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Wethouder: ‘Alle kinderen moeten
aan sport en cultuur kunnen doen’

Campagne om bereik
Jeugdfonds te verhogen

ALS KWALITEIT
BELANGRIJK IS!
Wiegerbruinlaan 73, Uithoorn
(0297) 745 541

Uw kostbaarheden
zijn goud waard!
Inkoop Verkoop Veiling
Verpanden Beleggen

Praat mee over het
Centrum van Uithoorn

Uithoorn - Buurtbeheer Uithoorn zoekt mensen die meedenken
en meedoen om het Centrum van Uithoorn weer leven in te blazen. “Denk jij/u ook wel eens bij jezelf: “Kan het centrum van Uithoorn niet levendiger, mooier en/of gezelliger worden?”
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CITROËN AALSMEER
Lakenblekerstraat 33
Tel. 0297 369 369
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Betere ondersteuning voor
mensen met ﬁnanciële problemen
Uithoorn - De ondersteuning
voor mensen die geholpen moeten worden met hun financiële situatie gaat verbeteren in Uithoorn en Ouder-Amstel. De twee
gemeenten gaan hiervoor samenwerken met Beaufin voor
de uitvoering van budgetbeheer
voor de komende twee jaar. Wethouders Ria Zijlstra (Uithoorn),
Axel Boomgaars (Ouder-Amstel)
en eigenaar van Beaufin Joris Korse ondertekenden onlangs het
contract.
Joris Korse van Beaufin: ,,Missie
van Beaufin is ‘ruimte om te leven’. Financiële basiszekerheid is

hiertoe een voorwaarde. Beaufin
zorgt hiervoor door inwoners te
ondersteunen bij het voeren van
een kloppende financiële administratie en, waar nodig, taken over
te nemen. Denk aan de betaling
van de vaste lasten. Met deze ondersteuning wordt voorkomen
dat schulden ontstaan of verder
oplopen.”
Wethouder Zijlstra: ,,Duidelijk is
inmiddels dat de emotionele gevolgen van armoede en schulden
en het maken van soms onverstandige keuzes gecompliceerder liggen dan voorheen werd
aangenomen. Mensen met schul-

den leven in continue stress en
het hoofd loopt over. In de benaderingswijze van klanten houdt
Beaufin hier rekening mee en dat
vind ik heel belangrijk.”
Begeleiden en coachen
De keuze is onder andere op
Beaufin gevallen, omdat zij inwoners goed begeleiden en coachen, zodat zij op den duur mogelijk zelf in staat zijn hun financiele situatie te beheren. Naast het
doen van de financiële administratie van mensen, is het belangrijk dat inwoners stapje voor stapje geholpen worden zodat zij het
zelf weer kunnen oppakken. Dat
is nieuw in onze aanpak,” vertelt
wethouder Boomgaars.
De ondersteuning van Beaufin
wordt aangepast op de mogelijkheden van de inwoner en wordt
verleend zo lang als nodig is. Om
terugval na afronding van het traject te voorkomen is het mogelijk
om nazorg in te zetten.
Inwoners met (financiële) vragen
en/of behoefte hebben aan ondersteuning bij de administratie
kunnen contact opnemen met de
gemeente. Klantmanagers van
schuldhulpverlening zijn op werkdagen bereikbaar tussen 9.00
en 10.30 uur op telefoonnummer 0297 -513111 of mail naar
schuldhulpverlening@uithoorn.
nl.
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2019 van 19.30 tot 21.30 uur bij
Bierbrouwerij De Schans, Schans
17 in Uithoorn. Tijdens de bewonersbijeenkomst staan we stil bij
onderwerpen die ook joú aangaan: Op de agenda staat o.a:
- Ontvangst bewoners en Burgemeester Pieter Heiliegers.
- Voorstellen Bestuur Stichting
Oranjebuurt.
- Nieuwbouw en renovatieplannen in het Centrum.
- Evenementen in het Centrum,
waaronder Jantje Beton BuiDaarvoor hebben wij joú nodig!
tenspeeldag (12 juni), UitKom daarom naar de bewonershoorn 200 jaar en Koningsdag
bijeenkomst op dinsdag 21 Mei
2020.

Hans van Lieshout, de nieuwe
Centrummanager, neemt je
mee in zijn werk en vertelt wat
hij wil bereiken.
- En natuurlijk horen we graag
wat joúw ideeën zijn voor het
Centrum. Ons streven is om
zoveel mogelijk bewoners te
betrekken bij de doelstelling
om het centrum nóg leuker te
maken!
Natuurlijk is er ook genoeg tijd
om onder het genot van een hapje en drankje kennis met buurtgenoten en het bestuur van Buurtbeheer Centrum te maken. Dus
kom ook; praat en doe met ons
mee! Ideeën, vragen of opmerkingen zijn meer dan welkom.
Mail stichtingoranjebuurt@gmail.
com of bel Sylvia Zethoven (Secretaris) 06-36107303.

AA

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

Nou, dan komen wij graag in gesprek met joú! Want Buurtbeheer Uithoorn Centrum, een bewonersinitiatief opgericht door
Stichting Oranjebuurt, is recentelijk nieuw leven ingeblazen. Het
bestuur zet alles op alles om van
het Centrum een leuke(re) omgeving te maken om er te wonen,
werken en recreëren; kortom de
leefbaarheid en saamhorigheid
bevorderen. Maar dat kunnen wij
niet alleen!

-

Het Jeugdfonds Sport &
Cultuur
Het Jeugdfonds Sport & Cultuur is
er voor kinderen van 4 tot 18 jaar
die in de gemeente Uithoorn wonen. De bijdrage van het fonds is
bedoeld voor gezinnen met een
inkomen tot 125 procent van
het sociaal minimum. Een intermediair kan een aanvraag voor
een kind doen. Een intermediair
is een tussenpersoon die het gezin kent en met het kind kan bekijken wat hij of zij graag zou willen doen. Jongerenwerkers van
Videt, een leerkracht, een ouderVoetbal en kickboksen
en kindadviseur, een huisarts,
populair
een medewerker van het Sociaal
In 2018 hebben 262 kinderen Loket van de gemeente, de voedmee kunnen doen dankzij een selbank zijn allemaal intermedibijdrage uit het fonds. Waarvan air. Het Jeugdfonds Sport & Cul224 kinderen aan sport en 38 tuur betaalt de contributie of het
deelnemers aan cultuur. De po- lesgeld rechtstreeks aan de verpulairste sport was bij de jongens eniging. Ouders hoeven dit geld
voetbal, gevolgd door kickbok- niet voor te schieten. Voor sport
sen. Ook bij de meisjes was kick- is 225 euro per jaar per kind beboksen in trek, maar ook turnen. schikbaar en voor zwemlessen
Daarnaast volgen veel kinderen wordt eenmalig een bedrag van
zwemlessen via het fonds. ,,We 800 betaald voor het behalen van
hebben een mooi aantal bereikt, het A en B diploma. Voor culturele
maar niet genoeg,” meent Zijl- activiteiten is de bijdrage 450 eustra. ,,Uit onderzoek blijkt dat in ro per kind.

KRANT D
I

www.goudwisselkantoor.nl

Buurtbeheer Uithoorn Centrum is op zoek naar joú!

Uithoorn ruim 600 kinderen opgroeien in een gezin met een inkomen tot 125 procent van het
sociaal minimum. Deze kinderen
komen allemaal in aanmerking
voor een bijdrage uit het fonds.
Ons doel is dan ook om ál deze
kinderen te bereiken.”

DE

t.h.v. Coop supermarkt
Prinses Irenelaan, Uithoorn
Elke zaterdag 10:00 - 16:30 uur

Uithoorn - De gemeente Uithoorn is gestart met haar tweede campagne om het Jeugdfonds
Sport & Cultuur onder de aandacht te brengen. Doel van de
campagne is om meer kinderen
te bereiken met het fonds. Het
fonds maakt het mogelijk dat kinderen en jongeren uit gezinnen
met weinig geld, toch lid kunnen
worden van een sportclub of aan
dans, muziek, theater of iets anders creatiefs kunnen doen.
Wethouder Ria Zijlstra (sociaal
domein): ,,Sport en cultuur zijn
belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen en moeten dus
voor íedereen toegankelijk zijn.
Of je nou uit een rijk of arm gezin
komt. Kinderen ontwikkelen zich
beter als zij aan sport of cultuur
doen. Ook blijkt dat zij meer zelfvertrouwen krijgen en beter presteren op school.”

Wij zijn met SPOED op zoek naar serieuze

BEZORGERS/STERS

Uithoorn: Omg. Ebro (325 kranten)

MEER WETEN? BEL TIJDENS KANTOORUREN: 0251674433
EN VRAAG NAAR MARCO OF ROGIER
WWW.VERSPREIDNET.NL
INFOVERSPREIDNET.NL

Kent u iemand in Uithoorn
die een lintje verdient?
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CO L O F O N

www.uithoorn.nl
www.facebook.com/
gemeenteuithoorn
www.twitter.com/Gem_Uithoorn
7 dagen per week, 24 uur per dag

Gemeentehuis

Laan van Meerwijk 16
1423 AJ Uithoorn
0297-513111
ma., di., wo., do.
woensdag
vrijdag

08.30-17.00 uur
08.30-20.00 uur
08.30-12.00 uur

Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
gemeente@uithoorn.nl
www.uithoorn.nl/melden

Klant Contact
Centrum/receptie

Zonder afspraak:
ma., di., do.
08.30-17.00 uur
woensdag
08.30-20.00 uur
vrijdag
08.30-12.00 uur

Burgerzaken

(reisdocumenten, rijbewijzen en
verklaringen)

Alleen met afspraak:
ma., di., do.
08.30-14.00 uur
woensdag
08.30-13.00 uur
17.00-20.00 uur
vrijdag
08.30-12.00 uur
Zonder afspraak:
woensdag
13.00-17.00 uur

Sociaal loket

(Wonen, welzijn, zorg, overlast,
ondersteuning, werk, inkomen,
opvoeden, opgroeien, schuldhulpverlening en jeugdhulp)

Locatie gemeentehuis,
Laan van Meerwijk 16
Op afspraak via 0297-513111
ma t/m vr.
09.00-10.30 uur
inloopbalie wo.
13.00-17.00 uur
Locatie Infopunt Uithoorn voor
elkaar, Gezondheidscentrum
De Waterlinie,
Koningin Máximalaan 30.
Inloop ma., di.
08.30-12.00 uur
Info via www.uithoornvoorelkaar.nu

Ruimte huren?

Accommodatie van gemeente
Uithoorn huren? Kijk op
www.uithoorn.nl/ruimtehuren

Financieel café

In het Gezondheidscentrum
De Waterlinie aan de Koningin
Máximalaan 30 vindt u het
Financieel café. Elke dinsdag
tussen 08.30-11.00 uur staan
getrainde vrijwilligers klaar
van Uithoorn voor Elkaar voor
alle vragen over geldzaken en
administratie en bieden hulp bij het
invullen van papieren, het sorteren
van de post of advies bij schulden.
Kom langs zonder afspraak.
Info via www.uithoornvoorelkaar.nu

ma., wo., vr., za.

09.00-12.30 uur
13.00-16.30 uur

Makkelijk Melden App

Inwoners van gemeente Uithoorn
kunnen een melding openbare
ruimte doorgeven via
www.uithoorn.nl/melding of
via de Makkelijk Melden App.
De app kunt u downloaden via de
Apple Store of Play Store.

Openbare vergaderingen
welstandscommissie

Een onafhankelijke welstandscommissie adviseert burgemeester
en wethouders over het uiterlijk en
de plaatsing van bouwwerken.
Wilt u een vergadering wilt
bijwonen of meer informatie?
Meld u aan via 0297-513231.

Commissievergaderingen

Kijk voor actuele commissievergaderingen en informatie over
de raad op www.uithoorn.nl/
gemeenteraad. Via twitter:
www.twitter.com/RaadUithoorn

Burgemeester of
wethouder spreken?

U kunt een afspraak maken
via 0297-513111 of via
bestuurssecretariaat@uithoorn.nl

Redactie

Team Communicatie
bekendmakingen@duoplus.nl

stemopneming. In verband hiermee is de afdeling burgerzaken
op maandag 27 mei gesloten. Wij
zijn u graag weer van dienst op
dinsdag 28 mei. Het afhalen van
aangevraagde reisdocumenten
en rijbewijzen en het afhalen van
uittreksels BRP is overigens op
27 mei wel mogelijk bij de receptie van het gemeentehuis.

Evenementen in Uithoorn
20 t/m 23 mei
23 mei
25 mei
1 en 2 juni
9 juni
9 en 10 juni
12 juni
15 juni
22 en 23 juni
22 en 23 juni
28 t/m 30 juni
6 juli
21 juli
3 augustus
23 augustus
9 november

Informatie Koninklijke
onderscheiding
Meer informatie, waaronder het
aanvraagformulier, vindt u op de
gemeentelijke website Uithoorn.nl
of Lintjes.nl. Daarnaast kunt u contact opnemen met het bestuurssecretariaat via (0297) 513108 of bestuurssecretariaat@uithoorn.nl.
Informatie gemeentelijke onderscheidingen
Informatie over het aanvragen
van gemeentelijke onderscheidingen kunt u ook opvragen bij het
bestuurssecretariaat via (0297)
513108 of bestuurssecretariaat@
uithoorn.nl.

Werk in uitvoering

Verkeersdiploma’s voor
basisschool De Dolfijn
Op 6 en 7 mei fietsten basisschoolleerlingen door Uithoorn
voor het praktisch verkeersexamen. Een belangrijk examen,
waar sommige leerlingen best zenuwachtig voor waren. De diplo-

ma’s werden uitgereikt door iemand van het college van B&W.
Op Basisschool de Dolfijn kregen de geslaagden het diploma
én een setje fietslampjes van wethouder Hans Bouma.

Gemeentewerf en
scheidingsdepot

Centraal stemmen tellen
verkiezing Europees Parlement
Op donderdag 23 mei 2019 zijn
de verkiezingen voor het Europees Parlement. De uitgebrachte stemmen voor het Europees
Parlement alleen op partijniveau
geteld. Op maandag 27 mei worden de stemmen vervolgens op
kandidaatniveau geteld, omdat
de gemeente Uithoorn weer meedoet aan het Experiment Centrale

Veel inwoners van Uithoorn zetten zich belangeloos in voor het
welzijn van anderen. Wilt u iemand voor een Koninklijke onderscheiding in aanmerking laten komen? Kom dan tijdig in actie! De procedure voor het toekennen van een Koninklijke onderscheiding vergt veel tijd. Is
de voordracht voor de Lintjesregen in april 2020, dan dient u het
voorstel vóór 1 juli 2019 dit jaar
bij de burgemeester in. Gaat het
om een uitreiking tijdens een andere gelegenheid, dan dient u het
voorstel minstens zes maanden
van tevoren naar de burgemeester te sturen.

Avondvierdaagse
Verkiezingen Europees Parlement
Schansfestival
Amsterdam Open International
Canoepolo Tournament
Fietstoertocht Cycle Tour
Foodtruckfestival
Buitenspeeldag
Kwakel Open Air
Midzomeravond Festival
Nederlands Kampioenschap Kanopolo
Amstelland Festival
Fietstoertocht Le Tour Ride
All American Sunday
Zomermarkt
Foodtruckfestival
Kadomarkt

WERKZAAMHEDEN VOOR
ONDERZOEK IN CENTRUM
UITHOORN
In de week van 13 mei tot en met
begin juni gaan we in het centrum van Uithoorn op een aantal
plekken, bodemonderzoeken en
-metingen doen. Deze onderzoeken zijn nodig om een goed advies te krijgen voor de financiën
en de verdere uitwerking van het
nieuwe verkeersplan. Dit plan is
nog niet definitief. We zijn nog bezig om het plan verder uit te werken en te bekijken of en hoe we
de binnengekomen reacties gaan
verwerken. De onderzoekswerkzaamheden vinden plaats bij
de Prinses Irenelaan, Thamerlaan, Prins Bernhardlaan, Laan
van Meerwijk, Koningin Máximalaan (tussen de Irenebrug t/m
Adm. Van Ghentlaan), de eventuele toekomstige rotonde bij de
Admiraal van Ghentlaan en een
deel van het Zijdelveld (tussen
Laan van Meerwijk t/m Adm. Van
Ghentlaan). Arcadis Nederland
BV (en onderaannemers) voert
de onderzoeken uit voor gemeente Uithoorn.
Wat gaat er gebeuren?
Het gebied wordt digitaal ingemeten en er zijn graafwerkzaamheden voor onderzoek naar lopende kabels en leidingen. Ook wordt
de kwaliteit van het asfalt en de
fundering van wegen en fietspaden onderzocht, net als de grondsoort. Voor de boringen en sonderingen hiervoor komt een vrachtwagen. Door het plaatsen van
peilbuizen wordt het grondpeil gemonitord. Een uitgebreide omschrijving van de werkzaamheden leest u op www.uithoorn.nl
onder Nieuws.
Overlast?
De onderzoeken vinden overdag
plaats en kunnen enige geluidsoverlast geven. We verwachten
dat dit beperkt zal zijn. Voor de
werkzaamheden kunnen zo nodig
tijdelijk omleidingen worden ingesteld met borden.
Meer informatie of vragen
Heeft u vragen over de werkzaamheden? Dan kunt u contact
opnemen met de gemeente op
(0297) 513111 of via gemeente@
uithoorn.nl onder vermelding van
onderzoekswerkzaamheden.

brug tussen Gouwzee en Grevelingen. Deze werkzaamheden duren ongeveer 2 weken. We gaan
het brugdek, de leuningen en de
liggers onder het brugdek vervangen. De fietsbrug blijft nog even
afgesloten totdat de brug is gemaakt. De voetganger / fietser kan
via het pad langs Molenvaart van
en naar Grote Wielen / Gouwzee.

Openingstijden tijdens
de feestdagen
ONDERHOUD FIETSBRUG
EEMS - GROENZONE
Vanaf 20 mei 2019 beginnen we
met het onderhoud aan de fietsbrug tussen Eems en de groenzone in. De werkzaamheden duren
ongeveer 2 weken. We gaan het
brugdek, de leuningen en de liggers onder het brugdek vervangen. Verder worden 4 damwanden aan beide kanten, op de koppen van de brug, vervangen. De
leuningen en planken van de brug
worden anders vastgemaakt. De
planken komen nu aan de binnenkant van de brug. De damwand die in het water ligt, gelijk
naast de brug, wordt op een ander moment weggehaald door
Waternet. Waternet doet dit samen met andere werkzaamheden
in de groenzone. Goed nieuws
voor de waterliefhebbers, er kan
dan onder de brug door gevaren
en geschaatst worden. De meerpalen in het water zijn pas geleden opgeknapt. De Meerpalen
in de berm zijn geen onderdeel
van de brug maar staan hier voor
de sier. De aannemer haalt deze
meerpalen weg omdat deze in de
grond aan het rotten zijn. De fietsbrug wordt afgesloten. Omrijden
kan via het skatepark - Polderweg
- Eendracht en andersom. Er worden verder geen omleidingen ingesteld.

ONDERHOUD FIETSBRUG
GOUWZEE - GREVELINGEN
Vanaf 3 juni 2019 beginnen we
met het onderhoud aan de fiets-

WWW.UITHOORN.NL

Via www.uithoorn.nl kunt u 24/7 een afspraak maken, informatie opzoeken of aanvragen. U kunt op elk moment een melding
doen via www.uithoorn.nl/melding of via de Makkelijk Meldenapp op uw smartphone. Meld een gevaarlijke situatie of een
spoedeisende zaak altijd telefonisch (0297) 513111 . Dan kunnen we zo snel mogelijk actie ondernemen. Is het gemeentehuis
(telefonisch) gesloten, blijf dan toch even aan de lijn tot u wordt
doorgeschakeld.
-

Burgerzaken: maandag 27 mei gesloten i.v.m.
centraal stemmen tellen Europese verkiezingen
Hemelvaartsdag: donderdag 30 mei 2019 gesloten
Dag na Hemelvaart (brugdag):
vrijdag 31 mei 2019 gesloten, scheidingsdepot open
2e Pinksterdag: maandag 10 juni 2019 gesloten

Workshops zelfredzaamheid
Wat doe jij in een noodsituatie?
Oefen met deskundigen op donderdag, vrijdag en zaterdag 16, 17
en 18 mei 2019 in het gemeente-

huis van Uithoorn. Inschrijven via
www.redzaam.nl. Beperkt aantal
plaatsen! Per workshop betaal je
€ 5,- voor deelname.

Wist je
dat?
De gemeente aangesloten is
bij het Jeugdfonds Sport en
Cultuur? Het fonds maakt het
mogelijk dat kinderen en jongeren wiens ouders het financieel niet breed hebben toch
lid kunnen worden van een
(sport) vereniging. Het Jeugdfonds betaalt contributies,
eventuele kleding en attributen tot een maximaal bedrag
van 225 euro per jaar voor
sport of 450 euro per jaar voor
cultuur per kind. Daarnaast
kan er een apart bedrag worden aangevraagd voor zwemles met diplomagarantie A en/
of B. Een intermediair kan een

aanvraag voor een kind doen.
Dit is een tussenpersoon die
het gezin kent. Denk aan jongerenwerkers, leerkracht, een
ouder- en kindadviseur, huisarts of een consulent schuldhulpverlener van de gemeente.
Meer informatie op www.
jeugdfondssportencultuur.nl
of www.uithoorn.nl en tik als
zoekopdracht ‘kindpakket’
in of bel met het Sociaal
Loket. Maandag t/m vrijdag
van 9.00 tot 10.30 uur:
(0297) 513111.

OFFICIËLE MEDEDELINGEN EN BEKENDMAKINGEN
In deze rubriek vindt u mogelijk bouwplannen of vergunningen bij u in
de buurt. Bovendien leest u waar u de plannen kunt bekijken en hoe
u er bezwaar tegen kunt indienen. Mocht u vragen hebben, bel via
(0297) 513111. U kunt ook mailen gemeente@uithoorn.nl. U vindt de
officiële mededelingen en bekendmakingen ook op www.uithoorn.nl
en op https://zoek.officielebekendmakingen.nl/
PROCEDURE
Bouw- en woningtoezicht
Na telefonische afspraak (08.30-10.30 uur) via (0297) 513111.

Ter inzage
Iedereen kan stukken inkijken die ter inzage liggen. Die stukken liggen in het gemeentehuis. Soms liggen de stukken ook ergens anders
ter inzage. In dat geval wordt dit vermeld, bijvoorbeeld de openbare
bibliotheek of dorpshuis De Quakel.

Zienswijzen
Iedereen kan zienswijzen kenbaar maken. Dit moet schriftelijk, gericht aan burgemeester en wethouders van Uithoorn, tenzij anders
vermeld.
Bezwaren
Bent u het niet eens met een beslissing van de gemeente? Soms kunt
u hiertegen bezwaar maken. U kunt een bezwaarschrift indienen binnen 6 weken na de datum van het besluit. Hierin legt u uit waarom
u het niet eens bent met de beslissing. Een bezwaarschrift moeten
schriftelijk aan burgemeester en wethouders van Uithoorn worden opgestuurd, behalve als dit anders staat aangegeven. Het besluit waartegen u bezwaar heeft gemaakt blijft ondertussen gewoon gelden en
kan dus worden uitgevoerd. Anders gezegd, wordt met uw bezwaarschrift de werking van het besluit niet opgeschort. Om ervoor te zorgen dat er geen gebruik wordt gemaakt van de vergunning, kan een
‘voorlopige voorziening’ worden aangevraagd.
Beroep
Bent u het niet eens met het besluit op uw bezwaar? Dan kunt u in beroep gaan bij de rechter. U doet dit via een beroepschrift. Hierin legt u
uit waarom u het niet eens bent met de beslissing op uw bezwaar. U
moet uw beroepschrift meestal binnen 6 weken na de verzending van
de beslissing versturen. U dient uw beroepsschrift in bij de sector bestuursrecht van de Rechtbank, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam
of digitaal via https://loket.rechtspraak.nl. Voor de behandeling van uw
beroepsschrift brengt de rechtbank griffiekosten in rekening. Het besluit waartegen u bezwaar heeft gemaakt blijft ondertussen gewoon
gelden en kan dus worden uitgevoerd. Anders gezegd, wordt met uw
beroepsschrift de werking van het besluit niet opgeschort. Om ervoor
te zorgen dat er geen gebruik wordt gemaakt van de vergunning, kan
een ‘voorlopige voorziening’ worden aangevraagd.
Voorlopige voorzieningen
U kunt naast het indienen van een bezwaarschrift of beroepsschrift
ook een verzoek om een voorlopige voorziening bij de rechtbank indienen. Dit kan ervoor zorgen dat er geen gebruik wordt gemaakt
van de vergunning. U stuurt uw verzoek naar de sector bestuursrecht
van de arrondissementsrechtbank (voorzieningenrechter): Postbus
75850, 1070 AW in Amsterdam. Een verzoek om een voorlopige voorziening moet, net als in het bezwaar/beroepsschrift, staan waarom u
het niet eens bent met dat besluit. Voor het insturen van een voorlopige voorziening moet u ook betalen.

DIGITALE BEKENDMAKINGEN
Verordeningen en verkeersbesluiten worden niet gepubliceerd in
De Nieuwe Meerbode. U vindt de volledige teksten van verordeningen en verkeersbesluiten alleen nog via www.officielebekendmakingen.nl Ook ruimtelijke plannen vindt u hier (én op de Gemeentepagina). U kunt zich op die website ook inschrijven voor een e-mailservice. U wordt dat ‘automatisch’ geïnformeerd over besluiten uit de gemeente Uithoorn.

-

TER INZAGE

Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Mgr. Noordmanlaan, De
Kwakel. Beroepsperiode van 16 mei tot en met 26 juni 2019.Inlichtingen bij de afdeling wonen en werken, de heer L. Schuyt, (0297) 513111.

(OMGEVINGS)VERGUNNINGEN EN
OVERIGE BEKENDMAKINGEN

INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING
Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

De Kwakel
- 2019-030993, Noorddammerweg 17, het verbouwen van het bestaande gebouw tot 10 woonunits (ontvangen 19-04-2019);
- 2019-030995, Jaagpad 30, het verbouwen van de woning en het plaatsen van een zorgwoning (ontvangen 19-04-2019);
- 2019-031012, Pastoor C. Vasselaan 6, het bouwen van een dakkapel
(ontvangen 26-04-2019);
- 2019-031024, Bezworen Kerf 4, het plaatsen van een veranda in de
achtertuin (ontvangen 26-04-2019);
- 2019-031038, Poelweg 44, het bouwen van een nieuwe woning (ontvangen 26-04-2019);
- 2019-032525, Banken 3, het vernieuwen van de garage (ontvangen 3004-2019);
- 2019-032688, Nabij Kerklaan 10, het aanleggen van een glasvezelkabel (ontvangen 1-05-2019);
- 2019-032731, Mgr. Noordmanlaan, het oprichten van 40 woningen (ontvangen 2-05-2019);

-

2019-034086, Noorddammerweg 47, het plaatsen van een toegangsbrug (ontvangen 08-05-2019).

Uithoorn
- 2019-030994, Brederolaan 12, het realiseren van een dakrenovatie met
isolatie (ontvangen 19-04-2019);
- 2019-030996, Schans 23, het plaatsen van een muurbank aan de voorkant en het vervangen van de schuur (ontvangen 23-04-2019);
- 2019-030997, Prinses Christinalaan 165, het ophogen van de voortuin
en het verwijderen van de rioleringsput (ontvangen 23-04-2019);
- 2019-031006, Thamerlaan 17, het plaatsen van 8 zonnepanelen (ontvangen 24-04-2019);
- 2019-031032, Admiraal de Ruyterlaan 8 D, het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak (ontvangen 26-04-2019);
- 2019-031085, Ganzendiep 4, het wijzigen van de voorgevel en het realiseren van een aanbouw (ontvangen 29-04-2019);
- 2019-032905 Europarei Gasperi, het bouwen van 21 appartementen en
45 eengezinswoningen derde fase (ontvangen 03-05-2019).
- 2019-032913, J.A. van Seumerenlaan 1, werk of werkzaamheden uitvoeren, bodemonderzoek (ontvangen 03-05-2019);
- 2019-034080, Klipper 29, het vervangen van de kozijnen (ontvangen
07-05-2019);
- 2019-034084, Molenlaan 13 C, het realiseren van een sportschool voor
kickboksen en functional fitness (ontvangen 08-05-2019);
VERGUNNINGVRIJ / INGETROKKEN AANVRAGEN
De Kwakel
- 2019-001460, Pastoor C. Vasselaan 6, het plaatsen van een dakkapel
aan de achterzijde van de woning (ingetrokken 01-05-2019).
Uithoorn
- 2019-030996, Schans 23, het plaatsen van een muurbank aan de voorkant en het vervangen van de schuur (ingetrokken 01-05-2019);
- 2019-030997, Prinses Christinalaan 165, het ophogen van de voortuin
en het verwijderen van de rioleringsput (ingetrokken 08-05-2019).
BUITEN BEHANDELING / GEWEIGERDE AANVRAGEN
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Tegen het buiten behandeling stellen van de aanvraag of het weigeren van
de aanvraag om kunt u wel bezwaar maken. Hoe u dat moet doen, leest u
in de colofon op deze pagina.

Uithoorn
- 2018-078998, nabij Amsterdamseweg 13a t/m 15m, het bouwen van
een bedrijfsverzamelgebouw (verzonden 06-05-2019);
VERLENGEN BESLISTERMIJN
Op grond van artikel 3.9, tweede lid van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) verlengt het college van burgemeester en wethouders voor onderstaande aanvraag om een omgevingsvergunning de beslistermijn met zes weken:
Uithoorn
- 2019-018449, Prinses Margrietlaan 1-71 en 2-80, het grootschalige renovatie van de woningen. (verzonden 03-05-2019)

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN (REGULIER)
Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. Hoe
u dat moet doen, leest u in de colofon op deze pagina.

De Kwakel
- 2019-015583, Steenwijkerveld 14, het bouwen van een tuinbouwkas
(verzonden 29-04-2019);
- 2019-024193, Hoofdweg 141a, het omzetten van een bedrijfswoning
naar een plattelandswoning (verzonden 01-05-2019);
- 2019-015594, Achterweg 20, het bouwen van een bedrijfsruimte (verzonden 02-05-2019);
- 2019-031012, Pastoor C. Vasselaan, het plaatsen van een dakkapel op
het dakvlak aan de achterzijde van de woning (verzonden 08-05-2019).

Uithoorn
- 2019-018449, Prinses Margrietlaan 1-71 en 2-80, het grootschalige renovatie van de woningen (verzonden 08-05-2019);
- 2019-016111, tegenover Amsteldijk-Noord 103, het plaatsen van een
steiger (verzonden 09-05-2019);
- 2019-014740, Colijnlaan 52, het plaatsen van een dakkapel (verzonden
09-05-2019).
OVERIGE VERGUNNINGEN

INGEDIENDE AANVRAGEN OVERIGE VERGUNNING
Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

De Kwakel
- 2019-030306, Evenemententerrein De Kwakel, evenementenvergunning Kermis De Kwakel van 31 augustus t/m 3 september 2019 (ontvangen 25-04-2019).
Uithoorn
- 2019-031158, Faunalaan/Bouwterrein Van Wijnen BV, evenementenvergunning Dag van de Bouw op 15 juni 2019 (ontvangen 26-04-2019);

VERLEENDE VERGUNNINGEN
Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. Hoe
u dat moet doen, leest u in de colofon op deze pagina.
Uithoorn
- 2019-011707, Koningin Maximalaan 30A, exploitatievergunning Lunchroom Waterlinie t/m 25 april 2022 (verzonden 25-04-2019);
- 2019-029961, Loterijvergunning aan Muziekvereniging KNA van 22 mei

-

t/m 22 juni 2019, waarbij de opbrengst ten goede komt aan War Child
(verzonden 01-05-2019);
2019-013186, Schans t.h.v. nr. 108, Evenementenvergunning Schans
Festival op 25 mei 2019 (verzonden 07-05-2019).

Uithoorn en De Kwakel
- 2019-022323, Start & finish Randhoornweg 100 en Vuurlijn 51, Evenementenvergunning Avond 4-daagse van 20 t/m 23 mei 2019 (verzonden 02-05-2019).
OVERIGE BEKENDMAKINGEN

GEWIJZIGDE VASTSTELLING BESTEMMINGSPLAN
MGR. NOORDMANLAAN, DE KWAKEL
Op 25 april 2019 heeft de gemeenteraad van Uithoorn besloten het bestemmingsplan ‘Mgr. Noordmanlaan, De Kwakel als vervat in planidentificatiecode NL.IMRO.0451.BPMgrNoordmanlaan-VG01 gewijzigd vast te
stellen.

Toelichting
De aanleiding van het opstellen van het bestemmingsplan bestemmingsplan ‘Mgr. Noordmanlaan, De Kwakel’ is het slopen en nieuw bouwen van
woningen aan de Mgr. Noordmanlaan in de De Kwakel.

Wijzigingen ten opzichte van de ontwerpbestemmingsplannen
Het bestemmingsplan is gewijzigd vastgesteld. Het volgende onderdeel
is gewijzigd:
- De verbeelding is aangepast zodat de grenzen van het bouwvlak van
de woningen in overeenstemming zijn met de kadastrale grens. Dit betreft het bouwvlak van de woningen die liggen tussen de Sint Jozeﬂaan
en de Mgr. Noordmanlaan.
Voor een uitleg wordt verwezen naar het raadsbesluit dat is toegevoegd
aan het bestemmingsplan.
Ter inzage
Het bestemmingsplan en het besluit van de gemeenteraad liggen met ingang van 16 mei 2019 gedurende zes weken ter inzage. Het bestemmingsplan is digitaal te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl met als kenmerk NL.IMRO.0451.BPMgrNoordmanlaan-VG01. Daarnaast ligt het bestemmingsplan ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum in de hal
van het gemeentehuis, Laan van Meerwijk 16 te Uithoorn gedurende de
openingstijden van het gemeentehuis.

Beroep
Gedurende de termijn van terinzagelegging kan tegen het besluit van de
gemeenteraad beroep worden ingesteld door degenen die zich tijdig met
zienswijze tot de gemeenteraad hebben gewend, belanghebbenden die
aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest zich tot de gemeenteraad te wenden en een ieder als het gaat om een wijziging die de gemeenteraad heeft aangebracht in het vastgestelde plan ten opzichte van
het ontwerp. Beroep moet schriftelijk worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA ‘sGravenhage. Zij die beroep instellen kunnen tevens een verzoek doen tot
het treffen van een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad
van State.
Verdere procedure
Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan van de gemeenteraad
treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn
aﬂoopt, tenzij binnen de beroepstermijn een verzoek tot het treffen van een
voorlopige voorziening is ingediend. Is een verzoek tot het treffen van een
voorlopige voorziening ingediend dan treedt het besluit van de gemeenteraad niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

VOORNEMEN OM BIJHOUDING PERSOONSLIJST
AMBTSHALVE OP TE SCHORTEN
Het college van burgemeester en wethouders van Uithoorn maakt bekend,
dat zij het voornemen heeft om de bijhouding van de persoonslijst van onderstaand persoon e/o personen ambtshalve op te schorten met de aanduiding “Land Onbekend”. Uit een onderzoek is gebleken dat betrokkene(n)
niet meer woonachtig is/zijn op het adres waar hij/zij in de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente Uithoorn staat/staan ingeschreven.
Geslachtsnaam

Voorletters

Geboortedatum

Datum
voornemen

Aarbi
Kamperveen
II Hachimi
Aupers
Bakker
Leitãns
Redjosetiko
Loo van
Beek van
Vlamings
Tjon-A-San
Gogol
Aioanitoaei
He
Wang

J.
G.O.M.
A.
C.A.A.M.
R.
K.
L.W.
O.A.H.J.
A.P.M.
J.A.E.
A.J.H
P.J.
L.N.
B.
J.

28-12-1995
06-09-1987
05-09-1997
04-06-1972
18-11-1963
26-01-1976
08-09-1966
11-08-1957
23-03-1961
17-03-1969
30-04-1978
30-06-1977
08-06-1966
14-07-1989
12-12-1995

01-05-2019
01-05-2019
01-05-2019
01-05-2019
01-05-2019
01-05-2019
01-05-2019
01-05-2019
01-05-2019
01-05-2019
01-05-2019
01-05-2019
06-05-2019
07-05-2019
07-05-2019

Een eventuele ambtshalve wijziging kan gevolgen hebben voor het ontvangen van voorzieningen van de overheid en het aanvragen van documenten. Wij verzoeken een ieder, die op de hoogte is van de verblijfplaats van
bovengenoemde personen, contact op te nemen met de afdeling burgerzaken van de gemeente Uithoorn. Vier weken na plaatsing van deze publicatie zal een definitief besluit worden genomen.

WWW.UITHOORN.NL

Laat 23 mei je stem horen

mocraten waarbij het CDA is aangesloten, de liberalen met zowel
VVD als D66 en een fractie met
Uithoorn – Op donderdag 23 mei 23 tot en met 26 mei gaan stem- anti-Europapartijen met daarbij
worden er verkiezingen gehou- men op kandidaten voor het Eu- ook de PVV. Heiliegers: ,,Ieders
den voor het Europese Parlement. ropees Parlement. In Nederland stem bepaalt hoe groot die fracDat gebeurt eens in de vijf jaar. stemmen we daarbij op Neder- ties worden, en welke kant het
Burgemeester Heiligers hoop op landse partijen en Nederlandse met Europa opgaat. Moet er meer
een hoge opkomst in Uithoorn en kandidaten. In totaal mogen er subsidie naar landbouw en vissede Kwakel en legt uit waarom het 26 (en na een Brexit 29) Neder- rij, moeten we meer doen aan het
belangrijk is om je stem te laten landers plaatsnemen in het Parle- klimaat en hoe moet het migrahoren: “Je hebt als kiezer invloed ment, dat in totaal uit 750 zetels tieprobleem worden opgelost in
op de Europese koers”. Tijdens de bestaat. Straks zitten er dus uit Europa?
verkiezingen gaan alle landen in alle landen allerlei kleine partijde Europese Unie naar de stem- en in het Parlement, en is het be- Mening
bus. Er zijn zo’n 375 miljoen kies- langrijk om samen te werken. Zo Bijna iedereen heeft hier wel een
gerechtigden, die in de loop van heb je onder meer de christende- mening over. Wil je dat die mening wordt gehoord, dan is het
belangrijk om op 23 mei naar het
stembureau te gaan. Deze verkiezingen zijn de enige gelegenheid voor zo’n 420 miljoen Europese kiezers om zich met z’n allen
rechtstreeks uit te spreken over
de Europese koers van nationale
regeringen.” Tijdens de vorige Europese verkiezingen (2014) ging
‘slechts’ 39 procent van de inwoners in Uithoorn naar de stembussen. De burgemeester heeft
hier wel een verklaring voor. ,,De
voordelen die de EU biedt zijn
nog te weinig zichtbaar. Daarom

leeft het minder. Bovendien zijn
de Europaparlementariërs minder bekend. Hij/zij zit vooral in
Brussel of Straatsburg. Inwoners
weten dus niet goed voor wie ze
moeten kiezen. Wat kan helpen
is het invullen van de Europese
stemwijzer. Deze is te vinden via
www.eu.stemwijzer.nl.”
Tweede stembureau in De Kwakel
De burgemeester vertelt tot slot
dat Uithoorn hard werkt om het
stemmen zo toegankelijk mogelijk te maken. ,,Zoals ik al zei vind
ik het belangrijk dat zoveel mogelijk inwoners hun stem uitbrengen. Dan is het onze taak om het
stemmen zo toegankelijk mogelijk te maken. Daarom zijn er bijvoorbeeld in plaats van 1, 2 stembureaus in De Kwakel. Naast
Dorpshuis De Quakel kan men op
23 mei ook terecht in de kantine
van KDO. Verder zijn we hard aan
het werk om alle stembureaus zo
gebruiksvriendelijk mogelijk te
maken. We gaan langs alle locaties om de gebruiksvriendelijkheid te testen. Onlangs is nog het
straatwerk bij de Brede School
aangepakt om de ingang beter
bereikbaar te maken.”

Repair Café Uithoorn
bijna vakantie
Uithoorn - Tot en met de maand
juni,houdt het RepairCafe Uithoorn nog zitting. Van 13.00 tot
16.00 uur zitten 8 tot 12 medewerkers klaar, dus nog vier middagen!
De maanden juli en augustus zijn
ze er niet, september wel weer.
De eerst en derde woensdag van
de maand in Buurtnest, Arthur
van Schendellaan 59 en de tweede woensdag in Oude Raadhuis,

Marktplein 2a. Aan de ‘beach’vlag kunt u zien, dat ze er zijn. Per
maart 2019 zijn ze 5 jaar, actief
met als motto: Weggooien, Mooi
Niet! Resultaat: bijna 1500 reparatie vragen van de bewoners in Uithoorn, Aalsmeer, de Kwakel, Amstelhoek, Kudelstaart. Toch kan en
moet de bekendheid met het reparatie gebeuren wat hen betreft
nog veel meer toenemen.
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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.

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

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.

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

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 UithoornAalsmeer, Marijnenlaan 46, 1421
NH Uithoorn, tel: 0297-560627.

Voedselbankactie bij
AH Jos van den Berg

SLACHTOFFERHULP
info: 0900-0101.
www.slachtofferhulp.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 Hoff, 06-51994830
Biedt behandelingen aan
kinderen, jongeren, volwassenen,
ouders en gezinnen
Praktijk Klerks, 06-40418725
GZ-psycholoog BIG. Behandelaanbod o.a. CGT, EMDR, ACT,
mindfulness, muziektherapie
Pr. Margrietlaan 86c Uithoorn,
www.psychologen-uithoorn.nl

Gospel concert koor Progression
Regio - Afgelopen zaterdag
11 mei vond in de J. de Doper
kerk het gospelconcert plaats
van koor Progression. Het concert was georganiseerd in verband met het 50-jarig bestaan
van het koor. Het was een geweldige avond vol swingende (gospel)muziek en inspirerende teksten. Het enthousiasme spatte
ervan af en alle koorleden inclusief het combo straalden van plezier. Het meerstemmig geluid van
het koor klonk als een klok en de
swingende choreografie klopte precies. De belangstelling was
groot, de kerk zat praktisch vol!
Dat was voor de koorleden natuurlijk erg leuk na al die weken
van repeteren. Nog leuker was
dat het publiek enthousiast meedeed; niemand kon stil blijven zitten. Aan het eind kreeg het koor
een (welverdiende) staande ovatie. Na afloop bleven koorleden
en publiek nog lang napraten onder het genot van een kopje koffie met (zelfgebakken) cake.

Warm bad
“Chazz... een warm bad, elk jaar
weer”. Nu al weer voor de 14de
keer een CHarity Jazz, gewoon
hier lekker dichtbij. Een beleving,
een ervaring. A joy for the senses! En dat geldt niet alleen voor
u als bezoeker, onze gast, of voor
al die muzikanten die belangeloos hun talent en passie met ons
delen. Zeker ook voor ons als vrijwilligers die met een warm hart
al maanden weer toewerken naar
die ene dag. Hèt Charity Jazz Festival, of te wel Chazz!
In dit stukje neem ik, Jessica van
Rijsdam, u mee vanuit mijn gezichtspunt als verkeersregelaar; al
zie ik mij meer als ons visitekaartje op weg naar zomaar-even-genieten. Onbezorgd niets-doen en
niets-hoeven ...een ‘warm bad’...
dat is het zeker. Ook voor mij. Al
weer mijn 10e Chazz dit jaar. Al
weer het tiende jaar dat ik u als
verkeersregelaar als eerste mag
begroeten: “Goedemiddag, welkom bij Chazz!” Vanaf dit moment
willen wij - verkeersregelaars en
parkeerbegeleiders - u een zorgeloze start geven. Wij wijzen u
de weg, helpen bij de eerste vra-

gen/obstakels. En we doen ons
best een zo goed mogelijk parkeerplekje te vinden, voor u en
ook voor hen die na u aankomen.
Op onze manier bieden wij u een
ontvangst, waarbij u zo veel mogelijk al uit handen wordt genomen. Vanaf nadering van de tuin
begeleiden wij u. Of het nou de
muziek is, het heerlijke eten en
drinken, de verrassende gesprekjes en ontmoetingen òf juist even
de rust en afzondering ergens
in die prachtige tuin... voor ons
als vrijwilligers (waar en hoe dan
ook) is dat in ieder geval de reden
en de drive om die ene dag tot
dat ‘warme bad’ voor u te maken.
Ik zie u weer graag op 22 juni (tussen 16.00-22.00 uur) bij ‘ons’ paradijsje bij Boerderij Stroomzicht
aan de Westzijde 50, 1426 AT in
De Hoef.
Tot dan!
Jessica van Rijsdam
Zie ook www.chazz.nl voor foto’s
en de sfeer van het festival. Daar
vindt u informatie over het goede doel van Chazz 2019 en over de
kaartverkoop.

EHBO: Ook voor jou!
Uithoorn - Het EHBO-seizoen van
onze vereniging zit er qua lessen
weliswaar op, achter de schermen zijn wij al druk bezig met de
voorbereidingen van het nieuwe
seizoen. Zo hebben we het volledige lesschema voor het nieuwe
seizoen gereed. Daarnaast verlenen wij ook EHBO inzet bij diverse evenementen in onze ge-

meente. Op dinsdag 1 oktober
starten wij ons seizoen met een
interessante lesavond voor al onze leden. Een week later starten
wij op 8 oktober weer een nieuwe cursus EHBO. Deze cursus
leidt op tot het volledige EHBOdiploma van het Oranje Kruis en
is inclusief reanimeren en de module eerste hulp aan kinderen. In

Uithoorn - Ruud van der Peet
is coördinator van de supermarktacties van Voedselbank
Uithoorn-De Kwakel. Ongeveer
zes keer per jaar organiseert hij
in samenwerking met de supermarkten in Uithoorn inzamelingsacties. Zaterdag 18 mei
staat de supermarktactie bij AH
Jos van den Berg op het programma om de momenteel 56
huishoudens in Uithoorn en De
Kwakel met een voedselpakket te ondersteunen. “Vrijwilligers delen boodschappenlijstjes uit aan het winkelend publiek, geven uitleg over de Voedselbank bij het productenplein
waar allemaal producten opgesteld staan of nemen levensmiddelen in ontvangst bij de goederenkraam. Ook zijn er vrijwilligers actief als chauffeur, om de
kratten af en aan naar het depot
te vervoeren. Ik ben ontzettend
trots op de inzet van het gehele team”, aldus Ruud. Ook Maria,
vrijwilliger bij de Voedselbank
doet graag mee. “Het is een leuke
sfeer onder de vrijwilligers en ik
heb echt het gevoel dat iedereen
er lol in heeft om de actie tot een
succes te maken”. Yolanda deelt
vaak boodschappenlijstjes uit of
staat bij de goederenkraam: “Opmerkelijk is, dat er ook best veel
jongelui iets doneren. Dat vind ik
zo geweldig. Het leukste zijn de
kindertjes die door hun ouders
gestuurd worden om iets af te

Op zoek naar eetbare
bruikbare wilde planten?
Regio - IVN de Ronde Venen
houdt op zaterdag 18 mei en 3
augustus een excursie over eetbare en bruikbare wilde planten. Samen met natuurgidsen
gaan deelnemers op pad en maken kennis met wilde planten.
Dat kan van 14.00 tot 15.30 uur
aan de Demmerikse Kade 17
(naast kaas/zuivelboerderij van
der Arend te Vinkeveen. Tijdens
de excursie legt de gids uit welke planten eetbaar zijn en welke ze beter kunnen laten staan.
Deelnemers luisteren naar uitleg
over de meest gangbare kruiden,
maar er wordt ook geroken, geproefd en gevoeld. In elk seizoen
kunnen van eetbare planten specifieke lekkernijen gemaakt worden. Kinderen zijn ook van harte
welkom. Aanmelden kan via Ellen Aarsman per telefoon: 0297-

288106 of per email: r.aarsman@
telfort.nl Meer inlichtingen zie de
site van www.ivn.nl/afdeling/deronde-venen-uithoorn

11 lessen, die gegeven worden in
sport- en activiteitencentrum De
Scheg, leiden we je op tot eerstehulpverlener.

enthousiaste en ervaren instructeurs geven met veel plezier de
lessen. Veel ziektekostenverzekeraars vergoeden (een deel van) de
kosten van een EHBO opleiding.
Informeer hiernaar bij je verzekeringsmaatschappij. Iedereen vanaf 16 jaar kan deelnemen aan deze cursus die afgesloten wordt
met een internationaal erkend
examen en diploma. De cursus
wordt gegeven volgens de richtlijnen van Het Oranje Kruis.

Meer weten?
Wil je ook meer weten over eerste hulp en hoe je adequaat moet
handelen als EHBO’er? Meld je
dan nu aan voor onze cursus! Wij
bieden je een interessante opleiding waarin we je alle facetten
van de eerste hulp leren. Onze

geven. Die snoetjes!” Als er een
supermarktactie gepland staat,
doet Annelies meestal mee. “De
hartverwarmende reacties en
enthousiasme van de klanten
om bij te dragen vind ik heel bijzonder, maar ook de onderlinge samenwerking tussen de vrijwilligers is erg fijn.” En Bep, coördinator van de uitgifte, zet zich
soms ook een dagdeel in bij de
supermarktacties: “Er zijn personen die geven een kar vol, maar
er zijn ook mensen die het zelf
niet zo ruim hebben en dan toch
nog een doosje thee kopen. Alle
beetjes helpen en zijn hard nodig!” Met de inzet van de vrijwilligers tijdens zo’n supermarktactie kunnen de wekelijkse voedselpakketten uitgebreid worden.
Belangstellenden die als vrijwilliger ook eens een keer mee willen
draaien met de supermarktacties van de Voedselbank zijn van
harte welkom. Aanmelden kan
bij: vrijwilliger@voedselbankuithoorn.nl
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Vuilniszakken worden er naast gedumpt

Ondergrondse restafvalcontainer
vaak overvol

Uithoorn - In het kader van een
beter milieu en afvalscheiding
tracht de gemeente bewoners ertoe te bewegen om minder restafval te produceren en aan te leveren. Dat scheelt kosten. Op zich
een goede zaak. Ook worden in
een aantal woonwijken ondergrondse restafvalcontainers geplaatst. Bij flats, appartementencomplexen en andere hoogbouw
is dat al gebruikelijk. Daar hebben de bewoners ook geen eigen
restafvalcontainer meer. Scheiden van papier, glas en PMD (Plastic verpakkingen, blik en drinkpakken) is nog wel aan de orde.
In woonwijken met laagbouw
plaatst de gemeente tegenwoordig ook ondergrondse afvalcontainers. Die hebben een bepaalde capaciteit. Bewoners verzamelen hun (rest)afval in de bekende grijze zakken en brengen
die dan zelf buiten naar de container. Vaak blijkt dat de container inmiddels overvol is, waarna
de bewoners ofwel hun zakken
weer mee naar huis moeten nemen, ofwel op het plateau naast
de containerklep plaatsen. Het
gevolg is dat die zakken (meestal) door vogels worden opengescheurd om te zien of er bij de
inhoud wat van hun gading bij
is. Het laat zich raden wat er gebeurt: de inhoud wordt rondom
verspreid wat niet zelden een vieze boel met zich meebrengt. Denk
hierbij aan poepluiers, maandverbanden, etensrestafval en dergelijke. Meestal wordt het verspreide afval na het legen van de
container(s) ook nog niet eens
opgeruimd en blijft het dus liggen. Aan de bewoners de taak om

het dan op te ruimen en allemaal
schoon te maken… Dat kan niet
de bedoeling zijn. Deze situatie is
veelvuldig het geval (geweest) in
de Willem Klooslaan, aan de kant
van de Arthur van Schendellaan,
waar ook een ondergrondse container is geplaatst. Regelmatig
overvol en een smerige boel op
en rond het plateau naast de inlaatklep.
Vreemden dumpen ook
Een van de bewoners, Irha Bitreyson, ergerde er zich vorig jaar
steeds meer aan en deed in januari van dit jaar zijn beklag bij de gemeente. Irha: “Ik woon met mijn
gezin inmiddels een aantal jaren
met plezier in de Willem Klooslaan en bovendien tegenover de
ondergrondse container. Wij hebben het zicht erop en zien wat
voor een rommel het vaak wordt.
Toen we nog de gewone restafvalcontainer hadden konden we
ons restaval daarin kwijt totdat de
container werd buiten gezet die
vervolgens werd geleegd. Geen
enkel probleem. Nu hebben we
zelf geen restafvalcontainer meer
want de gemeente heeft een tijd
geleden een ondergrondse container geplaatst. Dat schijnt milieuvriendelijker te zijn en kostenbesparend, maar of we daardoor beter uit zijn is de vraag. Het
probleem is echter dat de ondergrondse container regelmatig al
overvol is als ik en mijn medebewoners daarin ons restafval willen deponeren. Ik neem mijn vuilniszak dan maar weer mee naar
huis, maar die moet ik ergens binnen kwijt want als ik hem buiten
neerzet scheuren vogels of katten

de zak open. Als het warm weer is
zoals vorig jaar zomer stinkt het
ons huis uit. Dan missen we onze vroegere container toch wel. Er
wordt dan geopperd dat ik de zak
dan maar naar de ondergrondse container aan de andere kant
van de Willem Klooslaan moet
brengen. Maar als we dat allemaal
gaan doen aan deze kant krijgen
de bewoners daar met hetzelfde probleem te maken, voor zover ze dat al niet hebben. Bovendien moet je dan een stuk lopen.
Daar komt nog eens bij dat we
vaak zien dat er auto’s stoppen
en de bestuurder uitstapt, een
restafvalzak uit zijn auto pakt en
die in de container deponeert of
er gewoon naast zet. Vervolgens
weer instapt en wegrijdt. Dat zijn
meestal vreemden en geen bewoners van de Willem Klooslaan.
Het gebeurt ook ’s avonds en ’s
nachts. Geen wonder dat de container altijd vol is. Wij moeten de
gemeente veelvuldig bellen om
te vragen of men de container wil
laten legen. Dat hoort standaard
twee keer in de week te gebeuren, maar dat zagen wij tot eind
april nog steeds niet. (van dat tijdstip dateren de foto’s. Red.). Dan
is het weer een smerige boel. Om
die reden blijf ik maar aan de bel
trekken. Wij willen graag dat onze
buurt verschoont blijft van allerlei restafval rondom de container
en op straat. Onze kinderen spelen daar ook.”
Probleem opgelost?
Een woordvoerster van de gemeente, afdeling Buurt - Dagelijks onderhoud - laat weten dat
kort nadat de heer Bitreyson zijn
klacht had ingediend deze direct
is behandeld. “Eind januari heeft
hij van ons het bericht gekregen
dat de ondergrondse container
twee keer per week zal worden
geleegd en dat vanaf februari ‘op
volmelding’ wordt gereden. Daarmee is het probleem volgens ons
opgelost. Maar het is ook een wisselwerking met de bewoners. Als
de container vol is kunnen ze dat
bij de afdeling Buurt bij de gemeente melden (0297-513111)
waarna die wordt geleegd. Regulier gebeurt dat al als de container 70 tot 80 procent vol is. Dan
moet er toch heel veel restafval
worden aangeboden als dit allemaal niet lukt. Wij hebben er na-

tuurlijk geen zicht op als bewoners uit de buurt, die niet van de
Willem Klooslaan zijn, hun restafval daar ook komen brengen. De
‘eigen’ bewoners zouden die erop
moeten aanspreken alhoewel wij
ook beseffen dat dit niet gemakkelijk is en of je erop tijd bij kunt
zijn wanneer het wordt geconstateerd. Wat we eventueel kunnen
doen is een BOA opdracht geven
daar eens regelmatig een kijkje
te gaan nemen.” Aldus de woordvoerster.
Wij vroegen ook Irha Bitreyson
kort voor deze publicatie of er
een verandering waarneembaar
is. “Prima dat de gemeente het
geregeld heeft, maar de uitvoering ervan laat naar mijn mening
nog steeds te wensen over. Er lijkt
geen structurele oplossing voorhanden. Er kunnen een paar weken overheen gaan dat het goed
gaat, maar daarna kan het weer
verkeerd uitpakken en dan staat
het weer vol met vuilniszakken.
Die ervaring hebben we. Toegegeven, sinds begin mei hebben
we geen overvolle container meer
gehad. Misschien dat de gemeente het uitvoerende bedrijf dat de
container leegt nu beter in de
hand heeft. Wij hopen dat dit zo
blijft. En als blijkt dat de capaciteit
te gering is zou men er een tweede container bij kunnen plaatsen,
bijvoorbeeld in het midden van
de Willem Klooslaan. We wachten
het af, meer kan je als bewoner
niet doen. Als iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt om zijn
vuilniszak niet bij de container te
leggen als die vol is, maar weer tijdelijk mee naar huis neemt, zijn
we al een heel eind. Tegen degenen die vanuit een andere woonwijk zijn vuilnis hier komt dumpen, kunnen we helaas weinig beginnen,” betoogt Irha die het idee
omarmt van een container waarin je met een speciaal pasje toegang krijgt om het restafval in
kwijt te kunnen. Maar dat is een
veel duurder systeem waar de gemeente niet snel zal toe overgaan.

Vrouwennetwerk Uithoorn
viert vijfenvijftig jarig bestaan
Uithoorn - Woensdag 8 mei vierden wij met bijna honderd dames
ons 55 jarig bestaan. Verheugend
was het dat ook Burgemeester
Heiliegers en Wethouder Ria Zijl-

stra ons een bezoekje brachten
en de kennismakingstocht van
onze burgemeester werd door de
dames met enthousiasme en respect gewaardeerd.

Legmeervogels ondermaats
Uithhorn - Legmeervogels zijn
er niet in geslaagd om titelkandidaat JOS/Watergraafsmeer met
punt verlies terug te sturen naar
Amsterdam. In de eerste 45 minuten kan Legmeervogels nog redelijk tegenstand bieden aan JOS/
Watergraafsmeer. Ondanks het
redelijke verweer van Legmeervogels zijn de gasten uit Amster-

Uithoorn - Maandag 6 mei was
het precies zestig jaar geleden
dat voormalig burgemeester van
Uithoorn Jos Castenmiller en ‘zijn’
Josje van Breemen in het huwelijk
traden. Dat heugelijke feit werd
die dag in hotel restaurant De
Watergeus in Noorden met familieleden en gasten uitgebreid gevierd. “Een fantastische dag waarvan mijn vrouw en ik volop hebben genoten,” laat Jos Castenmiller blij weten. Dat mag ook wel als
je nog goed gezond van lijf en leden dit mag beleven. Het bereiken van het ‘diamanten moment’
in het huwelijksleven is voor beide echtelieden toch iets bijzonders en uniek. Jos werd geboren in Katwijk op 23 december
1932. Zijn echtgenote zag het levenslicht op 12 december 1936
in Zwolle. Zij trouwden op 6 mei
1959 in Raalte voor zowel de
wet als de RK Kerk. Uit het huwelijk zijn drie zonen en een dochter geboren die het echtpaar zes
kleinkinderen hebben geschonken. Jos was destijds als gemeenteambtenaar werkzaam in Raalte en ontmoette daar toen Josje
die er regelmatig kwam. “Na een
schaatstochtje gingen we beiden
naar huis waarbij bleek dat Josje
drie huizen mij af woonde.

Vakstudies
Dat wisten we niet van elkaar,
maar zo hebben wij elkaar voor
het eerst ontmoet,” aldus een
vrolijke Jos. De altijd leergierige Castenmiller had intussen tal
van juridische vakstudies tot op
het hoogste niveau gevolgd wat
hem na vele bestuurlijke omzwervingen bij diverse gemeenten in Noord-Holland bracht tot
gemeentesecretaris en burgemeester. Uiteindelijk werd hij in
1987 benoemd tot burgemeester van Uithoorn. Hij volgde daar
zijn voorganger Evert Brautigam
op en heeft die boeiende functie met veel enthousiasme uitgeoefend tot aan zijn pensionering in 1997. In totaal is hij in zijn
leven 22 jaar burgemeester geweest en zegt een schat aan her2 teams die in de prijzen zijn ge- inneringen daaraan te hebben
vallen. Dit zijn de teams van Loes overgehouden. Jos heeft als hobvan Dansik, Wery Koeleman, Theo by dat hij graag leest en schrijft,
Bartels, en Rik van Zanten en het maar ook geschiedenis, (verre)
team Gerard Plasmeijer, Jolan- reizen maken en het bestuderen
da Brandse, Robert van Doorn en van vreemde culturen stonden en
Leon Loos Deze teams gaan naar staan hoog op het lijstje. Samen
Rotterdam, Dordrecht of nader met Josje heeft hij talrijke prachte bepalen plaatsen spelen voor tige en cultuurrijke reizen onderhet gewestelijk kampioenschap. nomen. Gezien de leeftijd is het
Over de resultaten van de com- ‘verre’ er volgens hem nu wel een
petitie worden ook de persoon- beetje vanaf... Jos Castenmiller
like resulltaten bij gehouden ,en kreeg in 2009 een kerkelijke onop deze manier komen ze aan een derscheiding waarin hij werd beeindstand voor ieder persoonlijk.De top 3 van dit seizoen is, 1:
Wery Koeleman en winnaar van een verdediger van JOS/W van de
de 38ste SPELT BOKAAL, 2: Rik va doellijn getrapt. In de 35ste miZanten en 3 Gerard Plasmeyer. Al- nuut komen de gasten dan toch
le 3 van harte gefeliciteerd en de op een 0-1 voorsprong. Een voorrest moet maar weer gaan oefe- zet van Tony Tol wordt door Sjoenen en wachten tot volgend jaar. rd Gerritse afgerond met een treffer. Lang heeft deze 0-1 niet op
het scorebord gestaan. Een corner van Yasin Poyraz komt terecht
bij de mee opgekomen Mitchell
Verschut en deze weet vervoldam toch het meest aan de bal gens de 1-1 te score. Deze 1-1 is
maar door het lage tempo weet tevens de ruststand.
de verdediging van Legmeervogels de aanvallers van JOS/W Voorsprong
toch ver van het doel te houden. De tweede helft is nog maar niet
Legmeervogels moet het voor- begonnen of JOS/W komt op
al hebben van de counters. In de een 1-2 voorsprong. Het is Mit9e minuut is een dergelijk coun- chell Verschut die bij de eerste
ter bijna succesvol maar de inzet de beste aanval van JOS/W de bal
van Yorick v d Deijl wordt door heel ongelukkig tegen zijn arm

Wery Koeleman
Kampioen Spelt Bokaal
De Kwakel - De bonds competitie
in Het Fort van 2018 -2019 zit er
weer op,. Ii september 2018 zijn ze
weer begonnen met de competitie over 34 wedstrijden in de Veen
en Rijnstreek dat houd in dat wz
in de hele regio uit en thuiswedstrijden spelen met teams van 3 of
4 personen, ze spelen zoal in Roelofarendsveen in Langeraar ,Leimuiden, Alphen aan de Rijn, Woubrugge, Weteringbrug, Oud Ade .
Er is zowel een libre als een driebanden competitie. De resultaten
van de teams worden bij de bond
bij gehouden . Er wordt in verschillende klassen gespeeld. Op
het eind van het seizoen worden
de kampioenen bekend gemaakt
en worden de nummers 1,2,en 3
uitgezonden naar de gewestelijke finales. Het Fort heeft dit jaar

Echtpaar Jos en Josje
Castenmiller 60 jaar getrouwd
noemd als Ridder in de Orde van
Sint Sylvester wegens zijn sterke
betrokkenheid bij het Luchthavenpastoraat Schiphol.
Schoonheid van dingen
Josje kreeg als jonge vrouw een
baan bij het gemeentelijk energiebedrijf en kwam daardoor ook
veel op het gemeentehuis, waar
zij Jos ontmoette. “Het was liefde
op het eerste gezicht, maar toen
had je er nog geen idee van of het
samen wat zou worden,” vertelt
Josje. “Maar kijk eens: al meer dan
zestig jaar hebben we het volgehouden. En we zijn nog steeds actief met allerlei leuke dingen, genieten van onze hobby’s en van
ons uitgebreide netwerk aan contacten. Ik heb nagenoeg mijn hele leven in het vrijwilligerswerk
gezeten. Zat overal in, o.a. in de
gezinszorg, maar heb daarnaast
nog meer gedaan gedaan. Wilde beroepsmatig in deze branche
gaan werken, maar toen kreeg
Jos een functie aangeboden in
een andere gemeente, waardoor
het niet meer mogelijk was.” Josje heeft haar vrijwilligerswerk in
de regio Uithoorn toen opgepakt
waaronder bij het Thamer Thuis
in De Kwakel en niet in de laatste plaats met activiteiten bij het
Prinses Beatrixfonds.
Vele verdiensten
Vanwege haar vele verdiensten
kreeg zij daarvoor in 2011 in het
bijzijn van toen Koningin Beatrix
het Gouden Kroontje uitgereikt.
Waar Josje zich met hart en ziel in
toelegt is haar hobby in kalligrafische kunst. Dat doet zij al meer
dan zestig jaar en heeft in die tijd
prachtige kalligrafische kunstwerken gemaakt. Zij kan gezien
worden als een creatief expert op
dit gebied. Josje heeft jarenlang
les gegeven in kalligrafie in zowel
Amsterdam als Uithoorn en ze is
er tot op de dag van vandaag nog
steeds actief in. De voortschrijdende ontwikkelingen zijn voor
haar aanleiding om zich steeds te
blijven verdiepen in nieuwe technieken. “Jos en ik hebben tot op
heden een rijk leven gehad in al
zijn vormen, zowel in positieve als
minder positieve zin. Vandaar ook
onze slogan: Zie de schoonheid
in een grote verscheidenheid van
dingen.” Aldus Josje. De redactie
van deze krant feliciteert het diamanten bruidspaar van harte met
dit heugelijke moment in hun leven en wenst hen voor de komende jaren behalve gezondheid nóg
meer kansen toe om te genieten
van de schoonheid in een grote
verscheidenheid van dingen!
krijg en scheidsrechter Raymond
Schipper wijst gedecideerd naar
de strafschopstip. Het is dan Raymond Fafiana die dit buitenkansje weet te verzilveren 1-2. Deze snelle achterstand komt Legmeervogels eigenlijk gedurende de rest van dit duel niet meer
te boven. Zo nu en dan is er een
counter van Legmeervogels
waarbij dan weer de beslissende
pas achterwege blijft, eigen succes willen gaan of de verkeerde
keus wordt gemaakt. De verdediging van Legmeervogels heeft
handenvol werk om zich de aanvallers van JOS/W van het lijf te
houden. In de 84ste minuut valt
dan de definitieve beslissing als
Malcolm Esajas op aangeven van
Raven Bergwijn de 1-3 scoort.
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De Biezenwaard
viert

15

jarig bestaan

Uithoorn - Woensdag 22 mei viert het Verpleegkundig kinderzorghuis De Biezenwaard, zoals de officiele naam luidt, haar 15-jarig bestaan. Dat gebeurt
met een mooi en leuk feest voor kinderen en personeel. “Jammer genoeg kan ik er niet veel over zeggen,
want het is voor iedereen een verrassing, maar wel
een leuke verrassing,” vertelt Inge Westerhuis. Zij is al
meer dan veertig jaar kinderverpleegkundige, waarvan 11 jaar bij De Biezenwaard. Inge zegt het heerlijk
te vinden hier te werken in een huiselijke sfeer waar
ze een band krijgt met de kinderen en hun ouders.
Ze is bovendien medeorganisator van de festiviteiten. “Van twee tot vijf uur ’s middags is er voor de kinderen en hun ouders, broertjes, zusjes, opa’s en oma’s
feest en ‘s avonds is dat voor de 35 medewerkers. We
gaan het echt vieren.” De eerste steen van De Biezenwaard werd in 2003 gelegd waarna het ruim een jaar
later werd opgeleverd en voor het onderhavige doel
in gebruik genomen. Het pand heeft dertien kamers
en een aantal plekken voor dagbesteding. Het zorghuis behoort tot de stichting Ons Tweede Thuis met
vestigingen in Uithoorn, Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam en Haarlem. De locatie van De Biezenwaard
in het Libellenbos aan de Anton Philipsweg kenmerkt
zich door een mooie groene omgeving met een eigen tuin. Inge: “We hebben van een aantal scholen in
Uithoorn donaties gekregen om de tuin op te knappen. Die gaan we gebruiken om leuke plekjes voor de
kinderen te maken en in te richten. Als het mooi weer
is kunnen de kinderen er lekker gaan spelen. Trouwens, elke dag proberen we voor de kinderen een
leuke dagbesteding te organiseren. Met de kinderboerderij naast de deur kunnen we straks aardig uit
de voeten. Voor dit soort extra’s, waaronder bijvoorbeeld ook een dagje uit met de kinderen, met elkaar
zwemmen en zo meer, dan zijn we blij als iemand of
een bedrijf een busje kan sponsoren of anderszins.
Dan zijn we kortom aangewezen op donaties van
particulieren, organisaties en sponsoring vanuit het
bedrijfsleven. Daar zijn we altijd erg blij mee. Regulier
vallen we onder de gezondheidszorg waarvoor geld
beschikbaar is via de verzekeringen.”
Tussenstation
Inge: “Van dit soort kinderzorghuizen zijn er niet zoveel in de regio; boven Amsterdam al helemaal niet.
Zie het als een tussenstation tussen het ziekenhuis
en thuis, een soort verpleeghuis voor kinderen. Sommige kinderen kunnen niet in het ziekenhuis blijven
maar ook nog niet naar huis omdat ze veel verpleegkundige zorg nodig hebben. Bij ons komen uit een
grote regio ernstig en chronisch zieke kinderen die 24
uur per dag verpleegkundig toezicht nodig hebben.
Vrijwel alle kinderen die hier zijn hebben weliswaar
een ziekte maar zijn ook gewoon kinderen die zich
kunnen ontwikkelen en dat vergt extra aandacht. Wij
spelen in op de behoeftes en vragen van ouders en
kind. Dit vanuit de basis wat het kind nodig heeft en
wat wij daarbij kunnen bieden. Met elkaar bespreken
we wat de wensen zijn en hoe wij hier invulling aan
kunnen geven. De ouders kunnen in hun doen en laten op bepaalde tijden dan even rust hebben.” Opgemerkt zij dat De Biezenwaard geen ziekenhuis is
en heeft dan ook geen behandeld arts, maar wel een
kinderarts die adviseert en kinderverpleegkundigen
die dagelijks aanwezig zijn. Verder zijn er pedagogische medewerkers en vrijwilligers die hand- en spandiensten vervullen bij de dagbesteding en het koken. Waar Ons Tweede Thuis hoofdzakelijk bedoeld is
voor opvang van mensen met een geestelijke beperking, is De Biezenwaard dat voor kinderen met lichamelijke beperkingen, hoewel meervoudige beperking ook voorkomt.
Uniek
In dit licht gezien is De Biezenwaard toch wel uniek
te noemen. Er zijn kinderen uit plaatsen rondom Alkmaar, IJmuiden, Amstelveen, de omgeving van Uithoorn en uit De Ronde Venen, om maar enkele regio’s te noemen. De kinderen wonen niet in De Biezenwaard in de zuivere zin van het woord, maar op
basis van een tijdelijk verblijf. Ze gaan wel regelmatig naar huis, maar komen ook weer terug. De Biezenwaard biedt tevens vakantieopvang, er zijn logeermogelijkheden en er wordt gezorgd voor een prettige en zinvolle dagbesteding. Er is in deze hoedanigheid ook naschoolse opvang. “De verzorging en verpleging staan geheel in het teken wat je als kind nodig hebt om die hier een zo fijn mogelijke tijd te laten beleven. Want elk kind dat hier komt mag bij ons
altijd eerst kind zijn,” aldus Inge. Voor plaatsing in De
Biezenwaard van een kind dat door ziekte langdurige
zorg nodig heeft, is een indicatie IKZ vanuit de Wet
op de Langdurige Zorg nodig, of een beschikking
vanuit de gemeente. Belangstellenden kunnen hierover meer informatie krijgen bij De Biezenwaard, tel.
0297-239460, of stel uw vraag per e-mail aan biezenwaard@onstweedethuis.nl. Maar eerst gaan ze daar
gezellig met elkaar feestvieren!
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Qui Vive hockey verlengt de
contracten met Tim en Erik

De Kwakel - Het hoofdbestuur
van Qui Vive hockey heeft met de
trainer/coaches van de 1e teams
Tim Oudenaller (heren 1) en Erik
Otto (dames 1) overeenstemming bereikt over een verlenging
van hun contracten voor het volgende seizoen. Met dit resultaat
is voorzitter Rob Das zeer tevreden: “beiden zijn goede trainer/
coaches, zeer betrokken bij de
club en erg fanatiek. De afgelo-

Vlnr: Tim Oudenaller, Rob Das
(voorzitter) en Erik Otto

pen seizoenen hebben zij al bewezen succesvol te zijn. Zij zijn
goed met hun vak bezig”. De trotse voorzitter noemt een voorbeeld: “samen met hun staf zijn
zij bij hun aantreden gestart om
voor hun eigen team een doordachte beleidsvoering uit te zetten met duidelijke korte en langere termijn ambities. De afgelopen seizoenen is deze visie op
maar enkele onderdelen aangepast omdat veelal het gewenste
resultaat is behaald. Klasse. Ook
de doorgroei van de talentvolle
Qui Vive jeugd is hierbij een belangrijk facet. Beide trainers besteden hieraan veel aandacht.
Onder hun verantwoordelijkheid
worden er ook nu goede prestaties neergezet. De mannen in de
promotieklasse en de dames in
de 1e klasse.”

Klaverjasnomaden
Uithoorn - Donderdag 9 mei
vond weer de wekelijkse klaverjasavond in de Schutse plaats
waaraan door 43 enthousiaste
liefhebbers werd deelgenomen.
Winnares werd deze avond met
een ongelooflijk hoge score van
8130 punten de in bloedvorm
verkerende Ria Verhoef. Als tweede eindigde op grote afstand
maar toch nog met een prachtig
aantal van 7631 punten Jacqueline van den Bergh terwijl Tinus
Smit met eveneens een behoorlijke score van 7592 punten beslag wist te leggen op de derde
plaats. Gonny de Kuiper was deze avond niet in goede doen. Wat
zij ook deed, niets lukte haar. Met
een uiteindelijke score van 4983
punten eindigde zij dan ook als
laatste en werd de poedelprijs
haar deel. De hieraan verbonden
troostprijs zal haar dan ook de
eerstvolgende speelavond worden overhandigd.

Mars
De marsenprijzen bestaande uit
prachtige, door DUO plant verzorgde boeketten bloemen, werden deze avond gewonnen door
Ria Verhoef, Jacqueline van den
Bergh, Jan de Kuijer en Gerard
van Eekhout terwijl de cadeaubonnen in deze categorie, eveneens te besteden bij DUO plant,
in het bezit kwamen van wederom Ria Verhoef en Jacqueline van
den Bergh en verder nog door
Corrie Smit en Egbert Verkerk.
De flessen wijn waren deze
weeek als marsenprijs voor Ada
van Maarseveen, Corrie van Bemmelen, Corrie Smit en Gaby Abdesselem. Alle prijswinnaars van
harte gefeliciteerd.
De eerstvolgende klaverjasavond
wordt weer gespeeld op donderdag 16 mei in de Schutse aan de
Merodelaan 1 te Uithoorn. Aanvang 20.00 uur.

Legmeervogels sluit het
klaverjasseizoen
Uithoorn - Het voetbalseizoen
loopt zo naar het einde en dit betekend dan ook dat het klaverjasseizoen bij Legmeervogels eveneens ten einde loopt. Op vrijdag
24 mei aanstaande is dan de laatste klaverjasavond bij Legmeervogels van dit seizoen. Om het
klaverjasseizoen goed af te sluiten begint ook deze laatste klaverjasavond om 20.00 uur.
Dan heeft u nog te goed de uitslag van 26 april. De laatste prijs
is gegaan naar Jan de Kuijer met

b4953 punten. Dit was niet de
eerste keer dat Jan de Kuijer als
laatste is geëindigd. Bijna viert
hij het eerste lustrum. De overige prijzen zijn gegaan naar Kees
de Kuiper met 6876 punten goed
voor de 3e prijs. To v d Meer behaalde 7142 punten en dit was
goed voor de 2e plaats. Maar de
trotse winnaar tijdens de op een
na laatste klaverjasavond bij Legmeervogels is geworden Maus
de Vries met het fraaie totaal van
7911 punten.

Inschrijving Tour de Kwakel
De Kwakel - Terwijl Tom Dumoulin in Italië vecht voor zijn tweede
Giro-titel, begint men in De Kwakel al weer te denken aan de Tour
de France.
Het belooft een ronde te worden
waarin Nederland van het Grand
Départ in Brussel tot de finish op
de Champs-Élysées meedoet om
de ritzeges en eindklassementen.
In De Kwakel zoek we ondertussen een opvolger voor Eric Zethof (zie foto). Voor degene die
zich met Eric denken te kunnen
meten in de Tour de Kwakel is het

zaak zich snel op te geven. De
deelnemers van vorig jaar dienen
zich voor 1 juni te melden. Degene die dit niet doen of dit jaar niet
mee willen doen zullen worden
vervangen door afvallers van vorig jaar en renners op de reservelijst. Opgeven kan via Whatsapp,
Facebook, Twitter, e-mail (tourdekwakel@gmail.com) of telefonisch (0637322476).
De Tourdirectie rekent weer op
een sportieve en gezellige maand
juli.
Foto: Dirk Plasmeijer

G-voetbalteams KDO
scoren voldoende
De Kwakel - De 3 teams van KDO
die in de KNVB-competities spelen hadden allen een thuiswedstrijd. Dus het was een lekker vol
programma. Als eerste ging KDO
G2 van start tegen SDO. In Bussum lieten de spelers van KDO
zich nog intimideren door het
fysieke spel van SDO maar deze
keer niet. Er werd veelvuldig gecombineerd en de score liep voor
de rust al op naar 4-0. Na rust
werd het doelgemiddelde verder
opgeschroefd naar een eindstand
van KDO G2-SDO G1 8-0. Met nog
een wedstrijd te gaan gaat KDO
G2 aan kop van de ranglijst met
1 punt voorsprong op DVSU. Zaterdag 18 mei wordt de laatste
wedstrijd gespeeld in Utrecht.
Dus volgende week hopen wij
een kampioensteam in ons midden te hebben. De 2e wedstrijd
werd gespeeld door KDO G1. In
de 3e klasse ligt de lat iets hoger.
Dat was deze middag ook weer
zichtbaar maar al in de eerste minuut liet KDO zien iets te willen
maken van deze wedstrijd tegen
Only Friends. Vanuit een voorzet
kopte Jeffrey de bal binnen 1-0.
Halverwege de wedstrijd kwam
Only Friends op gelijke hoogte.
In de 2e helft zette KDO de wedstrijd naar zijn hand door uit te lopen naar 3-1. De Amsterdammers
probeerde wanhopig de aansluitingstreffer te maken. Dat lukte
10 minuten voor tijd.
Verhitter
Het spel werd verhitter en de
scheidsrechter stopte de wedstrijd even om de gemoederen
te bedaren. Na een aangeslagen aanval van Only Friends kon

KDO de perfecte counter uitvoeren en de eindstand KDO G1-Only Friends G2 4-2 op het scorebord aantekenen. Met een score van 8 punten sta je wel onderaan de ranglijst maar worden er toch goede resultaten gehaald. Als laatste op de middag
was de wedstrijd van KDO JG1 tegen NVC uit Naarden. Er werd een
nieuwe opstelling uitgeprobeerd
met Kelly als laatste vrouw en Manisha als spits. KDO zat goed in de
wedstrijd en overal waren de spelers attent aanwezig. KDO kwam
regelmatig voor het doel van
NVC maar de sluitpost van NVC
gaf geen krimp. Voor het doel van
KDO was in de 1e helft geen gevaarlijke actie geweest. Uiteindelijk scoorde KDO voor rust de
1-0 door Feroz na goed voorbereidend werk van Manisha. In de
2e helft hield de KDO-verdediging ook de zaken goed onder
controle.
Onder aanvoering van aanvoerder Kelly samen met Tom en
Odette kwam er niemand door.
Aan de andere kant waren er kansen genoeg voor Feroz, Masin en
Manisha. Door een doelpunt van
Masin werd de score verdubbeld
en Feroz zorgde voor de 3-0 en
4-0. Mede door het goede verdedigen van Onno en het vele
werk van Harm op het middenveld bleef de score tot een paar
minuten voor het eind hetzelfde. Uiteindelijk wist NVC nog een
eretreffer te maken en de goed
keepende Daniël te verschalken.
Eindstand KDO JG1-NVC JG1 4-1.
De conclusie van deze wedstrijden is dat KDO bij alle wedstrijden een voldoende score.

Qui Vive J8E2 speelt gelijk
De Kwakel - Een licht frisse wind
waaide over de Amstel op de velden van de hockeyclub VVV. Na
een ritje over de kronkelende
dijkjes van het achterland van
Amstelveen stonden 10 ambitieuze mannetjes van Qui Vive
klaar. Ze hadden een paar weken
stevige rust gehad door de meivakantie en de rust hadden ze nodig na een nederlaag van epische
grootte. We zouden het er niet
meer over hebben. Bij aankomst
zagen we veld 5, een zand veld
speciaal voor de 8 tallen hockey,
het type veld waar het de vorige
keer zo verkeerd op ging, waar
we het niet meer over zouden
hebben. Na warm lopen, een aantal ballen overspelen en een kleine oefening waren de mannen
er klaar voor. De ballen ging niet
door het midden van het veld
waardoor het tempo lekker om-

hoog ging maar de tegenstander deed dit ook en wist al snel te
scoren. Scoren doen ze niet vaak
bij VVV, de vorige keer boden zij
weinig tegenstand maar dit keer
hebben wij een goede veldspeler in het goal staan. Die veldspeler in het goal snapt het spel
goed en speelt goed samen met
de laatste man en zorgt voor een
paar mooie reddingen. Het is gewoon een hele spannende wedstrijd geworden en er wordt veel
gewisseld zodat iedereen vooren achter in het veld de kansen
krijgt. De kansen worden benut
en we beginnen te scoren. Het
zonnetje komt door en er wordt
nog meer gescoord. In de laatste
seconden van de wedstrijd weet
VVV het spel gelijk te maken en
wordt afgerond met de eerste raketjes van het seizoen. Het was
een mooie zaterdagochtend!

KDO blijft steken op een
gelijkspel
De Kwakel - Na twee voetbal loze weekenden, trad KDO 1 afgelopen zondag aan tegen Foreholte. In Voorhout waren de Kwakelaaars vooral uit op revanche voor
de spraakmakende 3-4 thuisnederlaag eerder dit seizoen. Zodra KDO zou winnen, zou het
eveneens een belangrijke stap
kunnen zetten voor een plaats
in de nacompetitie. Trainer Raymond de Jong kon beschikken
over een nagenoeg fitte selectie. Alleen doelman Tobias Ravelli ontbrak vanwege een blessure
aan zijn vinger, waardoor Jesper
Oudshoorn zijn plek onder de lat
overnam. Al snel in de eerste helft
werd het duidelijk dat Foreholte
KDO het spel liet maken op deze
zonnige middag. De thuisploeg
speelde teruggetrokken en zorgde er continu voor dat Jesse Stange door twee man gedekt werd.
Hierdoor konden de Kwakelaars
amper gevaar stichten en speelde het spel zich vooral af op het
middenveld. In de 40e minuut
kreeg Foreholte de beste kans in
de eerste helft. Nadat de 37-jarige aanvoerder Van Vliet van de
Voorhouters zijn medespeler Arroyo op zijn hoofd wist te bereiken, kopte laatstgenoemde de
bal op de paal. KDO kwam dus
met de schrik vrij en met een 0-0
stand gingen beide ploegen even
later rusten.

de 0-2 voor KDO, maar zijn kopbal spatte uiteen op de lat. Vlak
hierna was Foreholte dichtbij de
gelijkmaker, maar een afstandsschot van zo’n 25 meter belandde
op paal. In de tweede helft speelde de thuisploeg meer voor naar
voren toe, waardoor KDO steeds
verder naar achteren werd geduwd. In de 84e minuut kwam
Foreholte verdiend op gelijke
hoogte, nadat invaller Admiraal
Jesper Oudshoorn kansloos liet
d.m.v. van fraai schot in de bovenhoek, 1-1. Na een zenuwslopende slotfase, waarbij Foreholte
dichtbij de 2-1 was, floot de goed
leidende scheidsrechter af en was
de puntendeling een feit.

Gelijk
Door dit terechte gelijkspel en de
uitslagen op de andere velden,
blijft KDO nog steeds meedoen
voor een plaats in de nacompetitie. De koplopers in de 3e periode RVC’33 (HVV uit en ESTO thuis)
/ DOSR (ONA uit en TAC’90 thuis)
en HVV (RVC’33 thuis en Teylingen uit) hebben met nog twee
wedstrijden te gaan één punt
meer dan KDO. Daarnaast staat
KDO op de vierde plaats op de
ranglijst met drie punten achterstand op nummer twee ROAC.
Om het seizoen mogelijk te kunnen verlengen is een overwinning op Stompwijk’92 a.s. zondag
een ‘must’. Op de laatste speeldag
Scherp
gaat KDO nog naar Den Haag toe
Het elftal van trainer Raymond om tegen degradant GDA aan te
de Jong kwam zeer scherp uit de treden. Kortom, er is nog niks bekleedkamer, wat ook gelijk resul- slist en er zijn nog vele scenario’s
teerde in een openingsdoelpunt te schetsen voor de komende
in de 46e minuut voor KDO. Na- twee weken. Hierdoor belooft het
dat Mathijs van Rijn een afgesla- een zeer boeiende ontknoping te
gen bal onderschepte, gaf hij een worden in de 2e klasse C, waarstrakke voorzet voor het doel van bij zes punten voor KDO meer
Foreholte. Een verdediger van de dan welkom zijn. De wedstrijd teroodwitten raakte vervolgens de gen Stompwijk’92, die nog volop
bal aan, die daarna achter zijn strijdt om de nacompetitie voor
eigen doelman in het net ver- degradatie te ontlopen, begint
dween, 0-1. In de 67e minuut was a.s. zondag om 14:00 uur aan de
invaller Joris Kortenhorst dichtbij Vuurlijn.

Thamen en Cromtigers
delen de punten
De Kwakel - Op vrijdag 10 mei
speelde Thamen met prachtige nieuwe, door SSK gesponsorde, tenues op eigen veld tegen
Cromtigers uit Assendelft. Na een
uur sun-delay kan er om 20.30
uur gestart worden met de wedstrijdballen van sponsor Van der
Schot Assurantiën & Hypotheken
B.V. Cromtigers bijt het spits af in
de 2e inning. Door de honkslagen van Catsbuy, Paulina én Van
Ingen gecombineerd met veldfouten in de Thamen verdediging
komt Cromtigers op voorsprong:
0-2. Koole slaat een tweehonkslag en op de honkslag van Martinez kan hij scoren, ware het niet
dat rechtsvelder Luttik met een
goede aangooi op thuis dit weet
te voorkomen. In de 3e inning
pakt Cromtigers door. Ploegstra
slaat een mooie homerun waardoor hijzelf en Capel, op het honk
gekomen na velderskeuze, weten
te scoren. Ook Thamen scoort de
eerste 2 punten: Nurse en Schouten bereiken de thuisplaat. De
Castro sneuvelt tussen het derde honk en thuis, waardoor het
3e punt niet genoteerd kan worden. Het staat inmiddels 2-4. In de
4e is Thamen productief. We noteren honkslagen voor de broers
Vogelaar, De Castro én een 4-wijd

voor Koole waardoor Thamen
voorkomt: 5-4. Lang kan er niet
van genoten worden. Cromtigers trekt het puntenaantal direct
weer gelijk in de 5e inning: Paulina slaat Ploegstra binnen. In de
6e inning scoort Cromtigers weer
een punt. Groenland komt op het
honk door een veldfout en hij
weet te scoren op de tweehonkslag van Van Gelder. En ook in de
7e blijft Cromtigers gas geven.
Uitblinker Ploegstra slaat een
honkslag én weet te scoren op
de honkslag van Van Ingen. In deze laatste inning toont Thamen
haar weerbaarheid. Pitcher Benner slaat een prachtige tweehonkslag diep in outfield. Groen
slaat vervolgens een geweldige
line-drive homerun op de tennisbanen van Qui Vive, waardoor hij
samen met Benner thuis weet te
bereiken én de stand gelijk trekt:
7-7. Thamen is nog dichtbij de
winst, maar Cromtigers weet dit
te voorkomen door goede verdedigende acties en een mooie laatste uit middels drieslag door pitcher Van Ingen.
Het 8ste punt van Thamen wordt
achtergelaten op het derde honk.
Op woensdag 15 mei speelt Thamen uit bij HCAW te Bussum. Hopelijk nu zonder sun-delay.
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Open Dag bij TTC de Merel

De vonken vliegen eraf
bij BVK
Regio - Hoge scores bij de winnaars van de 3 lijnen in de 6e ronde van de laddercompetitie van
de BVK in Dorpshuis De Quakel
. Nog 2 weken er we weten wie
de nummers 2 t/m 46 zijn in de
eindrangschikking, want de nummer 1 staat al wel vast: na een serie van 65,97%, 57,5%, 61,98%,
60,07%, 60% en 67,11% staan
Christa Leuven en Rita Ritzen
met een gemiddelde van 61,98%
meer dan 4,5% gemiddeld voor
op de huidige nummer 2 en dat
lijkt niet meer in te halen (al weet
je het nooit getuige de dramatische ontwikkelingen van vorig
week in de Champions League).

Nel en Hans eindigden op een
voor hen ongebruikelijke 12e en
laatste plaats.

B-lijn
In de B-lijn lijken Jan van der
Knaap en Jaap Verhoef op stoom
geraakt. Hun 64,38% was de 11
overige paren te machtig. Ruud
Doeswijk en Kees Overwater deden goed mee met 62,5%, wat
goed was voor de 2e plaats en
Rees en Gerard van der Post rukten op naar de A lijn van volgende week met een score van
57,5%, die deze keer de 3e plaats
opleverde.
Hans en Ben hadden duidelijk
hun avond niet, volgende week
Winst
een niveautje lager kunnen zij
Christa en Rita pakten in de A-lijn proberen het verloren gegane
dus weer eens de winst met de terrein te heroveren.
score van 67,11%. Elly van Nieuwkoop en Truus Langelaan ver- C-lijn
overden de 2e plaats met 58,55%, In de C-lijn was de in die lijn verwaarmee zij op de 5e plek in de dwaald geraakt wedstrijdleider
totaalrangschikking terecht kwa- Joop den Blanken met partner
men. Plek 3 was met 56,69% Riet Doeswijk met 65,97% superivoor Geke en Jaap Ludwig, die in eur aan de rest van het veld, maar
die totaalstand nu 2e staan met ook de fraaie 62,19% van Rie Be57,42% gemiddeld.
zuyen en Gerbrand van Nigtevegt
Agnes de Kuijer en Ans Nieuwen- verdient een eervolle vermelding.
dijk staan daarin verrassend 4e en Piet Hein Backers en Huub Kamp
Nelly vork en Andre Verhoef com- scoorden de 3e plaats in deze lijn
pleteren de huidige top 5.
met 59,25%.

Tennisseizoen weer in
volle gang
Regio - De lente is begonnen en
daarmee ook het buiten tennisseizoen. Tennis bestaat naast trainen voor een groot deel uit wedstrijden spelen. Door veel wedstrijden te spelen word je steeds
beter én krijg je meer plezier in
de sport. De voorjaarscompetitie is inmiddels begonnen; bij
TVM Mijdrecht doen maar liefst
16 teams mee. Onze heren, die
Topklasse spelen, zijn goed uit de
startblokken gekomen en hebben de eerste 2 wedstrijden gewonnen. Daarmee hebben ze
een basis gelegd om de strijd
om het landskampioenschap te
spelen, bij TVM Mijdrecht op het
park op 15 &16 juni. Maar tennis is leuk voor alle leeftijden en
op ieder spelniveau. Niet alleen
in de competitie, maar ook tijdens toernooien. Houd daarom

de week van 15 t/m 23 juni vrij
voor het Koop Lenstra TVM Open
Toernooi 2019. De inschrijving is
al geopend op www.mijnknltb.
toernooi.nl.

Stolwijk Ute Hoirne Open
Tennistoernooi 2019
Regio - Tennisclub Uithoorn TCU
organiseert van 22 juni t/m 30 juni 2019 alweer voor de 38e keer
het Stolwijk Ute Hoirne Open
Toernooi. De wedstrijdcommissie
is met veel enthousiasme bezig
met de voorbereidingen. Samen
met Stolwijk zijn er veel sponsoren om dit toernooi, dat in de regio zeer goed bekend staat, te organiseren. Voor het 17+ toernooi
kan worden ingeschreven voor
een enkel-, dubbel of gemengd
dubbelspel in de onderdelen 4, 5,
6, 7 en 8. Indien de planning het
dit jaar toelaat zullen er verliezersrondes gespeeld worden!
Activiteiten tijdens het toernooi
Zoals gebruikelijk tijdens het Ute
Hoirne worden er gedurende de

week leuke activiteiten georganiseerd. Zo ontvangen alle deelnemers bij hun eerste wedstrijd een
gratis kop koffie of thee. Doordeweeks is er o.a. de welbekende wijnproeverij die vanuit onze sponsor De Wijnschuur wordt
georganiseerd. Tevens worden er
overheerlijke
avondmaaltijden
geserveerd met bijpassende wijnen. Verder kunnen alle deelnemers op vrijdagavondgenieten
van de heerlijke gratis kantonese
maaltijd. Uiteraard is er ook weer
een loterij met mooie prijzen op
dinsdag- en de vrijdagavond. Ga
naar www.tcuithoorn.nl (ook voor
het laatste nieuws) en schrijf je nu
in voor het leukste toernooi van
deze regio!Inschrijven kan ook
via www.toernooi.nl.

UWTC presteert
wereldwijd uitstekend
Regio - In China hebben ze kennis gemaakt met de rappe sprintersbenen van Lorena Wiebes uit
Mijdrecht. Lorena reed van 9-11
mei de Tour of Chongming Island, een worldtour wedstrijd, in
China met haar team van Parkhotel Valkenburg. Donderdag 9
mei ging de wedstrijd over 103
km. In de massasprint greep Lorena de winst en hiermee ook de
gele, groene en witte trui. Vrijdag
10 mei ging de wedstrijd over 126
km. Lorena greep wederom de
winst in de massasprint. Op zaterdag ging de wedstrijd over 118
km. En ook deze wedstrijd wist
Lorena te winnen, na een koers
waarin haar teamgenoten heel
wat gaten moest dichtrijden. Wat
een overmacht van haar team bij
deze worldtour wedstrijd. Lorena
neemt de gele, groene en witte
trui mee naar huis.
Handbike wedstrijd Italië
Paralympisch handbiker Jetze
Plat heeft de eerste tijdrit gewonnen in de UCI Para-Cycling Road
World Cup van dit jaar. In het Italiaanse Corridonia was de 27-jarige Nederlander de sterkste op
een zwaar parcours van ruim 27
kilometer. Het zilver in de eerste
wereldbekerwedstrijd van het
seizoen ging naar de Oostenrijker Thomas Frühwirth, brons was
voor de Pool Rafal Wilk.
“Ik was vooraf erg gespannen,
omdat het een zwaar parcours
was”, blikt Plat terug. “Drie rondes van 9 kilometer, met een
paar lange beklimmingen; in totaal goed voor 500 hoogtemeters. Veel van mijn concurrenten
wegen een stuk minder dan ik,
dus hoeven ze ook minder kracht
te gebruiken om die beklimmingen te doen. Daarom was ik vooraf echt niet zo zeker dat ik hier zomaar zou winnen.”
Na iets meer dan vijftig minuten
kwam Plat over de streep met een
ruime voorsprong op zijn concurrenten. Een overwinning die ook
goed is voor belangrijke kwalificatiepunten voor de Paralympische Spelen van volgend jaar. De
World Cup in Corridonia is de eerste wedstrijd die meetelt richting
Tokio 2020.
Tim
Naast Jetze heeft UWTC in Tim de
Vries uit Vinkeveen nog een top
handbiker als lid. Tim rijdt in een
andere klasse dan Jetze. Jetze ligt
in zijn handbike en Tim zit in de
handbike. Tim reed op vrijdag
naar een 5e plaats in de tijdrit.
Het heuvelachtige parcours van
Corridonia ligt hem iets minder.
Zaterdag reden de handbikers
een wegwedstrijd van bijna 64 kilomete, met in totaal ruim 1.050

hoogtemeters. Ook deze race telt
mee voor paralympische kwalificatie. Zowel Tim als Jetze wisten
beide de wegwedstrijd te winnen! Wat een mooi succes voor
onze handbikers.
Winst op Nedereindse
Berg voor John Tromp
Donderdag 9 mei is de 5e wedstrijd voor het Joop van Nimwegen klassement op Nedereindseberg in Nieuwegein verreden. Er werd de hele wedstrijd
door gedemarreerd en UWTC
lid John Tromp was bij alle pogingen betrokken, maar het lukte niet. Drie ronde voor het einde sprong Lex Goudswaard weg
en sloeg een flink gat. Tromp reed
in een ruk naar hem toe en klopte hem met vele fietslengten. De
spurt van het peloton werd gewonnen door Arie Blomberg voor
Hans Lap.
Veteranen
Afgelopen weekend zijn de
UWTC renners Leen Blom, John
Tromp en Guus Zantingh weer
actief geweest in veteranen wedstrijden. Zaterdag 11 mei stonden
de veteranen aan het vertrek in
Amersfoort. In de wedstrijd voor
70+ werd vanaf de start flink gekoerst en waren er enkele uitloop
pogingen. Met nog 15 minuten
wedstrijd ontsnapten twee renners en deze namen een kleine
voorsprong en wisten dit te behouden. De wedstrijd werd gewonnen door Fred de Kinkelder
uit Groenlo voor Jan van der Tang
uit Voorhout. Guus Zantingh won
de spurt van de achtervolgende groep voor derde plaats. Leen
Blom finishte als 12e.
Zondag 12 mei waren de veteranen naar de bollenstreek gereisd
om in Lisse hun wedstrijd te rijden. Bij de 70+ ontstond al vroeg
in de wedstrijd een kopgroep van
7 renners met daarbij Leen Blom
en Guus Zantingh.
Deze renners bouwden een
mooie voorsprong op en met
nog 16 ronden te gaan demarreerde Hans van Bavel uit Sint Anthonis uit de kopgroep en reed
naar de overwinning. Guus Zantingh spurtte naar een 2e plaats
en behaalde hiermee zijn tweede podium plaats dit weekend.
Leen Blom eindigde als 6e. Bij
de 60+ duurde het tot na half
koers voordat er een definitieve kopgroep ontstond van 6 renners met daarbij John Tromp en
zij moesten hard rijden om hun
voorsprong te behouden en dat
lukte. De wedstrijd werd gewonnen door Willem Hus uit Voorburg voor Arie Blomberg uit Kedichem. John Tromp finishte als 4e.

Regio - Zondag 19 mei houdt
Toer en Trim Club de Merel weer
een Open Dag! Heeft u een racefiets en wilt u meer gaan fietsen,
misschien wel in groepsverband?
Kom dan naar onze Open Dag. Iedereen is welkom: jong en oud,
mannen en vrouwen, hardrijders
en recreatieve fietsers. Voor iedereen is er een geschikte groep om
mee te fietsen. Hebt u nog geen
helm? TTC de Merel heeft helmen
beschikbaar om te lenen.
Bezoekers van de Open Dag krijgen informatie van ervaren toerfietsers over de vereniging. Ze
krijgen tips over het racefietsen
en het fietsen in groepsverband.
Daarnaast is er de mogelijkheid
vrijblijvend mee te fietsen met
een groep ervaren toerfietsers.
De Open Dag begint om 8.30 uur
en de locatie is Tennishal de Ronde Venen aan de Dr. J. van der
Haarlaan 3 in Mijdrecht. U wordt

ontvangen met een kopje koffie, waarna er rond 9.00 uur drie
groepen vertrekken:
Groep 1 rijdt een afstand van 60
km met een snelheid van ongeveer 30 km/uur.
Groep 2 rijdt 50 km en zal ongeveer 27 km/uur aanhouden.
Groep 3 rijdt 50 km met een snelheid rond de 25 km/uur.
Ook na afloop van de rit krijgt u
bij de Tennishal iets te drinken
aangeboden.
Leuk om te weten:
Elke donderdag- en zondagochtend is er bij TTC de Merel een
fietstocht in groepsverband.
In de zomertijdperiode wordt ook
op de woensdagavond in groepsverband gefietst. Voor meer informatie over de fietsvereniging of
voor mogelijkheden om contact
op te nemen kunt u naar onze
website: www.ttcdemerel.nl

Jeu de Boules club

Andre de Jong Club
Kampioen 2019
Regio - Traditioneel organiseert
Jeu de Boules club “’Het Wilgenhofje” De Kwakel, voor haar leden
op Donderdag 9 Mei 2019 het
club kampioenschap.
Fred .Makelaardij sponsort de
prijzen en zorgt voor de catering.
Kooyman sierbestrating sponsort
Grit en Zand voor het vernieuwen van de baan. Het clubkampioenschap wordt bijna allemaal
als meletoernooi gespeeld. Dat
betekend dat je elke speelronde met en tegen een andere club
genoot speelt, in principe wordt
er bij doubletten twee tegen
twee gespeeld, maar bij een aantal deelnemers ,dat niet een veelvoud van vier is, kunnen tot drie

tripletten(drietallen) meespelen.
Dat gebeurde deze middag ook ,
er waren 18 deelnemers .Dat kan
zonder problemen, want in een
doubletten speelt elke speler met
drie boules, en bij een tripletten
hebben de drie spelers elk twee
boules. Dus is het altijd zes boules tegen zes boules. Na de derde
speelronde werd de individuele
eindstand berekend op basis van
het aantal gewonnen partijen en
het punten saldo.
Het waren er drie die deze middag drie partijen wisten te winnen. 1e werd Ze kunnen terug
kijken op een mooi kampioenschap.

Bridgeclub ABC
Regio - Donderdag 9 mei 2019
was de vijfde en voorlaatste zitting van de vijfde competitieronde bij Amstel Bridge Club.
Wij hebben twee nieuwe leden
van harte verwelkomt en verwachten dat zij een gezellige ochtend hebben gehad. Er werd op
tien tafels gebridged, helaas een
stilzit in de A-lijn.

die hier van profiteert. Marthe en
Thea zijn aan een heel goed seizoen bezig, dit blijkt ook wel uit
de competitie stand. De gedeelde derde en vierde plaats was hier
voor het paar Henny en Lucas en
Joke en Gerard met 53,65%, het is
wel opvallend dat dit twee paren
zijn die ook in de wedstrijdleiding
aanwezig zijn.

A-lijn
Hier was de eerste plaats voor het
paar Greet en Henk met 65,00%.
De tweede plaats was voor het
paar Greet en Ria met 62,50%.
De derde plaats was voor het paar
Aja en John met 60.83%.
Het is opvallend, dat de eerste
drie plaatsen alle een score gehaald hebben boven de 60%, de
andere paren kwamen niet hoger
dan een score van 48,33%, dat is
een verschil van meer dan 12%.
Dit gaat mijn pet te boven, dit
verschil is wel erg groot, of is hier
een grondig nodig door de wedstrijdleiding.

Competitie stand
De A-lijn. De eerste plaats voor
Greet en Henk met 56,99%. De
tweede plaats is voor Ada en Roelie met 53,08%. De derde plaats is
voor Greet en Ria met 52,64%.
De B-lijn. De eerste plaats is voor
het paar Ciny en Herman met
58,24%. De tweede plaats is voor
het paar Marthe en Thea met
53,52%. De derde plaats is voor
het paar Lyda en Jan met 52,82%.
Er werd deze week geen klein
slem gespeeld, ook niet in de Alijn waar de eerste drie paren toch
tot heel hoge scores kwamen.
Volgende week de laatste zitting
van de vijfde competitieronde,
dan kan men zich de hele zomer
kampioen of A-lijn speler noemen, er is nog van alles mogelijk,
de verschillen zijn niet zo groot.
Als u interesse heeft in bridge,
kom dan eens langs in de Scheg
om kennis te maken met het zo
edele maar moeilijke spel.

B-lijn
De gedeelde eerste plaats was
hier voor het paar Ciny en Hanny
en Marthe en Thea met 58,33%,
vorige week schreef ik al dat de
mensen in de rij stonden om met
Hanny als invalster te mogen spelen. Ciny is de eerste gelukkige
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Paralympisch kampioen
Jetze Plat spreekt bij KDO

Drukke week voor de
petanquespelers
Regio - Er werd veel gebouled
door de leden van Boule Union
Thamen in de afgelopen week.
Het begon op 4 mei. Het team
bestaande uit Marja de Ru, Ina
Hoekstra en Joan en Henk van
Rekum speelden in Lekkerker de
tweede ronde van de Zaterdagmiddagcompetitie. De tegenstander was een team van Nieuwerkerk. De start was niet geweldig. Na vier partijen stond BUT
met 3-1 achter. In de afsluitende
speelronde moesten beide partijen gewonnen worden om er een
gelijkspel uit te slepen. Dat lukte
door goed en gedegen spel. Op
de dinsdagavond werd de vierde ronde van de Jokercompetitie
gespeeld. Dit is een clubcompetitie, waarbij niet het aantal gewonnen partijen gelden, maar
het aantal gescoorde punten.
Heeft men een speelavond gemist, dan kan de volgende avond
op een van de twee partijen een
joker ingezet worden. De in die
partij gescoorde punten worden
dan verdubbeld. In deze speelronde wisselde de leiding in de
tussenstand. Jelle Pekelharing
passeerde Ria van Beek.

deelnemers uit de nationale selectie en voormalige WK- en EKgangers. Er werden vijf voorgelote partijen gespeeld en de
eindstand werd bepaald door
het aantal winstpartijen en het
puntensaldo. Ina en Joan werden met vijf winst op saldo vijfde in de eindklassering. De donderdagavond was de reguliere
clubavond en op zaterdag 11 mei
weer een ronde van de Zaterdagmiddagcompetitie van District
West. Er werd nu gespeeld in Den
Haag en de tegenstander was
een team van de vereniging Petanque Gouda. Ook hier leek het
op een gelijkspel uit te draaien,
maar de triplette-equipe kwam
twee puntjes te kort, waardoor
de ontmoeting met 4-2 verloren
werd. Op zondag werd het Moederdagtoernooi gespeeld. Normaal op de zaterdag, maar vanwege de zaterdagmiddagcompetitie nu op Moederdag zelf en
dat was te merken aan de deelname. “Slechts” dertien leden
schreven in, maar deze hadden
wel een gezellige en zonnige
dag. De overwinning ging naar
Angèle Smit, die als enige alle
drie de partijen won. In de koDamestoernooi
mende weken beperken de actiEen dag later speelden Ina viteiten zich tot de clubavonden
Hoekstra en Joan van Rekum op dinsdag en donderdag en de
in Loosdrecht het damestoer- clubmiddag op woensdag. Kom
nooi van de vereniging de Gooi- gerust een kijken aan de Vuurlijn
ers. Een sterk bezet toernooi met en gooi een balletje mee.

Dans en Partycentrum Colijn

NK Salsa En Bachata
Regio - Vrijdag 17 en zaterdag
18 mei zal Dans en Partycentrum Colijn worden omgetoverd
tot een ware dansarena. Tijdens
deze twee dagen zullen het Nederlands Kampioenschap Bachata en het Nederlands Kampioenschap Salsa gehouden worden in
dit mooie pand.
Gedurende 2019 zijn er door het
hele land voorrondes gehouden
voor het DP NK Salsa 2019.
Degenen die doorgeplaatst zijn
gaan aankomend weekend in
een zinderende strijd uitmaken
wie zich de nieuwe Nederlandse
Kampioenen mogen noemen. Er
zijn verschillende categorieën en
klasses; Amateurs, (semi)Professionals, koppels, teams en solis-

ten, Newcomers, Senioren en Rolstoeldansers in verschillende Salsa Stijlen.De Nederlands Kampioenschappen Salsa zijn genderneutraal, koppels in elke samenstelling hebben zich kunnen inschrijven.
Natuurlijk is dit een prachtig
spektakel om te zien en u bent
meer dan welkom om een kijkje
te nemen. Axel en Heleen Colijn
zijn natuurlijk best trots dat Dans
en Partycentrum Colijn is uitgekozen voor deze mooie evenementen.
Het evenement start om 19.00
uur en iedereen is welkom om
te komen kijken. Tickets verkrijgbaar online, zie de website www.
salsakampioenschap.nl

Verrassend eenstemmig
over troefkleur
Regio - Aan het eind van het seizoen spelen we geen hele competitie meer, maar vindt iedere week promotie en degradatie
plaats. Gevolg is, dat goede en
slechte resultaten niet over een
hele maand uitmiddelen, maar
meteen effect hebben. Je speelt
met het zweet in de handen, zodat de kaarten komen te drijven
in de boards. Bij wijze van spreken dan. Maar spannend is het
wel. Je zou verwachten, dat daardoor ook de uitslagen grotere variatie zouden vertonen, maar het
tegendeel gebeurt. We zien een
enorme eendrachtigheid voor
wat betreft de contracten, en op
veel spellen speelt maar één partij. Van belang is of het een manche is, en hoeveel slagen er precies gehaald worden. Per spel
is het wat overzichtelijker. Daar
staat tegenover dat je nauwkeurig spelen moet, omdat een enkel
slagje minder meteen een enorm
verschil maakt. Sommigen zijn al
in vakantiestemming, ja soms is
het halve paar al weg, en speelt
de andere helft met een invaller.

een deelscore. Slechts twee uitgeboden manches, en dus... weer
niks. De tegenspelers zien net het
omgekeerde. Die glunderen juist.
Hun scores vormen precies het
spiegelbeeld. Pas tegen het eind
is goed te zien welke kant het opgaat. Het grappige is, dat zowel
in de top als bij de degradanten
sterke paren voorkomen. Eerste
in de A wordt gelegenheidskoppel Ellie en Marcel met 67,08%,
gevolgd door de constant scorende Ad en Gerard met 61,67%
en Greet en Lijnie met 57,92%.
Degradanten Tini en Hanny, Gerda en Jo, en Rie en Berend wensen we een spoedige terugkeer
naar de A toe. Voordeel van deze manier van spelen is dat ze volgende week al terug kunnen zijn.
Slems zijn in het geheel niet geboden. Slechts één (afgewezen)
slempoging.

B-lijn
In de B-lijn een levendiger beeld
met opmerkelijk genoeg diverse slempogingen, drie geboden
slems op twee spellen, waarvan
twee gehaald (door Riki en Theo,
Setting
en door Yolanda en Ary). Ook hier
Zie daar de setting van deze ron- vrij grote eenstemmigheid over
de. De echte parentijgers kijken wie speelt en meest ook in welvergenoegd naar hun 2 SA Con- ke spelsoort. Riet en Thijs worden
tract, waar anderen 3 SA -1 no- eerste met de uitstekende score
teren. De top is voor 2 SA +1. Dat van 61,98%, gevolgd door Henwerk. Dan zijn er gelukstafels, ny en Joop met 59,38%. Als derwaar iedereen overslagen haalt, de promoveren To en Wim met
en ongelukstafels, waar iedereen 56,78% die een verbeten strijd
down gaat. Wee de tegenspeler met Riki en Theo op minder dan
die uitneemt op een ongeluks- neuslengte in hun voordeel betafel, hij wordt met een nul be- slechten. Spannend en uiterst
straft. Op een gelukstafel kan het onderhoudend, met ruimte voor
juist een goede actie zijn. Vooral een lach en een traan. De afwezials overwegend de manche ge- gen hebben echt iets gemist.
boden is. Bloedstollende tafere- Als u zin krijgt het ook eens te prolen bij het bekijken van het score- beren op dinsdagmiddag in de
briefje. NZ -200 is goed tegen OW Schutse, kunt u het beste bellen
een manche en slecht tegen OW met Lijnie Timmer, (0297)561126.

Uithoornse kanopolodames 2e van Nederland
Uithoorn - Op het Nederlands
Kampioenschap Kanopolo afgelopen weekend heeft het damesteam van Michiel de Ruyter zilver
gewonnen. De strijd was zo spannend, dat er een extra wedstrijd
aan te pas moest komen om de
uiteindelijke winnaar van 2019 te

bepalen. Door een gelijkspel tegen elkaar, kwamen MDR en het
Amersfoortse Keistad op exact
hetzelfde puntenaantal uit. Een
kampioenswedstrijd volgde, die
net zo flitsend op en neer ging als
het voorgaande duel. MDR kwam
in de tweede helft op voorsprong,

Carla en Gerard geven
visitekaartje af bij B.V.U.
Regio - Maandag 13 mei 2019
werd met 36 paren de 5e ronde
van de 6e parencompetitie van
Bridgevereniging Uithoorn gespeeld in de barzaal van sporthal
De Scheg.
In deze 5e ronde ging in de Alijn de 1e plaats naar HansWagenvoort & Nico v/d Meer met
58,75% op de 2e plaats eindigde
Huub v. Geffen & Lambert Koeter met 56,67% en op de 3e plaats
eindigde Wies Gloudemans &
Marcel Dekker met 53,33%.
In de B-lijn was de 1e plaats voor
het nieuwe paar Carla Dijkman &
Gerard v/d Meer met de hoogste
score van de avond met 70,83%
op de 2e plaats eindigde Dieny
Verhoeff & Mart v/d Voort met
59,58% en op de 3e plaats werd
beslag gelegd door Joke v/d Berg
& Yvonne de Mare met 54,17%.
maar Keistad toonde veerkracht
en wist hun landstitel te prolongeren met een eindstand van 5-4.
Het tweede damesteam van Michiel de Ruyter werd intussen vijfde van Nederland. Na een eerste
speeldag waar een aantal keer
punten werden verspeeld, herpakte de ploeg zich sterk. Daarmee wisten ze hun grootste concurrent, het Nijmeegse Batavier,
onder zich in het klassement te laten.

In de C-lijn ging de 1e plaats naar
Corry v. Tol & Kees Geerlings met
de mooie score van 61,46% op
de 2e plaats eindigde het gelegenheids paar Marja Baris & Joke
de Wit met 55,63% en op de 3e
plaats de constant spelende Cor
de Bok & Tom v. Meijgaarden met
52,08%.
Met nog 1 ronde te spelen staan
in de A-lijn Nel & Lia aan kop met
53,92% nipt gevolgd door Tineke & Henk met 53,63% en Wies
& Marcel met 53,33%. In de Blijn staan Marijke & Ger aan kop
met 55,17% op een teenlengte
gevolgd door Marjan & Ben met
55,08% op de 3e plaats Ans &
Henk met 53,33%.
In de C-lijn staan aan kop Cor &
Tom met 54,63% gevolgd door
Jeanette & Joop met 52,86% en
Corry & Kees met 52,65%.

se ploeg dat ze bij de top van Nederland horen. MDR 2 staat voorlopig op een achtste plek, maar
heeft twee ploegen op slechts
een paar punten verschil boven
zich staan. Waarmee de ontknoping volgende maand ook voor
hen een interessant weekend op
kan leveren. Op 22 en 23 juni komen daarnaast vier teams van
MDR voor het eerst in actie. MDR
3, 4, 5 en de Junioren gaan dan
om de titel strijden in hun eigen
divisies. Voor het zover is, organiNog open
seert Michiel de Ruyter eerst nog
Tijdens het NK kwamen ook de zijn eigen internationale toptoerhoofdklasseteams van MDR in ac- nooi. De 22e editie van het Amtie. Na dit eerste speelweekend sterdam Open, waar 55 topteams
(de ontknoping volgt in juni) staat uit de hele wereld op af zullen koMDR 1 voorlopig op een vijfde men, vindt plaats op 1 en 2 juni.
plek, maar de weg naar het podi- Met zes velden is het evenement
um ligt nog open. Met indrukwek- op de Uithoornse Amstel een van
kende wedstrijden tegen hoger- de grootste kanopolotoernooien
geplaatste teams als Alkmaar en van Europa. Het toernooi is het
Groningen, bewees de Uithoorn- gehele weekend vrij toegankelijk.

De Kwakel - Wat is de overeenkomst tussen een topsporter en
een sportvereniging? Op het eerste gezicht een bijzondere vraag,
want natuurlijk hebben sportverenigingen alles met (top)sporters
te maken. Maar er is ook een diepere betekenis. Bij een topsporter zien de meeste mensen vooral
het (eind) resultaat: een medaille
of een bijzondere prestatie. En bij
een sportvereniging zie je vooral
de accommodatie, de velden en
de sporthal en iedereen die heerlijk kan sporten. Maar ook onderliggend zijn er veel overeenkomsten. Zonder begeleidingsteam
kan geen topsporter succesvol
zijn. En zo is het ook bij een sportvereniging; zonder al die vrijwilligers die allerlei rollen en taken
vervullen, kan er uiteindelijk niemand sporten. Net als dat begeleidingsteam van de topsporter
zijn die vrijwilligers van levensbelang voor het toekomstige succes
van de vereniging.
Vrijwilligers
Net als alle verenigingen in Nederland wordt het ook bij sv KDO
steeds moeilijker voldoende vrijwilligers te vinden voor alle rollen

en taken die er binnen de vereniging zijn. Onder het motto “Vele
handen maken licht werk” heeft
een werkgroep concrete voorstellen gedaan om de soms zware taken van bepaalde bestuursleden op te knippen en toe te bedelen aan verschillende mensen.
Zo kan iedereen eenvoudiger zijn
steentje bijdragen waardoor de
toekomst met vertrouwen tegemoet kan worden getreden.
Maandag avond 27 mei is er een
informatieavond in de kantine
van sv KDO waar nadere uitleg en
toelichting op de gezochte rollen zal plaatsvinden. De avond
begint om 20.00 uur en is vooral bedoeld voor actieve sporters
die hun eigen carrière wat gaan
afbouwen en ouders van jonge
sporters. Als gastspreker zal onze
Paralympisch, meervoudig Wereld, Europees en nationaal kampioen Jetze Plat vertellen over
zijn “Road to Tokio”. We sluiten de
avond af met een borrel en een
hapje en er is dan voldoende gelegenheid om met de bestuurders van de KDO-afdelingen van
gedachten te wisselen over een
mogelijke bijdrage.

Aftellen bij Bridgeclub
De Legmeer
Regio - Na drie wedstrijd avonden van de laatste parenbridgeronde van dit seizoen is met nog
twee maal te gaan het aftellen begonnen. In de A-lijn waren het Lijnie Timmer & Marcel Dekker die
met 59,58% de winst pakten. Ze
sloegen zo een behoorlijk gaatje met Janny Streng & Francis Terra die met 55,42% het achtervolgende peloton aanvoerden. Ruud
Lesmeister & Ger Quelle werden
derde met 53,33% en Tonny & Otto Steegstra en Joop van Delft &
Frans Kaandorp sloten de top vijf
af met respectievelijk 52,50 en
52,08%. In de B-lijn zette het herstel van Heleen & Mees van der
Roest vol door met een overwinningsscore van 57,08%. Hannie
& Hein van der Aat werden wederom tweede, nu met 55% precies en de Antons Berkelaar & van
Senten deelden de plekken drie
en vier van 53,75% met Sandra
Raadschelders en Marja van Holst
Pellekaan. Anja Brugman & André Langendonk pakten als ingevlogen C spelers heel knap plaats
vijf met 51,25%. In die C-lijn viel
de hoogste uitslag van de avond,
waar met 62,50% Adrie & Ko Bijlsma voor tekenden.

te halen. In de D-lijn schitterden
Erika Groenink & Loes Reinders
met 60,83% als eerste paar. Richard van den Bergh & Tim Vader werden hier tweede met
56,67% en deelden deze positie met Joke van de Hoven & Nicolette Posthuma. Op vier sloten
Debora van Zantwijk & Wim Harding met 54,17% de vijftig procent club af. Wilt u het volgende seizoen eigenlijk ook wel eens
gaan bridgen maar weet u nog
niet goed hoe u dit moet aanpakken, dan heeft Bridgeclub de Legmeer voor u de oplossing. Op zaterdag 25 mei wordt een gratis
Bridge Clinic georganiseerd waar
u onder leiding van bridgedocent
André van Herel ongetwijfeld enthousiast gemaakt zult worden!
Plaats van handeling is evenals
de wekelijke avond, Dans & Partycentrum Colijn aan de Industrieweg 20 te Uithoorn. De aanvang
is om 10.00 uur en om 12.00 uur
bent u vast voor deze denksport
gewonnen.
Mocht u zelf al bridger zijn en wilt
u iemand introduceren, dat mag
ook. Voor eventuele nadere informatie e-mail: bridgedocent.andre@gmail.com, of telefoon 0615115388. De tweede optie is het
Procentenkoek
meedoen aan het zomerbridge
Ook An van Schaick & Ria Verkerk dat vanaf 5 juni tot eind auguslieten zien dat ze het nog kun- tus op de zelfde locatie wordt genen en behaalden een zestiger houden, maar dan op woensdagmet 61,46%. Toen was de procen- avond.
tenkoek vrijwel op en slechts Ire- Voor inlichtingen kunt u daarne Hassink & Henriëtte Omtzigt voor terecht bij het secretariaat:
slaagden er in om met 52,71% e- mail gerdaschavemaker@live.
als derde het plaatselijke nieuws nl, telefoon 06-83371540.

WAAR REN
JIJ MEE?
Schrijf je in voor het team en ontvang je
startbewijs, een trainingsprogramma en
ondersteuning tijdens elke stap die je zet.

GA NAAR RENTEGENKANKER.NL

