, goed 
gecamoufleerd door hun 
donkere verenpak. Een luide 
schreeuw uit het riet is soms 
het enige levensteken.
Dreigt er gevaar dan zoekt het 
waterhoen zijn toevlucht on-
der het wateroppervlak. Hij 
trekt zich langs een rietsten-
gel naar beneden en steekt af 

en toe een snavelpuntje bo-
ven water om lucht te happen.
Het nest van het waterhoen 
is een prachtig gevlochten 
mandje, gebouwd op vlak bo-
ven het water hangende tak-
ken of tussen waterplanten. 
Niet zwemmende roofdieren 
hebben zo geen kans. Twee 
maal per jaar legt zij een stuk 
of tien eieren. Soms worden er 
méér aangetroffen; te vonde-
ling gelegd in het “dumpnest” 
door een ander vrouwtje. Het 
broeden begint vóór het laat-
ste ei is gelegd en de jongen 
komen dus niet tegelijk uit. De 
eerstgeborenen worden door 
vader op sleeptouw genomen 
terwijl  moeder de laatste ei-
eren uitbroedt. Een overstro-
ming  ligt altijd op de loer. In 
zo’n situatie wordt er vliegens-
vlug voor de pas uitgekomen 
pluizige jongen een droog 
noodnestje gefabriceerd. Als 
het waterpeil gezakt is keert 
de hele familie weer terug op 
het oorspronkelijke nest. Jon-
gelingen van de eerste leg  
helpen de ouders om nieuwe 
borelingen op te voeden. Dat 
vergroot de overlevingskans 
van waterhoenpullen. Ze red-
den het helaas niet allemaal. 
Sommige worden verschalkt 

NATUUR
DICHT
BIJ HUIS

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

WWW.IVN.NL/AFDELING/DE-RONDE-VENEN-UITHOORN

Het reilen en zeilen 
van het Waterhoen

Waterballet op de 
Waverhoek

door vraatzuchtige snoeken 
of ratten. Maar zelf eten de 
ouders naast het gebruike-
lijke menu ook wel eens een 
vogeleitje.

Zo gaat dat immers in de na-
tuur; eten en gegeten wor-
den.  

Gerda Veth, IVN-natuurgids

Fort aan de Drecht, daar 
zit muziek in!

Leerlingenorkest KnA
Speelt tijdens Culinair 
aan de Amstel
Uithoorn - Afgelopen zaterdag-
middag was het weer erg gezel-
lig tijdens Culinair aan de Am-
stel. Georganiseerd door de Lions 
en dit jaar was Muziekvereniging 
KnA het goede doel. Het geld dat 
ingezameld werd zal Muziekver-
ening KnA gaan besteden aan 
een project om jonge kinderen 
in aanraking te brengen met en 
ze te enthousiasmeren voor het 
leren bespelen van een muziek-
instrument. Muziekvereniging 
KnA wil de drempel voor het le-
ren bespelen van een muziekin-
strument voor kinderen verlagen; 
een mooi project waarbij inge-
stapt kan worden tegen relatief 
lage kosten.

Goud
Muzieklessen zijn hun prijs in 
goud waard; In diverse landen 
deden vooraanstaande weten-
schappers onderzoek naar het ef-
fect van musiceren op de mens. 
Deze onderzoeken hebben be-
wezen dat musiceren een zeer 
positieve invloed heeft op de ge-
moedstoestand van de mens, 
maar ook op de intelligentie en 
dat bij musicerende mensen de 
linker hersenhelft (spraak en in-
tellect) en de rechter hersen-
helft (gevoelstoestand) sterker 
met elkaar verbonden zijn dan 
bij niet-musicerende mensen. Bo-
vendien kun je tot op hoge leef-
tijd muziek blijven maken.

101-jarige in de 
bloemnetjes gezet
Vervolg van de voorpagina 

Hij heeft twee wereldoorlogen 
meegemaakt, ook al zijn er wei-
nig herinneringen van de Eerste. 
Immers hij is geboren op 17 juni 
1917 in het toenmalige Sloten, nu 
onderdeel van het Stadsdeel Am-
sterdam Nieuw-West. Het laatste 
jaar van die ‘grote oorlog’ is des-
tijds goeddeels aan hem voorbij 
gegaan. In de Tweede Wereldoor-
log heeft hij ondergedoken geze-
ten in Den Haag.
Daar leerde hij zijn grote liefde 
kennen waarmee hij trouwde. 
Vanwege zijn werk kwam hij o.a. 
ook in Amsterdam en Uithoorn 
terecht waar hij vele jaren werk-
te voor de ING bank. Vanaf de ja-
ren zestig heeft Bram Boerman 
met zijn gezin gewoond aan de 
Arthur van Schendellaan in Uit-
hoorn. Later verhuisde hij met 
zijn echtgenote naar een appar-
tement aan de Willem Klooslaan.
De afnemende gezondheid van 

zijn vrouw was een aantal jaren 
geleden de reden dat het echt-
paar naar het Hoge Heem ver-
huisde. In 2015 overleed zijn 
vrouw op 90-jarige leeftijd. Bram 
heeft zich daar kranig overheen 
gezet, zo lijkt het. Niet in de laat-
ste plaats vanwege de goede ver-
zorging die hij in het Hoge Heem 
krijgt en waarvan hij zegt daar 
heel tevreden over te zijn. Maar 
ook dankzij de aandacht die hij 
ondervindt van zijn twee doch-
ters en twee zonen die regelma-
tig met hem contact onderhou-
den. Verder kan Bram zijn ple-
zier op met 9 kleinkinderen en 
10 achterkleinkinderen, alhoewel 
dat nogal vermoeiend is… Maar 
het houdt je wel jong.
Hoewel zijn honderdste verjaar-
dag met zijn familie vorig jaar uit-
bundig is gevierd, wilde men de-
ze heugelijke dag toch niet zo-
maar voorbij laten gaan. Terecht! 
Elk jaar erbij is aanleiding tot een 
feestje!
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De Ronde Venen - Op donder-
dag 8 maart 2018 werd de 8e 
Beursvloer De Ronde Venen ge-
houden in het gemeentehuis van 
Mijdrecht. Op deze maatschap-
pelijke beursvloer biedt men ver-
enigingen, stichtingen en bedrij-
ven de kans om live met elkaar 
in contact te komen en matches 
te maken. In slechts 1,5 uur tijd 
onderhandelen ze samen over 
vraag en aanbod. De  8e beurs-
vloer De Ronde Venen leverde 
maar liefst 93 matches op tegen 
75 in 2017. Gemeente De Ronde 
Venen en de firma van Walraven 
groothandel in infra en installa-
tiematerialen aan de Nijverheids-
weg in Mijdrecht  en ZDRV/RVP 
hadden een match. De drie par-
tijen vonden elkaar Reddingsbri-
gade Vinkeveense Plassen onder-
deel van de ZDRV in Mijdrecht 
had een goede match en kreeg 
van de Gemeente en van Walra-
ven een AED. (Automatsiche Ex-
terne Defibrillator)

AED
Een AED is een draagbaar appa-
raat dat het hartritme weer kan 
herstellen bij een hartstilstand. 
Dit gebeurt door het geven van 
een elektrische schok. Als tegen-
prestatie heeft de ZDRV/RVP een 
aantal gemeenteraadsleden en 
wethouder Rein Kroon uitgeno-
digd om samen met de BHVers 
van van Walraven en algemeen 
directeur Henk van Walraven de 
tegenprestatie op Eiland 5 in Vin-
keveen bij te wonen. Waaruit be-
stond de tegenprestatie: Rond-
vaart over de plassen in de Red-
dings-boot en vlet en na de de-

monstratie van de reddingshulp-
middelen en het oefenen in het 
werpen van de reddingshulpmid-
delen zoals klos-, werpzak-, werp-
bal- en lijn gooien om de dren-
kelingen vanaf de kant te red-
den. De rescue board was een he-
le bijzondere demonstratie om 
drenkelingen op de rescueboard 
(surfplank zonder zeil)aan de wal 
te krijgen. Na  het varen, de de-
monstratie en oefeningen waren 
het wethouder Rein Kroon en al-
gemeen directeur Henk van Wal-
raven klaar om de AED aan ZDRV 
penningmeester Olivier van Schie 
te overhandigen. 

All in
De 2e beursmatch met Hotel 
Mijdrecht aan de 201 bestond uit 
een All In vergaderarrangement 
voor onze jaarlijkse Algemene 
jaarvergadering ZDRV/RVP in het 
Hotel Mijdrecht. De familie de 
Vries eigenaar/directeur van Ho-
tel Mijdrecht genoten zichtbaar 
van de demonstraties, het oefe-
nen en het op spectaculaire wijze  
varen met de Reddingsboot van 
de Reddingsbrigade Vinkeveense 
Plassen. Aan het slot van de mid-
dag reikte Gerard de Vries de Vou-
cher uit aan David Drooge lid van 
de Zwem Vereninging  De Ron-
de Venen en Reddingbrigade Vin-
keveense Plassen. Mochten jullie 
nou interesse hebben in de activi-
teiten van de ZDRV/RVP en spre-
ken de activiteiten jullie aan stuur 
dan een mailtje naar info@zdrv.nl 
we nemen dan snel contact met 
je op en kun je wellicht eens een 
proefles volgen. Nadere info vind 
je ook op www.zdrv.nl 

ZDRV/RVP verzilvert Beursvloer 
overeenkomsten op Eiland 5 in Vinkeveen
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Altijd Te Laat wint CSW 
Sixentoernooi
Wilnis -  Het vriendenteam Al-
tijd Te Laat heeft afgelopen za-
terdag in Wilnis het jaarlijkse CSW 
Sixentoernooi gewonnen. In een 
sterk bezet deelnemersveld van 
50 teams verdeeld over 10 pouls 
speelde het in de groepsfase een-
maal gelijk en werd er driemaal 
gewonnen.
Dit bleek ruimschoots voldoen-
de om groepswinnaar te worden 
en zodoende door te gaan naar 
de knock-outfase. In de achtste fi-
nale trof het team, onder de be-
zielende leiding van coach Pa-
trick Moleman, een gevaarlijke 
outsider.
Dit bleek echter totaal geen pro-
bleem en ze plaatsten zich vrij 
simpel voor de volgende ron-
de. Vervolgens werden ook de 
kwart- en halve finale gemakke-
lijk gewonnen waarmee het zich 
plaatste voor de finale. Dit bleek 
een zinderend slot te zijn van een 
prachtige voetbaldag. De laatste 
wedstrijd werd voor het oog van 
vele honderden toeschouwers op 
het hoofdveld voor een vol ter-
ras gespeeld. Vlak voor rust kwa-
men de mannen op een 1-0 ach-
terstand. 

Eindstand
Lang leek het er naar uit te zien 
dat dit ook de eindstand zou 
gaan worden. Tot in de laatste mi-
nuut Tom Kalkhuis met een haast 
onmogelijke vrije trap toch de 
1-1 wist te maken. Strafschop-
pen moesten uitsluitsel gaan ge-
ven wie zich voor een jaar lang 
Wilnis’ beste mag noemen. Beide 
teams scoorden de eerste 2 pe-
nalty’s raak. De derde strafschop 
van de verliezend finalist ging 
mis, spelverdeler Marvin Vlak wist 
het hoofd wel koel te houden en 
schoot de winnende strafschop 
raak. Na het laatste fluitsignaal 
barstte het feest echt los. Suppor-
ters stormden het veld op om het 
kampioenschap van Altijd Te Laat 
te vieren. Het kampioenschaps-
feest werd, mede door een spet-
terend optreden van zanger Mark 
Fledderman, groots gevierd op 
het sportpark van CSW aan de 
Pieter Joostenlaan. Middels de-
ze weg wil het team de toernooi-
leiding bestaande uit Roy, Corné, 
Marcel en Robert bedanken voor 
de goede organisatie en weer 
een prachtige editie van dit jaar-
lijkse toernooi.

GVM’79 haalt 11 medailles!
Mijdrecht - Afgelopen week-
end was het weer een druk wed-
strijdweekend voor de turnsters 
en acrogymnasten van GVM’7. 
De selectie turnsters hadden 
in Utrecht de Toestelfinales. De 
wedstrijd waarin alleen de aller-
besten per toestel in actie komen. 
En dat GVM goede turnsters heeft 
bleek wel uit de 9 medailles die er 
mee naar huis genomen werden! 
Chalissa behaalde 2 gouden me-
dailles (sprong en brug). Luna 

sprong zichzelf naar de 3e plek. 
Isa kreeg een bronzen medaille 
voor haar vloeroefening en be-
haalde ook nog een gouden plak. 
Sanne sprong 2 mooie sprongen, 
goed voor een tweede plek. Voor 
Nellianne was er 2x goud en ook 
Madelief kreeg een gouden plak 
omgehangen.  Tara en Jessica 
werden respectievelijk 2e en 3e. 

Acro
De acrogymnasten hadden hun 

MD1 meiden van HVM kampioen
Regio - Mijdrecht – Vorige week  
zijn de meiden van MD1 kampi-
oen geworden! Het hele seizoen 
speelden ze al goed en stonden 
steeds op nummer 1 in het klas-
sement. Vele wedstrijden wer-
den gewonnen. De laatste wed-
strijden werden steeds spannen-
der en wonnen ze nipt. Ook voor 
de ouders langs de zijlijn werd de 
spanning haast te veel. De laat-
ste wedstrijd was een thuiswed-

strijd waar ze tegen de nummer 
2 moesten spelen. In principe 
mochten ze verliezen waarbij ze 
niet meer dan 10 doelpunten ver-
schil mochten hebben. Natuur-
lijk gingen de meiden wel voor 
de winst.
In de eerste helft kwamen ze met 
1-0 aan de leiding, maar voor het 
einde van de eerste helft werd 
het 1-1. In de pauze werden nog 
even de puntjes op de i gezet en 

Klaverjassen de Merel
Vinkeveen - Prijsklaverjassen op 
vrijdag 22 juni 2018 om fraaie 
prijzen in Café de Merel Arken-
park MUR no 43 te Vinkeveen, 
tel. 0297-263562, e-mail: thcw@
xs4all.nl. 
Er worden vier ronden van zes-
tien giffies gespeeld en dan wor-
den de punten bij elkaar opge-
teld en is de winnaar of winna-
res is bekend, aanvang 20.00 uur, 
aanwezig zijn voor de inschrijving 
19.45 uur. Ook zal er een tombo-
la gehouden worden met schitte-
rende prijzen. 

Hier volgen de datums voor de 
prijsklaverjasavonden voor  2018: 
22 juni en 6 juli. Alle datums on-
der voorbehoud. 

De totale uitslag van afgelopen 
vrijdag was als volgt:
1.  Sonja v.d.Waa  7074 pnt
2. Wim v. Scheppingen  6994 pnt
3. Ida Rass  6960 pnt
4. Frans Bierstekers  6952  pnt
5. Carla v. Nieuwkerk  6153 pnt

En de poedelprijs was deze avond 
voor Pleun Vis met 5200 punten.

HHV-M8E2 kampioenen
Mijdrecht - Afgelopen zater-
dag was het zover. De toppers 
van de M8E2 stonden op de eer-
ste plaats in de competitie en na 
het behaalde winterkampioen-
schap konden ze nu het kampi-
oenschap binnenhalen tegen de 
dames van Saxenburg.
De avond ervoor hadden de coa-
ches Ilja Kudus en Nova Ploum 
nog een extra training ingelast 
voor deze kampioenswedstrijd 
dus iedereen stond op scherp. za-
terdag moest het gebeuren. 
In grote getalen was het 
Mijdrechtse publiek deze vroege 
ochtend op deze kampioenswed-
strijd afgekomen en dat gaf de 
meiden van HVM natuurlijk een 
enorme boost.
Vol overtuiging begon HVM aan 
het duel en al vroeg in de eer-
ste helft werd met een prachtige 
steekpass van alleskunner Fenna 
Mur topspits Romy Koot bereikt 
en die deed wat ze het hele sei-
zoen al doet.
Scoren! Niet veel later moest ver-
dedigster Juna Dalmeijer vol aan 
de bak na een prachtige aanval 
van de dames van Saxenburg. Ju-
na wist gelukkig de bal te onder-
scheppen en speelde snel diep 
op spelverdeelster Nori Post die 
de bal doortikte naar Romy Koot 
en die haalde wederom schit-

terend uit voor de 2-0. Wat een 
droomstart voor HVM en het 
was nog niet genoeg want 5 mi-
nuten later wist Firenze van der 
Staaij met een mooie steekbal Ki-
ara Noteboom te bereiken en die 
legde de bal slim breed op Livia 
Wisse. Livia pushte de bal hard 
de bal in de goal. 3-0. Toen kwam 

Nestors Jaap Meulstee en Johan de 
Haan winnen schutterstoernooi
Vinkeveen - Dit jaar werd voor 
de 38e keer het schutterstoernooi 
gehouden bij korfbalvereniging 
De Vinken. Negen duo’s streden 
dit jaar om de schutterstitel 2018.
Dit jaar waren de rollen omge-
draaid. Waar de nestors vorig jaar 
nog laatste werden, herpakten ze 
zich dit jaar met de titel!
Op maandagavond 11 juni ge-
noten we van een mooie zomer-
se avond met een onberekenba-
re wind. Uit alle teams uit de com-

petitie waren mensen vertegen-
woordigd; waaronder bijvoor-
beeld spelers uit de selectie, niet-
spelende leden, oud-leden en le-
den van onze buurvereniging 
Blauw-Wit en Atlantis.

Spelregels
Tijdens het schutterstoernooi 
moet ieder duo tegen ieder ander 
duo schutteren. Bij het schutte-
ren wordt er over een afstand van 
zes meter tegen elkaar gescho-

ten, waarbij doorloopballen niet 
zijn toegestaan. Een wedstrijd is 
afgelopen wanneer één van bei-
de duo’s één keer tot de tien doel-
punten is gekomen.
Het duo dat begint, moet het an-
dere duo nog een extra kans ge-
ven. Hierdoor zijn gelijke spelen 
ook mogelijk.
Dit kwam gedurende het he-
le toernooi niet voor. Je bent het 
beste schuttersduo wanneer je 
de meeste wedstrijdpunten hebt 
behaald.

Competitie
Ten opzichte van voorgaande ja-
ren werd er dit jaar maar één 
avond geschutterd. Er werd fa-
natiek geschoten wat resulteer-
de in verrassende uitslagen. Op-
vallend was dat dit jaar de nes-
tors Jaap Meulstee en Johan de 
Haan en Renske de Haan en Mar 
van Spengen de veelal tientallen 
jaren jongere andere duo’s wisten 
te verslaan. Tot de laatste wed-
strijd bleef het spannend wie er 
met de titel vandoor zou gaan. 
De nestors met een gezamenlijke 
leeftijd van 263 jaar hadden een 
gelijk aantal wedstrijdpunten. Op 
doelsaldo gingen Jaap en Johan 
er met de titel vandoor. 

V.l.n.r.: Noor, Florine, Rosalie, Jade, Melanie, Julianne, Linde, Florianne, Kim, Ilaine, Lotte, Willemijn, Bo en keep-
ster Lieke.

vol goede moed op naar de twee-
de helft. HVM zette druk en het 
werd 2-1, maar de tegenpartij 
wilden ook graag winnen en het 
werd 2-2. Uiteindelijk won HVM 
met 3-2.
De overwinning werd uitbundig 
gevierd met kinderchampagne 
en tompoezen. Het team bedankt 
Jamie Lee voor haar enthousias-
me en fanatieke trainingen en het 
coachen bij de wedstrijden!

jaarlijkse afsluitende wedstrijd op 
het OKWN (open kampioenschap 
west Nederland) in Beverwijk. 
Sophie en Gwenn kwamen op za-
terdag in actie en deze twee gup-
pen deden het super goed! Voor 
de eerste keer samen een wed-
strijd en alle elementen lukten, 
ze straalden van de vloer af. Met 
30,950 werden ze heel knap 4e. 
Op zondag kwamen in alle vroeg-
te de D-juniorenteams naar de 
wedstrijdhal. Nicky en Sanne be-

ten het spit af en lieten een he-
le knappe oefening zien, waar-
in Sanne zelfs, voor het eerst, een 
flikflak sprong. Als laatste van 
GVM lieten Alina en Melanie hun 
kunsten zien. Deden zij een aan-
tal weken geleden nog mee op 
de halve finale in het E-niveau, 
nu ook voor hen een niveau ho-
ger. In het D-niveau moet er een 
salto in de oefening. Deze ging 
op training erg goed, maar ik de 
wedstrijd rolde Alina uit de han-
den van Melanie. Geen blessures, 
de dames maakten de oefening 
verder prima af. 

Op de grond v.l.n.r.: Mitchell de Zwart, Ronald Plomp en coach Patrick Mo-
leman. Staand v.l.n.r.: Marvin Vlak, Mike de Zwart, Rick van der Zon, Tom 
Kalkhuis, Roy van Coolwijk, Sven van de Loosdrecht en Martijn Germsi!

toch Saxenburg toch opzetten 
en kwam er voor het eerst in de 
wedstrijd druk op keepster Lieke 
Valentijn.
Met haar rechtervoet wist Lie-
ke 2 keer schitterend een aanval 
te parreren maar toen was het 
toch raak voor Saxenburg. Rust-
stand 3-1.  De tweede helft kwam 
Saxenburg er niet meer aan te 
pas. Amy Dijkstra en Emily van 
den Bos heersten in de verdedi-

ging. En het waren de midden-
veldsters die de eindstand be-
paalden. Eerst Fenna Mur met 
de 4-1 en vervolgens Sabine van 
Vliet,  die 2 keer de hele verdedi-
ging van Saxenburg eruit liep en 
met 2 onhoudbare schoten de 
eindstand bepaalde op 6-1. De 
meiden en de coaches van HVM - 
M8E2 zijn de verdiende kampioe-
nen dit seizoen. Een onvergetelij-
ke prestatie. 
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AKU doorkruist Friesland 
en legt Elfstedentocht af
Uithoorn - In het weekend van 9 
en 10 juni hebben 12 lopers van 
de lopergroep van Atletiek Klub 
Uithoorn (AKU) meegedaan aan 
de Decathlon Elfsteden Estafet-
te. Dit is een avontuurlijke road-
trip langs de historische Friese elf 
steden, gebaseerd op de beroem-
de schaatsklassieker, waarbij de 
teams een afstand van 226 km 
non-stop hardlopend afleggen.
De bedoeling van deze estafet-
teloop is om in teamverband de 
226km zo snel mogelijk af te leg-
gen. Tijdens de loop moet er con-
stant minimaal één loper op het 
parcours zijn. Deze loper wordt 
vergezeld door minimaal één 
fietser die navigatie als belang-
rijkste taak heeft. Daarnaast zorgt 
de fietser voor verlichting in de 
nachtelijke uren. Er mogen maxi-
maal 12 lopers meedoen die dus 
afwisselend lopen, fietsen en au-
torijden. De wisselpunten mo-
gen door het team zelf ingedeeld 
worden.

Stempel
Bij elk van de 11 steden moet er, 
net zoals bij de schaatsklassieker, 
een stempel gehaald worden en 
de volle stempelkaart kan dan bij 
de finish omgeruild worden voor 
de felbegeerde elfstedenkruisjes.
Om de uitdaging te slechten had-
den de lopers van AKU zich in 
twee teams verdeeld, die elk 2 

blokken van tussen de 45 en 55 
km en een blok van 20 km zou-
den afleggen. De laatste paar ki-
lometers naar de finish zouden 
gezamenlijk afgelegd worden. 
Op zaterdagvond even voor half 
zeven vertrokken Baukje Ver-
bruggen, Karin Versteeg, Hans 
Versteeg, Ronald Velten, Harry 
Langeveld en Jaap Bouwmees-
ter als team 1 vanuit Leeuwar-
den om hun eerste blok te gaan 
lopen. Ze hadden ervoor geko-
zen om steeds stukken van 2 km 
te lopen en dan te wisselen. Door 
de prachtige zomeravond was 
het prima weer om te lopen. Via 
Sneek en IJlst kwamen we na zo’n 
vier uur lopen aan in Woudsend 
waar de stempelkaart overgedra-
gen werd aan het andere team.
In Woudsend vervolgden rond 
22.30 uur Theo van Rossum, 
Hans Mooij, Eric ten Veldhuis, 
Wil Voorn, Atie van Oostveen 
en Huub Jansen hun tocht. Het 
was inmiddels donker geworden 
maar met een graad of 15 was het 
nog steeds heerlijk loopweer. De 
lange broeken en trainingsjasjes 
hoefden alleen tijdens het fietsen 
aangetrokken te worden.

Route
De route ging via Sloten en Sta-
voren naar Hindelopen, om bij 
Workum weer te wisselen met 
het eerste team. Omdat we door 

Klaverjasnomaden
Uithoorn - Donderdag 14 ju-
ni vond alweer de 37e speelron-
de van dit seizoen in de Schutse 
plaats waaraan door 39 enthousi-
aste kaartliefhebbers werd deel-
genomen.
De uiteindelijke winnaar werd 
deze avond met 7230 punten Ge-
rard Cordes. Met een toch nog 
aanzienlijke achterstand wist Do-
ra van der Steen met 7096 pun-

ten beslag te leggen op de twee-
de plaats terwijl Richard van den 
Bergh met 6834 punten net als 
vorige week wederom in de prij-
zen viel. Hij wist met deze score 
namelijk als derde te eindigen . 
De laagst geklasseerde werd de-
ze kaartavond Anneke Lebesque. 
Het door haar behaalde pun-
ten kon door de opsteller van dit 
overzicht niet tijdig worden ach-

Uithoorn - De Zaterdagmiddag-
competitie petanque van Dis-
trict West van de Nederlandse 
Jeu de Boules Bond werd op za-
terdag 16 juni afgesloten. De 47 
teams speelden hun laatste zes 
partijen. Voor het team van Bou-
le Union Thamen was het de eer-
ste keer dat aan deze competi-
tie werd deelgenomen. De com-
petitie was een voortzetting van 
de competitie die in de voorma-
lige afdeling 11 van de NJBB ge-
speeld werd. Dit betekende dat 
de resultaten in deze competitie 
bepalend waren voor de indeling 
in 2019.
Een team bestond uit vier spe-
lers/speelsters en per speeldag 
werden er drie ronden gespeeld 
tegen een team van een ande-
re vereniging. In de eerste speel-
ronde speelden drie spelers in 
een triplette en speler nummer 
4 speelde een tête-à-têtepartij 
(enkelspel). In speelronde twee 
vormden de vier speler twee dou-

bletten en speelronde drie was 
gelijk aan speelronde een, met 
dien verstande dat een andere 
speler de tête-à-tête moest spe-
len dan in de eerste speelronde.

Niet makkelijk
Het team van Boule Union Tha-
men bestond uit Ina Hoekstra, 
Andries Petersen en Joan en Henk 
van Rekum. De tegenstander was 
het vierde team van Les Francop-
hiles uit Rotterdam en bestond 
uit vier dames. De eerste speel-
ronde leverde twee overwinnin-
gen op. De tête-à-tête (Andries) 
met 13-7 en de triplette met 13-6. 
Ook de tweede speelronde lever-
de tweemaal winst op. Dat ging 
niet gemakkelijk. Hoewel de te-
genstander niet schoot, speel-
den zij wel heel recht en stopten 
vaak hun boule op de op punt 
liggende boule van Boule Uni-
on Thamen. Uiteindelijk trokken 
de equipes van Boule Union Tha-
men aan het langste eind. Met 

Legmeervogels tegen de 
FC Volendam
Uithoorn - Na de overwinning 
van Legmeervogels op Hoofd-
dorp en de nederlaag van For-
tuna Wormerveer tegen DEM 
neemt Legmeervogels de peri-
odetitel over van Fortuna Wor-
merveer door als derde te eindi-
gen op de rangschikking. De eer-
ste wedstrijd is thuis tegen JOS/
Watergraafsmeer. Na ruim 90 mi-
nuten en 2 afgekeurde doelpun-
ten van Legmeervogels wegen 
buitenspel is het JOS/Watergraaf-
smeer dat als overwinnaar van 
het veld af stapt met en 1-2 over-
winning. Het enige Legmeervo-
gels doelpunt komt op naam van 
Damien de Vegt. Jammer er had 
zeker meer ingezeten. Inmiddels 
is bekend dat ook JOS/Water-
graafsmeer niet promoveert naar 
de hoofdklasse. Maar ondanks 
deze nederlaag kan Legmeervo-
gels terug zien op een uitstekend 
seizoen 2017 – 2018. Vanaf de 
start van het seizoen heeft Leg-
meervogels zich in de top van de 
1ste klasse kunnen handhaven. 
Na de eerste wedstrijd neemt 
Legmeervogels de 3e plaats in en 
na twee wedstrijden is Legmeer-
vogels zelf koploper in de 1ts 
klasse. Na 8 wedstrijd in de 1ste 
periode deelt Legmeervogels de 
1ste plaats samen met JOS/wa-
tergraafsmeer en mist de perio-
detitel op slecht een treffer. Na 
21 wedstrijden staat Legmeervo-
gels op een keurige 2e plaats met 
slechts 1 punt achterstand op de 
latere kampioen Fortuna Wor-
merveer. Lager dan een 5e plaats 
Heeft Legmeervogels dit seizoen 
niet gestaan.
Jammer dan de 1ste wedstrijd in 
de nacompetitie verloren is ge-
gaan maar al kijkend naar dit sei-
zoen is het een geweldig seizoen 
geweest. De opvolger van trainer 
Michel Nok krijgt het moeilijk om 
dit resultaat te evenaren. 

Deceptie
Voor Legmeervogels zo.2 is het 
seizoen geëindigd in een decep-
tie. Met veel moeite is dan bereikt 
dat Legmeervogels rechtstreekse 
degradatie kan ontlopen maar de 
nacompetitie daar ontkomt Leg-
meervogels niet aan. De eerste 
wedstrijd is dan thuis tegen Ro-
da’23 zo.2 na een 1-0 voorsprong 
voor Legmeervogels moet Leg-
meervogels na 90 minuten.Toch 
het onderspit delven en stapt 

Roda’23 als overwinnaar van het 
veld. Deze nederlaag betekent 
dat Legmeervogels zo.2 volgend 
seizoen gaat uitkomen in de re-
serve 1ste klasse. 

Komen en gaan
Aan het eind van het seizoen 
gaan er dan spelers vertrekken 
omdat zij vinden geen kans te 
hebben gehad voor het 1ste elftal 
of omdat zij in het nieuwe seizoen 
geen mogelijkheid zou zijn om bij 
de selectie te horen van het 1ste 
elftal. Maar er zijn ook spelers die 
het dichter bij huis willen zoeken. 
Bilal el Achkar gaat naar DCG. 
Sven van Beek en Jasper Burgers 
gaan het proberen bij Roda’23. 
Tim Correia en Damien de Vegt 
verhuizen naar WV-HEDW. Jef-
frey Nauta naar Aalsmeer. Janyro 
Purperhart vertrekt naar Olympia 
Haarlem. Jeffrey Riemslag Spor-
ting Martinus. Geoffrey Verwey 
naar Real Sranang en Tygo Spanje 
naar AMVJ. Dit is een greep uit de 
spelers welke vertrekken

Selectie
De selectie heeft dan aanvulling 
nodig. Vanuit de JO19-1 sluiten 
een 9-tal spelers aan bij de zon-
dagselectie. Verder komen de 
zondagselectie versterken: Dali-
an van Damme (Ajax za.2), Jordan 
de Jong (AFC’34) , Othman Lech-
kar  en Puck Postma (Kon. HFC)
HFC), Prince Owusu (Diemen), Ri-
chie Owusu Ansah (ADO’20), Re-
vellionio Slijters en Hali Suzulmus 
(JOS/Watergraafsmeer) Jimmy 
Spruit (HBOK), Rodney Smoren-
burg (FC Volendam) Mouad Tis-
soudali (Zeeburgia) Martijn Tjon-
A-Noek OFC en de broertjes Na-
oufal en Tawfik Zoubayr van UNO.

Wedstrijd
De nieuwe selectie komt dit sei-
zoen voor het eerst in actie op za-
terdag 23 juni om 12.00 uur thuis 
tegen FC Volendam JO-19. Dit du-
el begint dan om 12.00 uur. Wie 
zeker niet in actie komen zijn Nick 
Verschut en Jordi Holt. beide zijn 
zwaar geblesseerd. Mogelijk sluit 
Jordi holt weer aan na een maand 
of 2, 3. En Nick verschut komt ze-
ker voor de winterstop niet in ac-
tie. Aanvoerder Noud Schartman, 
geblesseerd geraakt in het uitdu-
el tegen AGB sluit weer aan bij de 
selectie vanaf het begin van het 
nieuwe seizoen. 

BU Tamen
Sluit Zaterdagmiddag-
competitie af met winst

Thamen honkballers 
winnen van RCH/Pinguins
Uithoorn - Na het verlies afgelo-
pen week tegen Cromtigers thuis 
was het tijd om weer wat winst-
punten te pakken bij RCH/Pin-
guins in Heemstede op vrijdag-
avond. Thamen begon meteen 
voortvarend met een honkslag 
van Ernst Koole die kon scoren 
op de tweehonkslag van Men-
no Schouten. Rick Groen slaat 
met zijn honkslag Schouten bin-
nen en Farley Nurse zijn twee-
honkslag zorgt ervoor dat Groen 
ook kan scoren. Lucas Blonk slaat 
een honkslag waarop Nurse nog 
kan scoren en Thamen gaat de 
eerste slagbeurt uit met een 0-4 
voorsprong. Door blessures en 
andere verplichtingen begon op 
de heuvel voor Thamen Bart Ha-
gendoorn en dat deed hij meer 
dan prima, want na vier slagmen-
sen van RCH/Pinguins was het al-
weer wisselen. In de derde inning 
scoort Thamen nog een punt na 
een tweehonkslag van Groen die 
door een foutje en een doorge-
schoten bal bij de catcher weet 
te scoren, 0-5. In de vierde inning 
loopt Thamen nog twee punten 
uit. Schouten komt op de hon-
ken door een velderskeus actie 
waarop Jelle Vogelaar “uit” gaat. 
Maikel Benner slaat een honk-
slag en op de tweehonkslag van 
wederom Groen weten beide he-
ren te scoren, 0-7. Thamen scoort 
in de zesde inning ook nog een 
punt, Koole bereikt het tweede 
honk na een foutieve aangooi 
van de derdehonkman van RCH 

en op de honkslag van Schou-
ten scoort hij, 0-8. In de gelijk-
makende zesde inning wordt Ha-
gendoorn, die een prima wed-
strijd stond te gooien, op de pit-
cherplaat vervangen door Lucas 
Vos. De eerste slagman van RCH 
slaat meteen een honkslag maar 
daarna komen de heren van Tha-
men prima de inning uit. In de ze-
vende inning weet RCH eigenlijk 
echt pas wat terug te doen, met 
twee uit bereiken de volgende 
twee slagmensen de honken met 
vier wijd. Vos wordt vervangen op 
de heuvel door Benner, een veld-
fout zorgt voor het eerste punt en 
even later bereikt ook het twee-
de en derde punt de thuisplaat. 
Daarna gooit de Thamen verde-
diging de deur op slot en is de 
stand na negen innings 3-8 voor 
Thamen. Komend weekend zijn 
de heren vrij maar op woensdag 
27 juni spelen de heren om 19.00 
uur bij Herons in Heerhugowaard.

het hoge tempo vroeger aan-
kwamen bij dit wisselpunt dan 
van te voren was aangegeven, 
moesten de lopers bijna ander-
half uur wachten voordat ze ver-
der mochten. Deze “neutralisatie” 
was door de wedstrijdleiding in-
gesteld om er voor te zorgen dat 
de deelnemende teams bij elkaar 
in de buurt zouden blijven lo-
pen en uiteindelijk binnen korte 
tijd van elkaar te finishen. Aan de 
ene kant was dit vervelend om-
dat we lekker in het ritme zaten 
maar aan de andere kant was het 
voordeel dat de teams weer dich-
ter bij elkaar liepen waardoor er 
zo weer een competitie element 
ontstond. 

Vervolgd
Om even voor 05.00 uur werd 
de tocht vervolgd, richting Bols-
ward. Nadat hier de stempel was 
ontvangen ging het via Harlingen 

naar Franeker. Na een hele korte 
nachtrust stond team 2 al weer 
klaar om het stokje over te ne-
men. Helaas kregen we ook hier 
een wachttijd van anderhalf uur, 
zodat we vlak voor 10.00 uur onze 
tocht mochten vervolgen. Hoe-
wel het bewolkt was liep de tem-
peratuur richting 20 graden en 
daarmee zou het een warme(re) 
dag worden. Team 2 had het ge-
luk dat het parcours langs de 
prachtige natuur rondom Bart-
lehiem liep. Er werd voorname-
lijk gelopen over wandel- en fiets-
paden. Hierdoor moest de auto 
omrijden zodat de stukken lan-
ger waren dan 2 km. Door onder-
ling af te wisselen tussen loper 
en fietsers werd ook dit stuk van 
het parcours met passende snel-
heid afgelegd. Vlak na het beken-
de bruggetje van Bartlehiem be-
gon team 1 aan hun laatste 20 
km en rondden ze Dokkum. Hal-
verwege Dokkum en Leeuwar-
den wisselden de teams nog een 
laatste keer en liep team 2 terug 
naar Leeuwarden. Circa 3 km voor 
de finish werden de auto’s bij de 
plaatselijke supermarkt gepar-
keerd en liepen we gezamenlijk 
het laatste stukje om na 226km te 
finishen in Leeuwarden.
Moe maar voldaan (zoals dat zo 
mooi heet) keerden we met het 
verdiende elfstedenkruisje terug 
naar Uithoorn.
Hoewel het geen wedstrijd was, 
toch maar even de gelopen tijd 
vermelden: de estafette is afge-
legd in 19 uur. Dit resulteerde in 
de vijfde plaats van in totaal 23 
teams. Niet slecht voor een team 
waar maar één loper jonger is dan 
50 jaar.

deze viermaal winst was de over-
winning met nog een speelronde 
voor de boeg als binnen.
In de afsluitende speelronde ging 
de winst in de tête-à-tête naar Els 
Legerstee van Les Francophiles. 
Zij versloeg Henk met een dui-
delijke 13-3. De triplettenpartij 
ging echter weer naar Boule Uni-
on Thamen. Andries, Ina en Jo-
an wonnen met 13-0, een zoge-
noemde “Fanny”.

Door de 5-1 overwinning nes-
telde het team van Boule Union 
Thamen zich op de derde plaats 
en dat is goed voor een plek in de 
derde klasse in 2019.

De eindstand:
Midi  7 pnt
De Goede Worp  6 pnt
BU Thamen  5 pnt
Nieuwerkerk  1 pnt
Les Francophiles  1pnt

terhaald, maar dat dit het minste 
aantal betrof is zeker. De hierbij 
behorende poedelprijs, een heer-
lijke fles wijn, zal aan haar dan 
ook de eerstvolgende kaartavond 
worden uitgereikt.  
De marsenprijzen, bestaan-
de uit een door DUO plant ver-
zorgt prachtig bloemenboeket, 
waren deze avond voor Dré Ver-
hoef, Piet Luijten, Willie van der 
Hilst en Joke Veenhof terwijl de 
cadeaubonnen, eveneens te be-
steden bij DUO plant, in deze ca-
tegorie gewonnen werden door 

Gaby Abdesselem, Jan de Kuijer, 
Marian van Gestel en Richard van 
den Bergh.
De marsenprijzen bestaande uit 
een fles verrukkelijke wijn gingen 
deze keer naar Maus de Vries, Ge-
rard Cordes, Egbert Verkerk, Fred 
Witsel en Joke Rietbroek. Alle 
winnaars van harte proficiat.  
De eerstvolgende kaartavond 
vindt weer plaats op donderdag  
21 juni in de Schutse, Merodelaan 
1 te Uithoorn. Aanvang 20.00 uur. 
Ook dan is iedereen uiteraard 
weer van harte welkom.






