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Koninklijke Onderscheiding 
voor vijf inwoners
Uithoorn - Vijf inwoners van de 
gemeente kregen donderdag 26 
april een Koninklijke Onderschei-
ding. De bijbehorende versierse-
len werden tijdens een feestelijke 
bijeenkomst in het gemeentehuis 
door burgemeester Pieter Heilie-
gers uitgereikt en opgespeld bij 
de dames E. Geudeke, T.M.B. Mar-
jot en T.J. Schuurbiers-Noorda 
en de heren J.P.M.M. Schuurbiers 
en F.J. Voorn. Allen werden hier-
bij benoemd tot Lid in de Orde 
van Oranje Nassau. Benoeming 
en uitreiking van een Koninklij-
ke Onderscheiding gebeurt tra-
ditiegetrouw rond Koningsdag 
vanwege wat wordt genoemd 
de jaarlijkse ‘Algemene Gelegen-
heid’.
Een en ander werd bijgewoond 
door talrijke familieleden vrien-
den en relaties die de publieke 
tribune al snel volledig in bezit 
namen. Maar ook demissionaire 

wethouders, raadsleden en een 
aantal ambtenaren gaven blijk 
van hun belangstelling. 

Volle bak
Volle bak dus. Burgemeester Hei-
liegers nam na zijn welkomst-
woord de aanwezigen mee in 
een korte, maar interessante in-
troductie over het ontstaan van 
de Koninklijke Onderscheidingen 
in ons land. Met name werd aan-
dacht besteed aan die van de Or-
de van Oranje Nassau die als ‘der-
de orde’ destijds door Koningin-
regentes Emma in 1892 voor alle 
Nederlanders in het leven is ge-
roepen. Daarvóór waren, behalve 
de exclusieve Orde van de Neder-
landse Leeuw, in Nederland ech-
ter geen onderscheidingen die 
de regering voor ‘minder belang-
rijke verdiensten’ dan alleen aan 
prinsen, edellieden, grootoffi  cie-
ren, adjudanten en ambtelijke 

vertegenwoordigers, kon verle-
nen. Behalve toekenning van de 
Luxemburgse Orde van de Eiken-
kroon. Nadat Luxemburg een een 
Groot-Hertogdom werd bestond 
die mogelijkheid niet meer. Daar-
om stelde koningin Emma, toen 
optredend voor haar minderjari-
ge dochter Wilhelmina, een nieu-
we Nederlandse ridderorde in. 
Het Nederlandse decoratiestelsel 
bestond in de dagelijkse praktijk 
weer uit twee orden, waaronder 
de Orde van Oranje Nassau.

Smoes
Vervolgens richtte de burge-
meester zich tot de vijf inwoners, 
waarvan een echtpaar, die ieder 
voor zich met een smoes naar het 
gemeentehuis waren gelokt om 
tot hun verrassing een Koninklij-
ke Onderscheiding in ontvangst 
te mogen nemen.
Vervolg elders in deze krant.

2 mei 2018
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Uw kostbaarheden 
zijn goud waard!

Inkoop   Verkoop   Veiling
Verpanden   Beleggen

t.h.v. Coop supermarkt
Prinses Irenelaan, Uithoorn

Elke zaterdag 10:00 - 16:30 uur
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 Uithoorn: Thamerlaan, Pr. Bernhardlaan (150 kranten)

De gedecoreerden: v.l.n.r: de heer F.J. Voorn, mevrouw T.M.B. Marjot, het echtpaar J.P.M.M. Schuurbiers en T.J. 
Schuurbiers-Noorda, mevrouw E. Geudeke met burgemeester P. Heiliegers

Amsteltram is de nieuwe naam tramverbinding 
Uithoorn en Amsterdam Zuid
Uithoorn - De Amstelveenlijn 
(de huidige lijn 51) wordt om-
gebouwd tot een hoogwaardi-
ge tramverbinding tussen Am-
stelveen Westwijk en Amsterdam 
Zuid. Als de ombouw in 2020 
klaar is, wordt de trambaan door-
getrokken naar het centrum van 

Uithoorn, de Uithoornlijn. Geza-
menlijk ontstaat zo de eerste re-
gionale tramlijn in onze regio, de 
Amsteltram.
Voor deze vernieuwde tramver-
binding hebben inwoners van 
Uithoorn, Amstelveen en Amster-
dam de afgelopen weken kun-

nen stemmen op vijf namen. Bij-
na 2.500 mensen hun stem uitge-
bracht, waarbij de naam Amstel-
tram met 32% van de stemmen 
de winnende lijnnaam is gewor-
den: Amstellandtram  
25% , Legmeerlijn: 26% , Polder-
tram : 12%, ViaVeenlijn : 5% en 

Uithoorn - In Uithoorn hebben 
ze een paar markante woonwij-
ken. In deze woonwijken is een 
goed gevarieerd bomenbestand. 
Leuk om hier eens naar te kijken 
en te beleven dat er echt heel 
veel soorten bijzondere bomen 
staan. Ook groeien er tussen de 
straatstenen en in de aanwezige 
plantsoenen vele soorten plan-
ten die helemaal niet uit Neder-
land afkomstig zijn. Hoe kan dit 
nu, en hoe komen we hieraan?
Hoe beheert de gemeente nu dit 
groen en waarom waardeert de 
Uithoornse inwoner het groen 
best wel positief? Allemaal vra-
gen waar we op deze excursie stil 
bij staan.Op 8 mei lopen we door 
Thamerdal een van de oudste 
wijken van Uithoorn. Tijdens een 
wandeling van ongeveer ander-
half uur wil ik u wijzen op allerlei 
verschillende soorten groen. En 
hoe we dit alles kunnen beheren.
Laat u verrassen door het groen 

bij uzelf om de hoek en ervaar dat 
er ook altijd weer stukjes verbor-
gen groen zijn waar u nog nooit 
bent geweest en waar het toch 
echt wel goed toeven is.
Verzamelen bij Het Oude Spoor-
huis om 19.00 uur. De wandeling 
duurt ongeveer 1½ uur. Er zijn 
geen kosten aan verbonden en 
opgeven is niet nodig.

Verder komen er nog 2 excursies 
in ander Uithoornse wijken.
- 12 juni om 19.00 uur wande-

ling door Zijdelwaard, verza-
melen bij sporthal De Scheg

- 10 juli om 19.00 uur wande-
ling door de Meerwijk, ver-
zamelen bij het Fort aan de 
Drecht

Alle drie de excursies zijn afzon-
derlijk bij te wonen. Leuker is het 
om ze alle drie te doen, de ver-
schillende aspecten van de drie 
wijken en de overeenkomsten ko-
men ook aan bod.

Het groen in uw directe 
omgeving

Amsteltram 32% . De naam Am-
steltram is een publieksnaam, net 
als de IJtram. Tegen de tijd dat 
de tram gaat rijden, krijgt hij een 
nummer, net als iedere andere 
tram in Amsterdam. De lijnnaam 

zal gebruikt worden wanneer ge-
sproken wordt over de hele ver-
binding. De projectnamen “om-
bouw Amstelveenlijn” en “realisa-
tie Uithoornlijn” blijven in de pro-
jectcommunicatie bestaan.

Uithoorn – de Kwakel- Konings-
dag 2018 gaat de boeken in als 
gezellig, druk, aardig weer. En 
veel plezier voor jong en oud. 
In de Kwakel was weer een pro-
gramma in elkaar gezet wat er 
mocht zijn. Voor iedereen was 
gedacht. Jong en oud kon zich 
van ’s morgens vroeg tot laat in 
de avond vermaken en dat werd 
dan ook zeker gedaan. In Uit-

hoorn was het wat rustiger, maar 
de winkeliers van Amstelplein 
zorgde ervoor dat de welbeken-
de rommelmarkt in het winkel-
centrum kon plaatsvinden. Astrid 
van Kleur is Kracht had nog een 
leuke actie, kortom ook hier ge-
zelligheid en drukte. 

Voor een uitgebreid foto 
verslag zie elders in deze krant

Gezellige Koningsdag in 
Uithoorn en De Kwakel



Het 4 mei comité De Kwakel orga-
niseert dit jaar voor de tiende keer 
de 4 mei herdenking. Deze vindt 
plaats in het Egeltjesbos achter-
in De Kuil. Vanaf 19.15 uur kan er 
verzameld worden waarna even 
voor 19.30 uur de herdenking be-
gint. Tijdens deze herdenking zal 
er met een overdenking, gedich-
ten en muziek wordt stilgestaan 
bij het landelijke thema.

Dit jaar is het jaarthema tekst ‘Jaar 
van Verzet’. Even voor 20.00 uur 
zet de trompettist de taptoe in en 
daarna volgen twee minuten stil-
te. Na de twee minuten stilte vindt 
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Gemeente Uithoorn

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

Gemeentehuis
Laan van Meerwijk 16
1423 AJ Uithoorn
0297-513111 
ma., di., wo., do. 08.30-17.00 uur
vrijdag 08.30-12.00 uur
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
gemeente@uithoorn.nl

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)
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 
(Wmo, jeugd, werk & inkomen 
en schuldhulpverlening)
Tel. spreekuur 0297-513111: 
ma. t/m vr.  09.00-10.30 uur
Inloopspreekuur:
woensdag 13.00-17.00 uur

Gemeentewerf en 
scheidingsdepot
ma., wo., vr., za. 09.00-12.30 uur 
 13.00-16.30 uur

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

Openbare vergaderingen 
welstandscommissie
Een onafhankelijke welstandscom-
missie 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 commissieverga-
deringen 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 
0297-513151 of een e-mail sturen 
met uw vraag of opmerking: 
gemeente@uithoorn.nl

Redactie
Team Communicatie 
bekendmakingen@duoplus.nl

COLOFON
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Werk in uitvoering
 ASFALTERINGS-

 WERKZAAMHEDEN
Op maandag 14 mei (week 20) 
worden er op verschillende plekken 
in Uithoorn en de Kwakel asfalte-
ringswerkzaamheden uitgevoerd. 
De wegen blijven gewoon open, 
maar u kunt overlast van de werk-
zaamheden ervaren. Als er een af-
zetting nodig is, staan er borden of 
verkeersregelaars. Het openbaar 
vervoer en de nood- en hulpdien-
sten krijgen altijd voorrang.

Locaties
- Vuurlijn
- Anjerlaan
- Amsteldijk-Zuid
- Laan van Meerwijk

- Wilhelminakade
- Wiegerbruinlaan
- Arthur van Schendellaan
- Joost van den Vondellaan
- Boerlagelaan
- Potgieterplein

 ACHTERSTAND MAAIEN 
 ZIJDELWAARD EN 
 BEDRIJVENTERREIN
Op dit moment hebben we een 
achterstand in maaiwerkzaamhe-
den in Zijdelwaard en op het Be-
drijventerrein. We krijgen hierbij 
assistentie van extra machines 
om de achterstand weg te wer-
ken. Het dagelijkse onderhoud 
aan de heester en plantvakken 
gaat goed en ligt op schema. 

De 4 mei herdenking
In onze gemeente heeft de 4 mei 
herdenking niet alleen betrekking 
op de slachtoffers van de Twee-
de Wereldoorlog. Wij staan ook 
stil bij de slachtoffers die geval-
len zijn bij andere oorlogen, ge-
weld of vredesmissies (bijvoor-
beeld de Balkanoorlog, de vluch-
telingen uit Iran, Irak en Syrië, ter-
roristische aanslagen, e.d.). Vrij-
heid, verdraagzaamheid en vre-
de is niet vanzelfsprekend, zeker 
in 2018 en belangrijker thema dan 
ooit. De 4 mei herdenking is daar 
een goed moment voor.

De leerlingen van alle scholen in 
onze gemeente hebben zich goed 
kunnen voorbereiden op de 4 mei 
herdenking aan de hand van de 
onderwijsreader “Uithoorn, het 
gaat goed….”, inclusief beelden 
van de gelijknamige film uit 1945. 

Op 4 mei is om 19.00 uur een in-
formele kranslegging bij de pla-
quette van oorlogsslachtoffers 
1940-1945 en om 19.30 uur start 
de herdenking vanuit het Oranje-
park met een stille tocht. Slagwer-
kers van KnA gaan voorop met 
omfloerste trom. Bij het Stiltemo-
nument tegenover de Thamer-
kerk wordt de Last Post gespeeld 
en is het om 20.00 uur twee mi-
nuten stil, afgesloten door het 
zingen van twee coupletten van 
het Wilhelmus. Daarna volgt een 
toespraak door de burgemees-
ter. Hij zal namens de gemeente 
een krans leggen, gevolgd door 
de bloemenhulde van inwoners 
en organisaties uit de gemeen-
te Uithoorn. Iedereen wordt na-
drukkelijk verzocht om bloemen 
mee te nemen. Aansluitend is er 
in de Thamerkerk het programma 
“Door de nacht klinkt een lied”, 
over de wijze waarop drie zange-
ressen de oorlog door kwamen. 
De joodse Jetty Paerl vluchtte 
naar Londen en werd de troost-
stem van Radio Oranje. Conny 
Stuart meldde zich als beginnend 
chansonnière noodgedwongen 
aan bij de Kultuurkamer. De jood-
se violiste Jetty Cantor zong om 
te overleven in het cabaret van 
kamp Westerbork. Jetta Starre-
veld, Monique de Adelhart Toor-
op en Mirjam van Dam brengen 
al zingend hun verhalen tot leven 
onder pianobegeleiding van Guus 
Westdorp. De toegang is vrij, 
maar het aantal plaatsen beperkt.

Wij nodigen iedereen van harte uit 
om deel te nemen aan deze her-
denking. Voor actuele informatie 
verwijzen wij u graag naar www.
facebook.com/4meiuithoorn.nl 

de kranslegging plaats. Bezoe-
kers krijgen de gelegenheid krij-
gen om een roos bij het stiltemo-
nument te leggen. Deze rozen zijn 
bij de herdenking aanwezig.

 BEVRIJDINGSVUUR ESTAFETTE 2018

Wanneer: vrijdag 5 mei 2018, 09.45-11.00 uur
Waar:  Gemeentehuis Uithoorn

Het bevrijdingsvuur komt naar 
de gemeente Uithoorn. Sport-
club AKU brengt het vuur vanuit 
Wageningen naar Uithoorn. De 
jaarlijkse ontsteking van het be-
vrijdingsvuur herinnert ons eraan 
hoe kwetsbaar en kostbaar vrij-
heid is. Op 4 mei haalt de sport-
club het vuur op vanuit Wage-
ningen en vervolgens zal men, 
met het vuur, onder begeleiding 
naar Uithoorn rennen. Omstreeks 

10.00 uur wordt het bevrijdings-
vuur verwacht in de gemeente Uit-
hoorn en zal het bevrijdingsvuur 
met een korte ceremonie met de 
Burgemeester van Uithoorn wor-
den ontstoken bij het gemeente-
huis. Het bevrijdingsvuur zal op 5 
mei vervolgens de hele dag bran-
den bij het Gemeentehuis van Uit-
hoorn. U bent van harte uitgeno-
digd om deze gebeurtenis mee te 
maken.

Sportvereniging AKU organiseert 
op zaterdagmorgen 5 mei (Be-
vrijdingsdag) een wandeling rond 
het Zijdelmeer. Iedereen is wel-
kom om mee te wandelen. De 
gemeente Uithoorn biedt daarna 
een ontbijt aan voor de deelne-
mers. Voor de wandeling en het 
ontbijt moet u zich wel opgeven. 
De deelnemers van deze Bevrij-
dingswandeling komen ongeveer 
tegelijk aan met de hardlopers 
die vanuit Wageningen het Bevrij-
dingsvuur meebrengen naar het 
gemeentehuis in Uithoorn. Bur-
gemeester Pieter Heiliegers ont-
vangt beide groepen. Daarna zal 
de burgemeester alle deelnemers 
uitnodigen om gezamenlijk van 
het ontbijt te genieten.

Gratis deelname
De Bevrijdingswandeling van de 
AKU begint om 9.00 uur. De start 
is bij het gemeentehuis, Laan van 
Meerwijk 16. Er wordt een mooie 
wandeling gemaakt rond het Zij-
delmeer. Dit is een wandeling van 
ongeveer drie kilometer. Deelna-
me aan de wandeling en het ont-
bijt is gratis.

Opgeven voor 30 april
Opgeven voor de Bevrijdings-
wandeling met ontbijt kan via e-
mail: Communicatie@duoplus.
nl. Geef hierbij aan of u naast de 
wandeling ook gebruik wilt maken 
van het ontbijt. Zij kunnen zich tot 
en met maandag 30 april 12 uur 
aanmelden.

 DODENHERDENKING DE KWAKEL

Wanneer:  vrijdag 4 mei 2018, 19.00-20.30 uur
Waar:  Egeltjesbos, De Kwakel 
Kosten: n.v.t.

 BEVRIJDINGSWANDELING MET ONTBIJT OP 5 MEI

Wanneer:  zaterdag 5 mei 2018, 09.00 uur
Waar:  Gemeentehuis, Laan van Meerwijk 16, Uithoorn 

 PROGRAMMA 4 MEI HERDENKING 2018

1. 19.00 uur verzamelen grote parkeerterrein 
  bij het Spoorhuis, Stationsstraat
2. 19.10 uur  informele kranslegging slachtoffers 
  1940-1945 / noemen van hun namen
3. 19.20 uur gelegenheid om naar het Oranjepark te 
  gaan om aan te sluiten bij de Stille Tocht
4. Stille tocht  Vertrek om 19.40 uur vanaf het Oranjepark 
  naar het Stilte Monument
5. 19.58 uur Last Post
6. 20.00 uur Twee minuten stilte 
7. Het Wilhelmus (couplet 1 en 6)
8. Toespraak door burgemeester P. Heiliegers
9. Kranslegging en bloemenhulde. Allereerst de gemeente Uithoorn, 

daarna leden van maatschappelijk organisaties en van de Scou-
ting, gevolgd door de overige aanwezigen.

10. Korte herdenkingsbijeenkomst in de Thamerkerk met programma 
“Door de nacht klinkt een lied”. Hoe 3 zangeressen de oorlog door 
kwamen: 
- Jetty Paerl, Joodse, die naar Londen vluchtte en bekend werd 

als de trooststem ‘Jetje van Radio Oranje’ 
- Conny Stuart, die zich moest aanmelden bij de Nederlandse 

Kultuurkamer, maar bij de AVRO vertrok toen de dirigent in WA-
kostuum verscheen. 

- Jetty Cantor, Joodse, die in kamp Westerbork werd ingezet in 
de kamprevue Die Gruppe Bühne.

Feestdagen en aangepaste 
openingstijden
Het gemeentehuis, sociaal loket en het scheidingsdepot kun-
nen afwijkende openingstijden hebben tijdens de feestdagen:
- Bevrijdingsdag: zaterdag 5 mei 2018 gesloten
- Hemelvaartsdag: donderdag 10 mei 2018 gesloten
- Dag na Hemelvaart (brugdag): vrijdag 11 mei 2018 
 gesloten, scheidingsdepot open
- 2e Pinksterdag: maandag 21 mei 2018 gesloten

Opdracht maaiwerk
We wilden een deel van het 
groen onderhoud, het maaien, 
uit laten voeren door een ander 
bedrijf. We hebben hiervoor con-
tact gehad met meerdere bedrij-
ven. Uiteindelijk hebben wij voor 
de AM-Match gekozen om het 
werk voor ons uit te voeren. Het 
gunnen van deze opdracht is iets 
later geweest dan gepland. We 
hebben daarnaast ook een he-
le hoge piek in werkzaamheden 
op straat. 
Vanwege deze omstandigheden 
is er een achterstand in het maai-
en ontstaan. Het gras is op de-
ze plekken veel langer dan nor-
maal. Wanneer we gaan maaien 

komen er grashopen op het ga-
zon te liggen. Dit gras vegen we 
nog op maar er kunnen een paar 
dagen tussen het maaien en ve-
gen zitten.

Bloembollen
Naast deze achterstand zal het u 
de komende periode opvallen dat 
er delen in het gazon (grasveld) 
overgeslagen worden. Dit wordt 
expres gedaan. De bollen die in 
het gazon staan moeten na de 
bloei een aantal weken het blad 
behouden om weer op krachten 
te komen. Als het blad van deze 
bollen bruin is wordt het pas ge-
maaid.

De gemeenteraad gaat een pro-
fielschets maken voor de nieuwe 
burgemeester. Daarin komt onder 
andere te staan welke persoons-
kenmerken de nieuwe burge-
meester zou moeten hebben. Wilt 
u daarover meedenken? Dat kan! 
Zeer binnenkort verschijnt een 
enquête die door iedereen kan 

worden ingevuld. De gemeente-
raad betrekt de uitkomsten van 
de enquête bij het opstellen van 
de profielschets. Meedoen? Hou 
www.uithoorn.nl in de gaten! 
Daarop verschijnt binnenkort de 
link naar de enquête. Ook via twit-
ter (@gem_uithoorn en @raaduit-
hoorn) wordt de link gedeeld.

Meedenken over de nieuwe 
burgemeester!

Bent u ondernemer?
U bent als ondernemer van groot belang voor onze gemeente. 
Graag willen wij van u weten hoe tevreden u bent. Daarom heb-
ben wij een online vragenlijst (ondernemerspeiling) aan alle on-
dernemers in de gemeente Uithoorn gestuurd. Vul de online vra-
genlijst in vóór 5 mei 2018. Met deze gegevens onderzoeken 
we wat verbeterd kan worden, zodat u als ondernemer succes-
vol en prettig kunt ondernemen in de gemeente Uithoorn. Heeft 
u geen vragenlijst ontvangen, mail Steven van Boekee van Ne-
wcom Research & Consultancy, via (088) 770 4600 of onder-
zoek@newcom.nl.
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zage vanaf 22 maart 2018 t/m 2 mei 2018. Inlichtingen bij afdeling wo-
nen en werken, mevr. A. Stevens (0297) 513111.

- Vaststelling Uithoornlijn en busverbinding Uithoorn. Ter inzage vanaf 22 
maart 2018 t/m 2 mei 2018. Inlichtingen bij afdeling wonen en werken, 
mevr. A. Stevens (0297) 513111.

- Voorontwerpbestemmingsplan appartementencomplexen Heijerman-
slaan. Inzageperiode vanaf vrijdag 4 mei 2018 tot en met 24 mei 2018. 
Inlichtingen bij afdeling wonen en werken R. Noorhoff (0297) 513111. 

- Ontwerpwijzigingsplan en Ontwerpbesluit hogere waarde geluid Euro-
parei Midden, fase 2 en 3. Inzageperiode vanaf vrijdag 4 mei 2018 tot 
en met 14 juni 2018. Inlichtingen bij afdeling wonen en werken R. Noor-
hoff (0297) 513111. 

 INGEDIENDE AANVRAGEN (OMGEVINGS-)VERGUNNING
De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van 
bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.
Bedrijventerrein Uithoorn
- J.A. van Seumerenlaan 3 aanvraag evenementenvergunning 34e Ad-

miralencup van 18 tot en met 20 mei 2018 (ontvangen 12 april 2018). 
- J.A. van Seumerenlaan 3 ontheffi ng artikel 35 Drank en Horecawet 34e 

Admiralencup van 18 tot en met 20 mei 2018 (ontvangen 12 april 2018).
- J.A. van Seumerenlaan 1, aanvraag evenementenvergunning voor een 

freerun buitenevenement op het parkeerterrein op 7 juli 2018 (ontvan-
gen 20 april 2018). 

De Kwakel
- Poelweg 44 A, aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van 

een recreatieruimte (ontvangen 11 april 2018).
- Achterweg 15, aanvraag omgevingsvergunning voor het oprichten van 

een open veldschuur (ontvangen 13 april 2018).
- Drechtdijk 89, aanvraag omgevingsvergunning voor het oprichten van 

een sauna (ontvangen 13 april 2018).
- Drechtdijk 89, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van 

zonnepanelen (ontvangen 13 april 2018).
- Vuurlijn 51, aanvraag evenementenvergunning Sport en Spel De Kwa-

kel van 1 t/m 3 juni 2018 (ontvangen 23 april 2018).
Dorpscentrum
- Marktplein, aanvraag evenementenvergunning AmstelProms op 14 juli 

2018 van 16.00 tot 24.00 uur (ontvangen 17 april 2018).
Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Schoolstraat/Schans, aanvraag evenementenvergunning Culinair Uit-

hoorn op 16 juni 2018 van 13.00 tot 22.00 uur (ontvangen 17 april 2018).
- Gemeentehuis/ Laan van Meerwijk 16 aanvraag evenement Dag van 

de Democratie op 3 juni 2018 (ontvangen 
Zijdelwaard (Europarei)
- Valeriuslaan 7, aanvraag omgevingsvergunning voor het vervangen 

van de schoorsteen voor een dak met dakpannen (ontvangen 11-04-
2018).

- Wiegerbruinlaan 45, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen 
van een dakkapel aan de voorzijde van de woning (ontvangen 16-04-
2018). 

- Arthur van Schendellaan 100E, aanvraag evenementenvergunning 
Buitenspeeldag op 13 juni 2018 van 14.00 tot 16.00 uur (ontvangen 17 
april 2018). 

- Joost van den Vondellaan, aanvraag omgevingsvergunning voor het 
vergroten van een balkon (ontvangen 18 april 2018).

- Buitengoed Uithoorn, aanvraag omgevingsvergunning voor het oprich-
ten van 30 woningen (ontvangen 24 april 2018).

- Zijdelweg 43, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van 
een dakkapel (ontvangen 24 april 2018).

 BESLISTERMIJN AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING 
 VERLENGEN
Burgemeester en wethouders van de gemeente Uithoorn maken gebruik 
van hun bevoegdheid om op grond van artikel 3.9, lid 2 van de Wet alge-
mene bepalingen omgevingsrecht de beslistermijn met 6 weken te verlen-
gen voor de hierna te noemen aanvraag:
De Kwakel
- Drechtdijk 36 en 38, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen 

van een dakopbouw en het maken van een muurdoorbraak.
Zijdelwaard
- Wiegerbruinlaan 49, aanvraag omgevingsvergunning voor het verrich-

ten van lichte constructieve wijzigingen in de woning.

 BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNINGVRIJ BOUWWERK
Zijdelwaard (Europarei)
- Valeriuslaan 7, aanvraag omgevingsvergunning voor het vervangen 

van de schoorsteen voor een dak met dakpannen (verzonden 23-04-
2018).

 AANVRAAG INGETROKKEN
Bedrijventerrein Uithoorn
- Hollandsedijk 3, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van 

een stalen voetbrug (ingetrokken 18 april 2018).

 VERLEENDE (OMGEVINGS-)VERGUNNINGEN
Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar/beroep ma-
ken. Hoe u dat moet doen leest u bovenaan in deze advertentie in het grij-
ze kader.
De Kwakel
- Koningin Máximalaan 30, omgevingsvergunning voor het aanpassen 

van de brandscheiding (verzonden 13 april 2018).
- Noorddammerweg 1c, omgevingsvergunning voor het bouwen van een 

houten buitenverblijf (verzonden 13 april 2018).
- Noorddammerweg 37, op basis van de Apv het aanleggen van een uit-

rit (geen bezwaar mogelijk, verzonden 20 april 2018).
- Dwarsweg 4a, op basis van de Apv 2:12 het aanleggen van een uitrit 

(geen bezwaar mogelijk, verzonden 20 april 2018).
- Poelweg 32, exploitatievergunning huisvesting tijdelijke arbeidsmigran-

ten (verzonden 26 april 2018).
De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof, 
Park Krayenhoff, Buitendijks)
- Weegbree 55, ontheffi ng art. 35 Drank- en horecawet voor het schen-

ken van zwakalcoholhoudende dranken tijdens toneelvoorstellingen 
van Maskerade op 20 en 21 april en 26 en 27 oktober 2018 (verzonden 
16 april 2018).

- Evenemententerrein Legmeer-West, gebruik terrein t.b.v. sportdag RK 
Scholengemeenschap Thamen op 9 juli 2018 van 12.00 – 15.00 uur 
(verzonden 24 april 2018).

Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Zijdelmeer Verklaring van geen bezwaar Bevrijdingsloop 5 mei 2018 

AKU (verzonden 25 april 2018).
Thamerdal
- Prinses Christinalaan 97, omgevingsvergunning voor het plaatsen van 

een dakkapel aan de voorzijde van de woning (verzonden 23-04-2018).
- Dirk Schäferhof 5, vergunning ingebruikname gemeente grond voor 

bouwmateriaal van 28 februari 2018 t/m 19 april 2018 (verzonden 19 
april 2018).

Zijdelwaard (Europarei)
- Brederolaan 28, omgevingsvergunning voor het plaatsen van twee dak-

kapellen aan de voor- en achterzijde van de woning (verzonden 16 april 
2018).

- Wiegerbruinlaan 45, omgevingsvergunning voor het plaatsen van een 
dakkapel aan de voorzijde van de woning (verzonden 25 april 2018).

- Zijdelwaardplein 77, exploitatievergunning horecabedrijf verleend aan 
de exploitant van Specialiteiten Restaurant Jason t/m 1 augustus 2021 
(verzonden 24 april 2018)

 TER INZAGELEGGING VOORONTWERPBESTEMMINGSPLAN 
 APPARTEMENTENCOMPLEXEN HEIJERMANSLAAN
Toelichting 
Ter plaatse van benzinestation tegenover het winkelcentrum Zijdelwaard-
plein vindt een herontwikkeling plaats. Het plan is om het benzinestation te 
saneren en drie appartementencomplexen met vijf woningen (in totaal 15 
woningen) te realiseren. Ieder appartementencomplex krijgt vier lagen en is 
circa 13 m hoog en heeft een plat dak. Op de begane grond komen de toe- 
en opgang, bergingen en parkeerplaatsen. Op de eerste en tweede ver-
diepingen komen ieder twee appartementen. Op de derde verdieping komt 
één appartement. De hoogte van de toegestane volumes is afgestemd op 
het winkelcentrum, de bestaande woningen in de omgeving en de schaal 
en maat van de groen-waterstructuur. Op deze locatie is deze hoogte pas-
send omdat er een duidelijke afronding van het winkelcentrum wordt gecre-
eerd waardoor tevens de ‘achterkantsituatie’ wordt opgeheven. Daarnaast 
wordt door de situering van drie gebouwen een toegangssituatie richting 
het winkelcentrum gerealiseerd en door de locatie van het derde gebouw 
is een markante beeldbepalende entree beoogd. Inmiddels zijn de plannen 
zodanig ver gevorderd dat deze zijn vertaald naar een voorontwerpbestem-
mingsplan. Binnen dit voorontwerpbestemmingsplan wordt de gewens-
te ontwikkeling planologisch mogelijk gemaakt. Dit gebeurt door de gron-
den binnen het plangebied te bestemmen voor wonen, verkeer en groen. 
Inspraak
Het voorontwerpbestemmingsplan is in het kader van de inspraakproce-
dure van vrijdag 4 mei 2018 tot en met 24 mei 2018 digitaal te raadple-
gen op www.uithoorn.nl. Daarnaast ligt het voorontwerpbestemmingsplan 
gedurende de openingstijden ter inzage in de hal van het gemeentehuis, 
Laan van Meerwijk 16 Uithoorn. De openingstijden staan aangegeven op 

OFFICIËLE MEDEDELINGEN EN BEKENDMAKINGEN
De officiële mededelingen en bekendmakingen zijn een wekelijk-
se publicatie van de gemeente Uithoorn. In deze rubriek staan offi -
ciële mededelingen en bekendmakingen die voor u van belang kun-
nen zijn. Bijvoorbeeld van bouwplannen of verkeersbesluiten bij u in 
de buurt. Bovendien wordt vermeld waar u de plannen kunt bekijken 
en hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. Helaas is het niet altijd mo-
gelijk om moeilijk leesbaar taalgebruik te vermijden. Mocht u vragen 
hebben over de rubriek, belt u dan gerust met Publiekszaken, tele-
foon 0297 513111, of u kunt mailen naar gemeente@uithoorn.nl. U 
kunt de offi ciële mededelingen en bekendmakingen ook vinden op 
www.uithoorn.nl.

PROCEDURE 
Ter inzage
Stukken die ter inzage liggen kunnen door iedereen worden ingeke-
ken. De stukken liggen ter inzage in het gemeentelijk informatiecen-
trum (Laan van Meerwijk 16) tijdens de openingstijden. Alleen wan-
neer dat is aangegeven liggen de stukken ook ergens anders ter in-
zage zoals bij de openbare bibliotheek De Hoeksteen of dorpshuis De 
Quakel. De openingstijden van het gemeentelijk informatiecentrum en 
de openbare bibliotheek kunt u vinden in de colofon. 
Zienswijzen
Zienswijzen kunnen door iedereen kenbaar worden gemaakt. Dit 
moet schriftelijk worden gedaan bij burgemeester en wethouders van 
Uithoorn (Laan van Meerwijk 16) tenzij anders vermeld.
Bezwaren
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebben-
den bezwaar indienen. Bezwaren moeten voorzien zijn van motiva-
tie en schriftelijk worden ingediend bij burgemeester en wethouders 
van Uithoorn (Laan van Meerwijk 16) tenzij anders vermeld. Voor het 
verstrijken van de bezwaartermijn moet het bezwaarschrift zijn inge-
diend. Een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Dit bete-
kent dat de vergunning voor het verstrijken van de termijn al kan zijn 
uitgevoerd (met het risico dat het eventueel weer ongedaan moet wor-
den gemaakt).
Voorlopige voorzieningen
Om ervoor te zorgen dat er geen gebruik wordt gemaakt van de ver-
gunning, kan een voorlopige voorziening worden aangevraagd. Het 
aanvragen van een voorlopige voorziening kan bij de sector bestuurs-
recht van de arrondissementsrechtbank (voorzieningenrechter) via 
het adres: Postbus 75850, 1070 AW in Amsterdam. Een verzoek om 
een voorlopige voorziening moet ook een motivatie bevatten. Voor het 
aanvragen van een voorlopige voorziening worden door de rechtbank 
kosten in rekening gebracht. 
Beroep
Wij maken u erop attent dat u op grond van de Algemene wet be-
stuursrecht binnen zes weken na verzending van onze beslissing in 
beroep kunt gaan bij de sector bestuursrecht van de Rechtbank, Post-
bus 75850, 1070 AW Amsterdam. Voor de behandeling van het be-
roepsschrift door de rechtbank worden u griffi ekosten in rekening ge-
bracht. Een dergelijk beroepsschrift heeft geen schorsende werking. 
Wel bestaat de mogelijkheid om de president van de rechtbank in Am-
sterdam te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Een ge-
motiveerd verzoekschrift kunt u daartoe tot hem richten. Voor het in 
behandeling nemen van een dergelijk verzoekschrift worden u kosten 
in rekening gebracht.

DIGITALE BEKENDMAKINGEN
Een aantal bekendmakingen (verordeningen en verkeersbesluiten) 
worden niet meer gepubliceerd in De Nieuwe Meerbode. Per 1 janua-
ri 2014 heeft de overheid een verplichting gesteld om Algemeen ver-
bindende voorschriften, uitsluiten digitaal bekend te maken. U kunt 
de volledige teksten van verordeningen en verkeersbesluiten alleen 
nog digitaal inzien via  www.offi cielebekendmakingen.nl U kunt zich 
daar ook inschrijven voor een e-mailservice om op besluiten uit de ge-
meente Uithoorn geattendeerd te worden.
Welke bekendmakingen vind ik op www.offi cielebekendmakingen.nl?
- Verordeningen 
- Verkeersbesluiten
- Ruimtelijke plannen (publicatie ook via de Gemeentepagina).

 TER INZAGE
- Vaststelling Bestemmingsplan Vuurlijn 7. Ter inzage vanaf 22 maart 

2018 t/m 2 mei 2018. Inlichtingen bij afdeling wonen en werken, mevr. 
A. Stevens (0297) 513111.

- Vaststelling Bestemmingsplan Burg. Van Meetelenstraat 16-20. Ter in-

Evenementen in de 
gemeente
In Uithoorn en De Kwakel is de komende paar maanden veel te 
doen. U vindt hieronder een selectie van de evenementen die in 
Uithoorn en De Kwakel plaatsvinden waarvoor een vergunning is 
aangevraagd of verleend. Meer weten over het evenement? Kijk 
op www.uithoorn.nl/evenementen voor meer informatie. 

Mei
4 mei  Dodenherdenking De Kwakel
4 mei  De 4 mei herdenking
5 mei  Bevrijdingswandeling met ontbijt op 5 mei
5 mei  Bevrijdingsvuur Estafette 2018
18 mei Obstakel in De Kwakel
18 t/m 20 mei Admiralencup
28 mei t/m 31 mei Avond 4-daagse

Juni
2 en 3 juni Kunstroute Zijdelveld
3 juni  Dag van de Democratie
9 juni  Kwakel Open Air -Muziekfestival
13 juni Buitenspeeldag
16 juni Culinair Uithoorn aan de Amstel
23 juni Streekmarkt Uithoorn
29 juni t/m 1 juli Amstelland Festival
30 juni Goud van Oud

Juli
6 t/m 8 juli  NK Bmx
7 juli  Freerun evenement
14 juli  AmstelProms
14 juli  Braderie THIB
22 juli  All American Sunday
28 juli  Hollands a/d Amstel

Diverse bus- en tramlijnen in Am-
sterdam en de regio rijden vanaf 
genoemde datum anders. Ze wor-
den afgestemd op het metronet-
werk. De bereikbaarheid van de 
metropoolregio Amsterdam wordt 
met het nieuwe lijnennet verbe-
terd en aantrekkelijker voor huidi-
ge en toekomstige reizigers.
De Noord/Zuidlijn gaat op 22 ju-
li gaat rijden. Tegelijkertijd rijden 
vervoerders GVB, Connexxion en 
EBS vanaf dan een hierop aange-
paste dienstregeling. 

0V9292
In de eerste periode is tijdens gro-
te verstoringen de actuele reis-
informatie nog niet beschikbaar 
via de gebruikelijke kanalen, zo-
als OV9292. GVB stelt alles in het 
werk om ook tijdens verstoringen 
reizigers goed te informeren. Bij-
voorbeeld via omroepberichten, 
door de inzet van extra service-
medewerkers op stations, en via 
Twitter en internet. Er wordt hard 
aan gewerkt om de kinderziektes 
zo snel mogelijk op te lossen.
Meer informatie vindt u via 
www.wijnemenjemee.nl

Noord/Zuidlijn gaat rijden 
op 22 juli 2018
Ook diverse bussen en trams krijgen een andere route

Recycle en steun het 
Initiatievenfonds Uithoorn
Gemeente Uithoorn doet weer 
mee met de inzamelactie van We-
cycle. De 25 gemeenten die het 
meeste e-waste inzamelen, win-
nen 1.000 euro voor een lokaal 
goed doel. In Uithoorn is dat het 
Initiatievenfonds Uithoorn. De ge-
meente roept inwoners dan ook 
op hun afgedankte elektrische 
apparaten en spaarlampen in te 
leveren bij het Scheidingsdepot. 
Door mee te doen maken inwo-
ners ook nog kans op verschillen-
de prijzen.
Na het afgeven van afgedankt 
e-waste bij het Scheidingsdepot 
gaan deelnemers ter plekke op de 
smartphone naar wecycle.nl/inle-
veren. Zij checken in en steunen 
het Initiatievenfonds Uithoorn. 
Locatievoorziening moet daarbij 
aanstaan op de smartphone. In-
woners uit de gemeente maken 
zo kans op een prijs. Zoals een 
nieuw koffi ezetapparaat, een po-
werbank of schuurmachine. De 
actie loopt tot en met 31 augus-
tus 2018. Zie ook www.wecycle.
nl/inleveren 

Hergebruik grondstoffen, 
minder CO2
Van hergebruikte grondstoffen 
kunnen nieuwe producten worden 

gemaakt. Daarom willen wij het 
inleveren van afgedankte kleine 
elektrische apparaten en spaar-
lampen stimuleren. 

Het Initiatievenfonds Uithoorn
Het initiatievenfonds Uithoorn en 
De Kwakel wil inwoners helpen 
particulier initiatief fi nancieel mo-
gelijk te maken. Zij bieden daar-
voor een startbudget uit eigen 
middelen of zoeken sponsors die 
het initiatief mee mogelijk maken. 
Onze ambitie is om in Uithoorn en 
De Kwakel inwoners en bedrijven 
met elkaar te verbinden bij het re-
aliseren van hun initiatieven om 
een prettiger woon- en leefklimaat 
te realiseren. Meer informatie op 
www.initiatievenfondsuithoorn.nl/

Over Wecycle
Wecycle is een stichting zonder 
winstoogmerk die in Nederland 
de inzameling en recycling van e-
waste regelt.

Scheidingsdepot
Het Scheidingsdepot vindt u aan 
de Industrieweg 25 in Uithoorn. 
Openingstijden maandag, woens-
dag, vrijdag en zaterdag van 8.30 
-12.30 uur en van 13.00-16.30 
uur.

Vervolg op volgende blz.
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de website van de gemeente. Gedurende bovengenoemde termijn kan een 
ieder een inspraakreactie indienen op het voorontwerpbestemmingsplan. 
Deze reactie dient u te richten aan het college van burgemeester en wet-
houders van de gemeente Uithoorn, postbus 8, 1420 AA Uithoorn. 
Inloopvond
Op maandag 14 mei 2018 is van 17.00 tot 20.00 een inloopavond in het 
gemeentehuis. Naast het voorontwerpbestemmingsplan is ook het inrich-
tingsplan openbare ruimte en het definitieve ontwerp van de gebouwen 
te zien. 
Verdere procedure
Na verwerking van de reacties en de eventuele reacties van instanties als 
het rijk, de provincie en het waterschap zal het ontwerpbestemmingsplan 
op grond van de Wet ruimtelijke ordening zes weken ter inzage worden 
gelegd. Iedereen kan dan een zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan 
bij de gemeenteraad indienen. De raad zal vervolgens een beslissing ne-
men over de vaststelling van het bestemmingsplan. Door middel van pu-
blicaties in De Nieuwe Meerbode, de Staatscourant en op de website zal 
bekend worden gemaakt wanneer zienswijzen kunnen worden ingediend.
Uithoorn, 2 mei 2018

 DE AANPAK VAN WOONOVERLAST 
In Uithoorn ervaren inwoners, net als in andere gemeenten, woonoverlast, 
zoals geluidsoverlast van buren, vervuilde tuinen en woningen of bijvoor-
beeld viezigheid van dieren. Zeker bij aanhoudende overlast kan uw woon-
genot en gevoel van veiligheid ernstig aantasten. Bij woonoverlast gaat het 
vooral om overlast tussen buurtbewoners onderling, vaak als gevolg van 
botsende leefstijlen. Op 1 februari heeft de gemeenteraad de burgemees-
ter de bevoegdheid gegeven om in te grijpen bij ernstige en herhaaldelijke 
woonoverlast. Hoe hij dit doet is beschreven in een beleidsregel die hij op 
10 april heeft vastgesteld. Bij woonoverlast kunt u denken aan:
- geluid- of geurhinder;
- hinder van dieren;
- hinder van bezoekers of personen die tijdelijk in een woning of op een 

erf aanwezig zijn;
- overlast door vervuiling of verwaarlozing van een woning of een erf;
- intimidatie van derden vanuit een woning of een erf.
‘Ernstig’ betekent dat de overlast algemene maatschappelijke maatsta-
ven overschrijdt. ‘Herhaaldelijk’ betekent dat het gaat om overlast die va-
ker voorkomt, dus niet over eenmalige overlast. In het geval van ernstige 
en herhaaldelijke woonoverlast kan de burgemeester een ‘gedragsaanwij-
zing’ opleggen. Concreet betekent dit dat hij direct een boete kan geven of 
kan eisen dat er een einde komt aan het overlastgevend gedrag. Bijvoor-
beeld dat een ernstig vervuilde tuin moet worden opgeruimd of dat iemand 
geen lawaai meer maakt midden in de nacht. Als de overlastveroorzaker dit 
niet doet krijgt hij of zij alsnog een boete. In het uiterste geval kan de bur-
gemeester een tijdelijk huisverbod aan de overlastveroorzaker opleggen. 
Voordat de maatregelen worden opgelegd krijgt de overlastveroorzaker 
eerst een schriftelijke waarschuwing. Natuurlijk neemt de burgemeester 
deze maatregelen niet zomaar. Ten eerste moet hij zeker weten dat spra-
ke is van ernstige en herhaaldelijke overlast. Degenen die overlast onder-
vinden moeten duidelijk aangeven wat zij aan overlast ervaren en hoe ern-
stig dit voor hen is aan de hand van vastgelegde waarnemingen met data, 
zo mogelijk gestaafd met metingen en of foto- of filmmateriaal. De burge-
meester laat zich informeren door bijv. politie en andere partijen en als het 
nodig is laat hij aanvullend onderzoek doen zoals een buurtonderzoek of 

een geluidsmeting. Ook moeten andere, minder zware middelen, niet ge-
holpen hebben. Denk bijvoorbeeld aan zelf aanspreken van de buren of bu-
renbemiddeling door Beter Buren. De bevoegdheid geldt voor alle wonin-
gen in de gemeente, dus ook voor de corporatiewoningen en andere huur-
woningen. Voor corporatiewoningen geldt dat uw verhuurder de eerst aan-
gewezen persoon is om maatregelen te nemen. Als de verhuurder er niet 
uitkomt kan die contact opnemen met de gemeente. 
Meer informatie?
http: zoek.officielebekendmakingen.nl met als zoektermen beleidsregel, 
woonoverlast, Uithoorn. U vindt dan art 2.83 APV en de beleidsregel Wet 
aanpak Woonoverlast gemeente Uithoorn

 TER INZAGELEGGING ONTWERPWIJZIGINGSPLAN EN ONT-
WERPBESLUIT HOGERE WAARDE GELUID EUROPAREI MIDDEN, 
FASE 2 EN 3
Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken bekend dat het ont-
werpwijzigingsplan Europarei Midden fase 2 en 3 met identificatiecode 
NL.IMRO.0451. WPEuropareiM 2 3-OW01 en het bijbehorende ontwerp-
besluit vaststellen hogere waarde geluid met ingang van 4 mei 2018 gedu-
rende zes weken ter inzage liggen.
Toelichting ontwerpwijzigingsplan
Op 28 januari 2016 heeft de raad het bestemmingsplan Europarei Mid-
den vastgesteld. Hierbij gaat het om de sloop van drie flats en de realisatie 
van een nieuw woningbouwprogramma. ase 1 (Straatsburgflat) is reeds 
in ontwikkeling. Voor ase 2 en 3 (Churchill- en De Gasperiflat) geldt dat 
eerst een wijzigingsplan moet worden vastgesteld voordat de herontwik-
keling kan worden gerealiseerd. In dit wijzigingsplan wordt de nieuwbouw 
van ca. 70 grondgebonden woningen en twee appartementencomplexen 
planologisch mogelijk gemaakt.
Toelichting ontwerpbesluit vaststellen hogere waarde geluid
De Wet geluidhinder biedt de mogelijkheid om hogere grenswaarden vast 
te stellen indien blijkt dat de overschrijding van de voorkeursgrenswaar-
den niet volledig door geluid beperkende maatregelen kan worden tegen-
gegaan. Gelet op de situatie en het uitgevoerde onderzoek wordt gecon-
cludeerd dat geluidreducerende maatregelen redelijkerwijs niet mogelijk 
zijn en dat het noodzakelijk is om hogere grenswaarden vast te stellen voor 
verschillende blokken binnen het plangebied Europarei, fase 2 en 3. Gelet 
op artikel 76 van de Wet geluidhinder, artikel 110a van de Wet geluidhin-
der en de overwegingen zoals aangegeven in het ontwerpbesluit heeft het 
college besloten in ontwerp hogere waarden vast te stellen, één en ander 
zoals aangegeven in het ontwerpbesluit.
Ter inzage
Het ontwerpwijzigingsplan Europarei Midden, fase 2 en 3 en het ontwerp-
besluit hogere waarde geluid liggen vanaf vrijdag 4 mei 2018 tot en met 
donderdag 14 juni 2018 ter inzage. De stukken zijn digitaal te raadplegen 
op http://www.ruimtelijkeplannen.nl. Daarnaast liggen de stukken ter inza-
ge in het gemeentelijk informatiecentrum in de hal van het gemeentehuis 
gedurende de openingstijden van het gemeentehuis.
Indienen zienswijze 
Gedurende bovengenoemde termijn van zes weken kunnen belangheb-
benden een zienswijze over het ontwerpwijzigingsplan en het ontwerpbe-
sluit vaststellen hogere waarde geluid kenbaar maken aan het college van 
burgemeester en wethouders van de gemeente Uithoorn, postbus 8, 1420 
AA Uithoorn. Het college zal met inachtneming van eventuele zienswijzen, 
een beslissing nemen over de vaststelling van het wijzigingsplan en het be-
sluit hogere waarde.

Uithoorn, 2 mei 2018

 KENNISGEVING MAATWERKVOORSCHRIFTEN, 
 UITGEBREIDE PROCEDURE, BESCHIKKINGEN
De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied maakt namens burgemees-
ter en wethouders van de gemeente Uithoorn bekend dat zij maatwerk-
voorschriften heeft vastgesteld. De vaststelling op grond van artikel 8.42 
Wet milieubeheer vloeit voort uit het Businessplan Waterzuivering Collec-
tief Aalsmeer02 Uithoorn01 dat is opgesteld door de deelnemende inrich-
tingen. Hierin wordt verzocht om een maatwerkvoorschrift met betrekking 
tot het lozen op het riool van water dat gewasbeschermingsmiddelen bevat, 
vast te stellen. In het maatwerkvoorschrift wordt bepaald dat artikel 3.64a 
Activiteitenbesluit milieubeheer niet van toepassing is tot het moment dat 
de collectieve waterzuivering is gerealiseerd per 1 januari 2021.
De vaststelling heeft betrekking op de volgende inrichtingen:
- M.R.M. Egberts, Hoofdweg 181 De Kwakel (zaak 6970522)
- Jos Mulder B.V., Hoofdweg 137 De Kwakel (zaak 6974582)
- Jamuflor B.V., Hoofdweg 141 De Kwakel (zaak 6975404)
- Schreurs Holland B.V., Hoofdweg 81 De Kwakel (zaak 6974922)
- Bert Lammers B.V., Hoofdweg 177 De Kwakel (zaak 6974222)
- De Ruiter Innovations B.V., Hoofdweg 131/133 De Kwakel 
 (zaak 6972522)
- Van Klaveren Plant B.V., Hoofdweg 149 125 De Kwakel (zaak 6973042)
- Plaza Orchids, Hoofdweg 127 129 De Kwakel (zaak 6974062)
- Olij Trading B.V., Achterweg 67 De Kwakel (zaak 6976145)
- Olij Rozen International B.V., Achterweg 73 De Kwakel (zaak 6976362)
Er zijn geen zienswijzen ingediend tegen de ontwerpbeschikkingen. De 
beschikkingen zijn niet gewijzigd ten opzichte van de eerder gepubliceer-
de ontwerpen. 
Inzage
De beschikkingen en de bijbehorende stukken liggen met ingang van de 
dag na publicatie gedurende zes weken ter inzage op www.odnzkg.nl on-
der bekendmakingen (overig) en (digitaal) bij:
- Gemeente Uithoorn, Laan van Meerwijk 16 te Uithoorn.
Heeft u een vraag over deze procedures dan kunt u gebruik maken van 
het contactformulier op www.odnzkg.nl. Er wordt dan contact met u opge-
nomen.
Beroep
Als u belanghebbende bent bij het besluit, kunt u binnen zes weken na de 
dag waarop dit besluit ter inzage is gelegd een beroepschrift indienen bij 
Rechtbank Amsterdam, Sector Bestuursrecht, Postbus 75850, 1070 AW 
Amsterdam. Vermeld in uw beroepschrift altijd de datum, uw naam, adres, 
handtekening, het referentienummer/kenmerk van dit besluit (of stuur een 
kopie van het besluit mee) en de reden(en) waarom u beroep instelt. Het 
indienen van een beroepschrift schort de werking van het besluit niet op. 
In spoedgevallen kan tijdens de beroepsprocedure een voorlopige voor-
ziening worden gevraagd aan de voorzieningenrechter van de genoemde 
rechtbank. U kunt ook digitaal het beroep- en verzoekschrift indienen bij 
de genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Voor 
het behandelen van het verzoek en het beroep worden griffiekosten in re-
kening gebracht. Voor meer informatie over het instellen van beroep kunt 
u de brochure ‘Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid’ 
downloaden van de website www.rijksoverheid.nl. Voor algemene informa-
tie over procedures kunt u ook bellen met de rijksoverheid op telefoonnum-
mer 1400 (lokaal tarief).

W W W . U I T H O O R N . N L

Vervolg van vorige blz.

Voormalig burgemeester Bloomberg van New York betaalt éénma-
lig 4 miljoen euro uit eigen zak om Amerika’s verplichting het kli-
maatakkoord van Parijs na te komen. Inwoners van Uithoorn moe-
ten jaarlijks 4 miljoen euro uit eigen zak gaan betalen als de ge-
meente besluit de route over de koningin Maximalaan te verleg-
gen en te verlengen via de Thamerlaan en de prinses Irenelaan (om 
de leefbaarheid daar te verbeteren??). De CO2 uitstoot zal daar-
door echter meer dan verdubbelen (ook in het centrum) en is daar-
mee een regelrechte aanslag op het milieu en op de geloofwaar-
digheid van het gemeentebestuur. Hoezo betere leefbaarheid, hoe-
zo klimaatakkoord?! Op 2 november 2017 nam de gemeenteraad 
een besluit inzake de keuze van de voorkeursvariant ‘Dorpshart aan 
de Amstel’. Omdat dit niet een besluit is in de zin van de Awb, maar 
slechts een keuze, staat ook de inrichting van de route naar de prin-
ses Irenebrug allerminst vast. Hier ligt een geweldige uitdaging voor 
de nieuwe leden in de gemeenteraad. Want hopelijk zien zij wel het 
belang van het milieu en kunnen zij hun ‘zittende’ collega’s wakker 
schudden om toch een realistische en milieuvriendelijke inrichting 
van het Dorpshart realiseren.

W. Wahlen uit Uithoorn

LEZERSPOST

Het klimaat en de 
nieuwe gemeenteraad

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

“Immanuël” zoekt mannen
Regio - Het Christelijk mannen-
koor “Immanuël” zoekt man-
nen ter versterking van de diver-
se zangstemmen.  Dit jaar be-
staat het Christelijk mannenkoor 
“Immanuël”  40 jaar en dat wil-
len we laten horen en zien. Op 3 
november 2018 houden wij ons 
Jubileumconcert in de prachti-
ge Johannes de Doper kerk aan 
het Driehuisplein. Hiervoor heb-
ben we  diverse bekende musici 
vastgelegd, zoals organist Martin 
Mans en pianist Mark Brandwijk 
en de inmiddels bekende jonge 
sopraan Sterre Van Boxtel. Om 
een fantastisch concert te geven 
kunnen wij, op project basis, nog 
diverse mannenstemmen gebrui-
ken. Lijkt het u een uitdaging om 
hieraan mee te werken omdat u 
toch al eens graag in een koor wil-

de zingen, kom ons dan verster-
ken tot en met ons Jubileumcon-
cert. Het kost u alleen 2 uurtjes 
per week heerlijk zingen en fi nan-
ciële kosten zijn hier niet aan ver-
bonden. In de vakantieperiode is 
er natuurlijk een “zangstop” zo-
dat we allen weer op adem kun-
nen komen. Mocht u daarna met 
ons verder willen zingen bent u 
natuurlijk van harte welkom. Laat 
het een uitdaging zijn en kom 
hiervoor op dinsdagavond naar 
kerkelijkcentrum “De Rank” Bern-
hardlaan 2 in Mijdrecht. We re-
peteren elke dinsdagavond van 
20.00 uur tot 22.00 uur onder de 
bezielende leiding van onze diri-
gent Jan Verhoef. Voor meer in-
formatie: Gerrit de Pater, secreta-
ris, tel.: 0297286474 of Willem En-
gel, voorzitter tel: 0297282009.  

Rob ten Den clubkampioen
De Hoef - Rob ten Den is dit jaar 
de clubkampioen geworden 
van het jaarlijkse clubkampioen-
schap, wat op het afsluitende 
eindfeest altijd gehouden wordt. 
Het was alweer het elfde jaar dat 
dit plaats vond. De tegenstan-
der van Rob was Johan Loman 
die ook vorig jaar al in de fi nale 
stond. Rob had een moyenne van 
38 en Johan een moyenne 65 te 
maken. Om kwart over vier werd 
het startschot gegeven van de fi -
nale. Het werd een spannende en 
enerverende strijd die de beide fi -
nalisten aan een 100 tal koppig 
publiek tentoon spreidde. De bei-
de fi nalisten gaven elkaar weinig 
ruimte, maar na 25 beurten werd 
de strijd door Rob nipt gewon-
nen, met een stand van 38 tegen 
61. Ook in het afgelopen seizoen 
heeft onze vereniging  zich laten 
zien in de verschillende competi-
ties. Springbok 1 is 3e geworden 
in eerste divisie van Biljartfedera-
tie De Ronde Venen. Springbok 2 
is 2e geworden in tweede divisie 

van Biljartfederatie De Ronde Ve-
nen. Lutis ventilatietechniek de 
Springbok heeft zich dit jaar ge-
handhaafd is de eerste divisie. In 
de competitie 3 banden Veen en 
Rijnstreken zijn het team van  He-
ro Janzing, Jos Lugtigheid, Gijs 
Rijneveld, Henk Doornekamp en 
Nico van Soeren  1e geworden 
en mogen volgende week uitko-
men in de gewestelijke kampi-
oenschappen in Rotterdam. In de 
persoonlijke kampioenschappen 
waren het dit jaar: Willem Holla 
in het bandstoten 2e gewestelijk;  
Ray Kramer in het 3 banden C; 
Paul Huzemeier in het 3 banden 
B; Paul Huzemeier in het libre 1* 
en 2*, en Ger Ruimschoot in het 
libre 3*. Wij wensen iedereen een 
fi jne vakantie toe en zien elkaar 
weer in het volgend seizoen. 
Verder bedanken wij als onze 
sponsoren; Eijk&Veld, de Biljart-
makers, Lutis Ventilatietechniek, 
De Rooi Zand en Grind, en Dutch 
Handshake Recycling  voor hun 
steun weer dit jaar.

Parencompetitie Sans Rancune
Regio - Een aantal lastige spellen 
levert nieuwe helden op. Met stip 
op één: een 3 SA, waarbij de lei-
der drie keer van slag moet om 
zijn lengteslagen klaveren te be-
nutten.  Met volharding tegen-
spelen wordt hier beloond:  Cor-
rie en Jos komt de eer toe het 
contract als enige down gespeeld 
te hebben. Daardoor geïnspi-
reerd speelden ze de hele tafel 
erg sterk. Net geen winnaar, maar 
een tweede plaats met 63,75% is 
ook een fantastisch resultaat.  De 
winnaars Riki en Theo met 66,67% 
hebben ook juist op de dezelf-
de spellen goed gescoord. De fa-
vorieten van andere keren kwa-
men er niet aan te pas.In de B-lijn 

veel spellen waar slechts in één 
lijn gespeeld is. Erg overzichtelijk. 
De verschillen zijn er niet minder 
om. Eerste wordt hier afgetekend 
het paar Fred en Lia met 62,50%, 
op afstand gevolgd door Tom en 
Nel, en Herman en Theo op de ge-
deelde tweede plaats. Dan hebt U 
van vorige week nog te goed de 
totaaluitslag van de derde paren-
competitie.
In de A-lijn 1. Jan en Marcel 2. 
Greet en Lijnie 3. Ad en Gerard. 
Degradatie voor Mayke en Cor-
rie, Berend en Riet, en Herman en 
Theo. In de B-lijn 1. Riet en Thijs, 2. 
To en Wim, 3. Tini en Bernadette, 
die daarmee allen promoveren. 
Gefeliciteerd. 

Bridgeclub Hartenvrouw
Regio - Na de afsluiting van de win-
tercompetitie de week ervoor was 
dinsdagmiddag 24 april echt de 
laatste speelmiddag van Bridge-
club Hartenvrouw in het seizoen 
2017-2018. Tijd voor de slotdrive 
met 14 paren in de A-lijn en 15 pa-
ren in de B-lijn, dus daar helaas een 
stilzittafel. Traditioneel had de feest-
commissie een aantal extra’s op het 

menu staan. Opgemaakte koekjes 
bij het aangeboden drankje in de 
tweede ronde en na afl oop een al 
dan niet alcoholische versnapering 
met bitterballen. Lekker! Om tijd te 
creëren voor de nazit speelden we 
niet de gebruikelijk zes, maar slecht 
vijf rondes. Al ging het nergens om, 
toch deed iedereen zijn best om uit 
ieder spel te halen wat erin zat   zo-

wel bij het bieden als bij het (tegen)
spelen. Dat ging het ene paar beter 
af dan het andere, waarbij de factor 
geluk toch ook altijd een rol speelt. 
In de A-lijn resulteerde een en an-
der in een overwinning voor Gerda 
& Jetty met 61,3%, op twee Guus & 
Renske met 59,7% en op drie Ank & 
Sonja met 57%. In de B-lijn trokken 
Ploon & Marja aan het langste eind 
met 63,5% gevolgd door Trudy & 
Ciska met 60,8% en Fien & Greet 
met 59%. Tot 4 september zullen 

we het wat de club betreft hiermee 
moeten doen. Dat betekent natuur-
lijk niet dat er gedurende de zo-
mer zal worden stilgezeten. In me-
nig huiskamer en tuin gaan Harten-
vrouwen onderling door met het 
spelen  van hun favoriete spel. As-
pirant leden van beiderlei (!) kunne 
zijn in september op dinsdagmid-
dag weer van harte welkom bij Co-
lijn op de Industrieweg in Uithoorn.
Aanmelden kan via harten-
vrouw2015@gmail.com
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INFORMATIEF
DOKTERSDIENSTEN
Spoedgevallen overdag via 
eigen huisarts en dan toets 1. 
Spoedgevallen avond/nacht/
weekenden via huisartsenpost 
Ziekenhuis Amstelveen, 
tel. 020-4562000.

APOTHEEK
Apotheek Thamer 
Zijdelwaard-plein 81 Uithoorn, 
tel. 0297-562851
Apotheek Boogaard Amstelplein 
27 Uithoorn, tel. 0297-566886

DIERENHULP
Dierenambulance, 
tel: 06-53315557.

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

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

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

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

COLOFON

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

Postadres
Midrethstraat 9
3641 CB Mijdrecht
Tel. 0297-581698

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

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

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

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

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

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

Oplage: 15.100

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

Let op
Nadrukkelijk maken wij u er op at-
tent, dat door ons in deze krant ge-
produceerd advertentie-, foto-, en/
of tekstmateriaal niet beschikbaar 
wordt gesteld aan derden. Dus 
ook niet per e-mail, fotokopie of 
anderszins zonder uitdrukkelijke, 
schriftelijke toestemming van de 
uitgever!

WWW.MEERBODE.NL

Nieuwe Meerbode

Bingo 
Ouderenbonden

Uithoorn - De Uithoornse Oude-
renbonden houden, zoals lang-
zamerhand traditie is, ook dit sei-
zoen hun Bingomiddag op de 
tweede dinsdag in iedere maand. 
Dit keer is dat op dinsdagmid-
dag 8 mei aanstaande. De Bingo 
vindt plaats bij VITA, Bilderdijkhof 
1 te Uithoorn. Aanvang 2 uur, de 
zaal is open om half 2. Uw gast-
vrouw is Hanny Kampen. De toe-
gang is gratis en iedereen is wel-
kom. De consumpties zijn zeer re-
delijk geprijsd. Er zijn iedere keer 
veel mooie prijzen te winnen. De-
ze bingo staat bovendien bekend 
om de prettige sfeer. Kortom men 
is gewoon een gezellige middag 
uit. Kom eens kijken en doe mee!! 

Volop kleur in de Tuin 
Bram de Groote
Uithoorn - Zondag 6 mei is de 
Tuin Bram de Groote aan de Bo-
terdijk in Uithoorn weer open 
voor belangstellenden. Ineens 
lijkt alles in bloei te staan: de fruit-
bomen in de boomgaard, de aza-
lea’s in het berkenbos en wat 
dichter bij de grond het driekan-
tig look, de wilde hyacinten, de 
Zweedse kornoelje en de een-
bes. Ook de zwarte rapunzel is op 
6 mei te bewonderen. De Open 
Dag staat dit keer weer in het 
teken van natuurverhalen. Elza 
Vis (www.binnenste-buitenver-
halen.nl) zal onder de trompet-
boom wat vertellen over de len-
tebloeiers. Er is een beperkt aan-
tal zitplaatsen. Wie zeker wil zijn 
van een zitplekje kan het beste 
een klapstoeltje meenemen. Wij 
hopen dat u er weer bij bent op 
zondag 6 mei a.s. De Tuin Bram 
de Groote ligt op de hoek van de 
Boterdijk en de Elzenlaan in Uit-

hoorn en is open van 13.00 tot 
16.00 uur. De toegang is gratis. 
U kunt naar binnen via de zij-in-
gang van de tuin tegenover de 
werkschuur aan de Elzenlaan 
(hoek Elzenlaan/Boterdijk). Fiet-
sen kunnen worden gestald bij 
de werkschuur. 

Zondag 6 mei
Live muziek bij de schans
Uithoorn - Iedere 1e en 3e zon-
dag van de maand is er in Proef-
lokaal de Schans van 15 tot 18 
uur Live muziek van de band Ta-
rango. Er worden elke keer an-
dere gastartiesten uitgenodigd 
waardoor het steeds verrassend 
en nooit hetzelfde is. Wat is en 
nou lekkerder dan genieten van 
mooie muziek op een zonnig 
en beschut terras met een heer-
lijk gekoeld biertje in de hand! 
Voor de prijs hoef je het niet te la-
ten wand de toegang is gratis Ta-
rango, een zeer veelzijdige band 
met een breed scala aan Ameri-
kaanse muziekstijlen, van clas-
sic en moderne country tot on-
vervalste rock ‘n roll en dampen-

de soul, van prachtig meerstem-
mig gezongen ballads tot dans-
bare muziek. Brouwerij en distil-
leerderij de schans is gevestigd in 
een prachtig historisch pand uit 
1781. Vanaf juni 2017 is het proef-
lokaal geopend. Hier kun je ge-
nieten op vrijdag en zaterdag van 
15 tot 22 uur en zondag van 12 
tot 20 uur van koffie, thee, diverse 
frisdranken maar natuurlijk zijn er 
ook heerlijke schansbiertjes van 
de tap. Bierbrouwerij en Distil-
leerderij De Schans - Schans 21 - 
1421BAUithoorn - 0858887523 . 
Wel belangrijk om te weten is dat 
de ingang aan de achterzijde van 
het gebouw zit tussen nummer 
15 en 17.

AmstelProms concert
Mannelijke zangers 
gezocht
Regio - De audities voor Amstel-
Proms 2018 staan gepland voor 
20 en 27 mei en de aanmeldin-
gen lopen goed. Zangers en zan-
geressen uit de regio melden 
zich aan om auditie te doen en 
dit jaar zijn ook enkele profes-
sionals die graag een nummer 
willen zingen omdat ze het zo’n 
uniek concert vinden in Uithoorn 
voor groot publiek. “We zagen 
vorig jaar al een flink aantal aan-
meldingen voor de audities en 
gelukkig kunnen we de mees-
te mensen dan ook de mogelijk-
heid geven om op te treden voor 
zo’n groot publiek, ondersteund 
door 65 muzikanten en een koor 
van ruim 80 zangers en zangeres-
sen. Natuurlijk willen we wel een 
bepaald niveau kwaliteit tonen 
aan het publiek, maar er zijn ver-
rassend veel zeer goede amateur 
zangers en zangeressen in de re-
gio Uithoorn. Dat er dit jaar ook 
professionals mee willen doen 
is een compliment aan het ni-
veau van de zangers en zange-
ressen die zingen als hobby heb-
ben. Iedereen krijgt een kans om 
mee te zingen en in het koor is 
altijd plaats voor goede zangers 
en zangeressen die nog niet vol-
doende zeker van hun zaak zijn 
om een solo te willen zingen.”

Organisator
Ferdinand Beuse, koordirigent 
en mede organisator van Am-
stelProms legt uit dat het aantal 
zangers en zangeressen dat zich 
heeft opgegeven voor de audi-
ties nog groeit, maar dat er voor-
al behoefte is aan mannenstem-
men. “Dit jaar zijn er zowel ope-
ra als popnummers waar we echt 
een paar goede mannenstem-
men voor nodig hebben. Ik weet 

zeker dat er mannen zijn die mooi 
kunnen zingen, maar nog wat te-
rughoudend zijn in het doen van 
een auditie. Het is belangrijk om 
te weten dat de AmstelProms au-
dities heel erg relaxed zijn en ie-
dereen graag wil dat de audi-
tanten zo goed mogelijk tot hun 
recht komen. De audities zijn op 
zondagmiddag 20 mei en 27 mei. 
Als mensen niet kunnen op die 
2 datums kunnen we eventueel 
nog daarbuiten iets organiseren 
als het nodig is. De stukken die 
gespeeld gaan worden waarvoor 
we nog mannelijke auditanten 
zoeken zijn:
•	 Joe	cocker	medley
•	 Barcelona	(Freddie	Mercury)
•	 Zonder	 jou	 (duet	 zoals	 gezon-

gen door Paul de Leeuw en Si-
mone Kleinsma)

•	 La	Traviata
•	 Funiculi	Funicula
•	 Your	the	voice	(John	Farnham)
•	Why	tell	me	why	(Anita	Meijer)

Iedereen die wel eens wil weten 
of hij goed genoeg is om een solo 
te kunnen zingen kan zich opge-
ven door een email te sturen naar 
info@amstelproms.nl. Uiteraard 
kunnen we ook nog vrouwelijke 
kandidaten gebruiken.”

Raadsstandpunt over N201
Provincie niet blij
Regio - Provinciale Staten zijn niet 
zo blij met het ingenomen stand-
punt van de (vorige) Rondeveen-
se gemeenteraad om op voor-
hand al tegen mogelijke uitbrei-
ding van de N201 in de gemeen-
te te zijn. Dit item staat nog lang 
niet vast. “Ik snap de motie van de 
raad i.c. het CDA wel, maar vind 
het niet handig. Het heeft veel 
moeite gekost om de N201 op de 
agenda van 9 april te krijgen in de 
Commissie	 MME	 (Milieu.	 Mobili-
teit	&	Economie).	Met	veel	partij-
en is afgesproken om het gehe-
le traject te onderzoeken en al-
le opties open te houden. De Pro-
vincie is voornemens het heel se-
rieus op te pakken en dan is het 
niet raadzaam om vooruitlopend 
op dit proces al van alles uit te 
sluiten,” aldus het in De Ronde Ve-
nen wonende statenlid Derk Bos-
wijk (CDA). Al eerder liet de Ver-
eniging Industriële Belangenge-
meenschap De Ronde Venen (VIB) 
zich in soortgelijke bewoordin-
gen uit. De ingekomen brief van 
de gemeente over dit onderwerp 
werd tijdens de Commissie in be-
handeling genomen aan de hand 
van vragen van D66 en de PvdD. 
Zowel D66 als de PvdD vernemen 
graag de visie van Gedeputeerde 
Staten op de brief en waarop op-
lossingen voor de knelpunten op 
de N201 – afgezien van een even-
tuele verbreding – meegenomen 
worden in het onderzoek. Voorts 
hoe de Provincie omgaat met het 
standpunt en de oproep van de 
gemeente De Ronde Venen.

Toekomstbestendige oplossing
In een reactie laat gedeputeer-
de Dennis Straat (VVD- Ruimtelij-
ke	ontwikkeling	en	Mobiliteit)	als	
opvolger	 van	 de	 vertrokken	 Jac-
queline Verbeek-Nijhof weten dat 
er meerdere onderzoeken worden 
uitgevoerd om te komen tot een 
toekomstbestendige oplossing. 
“Er zijn de afgelopen periode een 

herkomst- en bestemmingson-
derzoek uitgevoerd waarvan de 
resultaten nu opgesteld worden. 
Als deze resultaten bekend zijn 
weten we tot in detail hoe de ka-
rakteristieken van de N201 heden 
ten dage zijn. Daarnaast is er een 
zogenaamd dynamisch verkeers-
model gebouwd voor de N201 
waarin we verschillende oplos-
singsrichtingen voor de toekomst 
van de N201 binnen het grote-
re verkeersnetwerk kunnen bere-
kenen tot aan 2040. Verder wor-
den er onderzoeken uitgevoerd 
naar het integrale potentieel van 
de modaliteiten fiets en openbaar 
vervoer maar ook het potentieel 
van smart mobility. Ook wordt 
de nul-situatie voor natuur, ge-
luid, fijnstof, natuurlijke- en land-
schappelijk waarden in kaart ge-
bracht,” legt Straat uit. De onder-
zoeken moeten zorgen voor een 
brede informatievoorziening om 
samen met participanten in ge-
sprek te kunnen gaan over oplos-
singen voor de N201 en afgewo-
gen keuzes te maken in het effect 
van die oplossingen. Zodra vol-
doend informatie daarover bin-
nen is gaan partijen de komende 
periode met elkaar om tafel zitten. 
Vanaf dat moment wordt toege-
werkt naar een toekomstbesten-
dige oplossing.

Participatieproces
De gedeputeerde geeft aan dat 
oplossingen voor de knelpunten, 
afgezien van een (mogelijke) ver-
breding, worden meegenomen in 
het onderzoek. Daarbij wordt on-
der meer gedacht aan het oplos-
sen van bekende knelpunten als 
de kruising met de N201/N402 
bij Loenersloot en de S-bocht bij 
Mijdrecht.	 Hij	 benadrukt	 nog-
maals dat er onderzoek naar de 
N201 gedaan wordt omdat de-
ze weg al jaren het grootste door-

stromingsknelpunt van de provin-
cie is. De afgelopen jaren zijn er 
talloze maatregelen genomen om 
de doorstroming en verkeersvei-
ligheid te verbeteren maar deze 
verbeteringen zijn inmiddels uit-
gewerkt. Dit betekent dat het op-
lossen van knelpunten enkel nog 
kan door grotere ingrepen. Daar-
bij moet wel worden samenge-
werkt met de omgeving. “Gezien 
vanuit het proces is een stelling-
name over de N201 door de ge-
meente De Ronde Venen niet ide-
aal omdat we aan het begin van 
de trechter zitten. Van de aange-
dragen en bedachte oplossingen 
is op dit moment nog geen oplos-
sing afgevallen. De komende peri-
ode zullen we langzaam de trech-
ter ingaan waarbij we op basis van 
de brede informatievoorziening 
keuzes dienen te maken welke 
oplossingen levensvatbaar zijn en 
welke niet. Dit zullen we ook van-
uit het vorig jaar opgestarte parti-
cipatieproces doen. Daarbij is het 
van belang om binnen zo’n proces 
over de volle breedte in oplossin-
gen te kunnen discussiëren. Dus 
ook over een mogelijke verbre-
ding zodat we tot afgewogen keu-
zes kunnen komen. Wij hebben 
in dit verband ook kennis geno-
men van het standpunt van de ge-
meente De Ronde Venen en zullen 
dit binnen het proces respecteren. 
Echter we zullen in dit stadium 
wel naar alle oplossingen blijven 
kijken en deze bespreekbaar hou-
den,” aldus gedeputeerde Straat.

Knelpunt in de N201 bij Liefkenshoek in Mijdrecht

Knelpunten in kaart gebracht (Ref. Prov. Utrecht)
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4 en 5 mei bijeenkomsten en 
evenementen in deze regio

4 mei gratis concert in Janskerk in Mijdrecht
Requiem van Fauré op 4 mei in 
Janskerk door cov Amicitia
Regio - Regio - Na de Doden-
herdenking bij het oorlogsmo-
nument zingt cov Amicitia in de 
Janskerk te Mijdrecht het beken-
de Requiem van Fauré. Het con-
cert begint om 20.45 uur, duurt 
ongeveer 40 minuten en de toe-
gang is gratis. Na afloop wordt 
de bezoekers een vrijwillige bij-
drage ter dekking van de kosten 
gevraagd. Het Requiem wordt 

op 4 mei uitgevoerd met orga-
nist Erik Jan Joosse. Solisten zijn 
de in Mijdrecht woonachtige so-
praan Greetje de Haan en bariton 
Berend Eijkhout. Het geheel staat 
onder leiding van dirigent Toon 
de Graaf. 

Waalwijk
Op 15 april heeft cov Amicitia in 
de Sint Jan te Waalwijk een con-

cert gegeven. Op het program-
ma stond het Requiem en Can-
tique de Jean Racine van Fau-
ré en Psalm 150 in de uitvoering 
van César Franck. Solisten waren 
sopraan Greetje de Haan en bari-
ton Sinan Vural, organist Eric Jan 
Joosse en dirigent Toon de Graaf. 
De in Byzantijnse stijl gebouwde 
Sint Jan vormde een schitterend 
decor voor een prachtig concert. 

Solextour op 
bevrijdingsdag
Regio - Op 5 mei houden de So-
lexvrienden uit Kudelstaart en De 
Kwakel hun eerste toertocht van 
2018. De dag staat in het teken 
van bevrijdingsdag. De rit komt 
langs een groot aantal herden-
kingspunten in onze regio. We 
staan stil bij die plekken en er zal 
iets over verteld worden. Ook is er 
een rondleiding door het CRASH 
Luchtoorlog- en Verzetsmuse-
um in Rijsenhout. Iedereen met 
een Solex, of ander oud brom-
mertje wat er een beetje op lijkt, 1960 De eerste Solex OTO, een ge-

schenk van boven

kan meedoen aan deze tocht. 
We beginnen de dag met koffie 
en koek, onderweg wordt er ge-
zamenlijk geluncht en aan het 
eind van de rit is er de gebruike-
lijk “nazit”.Vanaf half tien worden 
de deelnemers ontvangen en om 
half elf precies start de rit. Rond 
vier uur verwachten we de finish.
Start en eindlocatie: Joop en Ria 
van Leeuwen, Kudelstaaartseweg 
165, Kudelstaart. Voor informatie 
bellen met Frans: 06-22808708

Tentoonstelling 5 mei:
Herinneringen aan oorlog, 
verzet en bevrijding
Regio - In het kader van de ac-
tiviteiten rond het Bevrijdings-
concert, gecoördineerd door de 
stichting Vrienden Monument Jo-
hannes de Doper, organiseert de 
historische vereniging De Proos-
dijlanden op zaterdag 5 mei 2018 
een tentoonstelling met uniek 
materiaal uit de Tweede Wereld-

oorlog. De tentoonstelling vindt 
plaats in Galerie Boven Verwach-
ting, Herenweg 298a (nabij de 
Driehuiskerk) in Wilnis. Openings-
tijden van 10.00 tot 16.00 uur. In 
de tentoonstelling krijgt de be-
zoeker inzicht in het verhaal van 
de Tweede Wereldoorlog, zoals 
zich dat in De Ronde Venen heeft 

afgespeeld. Het gaat hierbij om 
een aantal specifieke periodes: 
mei 1940, de inval van de Duit-
sers; mei 1942, de verdrukking 
en vervolging, mei 1944, de hon-
gerwinter en de inundatie van de 
polder Groot Mijdrecht en mei 
1945, de bevrijding.

Materiaal van vliegtuigcrashes in onze regio (Chris van der Linden)

Materiaal van militaire uitrustingen (Kees van der Wilt)Materiaal bezetting (Jan Compier)

De woordvoerster van de Vrien-
den van Sint Jan de Doper ge-
bruikte na afloop het woord “uit-
muntend”. Het orgelspel van Eric 
Jan Joosse zorgde voor een ma-
gistrale uitvoering. Greetje de 
Haan imponeerde met haar fan-
tastische “Pie Jesu” evenals bari-
ton Sinan Vural in het “Offerto-
rium” en “Libera me.” Cov Amici-
tia zong op indrukwekkende wij-
ze met “In Paradisum” als schitte-
rend slot van de sopranen. Uit de 
vele bedanken die de koorleden 
ontvingen, bleek hoezeer de aan-
wezigen genoten hebben. 

4 mei in Janskerk
Gabriel Fauré was een begena-
digd Franse componist. Hij wilde 
met zijn Requiem niet de vrees 
voor de dood uitbeelden , maar 
zag het als een gelukkige bevrij-
ding en verlangen naar geluk . 
Dit Requiem is sereen en ingeto-
gen en werd voor het eerst uit-
gevoerd in 1902 in de Madeleine 
te Parijs met Fauré als dirigent. In 
2015 heeft cov Amicitia ook het 
Requiem in een volle Madeleine 
gezongen. En nu op 4 mei in de 
Janskerk te Mijdrecht. De inge-
togen klanken van deze compo-
sitie zullen betekenis geven aan 
de herdenking van de gevallenen 
uit de oorlogen van toen en nu. 
En ons eens te meer doen besef-
fen hoe vredig het in onze omge-
ving is.

Verzamelaars
Een drietal regionale verzame-
laars verzorgen de verschillende 
deelpresentaties: Chris van der 
Linden laat materiaal zien over 
de in onze omgeving gecrashte 
vliegtuigen.
Jan Compier levert materiaal over 
het verzet en de vervolging met 
enig accent op Jodenvervolging 
en over de inundatie van de pol-
der Groot Mijdrecht.
Kees van der Wilt neemt ons via 
de persoonlijke uitrusting van mi-
litair personeel en wapentuig van 
het Amerikaanse leger mee naar 
de Bevrijdingsdag en de periode 
hierna.

Regio - Net als vorig jaar ne-
men de lopers van de AKU in de 
nacht van 4 op 5 mei het Bevrij-
dingsvuur mee vanuit Wagenin-
gen naar Uithoorn. Burgemeester 
Pieter Heiliegers is aanwezig in de 
‘Stad der Bevrijding’ om de lopers 
aan te moedigen en hen een hart 
onder de riem te steken.
Traditiegetrouw vindt in de nacht 
van 4 op 5 mei de Bevrijdings-
vuurceremonie en de nationa-
le Bevrijdingsestafette plaats in 
Wageningen. Op 4 mei, exact 
om 24.00 uur, wordt het Bevrij-
dingsvuur tijdens een ceremo-
nie ontstoken en aansluitend ne-
men circa 2000 atleten het vuur 
tijdens de nachtelijke Nationa-
le Bevrijdingsvuurestafette mee 
terug naar hun eigen gemeente. 

De atleten van sportvereniging 
AKU nemen nu voor het tweede 
achtereenvolgende jaar het vuur 
mee vanuit Wageningen naar Uit-
hoorn. Vorig jaar moedigde oud-
burgemeester Dagmar Ouds-
hoorn-Tinga de lopers aan. 

Ontbijt
De lopers van de AKU komen op 
zaterdag 5 mei rond 9.45 uur aan 
in Uithoorn. De burgemeester zal 
de fakkel in ontvangst nemen 
van de atleten en vervolgens het 
bevrijdingsvuur ontsteken voor 
het gemeentehuis. Na een kort 
welkomstwoord staat er in het 
gemeentehuis een ontbijt klaar 
voor alle deelnemers. Dit ontbijt 
wordt hen gratis aangeboden 
door de gemeente Uithoorn.

Lopers AKU brengen 
Bevrijdingsvuur naar Uithoorn

Regio - Na weken spullen ver-
zamelen en sorteren is het aan-
komende zaterdag 5 mei zover: 
van 9:30 tot 15:00 zal de Wilnis-
se Rommelmarkt plaatsvinden! 
Dit jaar is de opbrengst bestemd 
voor de ondersteuning van 2 kin-
deropvanglocaties in Colombia. 
U bent van harte uitgenodigd 
om deze zaterdag onze rommel-

markt af te struinen om de leuk-
ste koopjes op de kop te tikken, 
een warme wafel te halen of uw 
slag te slag bij het opbod. Dit 
zodat we zoveel mogelijk geld 
op kunnen halen voor ons doel! 
Rond 12:00 zal het opbod en de 
verloting plaatsvinden waarbij 
gesponsorde spullen van win-
keliers uit de omgeving verloot 

5 mei Rommelmarkt

of ter opbod aangeboden zullen 
worden. De rommelmarktcom-
missie wilt u verzoeken om deze 
dag zoveel mogelijk op de fiets te 
komen, vanwege beperkte par-
keergelegenheid. Parkeren zal dit 

jaar mogelijk zijn op het parkeer-
terrein op de Oudhuijzerweg. Dit 
zal zaterdag ook aangegeven 
zijn. We zien uit naar een mooie 
zonnige dag, een grote opkomst 
en veel gezelligheid! Tot dan!

Bevrijdingsconcert 
Regio - Op zaterdag 5 mei zal er in de Herv. Kerk aan de He-
renweg 201 te Vinkeveen een bevrijdingsconcert zijn met 
medewerking van Chr. mannenkoor Con Forza, samenzang 
en een meditatie van Ds. Maas. De aanvang is 19:30 uur. De 
toegang is gratis, aan de uitgang is er een collecte voor het 
HGJB/GZB project Open je Ogen. Iedereen van harte wel-
kom!



Dodenherdenking 
in het Egeltjesbos 
in De Kwakel
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4 en 5 mei bijeenkomsten en 
evenementen in deze regio

Regio - Vrijdagavond 4 mei vindt de Nationale Herdenking plaats. 
Dat is om 20.00 uur twee minuten stilte om de Nederlandse oorlogs-
slachtoff ers te herdenken. In de Ronde Venen ziet het programma er 
als volgt uit:

18.00 uur Vlaggen halfstok
19.45 uur Verzamelen bij het gemeentehuis
19.45-19.57 uur  luiden de kerkklokken
19.50 uur:  Stille tocht naar monument in de Dorpsstraat
19.58 uur VIOS speelt: ‘Last Post’
20.00-20.02 uur Twee minuten stilte
20.02 uur  VIOS speelt het Wilhelmus
20.05 uur Krans/bloemlegging door:
 Gemeente, Oranjevereniging, Veteranen,
 Scouting en anderen
20.20 uur speelt VIOS koraalmuziek
 En het ROM Koor zingt enkele liederen
20.30 uur Stille toch terug naar het gemeentehuis, waar een 
 bloemlegging plaatsvindt bij de drie monumenten 
 op het Raadhuisplein

Wilnis
18.00 uur Vlaggen halfstok
19.40 uur Verzamelen nabij de Julianaschool hoek 
 Stationsweg/Julianalaan
19.45 uur Luiden van de klokken en vertrek Stille tocht
19.50 uur Na aankomst bioj monument speelt Viribus 
 Unitis Koraalmuziek
20.00-20.02 uur Twee minuten stilte
20.02 uur Het Wilhelmus
20.04 uur Bloem-kranslegging door: Gemeente, Comite 
 Herdenking Wilnis, Vrijwillige brandweer, 
 vertegenwoordigers van diverse scholen, 
 Oranjevereniging, Ouderenbonden, nabestaanden 
 verzetsstrijders en inwoners van Wilnis

Programma Nationale 
Dodenherdenking 
De Ronde Venen

Regio - Het 4 mei Comite de Kwa-
kel, organiseert dit jaar voor de 
tiende keer de 4 mei herdenking. 
Dit jaar voor het eerst met een 
vast monument, namelijk de na-
zaat van de Anne Frankboom. De 
initiatiefnemers van het plaatsen 
van dit vast gedenkmonument 
staan deze tiende editie stil bij 
en vertellen over de totstandko-
ming van dit monument. De her-
denking vindt plaats in het Egel-
tjesbos. Vanaf 19.15 uur kan er 
verzameld worden, waarna even 
voor half acht de herdenking zal 
aanvangen. Tijdens deze herden-
king wordt door middel van een 
overdenking, gedichten en mu-
ziek, stilgestaan bij het landelij-

Regio - Zaterdag 5 mei 1945 was 
een heerlijk warme voorjaarsdag, 

in Vinkeveen hingen de vlaggen 
uit. Maar wat een vreugdevolle 

De ramp op 5 mei 1945 
in Vinkeveen

20.08 uur  vertrek naar NH begraafplaats.
 Daar speelt Viribus Unitis koraalmuziek, 
 gevolgd door de Last Post.
20.15 uur In stilte worden ook hier bloemen en kransen gelegd 
 op de graven van de drie Canadese offi  ciervliegers, 
 waarna het Canadese volkslied wordt gespeeld 
 en gezongen

Vinkeveen
18.00 uur Vlaggen halfstok
19.30 uur  Betrekken erewacht bij het monument door
 Leden van de Scouting Groep Vinkeveen en 
 Brassband Concordia speelt koraalmuziek
19.45 uur  Vertrek stille tocht vanaf de RK kerk aan de Kerklaan 
 naar het monument aan de Heulweg/Herenweg
19.45 uur Luiden van de klokken
20.00-20.02 uur Twee minuten stilte
20.02 uur speelt Concordia het Wilhelmus
20.04 uur  dragen schoolkinderen gedichten voor
20.10 uur Krans-bloemlegging door gemeente en overige

ke thema’ Jaar van Verzet’. Even 
voor 20.00 uur zal door de trom-
pettist de taptoe worden ingezet 
en hierna volgen de twee minu-
ten stilte. Na deze stilte volgt de 
kranslegging, waarna er voor alle 
bezoekers de gelegenheid is om 
een roos bij het monument neer 
te leggen. Deze rozen zullen bij 
de herdenking aanwezig zijn.

5 mei: Bevrijdingsdagkaarten
Op zaterdag 5 mei organiseert 
de Activiteiten Commissie van 
het dorpshuis weer een gezelli-
ge kaart en pandoer-middag. Het 
mogelijk om vanaf 13.00n uur je 
in te schrijven. Het kaarten begint 
om 13.30 uur en kost 3,50

viering na 5 lange bezettingsja-
ren had moeten worden eindig-
de in de dood van 7 Vinkeveners 
en 1 Duitse soldaat, plus een aan-
tal gewonden. Ook verongeluk-
te die dag NSB-burgemeester J. 
Hettema die, op weg naar Abcou-
de om de Duitser te bewegen de 
gevechtshandelingen te staken, 
met zijn motor tegen een boom 
reed. Waarom trof dit noodlot 
Vinkeveen op de laatste dag van 
de oorlog? Wie waren de slacht-
off ers? Aan de hand van oogge-

tuige-verslagen en andere bron-
nen ontrafelen wij de tragische 
gebeurtenissen van 5 mei 1945 in 
Vinkeveen. Op donderdagavond 
3 mei is er in het Spoorhuis in Vin-
keveen over deze gebeurtenis-
sen. Sprekers: David Barnouw (ex 
NIOD, auteur) Klaas Pater, Gert 
Tetteroo en een aantal direct be-
trokkenen bij 5 mei 1945. De zaal 
is al uitverkocht, maar de avond 
wordt live uitgezonden op RTV 
Ronde Venen van 19.30 tot 21.30 
uur

Uithoorn - Op 15 maart om ca. 
08.45 uur is onze tweevoudig ge-
handicapte dochter, toen zij op 
weg was naar haar werk op de 
Polderweg tussen de Staartmees 
en de Rietgans fl ink gebeten door 
een loslopende hond met een 
platte neus. Zij loopt hiervoor 
nog steeds bij de huisarts. Graag 
kom ik in contact met de eigenaar 
of iemand die weet van wie deze 
hond zou kunnen zijn. Als u iets 
weet, wilt u dan telefonisch con-
tact opnemen met 06-51817774?

Getuigen gezocht

Twee scooters met 
elkaar in botsing
Uithoorn - In Uithoorn zijn maan-
dagmiddag rond  3 uur twee 
scooters met elkaar in botsing 
gekomen op Aan de Zoom. Bei-
de scooterrijders zijn ter ter plaat-
se door het ambulancepersoneel 
behandeld en daarna naar het 
ziekenhuis vervoerd. De twee zijn 

volgens een getuige met elkaar in 
frontaal botsing gekomen, nadat 
een scooterrijder moest uitwijken 
voor een bestelauto. De verkeers-
ongevallendienst van de politie 
doet onderzoek naar de exacte 
oorzaak van het ongeval. 
Foto VTF - Vivian Tusveld

Uithoorn - Een woning aan de 
Contantijn Huygenslaan in Uit-
hoorn is zwaar beschadigd ge-
raakt na brand in de keuken, ont-
staan door vlam in de pan. 
De brandweer was snel ter plaat-

se en had de brand snel geblust. 
Een persoon heeft rook inge-
ademd en wordt ter plaatse na-
gekeken door het ambulanceper-
soneel. 
Foto: VTF - Vivian Tusveld

Vlam in de pan

Nieuwe Meerbode
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 Uithoorn: Thamerlaan, Pr. Bernhardlaan (150 kranten)

Te koop:
Autobahn vignet zwitserland 2018. 
€20,-. Tel. 0297-286297
Te koop:
Brabantia droogmolen i.g.st. €20,- met 
hoes en grondpin ( beide gebruikte 
staat). Tel. 0297-261833
Verloren:
In uithoorn een leren ketting met 
daaraan een stalen kruisje en buisje. 
Heeft hoge emotionele waarde. 
Tel. 06-24110867
Gezocht:
Oude platenspelers dual thorens 
technics bose bang & olufsen mogen 
ook defect zijn, gooi ze niet weg.
Tel. 06-36327573
Te koop:
Suede jas groen mt 42/44 €50,-. Nw hr 
werkschoen mt 46 €50,-. Nw dms werk 
schoen mt 39 €35,-. 4 tuin kussens br 
€25,-. Tel. 06-51155631
Te koop:
Z.g.a.n. activ verrekijker incl. 
Samsonite tas voor €40,-. 
Tel. 06-53346064
Te koop:
2 Philips luidsprekerboxen type 
22RH496/002 - 20 watt, afm: H 46-Br 
35- D 23 cm  €50,-. Tel. 0297-288857
Te koop:
Werkschoenen stalen neus en zolen. 
Mt. 45 zwart €40,-. Lepelanker 12 kg 
€30,-. Tel. 0297-283439
Te koop:
Motorhelm shoei maat W42 en nolan 
helm maat E3 per st. €25,-. Goede 
heggenschaar  €25,-.
Te. 06-16292195

Te koop :
Klein polyester merkbootje terhi-245, 
speeltje voor kinderen in sierwater  
€100,-. Tel. 0297-285444
Te koop:
Dames union fi ets zeer mooi,4 speed 
lage instap 28 inch wiel, trommel 
remmen €145,-. Tel. 06-12412286
Te koop:
Lichteiken hangklok met gewichten 
met slinger en bim-bam slag €75,-. Tel. 
0297-530787
Te koop:
Iphone 4s 16gb zwart, in perfecte 
staat, in hoes gezeten. Compleet met 
laad kabels 220v en auto 12v. € 95,-. 
Tel. 06-51868798
Te koop:
Aldo 28 inch omafi ets axa slot in 
nieuwstaat € 125.00 hawk fi etsen-
drager voor 2 fi etsen kantelbaar €50,-. 
Tel. 0297-786546
Te koop:
Slanke regenton 100liter €20,-.
Tel. 0297-521200
Gevraagd:
Gratis konijnenhok. Tel. 06-45598088
Te koop:
1 geldkist + slot + bak €12,50. 1 
metalen pillendoos €10,-. 1 bureau 
met laden, verstelbare poten €60,-.
Tel. 0297-348181/06-53507473
Te koop:
1 multi tafelgrill voor bbq buiten €15,-. 
1 handsfree (nieuw) voor mobiel in 
auto €25,-. Tel. 0297-348181
Te koop:
Plantenbakken 4 st. voor op derailing 
van balkon €25,-. Tel. 06-30022620

Word donateur 

WWW.AAP.Nl

Red dieren als 
berberaapje Musa 
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De Kwakel - Nou hoeft in De Kwakel nooit iemand zich te vervelen op Ko-
ningsdag maar dit jaar waren er extra veel leuke dingen georganiseerd 
voor jong en oud! Zoals gebruikelijk begon de dag met de kleuters die 
op hun versierde fi etsjes een rondje reden door het dorp achter de steel-
band van Tavenu aan. Met daarna het offi  ciële gedeelte waarbij waarne-
mend burgemeester Heiliegers de vlag hees en het Wilhelmus werd ge-
zongen. Daarna barstten de spelletjes los met nieuw dit jaar de zeskamp 
voor de kinderen van groep 6,7 en 8 en de 1e en 2e van de middelba-
re school. De zeskamp is een populair fenomeen voor de groteren in De 
Kwakel tijdens het Polderfeest dus dat wilden de kinderen ook wel eens 
meemaken! Het was leuk om te zien hoe 23 teams hun best hadden ge-
daan om er origineel uit te zien en hoe enthousiast en fanatiek de spel-
len gespeeld werden. Zowel de kinderen als het Feestcomité waren het 
er over eens: de zeskamp houden we er in met Koningsdag! Nadat het 
klaverjastoernooi en de vrijmarkt was afgelopen organiseerde de scou-
ting dit jaar voor het eerst ook een activiteit voor de kinderen. 60 kinde-
ren roosterden marshmellows en poften mais boven een vuurtje, ze leer-
den hoe ze zelf vuur konden maken en knopen leggen en er was een foto-
speurtocht uitgezet. Zo konden ze beleven hoe leuk scouting is. Natuur-
lijk eindigde de dag met een drankje en met muziek van een goede band 
en zo kan De Kwakel weer terugkijken op een geslaagde Koningsdag.

Veel te doen in De Kwakel op Koningsdag!

Een gezellige Koningsdag 
op het Amstelplein

Uithoorn - De winkeliersvereniging van het Amstelplein had het goed georganiseerd dit jaar. Om 8 uur 
’s morgens gingen de deuren open voor de kindervrijmarkt. De beschikbare plekken waren allemaal af-
gezet, zodat de winkels die open waren goed toegankelijk bleven. Het was er een gezellige drukte. Ie-
dereen genoot van het overdekt kunnen zitten en van de continue stroom aan oranje uitgedoste be-
langstellenden die voorbij kwamen. Astrid van Kleur is Kracht had een ludieke actie, waarbij je gratis 
als koning Willem-Alexander of koningin Maxima op de foto kon. Er werd veel gebruik van gemaakt 
en de foto’s zijn terug te vinden in een facebook album. Al met al een dikke duim voor de winkeliers-
vereniging. Strak georganiseerd en heldere afspraken. Iedereen moest zijn overgebleven spullen weer 
mee nemen en dat is bij bijna iedereen gelukt. Alleen jammer van die stapel puzzels die achterbleven...

Foto’s: Dirk Plasmeijer
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Uithoorn - Woensdagavond 25 
april is er op basisschool Toerma-
lijn een podiumavond gehouden. 
De leerlingen konden tijdens de-
ze avond hun talenten aan de ou-
ders tonen. Deze waren dan ook 
in groten getale gekomen. Voor-
al bij de jongste kinderen steeg 
de spanning bij het naderen-
de optreden. Slapeloze nach-
ten gingen hieraan vooraf, want 
het is wel heel bijzonder als je ’s 
avonds naar school gaat en dan 
ook nog een optreden mag ver-
zorgen. Maar ook bij de leerlin-
gen van de bovenbouw heers-
te er een gezonde spanning. Tus-
sen de lessen door is er afgelopen 
weken tijd gemaakt om regelma-
tig de optredens te oefenen. Van 
deze tijd werd dan ook intensief 
gebruik gemaakt, want iedereen 
wilde zo goed mogelijk voor de 
dag komen. 

Onderbouw
De avond startte met de optre-
dens van de leerlingen van de 
onderbouw. Nadat alle ouders 
plaats hadden genomen kwa-
men de artiesten het theater in 
en kon de show beginnen. Maya 
en Merlijn uit groep acht praat-
ten het eerste gedeelte van de 

avond aan elkaar. De kleuters 
openden de avond met het A, B,C 
Lied. De jongste kleuters zongen 
een liedje over een hondje en de 
oudste kleuters over dieren in de 
tuin. Hierna was het de beurt aan 
groep 3 met “Kisses and dancing”. 
Na een gezamenlijk lied van de 
groepen 3 en 4, hadden de leer-
lingen van groep 4 nog vier op-
tredens waaronder het beroem-
de lied “Ik voel me zo verdomd al-
leen” gezongen door Toermalijns 
eigen Ciske de Rat, Dion. Dit eer-
ste gedeelte van de avond werd 
afgesloten met het lied “Geen zin 
om te gaan slapen”, vertolkt door 
alle kleuters. 

Bovenbouw
Na de pauze was het de beurt aan 
de bovenbouw. Er waren maar 
liefst 14 optredens waaronder 
een optreden van Lieke, die het 
lied “Ooit zal ik gaan” ten gehore 
bracht en werd begeleid door In-
dy op de elektrische gitaar. Nora 
uit groep 7 speelde een prachti-
ge melodie op haar viool.  Er wer-
den nog hilarische moppen ver-
teld en nog veel gezongen en 
gedanst. Met een Mixdans van 
groep 8 kwam er een eind aan 
een zeer succesvolle avond.

Spetterende podiumavond obs Toermalijn

Koninklijke Onderscheiding 
voor vijf inwoners
Vervolg van de voorpagina.
 
In een vrolijke sfeer werd daar 
door hem aandacht aan besteed. 
Niet in de laatste plaats ook van-
wege hun jarenlange niet-afla-
tende inzet als vrijwilliger voor 
de samenleving met bijzonde-
re verdiensten. De meesten zijn 
daarin nog steeds actief. De ‘burg’ 
prees de inzet van de vrijwilli-
gers waarbij hij bij ieder afzon-
derlijk uitgebreid – en soms ook 
met een ludieke noot er tussen-
door - inging op hun bijzondere 
verrichtingen en activiteiten ge-
durende de afgelopen jaren. Om 
die reden zijn de betreffende vrij-
willigers dan ook voorgedragen 
voor een Koninklijke Onderschei-
ding. Die kregen zij uit naam van 
de Koning uitgereikt en opge-
speld. Van de uitgebreide ver-
woording is van alle vijf gede-

coreerden een korte samenvat-
ting gemaakt waarvan u hierna 
kennis kunt nemen. Na het offi-
ciële gedeelte kregen relaties de 
kans om de gedecoreerden toe 
te spreken die op hun beurt een 
dankwoord uitbrachten waar-
na met een (oranje) drankje een 
toost werd uitgebracht. In een in-
formele sfeer werd iedereen nog 
in de gelegenheid gesteld de ge-
decoreerden te feliciteren met 
hun terecht verdiende Koninklij-
ke Onderscheiding.

Mevrouw Geudeke
Mevrouw Geudeke is van 2009 
tot 2013 voorzitter van het stich-
tingsbestuur van Scouting Hede-
ra in Amstelveen en van 2013 tot 
heden voorzitter van het groeps-
bestuur. Van 2009 tot 2015 was 
zij vrijwilliger bij de Jeugdorgani-
satie van de Protestantse Kerk in 

Nederland. Sinds 2001 tot heden 
is zij vrijwilliger bij de Protestant-
se Gemeente Uithoorn. Zij was 
jeugdouderling, voorzitter van 
de Jeugdraad en voorzitter van 
de commissie Bezinning en Ver-
dieping.

Mevrouw Marjot
Mevrouw Marjot was in de ja-
ren 90 bestuurslid van de peuter-
speelzalen in Uithoorn en vrijwil-
liger bij basisschool De Spring-
schans in Uithoorn. Van 2000 tot 
2006 was zij secretaris van de 
Stichting Scouting Admiralen-
groep in Uithoorn en van 2009 
tot 2015 was zij secretaris van de 
WMO-raad, het adviesorgaan van 
het College van B&W in Uithoorn. 
Van 2006 tot 2017 was zij vrijwil-
liger en consulent bij Amstelzorg 
& Meer in Amstelveen. 

Mevrouw Schuurbiers
Mevrouw Schuurbiers is vanaf 
1980 tot heden vrijwilliger bij het 
Leger des Heils, zij was van 1998 
tot 2001 penningmeester van 
het Leger des Heils, afdelingen 
Amsterdam-Oost, Amstelveen en 
Amsterdam-West. Van 1998 tot 
2015 was zij penningmeester van 
de Scouting Admiralengroep in 
Uithoorn. 

In de periode 2004 tot 2014 was 
zij coördinator van de collecte 
voor Jantje Beton in Uithoorn en 
van 2007 tot heden is zij vrijwil-
liger bij de Nederlandse Vereni-
ging voor de Historie van de Ra-
dio (NVHR) in Deurne.

De heer Schuurbiers
De heer Schuurbiers is vanaf 
2002 tot heden vrijwilliger bij de 
Nederlandse Vereniging voor de 
Historie van de Radio (NVHR) te 
Deurne, verantwoordelijk voor 
de ledenadministratie en be-
stuurslid organisatie evenemen-
ten. Daarnaast adviseert en be-
middelt hij in technische nala-
tenschappen. Hij was vrijwilliger 
bij het GEB van Amsterdam van 
de afdeling Energetica. Na slui-
ting van het museum zorgde hij 
voor onderbrenging van de ap-
paratuur bij andere instellingen. 
Van 2006 tot heden is hij secre-
taris van de Scouting Admiralen-
groep Uithoorn.

De heer Voorn
De heer Voorn maakte van 1971 
tot 1997 deel uit van de vrijwilli-
ge brandweer van Ipse de Brug-
gen in Nieuwveen. Sinds 1981 is 
hij coach van de Bumpelaars, de 
voetbalclub van Ipse de Bruggen 
in Nieuwveen en verantwoorde-
lijk voor de training en begelei-
ding van de spelers bij toernooi-
en, daarnaast verricht hij de nodi-
ge hand- en spandiensten. 

Sinds 1995 is hij vrijwilliger bij 
het Woonzorgcentrum Het Hoge 
Heem in Uithoorn, verantwoor-
delijk voor de vogelverzorging 
aldaar en de uitvoering van voor-
komende werkzaamheden.

Docks met laadkuilen voor 
bedrijvencomplex Bedrijvenweg
De Kwakel – Het bedrijvencom-
plex aan de Kwakelse Bedrijven-
weg krijgt docks met laadkui-
len. Dat heeft logistieke dienst-
verlener Van Zaal bekend ge-
maakt.  Het bedrijvencomplex 
wordt momenteel gebouwd. In-
middels is de buitenkant van het 

pand grotendeels af. Er wordt nu 
hard gewerkt aan de binnenkant 
en de docks. Het gebouw wordt 
7.100 vierkante meter groot en 
gaat bestaan uit vijf hallen. De-
ze hallen worden straks verhuurd 
als productie, logistieke – of op-
slagruimten. Docks met laadkui-

len waren eerder geen onderdeel 
van het plan, maar worden nu 
toch ontwikkeld. De Bedrijven-
weg ligt nabij hoofdwegen, bloe-
menveiling Aalsmeer en luchtha-
ven Schiphol. Meer informatie is 
te vinden op www.bedrijvenweg.
com.
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Finale bij schoolvoetbal 
voor DUET
Uithoorn - Ondanks de regen-
achtige weersomstandigheden 
tijdens de voorrondes tegen an-
dere basisscholen in Uithoorn op 
woensdag 21 en woensdag 28 
maart, hebben de jongens van 
groep 5, de jongens van groep 
7/8 en de meiden van groep 8 de 
finales bereikt. De jongens van 
groep 6 werden op het nipper-
tje tweede en gingen helaas niet 
door. Op vrijdag 6 april, de Fina-
ledag, was het in de avond ge-
lukkig droog en zonnig. Er was 
weer veel support. Opa’s, oma’s, 
ouders, broers, zussen, klasgeno-
ten en zelfs de “oude” spelers van 
groep  8 van vorig jaar moedig-
den aan. Ook waren juf Petra en 
meester Brendan met zijn hond 
erbij. Meester Fernand en ouders 
coachten en verzorgden de 3 
groepen. Na de spannends reeks 
van 3 wedstrijden per groep. 
Dus zes keer 15 minuten spelen, 
kwam de ontknoping op het po-
dium.

Jongens groep 5
de Kwikstaart 6 - het Duet 0-0
de Kwikstaart 5 - het Duet 0-5
het Duet - de Zon 2-4

Jongens groep 7/8
de Dolfijn - het Duet 0-4
het Duet - de Kajuit 3-1
de Kwikstaart - het Duet 2-1

Meiden groep 8
het Duet - de Springschans 1-2
de Kajuit - het Duet 0-1
het Duet - de Kwikstaart 0-1

De laatste wedstrijd voor de jon-
gens van groep 7/8 was super-
spannend.
Ze moesten winnen of gelijk spe-
len tegen de Kwikstaart. Maar die 
hadden op 1 doelpunt na ... ge-
wonnen.

De meiden van groep 8 zijn 4de 
geworden!!
En de jongens van groep 5 en 7/8 
zijn allebei mooi 2de geworden!!

Legmeervogels ontmoet KDO
Uithoorn - Donderdag 3 mei om 
20.00 uur speelt Legmeervogels 
zo.1 een vriendschappelijke wed-
strijd tegen buurman KDO zo.1. 
Het is niet de eerste keer dat bei-
de elftallen het tegen elkaar op-
nemen dit seizoen. Legmeervo-
gels waren samen met KDO in-
gedeeld in een poule voor het 
bekergebeuren. In De Kwakel 
ging Legmeervogels flink onder-
uit. Het werd een 4-2 zegge voor 
KDO. 
Zowel KDO als Legmeervogels 
doet het goed in de competitie. 
KDO speelt ook volgend seizoen 
in de 2e klasse en Legmeervogels 
is nog in de strijd om een plaats-
je in de nacompetitie. Beide elf-
tallen moeten nog een 3-tal wed-
strijden spelen in de competitie. 
Zo speel KDO op 13 mei thuis te-
gen RKDEO, de nummer 3in de 2e 
klasse. Op zondag 20 mei thuis 
tegen HVV dat nog strijd om de 
nacompetitie te ontlopen en de 
laatste competitiewedstrijd voor 
KDO is uit tegen VUC wat voor 
VUC wel eens een kampioens-
wedstrijd kan zijn.

Titelkandidaat
Voor Legmeervogels staan er 
ook nog een 3-tal wedstrijden 
op het programma. Zondag 13 
mei speelt Legmeervogels uit in 
Amsterdam tegen titelkandidaat 
JOS/Watergraafsmeer en op 20 
mei uit tegen Assendelft, de hui-
dige drager van de rode lantaarn 
in de 1ste kl. . Legmeervogels ein-
digen de competitie thuis op zon-
dag 27 mei tegen het altijd zeer 
lastige Hoofddorp. Hoofddorp 

dat nu nog volop mee doet aan 
de strijd om de 3e periode. Alle 
competitiewedstrijden, die van 
KDO en van Legmeervogels, be-
ginnen uit en thuis om 14.00 uur. 
Dan zijn er in de 1ste klasse A een 
2-tal inhaal duels gespeeld RKVV 
Velsen tegen Zeebrurgia. Dit duel 
is na 90 minuten geëindigd in 0-0. 
AGB tegen JOS/Watergraafsmeer 
is na een ruststand van 0-0 ge-
eindigd in een 0-4 overwinning 
voor JOS/Watergraafsmeer. JOS/
Watergraafsmeer blijft door de-
ze overwinning uitzicht houden 
op het kampioenschap. Volgende 
week de topper in de 1ste klasse 
JOS/Watergraafsmeer thuis tegen 
Fortuna Wormerveer.

Stand
De stand in de 1ste klasse, met 
alle inhaalwedstrijden meegere-
kend:
1. Fortuna W   22-49  
2. DEM   23-46  
3. JOS/W  22-43  
4. Legmeervogels  23-42  
5. AFC’34  23-40  
6. FC Uitgeest  23-38
7. Hoofddorp 23-32
8. LSVV  23-29
9. RKVV Velsen  22-25
10. Zeeburgia  23-24
11. AGB  22-20
12. Hillegom  23-20
13. HFC EDO  23-17 
14. Assendelft  23-13

1ste periode titel is voor JOS/wa-
tergraafsmeer. Wie de 2e perio-
de wint wordt volgende week be-
kend. Volgende week inhaal: AGB 
– Velsen en JOS/W – Fortuna W.

KDO JG1 laat kHFC zweten
De Kwakel - In verband met de 
naderende meivakantie speelde 
KDO JG1 een avondwedstrijd te-
gen kHFC in Haarlem. De kHFC 
speelt nog voor het kampioen-
schap en moest winnen om in de 
race te blijven. Voor KDO staan er 
geen belangen meer op het spel 
dus kon er vrijuit gevoetbald wor-
den. De spelers van de kHFC zijn 
fysiek iets sterker waardoor de 
druk toch veel op het doel van 
KDO kwam te liggen in de ope-
ningsfase. Met Tim op doel, een 
goede vervanger voor Daniël, 
bleef het lang 0-0.
Toch was het kHFC die als eerste 
een doelpunt kon maken. Even 
leek het erop of KDO overlopen 
zou worden maar de verdedi-
ging (Tom, Harm, Odette en Ma-
nisha) stonden als een blok voor 

keeper Tim. Uit de speldenprikjes 
die KDO uitvoerde kwamen ook 
leuke kansen. Schoten van Fe-
roz, Dylan en Masin bereikte niet 
het gewenste doel. Toch viel de 
gelijkmaker. Na een afgeweerde 
aanval omspeelde Thomas heel 
knap de keeper en zorgde voor 
de 1-1. In de tweede helft werd 
KDO steeds meer teruggedron-
gen en door een klein foutje in de 
verdediging kwam kHFC weer op 
voorsprong. Met heel veel inzet 
ging KDO weer in de aanval en 
de coaches van de tegenstanders 
stonden met dicht geknepen bil-
len langs de zijlijn. kHFC zou toch 
niet kampioensrace verliezen te-
gen KDO? De door KDO getoon-
de lef en inzet werd niet beloond. 
De uitslag bleef:  kHFC JG1-KDO 
JG1 2-1.

Hoofdrol voor echtparen 
bij BVK
De Kwakel - In de A-lijn werd 
bridgepaar Margo Zuidema-
Francis Terra afgetekend 1e met 
65,52%, met afstand de hoogste 
score van de avond.
In de C lijn werden Hans Elias en 
Ben Terra 1e met 60,76%. Traditie-
getrouw klom Hans op zijn stoel 
bij het bekend maken van dat 
fraaie resultaat, want hij wist zich 
weer verzekerd van een plaats 
in dit schrijfseltje. Dat Francis en 
Ben in het dagelijks bestaan als 
echtpaar door het leven gaan 
laat zich raden, maar dat het eer-
ste dat Margo ‘s morgens ziet als 
zij haar ogen open doet diezelf-
de Hans is (daar zal zij inmiddels 
waarschijnlijk niet meer zo heel 
erg van schrikken, alles went ten-
slotte) dat wist u mogelijk nog 
niet.

B-lijn
In de B-lijn was het een echt echt-
paar dat ook al heel wat jaartjes 
een bridgepaar vormt dat de 1e 
plaats opeiste met exact dezelfde 
score als Ben en Hans in de C lijn. 
Emmy en Gerard van Beek moch-
ten dit op hun naam schrijven. De 
nummers 1 zijn dus bekend, maar 
er waren meer paren die goed 
presteerden. Zo verrasten Ruud 
Doeswijk en Kees Overwater in 
de A-lijn met een 2e plaats met 
57,81% en hiermee gloort toch 

weer een sprankje hoop op hand-
having. Agnes de Kuijer en Ans 
Nieuwendijk werden met 54,17% 
keurig 3e. En dan Paula en An. 
Vorige week nog 1e, deze week 
100% contra.
Ook bij de BVK kan het verkeren 
dus. 2e in de B-lijn werden Rina 
van Vliet en Gerda Bosboom met 
59,38% en de 3e plaats werd hier 
behaald door Atie en Wan Over-
water met 58,82%. Susanne en 
Janny kwamen hier als laatsten 
over de denkbeeldige finish.

C-lijn
In de C-lijn baarden de gelukkig 
weer terug gekeerde Ria en Hans 
Broers opzien met de 2 plaats met 
59,03% en completeerden Ria 
Wezenberg  en Hettie Kesting de 
top 3 met 55,9%.
Die plek moesten zij wel delen 
met Ton Scholte en Wim Maar-
schalk. Ik heb inmiddels afgeleerd 
na de voorlaatste speelavond na-
men te noemen van ‘zekere’ pro-
motie- en degradatiekandidaten. 
In de A-lijn zijn er maar 4 paren 
van de 16 waarvoor niets meer 
op het spel staat en in de B-lijn 5.
Die kunnen dus niet meer promo-
veren of degraderen.
In de C-lijn zou de huidige num-
mer 10 in theorie nog de 3e pro-
motieplaats kunnen halen. We 
gaan het zien.

1e Koningsspelen Zorgboerderij 
Inner-Art groot succes!
Uithoorn - Op donderdag 26 
april was er op de zorgboerde-
rij voor het eerst de Koningsspe-
len. Er waren 8 verschillende on-
derdelen, zoals sjoelen, blikgooi-
en, ringwerpen en koekhappen. 
Daarnaast kon er nog geraden 
worden hoeveel spekjes er in de 
pot zaten.
Na het rouleren van alle spellen, 

was er de prijsuitreiking onder 
het genot van een lekker hapje 
en drankje!
Er was een prijs voor de degenen 
met de meeste punten, het spor-
tiefste/meest enthousiaste team 
en een prijs voor degene die het 
aantal spekjes goed geraden had. 
Wat hebben ze een gezellige 
middag gehad!

Het gaat om tienden van 
procenten bij De Legmeer
Uithoorn - In de A-lijn legt men 
het vuur wel heel nadrukkelijk 
na aan de schenen. De plaatsen 
één, twee en drie eindigden bin-
nen de 0,6 procent van elkaar. Na-
dat de kruitdampen waren opge-
trokken werden Cora de Vroom & 
André van Herel als eerste zicht-
baar met 58,93%, gevolgd door 
Joop van Delft & Frans Kaandorp 
met 58,63 en Mieke van den Ak-
ker & Lijnie Timmer met 58,33%! 
Ben ten Brink & Jan Bronkhorst 
deden eindelijk weer eens mee 
om de knikkers en werden vier-
de met 55,95% en de vijfde plek 
werd, weer  geheel in de stijl van 
deze avond, gedeeld door Son-
ja & Hans Selman en Jan Egbers 
& Ben Remmers met voor beide 
paren 51,49%. Dat kan nog leuk 
worden in deze lijn! In de B- lijn 
daar en tegen was er een dui-
delijk  dominant paar. Renske & 
Kees Visser legden de tegenstan-
ders  het zwijgen op met een sco-
re van 61,81%. 

Zweitje
Op twee finishten Gerda van 
Liemt & Els van Wijk met 56,60%, 
die lijken het zweitje weer goed 
te pakken te hebben. Froukje 

Kraaij & Rini Tromp doen het toch 
ook wel verrassend goed door 
met 55,42% derde te worden. 
Tonny & Otto Steegtra kwamen 
als vierde met 54,51% door en 
de laatste ereplaats was voor Co-
ra de Vor & Bep de Jong met een 
score van 50,69%. In de C- lijn zet-
ten Marjan & Jan Wille even iets 
recht door nu het beste resultaat 
van allen te behalen met 67,56%. 
Ook Tom de Jonge & Herman Ver-
municht vijzelden het vertrou-
wen op als tweede met een per-
centage van 63,69, waarmee ze 
Marijke & Ger van Praag, die op 
63,39% uitkwamen, dus net voor 
bleven. Riet & Wim Beijer hielden 
de gang naar hoger op er in door 
nu met 61.01% vierde te worden 
en Irene Hassink & Henriëtte Om-
tzigt sloten hier de top af met 
54,46% als vijfde. Volgende keer 
weer nieuwe kansen en  wilt U 
daar in de toekomst ook van kun-
nen profiteren, kom dan kaarten 
bij Bridgeclub De Legmeer. Elke 
woensdagavond in Dans & Party-
centrum Colijn aan de Industrie-
weg 20 te Uithoorn. Voor inlich-
tingen het secretariaat: e- mail 
gerdaschavemaker@live.nl, tele-
foon 06-83371540.

Klaverjasnomaden
Uithoorn -  Donderdag 26 april 
vond de 31e speelavond van 
dit seizoen in de Schutse plaats 
waaraan door 42 enthousiaste 
liefhebbers werd deelgenomen.
Deze keer was het Johan Zelden-
thuis die er met de hoofdprijs van 
door ging. Zijn totaalscore be-
droeg maar liefst 7579 punten. 
Het zilver ging deze avond naar 
Gonny de Kuiper. Haar totaal be-
droeg 7383 punten terwijl Joke 
Veenhof  goed was voor brons 
met 7312 punten. Al met al werd 
er deze avond behoorlijk hoog 
gekaart. Zoals elke kaartavond 
het geval is zijn er winnaars maar 
ook iemand die als laatste ein-
digt. Dit keer zat het Jo Smit  niet 
erg mee. Zij wist in totaal slechts 
4856 punten bij elkaar te sprok-
kelen en kwam  hierdoor in aan-
merking voor de poedelprijs. Om 
dit leed toch enigszins te ver-
zachten mag zij de eerstvolgen-

de kaartavond  een heerlijk  flesje 
wijn in ontvangst nemen. 
De marsenprijzen, bestaande 
uit door DUO plant  verzorgde 
prachtige boeketten bloemen, 
waren deze avond voor Mia Ken-
ter, Hans Heere, Betty Verhaegh 
en Gonny de Kuiper terwijl de ca-
deaubonnen, eveneens te beste-
den bij DUO plant, in deze cate-
gorie gewonnen  werden door  
Gerrit Vink, Egbert Verkerk, Her-
man de Jong en wederom Gon-
ny de Kuiper. De  marsenprijzen 
bestaande uit een fles wijn gin-
gen deze keer naar Corrie Smit, 
Richard van den Bergh, Gijs Brozi-
us en Gerrie Ruimschot. Alle win-
naars van harte proficiat.  
De eerstvolgende kaartavond 
vindt weer  plaats op donderdag  
4 mei  in de Schutse, Merodelaan 
1 te Uithoorn. Aanvang 20.00 uur. 
Ook dan is iedereen uiteraard 
weer van harte welkom.

Bridgevereniging Uithoorn
Regio - Maandag 30 april werd 
met 28  paren de  3”ronde  van de  
6”zitting van de paren competitie 
van vereniging Uithoorn (B.V.U) 
gespeeld in de barzaal van sport-
hal de Scheg In deze ronde ging 
in de A-lijn de 1e plaats naar Hans 
Wagenvoort & Nico v/d Meer met 
62,29%  op de 2e plaats eindigde 
Greet & Henk stolwijk met 59,31% 
en op de 3e plaats Ans Bregge-
man & Lia Guijt met 59,03% in het 
algemeen klassement staan Ans 
& Lia fier aan kop. In de B-lijn ging 
de 1e plaats naar Cees Harte & 
Jos v Leeuwen met 52,85% die op 
koers liggen voor terug keer naar 
de A-lijn  op de 2e plaats eindig-
de Fons Roelofsma & Ton Ter Lin-
den met 59,03% op de 3e plaats  
Tonny Godeftoy & Harry Rubens 

met 56,60% die hun inzinking te 
boven zijn. In het algemeen klas-
sement in de B-lijn staan Cees en 
Jos  aan kop. Het is de BVU er veel 
aan gelegen om zoveel mogelijk 
instroom te krijgen van nieuwe 
bridgers. Zo geven we regelma-
tig bridgelessen. Bent u een be-
ginnend bridgepaar (of thuisbrid-
gers) dat ook het verenigingsle-
ven wil leren kennen, dan kunt u 
zich bij de BVU opgeven om ge-
heel vrijblijvend een paar keer 
mee te spelen op de maandag-
avond en de sfeer te proeven. 
Voor nadere informatie en/of lid 
worden van de BVU kunt u con-
tact opnemen met Hans Wagen-
voort tel. 06-53 368 948 of via de 
mail: wagenvoorthans@gmail.
com.
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Beursvloer matches gerealiseerd

Bridgevereniging Mijdrecht
Mijdrecht - Maandag avond was 
er de 2de ronde. Gezellig druk 
en er werd geconcentreerd ge-
speeld. In de A-lijn werd er in het 
eerste spel al een kleine slem uit-
geboden en gespeeld. De late-
re winnaars scoorden hier een 
6SA contract als enige. Mooi re-
sultaat. Het waren De Cock Tuyn/ 
Aartse Tuin. Als 2de scoorde het 
paar Slijkoord/vd Zwaard ook al 
sterk. Met 59,17%. 3de werd het 
damespaar Bots/Ruygrok In de B 
lijn was het zeker spannend. Ver-
schil tussen winnaars en  de rode 
lantaarn was maar 8%. Uiteinde-
lijk trok het paar Bosman aan de 
langste touwtjes met 53%. In de 
C waren de verschillen enorm. Er 
zat geen slem vanavond. Koppel 
Tijssen/de Ruiter waren de win-
naars met 61,6%. Nummer 2 en 
3 volgens pas met 56%. De don-
derdagmiddag afdeling speelde 
haar 3 de zitting van deze com-

petitie. Buiten was het al weer 25 
graden, binnen iets minder. Het 
lukte  paar de Jong/ Teusink om 
een kleine slem 6SA uit te spelen. 
Zij scoorde hiermee 100%.Was 
niet genoeg voor de overwin-
ning, want die gaat over 24 spel-
len. Uiteindelijk werd familie v/d 
Meer 1ste met  de  monstersco-
re van 67%, De volgende in de A 
lijn scoorde uiteindelijk 5% min-
der. Het betrof koppel Bergen/
Voskamp. In de B lijn was de strijd 
scherper. Hier wist echtpaar van 
Klaveren te winnen met 62% op 
de voet gevolgd door Stappers/
Pierrot en Venhuizen/de Goede. 
Het was in ieder geval een heel  
enerverend en gezellige middag.
 
Mocht u geïnteresseerd in een 
gezellige bridgemiddag neem 
dan contact op met het secreta-
riaat, email: secretariaat.bvm@
gmail.com.

De Vinken blijft winnen
Vinkeveen - Afgelopen zater-
dag won het eerste achttal van 
De Vinken de thuiswedstrijd te-
gen de mogelijke degradant Tri-
az. Een sterke eerste helft werd 
gevolgd door een dito tweede. In 
die eerste helft bleek dat Vinken’s 
aanvoerster Annick Stokhof weer 
op scherp stond. Maar liefst zes 
maal liet zij het publiek juichen. 
Gideon Leeflang, Jerom Stokhof, 
Lieke Melchers, Dorien Verbrug-
gen en Kelvin Hoogeboom zorg-
den voor de andere vijf thuisdoel-
punten voor rust. Met 11-5 werd 
de thee opgezocht. In de tweede 
helft was er ook weinig te duch-
ten van de Amsterdammers. Wel-
iswaar werd een tussenstand van 
14-11 genoteerd, maar uiteinde-
lijk zegevierden de volgelingen 
van Dirk van der Vliet met een rui-
me voorsprong: 21-12.
Annick Stokhof maakte er na 
rust nog twee, dat deden Gideon 
Leeflang, Rutger Woud en Kelvin 
Hoogeboom ook. En terwijl Fen-
ne Claassen en Emese Kroon af en 
toe van plek wisselden pakten Je-
rom Stokhof en Dorien Verbrug-
gen ook nog een doelpuntje mee.
De concurrent voor de tweede 
plek, het Linschotense Luno, liet 
verrassend de punten liggen in 
Limmen. De Vinken staat nu vijf 

punten los, maar... de volgende 
wedstrijd (12 mei) is tegen kam-
pioen Atlantis. Op doelsaldo zijn 
de Mijdrechtenaren al zeker van 
het kampioenschap. Zij hebben 
nog geen enkel punt laten liggen 
en de verwachting is niet dat zij 
dit in de laatste drie wedstrijden 
opeens wel zouden doen. 
In die laatste drie wedstrijden 
moet De Vinken nog een keer 
winnen (of gelijk spelen) om de 
tweede plaats vast te houden en 
in aanmerking te komen voor 
promotiewedstrijden.

Groep 8 De Eendracht  
voetbalkampioen
Mijdrecht - Een ruwe schets van 
het weer: zware bewolking, af 
en toe een bui regen en geluk-
kig ook nog wat zon. Het voet-
balteam van groep 8 van OBS De 
Eendracht heeft er weinig van ge-
merkt. Er waren vooral tactisch 
slimme wedstrijden, juweeltjes 
van acties en serieuze pauzebe-
sprekingen. Wedstrijd na wed-
strijd werd gewonnen en de hoop 
nam toe dat ze na jaren van flink 
oefenen en hoge klasseringen 
eindelijk het hoogste podium 
konden halen. Aan het einde van 
de middag was het zover, de laat-

ste wedstrijd tussen Eendracht en 
Hofland zou beslissen wie er met 
de eerste prijs naar huis zou gaan. 
Onder grote belangstelling werd 
deze wedstrijd gespeeld en wat 
was het mega spannend, want 
het team van de Hoflandschool 
was niet gemakkelijk te verslaan! 
Bij het laatste fluitsignaal werd 
het duidelijk: Eendrachtig samen-
spel werd beloond met de kampi-
oensbeker en het team ging even 
flink uit zijn dak! Gefeliciteerd 
groep 8 van OBS De Eendracht, 
wat een knappe prestatie!

Atalante MB1 haalt titel 
binnen in slotwedstrijd
Vinkeveen - Op dinsdagavond 
24 april kwam er een succes-
vol einde aan toch wel een lood-
zwaar volleybaljaar. Want ga er 
maar aan staan. Het speelveld 
werd door de overgang van de 
C naar de B jeugd zo maar 2 me-
ter langer.  Het volleybalseizoen 
17/18 werd nog begonnen met 3 
spelverdelers in een systeem met 
2 spelverdelers en iedereen een 
vaste plaats in het veld. Maar dat 
diende plotseling aangepast te 
worden toen halverwege het sei-
zoen 2 spelverdelers geblesseerd 
raakten. In no-time moesten de 
meiden het 1-5 systeem onder de 
knie krijgen.
Maar alle nieuwigheden werden 
enorm snel door het team opge-
pakt. De eerste seizoenhelft werd 
er al goed gepresteerd hetgeen 
resulteerde in een nette 2e plaats 
net achter de kampioen VV Am-
stelveen. De 2e seizoenhelft leek 
op papier nog zwaarder te wor-
den.
De kampioen had besloten niet 
te promoveren en er zat ook nog 
een gedegradeerd team in de-
zelfde klasse met enorm veel 
lengte. Na een wat stroef begin 
van de 2e seizoenhelft met 2 ge-
lijke spelen kwamen de dames 
echt op stoom rond de voorjaars-
vakantie. Een tweetal dik verdien-

de overwinningen tegen de uit-
eindelijke nummer 2 Oradi/Om-
nia legde de basis voor het late-
re kampioenschap.

Titel
Uitgerekend tegen het team dat 
de eerste seizoenhelft kampioen 
was geworden kon de titel be-
haald worden. Dat was dan niet 
helemaal niet meer hetzelfde 
team als in de eerste helft, maar 
toch. Dat volleybal tegenwoor-
dig wordt gewonnen achter de 
servicelijn werd in deze wedstrijd 
wel bewezen door beide teams. 
De ene service vloog nog harder 
en meer geplaatst over het net 
dan de ander. Toch bleek ook al 
gauw dat de vaste patronen er 
bij Atalante beter in zaten dan bij 
Amstelveen. Dat werd nog aan-
gevuld met een stukje werklust 
en de absolute wil om te winnen. 
Alleen in de tweede set kregen 
de meiden geen vat op de har-
de services van de tegenstan-
der. Die set werd dan ook terecht 
verloren. Maar vooral de eerste 
en de derde set werden overtui-
gend gewonnen waarna ook nog 
de spannende laatste set met 26-
24 werd binnen gesleept. Onge-
slagen kampioen! Een pracht re-
sultaat van dit frisse en leergieri-
ge team.

De Ronde Venen - Maar liefst drie 
matches kwamen eraan te pas 
om twee wensen van badminton 
vereniging Veenshuttle in vervul-
ling te laten gaan. Om de spelers 
en bezoekers van de badminton 
vereniging een welkom gevoel te 
geven bij de vereniging werd het 
idee geopperd om een rolbanner 
te realiseren. Ook een mooi span-
doek voor in de zaal tijdens wed-
strijden en bij toernooien zou een 
welkome aanvulling zijn. Hier-
voor zijn echter een aantal zaken 
nodig. Diverse suggesties voor 
het ontwerp werd door leden 
aangedragen. Hier kwam ook de 
wens naar voren om het logo aan 
de tijd aan te passen. Hans Bou-
man van B2U bood spontaan aan 
om het ontwerp door een de-

signbureau te sponsoren. Op de 
beursvloer van 2017 werd een 
match gemaakt met HCM, Han-
dels Company Mijdrecht, om de 
rolbanner te produceren en leve-
ren. Het ontwerp had toch meer 
voeten in de aarde dan verwacht. 
En de beursvloer van 2018 kwam 
alweer in beeld. Daar kwamen we 
in gesprek met Marco van Daalen 
van de Mijnreclamevlag.nl. 

Spandoeken
Hij bleek ook spandoeken in zijn 
programma te hebben. En de 
match werd gemaakt. Maar ook 
voor het spandoek hadden we 
een ontwerp nodig. Hier spraken 
we Chantal, van Zaat’s idee voor 
op de beursvloer en de match 
werd al snel gemaakt. De produc-
tie van alle producten werd zoda-
nig op elkaar afgestemd dat tij-
dens het 40-jarig jubileumfeest 
van de vereniging beide eind-
producten onthuld zouden wor-
den. En dus vroeg Rob Blokhuis, 
de nieuwe voorzitter van de bad-
minton vereniging, 21 april jl. bij 
de opening van het feest eerst 
Hans Bouman de rolbanner te 
onthullen met daarop o.a. het 
nieuwe logo van de vereniging 
en daarna aan Chantal Zaat, van 
Zaat’s idee, het spandoek te ont-
hullen. Helaas konden Marco van 
Daalen van de Mijnreclamevlag.
nl en Jurgen van HCM hier niet 
bij aanwezig zijn door andere ver-
plichtingen. Groot applaus kwam 
er van de meer dan 80 aanwezi-
gen bij het zien van de prachti-
ge modern vormgegeven ban-
ners. Een woord van dank aan al-
le mensen en bedrijven sloot de-
ze opening van het feest af waar-
na men aan de vele verschillen-
de spellen kon beginnen die het 
feest comité had georganiseerd.

Punt Argon tegen Zwaluwen 
brengt geen lente
Mijdrecht - Ondanks dat Ar-
gon een punt meenam uit Vlaar-
dingen is het nu definitief. Na al 
maanden met één been in de 
eerste klasse te hebben gestaan 
is het nu werkelijkheid: Volgend 
seizoen speelt Argon in de eerste 
klas. Tegen Zwaluwen is het niet 
gelukt de degradatie nog een 
paar weken uit te stellen, na een 
eerste helft waarin de thuisclub 
de bovenliggende partij was, 
speelde Argon na rust een goede 
wedstrijd. Na een 2-1 stand hal-
verwege trok Argon in de tweede 
helft de stand weer recht. Maar 
tot winst kwam Argon niet. Ar-
biter Henshuijs vestigde de aan-
dacht op zich en deelde maar liefs 
vijf gele kaarten uit en twee rode, 
maar wie nu denkt dat het een ru-
we wedstrijd was komt bedrogen 
uit. Het eerste plaagstootje in de-
ze wedstrijd kwam op naam van 
Argon, de poging kwam van de 
voet van Imar Kort maar het lage 
schot werd een prooi voor doel-
man Marvin van Tienen. Daar-
na was het de beurt aan Zwalu-
wen dat een paar maal gevaarlijk 
werd, Scholman zijn kopbal werd 
door Antonioli gestopt en dat lot 
onderging ook de pogingen van 
De Nijs. Na ruim een kwartier 
kwam Argon op voorsprong, een 
actie van Ian Refos over de vleu-
gels waarbij hij op snelheid pas-
te naar Gerard Aa�es die de bal 
laag en hard inschoot 0-1. Bij-
na in dezelfde minuut werd Ar-
gon weer gevaarlijk, een voor-
zet van Chris Daal (debutant) van 
rechts kwam voor het chocolade-

been van Stefan Tichelaar met als 
gevolg dat de bal hoog over het 
doel ging. Echter de voorsprong 
van Argon duurde slechts vier 
minuten, een voorzet van We-
ver werd door de vrijstaande Van 
Mullem ingekopt 1-1. Vervolgens 
liet de scheidsrechter weer van 
zich spreken, een gemakkelijk ge-
geven strafschop werd door Krz-
naric dankbaar verzilverd 2-1. Na 
de thee speelde Argon duidelijk 
sneller en alerter en dat resulteer-
de bij vlagen in leuke combina-
ties en ook meer mogelijkheden, 
wel moest Argondoelman Rome-
ro Antonioli een paar maal red-
dend optreden. Toen Van Mullem 
alleen op Antonioli afliep haal-
de hij de bal van de schoen en 
moest hij na een vrije trap ook 
knap gestrekt. Maar tien minuten 
na rust kreeg Argon dan toch zijn 
aansluitingstreffer, Mark van der 
Weijden op links doorgebroken 
schoof de bal keurig binnen 2-2. 
Argon ging nog even door maar 
had geen geluk, een schot van 
Stefan Tichelaar werd door een 
speler van de doellijn gehaald en 
een voorzet van Chris Daal werd 
net niet benut. In die fase kreeg 
een speler van Argon rood van de 
scheidsrechter en enige minuten 
later mocht ook een speler van 
Zwaluwen de kleedkamer opzoe-
ken. Met Dylan Bergkamp voor Ti-
chelaar ging Argon de slotfase in. 
Van der Weijden mikte te hoog 
en Refos zag keeper Van tienen 
ingrijpen. Aan de andere kant 
moest Antonioli ingrijpen. Een 
verdiend gelijkspel.

Tafeltennistoernooi DRV
De Ronde Venen - Op vrijdag 18 
mei organiseert Veenland tafel-
tennis een kennismakingstoer-
nooi voor Ronde Veners van 18 
jaar en ouder. Vaak zien we men-
sen in hun vakantie genieten van 
het tafeltennissen op een cam-
ping of schoolplein.
U krijgt nu de unieke kans dit bij 
ons in Willisstee te doen en uw 
talenten te meten met anderen. 

Plezier maken op een gezonde 
manier! Vanaf 19.45 uur begint de 
inloop en vanaf 20 uur beginnen 
de wedstrijdjes. Om de kosten te 
bestrijden vragen we 5 euro in-
schrijfgeld.
U kunt zich tot 14 mei aanmelden 
via tafeltennisderondevenen@
gmail.com. Komt u ook?
De batjes, balletjes en tafels staan 
klaar!

Chris Daal veroverd de bal, Imar Kort en Ian Refos wachten af.
Foto: Hans van Gelderen. 






