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KORT NIEUWS:

Verloren:
Hanger met
draadjesketting
Uithoorn - Wie heeft mijn hanger (met ‘draadjesketting’) gevonden? De hanger is rond
met een zilveren schijfje. Het
is een aandenken aan mijn vorig jaar overleden zuster en wil
het graag terug! Ik ben de hanger vermoedelijk bij de Jumbo
verloren. Wie is er nog eerlijk
en geeft hem terug? Zal u zeer
dankbaar zijn, tel. 0297531912.

Elke dag het laatste
regionale nieuws!

zie onze site:
meerbode.nl
facebook.com/

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

www.goudwisselkantoor.nl

Ophelialaan 116 | 1431 HM Aalsmeer | 0297 - 32 58 37 | info@wittebolwijn.nl | www.wittebolwijn.nl

Verbod op All American Sunday
Uithoorn - Elk jaar organiseert ondernemer/eigenaar Han Nollen van
Café Drinken & Zo in de zomer het
erg in de belangstelling staande
evenement All American Sunday.
Vanwege de groeiende belangstelling de laatste keren op het evenemententerrein aan de Randhoornweg. Ook dit keer vroeg hij bij de
gemeente een vergunning aan. Dat
zou voor de achttiende keer in succes zijn. Tot zijn verbijstering en grote teleurstelling werd die dit keer
geweigerd! “Burgemeester Oudshoorn vond het nodig mij dit op het
gemeentehuis persoonlijk te moeten meedelen. Zij is bang dat als
slecht bekend staande motorclubs
ook op bezoek komen. ‘Het is te

erg’…liet zij weten. Maar wat dan?
Er zijn nog nooit dergelijke motorclubs bij ons geweest en mochten
er wel leden daarvan ons ooit een
bezoekje hebben gebracht zijn daar
nooit problemen door geweest. Het
bleef altijd gezellig en er is nooit
iets gebeurd wat niet door de beugel kon,” vertelt Nollen. “Voor zover ik weet zijn er geen motorclubs
in Uithoorn van dat kaliber die ons
evenement op het oog hebben om
rotzooi te komen trappen en ik loop
toch al een aantal jaren mee in dit
metier. Natuurlijk, het zijn niet allemaal lieve jongens, dat is bekend.
Echter, tijdens ons evenement heeft
men zich altijd keurig gedragen. Ik
ben als organisator altijd met res-
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Vervolg elders in deze krant.

Nieuwe directeur R.K.
scholengemeenschap Thamen
Uithoorn - Op unanieme voordracht
van de benoemingsadviescommissie heeft het College van Bestuur van
stichting IRIS besloten om mevrouw
M.P.G. (Mary) Krouwel MEM te benoemen tot directeur van R.K. Scholengemeenschap Thamen in Uithoorn. Mary Krouwel volgt per 1 augustus 2017 de huidige directeur, Ger
Jägers, op. Ger Jägers vertrekt per 1
augustus met prepensioen. Hij is dan
ruim tien jaar verbonden geweest
aan de school die onder zijn bevlogen leiding de onderwijsvernieuwing

Gem

pect behandeld en ben ook nooit
lastig gevallen noch andere mensen of bezoekers. Maar misschien
weet de burgemeester meer dan ze
wil vertellen. Zij is tot nu toe altijd
een voorstander geweest en heeft
het evenement altijd gepromoot. Ik
weet niet wat er intussen is voorgevallen. Vorig jaar na de evaluatie
hebben we nog gesproken over de
mogelijkheid dat de vergunningen
wat makkelijker konden worden afgegeven omdat het al jaren goed is
gegaan. En nu word je hiermee geconfronteerd.” aldus Nollen die nog
helemaal ondersteboven is van het
bericht.

Open Tuinen Weekend
Uithoorn/De Kwakel
Uithoorn - In het weekend van 10
en 11 juni organiseert Groei & Bloei
weer hun jaarlijkse Open Tuinen
Weekend. Dit jaar is gekozen om de
hele route in Uithoorn en De Kwakel te organiseren. Bent u de trotse bezitter van een mooie siertuin
of moestuin en wilt u andere lief-

hebbers mee laten genieten van uw
tuin? Geef u dan op voor het Open
Tuinen Weekend. Het maakt niet uit
hoe klein of groot uw tuin is. De tuinen zullen open zijn op 10 en 11 juni van 10.00 tot 17.00 uur. Spreekt dit
u aan of hebt u nog vragen? Bel dan
met tel. 06 47304966

in het VMBO op eigen wijze heeft
vormgegeven. Mary Krouwel heeft
ruime ervaring in het VMBO. Vanaf 2002 heeft zij diverse directeursposities vervuld. Op dit moment is
zij directeur van MAVO Doorn bij de
scholengroep OSGS Schoonoord. De
benoemingsadviescommissie heeft
Mary Krouwel leren kennen als een
persoon met hart voor het VMBO.
Door haar kwaliteiten en ervaring is
zij uitermate geschikt om leiding te
geven aan de verdere ontwikkeling
van RKSG Thamen.
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Wie o wie heeft onze
plantenbak geleend ?

voor het
gemeentenieuws
zie pagina 2

ADVERTEREN?

Uithoorn - Al vele jaren hadden we
altijd twee mooie plantenbakken.
En dan opeens in de vroege ochtend van donderdag op vrijdag jl. is
er een geïnteresseerde langs gekomen en heeft er zo maar één meegenomen. Nu staat er dus nog maar
één zielig voor onze winkeldeur. Wie

IN DE

INfoRmATIE:
✆ 0297-581698
✆ 06-53847419
✉ VERkoopUITHooRN@
mEERboDE.Nl

HARTELUST B.V.

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

Miele specialist

Eigen technische dienst

Geen krant?

0297-581698

o wie heeft onze straatverfraaier gezien? Hopelijk is er een lieve moeder op moederdag hier blij mee gemaakt maar het is spijtig dat het
verfraaien van je winkelpand in deze tijd helaas niet meer mogelijk is.
Haarmode Privé/ Jan & Nikkie Zut,
Johan de Wittlaan 50, Uithoorn.

KWF-afdeling Uithoorn
zoekt versterking

Jaarlijkse uitje van Dragersgilde
St Godefridus
De Kwakel - Godefridus is het dragersgilde dat zijn vrijwilligers van
RK parochie van De Kwakel die de
overleden parochianen op passende en nette wijze naar hun laatste
rustplaats brengen op het kerkhof
of naar het crematorium. En eens
per jaar maken ze een uitstapje die
bestempelen ze dan als Uit Zonder Lijk. Ze vertrokken vorige week
woensdag met 31 icl vrouwen en/

of partners woensdag naar een altijd geheime bestemming. De bus
ging nu richting De Haag waar ze
een korte rondtoer maakte en aankwamen in Wassenaar in het Louman museum. Daar werd de koffie
gebruikt met een gebakje.
In dat museum stonden 2 gidsen
klaar om hen in een 90 minuten
lange wandeling rond te leiden door
een schat aan oude klassieke auto

s en motoren. Na een uitstekende
lunch met de bus naar het Buitenhof in De Haag waar ze een rondleiding kregen en waar we de ridderzaal, 1e en 2e kamer werd bezocht. Rond 17.00 uur de bus weer
in richting De Kwakel, waar in Bistrio 9 voor een borrel en een heerlijk
diner klaar stond.
Foto Ben Plasmeijer.

Uithoorn - Alleen in Uithoorn krijgen elk jaar al 160 mensen de diagnose kanker. Daarom organiseert
KWF-afdeling Uithoorn al jarenlang
de collecteweek. Dit jaar zijn er extra vrijwilligers nodig voor de organisatie. In de 1e volle week van september komen er bijna 90 vrijwilligers in Uithoorn in actie en wordt
er huis-aan-huis en op straat gecollecteerd voor wetenschappelijk
kankeronderzoek. In 2016 is er in
totaal 10.300,- opgehaald. Dit jaar
is de KWF-collecteweek van 3 t/m 9
september en de KWF-afdeling probeert met extra vrijwilligers de opbrengst van 2016 te overtreffen. De
KWF-afdeling in Uithoorn organiseert niet alleen de collecteweek,
maar zet zich het hele jaar door in
om de kankerbestrijding onder de
aandacht te brengen. Iris Candido,

relatiemanager bij KWF, vertelt: “Als
vrijwilliger ben je als het ware een
ambassadeur van KWF Kankerbestrijding en zorg je ervoor dat mensen weten waarom onderzoek nog
steeds heel belangrijk is. Je kunt zo
direct een bijdrage leveren aan de
kankerbestrijding in je eigen gemeente.” Sinds de oprichting van
KWF in 1949 is de 5-jaarsoverleving van patiënten van 25% gestegen naar 62%. “Dat is natuurlijk geweldig,” zegt Candido, “maar we zijn
er nog niet. Elk jaar krijgen 44.000
Nederlanders de diagnose kanker.”
De KWF-afdeling Uithoorn heeft de
onderstaande vrijwilligersvacatures:
Secretaris , Wijkhoofden en Collectanten . Neem voor meer informatie
of om je aan te melden contact op
met Iris Candido via t: 06-22510074
of e: icandido@kwf.nl.
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GEMEENTENIEUWS
COLOFON
www.uithoorn.nl
www.twitter.com/Gem_Uithoorn
www.facebook.com/gemeenteuithoorn
7 dagen per week, 24 uur per dag

Gemeentewerf en
scheidingsdepot

Gemeentehuis

Ruimte huren?

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

08.30-17.00 uur
08.30-12.00 uur

Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
gemeente@uithoorn.nl

Klant Contact Centrum /receptie
Zonder afspraak:
ma., di., do.
woensdag
vrijdag

08.30-17.00 uur
08.30-20.00 uur
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)
Telefonisch spreekuur 0297-513111:
ma. t/m vr.
09.00-10.30 uur
Inloopspreekuur:
woensdag
13.00-17.00 uur

ma., wo., vr., za.

09.00-12.30 uur
13.00-16.30 uur

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

Openbare vergaderingen
welstandscommissie

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

Commissievergaderingen

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

Burgemeester of wethouder
spreken?

U kunt een afspraak maken via 0297513151 of een e-mail sturen met uw
vraag of opmerking:
gemeente@uithoorn.nl

Redactie

Team Communicatie,
bekendmakingen@duoplus.nl

Fiets ook veilig, blijf offline

Afwijkende openingstijden

De smartphone speelt een grote rol
in het leven van jongeren, ook als
ze aan het verkeer deelnemen. Veel
jongeren lezen en schrijven berichtjes tijdens het ﬁetsen. Ook kijken ze
vaak ﬁlmpjes op de ﬁets. Het is daarom niet zo vreemd dat smartphonegebruik een rol speelt bij één op de
vijf ﬁetsongelukken waar een jongere bij betrokken is. ‘Smartphonevrij’
ﬁetsen is een stuk veiliger, om dat te
stimuleren is er de Fietsmodus-app.
Heb je de app nog niet? Download
hem nu, beschikbaar voor IOS en
Android.

Burgerzaken, KlantContactCentrum en receptie
Donderdag 25 mei 2017 (Hemelvaartsdag); hele dag gesloten
Vrijdag 26 mei 2017; hele dag gesloten
Maandag 5 juni 2017 (Tweede Pinksterdag); hele dag gesloten

Hoe werkt fietsmodus
De Fietsmodus-app verleidt jongeren om tijdens het ﬁetsen hun smartphone niet te gebruiken. Met een beloning in het vooruitzicht laten we
jongeren vrijwillig het veilige gedrag
ervaren. Wanneer ze dat een aantal dagen doen, neemt de kans toe
dat ‘smartphonevrij’ ﬁetsen hun nieuwe gewoonte wordt. Volgens wetenschappelijk onderzoek werkt belonen van veilig gedrag beter bij jongeren dan het ontmoedigen van onveilig gedrag en ze confronteren met
de gevaren.
Maak kans op mooie prijzen
Deelnemers die veel en minder ﬁetsen hebben een gelijke kans op prijzen, omdat Fietsmodus werkt met
een maximale dagscore. Die kun je
bereiken in één rit of in meerdere ritten op een dag. Bij 6 keer de maximale dagscore maak je al kans op
een bioscoopkaartje en bij 10 keer op
een speakerboxje. Je kunt de Fietsmodus-app dus altijd gebruiken.

-

driekwart van de Fietsmodusdeelnemers tussen de 12 en 24
jaar is en de helft tussen 12 en 16
jaar oud is?

De fietsmodus app
De app is beschikbaar voor Android
(versie 4.0.3 en hoger) en IOS (versie 8.0 en hoger) en gebruikt GPS
om te kunnen vaststellen welke afstand iemand in Fietsmodus heeft afgelegd. De app maakt minimaal gebruik van het GPS-signaal, waardoor
het batterijgebruik zo laag mogelijk
blijft. Nadat het aantal gescoorde
punten is bepaald, worden alle GPSgegevens direct verwijderd. Er wordt
dus niet bijgehouden wie waar heeft
geﬁetst. Fietsmodus is een initiatief
van het ministerie van Infrastructuur
en Milieu.
Aan de slag
- Download de Fietsmodus-app
en activeer hem voordat je op de
ﬁets stapt.
- Fiets naar je bestemming zonder
je mobiel te gebruiken.
- Toch even je mobiel checken?
Stap af en zet de app uit. Zet hem
weer aan voordat je verder gaat
rijden.
- Om een score te behalen moet je
minimaal 1 kilometer ﬁetsen zonder je mobiel te gebruiken.
- Bekijk na je rit in de statusbar of
je al kans maakt op een prijs.

Inloopbijeenkomst
Kootpark-Oost
Op 31 mei organiseert de gemeente samen met UBA Projectontwikkeling B.V. een inloopbijeenkomst over
Kootpark-Oost. De bijeenkomst is
van 17.00 tot 20.00 uur in het voormalige Rabobankkantoor aan de
Sportlaan 10. U kunt binnenlopen op
een moment dat u het beste uitkomt.
Het gebied tussen het Burgemeester Kootpark, Zijdelweg, de Jacob
Obrechtweg en de Koningin Máximalaan is op dit moment voor een
deel bedrijventerrein. De gemeenteraad heeft in de structuurvisie (2011)
vastgesteld dat het gebied een
woongebied (Kootpark-Oost) moet
worden als die kans zich voordoet.
Onlangs heeft UBA Projectontwikkeling B.V. het terrein van Connexxion en het voormalige gebouw van de

Rabobank gekocht. Het Connexxion-terrein om woningen op te bouwen, het kantoorgebouw wordt omgevormd tot appartementen.
De gemeente maakt een visie voor
het totale gebied. UBA is daar ook
bij betrokken om meteen een invulling te kunnen maken voor het Connexxion-terrein.
Tijdens de bijeenkomst kunt u zien
wat de uitgangspunten zijn waarbinnen de plannen in het totale gebied
ontwikkeld kunnen worden. U kunt
ideeën aandragen voor de verdere
uitwerking. Er liggen eerste schetsen met verschillende mogelijkheden voor de invulling van het Connexxion-terrein waarover wij graag
uw mening horen. En u kunt de tekeningen voor de transformatie van de
voormalige Rabobank inzien.

INFORMATIEAVOND

Meer informatie
Voor meer informatie kijk op
ﬁetsmodus.nl

Multifunctioneel
sportveld in de
Groen-Rode Scheg

Wist je dat
- modus al bijna 250.000 mensen
de Fietsmodus-app minstens één
keer hebben gebruikt?
- er dankzij Fietsmodus ruim 2,5
miljoen ‘smartphonevrije’ kilometers zijn gereden?
- bijna 3 op de 4 jongeren positief
staan tegenover Fietsmodus en
denken dat Fietsmodus leidt tot
minder smartphonegebruik op de
ﬁets?

Op woensdag 31 mei 2017 is van 17.00-19.00 uur een
informatieavond in de aula van basisschool ’t Startnest, Arthur van
Schendellaan 100-E in Uithoorn. Deze inloopavond gaat over de
aanleg van een multifunctioneel sportveld in het park de Groen-Rode
Scheg. De omwonenden van het park zijn met een huis-aan-huis
brief al geïnformeerd.
Tijdens de inloopbijeenkomst is er de gelegenheid het ontwerp van
het sportveld te bekijken en vragen te stellen aan de initiatiefnemers,
de ontwerpers en medewerkers van de gemeente.

O F F I CI Ë L E ME D E D E L IN GE N E N B E K E N D MA K IN GE N
De ofﬁciële mededelingen en bekendmakingen zijn een wekelijkse publicatie van de gemeente Uithoorn. In deze rubriek staan ofﬁciële mededelingen
en bekendmakingen die voor u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van
bouwplannen of verkeersbesluiten bij u in de buurt. Bovendien wordt vermeld waar u de plannen kunt bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. Helaas is het niet altijd mogelijk om moeilijk leesbaar taalgebruik te
vermijden. Mocht u vragen hebben over de rubriek, belt u dan gerust met
Publiekszaken, telefoon 0297 513111, of u kunt mailen naar gemeente@uithoorn.nl. U kunt de ofﬁciële mededelingen en bekendmakingen ook vinden
op www.uithoorn.nl.
PROCEDURE
Ter inzage
Stukken die ter inzage liggen kunnen door iedereen worden ingekeken. De
stukken liggen ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum (Laan van
Meerwijk 16) tijdens de openingstijden. Alleen wanneer dat is aangegeven
liggen de stukken ook ergens anders ter inzage zoals bij de openbare bibliotheek De Hoeksteen of dorpshuis De Quakel. De openingstijden van
het gemeentelijk informatiecentrum 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 belanghebbenden bezwaar indienen. Bezwaren moeten voorzien zijn van motivatie en schriftelijk
worden ingediend bij burgemeester en wethouders van Uithoorn (Laan van
Meerwijk 16) tenzij anders vermeld. Voor het verstrijken van de bezwaartermijn moet het bezwaarschrift zijn ingediend. Een bezwaarschrift heeft geen
schorsende werking. Dit betekent dat de vergunning voor het verstrijken van
de termijn al kan zijn uitgevoerd (met het risico dat het eventueel weer ongedaan moet worden gemaakt).
Voorlopige voorzieningen
Om ervoor te zorgen dat er geen gebruik wordt gemaakt van de vergunning,
kan een voorlopige voorziening worden aangevraagd. Het aanvragen van
een voorlopige voorziening kan bij de sector bestuursrecht van de arrondissementsrechtbank (voorzieningenrechter) via het adres: Postbus 75850,
1070 AW in Amsterdam. Een verzoek om een voorlopige voorziening moet
ook een motivatie bevatten. Voor het aanvragen van een voorlopige voorziening worden door de rechtbank kosten in rekening gebracht.
Beroep
Wij maken u erop attent dat u op grond van de Algemene wet bestuursrecht
binnen zes weken na verzending van onze beslissing in beroep kunt gaan
bij de sector bestuursrecht van de Rechtbank, Postbus 75850, 1070 AW
Amsterdam. Voor de behandeling van het beroepsschrift door de rechtbank
worden u grifﬁekosten in rekening gebracht. Een dergelijk beroepsschrift
heeft geen schorsende werking. Wel bestaat de mogelijkheid om de president van de rechtbank in Amsterdam te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Een gemotiveerd verzoekschrift kunt u daartoe tot hem richten. Voor het in behandeling nemen van een dergelijk verzoekschrift worden
u kosten in rekening gebracht.

DIGITALE BEKENDMAKINGEN
Een aantal bekendmakingen (verordeningen en verkeersbesluiten) worden
niet meer gepubliceerd in De Nieuwe Meerbode. Per 1 januari 2014 heeft de
overheid een verplichting gesteld om Algemeen verbindende voorschriften,
uitsluiten digitaal bekend te maken. U kunt de volledige teksten van verordeningen en verkeersbesluiten alleen nog digitaal inzien via www.ofﬁcielebekendmakingen.nl U kunt zich daar ook inschrijven voor een e-mailservice
om op besluiten uit de gemeente Uithoorn geattendeerd te worden.
Welke bekendmakingen vind ik op www.ofﬁcielebekendmakingen.nl?
- Verordeningen
- Verkeersbesluiten
- Ruimtelijke plannen (publicatie ook via de Gemeentepagina).
TER INZAGE
Tijdelijk:
- Voorontwerpbestemmingsplan Banken 1. Inzageperiode vrijdag 5 mei 2017 tot
en met donderdag 18 mei 2017. Inlichtingen bij A. Stevens, afdeling
INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING
De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.
De Kwakel
- Noorddammerweg nabij 1-kavel 2, aanvraag omgevingsvergunning voor het
oprichten van een woning. Ontvangen 26 april 2017.
- Hoofdweg 25, aanvraag omgevingsvergunning voor het uitbreiden van de bedrijfsruimte. Ontvangen 27 april 2017.
- Iepenlaan 30 te De Kwakel, aanvraag omgevingsvergunning voor het oprichten van een nieuwe woning. Ontvangen 3 mei 2017.
- Iepenlaan 45 te De Kwakel, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen
van een vlonder en steiger. Ontvangen 5 mei 2017.
De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof,
Park Krayenhoff, Buitendijks)
- Randhoornweg 90, aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een
startheuvel en een parc fermé. Ontvangen 10 april 2017.

Dorpscentrum
- Oranjelaan 36 te Uithoorn, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen
van een dakkapel. Ontvangen 1 mei 2017.
- Marktplein – evenementensteiger, aanvraag evenementenvergunning van muziekvereniging KNA voor het organiseren van Amstel Proms op 17 juni 2017.
- Marktplein – evenementensteiger, aanvraag evenementenvergunning van de
exploitant van Café The River voor het organiseren van Ibiza Night aan de Amstel op 3 juni 2017.
BESLISTERMIJN AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING VERDAGEN
Burgemeester en wethouders van de gemeente Uithoorn maken gebruik van hun
bevoegdheid om op grond van artikel 3.9, lid 2 van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht de beslistermijn met 6 weken te verdagen voor de hierna te noemen aanvraag:
De Kwakel
- Randweg 155, aanvraag omgevingsvergunning voor het wijzigen van het bestaande bedrijfsgebouw.

-

Noorddammerweg nabij 1, kavel 1, aanvraag omgevingsvergunning voor het
oprichten van een woning.
INGETROKKEN AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING

De Kwakel
- Poelweg achter 40, aanvraag omgevingsvergunning voor het oprichten van
een bedrijfsgebouw.
- Noorddammerweg 15, aanvraag omgevingsvergunning voor het oprichten van
een bedrijfsruimte ten behoeve van verhuur.
VERLEENDE (OMGEVINGS-)VERGUNNINGEN
Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar/beroep maken. Hoe
u dat moet doen leest u bovenaan in deze advertentie in het grijze kader.
Bedrijventerrein Uithoorn
- Johan Enschedeweg 19, omgevingsvergunning voor het uitbreiden van een
bedrijfsgebouw. Bezwaar: t/m 20 juni 2017.
De Kwakel
- Drechtdijk 95, omgevingsvergunning voor het oprichten van een woning. Bezwaar: t/m 13 juni 2017.
- Vuurlijn 24, verklaring van geen bezwaar aan Hockeyclub Qui Vive voor het
houden van een Jeugd Hockeytoernooi op 4 en 5 juni 2017.
- Wilgenhof 25, omgevingsvergunning voor het plaatsen van een erfafscheiding.Bezwaar: t/m 1 juni 2017.
- Iepenlaan 46, omgevingsvergunning voor het oprichten van een woning. Bezwaar : t/m 12 juni 2017.
- Vuurlijn ter hoogte van nummer 51, omgevingsvergunning voor het aanleggen
van een tijdelijke bouwweg t.b.v. de nieuwbouwwijk De Rietkraag. Bezwaar :
t/m 22 juni 2017.
De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof,
Park Krayenhoff, Buitendijks)
- Randhoornweg 100, verklaring van geen bezwaar aan de activiteitencommissie van De Legmeervogels voor het houden van een Sport en Spel weekend
van 16 t/m 18 juni 2017.

Dorpscentrum
- Raadhuisstraat, vergunning ingebruikname gemeentegrond verleend aan
aannemingsbedrijf Krimp b.v voor het plaatsen van een afvalcontainer periode van 1 t/m 14 mei 2017. Bezwaar t/m woensdag 14 juni 2017.
Thamerdal
- Burgemeester van Meetelenstraat nabij 44 t/m 52, omgevingsvergunning voor
het plaatsen van een palenmatras/keerwandconstructie. Bezwaar: t/m 21 juni
2017.

Zijdelwaard (Europarei)
- Helene Swarthlaan, omgevingsvergunning voor het oprichten van 20 woningen. Bezwaar t/m 12 juni 2017.
- Joost van den Vondellaan 33a, drank- en horecavergunning verleend aan
Drinkhut B.V. voor de slijterij Drinkhut. Bezwaar t/m 14 juni 2017.
Overige bekendmakingen Uithoorn - De Kwakel
- Evenementenvergunning verleend aan de heer Stolwijk voor het organiseren
van de Rolstoelvierdaagse van 27 t/m 30 juni 2017. Bezwaar t/m 22 juni 2017.

WWW.UITHOORN.NL

Veronica was 9 toen zij een
woningbrand overleefde…
watdoejijbijbrand.nl

WAT DOE

JIJ

BIJ BRAND?

Daar moet je nu over nadenken!
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DOKTERSDIENSTEN
Spoedgevallen overdag via
eigen huisarts en dan toets 1.
Spoedgevallen avond/nacht/
weekenden via huisartsenpost
Ziekenhuis Amstelveen,
tel. 020-4562000.
APOTHEEK
Apotheek Thamer Zijdelwaardplein 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 UithoornAalsmeer, Marijnenlaan 46, 1421
NH Uithoorn, tel: 0297-560627.
BRANDWEER & POLITIE
Brandweer, tel. 020-5556666.
Politie, tel: 0900-8844.

sinds 1888

COLOFON

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

Verschijnt woensdag
EDITIE 3:
UITHOORN, DE KWAKEL,
NES A/D AMSTEL
Uitgave van:
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht
130e jaargang

Kantooradres:
Anselmusstraat 19
3641 AM Mijdrecht
Tel. 0297-581698
Mobiel 06-53847419
Aanleveren van advertentie:
Dinsdag voor 10.00 uur
verkoopuithoorn@meerbode.nl
Advertentieverkoop:
Nel van der Pol
Kees Jan Koedam
Advertentie-tarieven:
op aanvraag
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Verschijnt woensdag
EDITIE 3:
UITHOORN, DE KWAKEL,
NES A/D AMSTEL
Uitgave van:
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht
130e jaargang

Aanleveren van advertentie:
Dinsdag voor 10.00 uur
verkoopuithoorn@meerbode.nl
Advertentieverkoop:
Nel van der Pol
Kees Jan Koedam
Advertentie-tarieven:
op aanvraag

OPLAGE: 14.900

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk
Verspreiding en bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433
Centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900

tjes vragen wij een kleine vergoeding. Voor de niet-proevers onder
ons is de bar van het dorpshuis gewoon geopend. Aanvang 20.30 uur
en de zaal gaat om 20.00 uur open.
Adres: Kerklaan 16, De Kwakel.
Hemelvaarstdag
Op Hemelvaartsdag (donderdag 25
mei) wordt de alom bekende Elisabeth fietstocht gereden. Men kan
starten tussen 10.00 en 12.00 uur
bij Dorpshuis de Quakel, Kerklaan
16. De inschrijfkosten zijn 3,00 euro per persoon. De tocht is ± 45 km
lang. Na afloop ontvangt u een leuke attentie.

Begeleider Eerste Opvang
Uithoorn - Wil jij vluchtelingen begeleiden bij hun start in de gemeente? Danis vluchtelingenwerk op zoek
naar jou! VluchtelingenWerk is een
onafhankelijke organisatie die de belangen behartigt van vluchtelingen
en asielzoekers in Nederland, vanaf het moment van aankomst tot en
met de integratie in onze samenleving. De begeleiding die VluchtelingenWerk biedt bestaat uit persoonlijke steun en belangenbehartiging bij
toelating, opvang en integratie. We
bieden toegang tot de samenleving
en ondersteunen bij het opbouwen
van een zelfstandig bestaan.
Begeleiding bij eerste opvang
Je biedt eerst praktische ondersteuning als vluchtelingen met een verblijfsstatus zich in de gemeente Uithoorn vestigen. Je begeleidt vluchtelingen bij het bezichtigen van de woning en het ondertekenen van het
huurcontract. Ook verzorg je administratieve zaken zoals aanmelding, inschrijving of registratie bij instanties
op het gebied van wonen, inkomen,
verzekeringen, onderwijs en zorg.
Daarnaast informeer je de vluchte-

ling over de woonomgeving en wat
er van hem of haar wordt verwacht
als huurder. Deze begeleiding van
een cliënt doe je zelfstandig of in een
team met andere vrijwilligers.
Wat zij verwachten:
- Kennis van en ervaring met administratieve regelzaken
- Goede communicatieve en sociale vaardigheden
- Een luisterend oor bieden en een
vertrouwensband opbouwen
- Open staan voor andere culturen
en gebruiken
- Minimale beschikbaarheid van 1
dagdeel per week
Wat zij bieden:
- Concreet iets kunnen betekenen
voor vluchtelingen in Uithoorn
- Cursussen en trainingen
- Reis- en onkostenvergoeding
- Ondersteuning van andere vrijwilligers en de werkbegeleiders
Vragen of interesse?
Ze horen graag van je!. Elke Op ´t
Root eoptroot@vluchtelingenwerk.nl.
Tel: 06-13613440

Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren op
artikelen of zijn mening te geven op
ontwikkelingen die spelen binnen de
gemeente. Uw ingezonden brief dient
echter ondertekend te worden ingestuurd, dus voorzien van naam, adres,
telefoonnummer en/of e-mailadres.
Deze gegevens worden niet volledig
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 attent,
dat door ons in deze krant geproduceerd
advertentie-, foto-, en/of tekstmateriaal niet beschikbaar wordt gesteld
aan derden. Dus ook niet per e-mail,
fotokopie of anderszins zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van
de uitgever!
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Vanaf nu kunt u wekelijks een stukje lezen over Chazz 2017,
het jazzfestival op Boerderij Stroomzicht, Westzijde 50, 1426 AT
De Hoef. Op 24 juni van 16.00 tot 22.00 uur swingt het weer en
klinkt er heerlijke muziek in de mooie, sfeervolle tuin.
Wat er allemaal kan bij Chazz:
Swingen bij de witte piano. Dansen met de lindy hop dancers,
die heel beweeglijk zijn en zo
snel kunnen dansen als een bebop pianist op de piano kan spelen. Een lust voor het oog en je
wordt er vrolijk van. Gewoon
luisteren onder het genot van
een hapje en drankje. Er is genoeg aan lekkernijen.
De programmering is goed en
zo goed als rond. Op de website
vind je informatie over de bands.
Hoogtepunten:
Gradalicious
& the Lounge Factory, die vorig jaar ook op Chazz waren, de
Delft Junior Big Band die al op
allerlei jazzfestivals in binnen- en
buitenland optrad. En Graziella
Hunzel voor funk, soul en swingbeat, een topper die componeert
en soleert, kortom heel veelzijdig
is. Er is genoeg om Chazz-voorpret te hebben.
De tuin van Stroomzicht is altijd goed onderhouden. Het hele
jaar door is daar de Tuinwinkel.
Maar voor Chazz is die winkel
dicht en wordt door een ploeg

vrijwilligers het jazzpodium gebouwd. De kramen voor de cateraars worden ingericht en de
partytenten voor alle weersomstandigheden worden opgesteld.
De gastvrijheid van de bewoners van Stroomzicht is geweldig. In de mooie tuin is het sowieso goed toeven.
Voor foto’s en de sfeer van het
festival: www.chazz.nl Daar vindt
u ook informatie over het goede
doel van Chazz 2017 en over de
kaartverkoop.

Op 10 juni is er de RABO fietstocht. Fiets mee en laat je sponsoren door de RABO bank ten
gunste van Chazz en het goede
doel van Chazz 2017. Ook fietsen
met de e-bike kan.
Ria Waal

Weekagenda Vita Amstelland
Bilderdijkhof 1 Uithoorn, tel. 0297-567209,
www.vita-amstelland.nl

PSYCHOLOGISCHE
miere), donderdag 25 mei om 17.00

Kantooradres:
Anselmusstraat 19
3641 AM Mijdrecht
Tel. 0297-581698
Mobiel 06-53847419

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

De Kwakel - Vrijdag 19 mei organiseert de Activiteiten Commissie voor de vierde keer een bierproef avond in het dorpshuis van
De Kwakel. Er zal in een ontspannen sfeer de mogelijkheid geboden worden om een 5-tal speciaal-biertjes te proeven en te beoordelen. Kees Heynis, van de bierafdeling van de Sligro, is aanwezig
om de proevers te informeren over
de verschillende soorten bier. Tijdens deze avond zal het Shantykoor "De Brulboeien" uit Aalsmeer
de sfeer verhogen met een tweetal optredens. De toegang is gratis
maar voor het proeven van de bier-
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Integraal Therapeut
0297-267960, www.destroom.info
ELIAGG Uithoorn
tel: 06-53315557.
Psychotherapeut Dr. R.J. Filius
Ondernemingsweg 230,
DIERENARTSEN WWW.MEERBODE.NL
1422 DZ Uithoorn, 0297-569544
Dierenarts Annemieke Calis
www.eliagguithoorn.nl
Oranjelaan 32A, 1421 AK Uithoorn, Psychologen Uithoorn
tel. 0297-565989
Praktijk Van ‘t Hoff, 06-51994830
Dierenartsenpraktijk UithoornBiedt behandelingen aan
Aalsmeer, Marijnenlaan 46, 1421
kinderen, jongeren, volwassenen,
NH Uithoorn, tel: 0297-560627.
ouders en gezinnen
Praktijk Klerks, 06-40418725
BRANDWEER & POLITIE
GZ-psycholoog BIG. BehandelBrandweer, tel. 020-5556666.
aanbod o.a. CGT, EMDR, ACT,
Politie, tel: 0900-8844.
mindfulness, muziektherapie
Pr. Margrietlaan 86c Uithoorn,
www.psychologen-uithoorn.nl

Visserstraat 10
DIERENHULP
1431
GJ Aalsmeer
Dierenambulance,
Tel.
0297-341900

Agenda Dorpshuis de
Quakel

Voorleesmiddag De Dolfijn
U bent van harte welkom op dinsdag 16 mei 2017 bij de voorleesmiddag in de Bilderdijkhof. Dit
wordt georganiseerd door twee
groepen van basisschool De Dolfijn. De middag zal starten om
13:00 uur en zal eindigen om
14:30 uur. Wij trakteren op een
heerlijk bakje koffie met wat lekkers erbij. De toegang is gratis!!!!

Geslaagde moederdag
viering bij Ceres
Uithoorn - Moederdag werd dit
jaar op een speciale manier gevierd bij Stichting Ceres. De Stichting had niet alleen veel nieuwe artikelen die in de loop van het jaar
waren binnengebracht in de aanbieding, maar ook de aanwezige kraampjes zorgden voor veel
klanten bij Ceres zaterdag jl. Ceres werkte zaterdag samen met diverse mooie en plaatselijke bedrijfjes die hele leuke cadeaus hadden
voor alle moeders. Tevens was een
grote tafel aanwezig, waar alle kinderen een prachtige tekening of
kleurplaat konden maken voor hun
moeder. Plaatselijke bedrijfjes die
‘iets’ voor moeders hadden. Zo was
iemand aanwezig zijn waar men terecht kon voor activiteiten vanaf de
zwangerschap tot en met de tienerleeftijd van kinderen; iemand
die voor prachtige valse wimpers
zorgde; iemand die nagels verzorgde en verfraaide; een bedrijfje met
alles op het gebied van cosmetica
en tenslotte iemand die fotorealistische portretten, groeimeters en
meubeltjes schilderde.

Enthousiast
Allemaal enthousiaste dames die geweldige ideeën en cadeautjes voor
Moederdag hadden. En dit alles
naast de vele nieuwe en in originele verpakkingen aangeboden artikelen. Deze artikelen werden verkocht
voor een of enkele euro’s. Voor iedereen was iets te vinden in de overzichtelijke en mooie kringloopwinkel van
Ceres. Tijdens de hele dag kon iedereen een heerlijk kop koffie, thee of
een beker limonade krijgen en uiteraard had men voor iets lekkers hierbij gezorgd. Voor iedereen die zaterdag jl. wat kocht bij Ceres had men
een leuke en fleurige attentie. Met de
opbrengsten van onder andere deze
dag kan Stichting Ceres weer enkele
Goede Doelen steunen. Dat is tenslotte een van de belangrijke doelstellingen van de Stichting, die voornamelijk met vrijwilligers werkt. Ook op zaterdag 13 mei waren weer vele medewerkers van Ceres aanwezig om de
klanten van goede raad te voorzien.
Geweldig hoe deze mensen zich altijd
weer inzetten voor hun Stichting aan
de Industrieweg 33 in Uithoorn.

Zilveronline cursus
Wilt u met de iPad leren omgaan?
Dan kunt u zich aanmelden voor
de 8-weekse cursus van 1 juni t/m
20 juli 2017. De cursus is elke donderdag ochtend van 10.00-12.00
uur. De informatiebijeenkomst
vindt plaats op donderdag 18 mei,
10.00 uur. Kosten voor de cursus €
85,00. Heeft u nog geen iPad dan
kunt u deze bij ons tegen een vergoeding ook lenen.

Vita kapsalon
Sinds vorige week is Nora begonnen met haar kapsalon in de Bilderdijkhof. Wij willen haar ten eerste hartelijk welkom heten namens de mensen van de Bilderdijkhof. Nora zal aanwezig zijn
op woensdag ochtend van 09.0013.00 uur en op vrijdag middag
van 13.00- 17.00 uur. Voor een afspraak kunt u bellen naar het
nummer: 06-44147090, of u kunt
langs gaan om een afspraak te
maken.
Gevraagd:
Wij zoeken voor onze boekenkast
nog leuke leesboeken die goed in
staat zijn. Heeft u thuis nog leuke
leesboeken die goed in staat zijn,
dat deze verkocht kunnen worden.
Dan bent u bij ons aan het juiste adres.

Tweede editie Ibiza Night
aan de Amstel
Regio – Na het enorme succes van
vorig jaar, vindt op zaterdag 3 juni 2017 de tweede editie van Ibiza Night aan de Amstel plaats. Op
de evenementensteiger aan de Wilhelminakade in Uithoorn zullen die
avond vanaf 19.00 uur de beste DJ’s
hun muziek ten gehore brengen.
Een avondvullend programma met
de leukste dance-klassiekers en
een decor dat zorgt voor het ultieme Ibiza-gevoel. Ook dit jaar wordt
het evenement georganiseerd door
Café the River, gevestigd in het
centrum van Uithoorn. De Wilhelminakade is, na de renovatie in 2015,
een prachtige locatie geworden om
geweldige buitenfeesten te geven.
Als de zon schijnt en de terrassen
vol zitten, is het net of je heel even
niet in Nederland bent. Dit jaar
hebben de organisatoren voor een
variatie in de line-up gekozen: Een
DJ contest op social media. Op zaterdag 3 juni zal de winnaar van de
DJ contest, DJ Dion Maas, om 19.00
uur de avond op een spetterende
manier openen. Vervolgens zal DJ
Berry Zarzamora het podium betreden. Hij was vorig jaar ook van de
partij en zette de kade volledig op
zijn kop. Om 21.00 uur is Nista aan
de beurt. Deze ervaren DJ heeft op
verschillende grote feesten mogen
draaien en staat bekend om zijn te
gekke sounds.
Pit
Om 22.00 uur is het aan AIZY, een

jonge vrouw met pit! AIZY is al jaren actief in de dance scene in binnen- en buitenland. Na tientallen
grote feesten, onder andere op Ibiza, zal zij op 3 juni haar draaikunsten met de vele bezoekers van de
Wilhelminakade delen. Na AIZY zal
ook dit jaar DJ Jean plaatsnemen
achter de draaitafel. “Vorig jaar was
hij een enorm succes en iedereen
ging helemaal los op de kade. Wij
vinden het daarom ontzettend leuk
dat hij er ook dit jaar weer bij kan
zijn”, aldus de organisatoren van Ibzia Night aan de Amstel. De afsluiting zal worden verzorgd door Joey
Adiri, ook een bekende van de eerste editie. Hij is in 2013 begonnen
als DJ en heeft sindsdien op veel
feesten mogen draaien. “Ik vond
het te gek om vorig jaar op de eerste editie van Ibiza Night aan de
Amstel te mogen draaien. Nog leuker vind ik het om dit jaar dit mooie
feest af te mogen sluiten met mijn
muziek. Echt te gek”, aldus DJ Joey
Adiri. DJ Joey Adiri draait tot 1.00
uur, waarna de Ibiza Night op zijn
einde zal lopen.
De organisatoren willen alle sponsoren, hoofdsponsor The Phone
House Uithoorn in het bijzonder,
enorm bedanken voor het mede
mogelijk maken van deze tweede
editie van Ibiza Night aan de Amstel. Iedereen is van harte welkom
op zaterdag 3 juni vanaf 19.00 uur
op de Wilhelminakade in Uithoorn.
De entree is gratis.
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Nieuwe rotonde Amstelhoek deels
al in gebruik

NISSAN QASHQAI

NU € 5.000
VOORDEEL

*

kruising met de Tienboerenweg/
N201 en Mijdrecht rijden.

Rotonde met aansluiting Ringdijk 2e Bedijking
Amstelhoek - Sinds begin april de
aannemer is begonnen met de aanleg van de nieuwe rotonde tussen
het fort Uithoorn en het benzinestation, inclusief de omlegging van
de Mijdrechtse Zuwe met aansluiting op de Ringdijk 2e Bedijking, is
het hard gegaan met de werkzaamheden. Intussen is de rotonde vrijwel gereed en is zelfs al gedeeltelijk in gebruik genomen (foto’s zondag 14 mei). Uitsluitend verkeer van
en naar De Hoef via Amstelhoek en
Uithoorn kan op dit moment nog
maar via de nieuwe rotonde rijden.

Ook de fietspaden rond de nieuwe
situatie zijn gereed. Gemotoriseerd
verkeer vanuit de richting De Hoef
en Mijdrecht-Hofland/Twistvliet kan
(nog) niet naar de kruising met de
Tienboerenweg/N201 rijden omdat de verbinding vanaf de rotonde met het stukje Mijdrechtse Zuwe nog niet gereed is. Daar is men
volop mee bezig. Dan moet men via
de Prinses Irenebrug en door Uithoorn naar de N201. Rechtuit rijden vanuit richting De Ronde Venen naar de Prinses Irenebrug/Uithoorn is vanaf heden ook niet meer

Richting Amstelhoek achter benzinestation

mogelijk. Iedereen die nu per auto
naar Uithoorn wil rijden moet dat
doen via de N201/Amstel aquaduct/Amsterdamseweg/Uithoorn
Centrum (zoals de gemeente Uithoorn dat graag ziet). Vanaf Uithoorn naar Amstelhoek en De Ronde Venen is nog steeds wel mogelijk via de Prinses Irenebrug. Maar
richting De Ronde Venen op dit moment nog uitsluitend via de nieuwe rotonde en de Ringdijk/A.C. Verhoefweg/Mijdrecht. Als de verbinding met de Mijdrechtse Zuwe ook
gereed is kan men pas richting de

24/7 doorwerken
Opgemerkt zij dat aan de met verkeerslichten beveiligde kruising met
de Piet Heinlaan later pas wordt gewerkt. De kruising wordt t.z.t. ‘autoluw’ gemaakt. Een deel van het stuk
wegdek in de Mijdrechtse Zuwe ter
hoogte van het benzinestation aan
de rand van de parallelstraat naast
de huizen aan Mijdrechtse Zuwe
is al uitgegraven. Het weggedeelte
krijgt een andere bestemming. Inwoners van Amstelhoek weten te
vertellen dat de vestiging van Pothuizen gewoon bereikbaar blijft.
Daartoe wordt een stukje weg intact gehouden. Dat geld ook voor
de toegang naar het benzinestation ook al is nu nog niet bekend of
zichtbaar hoe dat gaat worden. Zeker is wel dat de Mijdrechtse Zuwe
vanuit de richting De Ronde Venen
(op het verkeersbord bij de kruising
met de Tienboerenweg met ‘Amstelhoek’ en ‘De Hoef’ aangegeven),
anders verloopt. De weg buigt linksaf tussen het fort en het benzinestation. Naar Amstelhoek en Uithoorn
kan uitsluitend via de nieuwe rotonde als de aansluiting klaar is. Dat
zal allemaal half volgende maand
zijn, misschien zelfs eerder gezien het feit dat de aannemer 24/7
doorwerkt, dus ook in de weekenden. Dat dit zijn vruchten af werpt
is merkbaar en ook te zien. Compliment voor deze aannemer die daarnaast het geluk heeft dat men de
weersomstandigheden mee heeft.
Wij houden u op de hoogte van de
verdere gang van zaken en opleveringsdatum.

Aansluiting met Mijdrechtse Zuwe richting N201/Tienboerenweg nog in aanleg

Verbod op All American Sunday
Vervolg van de voorpagina.

“Ik begrijp er helemaal niets van. Al
zeventien jaar op rij organiseren wij
dit motor- en oldtimer evenement
en er is nooit wat onregelmatigs
gebeurd. Daar zorgen we ook zelf
voor met eigen beveiligers en vrijwilligers. De (motor)politie komt af
en toe ook een kijkje nemen maar
die is er meer voor de gezelligheid dan dat men iets moet doen.
En als het nodig is hebben we daar
toch politie voor? Of zijn die er voor
spek en bonen? Het evenement
trekt in zo’n weekend altijd dui-

zenden mensen. Op zaterdag hebben we de traditionele ride-out met
motorrijders vanaf de Wilhelminakade voor een tocht door de omgeving en daarna is er altijd een
barbecue bij ons. Altijd vlot verlopen zonder wanklank. En ineens
mag het allemaal niet meer. Ik heb
het gevoel dat de gemeente het
de ondernemers het steeds moelijker gaat maken om iets te organiseren en wat te verdienen. Want
All American Sunday betekent voor
mij als ondernemer wel een stukje inkomen dat ik nu kwijt ben en
wat ik op een andere manier weer

moet zien te compenseren. Dat lukt
niet alleen met (extra) cafébezoek
aan de Wilhelminakade. Waarom
kan een dergelijk veel groter evenement in andere plaatsen zoals
in België, Duitsland en Oostenrijk
met motorclubs uit allerlei landen
en dichter bij huis in Woerden en
Katwijk wel maar in Uithoorn niet
meer? Ik bezoek vaak die andere
evenementen en dan zie je tevens
dat er de nodige politie is die ingrijpt als dat nodig is. Er gebeurt
zelden of nooit wat. Maar politie is
hier iets wat niet kan?” Zo vraagt
Nollen zich vertwijfeld af die in de
aanloop naar de vergunning (waarvan hij terecht dacht die wel te zullen krijgen) al contracten met leveranciers en deelnemers had afgesloten, iets wat tijdig moet gebeuren. Daar zit hij nu mee want of hij
daar nog vanaf komt... Op zijn facebookpagina zijn al meer dan honderdvijftig reacties binnengekomen.
Hazenpad
Waar in talloze steden en dorpen het
bestuur er vóór is het gewone leven
met bijbehorende evenementen zoveel mogelijk te laten doorgaan en
je bij voorbaat niet te laten leiden
door angstgevoelens omdat je dan
toegeeft aan een mogelijke drei-

Bloemenkiosk Silvio

Recordbedrag voor stichting
Klimmen tegen MS!!
Uithoorn - Bloemenkiosk Silvio is al
jaren een begrip op het Legmeerplein.
Bij Silvio kom je voor prachtige bloemen en planten maar zeker ook voor
de gezellige sfeer en bijzondere acties. Regelmatig steunt de bloemenkiosk goede doelen en dit jaar besloten
eigenaar Silvio Limburg en zijn vriendin Angelique van der Ouderaa weer
een grote actie op te zetten voor de
stichting Klimmen tegen MS. De afgelopen maanden hebben zij op de
meest uiteenlopende manieren spon-

sorgeld ingezameld voor Jeroen van
Polen en Bianca Lakerveld, die op 5
juni aanstaande de Mont Ventoux
zullen beklimmen in hun strijd tegen
Multiple Sclerose (MS). Waar twee
jaar geleden al een prachtig bedrag
van 245,- euro voor de stichting werd
binnengehaald, leverde de actie dit
jaar maar liefst 400,- euro op! Afgelopen zaterdag overhandigde Bloemenkiosk Silvio dit recordbedrag aan
Bianca en Jeroen. Silvio is trots op het
eindresultaat. "Ik wil graag al mijn

klanten uit Uithoorn en omgeving bedanken die hier aan bijgedragen hebben. Wij vinden het hartverwarmend
dat wij met zijn allen dit bedrag hebben kunnen realiseren en wij weten
dat het door deze stichting ook echt
goed wordt besteedt. Wij vinden het
geweldig hoe Jeroen en Bianca zich
inzetten voor Klimmen tegen MS en
wij wensen hen heel veel succes met
de beklimming van de Mont Ventoux
op 5 juni!"
Innitiatief
Het initiatief van Klimmen tegen
MS brengt al zeven jaar lang mensen in beweging tegen MS. Elk jaar
beklimmen honderden mensen de
Mont Ventoux, lopend of fietsend, om
sponsorgeld in te zamelen voor onderzoek naar MS. Waarom de Mont

ging, kiest het bestuur van Uithoorn
het hazenpad in plaats van extra
maatregelen te nemen. "Ik word in
dit geval door de lokale overheid
toch wel stevig in de wielen gereden met een evenement waar duizend nieuwsgierige en enthousiaste
bezoekers op af komen. Daar hebben we dan toch een overheid voor
die ons als ondernemers en bezoekers waar mogelijk vrijwaart van calamiteiten? Of is daar geen politiebescherming meer voor? Bij voetbalwedstrijden kan het allemaal
wel. Dan loopt er duizend man politie rond.” Aldus Han Nollen die om
zijn teleurstelling te verwerken er
maar enkele dagen met zijn motor
op uit is getrokken om het naar zijn
eigen zeggen ‘allemaal even te laten
bezinken en zich te oriënteren wat
nu te gaan doen’. Hij weet het even
niet meer. In een reactie aan de gemeente waarom wij vroegen liet de
burgemeester via haar woordvoerder het volgende kort en bondig
weten: “Het besluit om het evenement niet langer toe te staan is genomen in het kader van de openbare orde en veiligheid. De ondernemer/organisator hebben we dit in
een gesprek toegelicht en hij begrijpt de beslissing.” Zij geeft verder
geen toelichting en daar zullen we
het dan mee moeten doen.
Ventoux? "Velen kennen deze legendarische berg van de Tour de France.
Onvoorspelbaar, onzeker en ongenadig, net als de ziekte MS. Maar zeker
niet onoverwinnelijk. Door deze berg
te overwinnen, hopen wij uiteindelijk
ook MS te overwinnen" legt Bianca
Lakerveld uit. Zij zal lopend de Mont
Ventoux 1 x beklimmen, een tocht
van zo'n 7 uur die in het niet zal vallen bij de prestatie die Jeroen van Polen van plan is neer te zetten op 5 juni. Hij zal met de fiets maar liefst via
4 verschillende routes, waarvan 1 onverhard, deze berg gaan bedwingen.
"Dit betekent weliswaar om 04.00 uur
starten maar voor mij is dit maar 1
dag" zegt Jeroen hierover "Terwijl In
Nederland 17.000 MS-patiënten elke dag de strijd aan met hun ziekte. De inspanning van Bloemenkiosk

Nissan Nieuwendijk

Zijdelweg 53, 1421 TC Uithoorn, Tel.: (0297) 56 30 44, nissan-nieuwendijk.nl

*Vraag naar de exacte voorwaarden. Nissan QASHQAI:

3,8-6,0 l/100km

99 tot 138 gr/km.

Op Kinderrechtenreis
Uithoorn - “Waarom zouden er meer
rechten voor kinderen zijn dan voor
volwassenen? Voorzichtig steekt een
meisje haar hand omhoog: “Omdat
kinderen jong zijn?“ “Ja, dat heeft
er beslist mee te maken”, antwoordt
Bert Schaap en hij legt vervolgens
uit, dat kinderen nu eenmaal kwetsbaarder zijn. De leerlingen van groep
8 van basisschool de Vuurvogel luisteren aandachtig. Deze dinsdagochtend krijgen zij een les waarin mensenrechten, in het bijzonder kinderrechten, centraal staan. De gastdocenten zijn Lucie Boerrigter en Bert
Schaap van de werkgroep Amnesty
Uithoorn. Zij bezoeken al een kleine
tien jaar basisscholen in Uithoorn en
de Kwakel met hun gastles.
Kinderrechten
Dit schooljaar hebben 10 klassen
zo’n gastles gekregen. Kinderrechten staan daarin centraal. Op 20 november 1989 nam de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties
het Verdrag inzake de rechten van
het kind aan. Landen zouden vanaf
die dag alles eraan doen om kinderrechten te beschermen en te waarborgen. Daarbij kun je denken aan
het recht op onderwijs, een veilige
plek om te spelen en bescherming
van kinderen tegen de gevolgen van
oorlog.
Doel en inhoud van de les
Hoe bereik je de leerlingen het best?
Bert Schaap legt uit, dat je vooral moet beseffen met wie je aan de
slag gaat.”Overtuigen is niet de manier waarop je voor de klas moet
gaan staan, je moet dingen laten
zien, kinderen moeten ermee bezig zijn en erover praten.” En Lucie
Boerrigter vult aan: “Het lesboekje dat Amnesty Nederland heeft gemaakt bevat twee lessen: de leerlingen gaan op Wereldreis of maken
een Tijdreis. Wij doen de Wereldreis.
Hierin komen situaties in tien landen aan de orde waar een kinderrecht wordt geschonden. De leerlin-

Silvio is voor mij een extra motivatie
om mijn doel te bereiken. Namens alle MS-patiënten; bedankt!” Meer we-

gen gaan actief aan de slag om uit
te zoeken om welk kinderrecht het
gaat.”
“Het is niet de bedoeling kinderen te
vertellen dat ze actief moeten worden voor Amnesty. Het is geen zieltjeswinnerij”, benadrukken beiden.
Groep 8 als doelgroep
Volgens Bert Schaap is groep 8
een hele goede doelgroep. “Groep
7 kan wel, maar er is een leesvaardigheid-sprong van groep 7 naar 8.
Het boekje dat gebruikt wordt, is ook
bedoeld voor kinderen die leesvaardig zijn en dat past beter bij groep
8.” Beiden hebben ook wel eens met
een mensenrechtenles voor leerlingen van het voortgezet onderwijs
gestaan, maar dat was incidenteel.
Scholen en kinderen doen graag
mee
Over de bereidheid van Uithoornse
basisscholen zijn beide gastdocenten positief. “Uit de snelheid waarmee scholen het jaar daarna op ons
verzoek reageren, maken wij op dat
ze het zeer waarderen. En soms horen we, dat ze de tweede les uit
het boekje ook nog met de leerlingen hebben gedaan.” En wat maakt
dit werk voor hen, de docenten, zo
leuk? “Dat contact met kinderen van
die leeftijd is enorm inspirerend! Wat
is er mooier dan te zien hoe de kinderen zich kunnen inleven in situaties van anderen en daarvoor openstaan. En als je dan ook nog in de
supermarkt hoort: Kijk mam, dat is
die meneer van de Amnesty-les’, dan
kan je dag niet meer stuk!”
De toekomst
Lucie Boerrigter en Bert Schaap
gaan door op het ingeslagen pad.
“Achtste groepers weten al heel wat
en verdiepen zich best in de wereld,
dus die groep willen we er graag inhouden, maar in het voortgezet onderwijs moet er ook ruimte voor zijn.
En dan willen wij die gastlessen wel
geven.”

ten over deze actie? Ga naar deelnemers.klimmentegenms.nl/projects/
team-DMV
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Legmeervogels JO15-2 kampioen!

Uithoorn - Legmeervogels JO152 is kampioen geworden in de pittige 2e klasse van de KNVB. Het
team van succes trainer Sven Kuit
en Team leider Herman Groen, Legmeervogels JO15-2, vierden het
kampioenschap in de 2de klasse
van de KNVB afgelopen zaterdag
in de kantine van de Legmeervogels in Uithoorn. Een verdiend kam-

pioenschap die ze niet cadeau hebben gekregen. Na een voortvarende start van de competitie bleek
de tweede wedstrijd van de huidige kampioenen een belangrijk ijkpunt te zijn. “Legmeervogels O15-2
speelden in navolging van de eerste wedstrijd een geweldige wedstrijd met veel hoogtepunten, resulterend in een snelle voorsprong

Dames grijpen de macht
bij Bridgeclub De Legmeer
Regio - Zowel in de A-, B- en Clijn finishten de dames teams als
eerste tijdens de vierde avond parenbridge. Bij de A scoorden Janny
Streng- Korver & Francis Terra ook
de meeste procenten van allen. Ze
waren duidelijk, voor een keer, de
slimste van de club met hun 65,28%,
klasse! In de B ging de zege naar
Marja van Holst Pellekaan & Sandra
Raadschelders die met 62,15% voor
de dag kwamen en de C- lijn werd

een prooi voor Anneke Houtkamp
& Marianne Jonkers met 58,75%.
In deze lijn was een tweede plaats
weggelegd voor Joke Morren & Ria
Verkerk, die als gelegenheidskoppel
een prima 58,33% bereikten. Ook
plek drie was voor het zogenaamde
“zwakke geslacht”, Mieneke Jongsma & Anneke Wijmans haalden met
58,33% maar net iets minder. Marjan
& Jan Wille volgden met 55,21% als
vierde en Anneke & Bram van der

Legmeervogels sluiten
seizoen fraai af
Uithoorn - De laatste competitiewedstrijd voor Legmeervogels is
een uitduel tegen AFC’34. Voor Legmeervogels is er niets meer te halen
en AFC’34 is al verzekerd van de nacompetitie. Het is dus eigenlijk een
duel om Des Keizers Baard. Desondanks is het duel tussen AFC’34 en
Legmeervogels een duel gewonnen
die beide niet willen verliezen; sterker beide zijn gegaan voor de volle winst. De eerste kans in dit duel
is voor de gasten. Op aangeven van
Damien de Vegt komt de bal voor de

voeten van Joey Sack en uit de draai
probeert hij de doelman van AFC’34
te verrassen. Het schot is te zacht
om de doelman echt te verrassen.
Na 15 minuten spelen een fraaie
pas van Lulinho Martins op Bilal el
Achkar maar laatst genoemde heeft
te vel werk nodig om de bal goed
onder controle te krijgen waardoor
ook deze goede kans niet kan worden verzilverd. Aan de andere kant
ontstaat een scoringsmogelijkheid
als Frank Commissaris Brain-Paul
Tesselaar op maat bediend maar

Laddercompetitie BVK
nadert het einde
De Kwakel - Op donderdag 11 mei
2017 werd in Dorpshuis De Quakel
de voorlaatste ronde gespeeld van
de laddercompetitie van de BVK. 40
paren waren komen opdagen, verdeeld in 14 paren in de A en de B
lijn en 12 in de C lijn.
Voorafgaand aan het leggen van de
eerste kaarten werd een respectvolle minuut stilte in acht genomen voor onze onlangs overleden
medespelers Han Mann en Wim Ritzen, alsook voor ons oud (bestuurs)

lid May Verhoef.
In de A lijn was de 1e plaats voor
het sterk presterende paar Margo
Zuidema-Francis Terra met 60,42 %.
Bep Verleun en Ria van Zuylen zijn
de laatste weken ook in vorm en zij
eisten met 58,68% de 2e plaats op.
Geke en Jaap Ludwig completeerden de top 3 met 55,21%.
Riet Doeswijk had net te horen
gekregen dat zij was gepromoveerd tot districtsmeester en zij was
daardoor zo ‘van de leg’ dat zij deze

Gezocht:

Mooi-weer-wandelaars!
Uithoorn - Houdt u van wandelen?
En vindt u het ook best als het regent of erg koud is? Vindt u het ook
nog leuk om andere mensen een
plezierige middag te bezorgen? Dan
zoeken wij u! Elke eerste en derde

donderdagmiddag van de maand
organiseren wij een wandeling met
rolstoelgebonden personen. Die
personen moeten wel geduwd worden en daarvoor vragen wij wandelaars, dus u.

dat werd gevolgd door een late gelijkmaker.” In de laatste 15 minuten
werd de goed fluitende Legmeervogels scheidsrechter echter letterlijk neergeslagen door een vader
van deze voetballende tegenstander. “De wedstrijd moest daardoor
worden gestaakt, terecht, maar wat
ons later in de competitie bijna zou
opbreken om kampioen te worden,
Zeeuw sloten de eregalerij als vijfde met 53,47% af. In de B- lijn werden Wil van der Meer & Ruud van
der Peet tweede met een uitstekende 60,07% en die spelen ook niet
zo vaak samen, althans hier! Gerda
van Liemt & Els van Wijk kwamen
op 57,64% als derde paar en Cobie
Bruine de Bruin & Trudi Zandbergen
eindigden met 54,64% als vierde net
voor Tonny & Otto Steegstra die op
53,47% kwamen.
A lijn
In de A- lijn werden Nel & Adriaan Koeleman tweede met 58,33
%, gevolgd door zowel Ger Quelle
& Gijs de Ruiter als André van Hedoor tussenkomst van Mels Bos levert dit voor de gastheren niet meer
op dan een corner.
Golven
In het resterende deel van de eerste
helft blijft het spel op en neer golven zonder dat er nog echte scoorings mogelijkheden ontstaan. De
rust stand 0-0 geeft de verhouding
dan ook goed weer.
Ook de tweede helft is het aankijken meer dan waard. AFC’34 begint wat feller in de tweede helft en
Legmeervogels heeft het dan even
moeilijk. Het komt nauwelijks meer
van eigenhelft . Het is ook in dit duel dat Rahim Gök zijn ploeg met een
aantal fraaie reddingen op het been
houdt. Na de eerste stormloop van
avond met partner Joop den Blanken laatste werd. Het kan verkeren.

hoewel we op dat moment 1-1 stonden tegen 10 man. We zijn daarom
blij dat we het uitspelen van deze wedstrijd niet nodig hadden om
toch nog kampioen te worden. Dit
ook omdat voor ons deze wedstrijd
een dieptepunt was in deze competitie.”
Incident
Dit incident doet niets af aan de geweldige prestatie die deze jongens
leverden in de overige wedstrijden.
De 10-0 overwinning tegen selectieteam Muiderberg JO15-1 springt
wel het meest in het oog, maar ook
de thuis overwinning tegen Abcoude JO15-1 mag er zijn met een klinkende uitslag van 5-1. Trainer coach
Sven Kuit kan trots zijn op zijn team,
evenals teamleider Herman Groen.
Vlaggenist Patrick Fiene mag zeker
niet onvermeld gelaten worden. Allen droegen bij aan deze geweldige
teamprestatie van het voetbal team,
de coaches en de begeleiding. Het
publiek zag mooi voetbal, een solide verdediging, een mooie opbouw
van achteruit, geweldige steek passes en bij tijd en wijle schitterende
goals uitgevoerd door een enthousiast team.
Team sponsor BETONmonteur kan
trots zijn op zijn team. De sponsor die bekent staat om het uitstekend herstellen van beton schades
en lekkages, zag dat de verdediging
van hun team het dichten van gaten in de verdediging tot kunst had
verheven.
rel & Cora de Vroom met voor beide paren 56,25%. Ook de plaatsen
vijf en zes werden gedeeld en wel
door Heleen & Mees van der Roest
en Johan Le Febre & Wim Slijkoord
die allen 54,51% verzamelden. Gezien de resultaten van de laatste tijd
zou er wel eens een bod op Heleen zelf kunnen komen! Heren voelt
u zich geroepen om de dames wat
tegengas te geven, kom dan spelen bij Bridgeclub De Legmeer. Elke
woensdagavond vanaf 19.45 uur in
Dans & Partycentrum Colijn aan de
Industrieweg 20 te Uithoorn. Voor
inlichtingen het secretariaat: e-mail:
gerdaschavemaker@live.nl of telefoon 0297-567458.
AFC’34 te hebben doorstaan krijgt
Legmeervogels weer wat grip op dit
duel en ontstaan en ook een paar
kleine mogelijkheden voor Legmeervogels.
Maar ook deze mogelijkheden levert geen treffer op. Het duel om
Des Keizers baard eindigt dan ook
zoals het begonnen is 0-0 . Terug
kijkend op het eerste seizoen in de
1ste kl. dan mag Legmeervogels
trots zijn op het behaalde resultaat.
Als nieuwkomer in deze 1ste klasse tot twee duels nog voor het eind
nog meedoen aan een prijs is gewoon een hele knappe prestatie te
noemen.
Het eind plaatje is dan met een fraai
aantal punten van 40 uit 26 duels op
een schitterende 5 plaats eindigt.

B lijn
In de B lijn een topprestatie van Elisabeth en Nan v.d. Berg die met
65,97% 1e werden. Riet Beijer en
Agnes de Kuijer werden met 59,38%
keurig 2e en Corrie en Ruud van der
Peet met 58,33% 3e.
Addie en Hettie waren deze avond
bij vlagen zeer ondernemend bezig
en hebben al besloten dat volgende week niet meer te doen, want 1
laatste plaats vinden zij wel genoeg.
Voor Rie Bezuyen en Gerbrand van
Nigtevegt was hun laatste gezamenlijke optreden van dit seizoen
voldoende motivatie om er flink te-

gen aan te gaan en dat resulteerde in de C lijn in de topscore van de
avond met 67,92%!
Marjo en Gerrit van Zijtveld werden op eerbiedige afstand 2e met
56,67% en Ploon en Fons Roelofsma toonden met 56,25% aan dat zij
het spelletje inmiddels aardig door
beginnen te krijgen. Het was goed
voor de 3e plaats.
Deze avond was voor Ineke Hilliard de laatste keer dat zij acte de
presence gaf. Zij gaat haar geluk
beproeven in Spanje en om dan elke donderdag nog naar De Kwakel
te komen is wat veel gevraagd. Partner Huib zal waarschijnlijk volgend
seizoen als invaller beschikbaar blijven. Volgende week de slotavond.

Wij zijn de afdeling Uithoorn/De
Kwakel van het Rode Kruis. Er zijn
heel veel rolstoelgebonden personen die dolgraag aan de wandeling deelnemen, maar we hebben
niet genoeg vrijwilligers om aan die
wens te voldoen. U zult begrijpen
dat de wandelingen alleen doorgaan als het weer het toelaat. Dus
niet als het hard regent of als het
erg koud is.

Vandaar onze vraag: Mooi-weerwandelaars gezocht.
Mocht u zich aangesproken voelen,
wilt u dan contact opnemen met
Mw. Gerda Smit, tel. 0297-530897
of 06-10003328, email: gsl16@caiway.net.
Na aanmelding bent u W.A. verzekerd via het Rode Kruis en maakt u
deel uit van een enthousiast team.
Wij verwelkomen u graag!

Succes voor de handbikers van UWTC in Italië
Uithoorn - Onze handbikers Tim de
Vries en Jetze Plat hebben in Italië
(Maniago) een Worldcup wedstrijd
gereden. Vrijdag 12 mei reden zij de
tijdrit. Jetze heeft zich laten herkeuren en rijdt sinds kort in een andere klasse: H4. De H4 klasse maakt
gebruik van een AP handbike (Arm
Power) waarbij de renner achterover ligt en de kracht alleen uit de
schouders en armen komt. De H5
klasse, waar Tim in uitkomt, maakt
gebruik van een Arm Trunk Power
bike. Hierbij zit je op je knieën in de
fiets en kun je de volledige romp inzetten. De tijdrit van Jetze ging over
11.4 km. Tim rijdt in de H5 klasse
en moest 24 km’s tegen de klok afleggen. Beide mannen wonnen hun
klasse met een gemiddelde snelheid
boven de 40 km/u!
Wegwedstrijd
Zaterdag reden zij de wegwedstrijd
over 63.9 km. Tim wist in de massasprint de Italiaan Allesandro Zanardi voor te blijven. Winst voor Tim in
de wegwedstrijd, de dubbel binnen
en leider in het klassement om de
wereldbeker! En ook Jetze wist de
dubbel binnen te halen. Jetze zat in
de kopgroep van 3 man en hij won
de sprint van zijn twee medestrijders. Een knappe prestatie in de
grote groep van 32 deelnemers van
de H4-klasse. Jetze sprak zelf over
een slopende wedstrijd met een gemiddelde van 40 km/u.
Marianne Vos Classic
Lorena Wiebes reed zaterdag in
Wijk en Aalburg een klassieker
over 57,8 km. Lorena meldde dat ze
‘geen goede benen’ had, maar ze
won toch maar weer de sprint van
het peloton. Aangezien Eva Jonkers hiervoor al solo over de finish

was gekomen pakte Lorena dus de
tweede plaats.
Tweemaal tweede bij
het DK tijdrijden
Woensdagavond 10 mei werd het
tijdritkampioenschap van Noord
Holland gereden. In de diverse categorieën stonden in totaal ruim 100
renners aan de start voor de 18 kilometer door de Schermer. En ook enkele UWTC leden waagde zich aan
de race tegen de klok. Bij de 50+
werd Sjon van de Berg 8e. Amando van Bruggen en de trainingsleden Sven Nijhuis en Stijn Ruijter reden bij de junioren: de grootste groep van de dag. Stijn moest als
derde starten en had lang de snelste tijd, in de eindfase van de wedstrijd stond Stijn op de derde plaats.
Armando was de laatste starter in
deze groep en Armando reed Stijn
van het podium door de tweede tijd
neer te zetten. Niels Ruijter reed in
een kleinere groep naar de tweede plaats bij de amateurs, en dat
op een reguliere racefiets! Ook hij
mocht op het podium.
Druk weekend voor Mike
Het wielerweekend zit er voor Mike
(jeugd cat 5) weer op. Zaterdag was
er een wedstrijd in Honselerdijk en
zondag stond Uden op het programma. In Honselerdijk stonden er zo’n
58 renners aan de start. Eén renner was hier ontsnapt en bleef ook
weg. In de laatste ronde begint het
hard te regenen en bij de eindsprint
helaas een valpartij. Mike kan er net
omheen sturen maar kansloos voor
de eindprijzen. In Uden was het een
leuke ronde door het dorp en met 36
renners. Mike kon lekker meerijden
en werd 7e! Hiermee was hij 6e bij
de jongens.

Klaverjasnomaden
Uithoorn - Op donderdag 11 mei
werd er weer geklaverjast in de
Schutse. Aan deze avond werd door
35 liefhebbers deelgenomen. Winnares werd deze avond Corrie Smit
met een mooie score van 7531 punten. De tweede plaats was deze
avond weggelegd voor Louis Franken met 7342 punten en Riet de
Beer wist met 7335 punten beslag te
leggen op de derde plaats. Het laagste aantal punten, en dus de poedelprijs, was deze avond voor Piet
Luijten met 5011 punten. De marsenprijzen, bestaande uit een fles
wijn, waren deze kaartavond voor

Joke Rietbroek, Tinus Smit, Piet
Luijten, Willy v.d. Hilst, To v.d. Meer
en Gerie de Kuijer terwijl de fraaie
door DUOplant verzorgde boeketten bloemen in deze categorie werden gewonnen door Louis Franken,
Ria Smit en wederom To v.d. Meer
en Gerie de Kuijer. De cadeaubonnen, ook te besteden bij DUOplant,
kwamen deze avond als marsenprijs
in het bezit van Jaqueline v.d. Bergh
en Marian van Gestel. De eerstvolgende klaverjasavond vindt plaats
op donderdag 18 mei in de Schutse aan de Merodelaan 1 te Uithoorn.
Aanvang 20.00 uur.
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Eerste team Michiel de Ruyter maakt indruk met nieuwe bezetting

NK Kanopolo van start in Uithoorn
want vooralsnog staan ze puntloos
in het klassement.
Derde klasse
Ook in de derde klasse speelden
twee MDR-teams mee, maar zij
gaan een stuk meer gelijk op. MDR
4 en MDR 5 hebben echter nog
niet tegen elkaar gespeeld. De kraker moet dus nog komen. MDR 3
vocht dit jaar voor het eerst mee in

Uithoorn - Terwijl bij voetbal afgelopen weekend de landstitel werd
beslist, barstte bij kanopolo de strijd
voor het eerst los. Michiel de Ruyter,
grootste club van Nederland, organiseerde het eerste NK-weekend. In
vier klasses streden er 38 teams tegen elkaar op de Amstel.
De thuisclub was in iedere divisie
vertegenwoordigd, met in de hoofd-

de eerste klasse en deed dat zeker
niet onverdienstelijk. Alleen titelkandidaat Keistad B bleek te sterk.
Met zes punten staan ze momenteel op een gedeeld derde plek, dus
het kan nog alle kanten op. Voor het
damesteam van Michiel de Ruyter geldt hetzelfde. Ook al lieten ze
drie punten liggen, er ligt een sterke
basis voor de rest van het seizoen,
waar ze ook in de damescompetitie zullen meedraaien. En daarmee
zouden we aan het eind van het seizoen dus een primeur kunnen krijgen: één team met twee titels. Alles
is nog mogelijk.
Foto’s: Cees Dijkstra

klasse zelfs twee ploegen. De verse selecties gingen een felle strijd
met elkaar aan, waarbij het eerste team aan het langste eind trok.
Met alleen een nipt verlies van huidig landskampioen Odysseus (5-4),
staat MDR 1 op koers voor een podiumplek. Het tweede team moet
zich nog zien te bewijzen in de twee
weekenden die nog zullen volgen,

Nederlands Kampioenschap
voor KDO B1?
De Kwakel - De meiden van KDO
handbal B1 is het dit afgelopen seizoen wederom gelukt om het zaalkampioenschap in de wacht te slepen. Alleen in de laatste twee wedstrijden werden punten gemorst, de
overige wedstrijden wisten de meiden allemaal overtuigend te winnen.
Aanstaande weekend maken zij zich
op voor de titel Nederlands Kampioen B-jeugd voor breedtesport. Deze uitdaging is na drie –bijna ongeslagen– zaalkampioenschappen
een logische stap voor dit jonge, fanatieke en zeer ambitieuze team.
Aanstaande zondag 21 mei staat
voor de meiden van KDO B1 in het
teken van revanche…
Revanche op de tweede plek die het
team vorig jaar behaalde op het NK
Breedtesport Jeugd in Boekel. Door
een simpel weggegeven gelijkspel
tegen Tachos, belande het team uiteindelijk op de tweede in plaats van
de zo fel begeerde eerste plek. Dit
jaar zijn de dames erop gebrand het
een en ander recht te zetten. Trainster/coach Carla de Jong, mede-

coach Jacco Lauwers en uiteraard
de meiden zelf is er alles aangelegen om dit keer wel met de titel van
Nederlands Kampioen naar huis te
gaan.
Maar voordat het zover is, zal het
team eerst flink aan de bak moeten!
In een poule met MHV’81, Handbal Venlo, (wederom) Tachos en nog
een 5e team (nog niet bekend welk)
zal er eerst onderling afgerekend
moeten worden met elkaar. Daarna volgen kruisfinales met de andere poule om de uiteindelijke ranglijst
te gaan vormen. De trouwe supportersschare van de B1 zal hun uiterste best doen ze hierbij mentaal te
ondersteunen.
Overigens is dit de laatste keer dat
ze voor een breedtesport-titel kunnen gaan: volgend seizoen zullen
de B-meiden aantreden op een hoger plateau: de Topklasse, dus wedstrijdsport! Een prachtig behaalde promotie voor dit team en vooral zeer verdiend gezien de resultaten van de drie afgelopen zaalseizoenen.

De Amstel 1 kampioen
promotieklasse SGA

KDO JO11-2 kampioen
De Kwakel - Met 20 punten uit 10
wedstrijden is KDO JO11-2 kampioen geworden in de voorjaarscompetitie. Door in de voorlaatste wedstrijd tegen Amstelveen in de slotfase alsnog een punt uit het vuur te
slepen, 3-3, waren zij niet meer in te
halen door de andere ploegen in de
competitie. De basis van het kampioenschap werd gelegd in de wedstrijden op eigen KDO bodem. Alle wedstrijden werden hier overtuigend gewonnen. Met een doelsal-

do van 50 voor en 22 tegen sluiten
de spelers met een goed gevoel het
seizoen af. Afgelopen zaterdag werden na het toernooi bij TAVV de welverdiende medailles uitgedeeld. Een
prima prestatie van dit team o.l.v.
Remie/Peter/Henk wat bestaat uit
de volgende spelers: Koen Schuurman (keeper), Luuk van Weerdenburg, Bart Kooyman, Tijmen van
Dijk, Finn Hogenboom, Luuk van
Oostwaard, Sven Hoogenboom en
Noah van Leeuwen.

Thamen honkballers
winnen in Purmerend
Uithoorn - Afgelopen zondag waren de honkballers van Thamen op
bezoek bij Flying Petrels in Purmerend. Flying Petrels had tot op heden alleen weten te winnen van
RCH/Pinguins.
Thamen weet in de tweede inning
een punt te scoren, Gijs Rikken slaat
een tweehonkslag. Mike van Rekum
slaat een honkslag en Rikken komt
op het derde honk en door een wilde worp weet Rikken te scoren, 0-1.
Thamen loopt in de derde inning
verder uit, Maikel Benner krijgt vier
wijd en Menno Schouten slaat een
tweehonkslag. Rikken slaat een
honkslag waarop Benner en Schouten kunnen scoren 0-3. En ook in de
vierde inning sprokkelt Thamen er
weer 2 punten bij, Rick Groen krijgt
vier wijd, steelt het tweede honk en
kan het derde honk bereiken op de
honkslag van Wietse Cornelissen.
Groen scoort op een doorgeschoten bal en Cornelissen scoort op de
honkslag van Riordon van Loenen,
0-5. In de gelijkmakende vijfde inning weet Flying Petrels pas iets terug te doen, 1-5.

Zevende
In de zevende slagbeurt komt Benner zijn bal net twee meter te kort
voor een homerun, maar slaat wel
een tweehonkslag.
Schouten slaat daarna wel de
homerun en zo komt de stand op
1-7. Rikken krijgt vier wijd en kan
het tweede honk stelen, Groen slaat
een honkslag waar Rikken op kan
scoren.
Groen komt op het derde honk door
een hit van Cornelissen en kan scoren op een doorgeschoten bal. Cornelissen scoort daarna nog op een
veldfout die wordt gemaakt op de
hard geslagen bal van Jelle Vogelaar en dan staat et opeens 1-10.
De verdediging van Thamen doet
het ondertussen prima en behalve
een sporadische honkloper komen
de mannen niet erg ver.
In de achtste inning weten Rikken,
van Rekum en Groen nog te scoren
via honkslagen en de tweehonkslag
van Van Loenen, 1-13. Flying Petrels weet nog 1 punt te scoren en
zo komt de uitslag na acht volledige
innings op 2-13 voor Thamen.

Uithoorn - Een dag nadat Ajax zich
voor het eerst sinds 21 jaar kwalificeerde voor een Europese finaleplaats, schreef Schaakvereniging De Amstel ook geschiedenis.
Bij en tegen ENPS werd het eerste team van Uithoorn op 12 mei
2017 na 31 jaar weer kampioen in
de Promotieklasse van Schaakbond
Groot Amsterdam. Daarmee veroverden zij een plaats in de 3e klasse van de landelijke competitie van
de KNSB. Net als bij Ajax gaven de
tegen(bord)punten de doorslag. Bij
de laatste wedstrijd van het seizoen
waren twee bordpunten voldoende
om kampioen te worden. Dus 25%
van de te behalen punten zou genoeg zijn. Ondanks dat ENPS I over
alle borden gemiddeld sterker was,
leek het geen onmogelijke opgave.
Te meer daar met de versterking van
de topborden aan het begin van het
seizoen door Joran, Rik en Willem,
er lucht was ontstaan bij de lagere borden. Die mede daardoor veel
meer punten gingen scoren. Nadat de systematische Rik Könst aan
bord 1 zijn vooruit gespeelde partij tegen Tom Bottema had verloren, van wie hij vorig jaar nog won,
stak echter het inmiddels in Rotterdam bekende fenomeen toch even
de kop op. Hoewel de speellocatie
de pastorie van Vredes kerk was in
Stadsdeel De Pijp, werd er op alle
borden flinke strijd geleverd. Het op
voorhand remise aanbieden op alle zeven borden had geen pas omdat er voor de echte schaker niets
gaat boven een mooie schaakpartij
en dat was gezien onze rating achterstand ook niet realistisch.
Eerste
De eerste beslissing viel al na een
kleine twee uur spelen aan bord
8, waar Jan Brugge op de hem eigen wijze met de zwarte stukken
Niek Verweij na 23 zetten tot opgave dwong. Twee verbonden vrijpionnen van Jan bereikten op de
koningsvleugel de 3e rij en dat leverde stukwinst en de partij op. Hij
sloot daarmee zijn seizoen af in stijl
als topscorer van het team met 5,5
punt uit 7. Piet Geertsema volgde
snel daarna op bord 7. Hij maak-

te zeer behendig achtereenvolgens
twee pionnen buit op Mark Hecker
en wist dat met overwicht om te zetten in winst. Daarmee was het kampioenschap een feit! Joran Donkers haalde aan bord 3 tegen Peter
Hoekstra op doortastende wijze nog
een half punt binnen. Met een doordacht stukoffer ontwrichtte hij de
koningsstelling van zijn tegenstander, waarna eeuwig schaak met de
Dame tot remise leidde. Ysbert van
Hoorn had aan bord 6 in Peter Nitscke een lastige tegenstander die
met een passend antwoord kwam
op enige onnauwkeurige zetten van
onze teamgenoot. Daarmee had Ysbert een minder gelukkige dan verwachte invalbeurt bij het afzeggen
van de vaste kracht Willem Hensbergen. Zeker gezien zijn pragmatische wijze van spelen en zijn onlangs opgedane KNSB ervaring met
een ander club.
Diepzinnig
Patrick Van Lommel kreeg met zijn
diepzinnige aanpak met zwart op
bord 2 gelijkspel door met actief
spel de dreigingen van zijn opponent Aran Kohler te pareren. Toen
zijn tegenstander in het middenspel
niets had bereikt, werd de naam van
de locatie eer aan gedaan.
Voorzitter Theo Hendriks bereikte aan bord 4 met de zwarte stukken op subtiele wijze een nagenoeg
gelijkwaardige stelling tegen Steve Michel. Nadat alle stukken waren geruild, bleef echter een verloren pionneneindspel over en volstond voor hem niets anders dan
zijn koning om te leggen. De solide
Carel Kok was aan bord 5 als laatste klaar met een zwaar bevochten
remise. Daarbij werd zijn pionverlies gecompenseerd door een open
lijn voor zijn toren en actief stukkenspel. Zijn tegenstander Stefan Lehmann bood remise aan omdat opportunisme hem te veel risico zou
opleveren. De wedstrijd werd uiteindelijk met 4,5 - 3,5 verloren en dat
leverde dus voldoende bordpunten
op om het onderkomen eensgezind
en meerstemmig zingend te kunnen
verlaten.

Greetje & Ria:

Dagprijs en kop BVU
Regio - Maandag 8 mei werd de
derde (uit 5) zitting gespeeld van
de laatste parencompetitie bij de
BVU. De hoogste score was ditmaal voor Greetje van den Bovenkamp & Ria Wezenberg uit de Alijn met 66,15%, waarmee ze meteen ook maar de koppositie pakten (55,78%). Gelegenheidskoppel Helma Rapp & Marcel Dekker
werden twee met 62,08% en Marjan & Ben drie (55,83%). Monique
Verberkmoes & Jan van Beurden
staan nu op de tweede plaats
(53,95%) en Bep & John de Voijs
zijn derde met 53,51%. Nog 2 zittingen te gaan en dan de Feestelijke Slotdrive.
In de B-lijn zien we de laatste tijd
weer een paar nieuwe namen
(Hoera!). Dieny Verhoeff & Mart
van der Voort werden hier 1 met

58,77%, gevolgd door Greet Rahn
& Henk van der Schinkel (57,55%)
en Tonny Godefroy & Harry Rubens (57,04%). In de stand wordt
de eerste plaats gedeeld door Co
Beunder & Henk van der Schinkel
en Greet & Rolf Rahn (62,08%).
Derde zijn Tonny & Harry met
56,76%. De BVU wil een platform
blijven bieden voor starters. Zo
geven wij ook bridgelessen. Bent
u een beginnend bridgepaar (bijv.
thuisbridgers) dat ook het verenigingsleven wil leren kennen, dan
kunt u zich bij de BVU opgeven
om bijvoorbeeld vrijblijvend een
paar keer mee te spelen en de
sfeer te proeven. Voor nadere informatie, opgeven en/of lid worden van de BVU kunt u contact
opnemen met Hans Wagenvoort
tel. 06 53 368 948 of via de email:
wagenvoorthans@gmail.com

Meester Ruud Kampioen
van Groot Amsterdam
Uithoorn - Zondag 13 mei stond
meester Ruud van Judo Ryu Kensui
op de mat in Amsterdam tijdens het
Amsterdam Judo Event. Vorige week
in Malta deed hij mee aan het EK
Kata en werd zijn Ju no Kata beoordeeld met een zeer mooie 8e plek.
(Kijk voor info over de judoschool
van Meester Ruud op www.judoryukensui.nl). Zaterdag was de poule niet zo groot maar de uitvoering
was erg mooi en nadat de punten
waren geteld mocht Meester Ruud
zich samen met zijn partner Koen
Vermeule kampioen van Groot Amsterdam noemen en de gouden medaille mee naar huis nemen.

Geslaagde Oefencompetitie
Judo Ryu Kensui
Uithoorn - Zondag 14 mei was de
slotronde van de oefencompetitie bij Judo Ryu Kensui. Deze competitie is bedoeld voor iedere judoka van Judo Ryu Kensui. Je kunt op
een leuke ontspannen manier ervaring op doen met wedstrijdjudo en
alles wat daarbij komt kijken. Hierdoor wordt de stap naar deelname
bij andere open toernooien kleiner
en leuker. Er zijn 4 zondagen door
het seizoen heen gekozen en deze
tellen allemaal mee voor het klassement. Op deze laatste dag werden
prijzen verdeeld en het was gemeen
spannend! De verschillen waren
klein. (Kijk voor een volledig verslag
en uitslagen op www.judoryukensui.
nl). Na 4 mooie dagen met erg veel
strijd zijn alle punten geteld en de
winnaars bekend. Speciale dank
aan alle vrijwilligers voor de hulp!

We hebben genoten van alle judoka’s en van de gezelligheid langs de
mat. Na de prijsuitreiking kon iedereen naar huis met een coole Judo
Bidon!!
Uitslag:
2010 - 2012
1) David Voorn
2) Noah van Setten
3) Roan Vlaanderen
2008 - 2009
1) Rens van der Steenhoven
2) Tijmen Stegeman
3) Nicolai Fiesler
2005 - 2007
1) Finn de Rijk
2) Fabian Hofmeester
3) Jasper Reijnders
2004 - 1996
1) Boaz Geelhoed
2) Ties Geukes
3) Chris van Weerdenburg
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Open weekend Amb8route!

Kampioen KDO sluit
seizoen in stijl af
De Kwakel - Na het uitbundige
kampioensfeest van vorige week,
stond voor KDO 1 afgelopen zondag de laatste competitiewedstrijd
van het seizoen op het programma
tegen Voorschoten’97. De gasten uit
Voorschoten konden deze middag
in De Kwakel beslag leggen op de
3e periode, hiervoor diende zij KDO
te verslaan. Voor de Kwakelaars
stond deze wedstrijd met name in
het teken van het afscheid nemen
van twee bepalende spelers in het
elftal: Rick Kruit en Bart van der Tol
en keeperstrainer Hans ten Brink.
Trainer Raymond de Jong kon in de
thuiswedstrijd niet beschikken over
Joris Kortenhorst (niet fit genoeg)
en Menno Lingeman (geschorst).

Publiek
Voor het enthousiaste thuispubliek begon KDO voortvarend aan
de wedstrijd. In het eerste kwartier
stichtten de kampioen in de 3e klasse A tot drie keer toe gevaar, maar
gescoord werd er nog niet. De gasten uit Voorschoten speelde in een
4-4-2 systeem, terwijl het 4-3-3 systeem hier tegenover stond. Met name in de omschakeling lag er voor
beide ploegen regelmatig veel ruimte. Het fysiek sterke Voorschoten’97
wist in de 16e minuut brutaal aan de
leiding te komen in De Kwakel. Vanuit een corner werd de bal niet goed
weggewerkt, waarna de gasten in
de rebound van dichtbij de 0-1 binnenschoten. Vlak hierna verzuimde

Huub van Vliet woninginrichting sluit deuren
De Kwakel - 1 juni 2017 - Na ruim
40 jaar trouwe service gaan Huub en
Ada van Vliet met welverdiend pensioen. Opvolgers zijn er niet (hun 2
kinderen hadden andere ambities)
dus stoppen zij per 3 juni met hun
winkel voor interieuradvies en -inrichting aan het vertrouwde adres
Voorling 2 in De Kwakel. De service
en garantie voor bestaande klanten
blijft bestaan. Als bewoners blijven
zij De Kwakel natuurlijk trouw. Woninginrichting kreeg Huub met de
paplepel ingegoten. Zijn vader, Rien
van Vliet, had een zaak in Uithoorn.
Als jongen werkte hij regelmatig
met zijn vader mee. Dat was wat hij
later óók wilde. In de zestiger jaren
volgde hij een opleiding aan de vakschool voor meubelmaker, stofferen
en woninginrichting in Amsterdam.
Na deze opleiding doorliep hij een
stage bij twee woningstoffeerderij-

en in Amstelveen. Daarna kreeg hij
werk hij in De Kwakel. Na de noodgedwongen sluiting van dit laatste
bedrijf was het volgens Huub “nu of
nooit” en startte hij als 26 jarige zijn
eigen onderneming.
Winkelpand
Daartoe nam hij het oude kruideniers-winkelpand van de familie Voorn aan de Drechtdijk 1 over
en Woninginrichting Huub van Vliet
was een feit. Eerst achter de winkel,
daar was zijn werkplaats en stoffeerderij. Van onderaf en eenvoudig beginnen. Toen zijn vader in Uithoorn stopte met woninginrichting
stapten de klanten over naar Huub.
Later ook de winkel erbij betrokken
en Huub kon (samen met een partner))bij een aantal woninginrichting- en meubelfabrikanten beschadigde meubelen en restanten op-

Training reanimatie en AED
Uithoorn - Tegenwoordig hangt er
op veel centrale plaatsen een AED
apparaat. Weet jij hoe je die werkt?
Hoe moet je ‘m gebruiken en wanneer eigenlijk? Om kort te gaan: als
er sprake is van hartfalen waarbij
iemand bewusteloos raakt, dan ga
je alarmeren, reanimeren en als het
mogelijk is brengt iemand het AED
apparaat ter plekke. Die kun je dan
inzetten bij verdere hulpverlening
aan het slachtoffer totdat de ambulance er is. Maar ja, hoe doe je
dat dan? En hoe gaat reanimatie in
zijn werk? EHBO vereniging Camil-

lus Uithoorn organiseert maandagavond 26 juni (19 tot 22u) een cursus waarin je dit allemaal zult leren.
Het is een intensieve avond maar
na afloop zul je zeker weten wat je
moet doen als er iemand hartfalen
heeft en jij bent toevallig net in de
buurt! De kosten bedragen 50,- euro. Heb je interesse? Bel voor informatie naar Aernoud (06-44712585).
Mocht je toch liever een volledige
cursus basis-EHBO willen doen, die
gaat na de zomer weer van start. Je
kunt je hier nu al voor opgeven bij
Camillus!

de spits van Voorschoten’97 bij de
tweede paal de 0-2 binnen te koppen, waardoor KDO met de schrik
vrijkwam. Hier tegenover stonden
twee gevaarlijke vrije trappen van
Jim Klijn, maar veel verder kwamen de Kwakelaars niet. Vlak voor
rust speelde rechtsback Max Wessels, die in de 8e minuut Erik Verbruggen verving vanwege een knieblessure, Joeri Stange in de voeten.
Stange zag op de rand van het zestienmetergebied Bart van der Tol in
kansrijke positie staan. Van der Tol,
die vier seizoenen in het eerste van
KDO heeft gespeeld, schoot zeer
koelbloedig de 1-1 in de linkerhoek.
Met deze stand werd even later ook
de rust bereikt.
Aanvallend
In de tweede helft waren de aanvallende intenties van Voorschoten’97
al snel duidelijk. De gasten gingen
meer druk vooruitzetten en wisten
ook een aantal keer gevaar te stichten voor het doel van
Jesper Oudshoorn. De betrouwbare
sluitpost gaf in de tweede helft geen
krimp en liet zich op een positieve
wijze gelden voor KDO. Twee keer
werd hij gered door de lat, daarentegen waren zijn reflexen van een
zeer hoog niveau. In de 62e minuut
soleerde Rick Kruit vanaf de linkerkant door de verdediging van Voorschoten’97 heen. Rick, die in het
seizoen 2002-2003 debuteerde in
het 1e van KDO, had oog voor de
inlopende Dennis Pappot. Pappot,
in de 52e minuut ingevallen voor
de geblesseerde Nick Smits, schoot
beheerst raak in de linkerhoek, 2-1.
Onder groot applaus werd Rick
Kruit in de 75e minuut naar de kant
kopen, deze zelf herstellen en vervolgens toch nog goedkoop in zijn
winkel aanbieden. Daar bleek in De
Kwakel en omgeving een markt voor
te zijn. Klanten wisten zijn winkel
snel te vinden en Drechtdijk 1 werd
een vertrouwd adres voor woningaccessoires, vloerbedekking, gordijnen, meubelen, deskundig advies
en vakkundige uitvoering. Hoewel
Huub en inmiddels echtgenote Ada
toen nog in Nieuwkoop woonden
vond hun sociale leven ook steeds
meer in De Kwakel plaats. Zoals
sponsoring KDO dames handbal
,en de ondernemersvereniging) Ada
werkte inmiddels ook fulltime in de
zaak. In 1991 verhuisden zij naar
een woning achter de winkel in De
Kwakel
Verouderd
In de jaren die volgde werd de winkel langzamerhand te klein en was
het pand inmiddels verouderd. Een
grotere winkel in het centrum bleek
niet haalbaar dus 2008 verhuisde
de zaak naar een nieuw, modern en
groter pand aan Voorling 2. Uiteraard in De Kwakel, hun thuishaven.
De werkplaats kwam op de begane grond en de winkel op de eerste
verdieping. Deze was zelfs voorzien
van een traplift. In het midden van
de sfeervolle winkel staat een grote tafel waar menig klant onder het
genot van een kop koffie voorzien
werd van niet alleen interieuradvies,
maar ook zomaar voor een praatje
aan kon schuiven. “Een woonwinkel moet gezellig zijn. Een vertrouwde omgeving. Mensen moeten zich

gehaald. De geboren frommelaar
wist meer dan 100 competitiedoelpunten te maken voor de Kwakelaars en was een ideale speler voor
de selectie van KDO. In de 83e minuut besliste Mathijs van Rijn met
een droog afstandsschot de boeiende wedstrijd definitief. Hierbij dient
wel aangetekend te worden dat de
doelman van Voorschoten’97 niet
vrijuit ging bij de 3-1 voor KDO. Na
ruim negentig minuten voetballen
floot de scheidsrechter af en was
de 18e overwinning van het seizoen
een feit.
Alle perioden
De Kwakelaars kunnen terugkijken op een uitstekend seizoen in
de 3e klasse A. Alle perioden werden in de wacht gesleept en met zeven punten voorsprong op Alphen
mag KDO zich de terechte kampioen noemen. Volgend seizoen gaat
de selectie van trainer Raymond
de Jong zijn debuut maken in de
2e klasse. Hoe zijn spelersgroep er
in augustus exact uit gaat zien, is
nog niet 100% duidelijk. Tegenover
het vertrek van Bart van der Tol en
Rick Kruit, staat sowieso de terugkeer van Sven Vlasman. Sven, die tot
tweemaal toe diende te herstellen
van een kruisbandblessure, is op de
weg terug en hopelijk in augustus
voor het eerst weer inzetbaar. Daarnaast komt aanvaller Jesse Stange
over van hoofdklasser Argon.
Het enige wat voor dit seizoen nog
van belang is, is de handhaving van
KDO 2 in de reserve 2e klasse. Op
zondag 28 mei spelen zij de eerste
nacompetitiewedstrijd, de tegenstander is op dit moment nog onbekend.

Regio - Lammetjes in de wei, volop
bloemen in de bermen; de mooiste
tijd voor een wandel- of fietstocht
in de omgeving. En dan ook nog
met de mogelijkheid een bezoek te
brengen aan lokale ambachtslieden! Want komend weekend zaterdag 20 en/of zondag 21 mei kan je
een bezoek brengen bij ambachtelijke plekjes in Kudelstaart en omgeving. Acht lokale ambachtslieden stellen deze dagen hun deuren en werkplaatsen open voor publiek. Een kijkje in de keuken van de
palingroker, de zeepmaker, de tekenaar, de beeldhouwer, de kaasmaker, de bloembollenkweker, de pottenbakker, de taartenbakker etc.
Van 10 tot 16 uur kan je de verschillende werkplaatsen en ateliers bezoeken. De Amb8route bestaat uit
een fietsroute langs alle deelnemers
en voert door het dorp Kudelstaart,
langs de Westeinder en de Drecht
via het Jaagpad aan de Amstel weer
naar Kudelstaart. Zo ontdek je de
omgeving per fiets en bezoek je bijzondere locaties. Je kan natuurlijk
ook een deel van de route bezoeken.
Ambachten
Op een aantal lokaties zijn naast
de eigen ambachten nog bijzondere activiteiten georganiseerd. Bij
de pottenbakkerij wordt en wol gesponnen en geweven, op het beeldeneiland bij Femke zijn leerlingen
aan het werk in steen, hout en klei
en kan je zelf aan de slag als beeldhouwer en ook bij de zeepmakerij is
er een extra activiteit. De route kan
bij alle lokaties gestart worden en
voert langs acht ambachtelijk plekken met een fietsroute van onge-

veer 15 kilometer. De volgende locaties doen mee aan de route; Visserijbedrijf Rekelhof, Pottenbakkerij
‘Patch of Heaven’, Atelier Ada Gons
Goosen, Greet Rekelhof Atelier 13b,
beeldeneiland/ atelier femke kempkes, Zuivelboerderij Vrouwenakker, Bollenkwekerij Koster, natuurlijk zeepatelier Uzepia en theetuin
[H]eerlijk!
Bloembollen
Let op; de bloembollenkwekerij is
alleen zaterdag geopend en het
beeldhouwers atelier is alleen zondag geopend. Er is een prachtige
fietsroute uitgezet langs alle lokaties van ongeveer 15 kilometer. Deze routekaart is te koop bij alle deelnemende locaties voor 3,50 euro.
Beide lokaties zijn vanaf 10 uur geopend. De routekaart bevat behalve de plattegrond en de contact gegevens van de deelnemers informatie over de omgeving en interessante kortingsbonnen! De routekaart is
geldig voor 2 personen en kinderen
fietsen gratis mee! De Amb8route
is een initiatief van lokale ambachtelijke ondernemers. Doel is mensen van dichtbij en veraf kennis te
laten maken met de unieke lokale
ambachten en de bijzondere natuur
en infrastructuur van de poldergebieden in de regio. De fietsroute is
ook buiten dit open weekend te maken, op de routekaart staan de openingstijden per lokatie aangegeven. Uniek is dit weekend dat alle deelnemers aan de Amb8route
hun werkplekken 1 of 2 dagen open
stellen!
Kijk ook op de website
www.amb8route.nl of facebook

er thuis kunnen voelen”. “Het is ook
leuk om een nieuw interieur te visualiseren, daarvoor maken we vaak
een moodboard. Zo kun je zien hoe
bepaalde stoffen en kleuren in het
interieur passen” vult Ada aan, die
zich ook in het vak heeft bekwaamd.
Veranderingen
Met de komst van woonwarenhuizen en het internet is er veel veranderd. Vroeger ging je voor een
bankstel eerst in meerdere winkels
kijken en bestelde je hem als je alles
gewikt en gewogen had. Nu kun je
alles via Internet bestellen en laten
bezorgen of bij grote bedrijven meteen inladen. Dat betekent wel dat je
alles zelf moet doen: kleuren bij elkaar zoeken, zelf inmeten, in elkaar
zetten en/en ophangen. En dat gaat
nog wel eens fout. Niet iedereen
kan of wil dat. Daarom is Huub ervan overtuigd dat er naar vakmanschap, het adviseren, voor de inrichting van uw woning. altijd vraag zal
blijven. Zij het dan zonder Huub en
Ada van Vliet, die van hun welverdiende rust gaan genieten. Maar
tot die tijd, verkopen zij de bestaande voorraad stoelen en accessoires
volgens het alles moet weg principe, met uiteraard kortingen tot wel
50%!! . Het is helaas een beetje
kruip door sluip door, i.v.m. de huidige verbouwing op het parkeerterrein, maar de winkel is tot 3 juni a.s.
open op wo-do-, vrij- en zaterdag,
van 10.00 tot 17.00 uur.
Zie onze advertentie elders
in deze krant.

Uitstekende prestatie
voor Legmeervogels 2
Uithoorn - Legmeervogels 2 ging
voor de laatste competitiewedstrijd
naar Utrecht om het daar op te nemen tegen Hercules zo.2. Legmeervogels komt vroeg in dit duel, 13e
minuut door Orlando van Wort op
een 0-1 voorsprong.
Hercules wordt dan sterker, het
wil winnen want bij winst is er immers nog een kans voor hercules
om de nacompetitie, voor een eventueel behoud van een plaats in de
res. hoofdklasse te ontlopen. Lev
Persoon moet dan alle zeilen bijzetten om een of meerdere treffers
van Hercules te voorkomen. Het duel wordt ook wat grimmiger. Dit levert aan de kant van Legmeervogels

en 3-tal gele kaarten op. Ver in de
2e helft valt dan de beslissing als
Jeffrey Nauta met het benutten van
een strafschop Legmeervogels in
veilige haven weet te brengen 0-2.
Dit is dan ook de eindstand. Ook
Legmeervogels zo. 2 heeft een uitstekende prestatie geboekt Het eindigt tussen verenigingen waarvan
het 1ste elftal in de Divisie of in de
Hoofdklasse uitkomen op een fantastische 4e plaats 26 duels gespeel
en 44 punten binnen gesleept. Met
als extra prijs een periodetitel. Door
het binnen halen van deze periodetitel mag Legmeervogels zondag 2
volgend seizoen spelen in de bekercompetitie tegen 1ste elftallen

Het Theo Vlasman Jeu de
Boules Toernooi
De Kwakel - Donderdagmiddag
11 mei werd door de Jeu de Boules Club “Het Wilgenhofje” De Kwakel. Het Theo Vlasman Toernooi gespeeld. Er deden 18 leden mee, met
prachtig weer, veel zon ,en er werd
een spannend toernooi van gemaakt. Er werden dit jaar 3 middagen gespeeld, met elke middag
drie speelronden. De uiteindelijke
uitslag werd bepaald door de twee
beste speelmiddagen. Deze middag 11mei was de uitslag 1e Anno
v.d. Wal 3+13, 2e Lien Kouwenho-

ven 2+13, 3e Mien de Jong 2+11.
De Theo Vlasman Bokaal werd gewonnen door 1e Anno v.d. Wal 6+47.
2e Mien de Jong 5+31, 3e Wout
Verlaan 5+31. De 1e prijs was een
mooi hout snijwerk van Theo Vlasman, door hem zelf gemaakt en geschonken. Verder waren er nog 1, 2,
3 prijzen van de club zelf. We kunnen terug kijken op een zeer geslaagd toernooi, en we gaan ons nu
op maken voor de Kwakelse Kampioenschappen 17 Juni, wat gesponsord wordt door Duo Plant.

