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Inkoop Verkoop Veiling
Verpanden Beleggen

BEZORGERS/STERS

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

www.goudwisselkantoor.nl

Omg. Witkopeend, Tafeleend (220 kranten)
Omg. Drechtdijk, Wilgenhof (160 kranten)

MEER WETEN? BEL TIJDENS KANTOORUREN: 0251-674433
EN VRAAG NAAR MARCO OF ROGIER

WWW.VERSPREIDNET.NL INFO@VERSPREIDNET.NL

Nieuwe voorzitter CDA Uithoorn-De Kwakel

Nico Tijsterman
ALS KWALITEIT
BELANGRIJK IS!

Creatieve ondernemers gezocht:

Voor theater en foyer
Hartelust voormalige kerk ‘de Hoeksteen’

Wiegerbruinlaan 73, Uithoorn
(0297) 745 541

1 0 0% ser vic e!

best of electronics!

Oosteinderweg 279, Aalsmeer
Tel. 0297-326454
info@hartelust.nl • www.hartelust.nl

Miele specialist

Eigen technische dienst
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Uithoorn - Creatieve ondernemers die willen bijdragen aan een
nieuwe publieke bestemming van de voormalige kerk ‘De Hoeksteen’ in Uithoorn, inmiddels omgedoopt tot ‘Kubus van Rietveld’,
zijn welkom op woensdag 23 mei.

Projectontwikkelaar Het Verschil
BV en BOEi, de Nationale Maatschappij tot Restaureren en Herbestemmen van Cultureel Erfgoed, organiseren dan een bijeenkomst voor geïnteresseerde
ondernemers en partijen met een
gedegen plan voor het publieke gedeelte van het gebouw, dat
tot theater en foyer wordt herbestemd. De bijeenkomst duurt
van 19.30 tot 21.00 uur. Saskia
Kemperman, projectontwikkelaar Het Verschil B.V: “Samen met

BOEi werken we hard aan de herbestemming van dit prachtige
pand, dat naast een woonfunctie ook een maatschappelijke culturele functie moet gaan vervullen. Iedereen die zich aangesproken voelt om bij te dragen aan
deze ontwikkeling is op 23 mei
welkom om mee te denken.” In de
voormalige kerk uit 1965, een gemeentelijk monument, bedacht
architect Gerrit Rietveld naast
een kerkfunctie ook een theaterzaal met oorspronkelijk ca. 100

zitplaatsen, nu verkleind tot filmzaal, met een foyer in het soutterain. Uitgangspunt is dat beide
in ere worden hersteld. Het theater krijgt zijn oorspronkelijk omvang terug. Het souterrain krijgt
door een aantal slimme ingrepen
hoogte en licht waardoor een
prachtige ruimte met keuken ontstaat van ca. 120m2. Geinteresseerde ondernemers, instellingen
en andere belangstellenden zijn
welkom op 23 mei in De Hoeksteen, Alfons Arienslaan 1 te Uithoorn. De avond start om 19:30
met een presentatie over de plannen voor theater en foyer van De
Hoeksteen. Aanmelden kan via
communicatie@boei.nl.

VOOR HET
GEMEENTENIEUWS
ZIE PAGINA 2

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

ZIE ONZE SITE:
MEERBODE.NL

GEEN KRANT?
0251-674433

“Er is woningnood in Uithoorn
en de Kwakel. De wachttijden
voor een sociale huurwoning lopen inmiddels op tot maar liefst
12 jaar. Wij moeten direct beginnen met het creëren van tijdelijke
woonvoorzieningen door noodbouw of aanpassing van leeggekomen bedrijfsruimte. Natuurlijk moet er worden bijgebouwd,
maar Uithoorn/De Kwakel moet
een groene gemeente blijven.
Daarom ben ik tegen verdere woningbouw in het Libellebos. De
schaarse woonruimte moet beter
(eerlijker) worden verdeeld tussen de verschillende groepen. De
gemeente en de woningbouwvereniging staan ten dienste van
de bewoners, het gaat om hen.”

Erfgoed
Nico zet zich met name in voor
ons schaarse historisch erfgoed (onder meer Thamerkerk,
Schanskerk, Fort aan de Drecht
en Fort De Kwakel). Over de huizenmarkt in Uithoorn zegt Nico:

UWTC genomineerd voor
vereniging van het jaar

n

IN DE

Uithoorn - Tijdens de afgelopen
algemene ledenvergadering van
het CDA afdeling Uithoorn-De
Kwakel is Nico Tijsterman unaniem verkozen tot de nieuwe bestuursvoorzitter van het CDA in
Uithoorn. Nico wordt bijgestaan
door de bestuursleden: Karin
Venne, Erik Kreike, Jean Paul Overing en het bestuur heeft daarnaast als bijzondere adviseurs:
André Smits, Jordy Keimes en
Monique Oudshoorn. Aftredend
vice-voorzitter André Jansen is nu
fractievoorzitter in de gemeenteraad van Uithoorn, waar hij samen met Nahid Aoulad Bouchta
de christen democratische belangen vertegenwoordigt. Nico Tijsterman is van jongsaf opgegroeid
in Uithoorn, zijn ouders hadden
jarenlang een bloemenwinkel
(De Pijpenla) op het Marktplein
en aan de Christinalaan en Nico is ruim 32 jaar als advocaat en
mediator zeer betrokken bij Uithoorn en de Kwakel. Zijn motto
is: “Behoud wat goed is en verbeter wat beter kan“.

Aanleg busbaan UithoornSchiphol-Zuid is vertraagd
Regio - De aanleg van de busbaan HOV Aalsmeer – Schiphol-Zuid
en de reconstructie van de N196 en de Burgemeester Kasteleinweg loopt vertraging op. De vertraging komt door de vondst van
lage concentraties PFOS en PFOA in de bodem van het hele werkgebied. Daarnaast blijken de kosten voor het project hoger dan
tijdens de voorbereidingen zijn geraamd. De verwachting is dat
de provincie Noord-Holland het project na de zomer kan aanbesteden zodat de werkzaamheden in 2019 kunnen starten. Aldus
een bericht van de Provincie Noord-Holland.

niet mogelijk de grond die vrijkomt bij de aanleg van de busbaan elders te hergebruiken. Inmiddels is er door de gemeenten
Haarlemmermeer en Aalsmeer
beleid vastgesteld waarin staat
onder welke voorwaarden de
grond hergebruikt mag worden.
Op dit moment wordt in samenwerking met de gemeenten geDe stoffen PFOS en PFOA zijn volksgezondheid aangeeft en het werkt aan een grondstromenplan
sinds de jaren 60 wereldwijd op is daarom niet te verwachten dat om de overtollige grond van het
grote schaal gebruikt, bijvoor- er gezondheidsrisico’s zijn voor project op een verantwoordelijke
beeld in blusschuim en brand- de omgeving. Het ontbreken van wijze binnen het project te hergevertragers. De aangetroffen con- beleid voor het verwerken van bruiken of af te voeren.
centraties zijn lager dan de risi- grond verontreinigd met PFOS/
cogrenzen die het RIVM voor de PFOA maakte het tot voor kort Vervolg elders in deze krant.

Regio - UWTC is een veelzijdige vereniging met 3 afdelingen:
wielren, bmx en toer. UWTC staat
momenteel op de tweede plaats
in de provinciale tussenstand
van de verkiezing vereniging
van het jaar. Alle provincie winnaars worden na 20 mei bezocht
door een vakjury. Tot 20 mei kan
er gestemd worden via www.verenigingvanhetjaar.nl en UWTC
hoopt ook op uw stem te kunnen
rekenen, want UWTC wil de vakjury heel graag laten zien wat er
afgelopen jaar allemaal gerealiseerd is. Ons mooie nieuwe clubgebouw met dakterras, een uitdagende nieuwe bmx baan, een
uitbreiding in het parcours voor

veldrijden en dit allemaal met de
tomeloze inzet van heel veel vrijwilligers. Op 7 en 8 juli wordt het
NK bmx bij UWTC verreden en de
KNWU heeft UWTC de status van
RTC (regionaal trainingscentrum)
toegekend. UWTC heeft de laatste jaren ook een aantal toptalenten binnen de vereniging gehad.
Bart van Bemelen (bmx) traint nu
in een selectie op Papendal. Lorena Wiebes (wielren) heeft voor
haar nieuwe team Parkhotel al diverse podiumplaatsen gereden
bij de elite dames. En onze handbikers Jetze Plat en Tim de Vries
behoren tot de wereldtop. Geef
ook UWTC uw stem! Alvast bedankt.

Paard te water

Uithoorn - Zondagavond rond
20.15 uur is aan de Bovenkerkerweg, vlak langs de N201, een
paard in de sloot geraakt. De
brandweer, waaronder de duikwagen uit Amstelveen, was snel ter
plaatse. De mannen hebben het
paard met vereende krachten uit
de sloot weten te trekken. Op het
eerste gezicht lijkt het paard het
alleen koud te hebben en verder
weinig te mankeren. De merrie is
heeft een deken op gekregen en
is naar een warme stal gebracht.
Foto: VTF - Vivian Tusveld

Inwoners Uithoorn tevreden
met hun woning en buurt
Uit onderzoek, Wonen in de Metropoolregio, blijkt dat inwoners
voor hun woning gemiddeld een
8 geven en hun buurt 7,6.
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GEMEENTENIEUWS
CO L O F O N

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.
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.
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.

In het algemeen liet het onderzoek zien dat nieuwe vooral betaalbare woningen heel hard nodig zijn. Woningzoekenden met
een laag en middeninkomen heb-

Wethouder Hans Bouma: “Het
onderzoek bevestigt wat wij met
elkaar in de regio eigenlijk al wisten. We moeten bouwen en we
moeten zorgen dat woningen betaalbaar blijven. Dat vraagt in ons
dichtbebouwde gebied om creatieve oplossingen. Want we willen
iets doen aan die tekorten.”

Meedenken over de
nieuwe burgemeester!

Informatie
U kunt het onderzoek lezen op
www.metropoolregioamsterdam.
nl/wimra. De cijfers over het
Factsheet van de gemeente Uithoorn vindt u op www.uithoorn.nl

De gemeente Uithoorn zoekt een nieuwe burgemeester. Wat
voor persoon moet dit zijn volgens u? Laat het ons weten en vul
de vragenlijst in via www.burgemeesteruithoorn.nl De campagne loopt van 7 mei t/m 23 mei. Via dit online onderzoek worden
de belangrijkste proﬁelkenmerken in kaart gebracht. Dit onderzoek duurt maar 3 minuten en kunt u anoniem invullen.

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

De gemeenteraad betrekt de uitkomsten van deze enquête bij
het opstellen van de proﬁelschets voor de nieuwe burgemeester.

Openbare vergaderingen
welstandscommissie

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

Commissievergaderingen

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

Burgemeester of
wethouder spreken?

U kunt een afspraak maken via
0297-513151 of een e-mail sturen
met uw vraag of opmerking:
gemeente@uithoorn.nl

Redactie

Team Communicatie
bekendmakingen@duoplus.nl

Aangepaste openingstijden
Het gemeentehuis, sociaal loket en het scheidingsdepot kunnen
afwijkende openingstijden hebben tijdens de feestdagen:
- 2e Pinksterdag: maandag 21 mei 2018 gesloten

Werk in uitvoering
ASFALTERINGSWERKZAAMHEDEN 14 MEI
Op maandag 14 mei (week 20)
worden er op verschillende plekken
in Uithoorn en de Kwakel asfalteringswerkzaamheden uitgevoerd.
De wegen blijven gewoon open,
maar u kunt overlast van de werkzaamheden ervaren. Als er een afzetting nodig is, staan er borden of
verkeersregelaars. Het openbaar
vervoer en de nood- en hulpdiensten krijgen altijd voorrang.

Deelname onderzoek
Ruim 1100 inwoners uit Uithoorn
en De Kwakel werkten mee aan
het regiobrede WiMRA onderzoek. Zij vulden hiervoor een enquête in met vragen over hun
woonsituatie, woonwensen en
woonlasten.

ben grote problemen om een passende woning te vinden.

Locaties:
- Vuurlijn
- Anjerlaan
- Amsteldijk-Zuid
- Laan van Meerwijk
- Wilhelminakade
- Wiegerbruinlaan
- Arthur van Schendellaan
- Joost van den Vondellaan
- Boerlagelaan
- Potgieterplein

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.

Aanleg van multifunctioneel
speelveld vanaf eind mei
In de week van 22 mei 2018 begint de aannemer DSG Landscaping met de aanleg van het multifunctionele speelveld in het park
De Groen Rode Scheg. De werkzaamheden duren, afhankelijk
van de weersomstandigheden,
tot eind juni 2018.
Tijdens de werkzaamheden is het
trapveld niet toegankelijk. Daar
komt (gedeeltelijk) het nieuwe
veld. De speeltoestellen aan de
andere kant van het voetpad in

het park zijn wel gewoon te gebruiken.
Buitenspeeldag
Op 13 juni is de Nationale Buitenspeeldag. Op deze dag zijn er door
het hele park heen sportactiviteiten voor de kinderen uit de buurt.
De werkzaamheden liggen deze
dag dan ook stil. Benieuwd hoe
het nieuwe speelveld eruit komt te
zien? Op www.uithoorn.nl/projecten kunt u de tekeningen zien.

Kom kennismaken met de
gemeente Uithoorn tijdens
de open dag op 3 juni
Op zondag 3 juni opent de gemeente Uithoorn haar deuren
voor alle inwoners en overige belangstellenden. Namens de gemeenteraad en het college van
burgemeester en wethouders
van de gemeente Uithoorn nodigen we u die dag van harte uit op
het gemeentehuis. Van 11.00 tot
15.00 uur bent u welkom om deel
te nemen aan een gevarieerd programma voor jong en oud. Test
uw kennis over de gemeente door

deel te nemen aan de pubquiz,
speeddate met leden van het bestuur of bekijk de kamer van de
burgemeester tijdens de rondleiding. Voor de kinderen is er een
speciaal ingerichte kinderhoek.

Mei
18 mei
18 t/m 20 mei
26 t/m 27 mei
28 mei t/m 31 mei

Obstakel in De Kwakel
Admiralencup http://cup.admiralengroep.nl/
Open Internationaal Canoepolo Tournament
Avond 4-daagse

Juni
2 en 3 juni
3 juni
9 juni
15 juni
16 juni
23 juni
29 juni t/m 1 juli

Kunstroute Zijdelveld
Amstellanddag
Kwakel Open Air - Muziekfestival
Hardloopevenement Rondje Zijdelmeer
Culinair Uithoorn aan de Amstel
Streekmarkt Uithoorn
Amstelland Festival

Juli
6 t/m 8 juli
07 juli
14 juli
14 juli
22 juli
28 juli

NK Bmx
Freerun buitenevenement
AmstelProms
Braderie THIB
All American Sunday
Hollands a/d Amstel

Augustus
1 t/m 7 aug
4 aug
25 en 26 aug
26 aug

Hou de vervolgaankondiging op
deze pagina of de ﬂyers in de gaten voor meer informatie over het
programma. We verwelkomen u
graag op 3 juni in het gemeentehuis.

September
1 t/m 4 sept
14 t/m 16 sept
26 t/m 29 sept

Polderfeest
Augustus Braderie
Tropical Night en The Day After
De Ronde van Uithoorn (wielerwedstrijd) UWTC
Kermis De Kwakel
Foodtruck Festival
Snuffelmarkt

OFFICIËLE MEDEDELINGEN EN BEKENDMAKINGEN
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 motiva-

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.

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 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.

WWW.UITHOORN.NL

Welke bekendmakingen vind ik op www.ofﬁcielebekendmakingen.nl?
- Verordeningen
- Verkeersbesluiten
- Ruimtelijke plannen (publicatie ook via de Gemeentepagina).

-

TER INZAGE

Voorontwerpbestemmingsplan appartementencomplexen Heijermanslaan. 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 Europarei Midden, fase 2 en 3. Inzageperiode vanaf vrijdag 4 mei 2018 tot
en met 14 juni 2018. Inlichtingen bij afdeling wonen en werken R. Noorhoff (0297) 513111.
Voorontwerpbestemmingsplan Mgr. Noordmanlaan, De Kwakel. Inzageperiode vanaf donderdag 17 mei 2018 t/m woensdag 27 juni 2018.

Vervolg op volgende blz.

OFFICIËLE MEDEDELINGEN EN BEKENDMAKINGEN
Vervolg van vorige blz.
INGEDIENDE AANVRAGEN (OMGEVINGS-)VERGUNNING

De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van
bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.
Bedrijventerrein Uithoorn
- Johan Enschedeweg 90-96, aanvraag omgevingsvergunning voor het
oprichten van een bedrijfsgebouw (ontvangen 26-04-2018);

De Kwakel
- Rozenlaan 83, aanvraag omgevingsvergunning voor het vervangen en
vergroten van een dakkapel (ontvangen 26-04-2018);
- Vuurlijn 7, aanvraag omgevingsvergunning voor het oprichten van een
woning (ontvangen 03-05-2018);
- Nabij Het Fort 1, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van
een tijdelijke brug bij Het Fort de Kwakel (ontvangen 07-05-2018);

De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West,
Buitenhof, Park Krayenhoff, Buitendijks)
- Randweg, Randhoornweg en Noorddammerweg, evenementenvergunning aanvraag ontvangen voor de Ronde van Uithoorn (wielerwedstrijd) – UWTC op 26 augustus 2018 van 10.30 uur tot 16.15 uur (ontvangen 30 april 2018)

Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Witkopeend 10, aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren
van een opbouw aan de voorzijde van de woning (ontvangen 02-052018);
- Aanvraag evenementenvergunning hardloopevenement Rondje Zijdelmeer van Atletiek Klub Uithoorn op 15 juni 2018 van 20.00 tot 21.00 uur
(ontvangen 30 april 2018)
Zijdelwaard (Europarei)
- Zijdelwaardplein 77c, aanvraag exploitatievergunning horecabedrijf
voor ummy s ushi restaurant ontvangen - INGETROKKEN AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING
Thamerdal
Prinses Christinalaan 92, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een veranda (ingetrokken 18-04-2018);
VERLENGEN BESLISTERMIJN

De Kwakel
Op grond van artikel 3.9, tweede lid van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) verlengt het college van burgemeester en wethouders voor onderstaande aanvraag om een omgevingsvergunning de beslistermijn met zes weken: 2018-014635, het plaatsen van een houtgestookte
WKK & It op het perceel Achterweg t/o nr. 28 te De Kwakel
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.

De Kwakel
- Graslaan, verklaring van geen bezwaar voor een buurtbarbecue voor
bewoners van de Graslaan op 7 juli 2018 van 16.00 tot 24.00 uur (verzonden 03-05-2018)
De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof,
Park Krayenhoff, Buitendijks)
- Evenemententerrein Legmeer-West, evenementenvergunning All American Day op 22 juli 2018 van 12.00 – 19.00 uur (verzonden 1 mei 2018).
- Randhoornweg 100, verklaring van geen bezwaar Sport en Spel weekend Legmeervogels van 8 t/m 10 juni 2018 (verzonden 2 mei 2018).

Thamerdal
- Prinses Christinalaan 86, het uitbreiden van de woning (verzonden 7
mei 2018).
Uithoorn - De Kwakel
- Vergunning verleend aan Muziekvereniging KNA voor het plaatsen van
20 reclameborden van 28 juni t/m 11 juli 2018 en 5 spandoeken van 3
t/m 14 juli 2018 om bekendheid te geven aan het evenement AmstelProms (verzonden 3 mei 2018)
START INSPRAAK VOOR VOORONTWERPBESTEMMINGSPLAN
MGR. NOORDMANLAAN, DE KWAKEL

Toelichting
De aanleiding van het opstellen van het bestemmingsplan Mgr. Noordmanlaan is het verzoek van Eigen Haard om technisch verouderde woningen
aande Mgr. Noordmanlaan in De Kwakel te slopen en op deze locatie nieuwe woningen terug te bouwen.

Inspraak
Het voorontwerpbestemmingsplan Mgr. Noordmanlaan, De Kwakel ligt
in het kader van de inspraakprocedure van donderdag 17 mei 2018 t/m
woensdag 27 juni 2018 ter inzage tijdens de openingstijden van het gemeentehuis in het gemeentelijk informatiecentrum in de hal van het gemeentehuis. Het voorontwerp bestemmingsplan is digitaal te raadplegen
op www.uithoorn.nl. Binnen deze termijn kan een ieder een inspraakreactie zenden aan het college van burgemeester en wethouders (Postbus 8,
1420 AA Uithoorn). Op de inspraakreacties zal vervolgens een standpunt
worden ingenomen.
Verdere procedure
Na verwerking van de reacties 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 neemt vervolgens een beslissing over de
vaststelling van het bestemmingsplan. Door middel van publicaties in De
Nieuwe Meerbode, de Staatscourant en op de website zal bekend worden
gemaakt wanneer zienswijzen kunnen worden ingediend.
Uithoorn, 16 mei 2018

BELEIDSREGELS VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN
WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE UITHOORN OVER PRIVACY
+ PRIVACYREGLEMENT GEMEENTE UITHOORN

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)
van toepassing. De AVG vervangt de Wet bescherming persoonsgegevens. Binnen de gemeente wordt veel gewerkt met persoonsgegevens
van burgers. De burger moet erop kunnen vertrouwen dat de gemeente
zorgvuldig en veilig omgaat met persoonsgegevens. Op 8 mei 2018 hebben burgemeester en wethouders van Uithoorn besloten de Beleidsregels
omtrent Privacy en een Privacyreglement vast te stellen. De gemeente Uithoorn geeft middels dit beleid een duidelijke richting aan privacy en laat
zien dat zij de privacy van de burger waarborgt, beschermt en handhaaft.
Het vastgestelde beleid is van toepassing op de gehele organisatie en alle processen. De gemeente Uithoorn heeft vanaf 1 januari 2016 een aantal
gemeentelijke taken uitbesteed aan de Bedrijfsvoeringsorganisatie Duo+.
De Bedrijfsvoeringsorganisatie Duo+ hanteert eveneens deze Beleidsregels omtrent Privacy en het hetzelfde Privacyreglement. Het privacybeleid
treedt in werking de dag na deze bekendmaking. Het beleid wordt iedere
drie jaar geëvalueerd en indien nodig herzien. De beleidsregels en het Privacyreglement van de gemeente Uithoorn zullen volledig worden gepubliceerd op de website van de overheid, op www.overheid.nl
KENNISGEVING ACTIVITEITENBESLUIT, MELDING ONTVANGEN

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied maakt namens burgemeester en wethouders van de gemeente Uithoorn bekend dat zij een melding
ingevolge het Activiteitenbesluit heeft ontvangen. De melding betreft de

WWW.UITHOORN.NL

Uithoorn en Schiphol,
afspraak is afspraak
Uithoorn - Actief als Buurtbeheer
de Legmeer is laat hierbij weten
dat de Raadscommissie Schiphol in samenwerking met de gemeente een rapport heeft uitgebracht onder de naam ‘Uithoorn
en Schiphol, afspraak is afspraak’.
Hierin is te lezen hoe het vliegverkeer is toegenomen na het
Aldersakkoord uit 2008, waarin werd afgesproken dat Schiphol mocht groeien tot 500.000
vliegtuigbewegingen per jaar tot
2020 op voorwaarde dat de hinder zou worden beperkt en wat
de gemeente heeft gedaan om
de toenemende overlast en het
niet nakomen van de afspraken
uit het Aldersakkoord onder de
aandacht te brengen van Schiphol, 2e Kamerfracties en lokale en
landelijke media. Het genoemde
rapport werd meegestuurd met
de nieuwsbrief, maar is (digitaal)
ook op te vragen bij Buurtbeheer
de Legmeer (buurtbeheer.legmeer@gmail.com). In mei komt
de bewonerswerkgroep Schiphol

voor de 3e keer bij elkaar. Mirella Visser, kiesvrouw voor de Legmeer en ook lid van de bewonerswerkgroep, heeft een bijeenkomst bijgewoond van de Omgevingsraad Schiphol en deed
daarover tijdens de laatgste bewonersbijeenkomst verslag. Zij
wijst erop dat overlast door het
vliegverkeer al jaren bestaat. Het
is daarom belangrijk dat men bij
BAS (www.bezoekbas) blijft melden als men overmatige last ondervindt van vliegverkeer. Aan
het eerder genoemde rapport zal
in een van de komende uitgaven
van deze krant nader aandacht
worden besteed.

juni. Wie gezellig wil mee-eten,
dient een een berichtje te sturen
aan aan buurtbeheer.legmeer@
gmail.com. Inmiddels is bekend
dat de lunches en de maaltijden
uitstekend van kwaliteit zijn en
als zeer smakelijk worden ervaren. In de week na Pinksteren, van
Maar er is meer
Tevens attendeert BBH dat men 22-26 mei, organiseert het Orankan deelnemen aan de buurt- jefonds weer de jaarlijkse Oranmaaltijd, een lunch, op donder- jefonds Collecte. De helft van het
dag 24 mei tussen 13.00 en 15.00 opgehaald bedrag komt ten goeuur in de Praktijkschool, Leg- de aan het Buurtbeheer! Om het
werk van Buurtbeheer De Legmeerplein 55.
Ook in juni vindt nog een buurt- meer te sponsoren worden inwolunch plaats op donderdag 28 ners opgeroepen om een kleine

Vrije School Groene Hart start
komend schooljaar niet
Regio - Recentelijk is gebleken
dat de Vrije School Groene Hart
komend schooljaar (2018-2019)
nog niet in Mijdrecht kan starten.
Cijfers en gesprekken tonen aan
dat volgend jaar de kansen aanzienlijk beter liggen. Op dinsdag
22 mei om 20:00 uur is er op Oosterlandweg 16A in Mijdrecht een
informatie-bijeenkomst over het
Initiatief Vrije School Groene Hart,
waarin door de initiatiefgroep uitleg wordt gegeven waarom de
school niet van start kan in 20182019 en op welke voorwaarden

dit mogelijk in 2019-2020 wel
gaat lukken.

zetten en te gaan voor een Vrije
School Groene Hart 2019-2020.

Verder is er informatie over vrijeschool-onderwijs en wordt deze avond geïnventariseerd wie er
een rol willen gaan spelen in de
voortgang van het initiatief voor
een vrijeschool. Er is voldoende
reden om door te gaan met het
initiatief, er is veel voorwerk gedaan en gezien de bevolkingsopbouw en de gevoerde gesprekken loont het waarschijnlijk de
moeite om de plannen door te

Nieuwe leden
Echter, een aantal leden van
de initiatiefgroep wil het stokje
doorgeven aan andere ouders.
Op 22 mei wordt in kaart gebracht wie er mee willen gaan
helpen en dus of het initiatief
door kan gaan. Bent u geïnteresseerd in deze vorm van onderwijs
en wilt u op welke manier dan
ook mee helpen om dit van de
grond te krijgen, kom dan langs

donatie aan BBH de Legmeer te
doen. In sommige delen van de
wijk komt men met de collectebus langs. Er worden nog collectanten gevraagd. Aanmelden kan
via het e-mail adres van buurtbeheer. Sinds dit jaar is er ook een
mogelijkheid om digitaal een donatie te doen. Ga daarvoor naar
www.oranjefondscollecteonline.nl, klik op de button ‘doneer
nu’, kies uw organisatie Buurtbeheer De Legmeer en via de button ‘doneer nu’ kunt u de bijdrage
overmaken. Met grote dank van
Buurtbeheer de Legmeer.
op deze avond. De informatieavond op 22 mei is tevens de laatste informatie-bijeenkomst van
dit seizoen over het Initiatief Vrije
School Groene Hart voor vrijeschoolonderwijs in deze regio.
Aanmelden voor deze avond of
voor de initiatiefgroep kan via de
website vrijeschoolgroenehart.
wordpress.com.
Informatie-avond Initiatief Vrije
School Groene Hart, dinsdag
22 mei, inloop 19:45 uur, start
20:00 uur, Oosterlandweg 16A in
Mijdrecht.

GEEN KRANT?

tussenopslag van verpakt asbesthoudend afval in maximaal 2 containers.
Ontvangstdatum melding: 6 april 2018
Melder: P. Kruit B.V.
Locatie: C. Verolmelaan 209, Uithoorn
Zaaknummer: 8129205

Tegen deze melding kan geen bezwaar worden gemaakt. Heeft u een
vraag over deze zaak dan kunt u gebruik maken van het contactformulier
op www.odnzkg.nl. Er wordt dan contact met u opgenomen.
KENNISGEVING WABO, REGULIERE PROCEDURE,
VERGUNNING VERLEEND

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied maakt namens burgemeester en wethouders van de gemeente Uithoorn bekend dat zij een vergunning ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)
heeft verleend. Het betreft een omgevingsvergunning beperkte milieutoets
(OBM) voor het oprichten en in werking hebben van een inrichting met een
asbestsaneringsbedrijf bestaande uit een tussenopslag van twee containers met een gezamenlijke inhoud kleiner dan 50 m3, voor de opslag van
asbest uit eigen werk.
Verzenddatum beschikking: 7 mei 2018
Aanvrager: P. Kruit B.V.
Locatie: C. Verolmelaan 209, Uithoorn
Zaaknummer: 8056468

Meer informatie over deze vergunning kunt u vinden op www.odnzkg.nl onder bekendmakingen. Heeft u een vraag over deze procedure dan kunt u
gebruik maken van het contactformulier op www.odnzkg.nl. Er wordt dan
contact met u opgenomen.
Bezwaar
Als u belanghebbende bent bij het besluit, kunt u binnen zes weken na
de dag van bekendmaking daarvan een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van de Uithoorn, Postbus 8, 1420 AA Uithoorn.
Vermeld in uw bezwaarschrift 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 bezwaar maakt. Dient iemand
anders namens u een bezwaarschrift in, stuur dan een machtiging mee.
Verder verzoeken wij u om uw telefoonnummer in het bezwaarschrift te
vermelden. Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van dit
besluit niet op. In spoedgevallen kan tijdens de bezwaarschriftprocedure
een voorlopige voorziening worden gevraagd aan de voorzieningenrechter
van de Rechtbank Amsterdam, Sector Bestuursrecht, Afdeling Voorlopige
Voorzieningen, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam. Voor het behandelen van het verzoek worden grifﬁekosten in rekening gebracht. U kunt ook
digitaal het verzoekschrift indienen bij de genoemde rechtbank via http://
loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Voor meer informatie over het instellen
van beroep kunt u de brochure ezwaar en beroep tegen een beslissing
van de overheid downloaden van de website www.rijksoverheid.nl. oor algemene informatie over procedures kunt u ook bellen met de rijksoverheid
op telefoonnummer 1400 (lokaal tarief).
KENNISGEVING ACTIVITEITENBESLUIT, MELDING ONTVANGEN

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied maakt namens burgemeester en wethouders van de gemeente Uithoorn bekend dat zij een melding
ingevolge het Activiteitenbesluit heeft ontvangen. De melding betreft het
uitbreiden van het kassencomplex.
Ontvangstdatum melding: 6 maart 2018
Melder: Florist Holland B.V.
Locatie: Dwarsweg 15, De Kwakel
Zaaknummer: 7715163

Tegen deze melding kan geen bezwaar worden gemaakt. Heeft u een
vraag over deze zaak dan kunt u gebruik maken van het contactformulier
op www.odnzkg.nl. Er wordt dan contact met u opgenomen.

Vooges over volkoren!
Regio - Elke nacht staan de
broodbakkers bij bakkerij Vooges
vol passie de broden te bakken
waar zij zo trots op zijn. Stuk voor
stuk echte vakmensen die werken volgens vertrouwde recepten met eerlijke en zo duurzaam
mogelijk geteelde ingrediënten
waarvan de bakkers de herkomst
weten en die bij voorkeur uit de
regio betrokken worden.
Vooges streeft naar zo gezond
mogelijk brood, de volkoren broden zijn een mooi voorbeeld hiervan. Het fijn volkoren, grof volkoren en Allinson brood wordt gemaakt met 100% tarwe volkorenmeel. De Westeinder broden zijn gecreëerd door variaties te maken met andere graansoorten en zaden waarvan de bekendste: mais, spelt, mout, rogge, haver, zonnepitten lijnzaad
en pompoenpitten. Iedere graansoort geeft zijn eigen karakter en
smaak aan het brood maar altijd
op basis van tarwe volkorenmeel.

Volkoren folder
Deze week vindt u bij de krant
een prachtige folder van Vooges.
Hierin staan de vele voordelen
van volkoren brood en de Westeinder broden. De echt oplettende lezer, spot wel een foutje achterop de folder. De winkels van
Vooges zijn op zaterdag open tot
16.00 uur en niet, zoals in de folder vermeld, tot 15.00 uur.

Heerlijke aanbiedingen
Wie iets meer moeite doet voor
vers brood wordt bij Vooges de
komende twee maanden extra
beloond. Bij besteding vanaf 2
euro krijgen de klanten gratis zes
volkoren bollen van 17 tot en met
27 mei en in de week van 28 mei
tot en met 2 juni worden de klanten bij besteding vanaf 2 euro getrakteerd op gratis zes verse witte bollen. Voor Pinksteren biedt
Vooges, een aanrader, een Pinksterslof met Amarene kersenspijs voor 5,25 euro. Een week later is het welbekende bosvruch“Geen concessies”
tentaartje in de aanbieding voor
“Hoewel wij onze broden al ja- 7,25 euro.
ren volgens deze filosofie bakken Vanwege het succes van eerdere
worden onze klanten zich ook keren biedt Vooges van 3 tot en
steeds meer bewust van het feit met 8 juni ook weer een volle tas
dat volkoren producten en met met lekkers aan voor slechts 9,95
name brood echt gezond zijn, euro. Hiervoor krijgen de klanten
maar ook dat niet al het brood zes volkoren bollen, zes krentenis wat het lijkt, wij doen abso- bollen, een half suikerbrood, een
luut geen concessies”, legt eige- halve ontbijtkoek, brood naar
naar Wim Engel uit. En hij ver- keuze en twee keer een overheervolgt: “Vanaf deze week vervan- lijke mergpijp XL. En wie thuis
gen wij onze luxe zachte tarwe komt met de volle tas vindt als
bollen die we altijd maken met verrassing ook nog een handig
50% tarwebloem en 50% tarwe blocnote, pen en een zadelhoes.
volkorenmeel door luxe zach- Om teleurstelling te voorkomen
te volkoren bollen. De volkoren is het aan te raden deze volle
bollen maken we met uitsluitend tas met lekkers wel van te voren
tarwe volkorenmeel. Het bolletje te bestellen. Dit kan in alle winwordt hierdoor iets compacter, kels van Vooges vanaf nu en via
maar nog veel voedzamer en ge- de webshop www.bakkerijvoozonder doordat er meer vezels in ges.nl. Doen hoor! Een geweldizitten. Door het gebruik van melk ge en heel betaalbare mogelijkin plaats van water en het toe- heid om kennis te maken met alle
voegen van roomboter blijven lekkere, eerlijke en gezonde prode bolletjes lekker zacht en sma- ducten van brood & banketbakkelijk.”
ker Vooges!
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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 UithoornAalsmeer, Marijnenlaan 46, 1421
NH Uithoorn, tel: 0297-560627.
BRANDWEER & POLITIE
Brandweer, tel. 020-5556666.
Politie, tel: 0900-8844.

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

Twee projecten voor kinderen
tijdens AmstelProms
Regio - Vorige week maakten we
al melding van Voice Kids AmstelProms. De wedstrijd voor kinderen tot 15 jaar die mooi kunnen
zingen en graag het AmstelProms
podium voor zichzelf alleen hebben. De winnaar mag optreden
tijdens het grote AmstelProms
Concert diezelfde avond vanaf
20.30 uur. Kinderen die mee willen doen kunnen zich opgeven
via voicekids@amstelproms.nl.
Xing&Dance Kids AmstelProms
Voor kinderen die het leuk vinden
om te zingen én te dansen in een
groep is er Xing&Dance Kids AmstelProms. Dit project is bedoeld
voor kinderen uit groep 4 t/m 8.
Deze kinderen gaan gedurende 6
weken repeteren voor een koorlied, Lekker Xingen. Marjolein
Porton van Kinderkoor Xing heeft
een superleuke tekst gemaakt op

het liedje ‘Despacito’. Daarnaast
nog een spetterend dansoptreden tijdens de Medley van Doe
Maar en natuurlijk nog meedoen
aan de finale van die avond.
De organisatie van AmstlProms
vindt het belangrijk én superleuk om kinderen deel uit te laten maken van dit mooie evenement. Het team van AmstelProms
hoopt dan ook dat de kinderen
uit Uithoorn en De Kwakel zich
massaal gaan opgeven voor deze projecten. Hoe leuk is het om
het schooljaar met een knallend
optreden tijdens een supermooi
muzikaal evenement aan De Amstel af te sluiten?
De kinderen kunnen zich opgeven via xingendance@amstelproms.nl.
Meer informatie? www.amstelproms.nl.

Wie werkt er mee aan
grenzeloos wandkleed?
Uithoorn - Grenzeloos is een project van de stichting Samen aan
de Amstel. Door middel van dit
project laten ze de verschillende
culturen in Uithoorn en De Kwakel met elkaar kennis maken. Ze
doen dat door samen te eten,
door schaduwtheater en door
het Grenzeloos Wandkleed. Verbinding is het sleutelwoord om
met elkaar prettig te leven in Uithoorn en De Kwakel. Mensen uit
verschillende culturen, met verschillende achtergronden, met
verschillende talenten kunnen
met elkaar een samenleving creeren, waar men belangstelling
heeft voor elkaar, elkaar de ruimte laat en elkaar ondersteunt als
het nodig is. Hoe mooi is het om
zo’n kleurrijke, inspirerende samenleving uit te beelden in een
wandkleed, waarbij de delen met
elkaar worden verbonden.
Inwoners maken op een stuk stof
van 30 bij 30 cm iets wat voor hen
symbool staat voor verbinding,

Bilderdijkhof 1
Uithoorn
Tel. 0297-567209

WEEKAGENDA PARTICIPE
WIJ ZIJN GESLOTEN OP:

• Maandag 21 mei
2e pinksterdag

WORKSHOP
ONTMOETINGSGROEPEN

Aanstaande vrijdag 18 mei
2018 tussen 14.00-15.30 workshopmiddag op de Ontmoetingsgroepen. Er worden tijdens de workshop mokken
beschilderd. U mag voor €5,deelnemen, de kosten zijn
voor materiaal en koffie/thee.
Geef je op bij Caroline Vrijbergen 0297-533540, Bilderdijkhof 1 in Uithoorn.
STOELHONKBAL
ONTMOETINGSGROEPEN

Lijkt het u leuk om actief bezig te zijn in groepsverband?
Stoelhonkbal vrijdag 1 juni 2018 tussen 10.30-11.15. U
doet dan mee met de deelnemers en mantelzorgers van de
Ontmoetingsgroepen. Geef u
dan op bij Caroline Vrijbergen
0297-533540, Bilderdijkhof 1.
ALZHEIMERCAFÉ
BILDERDIJKHOF

Donderdag 7 juni 2018 is er
weer Alzheimercafé op Bilderdijkhof 1. Het thema is een
bezoek aan de huisarts omtrent vergeetachtigheid. Huis-

arts Jennifer Santing en andere professionals komen ook
langs. De zaal is open vanaf
19.00 en de bijeenkomst duurt
tot 21.00. Wilt u graag meer informatie, neem dan contact op
met Caroline Vrijbergen 0297533540.
FIETSVRIJWILLIGERS
GEZOCHT!

Vindt u het heerlijk om er met
de fiets op uit te gaan? Sindskort is er een duo-fiets tot de
beschikking. Graag zouden wij
deze gaan inzetten op doordeweekse dagen. U fietst dan met
een van onze deelnemers een
rondje in Uithoorn vanaf de Bilderdijkhof 1. Is dit wat voor u?
Neem dan contact op met Caroline Vrijbergen 0297-533540.
GASTHEER/VROUW
GEZOCHT

Lijkt het u leuk om een dagdeel een handje te helpen op
de Ontmoetingsgroepen? Wij
zoeken nog mensen die de
koffie/thee schenken, boodschappen willen doen of/en de
lunch willen voorbereiden. De
doelgroep zijn thuiswonende
mensen met een vorm van dementie. Wilt u meer informatie,
neem dan contact op met Caroline Vrijbergen 0297-533540.

Uithoorn - Twee keer per jaar organiseert Buurtbeheer Zijdelwaard met buurtbewoners een
gezamenlijke bijeenkomst. De
eerstkomende is vastgesteld op
dinsdag 22 mei in gebouw De
Schutse. Vereniging Buurtbeheer
Zijdelwaard nodigt hierbij alle geinteresseerde bewoners van Zijdelwaard uit voor het voorjaarsbewonersoverleg. U bent vanaf 19.15 uur welkom, we beginnen om 19.30 uur en verwachten
rond 21.30 uur af te sluiten. Bij dit
overleg kunnen alle onderwerpen aan de orde komen die bewoners en/of het bestuur van de
vereniging belangrijk vinden. De
volgende onderwerpen zijn op
de agenda geplaatst. 1. Laaggeletterdheid: Claudia Prange van
Tympaan/De Baat informeert u
over wat dit is en waarom het belangrijk is dat u er wat meer over
weet. 2. Onze nieuwe wijkagent,
Radjin Kalikadien, stelt zich graag
aan u voor. 3. Wij willen graag uw
mening horen over de rood-witte hekjes die de toegang tot het
park Groen Rode Scheg bemoeilijken. 4. Met vertegenwoordigers
van de gemeente bespreken we
wat de ‘vreedzame school’ en de

Lezing fietstocht
Himalaya

vrijheid, contact. Je kunt kleuren
kiezen, die je zelf mooi vindt. Allerlei technieken zijn toegestaan:
naaien, breien, haken, textielstiften als de ondergrond maar textiel is. Alle blokken naaien ze aan
elkaar tot één groot wandkleed!
Zo leggen ze letterlijk de verbinding met elkaar.
Verschillende inwoners hebben
al blokken gemaakt, zoals dames
van Pavones, leerlingen van Thamen en de Praktijkschool, iemand
van Ons Tweede Thuis. En leerlingen van de Vuurvogel gaan ermee aan de slag. Het doel is om
het wandkleed zo groot mogelijk
te maken. Daarom roepen ze iedereen op om een blok te maken.
Ria Zijlstra staat zaterdag 2 juni en zondag 3 juni op de kunstroute op het Zijdelveld. U kunt
dan uw blok inleveren of ter plekke een blok maken. Er is materiaal
aanwezig. Ria naait de blokken
tijdens de kunstroute aan elkaar!

Bewonersoverleg
Buurtbeheer Zijdelwaard

Culinair Uithoorn aan de
Amstel vernieuwt

Uithoorn - Spannend wordt het
16 juni zeker voor de organisatoren van Culinair Uithoorn aan de
Amstel. Er is namelijk een klein
beetje gesleuteld aan de succesformule van de afgelopen jaren. Goed om te weten is dat Culinair Uithoorn aan de Amstel
wordt georganiseerd om geld
op te halen voor een lokaal goed
doel. Dit jaar zal de opbrengst
van het evenement naar muziekvereniging KnA gaan.
Zij zullen met het ontvangen bedrag muziek-educatie aan kinderen op basisscholen mogelijk maken. Hier is grote behoefte aan en er wordt door kinderen
enorm veel plezier aan beleefd. In
het verleden kwam het geld voor
het goede doel uit een heffing op
de muntjes, waarmee op het evenement betaald wordt, de zogenaamde ‘bitecoins’. De organisatie heeft deze heffing dit jaar afgeschaft en om het evenement
nóg betaalbaarder te maken is
er met de restaurateurs afgesproken dat de gemiddelde prijs
van een gerechtje 3,5 ‘bitecoin’ is.
Maar hoe komt men dan aan het
bedrag voor muziekvereniging

KnA? Simpelweg door €5,- toegang per persoon te vragen, die
in zijn geheel naar KnA gaat. Kinderen zijn gratis.
Voor dit bedrag ontvangt men
naast toegang ook 2 loten, waarmee fantastische prijzen te winnen zijn. Natuurlijk kan men ook
extra loten kopen.
De prijzen voor de loterij worden
beschikbaar gesteld door spon-
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soren, die in ruil daarvoor op een
groot led-scherm gedurende het
evenement zichtbaar zullen zijn.
Wilt u ook sponsoren? Neem dan
contact op met de organisatie
via: culinair.aan.de.amstel@gmail.
com. Aan Culinair Uithoorn aan
de Amstel doen dit jaar 10 deelnemers mee, die u met overheer-

Kumpulan met live muziek
bij Brouwerij de Schans

Regio - Op Zondag 20 mei organiseert brouwerij de schans van
15 tot 18 uur samen met de band
Tarango en Toko Bali een Kumpulan. Het woord Kumpulan of
Koempoelan betekent letterlijk
vergadering of bijeenkomst. In
Indische kringen heeft het de betekenis gekregen van een gezellig (familie)samenzijn waarbij onder het genot van indische lekkernijen bijgepraat wordt over
allerlei zaken. Dat wordt dus genieten van mooie muziek op een
zonnig en beschut terras met
heerlijke hapjes en een gekoeld
Schans biertje in de hand! Voor
de prijs hoef je het niet te laten
wand de toegang is gratis
Tarango is een zeer veelzijdige
band met een breed scala aan

Uithoorn - NVVH Vrouwennetwerk Uithoorn organiseert een
Lezing “Fietstocht door de Himalaya” door Trees Rijsewijk, op vrijdag 25 mei van 14.00 tot 16.00
uur in de Schutse, de Merodelaan, Uithoorn. Na een diensttijd van 13 jaar in het middelbaar onderwijs besloot Trees Rijsewijk een jaar te gaan fietsen in
Azië. In 1986 trok zij alleen en op
de fiets 15000 kilometer door India, Nepal, Tibet en China. Doordat zij in contact kwam met mensen die leven in een andere cultuur met andere waarden en normen, kreeg zij een nieuwe kijk op
het leven. Sinds 30 jaar werkt zij
voor stichting Tamsarya, die kansarme vrouwen, kinderen, families
en dorpen in Nepal ondersteunt.
Leden gratis toegang. Niet leden
€3,-

‘vreedzame buurt’ betekenen en
wat dat voor gevolgen heeft voor
een ‘vreedzaam speelveld’. 5. Zo
mogelijk vertellen we u iets over
de voortgang van de herbestemming van de Hoeksteen waar op
15 maart voorlichting over gegeven werd. 6. We brengen u graag
op de hoogte van onze plannen
voor de zomervakantie en voor
Burendag (22 september). Ook
in december hebben we vlak
voor Kerst weer het een en ander op stapel staan. Tot slot verwijzen we u graag naar het wekelijkse spreekuur op woensdag
van 11.00 tot 13.00 uur in het
hoekje tussen Beter Horen en de
ABN/AMRO pinautomaat bij het
winkelcentrum. Het bestuur van
Buurtbeheer - Angeline Suiker,
Arnoud van Markesteijn, Kees ter
Beek en Gerrit Roseboom - heet
u van harte welkom bij dit eerste
bewonersoverleg van dit jaar.

Amerikaanse muziekstijlen. Elke
1e en 3e zondag van de maand
van 15.00 tot 18.00 uur maken
ze er weer een feestje van bij de
schans. Met mooie eigen nummers maar ook covers van andere
artiesten maakt dit een ware beleving van deze band. Van classic

lijke gerechtjes van hoog niveau,
goede wijnen, bubbels en bieren
zullen verrassen.
Dus kom op 16 juni van 15.00 tot
21.00 uur naar de Schans in Uithoorn en praat onder het genot
van culinaire hoogstandjes gezellig bij met ‘oude’ vrienden en bekenden.
en moderne country tot onvervalste rock ‘n roll en dampende
soul, van prachtig meerstemmig
gezongen ballads tot dansbare
muziek. Als specials gast zal deze
keer Rudy Bennet aanwezig zijn.
Bierbrouwerij en Distilleerderij
De Schans vind u op: Schans 21 1421BA Uithoorn – 085-8887523
Wel belangrijk om te weten is dat
de ingang aan de achterzijde van
het gebouw zit tussen nummer
15 en 17.

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 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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Barbecue à la poelier-traiteur
Van Egmond
salade, stokbrood, kruidenboter,
mixed grill, biefstukspies, garnalenspies, worstjes, saus enzovoort
ten grondslag liggen. Deze barbecuepakketten gelden in prijs
p.p. voor vanaf 10 personen. Zie
hiervoor de advertentie in deze
krant, de folder in de winkel maar
met name ook de website www.
poeliervanegmond.nl.

Het team van poelier-traiteur Van Egmond maakt van uw barbecue een
succes
Regio - Stilaan wordt het weer
barbecue-tijd. Sterker nog, ruim
een week geleden waren bij het
uitzonderlijk mooi weer de barbecues al volop in gebruik. Poeliertraiteur Van Egmond met vestigingen in de Passage te Mijdrecht
en in winkelcentrum Zijdelwaard
te Uithoorn, heeft zich al op komende barbecueseizoen voorbereid. Net zoals voorgaande jaren
is er weer een heerlijk en gevarieerd aanbod aan vleesproducten,
salades en alles wat bij een geslaagde barbecue hoort. Van Egmond bedient zowel de particuliere als de zakelijke sector. Het
mondwaterend assortiment doet
de naam en de reputatie van deze poelier-traiteur eer aan. Alles

wordt vers in eigen keuken bereid en tegen aantrekkelijke prijzen aangeboden, waaronder het
‘Standaard barbecuepakket’ dat
eventueel kan worden uitgebreid
tot een ‘De Luxe’ versie, die ‘Van
het Huis’, maar ook speciale ‘Kinderbarbecuepakketten’ en niet in
de laatste plaats een aanbieding
voor ‘Verenigingen’ waarbij zelfs
met het verenigingsbudget rekening wordt gehouden. Kortom,
aan de diverse en vooral gevarieerde barbecuepakketten hangt
een verschillend, maar vooral
aantrekkelijk prijskaartje. Elk pakket heeft een andere samenstelling waarin ingrediënten als (kip)
saté, hamburgers, Sjasliek/Hawaï spies, pestokip, kipburger-

Vanzelfsprekend kunnen de verschillende barbecue ingrediënten ook afzonderlijk worden besteld en gekocht om binnen het
gezin, familiekring of met vrienden en vriendinnen naar eigen
inzicht een heerlijke barbecue samen te stellen. De kipsatéstokjes zijn daarbij de afgelopen jaren wel een topper gebleken en
zijn dat nog steeds in altijd een
vaste aanbieding. Net zoals de
pestosteaks, Mexicaanse kiplapjes en kipbarbecueworstjes, vlees
dat iedereen mag eten. Wie tussendoor van een stukje vis houdt
kan bij Van Egmond eveneens terecht voor een zalmspies en/of
een scampispies.
Kortom, bij deze poelier-traiteur
zult u zeker slagen in het samenstellen van uw eigen barbecue,
of om een van de gekozen pakketten nog (extra) te willen uitbreiden. Daarbij kan altijd rekening worden gehouden met dieetwensen, vegetarische eetgewoonten of vormen van (gluten)
allergie als men dat tijdig laat
weten. Verder wordt een ieder
die daarom vraagt met plezier

en met verstand van lekker eten
goed geadviseerd. Op tijd bestellen is een pré, maar aanpassing
van het assortiment (of uitbreiding bij onverwachts meer gasten - mits binnen redelijke productietijd) is altijd mogelijk. Flexibiliteit ten top dus.
Barbecueverhuur
“Behalve ons uitgebreide assortiment voor de barbecue kunnen
onze klanten ook gebruik maken van de service die wij bieden.
In combinatie met de bestelling
voor minimaal 15 personen en/of
meer geven wij de barbecue-apparatuur gratis in bruikleen,” laten Dirk van Egmond en Sebastiaan Strubbe weten. “Daarbij is
ook bezorging mogelijk. Graag
willen we wel dat de barbecue
na gebruik weer schoon bij ons
wordt ingeleverd. Voor grotere
gezelschappen, privé en/of zakelijk, hebben we ook statafels met
borden en bestek plus een partytent, compleet met een aanhanger-koelcombinatie die vooraf
ook te huur is en waarin alle barbecue-ingrediënten en drankjes
(gekoeld) kunnen worden opgeslagen en bewaard.
Ook hier weer: wel alles graag
schoon terug anders moeten wij
voor het afwassen en reinigen extra kosten in rekening brengen.
Voor de wat grotere gezelschappen kunnen we op verzoek zelfs
een kok regelen die alles klaarmaakt waardoor men niet zelf
steeds achter de barbecue hoeft
te staan, maar zich gewoon gezellig onder de gasten kan begeven
om mee te genieten,” aldus Dirk
die samen met Sebastiaan en het
team van gepassioneerde medewerksters staat te popelen om
klanten met een heerlijk barbecue-aanbod te verwennen.

Mix & Match:

Make-up en Fashion
inspiratie-avond
Regio - Instituut Périne en Prego
Mode, allebei bekende Mijdrechtse bedrijven, slaan binnenkort
weer de handen ineen.
Op donderdagavond 24 mei organiseren zij namelijk Mix &
Match: Make-up en Fashion inspiratie-avond.
Instituut Périne in Mijdrecht staat
in de regio al meer dan 25 jaar bekend om resultaatgericht advies
en behandeling op het gebied
van natuurlijke huidverbetering
en –verjonging. Voor elke klant
wordt een huidanalyse gemaakt
en een plan voor thuisverzorging.
Omdat de huid meer is dan het
resultaat van hetgeen erop aangebracht wordt, geven de professioneel opgeleide specialistes
van Périne ook advies op het gebied van voeding en lifestyle. Alles om een zo duurzaam mogelijk
resultaat te behalen.
Bij Instituut Périne wordt er alles aan gedaan om uw bezoek
zo aangenaam mogelijk te maken. Zo wordt u gastvrij ontvangen en mag u altijd eerst een kort
moment plaatsnemen in een van
de luxueuze fauteuils in een van
de twee wachtruimtes. Zo krijgt u
even de gelegenheid om de drukte van alledag van u af te zetten
en om te schakelen naar een moment van ontspanning: de be-

handeling. Hoe intensief de behandeling ook is: u komt even tot
rust. En geheel tot rust gekomen
ontvangt iedere klant een gratis make-up touch-up. Dit wordt
gedaan met het unieke minerale
make-up merk Youngblood. Deze make-up is zo zuiver dat het
de huid niet belast, maar juist
herstelt en verzorgt. De zuiverheid van de mineralen zorgt voor
kleurpigmenten met een wauweffect. Deze combineren dan ook
heel erg goed met de kleuren van
kleding.
Niet zo gek
Niet zo gek dus om op dat gebied af en toe eens samen te werken met een collega ondernemer,
maar dan op het gebied van mode! Sinds Prego mode naast herenmode ook damesmode voert,
nu zo’n 2 jaar, slaan Yvonne van
Prego Mode en Périne van Instituut Périne bij tijd en wijle de
handen ineen om gezamenlijk
een evenement te organiseren
voor Mijdrecht en omgeving.
Nooit meer misgrijpen in je garderobe en altijd de juiste makeup match, hoe doe je dat?
Tijdens de inspiratie avond Mix
& Match Fashion and Make-up
krijgt u te horen en te zien hoe u
nooit meer misgrijpt in uw gar-

derobe en altijd matcht met uw
make-up. Deze avond wordt georganiseerd in het kader van het
huidige thema van Instituut Périne: ‘opbouw van binnenuit’. Vanuit dat thema begint de avond
met uitleg over het belang van
goede basics. Met goede basics
kun je namelijk eindeloze variaties maken. U ziet hoe u met
slechts een paar kleine aanpassingen of toevoegingen steeds
een hele nieuwe, moderne look
tevoorschijn tovert.
Nathalie, make-specialiste van Instituut Périne presenteert en demonstreert de opbouw van een
goede make-up: van primer tot
minerale poeder. Met een goede basismake-up matcht u namelijk eenvoudig uw make-up bij
uw kleding. Nathalie laat bijvoorbeeld zien hoe de make-up overdag een match is met uw zakelijke look en door een paar kleine

Open dagen Agrarisch
kinderdagverblijf De koetjes
Uithoorn - Afgelopen weekend
hadden wij open dagen bij Agrarisch kinderdagverblijf De Koetjes. De deuren stonden open
voor iedereen die even binnen
wilde komen kijken.
Sinds april 2018 zijn zij geopend
met een kinderdagverblijf die anders is dan anderen. Wat maakt
hen uniek?
Veel buiten spelen, leren en ontdekken, Moestuin voor fruit en
groenten, Tuin met veel ruimte omringt door boerderijdieren,
Gezond voedingsbeleid en Klein-

schalige opvang met een huiselijke sfeer.
Een kinderdagverblijf op de boerderij. Wij spelen elke dag buiten
met de kinderen waar ze van alles leren en ontdekken. Een grote tuin om lekker buiten te spelen. Zoals rijden met de fietsen
en tractors of spelen in het gras.
Van natuurlijke materialen hebben wij een zandbak en een gezellig zitje die van boomstammen zijn gemaakt en een tunnel
en hut van wilgentakken. De tuin
is omringt door een groot gras-

veld voor de boerderijdieren. De
kinderen helpen om de moestuin
te verzorgen en de dieren eten te
geven. Ook komt boer Koos bij
ons op visite met een kalfje, of
om met de kinderen even te kletsen over de andere boerderijdieren. Wij zijn kleinschalig, hebben
één groep voor maximaal 10 kinderen. De kinderen verblijven op
een groep met veel ruimte en een
huiselijke sfeer. Agrarisch kinderdagverblijf De Koetjes is gevestigd aan het Jaagpad 1A in De
Kwakel

aanpassingen bij uw vrolijk gekleurde zomeravondjurk.
Opbouwen van binnenuit geeft
een solide basis, een fundament
voor uw fashionlook en verzorgde uitstraling. Na deze avond
weet u precies wat u nodig heeft
en bent u een stuk minder tijd
kwijt voor de kast en voor de spiegel! Uw zelfverzekerdheid straalt!
Deze inspirerende avond is gratis, wel graag aanmelden voor
18 mei. Aanmelden kan door een
mail te sturen naar info@perine.
nl met uw volledige naam en telefoonnummer. Wanneer u een
bevestiging ontvangt is uw plekje gereserveerd. Het aantal plaatsen is beperkt, dus wacht niet te
lang met aanmelden!
Donderdag 24 mei van 19.30 –
21.00 uur Instituut Périne – Genieweg 8 – Mijdrecht
www.perine.nl

Chazz 2018 start met
BrandNewOldtimers
De locatie is de tuin van Boerderij Stroomzicht, gelegen in
het Groene Hart aan het riviertje de Kromme Mijdrecht met
uitzicht op weilanden. Een fijne plek en zo relaxed. De muziek is nu eens relaxed en dan
weer verrassend energiek. Van
de gerechten en de versnaperingen die tijdens Chazz verkocht worden, kun je alleen
maar zeggen hmmmmm…
wat lekker. En alles komt van
lokale leveranciers. De koffie
en thee zijn van Smit & Dorlas
uit Mijdrecht. Gerechten worden ter plekke klaargemaakt
door koks van restaurants uit
de regio. Het bier en fris zijn
koel en de witte wijn is dat ook.
De organiserende staf heeft inmiddels twaalf jaar ervaring.
De eigenaar van Stroomzicht,
aan de Kromme Mijdrecht,
Westzijde 50 stelt voor de elfde keer zijn tuin open voor dit
jazz festival voor het goede
doel. En Colette Wickenhage,
de jazz zangeres uit Amstelhoek denkt ook dit jaar mee
over de programmaopbouw.
Voorgaande
jaren
kwam
een keur aan jazzmusici naar
Chazz. Ook dit jaar is er contact gelegd met niet de minste zangers en instrumentalisten. BrandNewOldtimers gaan
sfeer maken met klassieke jazz
met een dansbaar ritme. Het is
een achtmansformatie die be-

hoorlijk veelzijdig is met onder
andere trompet, saxofoon/klarinet, trombone en drums. De
groep bestaat uit voormalige Haarlemse schoolvrienden,
die samen zijn blijven musiceren. Een van de instrumentalisten is David Moolenburgh, tot
voor kort wethouder van De
Ronde Venen. Allemaal ingrediënten voor een vleugje nostalgie. Chazz wordt weer de
moeite waard op zaterdag 23
juni vanaf 15.30 uur tot 22.30
uur. Volg de aankondigingen
in deze krant. Kaarten zijn al
verkrijgbaar via www.chazz.nl
en kosten in de voorverkoop
€ 17,50. Aan de tuin op de dag
van het festival op 23 juni kosten de kaarten een paar euro meer, namelijk € 25,00. Kinderen tot 12 jaar gratis, scholieren en studenten (met pas)
half geld.
Ria Waal
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Organisatie heeft er de handen vol aan

Veel belangstelling verwacht bij AmstelProms 2018
via de speakers goed kunt volgen
is natuurlijk de vraag. Want als er
heel veel belangstelling voor het
evenement is, bestaat de kans dat
men (te) ver van het gebeuren af
komt te staan.

Uithoorn - Zaterdag 14 juli gaat
op en bij de evenementensteiger aan de Wilhelminakade in Uithoorn het evenement AmstelProms van start. Rond ‘s middags
van vier tot zes uur met de zangvoordrachten van de Voice Kids
AmstelProms, dat voor de eerste
keer wordt georganiseerd. Vanaf half negen uur tot ongeveer
half elf uur is er het concert met
het orkest van KnA inclusief koorzang, vooraf gegaan door het
spelen van de ‘AmstelProms hymne’ door o.a. koperblazers (m.m.v.
VIOS Mijdrecht) in bootjes op de
Amstel. Maar er zullen ook (amateur) solozangers en zangeressen
zijn die hun repertoire ten gehore zullen brengen, ondersteund
door koor en orkest. Het orkest
bestaat uit zo’n zestig muzikanten en het koor tussen de tachtig en negentig zangers en zangeressen. Er is ook deelname uit
Aalsmeer van het harmonieorkest Sursum Corda. Volgens de
organisatie wordt er een overweldigende belangstelling verwacht,
veel meer dan vorig jaar toen het
concert voor het eerst plaatsvond
en een groot succes was. Toen
schatte de politie dat er tussen
de 2.500 en 3.000 mensen waren.
Met mooi weer worden er dit jaar
nog meer verwacht. Dan mag je
het wel goed organiseren, niet alleen in het kader van de beleving
maar ook op het gebied van licht
en geluid, logistiek, veiligheid en
EHBO. Er moet enorm veel geregeld worden.
Kartrekkers en sponsors
Wie zijn eigenlijk de organisa-

toren van AmstelProms en hoe
kwamen zij op het muzikale idee
voor dit evenement wat afgeleid
is van het Engelse Night of The
Proms? Dat is Marco Lesmeister
in samenspraak met Ferdinand
Beuse, beiden woonachtig in
Uithoorn. Zij zijn de initiatiefnemers en trekken weliswaar de kar,
maar krijgen daarbij de onmisbare hulp van Anouk Hoogstraten
(Best Hostess), Wendy Ten BrinkHoeve (Best Hostess) en Heleen
Colijn (KnA en Partycentrum). Het
evenement wordt mogelijk wordt
gemaakt door grote sponsors,
waaronder De gemeente Uithoorn, Rabobank, Fair Freight, de
Lions Club Uithoorn, DUO plant
en GEO stick. Daarnaast nog talloze kleinere sponsors die te vinden zijn op de website www.amstelproms.nl. Hierop kunnen belangstellenden ook kaarten reserveren om het evenement bij te
wonen. Kaarthouders hebben het
recht op een plaats op de tribune
die pal tegenover de evenementensteiger op het braakliggende
terrein naast café De Gevel wordt
opgebouwd. Daar vanaf hebben
zij een fraai zicht op het orkest en
het koor. Kaarten kosten 25 euro
p.p.. Dat lijkt veel geld maar men
‘sponsort’ daarbij tevens een bijzonder evenement om dit mogelijk te maken. In verhouding met
de tarieven die men elders voor
een concert of een musical betaalt kan dit als een koopje worden gezien. Er zijn natuurlijk ook
staanplaatsen op de kade langs
het water en die zijn gratis. Maar
of je dan het orkest en het koor
goed in beeld hebt en de muziek

Samen doen
De beide initiatiefnemers spreken
mede namens de andere leden
van het organisatiecomité vol
lof over AmstelProms, juist omdat het zo’n bijzonder evenement
voor Uithoorn is. Veel amateur
zangers en zij die een muziekinstrument spelen – ook als dit niet
in verenigingsverband is - kunnen er bij gebleken geschiktheid
en vroegtijdige aanmelding aan
deelnemen als zij dit aan de organisatie bekend maken. “Daardoor
ontstaat vaak een ‘gelegenheidsorkest’, wat ook met het zangkoor
zo is. Daarom is het juist zo mooi
dat de Vocal Company Muziekproducties uit Uithoorn van Ferdinand Beuse, die overigens als
trompettist zijn oorsprong vindt
bij KnA, hieraan ook meedoet.
Die ‘levert’ de koorzang,” vertelt Marco Lesmeister. Hij is behalve muzikant (drummer) ook
voorzitter van KnA. “Oorspronkelijk is AmstelProms een initiatief
van KnA, wat tijdens de jaarwisseling van 2016/2017 het levenslicht zag. In eerste aanleg omdat
ik met het orkest op de evenementensteiger een concert wilde geven. Inderdaad in de trant
van de Night of The Proms. Dat is
klassieke muziek gecombineerd
met popmuziek. Om te beginnen wilde ik dat samen met Uithoorn Culinair doen, wat door de
Lions Club wordt georganiseerd.

eerder het plan was. De toenmalige bestuurders van de provinDe kosten voor het project val- cie Noord-Holland, de Vervoerrelen hoger uit dan oorspronkelijk gio Amsterdam en de gemeenten
geraamd. Dit heeft verschillen- Haarlemmermeer, Aalsmeer en
de oorzaken. Onder andere te- Uithoorn bekrachtigden in sepgenvallers bij verschillende infra- tember 2016 de aanleg van de
maatregelen, flink hogere kos- HOV-busbaan. Die zou in 2019 in
ten voor het verleggen van ka- gebruik worden genomen. Dat
bels en leidingen, de vondst van wordt nu wat later…
PFOS en PFOA en een stevige in- Over de exacte planning en fadexering vanwege een aantrek- sering van de uitvoering van de
kende markt. De provincie werkt, werkzaamheden is op dit mosamen met haar partners, aan op- ment nog niets te zeggen. Dat is
lossingen. Zo wordt onder ande- pas duidelijk zodra het werk aanre gekeken waar werkzaamheden besteed en gegund is.
geoptimaliseerd kunnen worden. Een van de deelprojecten heeft
Zoals het er nu uitziet kan de pro- prioriteit in de planning, te weten
vincie direct na de zomer dit jaar de aanleg van de nieuwe rotonstarten met het aanbesteden van de bij de Zwarteweg in Aalsmeer.
het werk. Dat betekent dat de Deze rotonde moet klaar zijn
aannemer in de loop van 2019 voordat de fusieschool in het
kan starten met de werkzaam- Hornmeerpark (IKC Triade) in auheden. Dat is een jaar later dan gustus 2019 de deuren van het

Hobby en beroep
Marco geeft aan dat muziek zijn
grote hobby is waar hij sinds zijn
kinderjaren verslaafd aan is ge-

raakt en met KnA tal van mogelijkheden ziet om met het orkest
naar buiten te treden en dat tevens weet te organiseren. Zelf is
hij bovendien slagwerker (drummer) in het orkest. Buiten dat
heeft Marco gewoon zijn werk
in het bedrijfsleven. Hij verdient
zijn brood dus niet in de muziek.
Dit in tegenstelling tot Ferdinand
Beuse die zijn inkomen verdient
in de muziekwereld. Behalve muzikant en dirigent is hij ook eigenaar van de Voice Company Muziekproducties. Ferdinand studeerde aan het Sweelinck Conservatorium in Amsterdam klassiek trompet. Al tijdens zijn studie dirigeerde hij het plaatselijke kerkkoor, waardoor zijn liefde voor het werken met zangers
werd aangewakkerd en versterkt.
Naast zijn activiteiten als trompettist nam het dirigeren een
steeds prominentere plek in. Zo
leidde hij in Uithoorn het door
hem zelf opgerichte Da Capo’s
popkoor en The Amstel Gospel
Choir en organiseerde daarnaast
met enige regelmaat grote koorprojecten en sing-in’s. Momenteel geniet hij bekendheid als dirigent van het Regionaal Operette en Musicalkoor (ROM-koor) uit
Mijdrecht. Daarnaast werkt hij in
november en december met het
jaarlijks terugkerende projectkoor The X-mas Vocals, bestaande uit gevorderde amateurzangers. De in november ingestudeerde Christmas Carols worden
in de kerstperiode a capella ten
gehore gebracht op locaties door
heel Nederland. Daarbij gaan de
zangers gekleed in prachtige kostuums in Charles Dickensstijl. Met
zijn Vocal Company verzorgt hij
het management voor een aantal
door hem in het leven geroepen
zanggroepen. Tevens heeft hij
een artiestenbureau voor kerstmuzikanten. Zie ook www.vocalcompany.nl.

Bekende meezingers
Ferdinand: “Op onze website
staat ook een link met het Promsprogramma wat we dit jaar aan
liedjes gaan zingen. Het is zeer
gevarieerd zoals je dat bij een
Promsconcert mag verwachten.
We zingen dit jaar een mix van
bekende popliedjes, waaronder heel bekende meezingers en
mooie operastukken, zoals het
Slavenkoor uit Verdi’s opera Nabucco en het bekende drinklied
uit La Traviata. Geen zware stukken. Wat te denken van het bekende lied ‘Barcelona’, waarin
pop en opera samenkomen. Het
is bekend van Freddy Mercury en
Monserat Caballé. Locale solisten
kunnen zich bij ons aanmelden
voor solo’s in verschillende liedjes. Voor de operazangers komt
er een masterclass, waarvoor je je
als potentiële operasolist kan opgeven.
Mocht iemand solo auditie willen
doen voor een operalied of een
popsong, dan kan die mij dat laten weten. Misschien wordt diegene dan ook uitgenodigd voor
een auditie. Deelname betekent
een uitdaging voor de deelnemers, maar altijd binnen haalbare
grenzen,” laat Ferdinand en passant weten. Op de website staat
uitgebreide informatie over deelname en de daaraan verbonden
kosten.
Maar vooral ook wat je ervoor terugkrijgt! Of men dit jaar nog kan
meedoen is even de vraag omdat de repetities dinsdag 15 mei
reeds van start zijn gegaan, maar
volgend jaar zeker! AmstelProms
belooft op zaterdag 14 juli een
muzikaal evenement van jewelste te worden. Iedereen uit Uithoorn en omstreken is van harte
welkom het bij te wonen. Het zou
helemaal fantastisch zijn als de
weergoden de organisatie daarbij een handje willen helpen door
voor mooi weer te zorgen…

Doe méér voor

Aanleg busbaan UithoornSchiphol-Zuid is vertraagd
Vervolg van de voorpagina

Maar dat lukte helaas niet vorig jaar. Dus besloten we het zelf
te doen waarbij men tevens een
hapje kon eten. Ferdinand kwam
dit ter ore en die heeft toen contact met ons gezocht omdat hij
ook iets dergelijks in zijn hoofd
had. Ferdinand en ik kennen elkaar overigens al veel langer in
dit metier. Om kort te gaan, er is
toen samen een programma opgesteld waarin zowel KnA als een
projectkoor van de Vocal Company vorig jaar van zich heeft laten
horen. Dat is zeer succesvol geweest, reden dat we het nu weer
doen. Dit keer op zaterdag 14 juli waarbij de organisatie met hulp
van talloze vrijwilligers, er zijn er
wel vijftig voor allerlei hand- en
spandiensten, tijdens de quatorze juillet (bestorming van de
Bastille in Frankrijk) op haar manier ‘de Amstel bestormt’. De Amstel is het decor voor ons evenement.” Belangstellende bezoekers
die het evenement willen bijwonen kunnen tussen de activiteiten van Voice Kids AmstelProms
en het concert (voor eigen rekening) gaan voor een hapje en een
drankje aan tafeltjes bij de steiger. Dat wordt door lokale ondernemers van de plaatselijke
horeca perfect verzorgd. Marco:
“We willen er een klasse evenement van maken waarvan iedereen, maar met name de zakelijke
markt en de hoofdsponsors met
hun relaties in het VIP-gedeelte,
optimaal kan genieten.”

nieuwe schoolgebouw opent. De
provincie en gemeente Aalsmeer
zetten alles op alles de rotonde
voor die tijd gereed te hebben.
Mocht dat niet lukken dan wordt
er, in overleg met de school en
ouders, gezocht naar een tijdelijke oplossing om kinderen veilig de Burgemeester Kasteleinweg over te laten steken. Mogelijke scenario’s zijn reeds in ontwikkeling.
Zodra de planning van het project bekend is organiseren de provincie, de Vervoerregio Amsterdam, de gemeenten Aalsmeer,
Haarlemmermeer en Uithoorn
een informatiebijeenkomst voor
belangstellenden over de voortgang van het project.
Uitnodiging hiervoor volgt via
de projectnieuwsbrief van HOV
Aalsmeer – Schiphol-Zuid en de
website www.hovasz.nl.

MOLENS
Doe méér voor

MOLENS

molenfonds.nl
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Nu Maria en Klaas op
dreef bij Bridgeclub

Een heerlijke voetbalmiddag voor KDO JG1
De Kwakel - Het laatste onderlinge treffen tussen KDO en HOSV
werd 4-4. KDO ging direct van
start en na samenspel op het
middenveld omspeelde Thomas
een paar tegenstanders en kwam
vrij voor de keeper.
Hij zocht keurig een hoek uit en
scoorde 1-0 in de 2e minuut. De
spelers dachten al aan een ruime
overwinning maar partijen waren
na het openingsdoelpunt heel
lang aan elkaar gewaagd.
Het 2e doelpunt voor KDO kwam
ook van de voet van Thomas. Een
identiek opgezette aanval en rustig afgerond. Voor rust liet ook Feroz zich nog een paar keer zien
door 2 meter voor het doel hoog
over te schieten maar ook door
nog een keer te scoren.

Na de ruststand van 3-0 leek het
erop dat HOSV sterker ging worden. De verdediging van keeper
Daniël bestaande uit Harm, Tom
en Manisha lieten weinig kansen
toe. De dames die voor de verdediging speelde Odette en Kelly stoorde de opbouw van HOSV
dusdanig dat er weer snel aan
aanvallen gedacht kon worden.
Uiteindelijk zijn de harde werkers,
Masin en Dylan, die spelers die
veel meters maken om de scorende spitsen in stelling te brengen. Masin met zijn onnavolgbare hakjes en Dylan met het veld
overzicht brachten Thomas en Feroz nog een keer in kansrijke positie. Uiteindelijk werd de uitslag
5-2 na een heerlijke voetbal middag.

Wereldtop kanopolo komt
opnieuw naar Uithoorn
Uithoorn - Zes velden, tientallen
internationale topteams en bijna
tweehonderd wedstrijden in één
weekend. De kalme Amstel zal op
26 en 27 mei niet meer terug te
herkennen zijn. Een van de grootste kanopolo-toernooien ter wereld staat weer voor de deur.
Bij Kano- en Roeivereniging Michiel de Ruyter zijn de voorbereidingen inmiddels in volle gang
voor het jaarlijkse Amsterdam
Open.
Van Alkmaar tot Taipei en van
Singapore tot Helsinki: topspelers komen volgende week van
heinde en verre om in Uithoorn

hun krachten te meten. Zet je
schrap voor kolkend water, suizende ballen en beukende boten. In wedstrijden van 2x10 minuten halen spelers alles uit hun
spierkracht en behendigheid. Iedereen is uiteraard van harte welkom om naar het sportspektakel
te komen kijken. En wil je deze
energieke mix van kanoën, basketbal en rugby zelf eens uitproberen, zoals steeds meer mensen
in Nederland? Hou dan ook vast 2
juni vrij. Want dan mogen geïnteresseerden bij MDR langskomen
voor een kennismaking met alle
denkbare vormen van kanovaren.

Thamen honkballers
winnen ruim
Uithoorn - De honkballers van
Thamen hadden een drukke
week. Donderdag, Hemelvaartsdag, stond de thuiswedstrijd tegen Tex Town Tigers uit Enschede op het programma. Zondagavond mochten zij op bezoek bij
Boekaniers in Amsterdam.
De wedstrijd donderdagmiddag
tegen Tex Town Tigers was een redelijk gelijk opgaande strijd, echter Thamen maakte het zichzelf
lastig. Een matige tweede inning
in de verdediging zorgde ervoor
dat TTT zich in de wedstrijd wist
te werken. Thamen zelf had deze middag maar zes honkslagen
en daardoor bleven er veel honklopers achter op de honken. TTT
ging dus terug naar Enschede
met een 8-10 overwinning.
Op de regenachtige zondag
mochten de honkballers van
Thamen voor een avondwedstrijd naar de velden van Pirates in Amsterdam, waar de Boekaniers hun wedstrijden spelen.
De heren speelden op het nieuw
aangelegde hoofdveld van Pirates wat een groot kunstgras gedeelte heeft, waardoor het veld

nog prima bespeelbaar was. Lieten de honkballers het donderdag de overwinning nog aan TTT
door een gebrek aan honkslagen,
daar was zondagavond niets van
te merken. Thamen pakt meteen
in de eerste slagbeurt de leiding
en laat Boekaniers geen moment
terugkomen in de wedstrijd. In
de vijfde inning pakt Thamen vijf
punten en komt de stand op 0-7.
De Thamen verdediging onder
leiding van pitcher Maikel Benner had de slagploeg van Boekaniers prima onder controle. Thamen pakt er daarna nog een paar
puntjes bij en Lieuwe Hoekstra
neemt het werpen over van Benner in de gelijkmakende achtste inning. Boekaniers weet in de
laatste slagbeurt nog een puntje
terug te pakken, echter daar blijft
het dan ook bij na een spectaculaire vangbal van Ernst Koole in
het buitenveld. Na 18 honkslagen
gaan de Thamen heren met een
1-10 overwinning terug naar huis.
Komend weekend zijn de heren
vrij en dan gaan zij op zondag 27
mei om 15.00 uur op bezoek bij
OVVO in Amsterdam.

Bridgevereniging Uithoorn
Uithoorn - Maandag 14 mei
2018 werd met 26 paren de 5e
ronde van de 6e zitting van de
paren competitie van vereniging
Uithoorn (B.V.U.) gespeeld in de
barzaal van sporthal de Scheg.
Spetterend slot van Huib & Lambert met 70,42%. In deze laatste
ronde pakte in de A-lijn Huib &
Lambert de 1e plaats met 70,42%
op de 2e plaats eindigde Greet &
Henk met 67,08% en op eerbiedige afstand op de 3e plaats Marijke & Ger met 53,75%. Hans & Nico
beleefde een dramatische avond

Kanopolo Oranje Dames Onder 21
winnen ‘Charleroi’ toernooi
Uithoorn - Het Internationale
kanopolo toernooi van Charleroi
is in de Damesklasse is gewonnen door Oranje U-21 jaar, voor
het eerst winnen zij een groot internationaal toernooi. Michiel de
Ruyter speelsters Robyn Uphof
(no 7) en Veere Vroon (no 4) kwamen voor het eerst uit voor Oran-

je. Een prachtige opsteker richting de wereldkampioenschappen die in augustus worden gehouden in Welland, Canada.
Afgelopen weekend zijn voor alle teams de selecties bekend
gemaakt en Michiel de Ruyter
draagt met maar liefst 12 spelers
bij die gaan uitkomen op het WK.

In het herenteam is Bart van Es al
jaren een vaste speler in de Oranje selectie, bij de heren onder 21
jaar zijn Benjamin Engelschman,
Jesper van Beemdelust, Wessel
Vroon en Reno van den Berg geselecteerd.
Met het damesteam gaan 5 dames mee van MdR ; Charlot-

met 38,33% en kon naar de eind
zege fluiten. Huib & Lambert eindigde als eerste in deze zitting.
De algemeen kampioen is nog
niet bekend door de vele invallers en combi paren deze uitslag
volgt spoedig dit geldt ook voor
de degradanten. In de B-lijn ging
de zege opnieuw naar Cees & Jos
met 61,81% waardoor zij de promotie niet meer kunnen ontgaan.
Op de 2e plaats eindigde nipt Ans
& Marcel met 61,46% en op de 3e
plaats gedeeld Thea & Louw en
Fons & Henk met 58,33%.
te Bakkes, Marlen Wessels, Selina Dijkstra, Robin Roozeboom
en Alisha van den Berg. Om deel
te nemen aan dit prachtige evenement hebben de jeugd teams
hulp nodig, de reis moeten zij zelf
bekostigen. Via Talentboek van
Yvonne van Gennip zijn zij een
crowdfund actie gestart. Steun
de kanopolo jeugd en doneer op
de crowdfund pagina, voor iedere bijdrage staat er een mooie tegenprestatie klaar, dus aarzel niet
en kijk snel op: https://sport.talentboek.nl

Regio - Na jaren van “heen en
weer” smaakten Maria Baas &
Klaas Verrips het ongetwijfeld
grote genoegen van het beste paar in de B-lijn. De 58% precies was de neerslag van de vorderingen die ze op bridgegebied
de laatste tijd gemaakt hebben.
Stenny & Herman Limburg, deze
ronde even vanaf de hogere lijn
buurten in de B, volgden op twee
met een percentage van 56,67.
Voor Gerda van Liemt & Els van
Wijk beginnen de hogere regionen al vertrouwd te worden en
ook nu weer een top positie met
55,50% als derde. Op vier eindigden Geke Ludwig & Margo Zuidema met 53,33% en Froukje Kraaij
& Rini Tromp sloten de beste vijf
af met 53% rond. In de A-lijn trokken Cora de Vroom & André van
Herel aan het langste eind met
een score van 60,12%. Ook Cees
Bergkamp & Ruud Lesmeister deden het weer eens goed als tweede met 58,63%, waarna Mieke van den Akker & Lijnie Timmer met 55,65% de derde plek
voor hun rekening namen. Ankie Bots & Agnes Kroes bleven
Gerard van Beek & Rina de Jong,
met 53,87% als vierde om 53,57%
als vijfde, nipt voor. De C-lijn, on-

langs verrijkt met een aantal debuterende bridgers, produceerde
de meeste zestigers. Op één Riet
& Wim Beijer met 63,39% en daar
vlak achter Joke Morren & Tim Vader met 61,31. Ook paar drie, Herman Vermunicht & Tom de Jonge, kwam over deze drempel met
61,01%. Het leukste spel was hier
een zeven sans uitbieden en maken, met als gereedschap 36 punten. Een paar was zo vermetel om
dat te presteren, de rest vond het
sprongetje van klein naar groot
slem toch te gewaagd. Elly Belderink & To van der Meer deden
het ook weer voortreffelijk met
58,93% als vierde en op nummer
vijf eindigden twee paren. Irene
Hassink & Henriëtte Omtzigt en
de gelegenheids combinatie van
Ria Verkerk & Maarten Breggeman behaalden beiden 57,14%.
Nog twee avonden van deze ronde te gaan met op 30 mei de slotavond van dit seizoen. Daarna
barst bij Bridgeclub de Legmeer
het Zomerbridge vanaf 6 juni
tot en met 29 augustus weer los.
Wilt u uw bridge vaardigheid ontspannen verhogen, dit is de kans.
Voor alle inlichtingen het secretariaat: e-mail gerdaschavemaker@
live.nl, telefoon 06-83371540.

KDO nog een jaar in de
twee klasse
De Kwakel - Nadat KDO twee weken geen competitieverplichtingen had, stond afgelopen zondag de thuiswedstrijd tegen RKDEO op het programma. In de
uitwedstrijd eerder dit seizoen
verloren de Kwakelaars enigszins
geflatteerd met 5-2 in Nootdorp
van de huidige nummer drie op
de ranglijst.
Trainer Raymond de Jong startte tegen RKDEO in een 4-4-2 opstelling, waarbij Jesse Stange en
Mathijs van Rijn samen de voorhoede vormden.Op het goed bespeelbare grasveld in De Kwakel
begon KDO scherp aan de wedstrijd. Binnen een minuut wist
Jesse Stange al achter de Nootdorpse verdediging te komen,
maar kon hij de bal net niet goed
genoeg meenemen. RKDEO, nog
volop in de race voor een plek in
de nacompetitie voor promotie,
was aan de bal sterk en wisten via
corners af en toe gevaar te stichten. In de 16e minuut was er sprake van zo’n gevaarlijke en lage
corner van de gasten. Gelukkig
kon doelman Jesper Oudshoorn
in de korte hoek een achterstand
voorkomen. De tactiek met twee
spitsen van KDO pakte prima uit
tegen RKDEO en resulteerde in diverse kansen voor de Kwakelaars.
Zo was Jesse Stange in de 27e minuut dichtbij de 1-0, maar werd
zijn schot gestopt door de doelman van de gasten. Vier minuten later claimde Mathijs van Rijn
een strafschop toen hij van achteren gehaakt werd in het zestienmetergebied, maar hij kreeg hem
niet. In de 34e minuut werd opnieuw Mathijs van Rijn gevaarlijk
(na een slimme steekbal van Joeri
Stange), maar schoot hij over de
keeper heen op de lat.Uiteindelijk werd de rust toch bereikt met
een 0-0 stand en kwam RKDEO er
nauwelijks aan te pas in De Kwakel.

Openingsdoelpunt
In de tweede helft bleef KDO
compact spelen en gaf de nummer drie in 2C nauwelijks ruimte
om te voetballen. In de 52e minuut kregen de Kwakelaars loon
naar werken in de vorm van een
openingsdoelpunt. Vanaf het
middenveld zette Bart Hoving
Mathijs van Rijn vrij voor de Nootdorpse keeper. Van Rijn schoot
de bal vervolgens bekwaam met
zijn rechterbeen schuin in de lange hoek, 1-0. Vier minuten later
had Mathijs van Rijn zijn tweede treffer van de middag ook op
zijn schoen in een vergelijkbare
situatie als zijn eerste doelpunt.
Na een strakke voorzet van Jesse

Stange, schoot Van Rijn de bal nu
met zijn linkerbeen, echter over.
Het was in deze fase wachten op
de tweede treffer van KDO, maar
zelfs in de 67e minuut ging de bal
erop spraakmakende wijze niet
in. Vanuit een vrije trap van Joris
Kortenhorst kopte allereerst Sven
Vlasman op de lat, gevolgd door
twee schoten van Mathijs van
Rijn die net wel of niet over de
doellijn heen gingen. De scheidsrechter besloot om in deze hectische situatie geen doelpunt toe
te kennen aan KDO. In de 84e minuut leek Jesse Stange alsnog de
2-0 voor KDO te maken, maar deze treffer werd afgekeurd vanwege een discutabel buitenspelmoment. Doordat de Kwakelaars de
wedstrijd niet definitief wisten te
beslissen, liet RKDEO zich in de
slotfase steeds meer gelden onder het motto ‘alles of niets’. Ook
met tien man (na drie keer gewisseld te hebben viel Sven Vlasman
geblesseerd uit), hield KDO met
kunst en vliegwerk de 1-0 voorsprong vast.
Tweede klasse
Door deze knappe overwinning
is het nu zeker dat KDO ook volgend seizoen actief zal zijn in de
tweede klasse. Als debutant is dit
een prima vooruitzicht met nog
twee speelrondes voor de boeg.
Aankomende zondag spelen de
Kwakelaars namelijk thuis tegen
de nummer 13 HVV, welke nog
volop strijdt om het ontlopen
voor de nacompetitie voor lijfsbehoud. Op 27 mei speelt KDO vervolgens tegen het sterke VUC, die
op deze middag wellicht in eigen
huis kampioen kan worden. Ongetwijfeld zullen dit twee boeiende duels gaan worden, het is dan
ook zeer aan te raden om te komen kijken!
Hoofdtrainer Raymond de Jong is
trots op ‘zijn jongens’
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Mooie podiumplaatsen voor wielrenners van UWTC
Regio - Het afgelopen weekend waren de veteranen van de
UWTC Leen Blom, John Tromp
en Guus Zantingh weer actief in
wielerwedstrijden. Zaterdag 25
mei waren de renners afgereisd
naar het Brabantse land om in
Nieuwkuijk te starten. Bij de 60+
werd er vanaf het startschot volop gedemarreerd maar niemand
wist uit het peloton te ontsnappen. Het draaide op een massa sprint uit. Piet Kralt uit Rijnsburg was iedereen te snel af
won de wedstrijd met op de 2e
plaats Arie Blomberg uit Kedichem. John Tromp finishte als 5e.
Bij de 69+ gingen enkele renners vanuit het vertrek er vandoor maar dat duurde niet lang
of ze werden ingerekend en na
een half uur koers ontstond een
kopgroep van 13 renners met
daarbij Leen Blom en Guus Zantingh. Deze groep bleef tot 10
ronden bijeen en toen demarreerde Hans van Bavel uit Sint Anthonis, hij werd niet meer achterhaald en won de wedstrijd. Guus
Zantingh uit Mijdrecht spurtte zich naar een 2e plaats en 3e
werd Peter de Jong uit Hilversum. Leen Blom eindigde als 7e.
Zondag 6 mei startte Guus Zantingh als enige in Spijkenisse bij
de 69+ en hij behaalde daar net
als dag eerder een mooie tweede plaats.

de. Ze rijden beide in een andere klasse. Jetze ligt op zijn
rug in de fiets (H4) en Tim zit
op de knieën (H5). De tijdrit
van 3 mei wisten beide te winnen. Tim won in een tijd van 27
min en 39 sec. Jetze raffelde de
18.6 km’s af in 26 min en 33 sec,
een gemiddelde van 41.8 km/u.
Zaterdag 5 mei reden zij de
wegwedstrijd over 64 km. In
de race van Tim miste hij net
de slag in de laatste fase van
de wedstrijd. Ploeggenoot Johan zat er wel bij, wat voor
Tim een reden was om het gat
niet te dichten. Tim werd 6e.
Pech voor Jetze tijdens de wedstrijd want na ongeveer 6 km verloor Jetze een achterwiel....Gelukkig kreeg hij hulp van team
USA en Jetze kon 58 km lang in
de achtervolging. Met nog ongeveer 800 meter te rijden wist
hij ook de laatste tegenstander bij te halen en in de sprint
toch de wedstrijd te winnen.

Lorena Wiebes goed op dreef
Donderdag 3 mei werd Lorena
vierde in de 1e etappe van Tour
de Yorkshire. De wedstrijd was in
het noorden van Engeland en het
was een tweedaagse. De tweede dag was een pittige klimwedstrijd, daar werd Lorena 36e met
een achterstand van 2.40. Zondag
6 mei reed zij in België de wedstrijd om de trofee Maarten Wijnants. In de spannende eindsprint
Handbikers
jeugd meegedaan aan de RonDe UWTC handbikers Tim de werd zij 3e. En hiermee kreeg zij Ronde van Amstelveen
Vries en Jetze Plat hadden een tevens de witte trui van de leid- Nees Wahlen en Lars Hopman de van Amstelveen op een loworldcup wedstrijd in Oosten- ster in het jongerenklassement. hebben zondag 7 mei bij de kaal stratenparcours in West-

wijk. Het was een interclub met
een afwijkende indeling: jeugd
4/5 en jeugd 6/7 reden samen.
Ze mochten daarom ook met
een tandje zwaarder rijden.Nees
reed bij jeugd 4/5 naar een 10e
of 11e plek.Lars stond met 18
renners van jeugd 6/7 aan de
start voor een korte koers: 15
rondje van 1,1km. Direct na de
start reden er 8 renners weg incl. Lars op het elastiek. Dat hield
ie twee rondes vol, maar toen
moest ie lossen. De kopgroep
van 7 bleef bij elkaar en sprintte
voor de overwinning. Lars reed
de verdere koers samen met
een renner van WTC De Amstel
lekker door. Zijn kompaan probeerde een ronde voor het einde weg te komen, maar dat liet
Lars niet gebeuren. In de laatste ronde was het Lars die met
ruime voorsprong uit de laatste bocht kwam om zo een
mooie 8e plek veilig te stellen.

luiden waardoor er ook wat verwarring ontstond in het peloton
en de renners een ronde extra
moesten rijden. Bij Mike was het
in de laatste ronde een beetje op
en met de massasprint kon hij niet
meedoen. Rens 21e en Mike 28e.

Bevrijdingsronde van Rijswijk
Bart de Veer reed zaterdag 5 mei
zijn eerste wegwedstrijd van het
jaar. In de strijd voor de ‘pingels’
bij het 3-ronde klassement wist
hij bij de eerste sprint derde te
worden. Met zijn vieren pakte
ze hierna een voorsprong en in
de andere sprints werd hij tweede. Dus met een 2e plaats in het
3-ronde klassement de eerste envelop binnen. Enkele rondes later werden ze weer teruggehaald
door het peloton. Een paar rondes voor het einde was er een
kleine valpartij, waarna er drie
renners wegsprongen. Zij wisten deze voorsprong te behouden. Bart zat mooi voor in het peJeugdronde Honselerdijk
loton voor de sprint om de vierMike Derogee en Rens Grömmel de plaats, maar een stukje hout in
reden zondag samen de jeugd- zijn tandwiel zorgde ervoor dat
ronde van Honselerdijk. Er ston- hij niet meer naar de juiste verden zo’n 40 renners aan de start snelling kon schakelen om goed
en Mike was goed van voren te mee te doen bij de sprint. Lekker
vinden. De jury vergat de bel te gereden en 32e geworden.

