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Uithoornse bevrijdingsloop 
weer genieten

Door de echte fanatiekelingen 
werd om 0:00 uur het bevrij-
dingsvuur opgehaald uit Wage-
ningen. Bijna ieder team kreeg de 
fakkel aangeboden door de bur-
germeester van Wageningen. Het 
was dan ook een leuke verras-
sing dat wij de fakkel uitgereikt 
kregen door burgermeester Pie-
ter Heiliegers. Na een korte aan-

moediging en mooie woorden 
gingen de 27 lopers, 2 � etsers 
en buschau� eur vanuit Wage-
ningen richting Uithoorn. De af-
stand van 85 km werd in estafet-
te van 4 groepen gelopen. Dus ie-
dereen liep zo’n 20 km! Na iedere 
2 km werden de lopers ‘ververst’ 
door de volgende groep. Deze 
groepen waren samengesteld op 

basis van de snelheid zodat nie-
mand boven zijn niveau hoefde 
te lopen. Dat mei nog grillig kon 
zijn hebben we ondervonden: ’s 
nachts hebben we verschillende 
gure winterse buien getrotseerd. 

Minder wind
Gelukkig stond er beduidend 
minder wind dan de dag ervoor. 
En bij het ochtendgloren kwam 
zelfs het zonnetje er voorzichtig 
doorheen. 

Vervolg elders in deze krant.

Uithoorn - De bevrijding is dit jaar 74 jaar een feit. Dit kunnen we 
niet genoeg benadrukken. Aan deze dag heeft AKU in samenwer-
king met de gemeente Uithoorn verschillende sportieve activitei-
ten gekoppeld. 
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ADVERTEREN?
IN DE

 INFORMATIE:
� 0297-581698
� 06-53847419
� VERKOOPUITHOORN@
 MEERBODE.NL

KORT NIEUWS:

Uithoorn - Op zondag 12 mei is het weer Moederdag. Deze dag 
zetten wij alle moeders en oma’s in het zonnetje. Zaterdag 11 mei 
zal winkelcentrum Zijdelwaard hier alvast een start mee maken. 
In het winkelcentrum worden deze dag prachtige bloemen uit-
gedeeld aan de aanwezige moeders en oma’s in het winkelcen-
trum. De bloemen worden uitgedeeld door knappe heren in pak, 
want zeg nou eerlijk: het oog wil toch ook wat?! Kom gezellig 
winkelen in winkelcentrum Zijdelwaard op 11 mei aanstaande 
en neem ook een prachtige bloem mee naar huis voor jezelf, je 
moeder of je oma! De actie loopt deze dag van 12.00-16.00 uur.

aangenaam persoonlijk
!

Tel. 0297-59 11 22 www.h2makelaars.nl
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CITROËN AALSMEER
Lakenblekerstraat 33
Tel. 0297 369 369

Technisch 
identiek!

Gert de Jong Automobielen

Voor een akte goed en snel, 
gaat u naar Sterel!

www.sterelnotarissen.nl 
info@sterelcs.nl

Tel: 020-5646100
Amstelplein 301 • 1421 SG • Uithoorn

Nieuwe Meerbode

Uithoorn: Omg. Thamerweg, van Meetelenlaan (170 kranten)
De Kwakel: Omg. Boterdijk, Distellaan (200 kranten)

Wij zijn met SPOED op zoek naar serieuze

MEER WETEN? BEL TIJDENS KANTOORUREN: 0251-674433
EN VRAAG NAAR MARCO OF ROGIER
WWW.VERSPREIDNET.NL INFO@VERSPREIDNET.NL
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BEZORGERS/STERS

www.natureartfair.nl

LEZERSACTIE 
25 X 2 GRATIS KAARTEN 
voor de Nature Art Fair 
in Aalsmeer (t.w.v. €20,-) 
18 & 19 mei op terrein Flower Art Museum

Vraag aan via info@fl owerartmuseum.nl 
o.v.v. Nieuwe Meerbode + woonplaats
De eerste 25 inzenders ontvangen kaarten

Burgemeester bezoekt 
Fotokring Uithoorn
Uithoorn - Wie denkt dat burge-
meester Heiliegers na een druk-
ke werkdag moe naar huis gaat, 
had het op dinsdag 30 april mis. 
Hij kwam vrolijk en fris naar de 
Fotokring Uithoorn om een club-
avond bij te wonen. Het doel: zijn 
burgers en de verenigingen in 
het dorp leren kennen. Hij toon-
de oprechte interesse in de ver-
eniging, die tweewekelijks een 
kringavond heeft. De fotokring 
heeft een stabiel aantal leden 
(ca. 30) van wie iedere avond dik 
20 aanwezig zijn. De burgemees-
ter gaf bij binnenkomst alle leden 
persoonlijk een hand en maak-
te met diverse leden een praat-

je. De fotokring had een regulie-
re avond, zodat onze burgerva-
der een zo natuurlijk mogelijke 
indruk van de vereniging zou krij-
gen: de bespreking van foto’s die 
de leden hadden gemaakt in het 
kader van de kringwedstrijd, ge-
volgd door verkiezing van de fo-
to van de maand. 

Thema
Het thema van de avond was 
lichtval. Zoals gebruikelijk wer-
den foto’s met een behoorlijke di-
versiteit op het fotobord gezet. 
De heer Heiliegers gaf bij enke-
le foto’s een mooie beschouwing 
waarom juist deze foto’s hem 

aanspraken. Lijnenspel en men-
sen in hun leefomgeving of met 
een duidelijke emotie bleken zijn 
voorkeur te hebben. In het verle-
den heeft de burgemeester zelf 
ook gefotografeerd, maar ten-
gevolge van keuzes en prioritei-
ten is deze hobby niet blijvend 
gebleken. Aan het eind van de 
avond overhandigde onze voor-
zitter hem een jubileumboek. Dit 
prachtige boek met tientallen fo-
to’s van onze leden zal hij onge-
twijfeld met plezier bekijken. De 
Fotokring Uithoorn houdt zich 
aanbevolen voor een presentatie 
van zijn portfolio, die voorlopig 
helaas nog in een verhuisdoos zit.

Uithoorn - Op woensdag 15 
mei wordt alweer de één na 
laatste Wereldkeuken van dit 
seizoen georganiseerd, met 
deze keer gerechten uit de 
Italiaanse keuken op het me-
nu. Zoals gebruikelijk kunt 
U in de Scheg aanschuiven 
voor deze maaltijd, de deu-
ren gaan om 18:00 open, 
het bu� et om 18:30. Voor de 
maaltijd wordt € 5,50 gere-
kend, exclusief drankjes (de-
ze kunt U zelf aan de bar ha-
len). Vanwege grote belang-
stelling en een maximum 
aantal plaatsen vragen wij 
om van tevoren aan te mel-
den, dit kan tot wij vol zitten 
of uiterlijk tot maandag 13/3. 
Aanmelden kan via de mail 
(WereldkeukenEuroparei@
gmail.com) of via Facebook 
(Wereldkeuken Europarei). 
Hier kunt U ook meer infor-
matie vinden over ons. Dus, 
heeft U zin om (weer) gezel-
lig te komen eten, meld U 
dan zo snel mogelijk aan 

Italiaanse 
avond bij de 

Wereldkeuken

Winkelcentrum Zijdelwaard 
deelt uit met Moederdag



Zaterdag Geraniummarkt 
in Aalsmeer Centrum
Regio - Op de zaterdag voor 
Moederdag is het weer tijd voor 
de jaarlijkse Geraniummarkt op 
het Raadhuisplein en de braderie 
in de Zijdstraat in Aalsmeer Cen-
trum. De Geraniummarkt duurt 
van 9.00 tot 17.00 uur. 
De afdeling Aalsmeer van Groei 
& Bloei organiseert op het Raad-
huisplein de Geraniummarkt. 
Twintig kwekers en bedrijven bie-
den diverse producten aan voor 
de tuin. Uiteraard zijn er Gerani-
ums te koop maar er is ook een 
grote keuze aan andere eenjari-
ge en vaste planten, siergrassen, 
knollen en diverse kruiden. Na-
tuurlijk is de Historische Tuin ook 
weer aanwezig met hun prachti-
ge planten die ’s morgens al heel 
vroeg aangevoerd worden per 
praam. Bij de stand van de Groei 
& Bloei is een ruilmarkt voor te-
veel gezaaide planten en zijn kin-
deren van harte welkom bij kin-
derknutselclub ‘Pimp je vaasje’. 
Bij goed weer verzorgt Aalsmeers 
Harmonie rond de klok van 13.00 
uur een mini-concert vlakbij het 
beeld van Flora, de Romeinse go-
din van de lente en de bloemen, 

dat op een tien meter hoge sok-
kel staat voor het gemeentehuis. 

Braderie in de Zijdstraat, 
foodpleintje bij de Korenmolen
In de Zijdstraat staan ongeveer 
80 kramen waar naast winkeliers 
en marktlui natuurlijk ook ver-
enigingen, goede doelen en an-
dere non-pro�t organisaties hun 
producten aan de man brengen. 
Aan de voet van Korenmolen 
de Leeuw, vanwege de Nationa-
le Molendagen de hele dag gra-
tis toegankelijk voor bezoekers, 
komt een gezellig terras met lek-
kere hapjes en drankjes. De plaat-
selijke horeca is natuurlijk ook 
de hele dag geopend voor een 
drankje of een lekkere lunch. Het 
promoteam van ondernemers-
fonds Meer Aalsmeer deelt gra-
tis loten uit. Win een leuke prijs of 
een kortingsbon voor een van ve-
le winkels in het centrum.

Parkeren en Kika koeriers 
Vanwege de verwachte drukte 
is parkeren in het centrum las-
tig maar voor maar 5 euro kunt u 
de hele dag zorgeloos parkeren 
in de parkeergarage van de Stu-
dio’s Aalsmeer, bereikbaar via de 
van Clee�kade. Bij de Kika kraam 
op de Geraniummarkt is een ‘gar-
derobe’ voor uw aankopen als u 
verder wilt winkelen. Daar staan 
dit jaar ook weer Kika Koeriers de 
hele dag klaar om voor een (gul-
le) gift uw aankopen per bak-
�ets naar uw geparkeerde auto 
te brengen. Alle opbrengsten van 
de Kika kraam komen ten goede 
aan de Stichting Kinderen Kan-
kervrij (KiKa). 
Komt u met de boot? Dan kunt 
u aanmeren aan het Praamplein 
dat bereikbaar is vanaf de Ring-
vaart of aan de Kolenhaven, ach-
ter watersportvereniging Nieu-
we Meer. 
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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
Benu Apotheek Zijdelwaard
Zijdelwaardplein 81 Uithoorn, 
0297-562851. Open: ma. t/m vr. 
08.30-18.00 u., za. 9.00-16.00 u.

Apotheek Boogaard 
Amstelplein 27 Uithoorn,  
0297-566886. Open: ma. t/m vr. 
08.00-18.00 u., za. 10.00-13.00 u.

Buiten deze tijden kan men 
terecht bij:

Dienstapotheek Amstelland
Spoedpost Amstelland Ziekenhuis 
Amstelveen. Open: ma. t/m 
vr. 17.30-23.00 u., za., zo. en 
feestdagen 8.30-23.00 u.

Nachtapotheek OLVG West
Jan Tooropstraat 164 Amsterdam, 
020-5108826. Open: na 23.00 u.

DIERENHULP
Dierenambulance 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. 

MANTELZORGSPREEKUUR
Elke do. tussen 08.30-16.00 u. kan 
iedere mantelzorger haar vragen 
stellen bij Mantelzorg & Meer. 
Tel. 020 333 53 53, 
info@mantelzorgenmeer.nl,
www.mantelzorgenmeer.nl

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

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

PSYCHOLOGISCHE 
HULPVERLENING
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
Nel van der Pol
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
132e 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

Kinderen zijn inmiddels een 
onlosmakelijk onderdeel ge-
worden van AmstelProms en 
ook dit jaar zal er weer een pro-
ject worden gestart met kinde-
ren. Tijdens het mooie muzika-
le evenement op 22 juni a.s. op 
het Evenemententerrein in Uit-
hoorn met een groot orkest, 
een project koor en diverse so-
listen, wordt er ook ruimte ge-
maakt voor een kinderkoor.
Dit koor staat onder leiding 
van Marlon Steenbrink. Een er-
varen dirigente; zij had zelf ge-
durende 15 jaar een eigen kin-
derkoor. Ook maakt zij nog al-
tijd deel uit van Da Capo.
Alle kinderen uit Uithoorn tus-
sen de 7 en 12 jaar kunnen zich 
opgeven voor dit project.
De repetities vinden plaats op 
vrijdagmiddag tussen in Dans 
en Partycentrum Colijn. We re-
peteren 4 x op vrijdagmiddag: 

24 mei, 7, 14 en 21 juni tussen 
16.30 en 18.00 uur, één keer op 
zondag 16 juni tussen 15.00 en 
18.00 uur en één keer op vrij-
dagavond 14 juni om 20.00 
uur, dat is de generale repe-
titie. Dit jaar is War Child het 
goede doel van AmstelProms, 
des te leuker is dan natuur-
lijk als er een groot kinderkoor 
staat. De kosten bedragen 20 
euro per kind. Hiervoor krijgen 
ze de zanglessen en twee shirt-
jes. De liedjes die worden ge-
zongen worden ook op de mail 
gezet zodat de kinderen thuis 
kunnen oefenen. 
Geef uw kind op voor 20 mei 
a.s. op via kids@amstelproms.
nl. met je naam, geboorteda-
tum, kledingmaat, gegevens 
van je ouders en hun mobiele 
nummer.
Meer info:
www.amstelproms.nl 

AmstelProms 
kinderkoor, doet

uw kind mee?

Kienen Serviam
Regio - Op zaterdagavond 11 
mei organiseert stichting Servi-
am weer een gezellige bingo-
avond in het KNA gebouw Leg-
meerplein..
De zaal is open vanaf 19.00 uur 
en we beginnen om 20.00 uur. 
Op deze avond kunt u weer ve-
le mooie prijzen winnen, of als 

hoofdprijs een van onze bekende 
enveloppen.
Of in elke ronde een tas met 
boodschappen, ons groente 
winkeltje en nog veel meer leu-
ke prijzen. De opbrengst van de-
ze avond is bestemd voor klein-
schalig ontwikkelingswerk in Ka-
meroun en Pakistan.

Tentoonstelling
Aarde-vuur-water-lucht

Regio - In het weekend van zater-
dag 11 en zondag 12 mei expose-
ren JOS DIX en JOKE PEEK in Bo-
ven Verwachting. Joke stelt ge-
weven wandkleden, geborduur-
de schilderijen en muurdecora-
ties tentoon. Na opleidingen cur-
sus handvaardigheid A+B en la-
ter de akte K heeft Joke haar pas-
sie voor textiel in 2008 weer op-
gepakt.
Ook de 10 jaar beeldhouwen bij 
Gisela Heising en het volgen van 
verschillende schilder en teken 
cursussen hebben haar huidi-
ge werk op niveau gebracht. Jos 
heeft altijd in het onderwijs ge-
werkt en heeft in zijn vrije tijd 
keramieklessen gevolgd. Net als 
Joke heeft Jos 5 jaar bij Gisela ge-
beeldhouwd. Na het overlijden 
van Gisela is er een Beeldhouw-
collectief “Gisela” ontstaan waar 
Jos nu zelfstandig aan zijn beel-

Nieuw inzamelpunt voor recycling van Biotrue daglenzen 
en verpakking
Speciaaloptiek Sijbrants & Van Olst 
doet mee aan recycling programma
Regio - Je contactlenzen dage-
lijks vervangen voor een nieuw 
paar is hygiënisch en goed voor 
je ogen. De stijgende popula-
riteit van daglenzen heeft ech-
ter ook een keerzijde. Een groot 
deel van de 70 miljoen jaarlijks in 
Nederland verkochte lenzen en 
hun blisterverpakking belandt bij 
het ongescheiden huisafval. Bo-
vendien verdwijnen de lenzen 
zelf vaak rechtstreeks in het ri-
ool. Met het Recyclens Program-
ma wil Speciaaloptiek Sijbrants 
& Van Olst er samen met Bausch 
+ Lomb voor zorgen dat Biotrue 
ONEday contactlenzen, inclusief 
blister en folie, volledig worden 
gerecycled. Speciaaloptiek Sij-
brants & Van Olst heeft oog voor 
het milieu en werkt daarom graag 
mee aan het Recyclens Program-
ma van Bausch + Lomb. Iedere 
Biotrue ONEday contactlensdra-
ger kan bij hen de gebruikte len-
zen en hun blisterverpakking in-
clusief folie inleveren voor recy-
cling. Speciaaloptiek Sijbrants & 

Van Olst stuurt het verzamelde 
materiaal vervolgens naar Bausch 
+ Lomb. Daar worden de mate-
rialen gescheiden en wordt het 
kunststof bij een verwerkingsbe-
drijf afgeleverd. Van het ingeza-
melde materiaal worden grond-
sto�en voor nieuwe duurzame 
producten gemaakt. De alumini-
um folie gaat terug naar de pro-
ducent die er weer nieuwe folie 
van maakt.

Inzamelbox
Bij het afhalen van een nieuwe 
voorraad Biotrue ONEday daglen-
zen krijgt de klant gratis een kar-
tonnen inzamelbox mee. Hier-
in verzamelt hij de lenzen, blister 
en folie. Is de box vol dan levert 
hij die in bij zijn opticien, die hier-
voor een speciale container in de 
winkel heeft staan. Vervolgens 
ontvangt hij weer een nieuwe in-
zamelbox. Het karton van elke 
box wordt eveneens gescheiden 
en ter recycling aangeboden. Bi-
otrue ONEday daglensdragers die 

nog geen box hebben kunnen 
deze gratis een afhalen bij een 
aangesloten optiek.

Recycling past bij Biotrue
De Biotrue ONEday contactlens 
is gemaakt van HyperGel, dat net 
zoveel vocht bevat als het oog 
zelf en extra zuurstof doorlaat. De 
ontwikkeling ervan is gebaseerd 
op de natuurlijke werking van het 
oog. Na 16 uur dragen, bevat de 
daglens nog 98% van het vocht. 
Daardoor geniet je de hele dag 
van perfect kijkcomfort.
De Biotrue ONEday contactlens 
is nu bovendien volledig recycle-
baar. Het Recyclens Programma 
sluit hier dus naadloos op aan. 
Door te kiezen voor Biotrue ON-
Eday daglenzen draag je bij aan 
een mooiere wereld. Dat maakt 
het dragen van daglenzen op elk 
gebied verantwoord. O�cieel in-
zamelpunt Recyclens Program-
ma: Speciaaloptiek Sijbrants & 
Van Olst, Dorpstraat 32, 1421 AT 
Uithoorn.

den werkt. De beelden-sculptu-
ren zijn meestal �guratief en zijn 
gemaakt uit albast, speksteen, 
serpentijn en travertijn.
Jos maakt het liefst dieren. De 
tentoonstelling is op beide da-
gen open van 11.00 tot 17.00 uur 
en is vrij toegankelijk. Het adres: 
Galerie Boven Verwachting, He-
renweg 298a, Wilnis.
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De meerkoet ziet er een beet-
je uit als een mislukt experi-
ment. Een  dofzwart bol lijf, een 
rubberachtige witte bles op het 
voorhoofd en poten die  eerder 
bij een vetplant passen dan bij 
een vogel. Veel mensen vinden 
meerkoeten geen vogels om 
te knuffelen, ‘opgefokte lelijke 
rotbeesten’  zijn het,  die ook 
nog eens ‘vieze’ nesten bou-
wen uit allerlei afval, ‘agres-
sieve krengen’ die voortdurend 
aan het bakkeleien zijn. 
Verborgen in struiken en bo-
men vechten veel vogels met 
elkaar, ook  de zogenaamd 
vreedzame duiven kunnen 
er wat van, het verschil is dat 
meerkoeten hun conflicten 
openlijk  beslechten en met 
veel kabaal. Mannetjes begin-
nen, aangemoedigd door het 
gekef van de vrouwtjes, die als 
de strijd dat vereist graag in-
springen. De  ‘vieze’ nesten van 
papier, karton en plastic die ze 
soms bouwen zijn vooral een 
bewijs van hun vindingrijkheid. 
Ze zijn een beetje speedy, altijd 
in de weer, vechtend, patrouil-
lerend of foeragerend, zelden 
zie je ze  kalm voor zich uit zit-
ten vegeteren zoals eenden dat 
zo goed kunnen. Maar kunnen 
we ze dat kwalijk nemen?
 
Ondanks hun wat zonderlin-
ge  ontwerp zijn ze als soort 
bijzonder succesvol. Overal 
waar  water is zie je ze,  tot in 
de stadscentra toe. Dat is een 
recente ontwikkeling,  het eer-
ste  broedgeval in de Amster-
damse binnenstad werd  pas in 
1989 gesignaleerd. Vanuit re-
creatiegebieden en buitenwij-
ken hebben ze de steden geko-
loniseerd. Hun  sleutel tot suc-
ces ligt in de  meertjes, vaart-

jes, vijvertjes en andere water-
partijtjes die de mens de afge-
lopen decennia heeft aange-
legd.  Zoals merel en houtduif  
anderhalve eeuw geleden nog 
schuwe bosvogels waren, leef-
de  de  meerkoet ooit als een 
echte moerasvogel. Veel  vo-
gelsoorten zijn verdwenen om-
dat ze niet bestand waren te-
gen het loodzware stempel dat 
wij op het landschap  drukken, 
andere profiteren  daar juist 
van. Zoals de meerkoet.
 Ze wekken de indruk een al-
ledaags leventje te leiden en 
sommige   meerkoeten  bren-
gen inderdaad hun hele leven 
door in  een vijvertje in de bui-
tenwijk. Maar andere zijn juist 
avontuurlijk en vliegen jaarlijks 
een retourtje Afrika, dwars over  
Sahara en Middellandse Zee. 
Vliegen!? Kunnen die plompe 
beesten vliegen!? Ja, dat kun-
nen ze. Maar ze moeten wel 
een behoorlijke aanloop over 
het water nemen op hun plat-
voeten  om los te komen. Vlie-
gen  doen ze vooral ’s nachts, 
als niemand het ziet. Soms in 
enorme zwermen. Tegen de 
tijd dat de zon opkomt zitten  
ze dan zomaar een paar hon-
derd kilometer verder. Honk-
vast, avontuurlijk,  agressief, 
luidruchtig, actief, vindingrijk, 
niets menselijks is de meerkoet 
vreemd.  

Jaap Kranenborg

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

Niets menselijks is de 
meerkoet vreemd…

Lezing: ‘Grassen, een 
bijzonder gewoon plantje’
Regio - 14 mei, 20 uur NME cen-
trum Wilnis, een lezing bij IVN 
over de bekendste plant van Ne-
derland: Gras! Iedereen kent de 
plant gras toch? Het groeit in tui-
nen, in woonwijken en natuurlijk 
in het weiland. De ene grassoort 
is echter de andere niet. De gras-
senfamilie is een van de soorten-
rijkste plantenfamilies van de be-
dektzadigen en omvat ongeveer 
8000 soorten. Leden van deze fa-
milie komen op alle wereldde-
len voor. Gras is niet alleen nut-
tig voor mens en dier maar ook 
heel erg mooi in al zijn vormen 
en kleuren. Harry Kerver, veldbi-
oloog en IVN natuurgids neemt 
ons dinsdag 14 mei mee in de we-
reld van het gras en kan hier veel 

over vertellen. Bovendien gaan 
we ook actief aan de slag om zelf 
grassen van dichtbij te bekijken. 
Op de avond zelf in een korte 
workshop. En op zaterdag 18 mei 
geeft Harry een excursie waarbij 
de grassen ook in het echt beke-
ken kunnen worden. De locatie 
van die excursie zal op 14 mei be-
kend worden gemaakt.
Let op deze lezing is dus niet zo-
als gewoonlijk de eerste dinsdag 
van de maand maar voor 1 keer 
op de tweede dinsdag! De lezing 
begint om 20.00 uur in het NME-
centrum De Woudreus, De zaal is 
open vanaf 19.45 uur. Er wordt 
een ‘vrijwillige’ bijdrage gevraagd 
van €2.50. Voor meer informatie: 
Tinok van Hattum, 0297-534562.

Lentepeutertocht IVN 
met Kikker Kwak
Regio - Zaterdag 11 en 25 Mei 
houdt het IVN De Ronde Venen 
en Uithoorn een natuurbeleving 
voor kinderen van 2 tot 6 jaar in 
het prachtige natuurgebied “De 
Groene Jonker” te Zevenhoven.
Op deze manier maken ze op een 
kindvriendelijke en speelse ma-
nier kennis met dit unieke ge-
bied. De peutertocht is van 10.30 
uur tot 11.30 uur en wordt bege-
leid door de IVN natuurgids Kik-
ker Kwak. Kom en laat je ook ver-

rassen! Kosten: €3.50. In deze tijd 
zijn er veel weide-en moerasvo-
geltjes in de grote plas, de riet-
kragen en natte graslanden. De 
paden kunnen drassig zijn, dus 
draag waterdichte schoenen of 
laarzen! Zie voor meer info: www.
ivn.nl/afdeling/de-ronde-venen-
uithoorn.
Graag voor beide activiteiten wel 
eerst aanmelden bij Ellen Aars-
man, tel 0297-288106 of per e-
mail: r.aarsman@telfort.nl

Jubileumjaar koor Progression
Regio - In het kader van het ju-
bileumjaar geeft koor Progressi-
on een swingend gospel concert! 
Het wordt een bijzonder con-
cert met de vertrouwde koorle-
den maar met een nieuw geluid 
in een ander jasje.....
Het concert vindt plaats op zater-
dag 11 mei in de J. de Doper kerk, 
Driehuisplein 3, Mijdrecht. Aan-
vang 19.00 uur en de toegang is 

gratis. Een vrijwillige donatie in 
de bus achter in de kerk is echter 
altijd welkom.
Na a�oop drinken ze gezellig met 
elkaar ko�e/thee met wat lek-
kers. Komt allen!
Zij willen graag nog vele jaren de 
vieringen blijven ondersteunen 
met muziek en zang maar… daar 
hebben zij wel een dirigent(e) bij 
nodig. De huidige dirigente heeft 

Het VeenLanden College
Boekpresentatie 
‘Lichtpuntjes’
Regio - Lichtpuntjes? Zijn die er 
dan? Lichtpuntjes, wanneer je 
al jaren lijdt aan een voortschrij-
dende ziekte zoals MS? Met een 
positieve levenshouding zijn die 
er, zo valt te lezen in het boek-
je ‘Lichtpuntjes, leven met MS’. 
Henk Kniep, sinds 1992 docent 
aan het VeenLanden College, pre-
senteert binnenkort o�cieel zijn 
boekje ‘Lichtpuntjes, leven met 
MS’ waarin persoonlijke korte ver-
halen van zijn hand zijn gebun-
deld. Verhalen, die hij in de af-
gelopen 24 jaar rond zijn leven 
met MS heeft opgetekend. Veel 
van deze verhalen spelen zich af 
op school, oud-leerlingen zullen 
zichzelf er mogelijk in herken-
nen. Het is bijzonder om te le-
zen hoe Henk ondanks z’n ziekte 
een gelukkig mens is gebleven, 
dankbaar voor alles wat het leven 
hem te bieden heeft. Het boekje 
is een prachtige uitgave gewor-
den met kleurrijke illustraties die 
door leerlingen van het VLC zijn 
verzorgd en een omslag die door 
kunstdocent Karin Borgman is 
ontworpen. Henk Kniep heeft ja-
renlang samen met de examen-
leerlingen van het VeenLanden 
College in Mijdrecht, het fotojaar-
boek verzorgd. Bijzonder is dat de 
uitgever van dit jaarboek de uit-
gave van zijn boekje nu mogelijk 
heeft gemaakt. 

Officiële boekpresentatie
Op maandag 20 mei van 16.00 
tot 18.00 uur vindt de feestelij-
ke presentatie van dit boekje 
plaats op het VeenLanden Colle-
ge te Mijdrecht. Omdat Henk in 
de loop van dit jaar gaat verhui-
zen naar Nieuw Unicum in Zand-
voort, waar de voor hem gewens-
te expertise en zorg aanwezig 
zijn, zal deze middag tevens het 
moment zijn waarop Henk o�ci-
eel afscheid neemt van het Veen-
Landen College. 

Uitnodiging
Indien u de presentatie van het 
boekje en het afscheid van Henk 
Kniep op het VLC wilt bijwo-
nen, verzoeken we u een mail te 
sturen naar info@hetvlc.nl on-
der vermelding van ‘Lichtpunt-
jes’. U ontvangt dan een uitno-
diging met alle bijzonderheden 
over deze feestelijke middag. Bij 
de boekpresentatie zijn de boek-
jes uiteraard verkrijgbaar tegen 
een gereduceerde prijs; daarna is 
het boekje te koop bij boekhan-
del Mondria in Mijdrecht en het 
Boekhuis in Aalsmeer. Een deel 
van de verkoopprijs gaat naar 
Stichting MS Research.

het koor de afgelopen 10 jaar met 
veel enthousiasme gedirigeerd. 
Zij heeft echter besloten dat zij 
daar deze zomer mee wil stop-
pen. Het koor is dus naarstig op 
zoek naar een nieuwe dirigent 
die hen vanaf 1 september wil di-
rigeren. Bent u of kent u een diri-
gent, dan kunt u contact met hen 
opnemen via koorprogression@
gmail.com voor meer informatie.

Nieuw, op 18 en 19 mei
Nature Art Fair: kunstbeurs  
rond bloemen en natuur
Aalsmeer -  In het weekend van 
18 en 19 mei wordt de eerste Na-
ture Art Fair gehouden, een nieu-
we kunstbeurs rond het thema 
bloemen en natuur in de kunst. 
De beurs vindt plaats op het ter-
rein van het Flower Art Museum 
in Aalsmeer. Op de Nature Art 
Fair presenteren kunstenaars hun 
werk met de natuur als uitgangs-
punt. Bloemen en planten, land-
schappen en bossen vormen al 
eeuwenlang belangrijke inspi-
ratiebronnen voor kunstenaars. 
Ook in de hedendaagse kunst is 
de natuur alom aanwezig. Figu-
ratief en abstract, van schilder-
kunst en fotogra�e tot sculptu-
ren, sieraden en andere kunstvor-
men. Op de Nature Art Fair is een 
grote diversiteit te vinden met de 
natuur als centraal thema. Tijdens 
de beurs is werk te zien van cir-
ca veertig professionele kunste-
naars. Zij presenteren zich in het 
beurspaviljoen op het terrein van 
het museum. Al het getoonde 
werk is te koop, de Nature Art Fair 
is dan ook een ideaal moment om 
inspiratie op te doen voor wie op 
zoek is naar een mooi kunstwerk. 
De meeste kunstenaars zijn zelf 
aanwezig en vertellen graag over 
hun werk. Beursbezoekers heb-
ben ook toegang tot het Flower 
Art Museum, waar momenteel 
drie tentoonstellingen lopen. Een 
deel van de hier getoonde kunst 

is eveneens beschikbaar voor ver-
koop.

Activiteiten
De Nature Art Fair wordt zater-
dagochtend 18 mei geopend 
door mevr. Wilma Scheltema, 
wethouder van Cultuur van de 
Gemeente Aalsmeer. Gedurende 
het weekend zijn er diverse acti-
viteiten. Zo geeft kunstenaar Bert 
van Santen rondleidingen door 
zijn solotentoonstelling Fleurs 
d’espoir in het museum. Ook zijn 
er informatieve presentaties van 
kunstverzamelaar Eric van ’t Ho� 
en vertelt Robin Noorda over de 
baanbrekende projecten van 
kunstenaarscollectief Tropisme. 
Beursbezoekers kun al deze acti-
viteiten gratis bezoeken.
De Nature Art Fair is zaterdag 18 
en zondag 19 mei, beide dagen 
van 11.00 tot 18.00 uur. Entree is 
€ 10,- p.p. (online voorverkoop € 
7,50) en is inclusief museumtoe-
gang. Jeugd t/m 14 jaar gratis en-
tree. Het adres van het museum is 
Kudelstaartseweg 1 in Aalsmeer 
(tegenover de watertoren). Meer 
informatie: www.natureartfair.nl. 

Zie ook de lezersactie op de 
voorpagina van deze krant.

STOP 
ARMOEDE IN 
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Speciale uitzending 40 jaar 
jubileum lokale radio
Uithoorn - Luister donderdag 30 
mei vanaf 10.00 uur op Rick FM 
naar de speciale radio-uitzen-
ding, 40 jaar jubileum lokale ra-
dio. Tussen 11.00 en 14.00 uur 
presentatie door medewerkers 
die zich al 40 jaar met veel plezier 
en enthousiasme inzetten voor 
de lokale radio.In deze speciale 
uitzending, net als de eerste uit-
zending 40 jaar later, ook op He-
melvaartsdag, hoor je bijzondere 
verhalen, oude radiofragmenten, 
speciale gasten en natuurlijk veel 
herken-bare muziek uit die tijd.  
Rick FM is dé lokale omroep voor 
Amstelland en begon 40 jaar ge-
leden op Hemelvaartsdag 1979 
als radiopiraat in De Kwakel. In 
De Kwakel was een enthousiast 
groepje jongeren gestart met ra-
dio-uitzendingen. Het radiostati-
on Cyclus was geboren en groei-
de uit in (toen nog) de piraten-
zender Radio R.I.K (Radio Info de 
Kwakel) Tien jaar later, 19 maart 
1989, startte Radio RIK met een 
uitzendvergunning als legaal ra-
diostation met uitzendingen van-
uit een compleet nieuwe studio 

in de Straatsburg�at. Op 1 sep-
tember 2001 werd de naam Radio 
RIK gewijzigd in Rick FM en ver-
huisde i.v.m. de sloop van de �at 
in januari 2016 naar het dorps-
huis De Quakel in De Kwakel. Hier 
werd de �lmzaal de nieuwe Rick 
FM-radiostudio. Rick FM viert dit 
jaar dus ook het o�ciële 30-jarig 
jubileum. 

Nog steeds
Vanaf de start met radio Cyclus is 
Rick FM nog steeds dé lokale om-
roep voor Uithoorn en De Kwa-
kel! Vol op het Nieuws, dagelijks, 
24 uur per dag. Live programma’s 
met Sport, Politiek, Nieuws, in-
formatie, Cultuur, interviews, ac-
tiviteiten, evenementen agenda 
en gevarieerde muziek. Muziek 
voor iedereen; Hits - Gouwe Ou-
we – Nederlands – Soul – Reggae 
– Country - Jazz. Ruim 60 Vrijwilli-
gers maken met elkaar de lokale 
omroep Rick FM. Heb je ook inte-
resse om ook mee te werken aan 
de uitzendingen, redactiewerk of 
presentatie? Neem contact op via 
vacature@rickfm.nl

Feest: 40 jaar in Aalsmeer 
Denise Fashion is jarig!
Aalsmeer - Denise Fashion is een 
begrip in Aalsmeer en wijde om-
geving in mode en styling. Mar-
jolijn Kauling runt haar zaak nu 
al 40 jaar met aanstekelijke pas-
sie. Alles klopt in deze gezellige 
winkel. Niet alleen de bijzondere 
merkenmix maar ook de details 
zoals de styling, de overheerlijke 
cappuccino maar vooral ook het 
vriendelijke ontvangst van Marjo-
lijn en haar medewerksters. 
“Ik ben een beetje op goed geluk 
begonnen met Denise Fashion, 
zoals de zaak al sinds jaar en dag 
heet”, vertelt Marjolijn, een pitti-
ge vrouw met humor, zelfre�ectie 
en een zeer bewuste smaak van 
kleden. Niet alleen voor zichzelf, 
maar ook voor haar klanten. 
”We zijn een gezellig team met 
elkaar en staan garant voor goed 
advies en een persoonlijke bena-
dering. Anders dan in andere win-
kels, combineren wij al onze mer-
ken mét elkaar. Kijken naar het 
type, wat past bij haar �guur en 
persoonlijkheid. Het stylen van 

de klanten, dat vinden we het 
leukst en daar zijn we goed in.” 
En hoe heerlijk is het dat Denise 
Fashion niet alléén qua kleding 
zo’n spannende en mooie mer-
kenmix heeft, maar ook op schoe-
nengebied een uitgebreide col-
lectie heeft aan sneakers, schoe-
nen, laarzen en slippers. 

Extra feest
Bij Denise Fashion is het deze 
week éxtra feest op donderdag, 
vrijdag en zaterdag, want Marjo-
lijn wil haar klanten natuurlijk in 
het zonnetje zetten en laten mee 
genieten en pro�teren van haar 
40 jarige bestaan. Er wordt deze 
dagen dan ook maar liefst 40% 
korting gegeven op ‘bijna’ de ge-
hele collectie! Kom dus gezellig 
naar de Ophelialaan 114. 
Marjolijn en haar team zetten dan 
onder het genot van een lekker 
hapje en drankje hun beste been-
tje voor! Alvast een kijkje nemen 
kan op de website www.denise-
fashion.nl.

Bekend in Aalsmeer en omstreken
Catering Aalsmeer al 
12,5 jaar een begrip!
Aalsmeer - Willem Kok begon in 
oktober 2006 op 38 vierkante me-
ter met zijn cateringbedrijf. Sinds 
die tijd is het bergopwaarts ge-
gaan en het pand dat 500 vier-
kante meter beslaat op industrie-
terrein Hornmeer is zelfs bijna te 
klein! “Inmiddels voeren we naast 
Catering Aelsmeer ook de labels 

bruiloftcatering.com, de naam 
zegt genoeg, en voor de zakelijke 
markt Foodzi event support, dat 
zich van A tot Z speciaal richt op 
evenementen.” Begint Kok. “We 
werken met vier vaste keuken-
medewerkers en twee kantoor-
medewerkers en daarnaast ma-
ken we gebruik van bedienend 

Uithoorn - Op zaterdag 4 mei 
werd er op een bijzondere manier 
aandacht gevraagd voor wande-
len. In Zijdelwaard en op het Am-
stelplein werden medicijndoosjes 

uitgedeeld door dokters en wan-
delcoaches van de AKU. De bood-
schap was: “ik heb hier een medi-
cijn voor u wat de bloeddruk en 
het cholesterol verlaagd en wat 

waar u een goed gevoel bij krijgt”. 
Op het doosje stond: 20 weken 
wandelen bij u in de buurt. Ge-
bruik minimaal 1x per week. Re-
gelmatig bewegen is de basis 

Gratis medicijn uitgedeeld 
in winkelcentra

voor een gezond leven. Helaas is 
de hele maatschappij te makke-
lijk geworden en slikt men soms 
liever pillen, in plaats van er zelf 
iets aan te doen met een gezon-
de leefstijl. Het doel van deze dag 
was om aandacht te vragen voor 
wandelen. Dit is een activiteit die 
laagdrempelig is en door bijna ie-
dereen kan worden gedaan.

Wandelen
Vanaf 15 mei wordt er  bij de Atle-
tiek Klub (AKU), iedere woensdag-
avond gewandeld, met een wan-
delcoach, maar ook zorgverleners 
(huisartsen, praktijkondersteu-
ners, doktersassistenten en dië-
tisten) lopen mee. We starten met 
een beginnersgroep, lopen onge-
veer 45 minuten met wat oefenin-
gen tussendoor en als blijkt dat 
het niveau hoger ligt dan wordt 
het tempo aangepast. Mocht u 
twijfelen of dit iets voor u is?. U 
kunt altijd een paar keer vrijblij-
vend mee wandelen. Vorig jaar 
hebben we dit ook gedaan en de 
reacties van de deelnemers wa-
ren zeer positief. Een aantal deel-
nemers hebben in overleg met 
de huisarts wat medicatie kunnen 
minderen. We hopen dat  we weer 
een gezellige groep kunnen gaan 
starten! De eerste bijeenkomst is 
op woensdag 15 mei, we begin-
nen om 19.15 uur met algemene 
informatie en aansluitend gaan 
we wandelen. Daarna elke woens-
dag start om 19.30 uur vanaf de 
AKU, sportpark Randhoorn.

Moederdagconcert 
seniorenpopkoor Lust for Life

Uithoorn - Op zondagmiddag 
12 mei zal het bekende Amster-
damse Seniorenpopkoor Lust for 
Life olv Ferdinand Beuse een een-
malig concert geven bij Dans- en 
partycentrum Colijn in Uithoorn. 
Het koor geniet bekendheid door 
optredens bij o.a. Man bijt Hond, 
Paul de Leeuw en Holland’s got 
talent. Lust for Life is een koor 
bestaande uit 40 vitale senioren 
tussen de 70 en 90 jaar en be-
staat dit jaar 10 jaar! Dat is reden 
voor een aantal feestelijke optre-
dens. Dit keer is de woonplaats 
van dirigent Ferdinand Beuse ge-
kozen als plek voor een uitbun-
dig moederdagconcert. Het koor 
zingt een mix van oude en nieu-
we popliedjes en weet keer op 
keer het publiek te ontroeren en 
mee te laten swingen met liedjes 
van o.a. Bon Jovi, de Beatles, Ar-
min van Buuren, Bob Marley, Doe 
Maar en De Dijk. Het koor wordt 
begeleid door het combo van pi-
anist Kees van Zantwijk. Aanvang 
van het concert is 14.30 uur. Zaal 
is open vanaf 14 uur. Kaarten kos-
ten e 12,50 en kunnen in de voor-
verkoop gekocht worden bij Per-
lo Plaza in Winkelcentrum Zijdel-
waard of via  www.vocalcompa-
ny.nl Life (fotograaf Lucy Lambrix)

personeel bij drukte. We kunnen 
partijen aan voor meer dan twee-
duizend mensen, waarbij ik bena-
druk dat ik een partijtje met twin-
tig mensen net zo mooi vind.” De 
bezieling is er nog lang niet uit 
bij de enthousiaste eigenaar, die 
zich vooral bezighoudt met zijn 
passie; koken. Willem is ontzet-
tend betrokken bij het catering-
bedrijf en is van alle facetten op 
de hoogte, maar hij vertrouwt op 
zijn team. “Dat is een geoliede 
machine.” 

Ontzorgen
Willem Kok: “We gaan altijd mee 
met de tijd. De catering heeft zich 
enorm ontwikkeld en dat gaat 
door. Alles is mogelijk bij ons. Met 
ons team maken we culinaire rei-
strips en gaan regelmatig ergens 
eten waar wij inspiratie opdoen. 
Ook luisteren wij naar de vraag 
van consumenten. De entourage 
is in de loop van de jaren tevens 
veranderd. Was het voorheen 
steigerhout wat de klok sloeg, 
nu is dat de zwart of antraciet 
stalen look. En hoe lang zijn de 
foodtrucks nog hot? We doen ge-
woon mee met alle trends.” Uiter-
aard is Catering Aelsmeer maat-
schappelijk verantwoord aan het 
ondernemen; er wordt bijvoor-
beeld gezocht naar een alterna-
tief voor plastic. Er wordt voorna-
melijk gewerkt met lokale onder-
nemers. “We gebruiken altijd ver-
se producten. En alles bedenken 

en maken we zelf!” Iedere klant 
wordt gelijk behandeld bij Cate-
ring Aelsmeer. Er wordt altijd eer-
lijk advies gegeven en een vrijblij-
vende o�erte gemaakt. “Van de 
locatie tot muziek, aankleding, 
eten en drinken, alles nemen we 
voor u uit handen. Het is echt 
ontzorgen wat wij doen. Wij vin-
den het van het grootste belang 
dat mensen kunnen genieten op 
hun feest zonder ergens aan te 
hoeven denken. Dat doen wij wel 
achter de schermen.”  

Jubileumacties 
Het gehele jaar zullen er mooie 
acties en kortingen worden be-
dacht. In de maand mei gaat 
de volgende actie van start: 25 
borrelhapjes voor € 12,50. Dit 
is normaal € 30,75. Kijk voor de 
voorwaarden op www.cate-
ringaelsmeer.nl en volg het be-
drijf op Facebook om op de 
hoogte te blijven voor de vol-
gende scherpe acties. Bellen kan 
ook: 0297-367979 of langskomen 
in de Turfstekerstraat 15B. Wil-
lem Kok tot slot: “U bent van har-
te welkom om een kijkje te ko-
men nemen. Tessa en Kelly, de da-
mes van de sales, staan u graag te 
woord, beantwoorden uw vragen 
en maken op verzoek een pas-
send, vrijblijvend voorstel. Uiter-
aard nemen ze de tijd en bieden u 
daarbij een goede kop ko�e aan. 
Dus graag tot ziens!”
Door Miranda Gommans  

Hoofdrol voor Greet & 
Henk Stolwijk bij B.V.U. 
Regio - Maandag 6 mei 2019 
werd met 30 paren de 4e ronde 
van de 6e parencompetitie van 
Bridgevereniging Uithoorn ge-
speeld in de barzaal van sport-
hal De Scheg. In deze 4e ronde 
ging in de A-lijn de 1e plaats met 
de hoogste score van de avond 
naar Greet & Henk Stolwijk met 
68,75% op ruime afstand gevolgd 
door Tineke v/d Sluis & Henk v/d 
Schinkel met 56,25% en op de 3e 
plaats eindigde Jan Broeckmans 
& Kees Visser met 53,13%. In de 
voorlopige tussenstand staan 
Bep & John op de 1e plaats met 
55,89% op de 2e plaats staan Ti-
neke & Henk met minimaal ver-
schil met 55,68% en op de 3e 
plaats staan Nel & Lia met 54,17%. 
In de B-lijn was de 1e plaats voor 
Bep  de Jong & Herman v. Beek 
met 57,81% de 2e/3e plaats wer-

den gedeeld door Fons Roelof-
sma & Ton Ter Linden en Tony 
Godefroy & Harry Rubens met 
57,29%. In de voorlopige tussen-
stand is het een nek aan nek race 
tussen Marijke & Ger met 56,25%  
en Marjan & Ben met 55,38% en 
Ans & Henk met 55,10%.
In de C-lijn was de 1e plaats voor  
het gelegenheidskoppel Marja 
Baris & Tom v. Meygaarden met 
de mooie score van 61,53% op 
de 2e plaats eindigde met ook 
een mooie score Co Beunder & 
An Pronk met 60,00% en op de 3e 
plaats werd beslag gelegd door  
Jeanette Das & Joop de Haas met 
52,17%. In de voorlopige tussen-
stand staan op de 1e plaats Cor &
Ton met 55,29% op de 2e plaats 
staan Jeanette & Joop met 
53,77% en op de 3e plaats staan  
Jacqueline & Ans met 53,58%.
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Burgemeester en 
wethouder op theebezoek
Uithoorn – “Wilt u een kopje thee 
bij ons drinken? We willen graag 
kennismaken. Dan krijgt u ook 
een koekje.” Zo luidde de uitnodi-
ging van de kinderen Aimee, Am-
ber en Rahwa die in een pleeg-
gezin wonen aan burgemees-
ter Pieter Heiliegers nadat zij in 
de krant hadden gelezen dat hij 
kennis wilde maken met inwo-
ners. Vrijdag was het zover. De 
burgemeester kwam samen met 
wethouder Ria Zijlstra een kopje 
thee drinken en kregen daar een 
heerlijk koekje bij met boter, ka-
neel en suiker. Aimee, Amber en 
Rahwa wilden laten weten dat 
ze het heel erg naar hun zin heb-
ben in dit gezin en in Uithoorn. 
De kinderen waren onder de in-
druk en trots dat de burgemees-

ter zijn ambtsketen had meege-
nomen. Omdat deze ‘alleen ge-
dragen wordt bij belangrijke ge-
beurtenissen’. Hij nam ruim de 
tijd om de kinderen uit te leggen 
wat zo’n ambtsketen betekent. Ze 
waren er even stil van.
 
Bijzonder
We vonden het een top bezoek 
en vooral heel bijzonder dat de 
burgemeester en de wethou-
der zo ongedwongen op bezoek 
kwamen,” aldus Els Lagendijk van 
het pleeggezin.

Op de foto staan drie kleinkinde-
ren van Els Lagendijk: Anna, Abel 
en Emma en de kinderen Aimee, 
Rahwa en Amber die bij haar in 
het pleeggezin wonen.

Met de hele groep op Jubileumkamp
Uithoorn - Het seizoen 2018-
2019 is het seizoen waarin de Ad-
miralengroep 70 jaar bestaat. Om 
dit jubileum met alle leden van 
de groep te vieren zijn we afge-
lopen week met alle speltakken 
(leeftijdsgroepen) op zomerkamp 
geweest in Alphen aan den Rijn. 
De jongste speltak, de bevers (in 
het rood te zien op de groepsfo-
to), bleven twee nachtjes slapen. 
De welpen (in het groen) beleef-
den het kamp van zondag tot en 
met donderdag. De oudste spel-
tak, de zeeverkenners, voeren 
de boten weer terug naar huis 
en waren net op tijd om op za-
terdagavond 4 mei deel te ne-
men aan de Dodenherdenking. 
Een van onze jeugdleden heeft 
een kampverslag geschreven van 
haar belevingen wat u hieronder 
kunt lezen. 

10 jaar
Ik heet Melinda, ik ben 10 jaar 
oud en ik zit op Scouting bij de 
Admiralengroep. Het is een wa-
terscouting groep, waarmee we 
vaak gaan varen. Daarnaast ga 
je met Scouting op een leerzame 
ontdekking in de natuur. We gaan 
elk jaar op kamp en dit jaar vond 
ik een van de leukste kampen 

ooit! Het thema was back to the 
future! Het had te maken met dat 
onze scoutinggroep 70 jaar be-
stond. Stanley Stekker (een karak-
ter van de bever groep) had een 
tijdmachine gebouwd en daar-
mee wilden we 70 jaar terug in de 
tijd, want we wilden weten waar-
om Scouting toen zo leuk was. Al-
leen was de tijdmachine kapot 
en toen zaten we ineens in 3048! 
We moesten tijdens alle spellen 
spullen verzamelen en toen gin-
gen we terug naar 2019. We gin-
gen ook een escape room doen. 
Toen probeerden we het nog een 
keer en kwamen we in de prehis-
torie! We zagen daar de eerste au-
to en we gingen die dag ook naar 
het Archeon. Daar hebben we vilt 
armbandjes en kaarsjes gemaakt. 
Er was ook een roofvogel show 
met onder andere de Amerikaan-
se arend en uilen. Tijdens de show 
mocht je als je het wilde op je rug 
gaan liggen en dan vloog er een 
uil vlak over je hoofd en we moes-
ten ook op een rij tegen over el-
kaar gaan staan en dan vloog er 
een valk tussen ons door. 

Mocht niet
Alleen wilde die valk niet vliegen 
en toen staken een paar kinderen 

In vrijheid kiezen
De Kwakel - Op 4 mei werd de 
jaarlijkse dodenherdenking in De 
Kwakel georganiseerd door Scou-
tinggroep St Joannes. Tijdens de 
herdenking werd stilgestaan bij 
het nationale jaarthema “in vrij-
heid kiezen”. Rond half 8 kwamen 
de scouts oplopen gevolgd door 
de vlagceremonie. Walter Hogen-
doorn deed namens het 4 mei co-
mité een welkomstwoord. Hier-
bij werd uitleg gegeven over het 
jaarthema, waaraan het 4 mei co-
mité een eigen invulling had ge-
geven. Iedere spreker bracht na 
zijn gedicht een stem uit in de 
daarvoor gemaakte stembus, om 
stil te staan bij het jaarthema “in 
vrijheid kiezen”. De sprekers be-
stonden uit scoutingleden van 
de welpen, verkenners en gid-
sen, zij droegen een gedicht voor. 
Arjan Plasmeijer droeg namens 
stichting maandagavondcomité 
een gedicht voor. De avond werd 

tussen de stukken en gedichten 
door muzikaal ondersteund. 

Stilte
Trompettiste Inge de Bree zet-
te even voor achten de taptoe 
in, waarna er twee minuten stil-
te werd gehouden. Hierna volg-
de de kranslegging en werd ie-
dereen uitgenodigd om een roos 
te leggen bij het stiltemonument. 
Dit jaar werden de kransen ge-
schonken door Scoutingvereni-
ging St Joannes, Stichting maan-
dagavondcomité , Ondernemers-
vereniging De Kwakel en door 
Sportvereniging K.D.O. 

Het 4 mei comité De Kwakel wil 
een ieder die een bijdrage, in wel-
ke vorm dan ook, heeft geleverd 
voor deze herdenking hartelijk 
bedanken en kijkt weer terug op 
een zeer geslaagde herdenking. 
Foto: Dirk Plasmeijer

V.l.n.r. Aimee, Anna, Amber, Abel, Emma en Rahwa samen met wethouder 
Ria Zijlstra en burgemeester Pieter Heiliegers.

hun hoofd naar voren terwijl dat 
niet mocht en toen vloog die valk 
op hun hoofd! En er was ook een 
archeologisch museum en daar 
waren allemaal oude spullen en 
een �lmpje over het oude Neder-
land.
We hebben ook een zwaardvecht 
cursus gehad en brood gebak-
ken. En we hebben ook een ver-
haal over Jan van Thamen ge-
hoord. Toen we weer naar het 
clubhuis gingen, gingen we 
eten en toen slapen. De volgen-
de dag gingen we naar het ont-
staan van Scouting en toen gin-
gen we met de zeeverkenners va-
ren over een groot meer (de Ze-
gerplas) en moesten we kaartjes 
verzamelen en mijn groep vond 
een kaartje van een spel van de 
zeeverkenners van 2 dagen ge-
leden! We gingen ook ladderen 
(dan ga je in teams mensen uit-
dagen en als je wint moet je van 
plek ruilen en wie het hoogst ein-
digt heeft gewonnen). De vol-
gende dag gingen we de bon-
te avond voorbereiden (dat is de 
laatste avond van kamp en dan 
ga je in groepjes een show op-
voeren). Wij gingen een quiz over 
Scouting doen. Er waren 3 quiz-
zen en er was ook een top 5 leu-

ke dingen over Scouting, waarbij 
ze het goede en het slechte voor-
beeld lieten zien! Die vond ik het 
leukste! We gingen ook marsh-
mallows roosteren! Toen we gin-
gen slapen was het al heel laat! 
De volgende dag ging iedereen 
naar huis. Toen ik naar huis ging, 
ging ik meteen onder de douche! 
Dit was mijn kamp verslag! Ho-
pelijk vond iedereen het leuk!
Daarnaast organiseren ze in ons 
jubileumjaar een reünie voor al-
le oud-leden van de Admira-
lengroep. Bent u oud lid, dan 
bent u van hart welkom op za-
terdag 22 juni 2019 vanaf 14.00 
uur. Heeft u nog scoutingattribu-
ten of foto’s van uw tijd op scou-
ting? Neem ze mee! Daarnaast is 
er tijd om sterke verhalen te ver-
tellen en natuurlijk kunt u ook 
aan diverse scoutingactiviteiten 
mee te doen. Hoe zat het ook al-
weer met dat wrikken? Kunt u 
nog een beetje knopen? Vind u 
het leuk om naar de reünie te ko-
men, geef u dan op door voor 1 
juni een mailtje te sturen naar  
reunie@admiralengroep.nl. Geef 
dan aan in welke periode u lid 
geweest bent, welke speltakken 
u hebt doorlopen en eventueel 
met wie u komt. 

Uithoornse bevrijdingsloop 
weer genieten

Vervolg van de voorpagina

Ondanks dat de tijd die nodig 
was om naar Uithoorn te komen 

langer was dan het voorgaande 
jaar, bleef er nog genoeg tijd over 
om nog een lekkere kop ko�e bij 
Meesters te drinken zodat we al-

lemaal weer wat kleur kregen. 
Vervolgens werd deze ko�e nog 
eens gratis aangeboden door 
Meesters! Al doende was er weer 
genoeg moed verzameld om het 
laatste deel naar Uithoorn te lo-
pen: het loodzware stuk tussen 
Mijdrecht en Amstelhoek waar-
bij niet meer de mogelijkheid be-
stond om te wisselen. 

Wandelen
In de tussentijd werd de wande-
ling rond het Zijdelmeer gelopen. 
Hier kon eenieder zich voor aan-
melden een week daarvoor. Zo-
doende werd maar weer eens be-
vestigd dat dit het mooiste rond-
je is om te lopen in Uithoorn! Bij 
terugkomst kwamen ondertus-
sen de hardlopers tezamen met 
onze Aku Racerunners, en en-
thousiaste jeugdige leden van de 
AKU vanuit Amstelhoek naar Uit-
hoorn. Hier werden ze binnen-

gehaald door de burgermeester 
waarbij Het Amstel Blazers Col-
lectief zorgde voor de muzika-
le klanken. Door Maarten Moraal 
werd het vuur overhandigd aan 
de burgermeester zodat hij het 
bevrijdingsvuur in Uithoorn ook 
kon ontsteken. Vervolgens kre-
gen iedere hardloper die vanuit 
Wageningen is komen lopen een 
verrassing.

Toespraak
Na een korte toespraak van de 
burgermeester werd het ontbijt-
bu�et geopend. Deze was door 
de gemeente Uithoorn beschik-
baar gesteld voor alle hardlopers 
en voor alle deelnemers die mee-
gedaan hadden aan het rond-
je Zijdelmeer. Net als voorgaan-
de jaren was dit heerlijk genieten!
Zo kwam er een einde aan een 
zeer intensieve maar mooie dag 
en nacht. Hierbij is het de AKU en 
de gemeente gelukt om voor alle 
actieve inwoner iets speciaals te 
laten beleven op deze bijzondere 
dag. En volgend jaar is het maar 
liefst 75 jaar geleden dat ons land 
bevrijd werd. Dan zal deze dag 
nog specialer worden. Zorg dat je 
erbij bent!
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Parencompetitie BVK 
afgerond
De Kwakel - Op donderdag 2 mei 
2019 werden de laatste 24 spellen 
gespeeld in de parencompetitie 
van de BVK in Dorpshuis De Qua-
kel en aan het eind van de avond 
waren de promovendi en degra-
danten bekend.

A-lijn
In de A-lijn waren deze avond 
Francis Terra en Margo Zuide-
ma ongenaakbaar, wat resulteer-
de in de topscore van de avond: 
64,93%. De 2e plaats was voor 
Nelly Vork en André Verhoef met 
56,25% en die positie namen zij 
ook in de totaalstand in. Truus 
Langelaan en Elly van Nieuwkoop 
werden 3e met 55,21%. Christa 
Leuven en Rita Ritzen sloten ook 
deze parencyclus winnend af met 
een gemiddelde van 58,07%. De 
3e plaats was voor Geke en Jaap 
Ludwig. Emmy en Gerard, Paula 
en An en ook Ria en Gerard moe-
ten begin volgende seizoen van-
uit de B lijn trachten hun nu verlo-
ren gegane positie in de A-lijn te 
heroveren.

B-lijn
In de B-lijn scoorden Nel Bakker 

en Hans Wagenvoort exact 60%, 
goed voor de 1e plaats. 2e werden 
Jan van der Knaap en Jaap Ver-
hoef met 57,08% en de 3e plaats 
was met 56,25% met 56,25%. Jan 
en Jaap sloten deze cyclus af met 
56,69% gemiddeld en dat bete-
kende voor hen de 1e plaats en 
daarmee promotie naar de A-lijn, 
waarbij zij gezelschap krijgen van 
Elisabeth en Nan v.d. Berg en Bep 
Verleun en Ria van Zuijlen. Ton en 
Wim, Hansje en Huub en Addie 
en Hetty moeten een stapje terug 
doen naar de C-lijn.

C-lijn
In die C-lijn deze avond de 1e 
plaats voor Atie Doeswijk en 
Huub Zandvliet met 60,07%. Joke 
en Jan Groeneveld tekenden met 
57,29% voor de 2e plaats en Hans 
Elias en Ben Terra met 55% voor 
de 3e. In de totaalstand werden 
de 1e 3 plaatsen ingenomen door 
resp. Rees en Gerard van der Post 
(55,36% gemiddeld), Janny Sna-
bel en Ida Knaap en Joke en Jan 
Groeneveld. Die 3 paren mogen 
het dus bij de start van het nieu-
we seizoen op een wat hoger ni-
veau laten zien.

Drie finales wedstrijden 
voor Legmeervogels
Uithoorn - Voor Legmeervogels 
staan er in het restant van de 
competitie nog een 3-tal wed-
strijden op het programma. Hier-
van zijn er twee thuis aanstaan-
de zondag 12 mei JOS/Water-
graafsmeer en op zondag 26 mei 
thuis tegen de rkvv Velsen. Bei-
de wedstrijden beginnen 14.00 
uur. Uit speelt Legmeervogels 
nog tegen Zaanlandia. Dit duel 
is op zondag 19 mei.Ook dit du-
el begint om 14.00 uur. Het kam-
pioenschap van de 1ste klasse zal 
gaan tussen rkvv Velsen, JOS/Wa-
tergraafsmeer en de fc Boshuizen. 
Heel toevallig speelt Legmeervo-
gels nog tegen twee van deze ti-
telkandidaten. Het wordt dus een 
spannend sluitstuk van de com-
petitie ook voor Legmeervogels. 

Titel
In de competitie heeft Legmeer-
vogels dus geen kans op de titel 
maar in de 3e periode kan Leg-
meervogels nog een rol spelen. 
Velsen gaat daar nu aan de lei-

ding met 15 punten uit 6 wed-
strijden op de voet gevolgd door 
Legmeervogels met 12 punten 
uit eveneens 6 wedstrijden. Bij 
drie goede resultaten van Leg-
meervogels in de laatste compe-
titiewedstrijden zou er zomaar 
iets moois kunnen gebeuren op 
sportpark Randhoorn. Het zou 
ook zomaar eens erg druk kun-
nen worden op sportpark de 
Randhoorn.
De laatste competitiewedstrijd is 
immers tegen rkvv Velsen. In dit 
duel zou Legmeervogels moge-
lijk een periodetitel kunnen bin-
nen halen en aan de andere kant 
zou dit duel ook zomaar de kam-
pioenswedstrijd voor de rkvv Vel-
sen kunnen zijn?
Alle ingrediënten zijn dus vol-
op aanwezig om op zondag 12 
mei en op zondag 26 mei een be-
zoek te brengen aan sportpark 
Randhoorn en te kijken naar de 
wedstrijden van Legmeervogels 
in het spannende slot van deze 
competitie.

Klaverjasnomaden 
Uithoorn - Donderdag 2 mei 
vond weer de wekelijkse klaver-
jasavond in de Schutse plaats 
waaraan door 46 dolenthousiaste 
liefhebbers werd deelgenomen. 
Winnaar werd deze avond Wil-
lem Hogervorst met een mooie 
totaalscore van 7538 punten. Als 
tweede eindigde Els Luijten met 
een puntentotaal van 7436 terwijl 
Johan Zeldenthuis met 7251 pun-
ten de derde plaats wist te beha-
len. Al met al werd er deze avond 
behoorlijk hoog gekaart. De poe-
delprijs was deze avond voor Piet 
van der Weijden. Wat hij ook deed 
verder dan 4991 punten kwam 
hij niet. De hieraan verbonden 
troostprijs zal hem dan ook de 
eerstvolgende speelavond wor-
den overhandigd. De marsen-

prijzen bestaande uit prachtige, 
door DUO plant verzorgde boe-
ketten bloemen, werden deze 
avond gewonnen door Els Luij-
ten, Ineke Ykema, Dora van der 
Steen en Johan Zeldenthuis ter-
wijl de cadeaubonnen in deze ca-
tegorie, eveneens te besteden bij 
DUO plant, in het bezit kwamen 
van Mia Kenter, Corrie Compier, 
Gerard Compier en Jack van der 
Veer. De �essen wijn gingen de-
ze keer als marsenprijs naar Ada 
van Maarseveen, Joke Veenhof, 
Richard van den Bergh en Hans 
Heere. Alle prijswinnaars van har-
te gefeliciteerd. De eerstvolgen-
de klaverjasavond wordt weer ge-
speeld op donderdag 9 mei in de 
Schutse aan de Merodelaan 1 te 
Uithoorn. Aanvang 20.00 uur.

Volleybalvereniging 
SAS’70 zoek nieuwe leden
Uithoorn - Ben jij een enthousi-
aste volleyballer? Dan ben jij van 
harte welkom bij DE volleybalver-
eniging van Uithoorn,SAS’70. Of 
je nu alleen voor je plezier bij de 
recreanten wil spelen of competi-
tie wil spelen, we hebben voor ie-
dereen een plaats. Zo zoeken de 
meiden van dames 1, welke 1e 
klasse spelen, nog nieuwe spe-
lers. Maar ook de andere dames, 

heren, jeugd en recreanten teams 
kunnen nog wel versterking ge-
bruiken. Ben je nieuwsgierig ge-
worden, kijk dan op de website 
www.sas70.nl voor de trainings-
tijden en dagen of mail naar Jim-
co Drost via TC-voorzitter@sas70.
nl. Je kan dan vrijblijvend meetrai-
nen tot eind mei, en misschien wil 
je dan ook al deelnemen aan een 
van onze andere activiteiten...

Thamen is slagvaardig 
en wint van Pirates 3
De Kwakel - Op een koude Bevrij-
dingsdag wordt de wedstrijd tus-
sen Pirates 3 en Thamen afgewerkt 

op het hoofdveld van Pirates. Tha-
men begint goed. Nurse slaat op 
de eerste worp van de pitcher di-

Bert Loogman ware kampioen 
driebandencompetitie
De Hoef – Met veel overtuiging 
en wilskracht is Bert Loogman 
de trotse kampioen geworden 
van de onderlinge driebanden-
competitie bij de Springbok in de 
Hoef. Ofschoon Bert al jarenlang 
de moyennelijst aanvoert, slaag-
de hij er tot nu toe niet in de titel 
te bemachtigen. Dat het dit sei-
zoen wel lukte, was vooral te dan-
ken aan zijn tomeloze inzet qua 
concentratie, inspiratie en tech-
nische vaardigheid, waardoor 
hij van meet af aan de kopposi-

tie wist in te nemen en deze niet 
meer afstond. Traditiegetrouw 
werd de driebandencompeti-
tie afgesloten met de triatlon in 
teamverband over vijf speelavon-
den. Bij het ingaan van de laat-
ste avond waren de verschillen 
nog klein en hadden nagenoeg 
alle teams nog kans op de over-
winning. Uiteindelijk beschikte 
het tream John Vrielink/Hero Jan-
zing/Han Kandelaar over de lang-
ste adem om zodoende met de 
eer te gaan strijken.

Veteranen wedstrijd bij UWTC
Regio - Zaterdag 4 mei zijn onder 
koude weersomstandigheden op 
het clubparcours van de UWTC, 
sportpark Randhoorn, veteranen-
wedstrijden verreden voor 50+, 
60+ en 70+. Totaal waren er 73 
renners naar Uithoorn gekomen 
om te starten, met daarbij de 
UWTC renners Leen Blom, Mark 
Best, Rene Oudshoorn, Louis Ou-
de Elferink, John Tromp, Peter 
Wiebes en Guus Zantingh. Bij de 
70+ vormde al vroeg in de wed-
strijd een kopgroep van 9 ren-
ners met daarbij Leen Blom en 
Guus Zantingh. Met nog een hal-
ve koers te gaan sprong Jan van 
der Tang uit Voorhout alleen weg 
uit de kopgroep en nam een rui-
me voorsprong en won de wed-
strijd op een overtuigende wij-
ze. Op de 2e plaats eindigde Hans 
Van Bavel uit Sint Anthonis. Guus 
Zantingh �nishte als 5e en Leen 
Blom kwam als 7e over de eind-
streep.

60 plus
Bij de 60+ ontstond na 4 ronden 
koers een kopgroep van 3 renners 
en even later sloot John Tromp bij 
deze drie aan. De vier werkten 
goed samen en namen een ruime 
voorsprong en werden niet meer 
achterhaald door het peloton. De 
wedstrijd werd gewonnen door 
Willem Hus uit Voorburg, 2e werd 
Arie Blomberg uit Kedichem en 
John Tromp uit De Kwakel be-
haalde een mooie podiumplaats 
als 3e. Als laatste wedstrijd waren 
de 50+ aan de beurt. Er werd veel 
gedemarreerd, maar pas 6 ron-
den voor het einde kwam er on-
der aanvoer van Ralph Greupink 
een kopgroep van 3 renners en 
zij moesten �ink aan de bak om 
het peloton voor te blijven, wat 
ze ook lukte. De wedstrijd werd 
gewonnen door John Rullen uit 
Schijndel voor Ralph Greupink uit 
Zoetermeer en 3e werd Michael 
Ruska uit Volendam. Louis Oude 
Elferink eindigde als 18e en Mark 
Best als 20e.

Tour de Yorkshire
Lorena Wiebes heeft vrijdag 3 
mei de openingsetappe van de 
Tour de Yorkshire gewonnen. De 
Mijdrechtse sprintster was in Be-
dale de snelste van een peloton 

van 86 rensters. Tot zes kilometer 
voor de meet werd de koers gere-
geerd door een kopgroep van zes, 
die na een kilometer of 60 was 
ontstaan en een maximale voor-
sprong kreeg van één minuut. In 
de laatste kilometers rekende het 
peloton de vluchters in en ein-
digde de wedstrijd in een massa-
spurt. Daarin was Wiebes de snel-
ste van allemaal. Zaterdag 4 mei 
speelde Lorena geen rol van be-
tekenis in de tweede etappe, de 
winst ging naar Marianne Vos. 

Lars Hopman heeft zondag 5 mei 
meegedaan aan de 1e interclub 
wedstrijd van het seizoen. De 
spits werd afgebeten op een stra-
tenparcours in Amstelveen West-
wijk met een combi jeugd 6/7. Bij 
de start gaven 4 renners van WTC 
De Amstel er meteen een �inke 
snok aan in hun thuiswedstrijd. 
Na 2 ronden waren ze los samen 
met 2 renners van DTS. Daar ach-
ter reed een groepje met Lars. Een 
DTS-er waaide uit de kopgroep 
nog terug naar deze groep. Na 
een half uur koers sprintte Lars 
naar de 6e plek door de sprint van 
de 2e groep te winnen. Jari Bus-
kermolen deed mee in de wed-
strijd van jeugd cat 4/5. Hij heeft 
nog bijna geen wedstrijden ge-
reden en had moeite met het ho-
ge tempo, maar Jari reed de koers 
netjes uit en werd 11e. Ondertus-
sen reden Mike Derogee en Rens 
Grömmel een kasseienkoers: de 
hel van Netersel. Ze mistte de be-
slissende slag en streden in de 
tweede groep. Mike werd 12e en 
Rens 15e.

rect een honkslag en weet samen 
met Benner, die op het honk komt 
na 4-wijd, de eerste 2 punten te 
noteren voor Thamen. Het is die-
zelfde Nurse die op de korte stop 
positie ook verdedigend sterk is 
en Pirates in bedwang houdt. Hij 
maakt een vangbal, draait eigen-
handig een dubbelspel over twee 
én hij maakt twee aangooien op 
het eerste honk waarmee hij maar 
liefst 5 nullen voor z’n rekening 
neemt. 

Gretig
In de 3e  en 4e  inning blijft Tha-
men gretig. Er worden 7 punten 
bij elkaar geslagen. Nurse en de 
Castro slaan een honkslag, Benner 
en Schouten slaan er beiden zelfs 
twee én Groen gaat daar nog-
maals overheen met een mooie 
tweehonkslag. De Pirates verdedi-
ging gaat hierbij niet vrijuit door 
2 errors te maken. In de 4é inning 
is Krijger van Pirates dichtbij het 
scoren van het eerste punt voor 
z’n team. Hij komt op het honk na 
een honkslag en probeert het der-
de honk te bereiken op de honk-
slag van Schmidt. De aangooi van 

middenvelder Koole is op maat 
waardoor derde honkman Groen 
in staat gesteld wordt om Krijger 
uit te tikken. Pirates blijft staan op 
0 punten. 

Scoren
In de 6e inning scoort Thamen het 
10e punt: Schouten komt over de 
thuisplaat na een nieuwe twee-
honkslag van Groen. Het is die-
zelfde Groen die in de 8ste inning 
een driehonkslag slaat waarop 
Schouten en Benner kunnen sco-
ren. Met de 2 honkslag van Koole 
scoort Groen zelf ook. Walsma van 
Pirates weet het derde honk te be-
reiken in de 8ste  inning, maar de 
Thamen verdediging voorkomt 
dat hij scoort. Pitcher Benner sluit 
de wedstrijd af door Hey met drie 
slag uit te maken. De eindstand 
is 0-13 in het voordeel van Tha-
men. Op vrijdag 10 mei om 19.30 
uur speelt Thamen op eigen veld 
én in nieuw tenue tegen Cromti-
gers en de wedstrijdballen wor-
den deze avond gesponsord door 
Van der Schot Assurantiën & Hy-
potheken BV.
Foto H. Vogelaar

Kom jij ook gezellig 
Beeballen?
Regio - Ben jij tussen de 5 en 10 
jaar oud en lijkt het je ook leuk 
om te beeballen? Vanaf heden is 
er iedere dinsdag, van 18.00 t/m 
19.15 uur inlooptraining onder 
leiding van trainsters Merel en 
Roos. BeeBall is een stoer, �itsend 
en leuk spel voor kinderen van-
af 5 jaar die vanaf hun 10e jaar 
doorgroeien naar echt honkbal of 
softbal. Door de kleine teams en 
eenvoudige spelregels worden 
kinderen volledig bij het spel be-
trokken en zijn ze volop in bewe-
ging. Bij BeeBall staan teamgeest 
en sportiviteit voorop. 
Door het spelen van BeeBall ra-
ken kinderen snel vertrouwd met 
het slaan, gooien en vangen. Op 
speelse wijze maken kinderen 
zich snel de technische vaardig-
heden van honkbal en softbal ei-
gen. Interesse? Stuur dan een e-
mail naar nieuweleden@thamen.
info met naam en leeftijd en dan 
bevestigen wij je deelname aan 
de training. Kom het dus gezel-
lig een aantal keren geheel vrij-

blijvend uitproberen! Ben je ou-
der dan 10 jaar? En heb je ook in-
teresse om te honkballen of soft-
ballen? Stuur dan ook een e-mail 
naar nieuweleden@thamen.info 
en geef je naam en leeftijd door 
en wij nodigen je ook uit om een 
vier keer geheel vrijblijvend mee 
te trainen met een team van jouw 
leeftijd.












