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Uithoorn/De Ronde Venen - We 
hebben er lang op moeten wachten, 
maar eindelijk was het dan zover. 

Donderdag 15 mei opende minis-
ter Melanie Schulz van Haegen (In-
frastructuur & Milieu) samen met 
Elisabeth Post, gedeputeerde Ver-
keer en Financiën van de provin-
cie Noord-Holland, onder grote be-
langstelling van talrijke genodigden 
uit de politieke en ambtelijke sector, 
het bedrijfsleven en omwonenden, 
offi cieel het Amstel aquaduct en het 
laatste stukje N201 van wat de ‘Om-
legging Amstelhoek’ in het Master-
plan N201+ wordt genoemd. Daar-
bij lieten ook de lokale en regionale 
pers en TV zich niet onbetuigd, ge-
let op de grote belangstelling voor 
deze happening. Na toespraken van 

de minister en gedeputeerde, waar 
beiden kort de noodzaak en het be-
lang van de omgelegde N201 voor 
de regio, de economische bedrijvig-
heid en de inwoners van Aalsmeer 
en Uithoorn toelichtten, bleek de 
openingshandeling minder specta-
culair dan wat buitenstaanders er-
van hadden verwacht. Met een ge-
zamenlijke druk op de knop door 
beide bewindsvrouwen opende zich 
een scherm in het midden van het 
aquaduct met daarop een luchtfo-
to van de omgelegde N201, waar-
na het wegtracé richting De Ronde 
Venen werd vrijgegeven. Ter plaat-
se stapten de minister en de gede-
puteerde met hun gevolg in gereed-
staande elektrische auto’s (Tesla’s) 
om het eerste ritje over de N201 van 
Amstelhoek richting de Tienboeren-

weg te maken. ‘Elektrisch’ als ui-
ting van de duurzaamheidsgedach-
te achter het transport over de weg. 
Het nieuwe stukje N201 was met 
dat gebeuren meteen offi cieel ‘in-
gewijd’. Teruggekeerd van deze ac-
tiviteit werd samen met het aanwe-
zige gezelschap het glas (met alco-
holvrije inhoud) op het succes van 
de afronding van dit project gehe-
ven. De opening werd omlijst met 
een door het Projectbureau N201+ 
perfect georganiseerde receptie ter 
hoogte van de waterkering op de 
grens van de twee provincies. Het 
aquaduct is het enige onder de Am-
stel door maar tevens het eerste in 
Nederland dat twee provincies met 
elkaar verbindt. 
Foto: Mark Bouwman
(Vervolg elders in deze krant)

Omlegging Amstelhoek N201+ voltooid

Eerste aquaduct dat een brug 
slaat tussen twee provincies

Aanstaande zaterdag en zondag:

1000 Meter kunst langs Zijdelveld 
Uithoorn - Aanstaande zaterdag 24 
en zondag 25 mei staat tussen 12.00 
en 17.00 uur ‘het Zijdelveld’ voor het 
vierde jaar in het teken van kunst. 
In de straat - voor velen een vaste 
wandelroute langs het Zijdelmeer 
– worden de tuinen van de bewo-
ners twee dagen omgetoverd om 50 
(amateur)kunstenaars en artiesten 
hun werk te laten presenteren. De 
toegang is gratis. 
Dit jaar zijn er onder anderen schil-
ders, keramisten en fotografen. Er 
zijn dichters, ontwerpers van siera-
den en tassen, maar ook interactie-
ve presentaties waarbij de bezoe-
kers een rol spelen. Zeemansliede-
ren zullen door de straat galmen en 
Afrikaanse dans en percussie zullen 
de gelederen doen opzwepen tot 
tropische hoogte. Toneelgroep Mas-
kerade gaat de bezoekers twee da-
gen verrassen en op zondag zal een 
poppentheater voorstellingen ge-
ven. Kortom, een weekend met veel 
activiteit voor jong en oud!

Uithoorn - Park Krayenhoff is ken-
nelijk erg populair als woonloca-
tie, want de verkoopmanifestatie 
die Koop Lenstra Makelaars en EKZ 
Makelaars afgelopen zaterdag in 
het park voor nieuwbouwwoningen 
hadden georganiseerd, trok veel 
belangstelling. Het ging hierbij om 
de verkoop van 20 eengezinswonin-
gen die aansluiten aan de bestaan-
de bebouwing langs de Koningin 
Máximalaan (nu nog N196). De wo-
ningen behoren tot het eerste deel 
(fase Deel B1) van een plan van in 
totaal 67 woningen die bij voldoen-
de belangstelling fasegewijs zul-
len worden gebouwd op de strook 
grond tussen de Cartografi elaan 
in Park Krayenhoff en de Konin-
gin Máximalaan in de richting van 

het Gezondheidscentrum. Ze wor-
den gerealiseerd in een U-vormig 
blok met veel groen rondom en ei-
gen tuinen. Er zijn twee basistypen 
woningen die worden uitgevoerd 
in verschillende woonoppervlakken 
vanaf 95 tot 126m2 met vanaf prij-
zen van 189.900 euro v.o.n.
Nabij de toekomstige bouwplaats 
was een portocabin geplaatst en in-
gericht om bezoekers te ontvangen 
en van informatie te voorzien. Koop 
Lenstra Makelaars en EKZ Make-
laars verzorgen gezamenlijk de ver-
koop van de woningen, mede na-
mens Woningstichting Eigen Haard 
die de woningen laat bouwen door 
UBA Bouw in Uithoorn. 

(Vervolg elders in deze krant)

Makelaars Peter Kruit en Maurice Sterk op de bouwplaats van de nieuwe woningen.

Verkoop nieuwe woningen Park Krayenhoff in de lift

Hennepkwekerij in bedrijfspand
Uithoorn - Op donderdag 15 mei is 
om half vier in de middag een hen-
nepkwekerij ontdekt op de boven-
verdieping van een bedrijfspand 
aan de Ondernemersweg. De ei-
genaren, twee broers van 43 jaar 
uit Amstelveen en 68 jaar uit Vin-
keveen, hadden hun bovenruim-
te verhuurd, maar vertrouwde een 
en ander niet helemaal. De poli-
tie werd gealarmeerd. In de boven-

ruimte was een dubbele wand ge-
plaatst. Toen agenten deze verwij-
derde, stapten ze een hennepkwe-
kerij binnen met liefst 546 plan-
ten. De wiet werd warm gehouden 
door 27 assimilatie-lampen. De lam-
pen, zeven fi lters en andere attribu-
ten zijn in beslag genomen. De hen-
nepplanten zijn vernietigd. Er wordt 
verder onderzoek gedaan naar de 
huurders.

Geen krant 
OntVanGen?

0297-581698



G  E  M  E  E  N  T  E  N  I  E  U  W  S
21 MEI 2014

Postadres
Postbus 8
1420 AA Uithoorn

Bezoekadres
Laan van Meerwijk 16
1423 AJ Uithoorn
telefoon: 0297 513111
e-mail: gemeente@uithoorn.nl
website: www.uithoorn.nl
twitter: twitter.com/Gem_Uithoorn

www.uithoorn.nl/digitale_balie
7 dagen per week, 24 uur per dag

Klant Contact Centrum (zonder 
afspraak kunt u hier terecht)
Maandag, dinsdag, donderdag 
van 8.30 tot 17.00 uur.
Woensdag van 8.30 tot 20.00 uur.
Vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur.

Telefoon 0297-513111
Maandag, dinsdag, woensdag, 
donderdag van 8.30 tot 17.00 uur.
Vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur.

Producten- en dienstenbalie
Met afspraak:
Maandag, dinsdag, donderdag 
van 8.30 uur tot 14.00 uur.
Vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur.
Woensdag van 8.30 tot 13.00 uur 
en van 17.00 tot 20.00 uur.
Zonder afspraak:
Woensdag van 13.00 tot 17.00 uur.

Gemeentewerf en scheidingsdepot
Maandag, woensdag, vrijdag en 
zaterdag van 9.00 tot 12.30 uur 
en 13.00 tot 16.30 uur.
Gesloten op dinsdag en donderdag.

Werk en Inkomen (G2)
Zonder afspraak:
Uithoorn: maandag, donderdag 
van 8.30 tot 12.00 uur.
Aalsmeer: dinsdag, vrijdag 
van 8.30 tot 12.00 uur.
De balies in Uithoorn en Aalsmeer 
hebben ook op woensdagmiddag 
spreekuur van 13.30 tot 16.30 uur.

Wonen, welzijn en zorg (G2)
Zonder afspraak:
Uithoorn: maandag, woensdag, 
vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur.
Aalsmeer: maandag, dinsdag, 
donderdag van 8.30 tot 12.00 uur.

Informatiecentrum Dorpscentrum
Dorpsstraat 15 Uithoorn,
tel.: 0297-513111,
e-mail: dorpscentrum@uithoorn.nl.
Geopend op dinsdag t/m vrijdag 
van 13.00-17.00 uur.

Wilt u de burgemeester of één
van de wethouders spreken?
U kunt dan een afspraak maken met 
hun secretaresse te bereiken op 
0297-513151. 
Maar u kunt ze ook direct een e-mail 
sturen met uw vraag of opmerking. 
Hierbij de verschillende adressen:
burgemeester.oudshoorn@uithoorn.nl
wethouder.verheijen@uithoorn.nl
wethouder.zijlstra@uithoorn.nl
wethouder.levenbach@uithoorn.nl

Redactie
Cluster Communicatie
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
gemeentepagina@uithoorn.nl

COLOFON

De offi ciële mededelingen en bekendmakingen zijn een wekelijkse publicatie 
van de gemeente Uithoorn. In deze rubriek staan offi ciële mededelingen en 
bekendmakingen die voor u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouw-
plannen 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, tele-
foon 0297 513111, of u kunt mailen naar gemeente@uithoorn.nl. U kunt de 
offi ciële mededelingen en bekendmakingen ook vinden op www.uithoorn.nl.

PROCEDURE 
Ter inzage
Stukken die ter inzage liggen kunnen door iedereen worden 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 biblio-
theek De Hoeksteen of dorpshuis De Quakel. De openingstijden van het ge-
meentelijk informatiecentrum kunt u vinden in het colofon. 
Zienswijzen
Zienswijzen kunnen door iedereen kenbaar worden gemaakt. Dit moet schrif-
telijk 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 be-
zwaar 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 bezwaarter-
mijn 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 onge-
daan 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 arron-
dissementsrechtbank (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 voorzie-
ning 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 Am-
sterdam. Voor de behandeling van het beroepsschrift door de rechtbank wor-
den u griffi ekosten 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 tref-
fen. 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.offi cielebekendmakingen.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.offi cielebekendmakingen.nl?
- Verordeningen 
- Verkeersbesluiten
- Ruimtelijke plannen (publicatie ook via de Gemeentepagina).

 TER INZAGE
Tijdelijk: 
- Aanpassing afrit fi etsbrug Randweg. Beroepsperiode van 28 maart 2014 t/m 8 

mei 2014. Inlichtingen bij Ontwikkeling, R. Noorhoff, 0297-513111.
- Vaststelling Bestemmingsplan Iepenlaan Deelgebied 2. Beroepsperiode van 

28 maart 2014 t/m 8 mei 2014. Inlichtingen bij Ontwikkeling, A. Stevens, 0297-
513111.

- Ontwerpuitwerkingsplan Park krayenhoff Deelgebied B1 tot en met B4, Inzage-
periode 11 april 2014 t/m 22 mei 2014. Inlichtingen bij Ontwikkeling, R. Noor-
hoff, 0297-513111.

- Ontwerp Natuurbeheerplan 2015. Inzageperiode van 28 april 2014 t/m 9 juni 
2014. Inlichtingen bij Leefomgeving, Lillian Becker, (0297)-513 111.

 INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING
De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van bezwa-
ren hiertegen is nog niet mogelijk.
De Kwakel
- Tamboer 1, aanvraag omgevingsvergunning voor het uitbreiden van de woning 

boven de garage. Ontvangen 15 mei 2014
De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof, 
Park Krayenhoff)
- Muur 15, aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van een terras-

overkapping. Ontvangen 10 mei 2014.
Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Grift 51, aanvraag omgevingsvergunning voor het wijzigen van de gevel. Ont-

vangen 15 mei 2014.

 BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNINGVRIJ BOUWWERK
Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Rotgans 8, het uitbreiden van de woning.

 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
- Drechtdijk / Kerklaan. Vergunning aan Muziekvereniging Tavenu voor het or-

ganiseren van Midzomeravond festival op 21 juni 2014. Bezwaar t/m 24 juni 
2014.

- Drechtdijk / Kerklaan. Vergunning aan de Kwakelse Handels vereniging voor 
het organiseren van Beach Summer Festival op 22 juni 2014. Bezwaar t/m 24 
juni 2014.

- Iepenlaan 45, omgevingsvergunning voor het bouwen van een woning. Be-
zwaar: t/m 26 juni 2014.

Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Zijdelveld. Wijziging op de vergunning aan Kunstroute Zijdelveld om te mogen 

starten om 12.00 uur in plaats van om 13.00 uur op 24 en 25 mei 2014. Be-
zwaar t/m 25 juni 2014.

 OVERIGE BEKENDMAKINGEN / UITHOORN-DE KWAKEL
Verklaring van geen bezwaar aan de organisatie van de Avondvierdaagse voor het 
organiseren van de Avondvierdaagse van 2 t/m 5 juni 2014.
De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof, 
Park Krayenhoff)
- Zijdelweg 35, omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakkapel aan 

de voor- en achterzijde. Bezwaar: t/m 24 juni 2014.
Zijdelwaard (Europarei)
- Herman Gorterhof 1, omgevingsvergunning voor het in gebruik nemen van een 

locatie voor kinderopvang. Beroep: t/m 2 juli 2014.

 BELEIDSREGELS WK VOETBAL 
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat zij voor het WK 
voetbal beleidsregels heeft vastgesteld. Traditioneel worden rond die periode ver-
zoeken ingediend voor het organiseren van diverse evenementen en/of gezamen-
lijk wedstrijden bekijken via TV schermen op horecaterrassen. In het kader van de 
beheersbaarheid van de openbare orde en veiligheid rond de schermen zijn hier-
voor regels opgesteld. Deze zijn in te zien bij de receptie van het gemeentehuis, 
Laan van Meerwijk en via www.uithoorn.nl

 WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT - 
 KENNISGEVING BESLUIT
Burgemeester en wethouders van Uithoorn hebben een omgevingsvergunning be-
perkte milieutoets verleend voor de verandering in de activiteiten van de inrichting 
Maatschap Langelaan op het adres Drechtdijk 90 te De Kwakel. Het betreft de uit-
breiding van het aantal gespeende biggen, zeugen en varkens en het wijzigen van 
de dierenverblijven. Deze beschikking is verzonden op 13 mei 2014. Binnen zes 
weken na de dag van verzending kan bezwaar worden ingediend. De vergunning 
ligt gedurende de bezwaartermijn ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis. 
Uithoorn, 21 mei 2014 

OFFICIËLE MEDEDELINGEN EN BEKENDMAKINGEN

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

Het gemeentehuis en de gemeen-
tewerf en het informatiecentrum 
Dorpscentrum zijn tijdens de feest-
dagen gesloten op:
- Donderdag 29 mei 
 (Hemelvaartsdag)
- Vrijdag 30 mei (Inklemdag)
- Maandag 9 juni 
 (2e Pinksterdag)
De balie voor het aanvragen van 
paspoorten, rijbewijzen en andere 
producten is dan ook gesloten. U 
kunt wel online uw afspraak plan-
nen. Er is rekening gehouden met 
de afwijkende openingstijden. U 
kunt dan zelf bepalen wanneer het 
u uitkomt om naar het gemeen-
tehuis te komen. Kijk hiervoor op 
www.uithoorn.nl/afspraak. 

Afwijkende openingstijden 
gemeentehuis

Wacht niet langer, 
maak een afspraak

Het digitale gemeentehuis
www.uithoorn.nl/afspraak

Fietsexamens
Op dinsdag 20 mei 2014 zijn de jaar-
lijkse fietsexamens weer van start 
gegaan.

Het fi etsexamen wordt jaarlijks door 
de gemeente Uithoorn georgani-
seerd voor leerlingen van de groepen 
7 uit het basisonderwijs en is voor dit 
jaar verdeeld over 3 dagen (20, 22 en 
23 mei). Basisschool de Kwikstaart 
beet de spits af met 75 leerlingen. De 
start van het verkeersexamen 2014 
werd verzorgd door wethouder Ria 
Zijlstra (onderwijs). 

Leerlingenvervoer 2014-2015 
aanvragen vóór 1 juni 2014 
Als uw kind niet zelfstandig naar 
school kan, is er voor uw kind leer-
lingenvervoer. Bijvoorbeeld bij ziekte, 
een handicap of gedragsproblemen. 
Soms kan uw kind hier ook gebruik 
van maken omdat de school ver weg 
is. Uw gemeente beslist of uw kind 
recht heeft op leerlingenvervoer. Het 
digitale aanvraagformulier leerlin-
genvervoer (schooljaar 2014/2015) 

moet u met uw DigiD-code invullen 
via www.uithoorn.nl (zoekopdracht 
leerlingenvervoer).

Om in aanmerking te komen voor 
leerlingenvervoer (regeling) moet 
u het aanvraagformulier vóór 1 ju-
ni 2014 inleveren! Aanvragen die 
na 1 juni bij ons binnen komen, ne-
men we niet meer direct in behande-

ling. Daardoor kan het vervoer van 
de leerling niet op tijd ingaan. In dat 
geval moeten ouders/verzorgers zelf 
zorgen voor vervoer naar school. De 
kosten hiervan zijn voor eigen reke-
ning.
Voor leerlingen met een meerjari-

ge beschikking kan via de website 
www.uithoorn.nl een verkorte aan-
vraag worden ingediend. Verwijst u 
dan graag naar het zaaknummer van 
de eerder afgegeven beschikking (in 
dit geval de beschikking schooljaar 
2013/2014).

De catering tijdens het verkeersexa-
men is in handen van leerlingen van 
de praktijkschool Uithoorn.

Regio - Na afloop van de plech-
tigheden kwam ook de problema-
tiek van het landbouwverkeer nog 
even om de hoek kijken. Dat mag 
op voorhand geen gebruik maken 
van het aquaduct. Het betreffende 
onderwerp, dat een heet hangijzer 
vormt in de regio, was op 14 april 
dit jaar bij de Statencommissie Mo-
biliteit en Wonen provincie Noord-
Holland, onderwerp van gesprek. 
Dat blijkt uit de notulen. Naar aan-
leiding van de vraag of landbouw-
verkeer door het aquaduct een op-
tie is, merkte de gedeputeerde (Eli-
sabeth Post) het volgende op. “Des-
tijds is in de realisatieovereenkomst 
met de gemeente afgesproken dat 
er geen landbouwverkeer door het 

aquaduct zou rijden. Het aquaduct 
is uitgevoerd als tweemaal één rij-
baan. Er is geen passeermogelijk-
heid. Een dergelijke discussie wordt 
in veel gebieden in Noord-Holland 
gevoerd. De beleidslijn van de Pro-
vincie Noord-Holland is dat geen 
landbouwverkeer wordt toegestaan 
op provinciale wegen, tenzij er geen 
alternatieve route is. Dan zou een 
uitzondering kunnen worden ge-
maakt. Wettelijk gezien is er een 
groot verschil tussen de maximale 
snelheden van landbouw- en regu-
lier verkeer. Mocht de wet wijzigen, 
dan wordt het een andere zaak. Als 
de Provincie in het geval van Uit-
hoorn toestemming zou geven, dan 
wordt een precedent geschapen.”

Samen met de gemeenten Uithoorn, 
De Ronde Venen, de Stadsregio 
Amsterdam en de Provincie Utrecht, 
keek de Provincie naar een oplos-
sing. De gedeputeerde voorziet dat 
genoemde partijen er niet uitkomen 
met elkaar. Alle partijen vinden het 
een probleem, maar geen van alle 
is bereid te betalen voor een oplos-
sing. Zodra de technische kant van 
de zaak rond is ten aanzien van de 
N201, thans N196, wordt deze weg 
overgedragen aan de gemeente Uit-
hoorn. Het is dan aan die gemeen-
te om verdere beslissingen over die 
weg te nemen. Tot grote spijt en 
frustratie van de gedeputeerde is er 
dus geen directe oplossing voor het 
landbouwverkeer.

Landbouwverkeer niet 
door het aquaduct

Samen aan de Amstel op werkbezoek 
bij het Rechthuis
Uithoorn - Wederom hebben 34 
personen gebruik gemaakt van het 
gezellig samen zijn en samen eten 
deze keer bij het Rechthuis aan den 

Amstel. Het menu werd gemaakt 
onder de bevlogen leiding van dhr. 
Tieken en 4 amateur koks. De inwo-
ners van Europarei en Zijdelwaard 

hebben gevraagd om herhaling. De 
stichting gaat binnenkort weer ko-
ken, hou de website www.samen-
aandeamstel.nl in de gaten.



Uithoorn heeft een nieuwe coalitie: VVD, Gemeente-
belangen en DUS! trekken de komende 4 jaar samen 
op. We spraken erover met VVD-fractievoorzitter Nick 
Roosendaal. “Veel vertrouwen in nieuwe wethouders.”

Raad wil snel aandacht 
voor Schipholproblemen

Geen verrassingen 
in coalitieakkoord

Nieuwe raadsleden 
stellen zich voor

De gemeenteraad wil dat het 
college van b&w aandacht geeft 
aan het Schipholbeleid. Over de 
overlast van Schiphol regende het 
de afgelopen maanden klachten 
bij het bewonersaanspreekpunt. 

Na de vorming van de nieuwe 
coalitie van VVD, Gemeentebelangen 
en DUS! zijn op 8 mei de nieuwe 
wethouders geïnstalleerd. Bij die 
gelegenheid besprak de raad 
ook het nieuwe coalitieakkoord.

Nieuw college Uithoorn kan meteen ‘aan de bak’ 

R A A D S A G E N D A

Datum: 22 mei 2014  
Aanvang: 19.30 uur
Vorm: raadsvergadering

1   Opening en inspreken 
burgers 19.30 uur

2   Vragen van raadsleden, 
beantwoording door 
college 
19.35 uur

3   Convenant Prestatie-
afspraken 2014-2016 
19.40 uur

4   Actualisatie 
Bomenbeleidsplan 
20.15 uur

Let op: de tijdsduur
per onderwerp is een
inschatting. De volgende
raadsvergadering is op
donderdag 26 juni 2014.
Op www.uithoorn.nl kunt
u vergaderingen van de
gemeenteraad terugluisteren.
Hier vindt u ook de data van
commissievergaderingen.

D E  G E M E E N T E R A A D  V A N  U I T H O O R N  I N F O R M E E R T  U  O V E R  Z I J N  A C T I V I T E I T E N

Kijk voor meer informatie 
op www.uithoorn.nl

Volg de raad op Twitter, 
via @RaadUithoorn

‘raadsbrede’ aanpak, 
omdat belangrijke 
beslissingen een breed 
draagvlak vereisen. 
Wat opviel, is dat het 
akkoord vooral gaat over 
hoofdlijnen. Dit kwam 
de nieuwe coalitie op 
kritiek te staan, onder 
meer van Ons Uithoorn. 
Daniël Wolffensperger 
(VVD) zag het gebrek 
aan details juist als 
positief: het biedt ruimte 
voor creatieve oplossin-
gen, zowel van het 
college van b&w als 
de gemeenteraad. 

De coalitie zet met name 
in op de zorg, partici-
patie en een gezonde 
financiële situatie. 
Ook zal er dit jaar weer 
bezuinigd moeten 
worden. De oppositie-
partijen vonden het 
een goed akkoord, ook 
vanwege de herhaalde 
belofte dat zij mogen 
meepraten. “Hopelijk 
mogen we dat ook bij 
positieve zaken, en niet 
alleen bij bezuinigingen”, 
stelde Els Gasseling 
(PvdA). Jordy Keimes 
(CDA) pleitte voor een 

VVD
Marcel van Haren
“Als raadslid heb ik 
4 drijfveren: mensen 
leren kennen, weten 
wat er lokaal speelt, 
iets doen voor de 
gemeenschap en een 
leuke tijdsbesteding 
hebben. Vanuit mijn 
geloof in een samenle-
ving waarin mensen 
voor elkaar klaarstaan, 
ondersteund door een 
bescheiden, dienst-
verlenende overheid, 
wil ik mij inzetten 
voor een kleinere 
afstand tussen inwoners 
en gemeenteraad.” 

Gemeentebelangen
Ferry Hoekstra
“Ik vind het belangrijk 
dat ook de jongere 
generatie betrokken is 
bij de besluitvorming 
in de gemeente. 
Het voordeel van 
Gemeentebelangen 
is de onafhankelijk-
heid. We nemen 
zelfstandig besluiten. 
Als raadslid wil ik 
zorgen dat Uithoorn 
aantrekkelijk blijft 
voor jongere inwoners, 
en deze groep laten 
zien dat politieke 
betrokkenheid 
zin heeft.” 

Colofon Gemeente Uithoorn, Laan van Meerwijk 16, 1423 AJ Uithoorn, Postbus 8, 1420 AA Uithoorn Opdrachtgever: Gemeenteraad Uithoorn 
Concept & redactie: Merktuig, Amsterdam Fotografi e: Gemeente Uithoorn Meer weten Over inspreken, raadsvergaderingen en de gemeenteraad? 
Kijk op www.uithoorn.nl of neem contact op met de griffi e, via (0297) 51 39 63 of griffi e@uithoorn.nl

Hoe kwam de nieuwe 
coalitie tot stand?
“Na de verkiezingen zijn 
allereerst informerende 

gesprekken gevoerd. 
De insteek was een par-
tijcombinatie met een 
stabiele meerderheid 
van tenminste 12 zetels. 
Al snel bleken VVD en 
Gemeentebelangen een 
goede match te vormen. 
Wij hebben samen 
9 zetels, daar moest 
dus nog een partij bij.”

Was de keuze voor 
DUS! daarna snel 
gemaakt?
“We hebben het zorg-
vuldig aangepakt en 
zijn in gesprek gegaan 
met alle 3 de partijen die 

bij de verkiezingen 
3 zetels hadden behaald. 
Gesproken is over de 
keuzes die een partij 

maakt voor Uithoorn 
én over de kandidaten. 
Dat gaf uiteindelijk de 
doorslag. DUS! beschikt 
met Ria Zijlstra over 
een ervaren bestuurder. 
Bovendien weten 
we dat de partij een 
betrouwbare partner is.” 

Waarom is de 
ervaring van Zijlstra 
van belang?
“Er komt veel op 
Uithoorn af. We moeten 
4% bezuinigen, zo’n 2 
miljoen euro. En we 
krijgen veel nieuwe 
taken op het gebied van 

zorg en welzijn. Dankzij 
haar 4 jaar ervaring 
als wethouder kent 
Ria Zijlstra de gespreks-
partners. Dat is cruciaal 
in de komende jaren.”

Wie zijn de andere 
twee wethouders in 
het nieuwe college?
“Marvin Polak van de 
VVD gaat zich richten op 
economie, werk en ver-
keer. Hij is onder nemer 
en heeft 8 jaar ervaring 
in de raad. Hans Bouma 
van Gemeentebelangen 
is volledig nieuw in de 
Uithoornse gemeente-
politiek. Hij heeft de 
onderwerpen wonen, 
leefomgeving en fi nan-
ciën in zijn portefeuille. 
Samen vormen de 
wethouders met 
de burgemeester een 
goede mix. Mannen en 

“Het doel is Uithoorn 
toekomstbestendig te maken”

Fractievoorzitter 
Nick Roosendaal van de VVD

Uitkijken naar samenwerking
Fractievoorzitter Herman Bezuijen van Gemeentebelangen 
is erg blij met het coalitieakkoord. “Het kwam positief en 
constructief tot stand. Hopelijk kunnen we samen de 
ontwikkeling van het dorpscentrum en de decentralisatie 
van Rijkstaken goed oppakken. En uiteraard Uithoorn 
fi nancieel gezond houden.” Ook fractievoorzitter Peter 
Timmer van DUS! is opgetogen. “Voorop staat dat veel van 
de nieuwe taken rond zorg, jeugdzorg en de Participatiewet 
worden opgepakt door onze ervaren wethouder Zijlstra. 
Maar we kunnen het als coalitie niet alleen. De bezuinigingen 
vragen om creativiteit en inzet van iedereen.” 

vrouwen, ervaren en fris, 
maatschappelijk betrokken 
vanuit diverse interesses. Ik 
heb er veel vertrouwen in.”

Welke uitdaging
wacht het college?
“Los van de nieuwe taken 
rondom zorg, welzijn 
en jeugd, is dat toch de 
uitdaging om Uithoorn 
fi nancieel gezond te houden 
zonder dat het woon- en 

werkklimaat eronder 
lijdt. Het college moet dus 
ook meteen aan de bak. 
Verwacht daarbij overi-
gens geen revolutionair 
nieuw beleid. Uitgangs-
punt is de strategische 
visie die de raad vorig jaar 
heeft opgesteld. De coalitie 
wil inzetten op breed 
draagvlak. Samen moeten 
we Uithoorn toekomst-
bestendig maken.” 

Met een motie deed de 
raad een vriendelijk 
doch dringend verzoek 
aan het college: of het 
er alsjeblieft voor wil 
zorgen dat de hinder-
beperkende maatregelen 
die al jaren worden 
toegezegd, nu ook 
werkelijk door Schiphol 
uitgevoerd worden. 
Ook wil de raad 
duidelijkheid hebben 
over de gevolgen 
voor Uithoorn en 
De Kwakel als Schiphol 
doorgroeit naar 510.000 
vliegbewegingen. 

CDA’er Jordy Keimes 
verwoordde de onvrede 
als volgt: “Als er 
minder hinder wordt 
beloofd, merken 
we juist meer van 
Schiphol. We zijn 
voor de luchthaven, 
maar het nu ook 
wel een beetje zat”.  
VVD’er Nick Roosendaal 
voegde toe dat de 
motie geen klacht 
tegen Schiphol is, maar 
vooral een signaal naar 
de landelijke overheid. 
Er is een grens bereikt. 
De raad ziet in de 

Commissie Regionaal 
Overleg Schiphol 
(CROS) het ideale 
platform voor een 
krachtig signaal 
richting Schiphol. 
Bij monde van Els 
Gasseling (PvdA), die 
het initiatief tot de 
motie nam, verzocht de 
raad bovendien om een 
informatiebijeenkomst 
voor inwoners van 
Uithoorn. Vertrekkend 
wethouder Jeroen 
Verheijen sloot zich 
aan bij de zorgen van 
de raad. “Schiphol heeft 
veel banen, daar zijn we 
blij mee, alleen jammer 
dat we van die ene 
zoveel last hebben.” Om 
de zorgen van Uithoorn 
te onderstrepen, zal de 
aangenomen motie ook 
naar de landelijke politiek 
worden gestuurd. 

Machineweg 43
Aalsmeer
info@motorstoreaalsmeer.nl

Turbho RG-50
In 25 en 45 km uitvoering
Normale prijs e1299-
 
nu actieprijs e999,-
exclusief afleverkosten
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Nieuw!

N
ie

uw
! N

ieuw
!

Nieuw!

Te koop:
Damesfiets Gazelle Bania gr. 21 
versnel. z.g.a.n. €100,-.  
Tel. 0297-264464
Te koop:
Vijf krielkippen €15,-.   
Tel. 0297-7776263

Te koop:
Zwitserland vignet €20,-. 
Tel. 06-15390436
* Aangeboden:
Stucadoor nodig?  
Voor vrijblijvende prijsopgave: 
Tel 06-53332372

RUIM 40 MILJOEN
MENSEN OP DE VLUCHT

GEEF VANDAAG NOG OP GIRO 999
of doneer online op www.vluchteling.nl

IN LANDEN ALS CONGO, KENIA, DARFUR IN 
SOEDAN, SRI LANKA EN COLOMBIA ZIJN 
MILJOENEN MENSEN OP DE VLUCHT.

Directe hulp bij acute nood
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Donderdagavond laat werd het 
aquaduct met het laatst deel van 
de nieuw omgelegde N201 al open-
gesteld voor het verkeer. Intussen 
kan iedereen vanuit de Ronde Ve-
nen en Uithoorn vice versa volop 
van de nieuwe weg gebruik maken 
die te boek staat als de drukste pro-
vinciale weg van Nederland. Tegelij-
kertijd werd ook het viaduct onder 
de busbaan in de verbinding tus-
sen het centrum van Uithoorn en 
de Amsterdamse weg voor het ver-
keer vrijgegeven. Daarmee behoort 
ook de jarenlange overlast door 
het drukke verkeer voor de bewo-
ners in de Stationsstraat tot het ver-
leden. Overigens is het zo dat be-
stemmingsverkeer voor Uithoorn in-
dien nodig tot halverwege oktober 
dit jaar nog gebruik kan maken van 
de ‘oude route’ via de Prinses Irene-
brug naar het centrum en verder via 
de N196. Zodra de Irenebrug na dit 
vaarseizoen een grote onderhouds-
beurt krijgt, is dat afgelopen. Want 
daarna krijgt de brug alleen een 
‘centrumfunctie’ en is er (in princi-
pe) geen doorgaand verkeer meer 
mogelijk. Tegen die tijd hoort u daar 
meer over.

Voldoende capaciteit?
Weggebruikers die veelvuldig ge-
bruik maken van de omgelegde 
provinciale weg, vooral die in de re-
gio, zullen er blij om zijn dat na 8 
jaar bouwen aan de omlegging van 
de provinciale weg ook het laatste 
stukje van de N201 voor het ver-
keer is opengesteld. Het vele ja-
ren lang rijden door de woonkernen 
Uithoorn en Aalsmeer met steeds 
drukker wordend verkeer werd een 
crime met al die verkeerslichten. 
En het schoot maar niet op. Dat is 
nu verleden tijd, want er kan, als er 
geen verkeerscalamiteiten zijn, vlot 
worden doorgereden vanaf de A2 
naar de snelwegen A9 en de A4 vi-
ce versa. Althans dat zijn de (hoog-
gespannen) verwachtingen. Buiten 

de spits blijkt de reistijd aanzienlijk 
korter bij het bereiken van een be-
stemming. Aan de andere kant zijn 
er al wel verscheidene vragen ge-
steld of de capaciteit van het aqua-
duct met de tweebaans weg van 
de N201 aan de kant van De Ron-
de Venen voor de (nabije) toekomst 
wel aan de vraag zal kunnen blij-
ven voldoen. Zeker als er zich on-
verhoopt calamiteiten voordoen op 
de A9 of de A2 waardoor de N201 
als een omleidingsroute wordt ge-
bruikt. Wat dat betekent heeft men 
in Uithoorn op woensdag 30 april 
kunnen ervaren toen na een onge-
luk met een vrachtwagen op de A2 
bij Holendrecht het verkeer in en 
rond Uithoorn en ook op de N201 
volledig tot stilstand kwam. In 2015, 
als de Irenebrug over de Amstel 
uitsluitend voor bestemmingsver-
keer naar het Amstelplein wordt ge-
bruikt, wordt volgens de laatste be-
rekeningen verwacht dat er om en 
nabij 27.800 motorvoertuigen per et-
maal (gemiddeld bijna 20 per mi-
nuut) door het aquaduct zullen rij-
den. Dat zit dan meteen aan zijn 
maximale capaciteit. Zou via de 
Irenebrug wel doorgaand verkeer 
mogelijk blijven, dan scheelt dat on-
geveer 8.000 voertuigen per etmaal. 
Maar dat wil de gemeente Uithoorn 
niet. Ook al omdat die plannen ont-
wikkelt om het dorpscentrum aan 
elkaar te bouwen en de weg over 
de Irenebrug in een parkeervoor-
ziening te laten eindigen. Dan heeft 
ook het landbouwverkeer een groot 
probleem, want die mogen op voor-
hand niet via het aquaduct over de 
N201 naar de andere kant van de 
rivier rijden (zie hierover een apart 
bericht op deze pagina).

Veel vrachtverkeer
Een andere vraag is of de talrijke im- 
en exporteurs van en nabij de Bloe-
menveiling en Aalsmeer Greenport 
wel bereid zijn om hun vrachtwa-
gencombinaties ruim 20 km te laten 

omrijden via de route Waterwolftun-
nel, Schiphol-Oost en de A9 om zo 
naar de A2 te gaan (en omgekeerd). 
Oorspronkelijk was dat wel de be-
doeling en daarvoor is er ook bij de 
Bloemenveiling een aparte fly-over 
gebouwd waarbij het vrachtverkeer 
min of meer wordt gedwongen om 
die richting uit te gaan. Voor be-
stemming Schiphol(Cargo) ideaal, 
maar voor richting Duitsland, Bel-
gië en verder, blijkt bij navraag dat 
veel exporteurs van gewassen toch 
maar liever voor de kortste weg kie-
zen en hun chauffeurs opdracht ge-
ven bij de Legmeerdijk de N201 op 
te draaien om via Uithoorn/Am-
stelhoek naar de A2 bij Vinkeveen 
te rijden. Dat is een heel stuk kor-
ter en dat bespaart behoorlijk wat 
brandstof als er meerdere vracht-
wagencombinaties op een dag rij-
den. Een en ander houdt in dat er 
toch het nodige vrachtverkeer vi-
ce versa over de omgelegde N201 
bij Uithoorn en door De Ronde Ve-
nen zal blijven rijden. Opgemerkt 
zij dat het daarbij om vrachtverkeer 
gaat met allerlei lading, dus niet al-
leen siergewassen. Minister Schulz 
liet in haar toespraak weten dat “op 
de drukste momenten er per dag 
ongeveer 8.000 vrachtwagens over 
de N201 rijden. Nu dit over de om-
gelegde provinciale weg gaat kun-
nen bewoners opgelucht ademha-
len omdat ze verlost zijn van deze 
duizenden vrachtwagens per dag, 
minder last van lawaai en schonere 
lucht hebben en dat het veiliger is. 
Aan de andere kant zijn er ook om-
wonenden die meer overlast van het 
verkeer krijgen omdat de weg door 
hun gebied is aangelegd. Daarbij is 
het eigen belang ondergeschikt ge-
maakt aan het algemeen belang. 
Helaas moesten we die afweging 
maken. Ik wil de bewoners die zo-
lang overlast hebben gehad van de 
werkzaamheden aan de weg en het 
aquaduct wel bedanken voor hun 
geduld en begrip,” aldus de minis-

ter. Gedeputeerde Post wees op de 
betekenis van het plusteken achter 
de N201. “Het gaat om meer dan al-
leen wegen. Het staat ook voor een 
snelle busbaan, veilige fietsroutes, 
gebiedsontwikkeling op het gebied 
van wonen en werken en natuur-
compensatie. Er zit dus meer aan de 
N201 vast. Het is een veelomvattend 
plan. Het aquaduct is gebouwd met 
een levensduur van 100 jaar. Het 
aquaduct zal tevens getuige zijn van 
veel duurzame vervoersoplossin-
gen in de toekomst waar we nu nog 
geen idee van hebben. Vandaar dat 
achter het scherm een aantal elek-
trische auto’s die symbool staat voor 
duurzaam transport. De N201 is er 
voor nu, voor in de toekomst en voor 
iedereen,” liet de gedeputeerde in 
haar toespraak weten.

Verkeerscongesties
Hoewel een hele verbetering in de 
bereikbaarheid van de regio zijn 
sommige verkeerskundigen de me-
ning toegedaan uit dat bij volledige 
capaciteitsbenutting er toch regel-
matig verkeerscongesties voor het 
aquaduct zullen optreden. Een an-
dere veroorzaker van mogelijk file-
leed is dat aan de Uithoornse kant 
ter hoogte van de Europarei de vier-
baans weg overgaat in een twee-
baans met even verderop verkeers-
lichten bij de kruising met de Am-
sterdamse weg die ook voor opont-
houd zullen zorgen. Destijds gingen 
er stemmen op om het tracé meteen 
dubbel uit te voeren (twee tunnel-
buizen) en de vierbaansweg door 
te trekken naar de A2. Ook al zou 
er slechts een tunneldeel (zoals nu) 
van gebruikt worden, was dit bij uit-
breiding van de wegcapaciteit al-
vast gebouwd en beschikbaar. Dat 
hield echter tevens op den duur een 
verbreding van de weg bij Vinke-
veen (door de plassen) in. Die voor-
stellen kregen bij de toenmalige ge-
meenteraad geen meerderheid, bo-
vendien wilde de Provincie Utrecht 

er toen ook niet aan meewerken. 
Dan praten we over bijna tien jaar 
geleden! En gelet op de nieuwe po-
litieke verhoudingen in De Ronde 
Venen en de inhoud van het coali-
tieakkoord zal het er wel nooit meer 
van komen.

Veilig aquaduct
Het aquaduct is destijds ontwor-
pen met een 2x1 rijstrook en voor 
een maximale snelheid van 80 km/
uur. De breedte per rijstrook is 3,1 
m tussen de lijnen vanwege het 
scheidingsvlak in het midden en de 
belijning tot aan de zijwanden. De 
doorrijhoogte is 4,60 m. Het diep-
ste punt in de weg onder het aqua-
duct is ruim 9,9 m beneden NAP. De 
diepte van de Amstel boven het vlak 
van het aquaduct is 4,00 m. De to-
tale lengte van het aquaduct is 350 
m, waarvan 135 m als een gesloten 
deel (het eigenlijke aquaduct). Om-
dat dit minder dan 250 m is, hoeft 
het niet aan de strenge richtlijnen 
van de Tunnelwet te voldoen. Niet-
temin heeft de Provincie Noord-
Holland gemeend er goed aan te 
doen om toch diverse veiligheids-
ystemen en tunneltechnische in-
stallaties toe te passen als zou hier 
de Tunnelwet wel van toepassing 
zijn geweest. Dat betekent dus ex-
tra voorzieningen wat betreft brand-
werendheid, ontsnappingsroutes 
in geval van calamiteiten, aan bei-
de kanten trappen voor hulpdien-
sten, een brandblussysteem voor de 
brandweer als er brand in het aqua-
duct ontstaat, cameramonitoring 
waarbij vanuit de verkeerscentra-
le in Hoofddorp het verkeer in het 
aquaduct, net zoals dat gebeurt in 
de Waterwolftunnel bij Aalsmeer, 
voortdurend in de gaten kan wor-
den gehouden, een omroepinstal-
latie, snelheidsdetectie en dergelij-
ke. Al met al is het een heel veilig 
aquaduct. Onder het diepste punt 
van het aquaduct bevindt zich een 
waterkelder met een inhoud van 

336 m3 voor de opvang van hemel-
water. In een pompruimte bevinden 
zich drie pompen die het water bin-
nen de kortste keren uit de kelder 
kunnen pompen. In geval van wa-
teroverlast – bijvoorbeeld door een 
dijkdoorbraak van de Amstel - kan 
aan de Rondeveense kant de water-
kerende stalen schuif het aquaduct 
afsluiten. De noodkering heeft aan 
de oppervlakte een omhulling van 
een open staalconstructie en is be-
kleed met houten dwarsliggers. Dit 
profileert zich als een 7 meter hoog 
monument boven de inrit van het 
aquaduct in het landschap. De to-
tale constructie van het aquaduct is 
voorzien van een anti-vandaal coa-
ting (tegen graffiti).
Bijna een jaar later dan gepland 
was, ging de bouw van het aqua-
duct op 1 februari 2011 van start. 
Oorspronkelijk zou eind vorig jaar 
het project zijn opgeleverd, maar 
een deel van de weg in de toerit aan 
de Uithoornse kant bleek niet aan 
de eisen te voldoen en dat zorgde 
voor vertraging. Het herstel van dat 
wegdeel kostte de nodige tijd. Re-
den waarom de oplevering kortge-
leden plaats vond en de opening 
pas op 15 mei dit jaar werd vastge-
steld.

Met de aanleg en bouw van het om-
gelegde deel van de N201, inclu-
sief alle kunstwerken vanaf Hoofd-
dorp tot en met Amstelhoek, is in 
2006 begonnen en heeft ongeveer 
700 miljoen euro gekost. Binnenkort 
worden de juiste cijfers verwacht 
en zullen we daar melding van ma-
ken in deze krant. Nu het project is 
afgerond kunnen het Projectteam 
N201+, de bouwers en velen die 
op een of andere manier betrokken 
zijn geweest bij de totstandkoming 
van de omlegging van de N201, te-
rugkijken op een geslaagde onder-
neming waaraan na ruim 45 jaar(!) 
praten, overleg en plannen maken 
eindelijk uitvoering is gegeven.

Omlegging Amstelhoek N201+ voltooid
Vervolg van de voorpagina





Uithoorn - Helaas krijgt 1 op de 3 
Nederlanders ooit de diagnose kan-
ker. In totaal treft dit 95.000 mensen 
per jaar en dit betekent 12 mensen 
per uur. Daarom is fondsenwerving 
noodzakelijk om wetenschappelijk 
onderzoek naar kanker en de pre-
ventie hiervan mogelijk te maken. 
Fight cancer is een stichting die de 
strijd met kanker aangaat, om zo 
minder kanker en meer genezing te 
realiseren.
Vier studenten van de opleiding 
Commerciële Economie aan de 
Hogeschool van Amsterdam wil-
len graag iets bijdragen aan de-
ze strijd. Daarom hebben zij samen 
met Brood- en Banketbakkerij Hul-
leman een tijdelijke actie gestart om 
zoveel mogelijk geld in te zamelen 
voor Fight cancer.
Vanaf aanstaande donderdag 15 
mei worden er minimaal twee we-
ken lang cupcakes verkocht in de 
vier vestigingen van Brood- en ban-
ketbakkerij Hulleman. Een deel van 
de opbrengst van deze cupcakes 
wordt gedoneerd aan Fight cancer. 
In Uithoorn zijn de cupcakes ver-
krijgbaar in de vestiging aan het Zij-

delwaardplein. Daarnaast kan de-
ze lekkernij ook besteld worden via 
de website www.hullemanbrooden-
banket.nl of telefonisch via 0297- 
565275. Helpt u mee in de strijd te-
gen kanker? Kijk voor meer infor-
matie op www.fightcancer.geef.nl/
actie/blue-cupcake.
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Joop en Marij Schelling bouwden in 1963 naast het huis van hun ouders een 
nieuw huis waar ze na hun ja-woord gingen wonen. In 2002 verkocht Lenie 
Schelling het oude huis en verhuisde naar de Seringenlaan. Joop en Marij Schel-
ling verhuisden in 2002 naar de Rozenlaan. De nieuwe eigenaren, Steef Ver-
laan en Ria Kennis, sloopten in 2003 het oude huis. Zij bouwden op deze mooie 
locatie een modern huis van deze tijd en betrokken het in juni 2004. Het “Gat” 
was eind jaren zeventig al voor een groot deel aangedamd door buurman Theo 
Hogenboom, om daar in 1980 een huis voor zoon Rob en schoondochter Co-
rinne te laten bouwen. Veel kinderen van de Boterdijk hebben in het “Gat van 
Schelling” leren schaatsen.

Voor meer Kwakelse historische en actuele informatie:
Kijk op de website van
Stichting De Kwakel Toen & Nu:

www.de-kwakel.com
(Foto’s: Stichting De Kwakel 
Toen & Nu / Dirk Plasmeijer)

1953 Boterdijk, …Toen

2013  Boterdijk, … Nu

Het “Gat van Schelling” was een breed stuk water en het einde van de Kleine-
Drecht, dit water takte hier af naar de Ringvaart richting Zijdelmeer. De Kleine-
Drecht liep vroeger vanaf de Grote-Drecht (nu Amstel-Drechtkanaal) via een 
sluis langs de Drechtdijk via de Boterdijk tot aan dit gat. Hierna liep het de Ring-
vaart in en die stroomde naar de Uithoornse sluis (achter de kerk) weer in de 
Amstel. Han Schelling kreeg in 1926 een vergunning voor een scheepsmakerij 
en kocht een stuk grond met 3 oude huisjes er op. In 1961 nam zoon Joop het 
bedrijf over van zijn ouders en bouwde velen pramen en bokken voor de tuin-
ders en roeibootjes voor de sportvissers.
(op de foto: Joop Schelling in de roeiboot in “Het Gat”, zijn ouders staan voor 
hun huis)

De Kwakel Toen & Nu…
Afl evering 29

Spectaculaire start
woningbouw ‘De Toekomst’

Uithoorn - In Uithoorn wordt opti-
maal geprofiteerd van de aantrek-
kende woningmarkt en de bijbeho-
rende woningbouw. Was er afgelo-
pen zaterdag al heel veel belang-
stelling voor de 20 nieuwbouwwo-
ningen die in Park Krayenhoff als 
een vervolgproject zullen worden 
gebouwd, maandag 19 mei werd de 
eerste paal geslagen in Legmeer-
West voor het nieuwbouwplan ‘De 
Toekomst’. Dat is gelegen tegenover 
de nieuwbouwwijk ‘Beleef Buiten-
dijks’ aan de Faunalaan in de hoek 
tussen de Vogellaan en het Reptie-
lenpad. Voor ‘De Toekomst’ werd 
symbolisch onder grote belangstel-
ling van nieuwe bewoners de eerste 

houten paal geslagen. Dat ging met 
een oud-Hollandse heistelling waar-
bij met mankracht het heiblok wordt 
gehesen en de paal vervolgens in de 
grond wordt geheid. Voor dit klus-
je werden de nieuwbakken wethou-
der Hans Bouma van de gemeen-
te Uithoorn, Jan van den Bergh Jets 
(woningstichting Eigen Haard) en 
Mark Esmeijer (Dela Vastgoed) sa-
men met vijf potige nieuwe bewo-
ners door woordvoerder Martin 
Switzar van Vorm Ontwikkeling uit-
genodigd. Vorm realiseert de bouw 
van de nieuwe woonwijk. Vanwege 
het zonnige en warme weer gingen 
de jasjes uit om het werk te klaren. 
Het werd nog veel warmer, want 

met elke klap van het heiblok spo-
ten vurige tongen omhoog uit twee 
drums die op de bouwlocatie wa-
ren geplaatst. Iets wat een specta-
culair schouwspel opleverde. De be-
langstellende bewoners hadden ko-
kers met confetti aangereikt gekre-
gen die zij met een knal in de lucht 
schoten.
Met een laatste slag van het hei-
blok, een vuurstoot en het oplaten 
van blauwe ballonnen uit een enor-
me champagnefles op het terrein 
werd de nieuwe bouwfase van Leg-
meer-West 3 ingeluid. Maandag 26 
mei gaat het echte heiwerk van start 
langs het Reptielenpad. In een infor-
mele sfeer werden in de opgezette 

partytent op het bouwterrein nog 
enkele toespraken gehouden door 
vertegenwoordigers van de partijen 
die betrokken zijn bij de bouw van 
het project. Allen waren blij dat de 
bouw zo snel van start kon gaan. Bij 
het project zijn 7 startersleningen 
verstrekt. Vorig jaar oktober teken-
den de toenmalige wethouder Je-
roen Verheijen een bouwovereen-
komst met Vorm Ontwikkeling, Ei-
gen Haard en Dela Vastgoed. 

Koop en huurwoningen
Op de locatie worden in totaal 103 
huur- en koopwoningen in verschil-
lende prijsklassen gerealiseerd. Ei-
gen Haard ontwikkelt 52 sociale 
huurwoningen waarvan 36 appar-
tementen, verdeeld over twee ge-
bouwen en 16 eengezinswoningen. 
Vorm Ontwikkeling neemt 51 wo-
ningen voor haar rekening waar-
van 32 in het huursegment (voor 
Dela, met huurprijzen van ongeveer 
900 euro per maand) en 19 in het 
segment vrije sector. Alle woningen 
zullen door Vorm Bouw ‘duurzaam’ 
worden gebouwd, dus ook die voor 
Eigen Haard. De 19 woningen in de 
vrije sector betreffen de zogeheten 
‘smarthomes’.
Deze woningen worden voorzien 
van zogeheten ‘domotica’ waar-
bij men met de smartphone op af-
stand apparatuur, licht en warmte in 
de woning kan bedienen en rege-
len. “De verkoop van de woningen 
is hard gegaan. Ze zijn allemaal snel 
verkocht, want er was veel belang-
stelling voor,” laat Nanneke Koop-
man van Koop Lenstra Makelaars 
weten. “Binnenkort worden naast 
dit plan de fases 4, 5 en 6 ontwik-
keld met in totaal 300 woningen. 
Daarin zit een contingent wat wij 
weer in de verkoop krijgen. Mensen 
die daarvoor belangstelling hebben 
kunnen nu al contact met ons op-
nemen voor nadere informatie.” De 
eerste nieuwbouw (koop)woningen 
van ‘De Toekomst’ zullen naar ver-
wachting in het tweede kwartaal 
van 2015 worden opgeleverd.

Eat a cupcake for Fight 
cancer!

ANBO Uithoorn/
De Kwakel 60 jaar jong
Uithoorn/De Kwakel - Eind mei, 
begin juni bestaat de afdeling Uit-
hoorn/De Kwakel van de Algemene 
Nederlandse Bond van Ouderen 60 
jaar. Deze springlevende plaatselij-
ke afdeling van ongeveer 600 leden 
bestaat uit senioren vanaf 50 jaar 
en is naast de Katholieke Bond van 
Ouderen (KBO) de vertegenwoordi-
ger van de georganiseerde ouderen 
in de regio. ANBO is onder andere 
belangenbehartiger van de ouderen 
en organiseert samen met de KBO 
allerlei activiteiten zoals de bingo-
middag en de ouderensoos in het 
Wijkcentrum aan de Bilderdijkhof 1 
te Uithoorn. Er is ook een fietsgroep 
en bovendien worden er regelmatig 

excursies en reizen georganiseerd.
Het 60 jarig bestaan van de ANBO 
afdeling wordt met twee festiviteiten 
gevierd: komende vrijdag 23 mei is 
er een verrassingsreis per bus naar 
onbekende bestemmingen en op 
vrijdag 6 juni is er een receptie in 
Hotel Hengelsport aan de Zijdelveld 
te Uithoorn van 17.00 tot 19.00 uur. 
Het huidige bestuur van de jubile-
rende ANBO afdeling doet er alles 
aan om de plaatselijke ouderen in 
de herfst van hun leven een pretti-
ge levensfase te bezorgen en hoopt 
dat ook in de toekomst te kunnen 
blijven doen. Ondanks de vele be-
zuinigingen en een smallere finan-
ciële basis.

Veel muzikaal talent op 
De Zon
De Kwakel - Vol enthousiasme 
hebben de leerlingen van basis-
school De Zon na een muziekweek 
van hard oefenen een slotconcert 
gegeven. Alle groepen hebben zich 
gepresenteerd voor een volle aula 
met medeleerlingen en familieleden.
Op uitnodiging van de ouderraad 
mochten docenten van muziekver-
eniging Tavenu een week lang mu-
ziekles geven aan de groepen 1 t/m 
8. En er werd heel goed gemusi-
ceerd! Er werd gezongen en muziek 
gemaakt met zelfgemaakte instru-
mentjes in combinatie met trompet-
ten. Er was een regenwave en daar-
na kwam de zon weer tevoorschijn. 
Met de samba-instrumenten brach-
ten de leerlingen een swingend rit-
me of lieten ze horen hoe je hard en 
zacht kunt spelen. Met boomwhac-
kers (gekleurde buizen) werd zowel 
ritme als melodie gemaakt ook in 
combinatie met plastic bekers voor 
de cup song. En groep 8 maakte 
muziek op marimba’s, xylofoons en 
klokkenspellen. Het was ontzettend 
knap wat de leerlingen in een week 
hadden ingestudeerd.

Leuk
Dat muziek maken leuk is, weten de 
muzikanten van Tavenu al lang. Ho-
pelijk zijn er nu meer kinderen van 
overtuigd geraakt dat muziek ma-

ken een leuke hobby is en wor-
den zij lid van Tavenu. Speciaal voor 
groep 5 t/m 8 van de Zon biedt Ta-
venu muziekles aan voor € 200,- voor 
het seizoen 2014/2015 (normaal € 
275,- per jaar). De lessen beginnen 
in september. Er kan gekozen wor-
den voor een blaasinstrument (bij-
voorbeeld trompet, trombone, bu-
gel of saxofoon) of een slagwerk-
instrument (trom én klokkenspel/
xylofoon/marimba). De aanbieding 
geldt voor aanmeldingen tot en met 
21 juni.
Kinderen van groep 3 en 4 kunnen 
zich aanmelden voor 20 lessen alge-
mene muzikale vorming bij Tavenu 
voor 100,- (bij voldoende aanmel-
dingen). Spelenderwijs maken de 
kinderen kennis met ritmes, noten-
schrift en muziekinstrumenten. De 
lessen worden wekelijks na school-
tijd gegeven, ofwel op de Zon ofwel 
in het dorpshuis in De Kwakel.
Aanmelden kan per e-mail bij 
Sharon Lenting: salesh@live.nl. De 
aanmeldingen moeten uiterlijk op 
21 juni (het midzomeravondfestival 
van Tavenu) binnen zijn, zodat Ta-
venu een rooster met de lestijden 
kan maken. Hoe eerder je aanmeldt, 
hoe groter de kans is dat het instru-
ment van je keuze nog beschikbaar 
is. Kijk ook op www.tavenu-dekwa-
kel.nl.

Ook last van Dakgemak
Uithoorn - Het bedrijf Dakgemak 
adverteert momenteel in Uithoorn. 
Ik wil hier graag mijn verhaal over 
delen. Vorig jaar september ben ik 
benadert door het bedrijf Dakge-
mak om mijn dakgoten schoon te 
laten maken voor een kleine prijs. 
De jonge van Dakgemak vertel-
de mij dat de nokpannen scheef 
op mijn dak lagen en dat mijn dak 
daardoor ernstige schade zou kun-
nen oplopen.

Het bedrijf kwam heel serieus over 
dus heb ik opdracht tot repara-
tie gegeven. Daarvoor heb ik een 
opdracht overeenkomst getekend 
waarop de prijs vermeld staat, in 

mijn geval boven de 700 euro. Ver-
volgens waren de jongens maar 
korte tijd op mijn dak en hebben 
zij maar een klein onderdeel van 
de beloofde werkzaamheden uitge-
voerd.

Dat gedeelte heb ik betaalt. Omdat 
mijn handtekening op de opdracht 
staat claimt het bedrijf nu het vol-
ledige bedrag via een advocaat van 
de rechtsbijstand. In mijn ogen is 
mij onrecht aangedaan. Heeft u 
soortgelijke ervaringen en wilt u die 
met mij delen?
Heel graag! Voor mijn zaak is dat 
heel belangrijk. Schrijf dan naar 
klacht96@gmail.com

DRINGENDE OPROEP:

Servicekosten
Eigen Haard veel te hoog

Uithoorn - Met dit artikel hoopt 
Huurdersvereniging Onder Dak al-
le huurders van Uithoorn te berei-
ken voor een zeer dringend finan-
cieel probleem. Bij Huurdersvereni-
ging Onder Dak en Bewonersraad 
Euro-Parel regent het klachten over 
de zeer hoge jaarafrekeningen voor 
de servicekosten en verwarmings-
kosten. Bewoners moeten bedragen 
bijbetalen van bijvoorbeeld 626,-, 
610,- of 312,-. Ze geven aan niet te 
begrijpen wat de oorzaak kan zijn. 
Genoemde bedragen zijn van drie 
alleenstaande bewoners die zeggen 
dat er in hun situatie qua warmte-
gebruik niets veranderd is vergele-
ken met andere jaren. Deze kosten 
komen nog bovenop de huurverho-
ging, die in 2 jaar tijd in totaal min-
stens 8% bedraagt! 
De telefoon staat roodgloeiend. Tot 
nu toe hebben huurders uit de Bri-
andflat, Churchillflat, Gasperiflat, 
Romeflat en Straatsburgflat klach-
ten ingediend. Huurders van de 
Brusselflat moeten ook officieel be-
zwaar maken bij Eigen Haard en 
niet alleen bij de VvE. 
Onder Dak doet dan ook een drin-

gend beroep op alle huurders om 
schriftelijk bezwaar te maken bij Ei-
gen Haard, Postbus 67065, 1060 JB 
Amsterdam. En even wachten met 
betalen. Ook als u al telefonisch 
heeft geklaagd bij Eigen Haard, 
want anders wordt uw zaak niet of-
ficieel behandeld. Bewaar een ko-
pie voor uw dossier en geef het ook 
door aan Huurdersvereniging On-
der Dak. 

Spreekuur:
U kunt een voorbeeldbrief afha-
len aan het kantoor Coudenhoveflat 
1A (Let op: ze zijn dus verhuisd!) op 
maandagmiddag 26 mei van 13.30 
uur tot 17.00 uur en van 19.00 uur tot 
21.00 uur. Tevens kunt u daar kopi-
eren en een kopie (eventueel ano-
niem gemaakt) afstaan aan Euro-
Parel voor het overleg met Eigen 
Haard. Ook kunt een voorbeeld-
brief opvragen via e-mail aan on-
der-dak@live.nl. 
Voor meer informatie bij de voor-
zitter van Onder Dak, Joke Morren, 
Alb. Verweylaan 117, Uithoorn. E-
mail onder-dak@live.nl of tel. 0297-
524720. 

Verkoop nieuwe
woningen Park Krayenhoff 

in de lift
Vervolg van de voorpagina.

“De woningen worden compleet met 
keuken, badkamer en verdere sani-
tair opgeleverd. Omdat er tegen-
woordig consument gericht wordt 
gebouwd kunnen toekomstige eige-
naren inbrengen hoe zij de indeling 
van het huis willen. Zij kunnen te-
gen bijbetaling ook gebruik maken 
van verscheidene woonpakketten 
om de woning geheel naar wens in 
te richten, zoals een woonklaarpak-
ket, maar er is ook een zolderpak-
ket, een achtergevelpakket en een 
elektrapakket. Op die manier kan de 
eigenaar het nieuwe huis tegen in 
verhouding geringe meerkosten zijn 
huis compleet woonklaar inrichten. 
De bedoeling is dat na de zomer de 
eerste heipaal wordt geslagen en de 
bouw van start gaat. We verwachten 
dat in het derde kwartaal van 2015 
de eerste woningen kunnen worden 
opgeleverd,” laat Maurice Sterk van 
Koop Lenstra Makelaars weten. Pe-
ter Kruit van EKZ Makelaars onder-
schrijft de bewoordingen van zijn 
collega. “Gezien de grote belang-
stelling voor deze woningen kan het 

niet anders of ze zullen snel wor-
den verkocht. Als dat zo is houdt dit 
in dat we op afzienbare termijn ook 
voor het volgende blok nieuwbouw-
woningen de verkoop zullen star-
ten. Park Krayenhoff is een toplo-
catie om te wonen. Uiteindelijk zal 
deze nieuwe woonwijk zo’n 300 wo-
ningen omvatten. Daarvan zijn er nu 
nog 70 te gaan, want 230 woningen 
zijn er gerealiseerd.”

Tot maandag 2 juni 12.00 uur kun-
nen belangstellenden die niet naar 
de verkoopmanifestatie zijn ge-
weest zich bij de makelaars inschrij-
ven voor een van de woningen. Aan-
sluitend op de sluitingsdatum vindt 
de notariële loting voor de volgor-
debepaling van de optiegesprek-
ken plaats. Vanaf donderdag 5 juni 
hoort u of u tot de gelukkigen be-
hoort. Mocht u belangstelling heb-
ben, wacht dan niet te lang met u 
in te schrijven bij Koop Lenstra Ma-
kelaars (inlichtingen 0297-524124) 
of bij EKZ Makelaars (inlichtingen 
0297-567863). Eerst meer weten? 
Kijk dan op de website
www.parkkrayenhoff.nl.
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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 Heijmanslaan 5 
Uithoorn, tel. 0297-562851
Apotheek Boogaard Amstelplein 
27 Uithoorn, tel. 0297-566886

DierenHULP
Dierenambulance, tel: 06-
53315557.

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

brAnDweer & PoLitie
Brandweer, tel. 020-5556666. 
Politie, tel: 0900-8844.

sLAcHtofferHULP
info: 0900-0101. 
www.slachtofferhulp.nl

PsycHoLogiscHe 
HULPverLening
Praktijk voor Eerstelijns-
psychologie Nes a/d Amstel
Mw. drs. C. de Klerk, gezond-
heidszorgpsycholoog (BIG gere-
gistreerd) tel./fax: 0297-582706; 
06-44222810; psychoprakt@
hetnet.nl; www.psychoprakt.nl
Eerstelijnspraktijk voor
Psychologische Zorg
Mw. drs. FMP van Dijk, 
Aanmelding: 088-5808000
De Stroom, praktijk voor 
psychotherapie en coaching 
Mw. M. Eringa, integratief 
therapeut, 06-52273699; 
www.destroom.info

gezonDHeiDszorg-
PsycHoLoog
Psychotherapeut Dr. R.J. Filius
ELIAGG Uithoorn, 
Ondernemingsweg 230, 
1422 DZ Uithoorn, 0297-569544
www.eliagguithoorn.nl

INFORMATIEF

Agenda Vita Welzijn
Bilderdijkhof, Bilderdijkhof 1 Uithoorn, 0297-567209

www.vitawelzijnenadvies.nl

Lunch + verkoop kleding
- Vrijdag 30 mei, aanvang 12.30 uur kunt u aanschuiven voor een 

heerlijke lunch (kosten 3-), aansluitend vindt er een kleding ver-
koop plaats door HIP-MODE.

De juni-markt
- Op zaterdag 14 juni van 10.30-15.00 uur organiseren enkele leerlin-

gen van het Alkwin-college een markt. Een deel van de opbrengst 
gaat naar een goed doel. U kunt op deze dag een tafel huren.  
Voor informatie kunt u bellen naar: 06-24264047.

Mijmeringen
GUP

Het is er heel lang niet van gekomen, 
maar onlangs was het dan zover. Voor 
het eerst sinds mijn veertigjarig bestaan, 
had ik huisdieren in huis! Vroeger kon ik 
nog wel eens zeuren om een vis, konijn 
of het liefste een kat, maar er kwam niets 
in huis bij ons en daar wen je aan. Toen 
ik dus eenmaal op mezelf woonde, had ik 
niet meer de sterke behoefte om een huisdier aan te schaffen. Het 
was prima zo.

Begin
Totdat je leven weer verandert en je niet meer met kleine kinde-
ren zit maar met kinderen in de basisschool leeftijd. Kinderen in de-
ze leeftijd kunnen goed hun mondje roeren en weten over het alge-
meen ook prima wat ze wel en niet willen, getuige de vele “stop, hou 
op , ik vind het niet meer leuk” en de “ik wil een snoepje”. Als steeds 
meer mensen om je heen huisdieren krijgen dan roept dat wel een 
reactie op. Zo kunnen wij genieten van twee schattige puppy’s van 
de achterburen en is dat echt heel erg leuk. Meteen kwamen die 
van mij ook om een hondje zeuren. Heel begrijpelijk, maar praktisch 
niet uitvoerbaar in ons huishouden. Alle praktische argumenten die 
ik op tafel legde, van kleine puppy’s worden groot, kosten voor de 
dierenarts, wie laat dan uit, et cetera waren aan dovemans oren ge-
richt. “Aaah, mogen wij ook een puppy?”. Het leven is hard en zo ook 
mijn antwoord “nee, jongens”. 

Plant
Wat ze wel hadden, was een waterplant in een vaas in de venster-
bank. Het werd alleen een monsterplant, omdat het de vaas uit-
groeide. Dus moest er een grotere vaas opgezocht worden om daar-
in het waterplantje weer te kunnen vertroetelen met voldoende wa-
ter. Met grotere vaas bedoel ik een soort van glazen melkbus, even 
voor het idee. In die mega grote vaas was dat waterplantje wel heel 
zielig en alleen, dus het idee was snel geboren. Op naar de dieren-
winkel voor wat extra waterplantjes en wat guppy’s erbij. De kinde-
ren waren door het dolle heen, eindelijk hadden ze huisdieren.

Guppy’s
Het werden er drie en ze moesten ook allemaal een naam krijgen, te 
weten: Jet, Pipi en Phoebe. Met zijn allen lagen we voor de vaas naar 
onze guppy’s te kijken en hoe ze het naar hun zin hadden. Zelfs ik 
genoot ervan en dat was een bijkomend iets waar ik helemaal geen 
rekening mee had gehouden. De beweging van de visjes in de hoek, 
in de ochtenden even kijken naar ze en vooral hoe blij de jongens er 
mee waren was in een woord: hartverwarmend.

Afscheid
Tot een week later in de ochtend mijn oudste tegen me zei “Mam, 
Jet ligt nog zo stil daar, slaapt ie?”. Later op die dag moest ik consta-
teren dat het geen lang dutje was, maar dat Jet gewoon dood lag te 
zijn. Toen ik dat s ‘middags aan mijn jongens moest vertellen, moest 
ik denken aan mijn column van vorige week over leren omgaan met 
verlieservaringen. Niks op school ermee aan de slag, ik kon nu mijn 
mouwen ervoor opstropen! Dus vertelde ik het kort en bondig en 
had ik daarna twee huilende jongentjes in mijn armen die brulde 
van verdriet. De tranen kwamen helemaal uit hun tenen. Ik had van 
de weken ervoor geen traan meer in mijn lijf zitten, maar had zo met 
ze te doen. Na een tijd met ze gezeten te hebben, gingen ze over in 
de actie. Er moest een begrafenis komen en een wc begravenis was 
te min voor Jet. Dus werd er een gat in de tuin gegraven, een alter-
natieve grafsteen gemaakt namelijk een papier met de tekst “hij is 
dood” en een vis erop getekend. Daarna kwamen er steentjes om-
heen te liggen en bloemetjes. Maar zelfs dat was nog niet goed ge-
noeg voor Jet, er moest ook een afdakje komen. Dus staan er nu 
nog steeds stokken in mijn tuin, met bovenop die stokken een dak-
je van stof en is dit een prachtig eerbetoon aan onze eerste Gup. 
Een dag later verliet gup nummer twee ook al deze wereld (hoe krij-
gen we het voor elkaar?) en dat was verdrietig maar er werd al geen 
traan meer om gelaten. Misschien heeft goed rouwen toch wel zin, 
voor de ervaringen die erna gaan komen. 

P.s. voor de mensen die denken dat er dieren moedwillig zijn gestor-
ven of niet goed behandeld worden. Met alle zorg en liefde is er ge-
tracht een goeie biotoop te creëren in onze melkfles, maar voor de 
zekerheid krijgt onze oudste toch met zijn verjaardag volgende week 
een heus aquarium.

Action weekend bij 
MotoPort Uithoorn
Uithoorn - Mega korting acties op 
de must have motor & scooter be-
nodigdheden! Zaterdag 24 en zon-
dag 25 Mei kunt u als motorrijder 
korting scoren op kleding en onder-
houdsproducten bij MotoPort Uit-
hoorn. Tijdens het action weekend 
gaat alles radicaal in de aanbieding 
om voor u extreem goede deals te 
maken op uw inkopen voor het zo-
merseizoen of voor de komende 
motorvakantie.
Zo zijn de helmmutsen in de aan-
bieding voor maar 1.95 en heeft u 
kettingspray voor maar 7.95!
Ook is er extra kleding ingekocht 
met superkortingen om uw com-
pleet aan te kleden voor een ex-
treem lage prijs. Sinds kort is Mo-
toPort Uithoorn ook dealer gewor-
den van de populaire Roof Boxer 

helmen, hiermee een complete aan-
vulling bij de al bestaande collec-
tie van Nau Fashion, HJC, Shoei, 
Bayard, Nolan , en Schuberth. Hier-
door komt de helmen collectie in de 
World of Helmets op zo’n 300 hel-
men uit, keuze genoeg dus! Op Zon-
dag 25 Mei zijn wij geopend van 
10.00 tot 17.00 en word er op de dag 
zelf ook een gezellige tourrit gehou-
den, met aansluitend een smakelij-
ke BBQ. Voor de tourrit en BBQ is 
er nog plaats beschikbaar en kunt u 
inschrijving www.motoportuithoorn.
nl. Door het hele jaar heen houdt 
MotoPort Uithoorn nog vele acties 
en deze kunt u volgen via hun Fa-
cebook pagina en website. Moto-
Port Uithoorn: Anton Philipsweg 
5-7 1422 AL Uithoorn, 0297-540163, 
www.motoportuithoorn.nl

Lils Mackintosch bij 
Chazz 2014
De Ronde Venen - De jazz- en 
blueszangeres Lils Mackintosch is 
een van de meest vooraanstaande 
artiesten van Nederland. Ze begon 
haar professionele loopbaan als 17 
jarige in de musical Hair, speelde in 
hardrockbands en maakte later met 
haar gezin een tournee door onder 
meer Soedan, Koeweit en Egypte. 
Ons goede doel, de steun aan scho-
len in een paar andere Afrikaan-
se landen en in Latijns Amerika en 
Azië, spreekt haar aan. Ze treedt 
daarom belangeloos op. 
Lils Mackintosch is ook componiste, 
zangdocente en actrice. Ze won een 
Edison en speelde met grootheden 
als Oscar Peterson en B.B. King. En 
nu komt deze Europese Billy Holiday 
naar De Hoef om voor ons te zingen, 
te spelen en een masterclass te ge-
ven aan enkele getalenteerde jonge 
mensen. We vinden dat geweldig en 
kijken uit naar haar optreden.

Tot de mensen die haar muzikaal 
begeleiden hoort Clous van Meche-
len, een begaafde tenorsaxofonist 
en pianist met wie ze langdurig sa-
menwerkt. Samen met hem maakte 
ze het album ‘About crazy’. Haar le-
ven was vaak tumultueus. Maar als 
blues- en jazzzangeres kun je zulke 
ervaringen heel goed muzikaal ver-
werken. En wat te denken van de ti-
tel ‘It is not perfect to be easy’. Dat 
snap je vast beter als je het hele 
nummer hoort. 
Kom daarom op 21 juni naar Chazz 
, kom voor het optreden van Lils 
Mackintosch, kom voor de gro-
te tuin van Stroomzicht in De Hoef. 
Vanaf 15.00 uur is de tuin aan West-
zijde 50 open, de muziek begint iets 
later en gaat door tot het donker is. 
Geniet ervan en steun daarmee het 
goede doel, ‘onze scholen’. www.
chazz.nl voor het programma en 
voor kaarten.

Is uw huisdier zoek?
Belangrijke telefoonnummers:
Infolijn Dierenbescherming
Regio Uithoorn/De Ronde Venen
en omstreken: 0297-343618.

Voor vermiste/gevonden huisdieren 
& klachten dierenmishandeling op maandag 
t/m vrijdag van 9.30-11.30 uur. Buiten deze 
uren kunt u de voicemail inspreken.
Internetsite:
www.aalsmeer.dierenbescherming.nl
www.amstelveen.dierenbescherming.nl 
Dierenambulance:
Voor informatie over vermiste of gevonden 
dieren en spoedgevallen: tel. 06-53315557

Vermist.
- Uithoorn, Albert Verweylaan: Rode 18-jarige kater. Heeft witte bef 

en pootjes.

Gevonden:
- Uithoorn, Torbeckerlaan: Zwarte kat met klein wit befje. Draagt 

bandje van dierenbescherming.
- Abcoude, Achter de Kerken: Cyperse Kat.
- Mijdrecht, Boezemmolen: Iets oudere cypese kat met wit.

Crown Theater Aalsmeer
Regio - Afgelopen weekend was 
het slotweekend van theaterseizoen 
2013/2014 in het knusse theater in 
het Centrum van Aalsmeer. Op vrij-
dag ging het dak eraf tijdens een 
optreden van de fantastische rock-
band U2NL. De beste U2 coverband 
van Europa kreeg, vooral na de pau-
ze, alle bezoekers van hun stoel met 
bekend repertoire, gebracht op hun 
eigen ludieke wijze. De zondagmid-
dag was het een stuk rustiger in de 
Club ‘exclusief bij Bob&Gon’, Ma-
riska van Kolck bracht een nostal-
gisch Moederdagconcert en ver-
tolkte Nederlandse meezingliedjes, 
musical- en filmhits en een aantal 
nummers van de Carpenters. En ’s 
avonds brachten de vier goed uit-
ziende mannen van LA the Voices 
hun prachtige concert onder muzi-
kale begeleiding van hun geweldi-
ge orkest. Het Crown Theater kan 
spreken over een geslaagde afslui-
ting van een goed theaterseizoen. 
Directeur Peter van Eick kan hier-
door aankondigen dat het theater 
kan blijven bestaan. Hij vertelt: “We 
hebben meer bezoekers mogen ont-
vangen dan het vorige jaar, maar het 
goede seizoen is ook zeer zeker te 
danken aan de ruim dertig sponso-
ren die het Crown Theater hebben 
gesteund.”

Start kaartverkoop
Peter verder: “Voor het aankomende 
seizoen hebben we weer een aantal 
leuke en mooie voorstellingen, voor 
zowel jong als oud. We verwach-
ten half juni te kunnen starten met 
de verkoop daarvan. Er voor ieder-
een wat te kiezen. Zo brengen we 
onder andere de kindervoorstellin-

gen: Pluk van de Petteflet, Woezel & 
Pip en Brandweerman Sam; muziek-
voorstellingen als: Do theatertour, 
Malando Kwintet, Fourtina en The 
Blues Brothers, komische vrouwen-
voorstellingen als De Huisvrouw-
monologen en Powervrouwen. Ook 
kunt u komend seizoen komen ge-
nieten van de musical ‘Een avond 
met Dorus’. Gedurende het seizoen 
zullen we nog een aantal verras-
singsvoorstellingen boeken. Bezoek 
daarom vanaf half juni regelmatig 
onze website, blijf op de hoogte via 
Facebook en Twitter of schrijf je in 
voor de nieuwsbrief voor de laatste 
informatie.” Het nieuwe theatersei-
zoen zal begonnen worden op dins-
dag 30 september met de 80’s Ma-
nia, een spetterende internationa-
le muziekshow uit London en op za-
terdag 18 oktober zal het seizoen 
officieel en feestelijk geopend wor-
den met Crazy Pianos, een feestje 
voor sponsoren, genodigden, pers 
en vrijwilligers. Voor die tijd is het 
Crown Theater wellicht present tij-
dens het evenement ‘Vuur en Licht’ 
langs de Westeinderplassen.

Voordelig entertainment 
Ook komend seizoen zal het unieke 
theater weer voordelig zijn, voorde-
liger dan andere theaters in de om-
geving.
Naast losse toegangskaarten zul-
len zij ook weer dinerarrangemen-
ten aanbieden. Dit jaar in combi-
natie met alle horeca in Studio’s 
Aalsmeer, waaronder ook restau-
rant Eetze. Ook deze informatie 
vindt u terug op de Social media als-
mede de website www.crownthea-
teraalsmeer.nl.

ProCoatings is nu nog 
beter bereikbaar!
Regio - Met de opening van de 
N201 is verfgroothandel ProCoa-
tings Amstelveen/Uithoorn nu nog 
beter bereikbaar. Het filiaal is gele-
gen aan de afrit Uithoorn/ Zijdelweg 
(N521). ProCoatings is een onaf-
hankelijke verfgroothandel met een 
zeer breed assortiment van meer 
dan 10.000 producten. Het assorti-
ment bestaat uit onder andere pro-
fessionele bouwverven, lakken, in-
dustriële coatings, vloersystemen 
en een breed scala aan schilders-
gereedschappen. Daarnaast leve-
ren wij diverse gratis diensten zo-
als het maken van verftechnische- 
en kleuradviezen.
ProCoatings is een groeiende orga-
nisatie met totaal 18 filialen in het 
westen van het land. Door deze 
groei en het aantal filialen kunnen 

wij snel en adequaat schakelen. De 
meeste producten zijn uit voorraad 
leverbaar en worden direct op kleur 
gemaakt. Mocht een product onver-
hoopt niet op voorraad zijn dan kan 
er vaak binnen 24 uur vanuit een 
ander filiaal geleverd worden. Kort-
om, snel handelen is hierbij het uit-
ganspunt!
De opening van de N201 biedt Pro-
Coatings de mogelijkheid om nog 
sneller te handelen. Wij kunnen u 
nog sneller bereiken en u daardoor 
nog beter van dienst zijn. Het filiaal 
is gevestigd aan de Zijdelweg 19 in 
Amstelveen en is telefonisch bereik-
baar op (0297)52 40 48. Robin Mes-
serschmidt (T:0621287334) en Cees-
Jan van Bommel (T:0621282443) 
zijn het commerciële aanspreekpunt 
van het filiaal.

Col’inkidz kinderdisco
Uithoorn - Op vrijdag 23 mei a.s., 
is er weer een Col’inKidz Kinder-
disco bij Dans en Partycentrum 
Colijn.
Dit leuke evenement start om 
19.00 uur en duurt tot 21.30 uur. 
Natuurlijk is DJ Edwin Konijn weer 
van de partij en worden de kinde-
ren op een leuke manier bezig ge-
houden, kunnen ze weer swingen 

op de nieuwste muziek worden 
er weer spelletjes gedaan en na-
tuurlijk ook schuifelen! De disco is 
toegankelijk voor kids tussen de 8 
en 12 jaar. Kaartjes kosten 4,00 en 
zijn verkrijgbaar bij Kantoorboek-
handel Ten Hoope op het Zijdel-
waard in Uithoorn en natuurlijk bij 
Colijn. Meer info: www.dansen-
partycentrumcolijn.nl

Natuurbeleving dicht bij huis
Uithoorn - Het Zijdelmeer, een ou-
de veenplas in een stukje polder als 
een Central Park tussen de bebou-
wing van Uithoorn. Zo staat dit na-
tuurgebiedje omschreven in de gids 
van Landschap Noord-Holland. Hoe 
dan ook, het is er heerlijk wandelen 
en het is er verrassend mooi. Dat al-
les wordt nog interessanter als je 
Walter Busse als gids hebt. Hij weet 
ongelooflijk veel van planten en die-
ren, kent het Zijdelmeer en directe 
omgeving als zijn broekzak en kan 
ook nog eens zeer geanimeerd ver-
tellen. Op maandag 26 mei krijgt u 
de kans met hem mee te gaan op 
een wandeling rond het Zijdelmeer. 
Wat kunnen we verwachten eind 
mei? Let op: volop vogelgezang van 
kleine karekiet en rietzanger, tuin-

fluiter, zwartkop en misschien wel 
de braamsluiper. Op het landje van 
Vermey bloeien orchideeën en de 
rietlanden zijn helemaal gekleurd 
van allerlei bloemen. Zwaluwen en 
gierzwaluwen vliegen over en rond 
het Zijdelmeer om insecten te ver-
schalken. Al met al een afwisselen-
de wandeling waar u van harte wel-
kom bent. De wandeling is georga-
niseerd door DUS! (D66 en Groen-
Links) omdat DUS! duurzaamheid 
hoog in het vaandel heeft en waar 
kun je dan beter beginnen dan met 
aandacht voor je eigen omgeving? 
De wandeling is op maandag 26 
mei, duurt anderhalf tot twee uur en 
start om 19.00 uur bij het gemeen-
tehuis. Meer informatie: secretari-
aat@dus-uithoorn.nl.
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Optiek Sijbrants & van Olst toont 
spectaculaire Theocollectie
Uithoorn - Sijbrants & van Olst Op-
tiek organiseert dan ook met trots 
op vrijdag 23 mei vanaf 15.00 uur én 
zaterdag 24 mei de Theo Eyewear 
dagen Theobrillendragers zijn ech-
te trendsetters. Je herkent de Theo-
monturen direct: ze zijn vrolijk, ver-
nieuwend, eigenzinnig en van hoge 
kwaliteit. Bezoekers kunnen vrijwel 
de complete collectie bezichtigen. 
Daarnaast zal op vrijdag een advi-
seur van Theo Eyeware in de zaak 
aanwezig zijn om de bezoekers te 
adviseren en hen de allernieuwste 
monturen te showen.
De opticiens van Sijbrants & van 

Olst zijn er trots op dat ze naast 
al die Theobrillen ook de adviseur 
van dat spectaculaire merk in huis 
hebben. Deze expert heeft veel er-
varing met klanten die graag iets 
nieuws willen en durven dragen 
en gaan voor een eigenzinnige bril 
die, naast aantrekkelijk en onvoor-
spelbaar, ook in harmonie is met de 
persoonlijke uitstraling. Zonnebril-
lencollectie van ontwerper Tim Van 
Steenbergen. Naast de Theomon-
turen wordt op deze dagen ook de 
nieuwste Theo zonnebrillencollectie 
van Tim Van Steenbergen geshowd. 
Tim is een van de belangrijkste en 

meest succesvolle Belgische mo-
deontwerpers. Naast grote theater-
producties, ontwerpt hij ook unieke 
zonnebrillen, die bij Theo Eyeware 
worden geproduceerd. Voor de zo-
mer van 2014 trok de modeontwer-
per zich terug achter de tekenta-
fel, met een bijzonder kleurrijke col-
lectie als resultaat. Inspiratie vond 
Van Steenbergen in de fascineren-
de onderwaterwereld van de Rode 
Zee. Want net als de vissen en kora-
len daar, kregen zijn nieuwe zonne-
brillen uitbundige kleuren als groen, 
blauw, roze en oranje mee. 
Qua vorm liet Van Steenbergen zich 

inspireren door de moderne archi-
tectuur: een combinatie van het ge-
ometrische en het organische ver-
taalt zich in het gebruik van een 
metalen veer en transparant ace-
taat voor het montuur. Met al die 
elementen samen creëerde Van 
Steenbergen maar liefst zeventien 
asymmetrische kleurencombinaties 
voor de zes typische Theo-zonne-
brilmodellen. Gastheer Sijbrants & 
van Olst zorgt er deze dagen voor 
dat hun prachtige optiekzaak aan 
de Dorpstraat in Uithoorn een Bel-
gisch tintje krijgt en verwelkomt zijn 
gasten met lekkere Belgische bon-

Foto: Kleurrijke zonnebrillen uit de 
collectie van Tim van Steenbergen

Deze maand: Soulkoor D-F!NE 
concert “ON THE MOVE”!
Regio - Nog een paar weekjes 
en dan is het zover: op zaterdag-
avond 24 mei vanaf 20:00 uur geeft 
soul- en Motownkoor D-F!NE haar 
2-jaarlijkse, avondvullende, swin-
gende concert in het Alkwin Kolle-
ge (Weegbree 55) in Uithoorn! The-
ma is dit jaar “D-F!NE ON THE MO-
VE”, met zowel oude(re) als nieuwe 
nummers uit ons 11-jarig bestaan. 
Natuurlijk staat D-F!NE weer onder 
de bezielende leiding van Julia Sce-

panovic. Er wordt nog hard gewerkt 
aan de koorliedjes, solo’s, kleine 
groepjes en choreo, maar het be-
looft een geweldige avond te wor-
den! Komen jullie ook luisteren, kij-
ken, meezingen en –swingen? Een 
kaartje kost 10 euro en voor kinde-
ren tot 12 jaar 7.50. Kaarten zijn te 
bestellen via een e-mail aan info@
soulkoor.nl of bij de diverse koorle-
den of – zolang de voorraad strekt 
- aan de zaal in het Alkwin op de 

avond zelf. Meer info is te vinden op 
onze website www.soulkoor.nl. Wij 
hopen op een gezellige volle zaal, 
dus jullie zijn van harte uitgenodigd!
PS. Voor dames tussen de 18 en 
50 jaar die van zingen houden: D-
F!NE heeft nog ruimte voor nieuwe 
leden. Heb je interesse, kijk op on-
ze website (www.soulkoor.nl), stuur 
ons een mailtje (info@soulkoor.nl) 
of kom eens een woensdagavond 
meezingen tijdens onze repetitie.

bons en heerlijke Belgische biertjes. 
Ten slotte - en bijna even aantrek-
kelijk als de getoonde collectie -: al-
le klanten die op 23 of 24 mei een 
Theomontuur aanschaffen, krijgen 
maar liefst 10% korting!!!

Veel belangstelling bij 
opening bbq-seizoen

Uithoorn - Traditiegetrouw orga-
niseerde keurslager Gert Stronk-
horst afgelopen donderdagavond in 
de hal van het winkelcentrum Am-
stelplein zijn proeverij in het kader 
van de ‘opening van het barbecue 
seizoen.’ Tal van barbecueliefheb-
bers waren daarvan op de hoog-
te en lieten dit gebeuren niet aan 
hun neus en smaakpapillen voorbij-
gaan. In minder dan geen tijd stond 
het vol met belangstellenden bij de 
uitgestalde producten op tafels en 
kraampjes. Heerlijke vleesgeuren 
vanaf de verschillende barbecues 
deden de zintuigen van velen dui-

delijk prikkelen en het water in de 
mond lopen. Iedereen bleek al snel 
weer zin te krijgen om zelf te gaan 
barbecueën. Geen wonder als je ziet 
wat Gert Stronkhorst en zijn leve-
ranciers daarvoor in huis hebben. 
Van 19.00 tot 22.00 uur kon men 
volop genieten van een comple-
te barbecue-instuif als aanzet voor 
de opening van het barbecuesei-
zoen zomer 2014. Dat er veel barbe-
cueliefhebbers zijn bewees de grote 
belangstelling die er was voor deze 
avond. De gratis hapjes en drankjes 
gingen er goed in en de bijbehoren-
de informatie die men kreeg werd 

dankbaar aanvaard. Het was door-
lopend gezellig druk. Het aanko-
mende mooie weer heeft veel men-
sen al doen besluiten de barbecue 
weer te voorschijn te halen om daar 
heerlijke hapjes op klaar te maken. 
Gert Stronkhorst heeft er alles voor 
in huis en liet dat ook duidelijk zien 
(en proeven).

Uiteenlopend assortiment
BBQ-specialist Gert Stronkhorst 
had overal voor gezorgd en het liep 
als gesmeerd. Zo gaven naast zijn 
eigen inbreng met heel veel vlees-, 
vis- en andere producten nage-
noeg al zijn (vaste) leveranciers ac-
te de présence met een presentatie 
van hun apparatuur en een uiteen-
lopend assortiment aan producten. 
Gert Stronkhorst zelf liet als keur-
slager zien wat er allemaal moge-
lijk is met vlees en vis voor de bar-
becue en het uitgebreide assorti-
ment daarvoor wat hij in eigen be-
heer maakt en aanbiedt.
Zoals complete vleespakketten, 
vleesspecialiteiten, visgerechten en 
dergelijke. Maar ook aparte vlees-
hapjes. Een uitgebreid aanbod met 
voor elk wat wils en ieder budget. 
De folders in de winkel geven een 
compleet overzicht.
Nieuw bij hem is het ‘Plateau’ waar-
mee men sfeervol kan tafelen naast 
de barbecue. Het is een lang houten 
dienblad met vakverdeling waarop 
een uitgebreid assortiment van liefst 
32 verschillende koude lekkernij-
en gepresenteerd kan worden. Het 

standaard assortiment omvat o.a. 
rauwkostsalade, toastsalade, tapas, 
antipasti, vis en kaas. Er is voor elk 
wat wils. Verder worden er 2 soorten 
brood bij geleverd. Ideaal voor ge-
bruik in familie- en vriendenkring. 
Het plateau krijgt u in bruikleen.

De toeleveranciers deden niet voor 
Gert Stronkhorst onder. Zo toonde 
Monolith verschillende soorten ke-
ramische barbecues en barbecue 
artikelen, Polaris zijn visspecialitei-
ten, Auw Stoof presenteerde Lim-
burgse delicatessen, overheerlijke 
mayonaises in verschillende sma-
ken en dressings. Swiss Diamond 
bracht pannen en ander kookge-
rei onder de aandacht. Ook Kaas en 
Zo van Stijn Melenhorst deed mee, 
voornamelijk met heerlijke frisse 
wijnen die goed smaken bij allerlei 
barbecuegerechten.
“Wij wilden de liefhebbers van bar-
becue gerechten weer eens breed 
laten kennis maken met wat wij al-
lemaal voor de barbecue hebben en 
kunnen leveren om er thuis of bij het 
bedrijf een geslaagd barbecuefes-
tijn van te maken. Ik denk dat het 
ook gelukt is. De talrijke bezoekers 
waren in elk geval erg enthousiast. 
We verwachten er dan ook veel van 
de komende zomermaanden,” aldus 
een tevreden Gert Stronkhorst die 
bij dezen Nico Theuns van de Vrij-
willige Brandweer in Uithoorn wil 
bedanken voor zijn attente aanwe-
zigheid die avond om een oogje in 
het (veiligheids)zeil te houden.

Al met al kan het dus voor menigeen 
een heerlijke (barbecue)zomer wor-
den! Helemaal tijdens het WK! Maar 
ook zonder dit sportevenement kan 
elke barbecue geslaagd zijn. Keur-
slager Gert Stronkhorst heet u van 
harte welkom en adviseert u graag 
bij uw culinaire wensen. 

IVN-lezing ‘Waterrijk Amstelland’
Regio - Dinsdag 3 juni organiseert 
IVN De Ronde Venen & Uithoorn 
een lezing over de watergeschie-
denis van Amstelland. Deze lezing 
wordt gegeven door Finette van der 
Heide, ecoloog bij Recreatie Noord-
Holland. De lezing wordt gehouden 
in NME-centrum De Woudreus, Pie-
ter Joostenlaan 18a in Wilnis. De le-
zing begint om 20.00u; de toegang 
is gratis

Amstelland, het gebied aan weers-
zijden van de Amstel, is een water-
rijk gebied.
Hoe was het vroeger? Hoe is de hui-
dige situatie ontstaan? Finette van 
der heide vertelt over de rol van bo-
dem, ecologie en gebruik door men-
sen.
Een boeiende lezing voor iedereen 
die iets meer wil begrijpen van het 
landschap van vandaag de dag.

Vrijdag laatste rockjam met Guzz
Johnny Cash, Tall Dragger 
en Hucksters in The Shack
Oude Meer - Voor de komende 
week heeft The Shack maar liefst 
vier supergigs staan op hun podium 
in Oude Meer én voor ieder wat wils! 
Vrijdag 23 mei de laatste Guzz Gen-
ser rock-jam van dit seizoen, maar 
in oktober zijn ze weer terug in The 
Shack. Dus grijp vóór de zomer nog 
één keer je kans om samen met de-
ze sympathieke meesterdrummer 
en zijn fantastische begeleidings-
band het podium te delen! Het jam-
men is van 21.00 tot 01.00 uur en de 
toegang is gratis! Zaterdag 24 mei 
staat geheel in het teken van Joh-
nny Cash! De country Cash, de roc-
kende Cash, de gospel-Cash en de 
American Recordings-Cash. Het is 
allemaal mee te maken zaterdag-
avond met Boys named Sue. Maar 
liefst twee keer eerder stonden ze 
al op het podium in The Shack, een 
fantastische band die de sfeer er 
meteen in weet te brengen en de 
tent volledig op z’n kop weet te zet-
ten. Boys named Sue is a Johnny 
Cash tribute band en bestaat uit vijf 
gewéldige muzikanten. Zowel jong 
als oud kunnen nummers van de-
ze legende meezingen en zo wordt 
elke Boys named Sue optreden een 
groot feest. Boys named Sue bren-
gen het oude werk van Cash en la-
ten ook de American Recordings 
niet onberoerd. Zondag 25 mei een 
levende legende in The Shack! De 
74-jarige Tail Dragger is een van 
laatste echte blueslegendes. Met 
zijn rauwe stem en zwaaiende ar-
men weet hij het publiek op te zwe-
pen tot een kolkende enthousiaste 
massa. Hij wordt begeleid door de 
vier topmuzikanten van de alom be-

kende Fossen & Struijkband. We-
derom een middag die je niet mag 
en absoluut niet wilt missen! Dan 28 
mei, de woensdagavond voor He-
melvaart: De Hucksters. Net als vo-
rig jaar gaat het weer een specta-
culaire avond worden, want iedere 
keer als deze mannen het podium 
betreden gaat het dak er volledig af! 
De Hucksters behoeft geen verde-
re introductie meer voor de bezoe-
kers van The Shack, het is gewoon 
áltijd feest! De setlist wordt groten-
deels samengesteld uit songs die 
niet meer weg zijn te denken uit de 
rockgeschiedenis, zoals nummers 
van Led Zeppelin, Deep Purple, Bru-
ce Sprinsteen, Eagles, Alice Coo-
per, Van Halen, Guns ‘N Roses, Pearl 
Jam, U2, Red Hot Chili Peppers en 
vele anderen. Daarnaast wordt het 
repertoire continue aangevuld met 
recentere rocksongs van jonge-
re bands waarmee de muziek ook 
actueel wordt gehouden, zoals The 
Black Keys en Kings of Leon. Het 
belooft weer een dampende avond 
te worden!
The Shack is vrijdag 23 mei voor 
de rock-jam geopend van 21.00 tot 
01.00 uur. Zaterdag 24 mei open 
vanaf 20.00 uur, aanvang van Boys 
named Sue is 22.00 uur en de en-
tree is 5 euro. Zondagmiddag 25 
mei open vanaf 15.00 uur. Tail Drag-
ger begint om 16.00 uur, entree 10 
euro. Kaarten kunnen eventueel be-
steld worden via info@the-shack.
info. Woensdag 28 mei open van-
af 20.00, aanvang Hucksters 22.00, 
uur en entree 5 euro. Voor alle info: 
www.the-shack.info. Adres is Schip-
holdijk 253b in Oude Meer. 

Win Win aktie van 
Multimate groot succes
Uithoorn - De WIN-WIN actie van 
Multimate Bouwmarkt in Uithoorn is 
voor de deelnemende verenigingen 
een groot succes geworden. Er kon 
2175 euro worden verdeeld tussen 
diverse Uithoornse verenigingen. De 
actie werkte als volgt: Bij elke beste-
ding van 20,00 kreeg de klanten een 
voucher met 1 Euro spaartegoed 
voor de club en 2 Euro korting voor 
de klant zelf. Door middel van de-
ze actie werden de vele klanten van 
MULTIMATE in de gelegenheid ge-
steld om klustegoed te sparen voor 
de vereniging van hun keuze. Het 
gespaarde klustegoed mag de ver-
eniging besteden voor allerlei spul-
len om hun clubgebouw op te knap-
pen. Voor de meeste verenigingen is 
het lastig om het hoofd boven wa-

ter te houden en komt het gespaar-
de geldbedrag uitstekend van pas. 
Pieter Dungelmann, eigenaar van 
Multimate Uithoorn: “Als Uithoornse 
bouwmarkt voelen wij ons zeer be-
trokken bij het wel en wee van Uit-
hoornse verenigingen. Zonder de 
fantastische medewerking van onze 
vele klanten was de opbrengst van 
deze sponsoractie niet zo hoog ge-
weest. Ik dank ze hiervoor hartelijk.” 
De klanten hebben het klustegoed 
voor de vijf geselecteerde verenigin-
gen als volgt verdeeld: De Legmeer-
vogels 687,-. Kunst na Arbeid 403,-
, Scouting Admiralengroep 390,-, 
UWTC 369,-, Buurthuis Ponderosa 
326,-, Namens de klanten feliciteert 
Multimate de verenigingen met het 
behaalde resultaat.
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Uithoorn - Afgelopen zondag 18 
mei hadden z hun laatste thuis com-
petitie wedstrijd, de E meiden van 
de Legmeervogels . De meiden had-
den er zin in en dat was snel te zien 
want de doelpunten vlogen aan bei-
de kanten er in! Helaas was de te-
genstander net iets sterkter en ver-
loren ze met 2 doelpunten verschil. 

Dit is de laatste weekjes al meer ge-
beurd, maar de meiden hielden de 
moed erin en bleven er plezier in-
houden. Daarom hadden de ouders 
de meiden een verrassing bezorgd.
Dat deden ze door na de wedstrijd 
met een heerlijke picknick het veld 
op te komen en alle meiden ontvin-
gen een beker.

Legmeervogels E sluit 
seizoen af met een picknick

Uithoorn - Vrijdag 16 mei was een 
spannende dag voor de meiden 
van de LMV MD12. De teamcon-
tact ouder had geregeld dat de mei-
den als mascotte het Ajax dames 
team mochten begeleiden tijdens 
de wedstrijd Ajax – Antwerpen. De-
ze wedstrijd werd gehouden op De 
Toekomst van Ajax.

Om 18.00 hadden alle meiden zich 
verzameld bij de LMV. Ze gingen 
zich omkleden zodat ze in LMV kle-
ding naar Ajax toe zouden gaan en 
kregen daarna. Vervolgens ging het 
hele team met de ouders in een au-
to colonne naar de Toekomst toe. 
Hier werden de meiden door een 
medewerkster van Ajax ontvan-
gen en moesten ze allemaal mee 
naar de kleedkamer waar zij zich 
wederom moesten omkleden. Dit 
keer kregen ze het thuistenue van 
Ajax aan. Tijdens alle drukte in de 
kleedkamer werd het op een gege-
ven moment even wat stiller. Vier 
geblesseerde speelsters van Ajax 
kwamen de kleedkamer in om de 
meiden te begroeten. Tevens moch-
ten de meiden verschillende vragen 
aan de speelsters stellen. Deze vra-

gen varieerde van bij welke voetbal-
vereniging ze begonnen waren tot 
en met de vraag wat ze verdienen. 
Daarna gingen de Ajax speelsters 
weer weg en werd er uitgelegd wat 
de bedoeling was. De LMV meiden 
moesten in een rij van groot naar 
klein gaan staan en naar de gang 
toe lopen. Hier moesten te blijven 
staan en wachten tot de speelsters 
van Ajax ook de gang in kwamen. 
Daarna gaven de LMV meiden en 
de Ajax speelsters elkaar een hand 
en liepen onder luid gejuich van de 
toeschouwers het veld op. Op het 
veld werden er foto’s gemaakt door 
onder andere de pers en moesten 
ze voor de Ajax speelster met hun 
handen op hun rug geknield zitten. 
Nadat het Ajax team klaar was met 
persfoto’s maken, mochten de mei-
den weer het veld afrennen. Een 
aantal meiden waren ook inge-
zet als ballenmeisje. Als de bal uit 
was moesten zij ervoor zorgen dat 
er een nieuwe bal het veld. Kort-
om, een enorme spannende maar 
zeker hele leuke avond. Het team 
heeft ook kunnen genieten van een 
mooie wedstrijd want Ajax won met 
2-1 van Antwerpen.

Legmeervogels MD12 meiden 
mascottes van Ajax dames

De Kwakel - Na in het binnensei-
zoen een prachtige tweede plaats 
achter het jongensteam van We-
HaVe te hebben bereikt, gingen de 
E1-meiden van KDO in de buiten-
competitie vol voor hun eerder ge-
stelde doelstelling: het kampioen-
schap. Helaas had KDO het, als 
gevolg van een discutabel gelijk-
spel vorige week tegen Aalsmeer, 
niet meer in eigen hand. De laat-
ste wedstrijd tegen Kras Volendam 
moest ieder geval werden gewon-
nen en dan nog was KDO afhan-
kelijk van de uitslag tussen Zaan-
streek en Vos.

Met een grote schare suppor-
ters rondom en een goed leiden-
de scheidsrechter in het veld, start-
ten de meiden aanvankelijk voor-
zichtig. Het jongensteam van Vo-
lendam werd wel onder druk ge-
zet, maar dat resulteerde niet in 

doelpunten. Een enkel schot van 
de tegenstander werd feilloos door 
de KDO keepster onschadelijk ge-
maakt. Toen na een kleine tien mi-
nuten de eerste bevrijdende treffer 
werd gescoord, viel er een last van 
de schouders. Door snelle breaks en 
goed aanvalspel overliepen de mei-
den de tegenstander volledig. Met 
de ene goal nog harder in de hoek 
dan de ander werd Volendam volle-
dig naar huis gespeeld. Pas enkele 
minuten voor tijd scoorde Volendam 
de ere-treffer. Eindstand 13 – 1!
Omdat Zaanstreek eerder die mor-
gen won van Vos, bleef KDO ste-
ken op de tweede plaats. Onder luid 
applaus en met een prachtige bos 
bloemen van sponsor De Beij Elek-
tra, verlieten de meiden het veld. Al 
ging het kampioenschap dan net 
aan de neus voorbij; een heel goed 
seizoen werd in prachtige stijl afge-
sloten.

E1 KDO handbal net geen 
kampioen

De Kwakel - In navolging op de 
hoofdmacht op het veld is bij KDO 
ook het eerste elftal in de zaal kam-
pioen geworden. De titel in de 3e 
klasse 11 ging lange tijd tussen drie 
teams, te weten KDO, ABN AMRO 
en ARGON, maar uiteindelijk wist 
KDO met 3 punten voorsprong in 
zenuwslopende laatste wedstrijd 
het kampioenschap veilig te stellen.
 Volgend jaar zijn zij dus weer te-
rug te zien in de 2e klasse, en dat 
betekende voor oud-gedienden Pa-
trick den Haan, Dennis Hogerwerf, 
Dennis Pouw, Jim Voorn en Maykel 
Sitvast een mooi moment om in een 

lager team te gaan voetballen. Mi-
chael Meijer, Tim ten Brink en Sjors 
en Timo Kas gaan samen met een 
aantal jeugdige aanvullingen waar-
onder Joeri Stange en Doron Bor-
ger proberen om gelijk door te sto-
men naar de 1e klasse.

Voor trouwe sponsor Zuivelboer-
derij Vrouwenakker betekent dit al-
weer het 3e kampioenschap in hun 
sponsorperiode en daar moest af-
gelopen vrijdag na een onderlinge 
wedstrijd tussen het oude en nieu-
we 1e natuurlijk een borrel op ge-
dronken worden.

KDO 1 zaalkampioen

Van links naar rechts: Patrick den Haan, Michael Meijer, Maykel Sitvast, Den-
nis Hogerwerf en Zuivelboerderij Vrouwenakker sponsors Monique en Koos 
Langelaan. Zittend van links naar rechts: Dennis Pouw, Sjors Kas, Tim ten 
Brink, Jim Voorn en Timo Kas.

Fietstocht 
De Kwakel - Op Hemelvaartsdag (donderdag 29 mei 2014) wordt de 
alom bekende Elisabeth fietstocht gereden. Men kan starten tussen 10 
en 12 uur bij Dorpshuis De Kwakel, Kerklaan 16, tel. 0297-531528 en 
de inschrijfkosten zijn 3,00 euro p.p.. De tocht is ±40 km lang. Na af-
loop ontvangt u een leuke attentie.

Uithoorn - En dan kom je er voor 
het eerst binnen, of de autochto-
nen na de danslessen uit een ver 
verleden. Je blijft gelijk even staan, 
het ziet er fantastisch uit bij Colijn, 
een prachtige zaal, ruime bridgeta-
fels en een prima verlichting, dit kan 
niet meer mis gaan! Kennelijk geïn-
spireerd verrasten Renske & Kees in 
de A- lijn met een eerste plaats van 
58,75%. Voor Gerda & Jaap was de 
tweede positie van 57,08% normaal, 
maar voor Nel & Adriaan en Cobie & 
Trudi betekende de derde plek toch 
een geweldige opsteker. Ze moes-
ten deze nog wel delen met André 
& Cora, zodat drie paren op 53,33% 
uitkwamen. In de B- lijn trokken 
Sonja & Hans met 59,03% de winst 
naar zich toe en vierden Marjan & 
Jan hun come back als tweede met 
55,90%. Froukje & Rini moesten Jan 
& Cathy naast zich dulden, beide 
paren kwamen op 54,17% uit. Wou-
da & Anneke vonden na de deceptie 
van een week eerder de opwaartse 
lijn gelukkig weer terug en werden 
keurig vijfde met 53,82%. In de C- 
lijn werden alle ogen op Anneke & 
Marianne gericht die met 65,83% 

niet alleen eerste in deze lijn wer-
den, maar zo ook de hoogste sco-
re van de avond behaalden. Miene-
ke & Anneke voelden zich duidelijk 
ook thuis op de nieuwe locatie en 
bewezen dat met 62% precies als 
nummer twee. Maria & Klaas wilden 
daar niet veel voor onder doen en 
kwamen op een prima 60,83% uit en 
ook de vierde plaats was een zesti-
ger. Ans & Wim bereikten 60% rond, 
zodat de eerste avond in de nieu-
we omgeving een vrij uniek rijtje van 
vier zestigers opleverde, verande-
ring van plek doet bridgen! Wies & 
Debora staken hier met 50,5% wat 
bleekjes tegen af maar toch, ze be-
hoorden zo wel tot de best of five in 
deze lijn van opkomende talenten.
Volgende keer volgt de zesde en 
laatste zitting van deze competi-
tie en na de daarop volgende slot-
avond van dit seizoen starten op 
woensdag 4 juni de zomerdrives in 
Dans & Party en nu ook Denksport 
Centrum Colijn aan de Industrieweg 
20 in Uithoorn. 
Voor inlichtingen het secretariaat: 
e- mail gerdaschavemaker@live.nl 
of telefoon 0297 567458.

Bridgeclub De Legmeer 
verhuisd

Regio - Zondag werd de vijfde 
vlucht van de Vitesse competitie ge-
vlogen door de duiven van de dui-
venliefhebbers uit de regio. Omdat 
het zaterdag zulk slecht weer was 
werden de duiven niet gelost maar 
werd dit uitgesteld tot zondagmor-
gen. Toen klaarde het weer al snel 
op in het Belgische Quievrain. Met 
een harde rugwind uit het zuid-
westen werden de duiven om 08:30 
uur gelost voor gemiddeld 218 km. 
Het was de “55” van Martin Bosse 
die als eerste in Uithoorn arriveer-
de. Om 10:25 uur landde zij op haar 
hok, daarbij maakte zij een snelheid 
van 1889 m. p/minuut wat betekent 
dat zij met een gemiddelde snelheid 
van ruim 113 km. p/uur had gevlo-
gen. Tweede werd Hennie Pothui-
zen uit Vinkeveen. Zijn duivin had 
slechts 1 seconde meer nodig om 
de afstand van 218 km. te over-
bruggen. Derde werd Leo v.d. Sluis 
uit Uithoorn. Ook in Rayon F waar 
ruim 3000 duiven van start gingen 
leverden de leden van PV Rond de 
Amstel weer prima prestaties, hier 
werd Martin 4e, Hennie 5e en Leo 
19e. Volgend weekend staat de eer-
ste midfondvlucht op het program-

ma. Dan zullen de duiven voor het 
eerst dit seizoen meer dan 300 km. 
moeten afleggen.

De volledige uitslag:
1.  Martin Bosse, Uithoorn
2.  Hennie Pothuizen, Vinkeveen
3.  Leo v.d. Sluis, Uithoorn
4.  Ron den Boer, Uithoorn
5.  Martin v.d. Hoort, Uithoorn
6.  Hans Half, Amstelhoek
7.  Theo Kuylenburg, Amstelhoek
8. Ton Duivenvoorde, De Hoef
9.  Alie Khodair, Aalsmeer
10. Peter Bosse, Uithoorn
11. Theo Vlasman, Uithoorn

Martin Bosse vliegensvlug 
winnaar

Uithoorn – Op zaterdag 14 ju-
ni vindt de tweede editie van het 
WK Uithoorn plaats. Het evene-
ment is een straatvoetbaltoernooi, 
maar vooral een oranje-feest rond-
om de deelname van Nederland 
aan het WK 2014. Iedereen mag 
meedoen: jongens, meisjes, jong of 
oud(er). Met dit evenement willen 
organisator Ons Uithoorn en hoofd-
sponsor C1000 Visser Dorpscen-
trum een bijdrage leveren aan het 
sociale, sportieve en culturele leven 
in onze gemeente. Met name door 
de aankleding en de feestmuziek zal 
sprake zijn van een echte Oranje-
sfeer. Rondom het speelveld is een 
terras ingericht. Kapsalon Trots op 
Haar zal ter plekke Balotelli- of Pel-
lè- kapsels knippen. Of het kapsel 
van een andere voetbalheld.Je speel 
twee tegen twee in snelle potjes van 
drie minuten op een klein veldje 
van 6 x 12 meter.  Het team met de 
meeste doelpunten heeft gewon-
nen. Echter, een panna (het poorten 
van je tegenstander) levert direct de 
overwinning op. In het laatste half 
uur spelen de beste spelers voor de 
titel Panna King.

Aanmelden
Zoek vooraf iemand die met jou 
een team wil vormen. Vraag bij-
voorbeeld je vriend, vriendin, va-
der of moeder. Verzin ook een leu-
ke naam voor je team. Meld je van-
af 12.00 uur (op 14 juni) bij de orga-
nisatie op het Amstelplein.  De or-
ganisatie maakt op basis van de in-
schrijvingen ter plekke een compe-
titie. Deelname is gratis. Als je wordt 
uitgeschakeld, kun je voor de twee-
de keer inschrijven. Zaterdag 14 juni 
van 12.00 uur tot 16.00 uur. Amstel-
plein, Uithoorn. Bij slecht weer kan 
uitgeweken worden naar zaterdag 
21 juni. Houd de lokale media en de 
Facebook-pagina van Ons Uithoorn 
in de gaten.

Voor het winnende team staat een 
wereldbeker klaar. Dit team krijgt 
ook een ‘Panna King’-T-shirt en mag 
deelnemen aan het Nederlands  
Kampioenschap Panna Knock Out. 
Bovendien worden straatvoetballen 
uitgereikt. Niet alleen aan de win-
naars, ook aan de sportiefste speler, 
jongste speler, de oudste speler, de 
pechvogel etc.

Doe mee aan het WK

Nieuw: Hondenuitlaatservice 
‘Uitgeraasd’
Kudelstaart/De Kwakel - Deze 
week start Wendy Sassen met haar 
partner Raymon Verbruggen van-
af haar woonadres een hondenuit-
laatservice onder de naam ‘Uitge-
raasd’. Iedereen die om bepaalde 
redenen zijn hond in Kudelstaart, 
De Kwakel of Uithoorn niet kan uit-
laten, kan Wendy en Raymon vra-
gen dit voor hem of haar (tegen be-
taling) te doen. Dat gaat heel pro-
fessioneel en georganiseerd waar-
bij vooraf eerst een intakegesprek 
met de hondeneigenaar over de 
hond plaatsvindt. Wendy heeft er 
haar dagtaak van gemaakt. Zij heeft 
zich in de vorm van een proefperi-
ode goed voorbereid op dit werk. 
Zo is er een speciale bus aange-
schaft om honden af te halen, naar 
de plaats te rijden om ze uit te laten 
en vervolgens weer op het woon-
adres af te leveren. De wagen is in 
eigen beheer verbouwd, voorzien 
van extra ventilatie en biedt aan 
maximaal 5 honden een comforta-
bele plaats. Voorts is er eerst ‘geoe-
fend’ met de eigen honden, die van 
vrienden en kennissen en van mo-
gelijk toekomstige klanten. Daarbij 
is bekeken of bepaalde typen hon-
den het goed met elkaar kunnen 
vinden en zo niet zijn er oplossingen 
voorhanden, zoals aparte wandelin-
gen met de hond in de buurt waar 
zijn baasje/bazinnetje woont. Wen-
dy laat honden twee keer per dag 
van maandag tot en met vrijdag op 
vaste tijdstippen uit. Er is een ‘och-
tendgroep’ die tussen 8.30 en 10.00 
uur opgehaald wordt en een ‘mid-
daggroep’ die tussen 12.00 en 13.00 
uur door haar wordt afgehaald. Uit-
laten op weekends en feestdagen 
gaat in overleg. Daarvoor gelden 
andere tarieven.

Vakantieopvang
Met als slogan ‘een blije hond is een 
uitgelaten hond’, worden de honden 
per bus naar een locatie gebracht 
waar zij onder leiding van Wendy 

en Raymon naar hartenlust kun-
nen rennen en dollen. Bijvoorbeeld 
in het Amsterdamse bos. Soms naar 
een andere plek waar het mooi is, 
maar het zijn altijd locaties waar 
honden veilig los kunnen en mo-
gen lopen. Na de uitlaatperiode 
gaan de honden weer in de auto en 
worden ze thuisgebracht. Bij regen-
achtig weer wordt gezorgd dat de 
hond ook weer droog wordt afgele-
verd. “Mensen hoeven hun honden 
niet zelf te brengen, ik kom ze opha-
len. De eigenaren zijn ook niet ver-
plicht om thuis te zijn. Van sommi-
gen heb ik de huissleutel gekregen 
zodat ik de hond zelf van huis kan 
halen en brengen,” aldus Wendy die 
aangeeft dat in de voorbereidings-
tijd een aantal hondenliefhebbers 
al heeft toegezegd graag van haar 
diensten gebruik te willen maken. 
“Wij hebben ook een vakantieop-
vang. Wie op vakantie gaat of naar 
het buitenland moet en de hond niet 
kan meenemen kan bij ons terecht. 
Wij zijn geen pension of kennel, 
maar de hond komt gewoon bij ons 
in huis en wordt helemaal verzorgd. 
Dat is uniek want zoiets vind je ner-
gens. Er echter maar beperkt plaats 
voor deze bijzondere activiteit. Op 
onze website vindt u er alle infor-
matie over, net zoals over een stuk-
je kennismaking met ons, de dienst-
verlening die wij bieden en hoe dat 
in zijn werk gaat, de algemene voor-
waarden, een album met foto’s en 
wat onze service kost.”

Wendy Sassen heeft van jongs af 
aan al iets met dieren. Zij volgde 
in dat kader ook een opleiding. Dol 
op paarden en de verzorging, maar 
nog meer affiniteit heeft zij met hon-
den. Daar heeft zij nu haar werk van 
gemaakt met een pasklare service-
verlening. Wie meer wil weten kan 
daarvoor terecht op de website  
www.husuitgeraasd.webklik.nl. Ook 
bereikbaar en te zien op Facebook 
of bel Wendy zelf op 06-25144882.

Stuntverkoop
Intersport Duo

Regio - Op donderdag 22 mei en 
vrijdag 23 mei a.s. organiseert In-
tersport DUO een stuntverkoop 
bij Amstelhof Health Club in Uit-
hoorn. U kunt profiteren van kor-
tingen tot 70% op restant- en fa-
briekspartijen zoals: T-shirts, 
shorts, sweaters, polo’s, bikini’s, 
running- en fitnesskleding, ten-
niskleding, voetbalkleding, sport-
schoenen, casualschoenen en 

sportartikelen van vele bekende 
sportmerken. De stuntverkoop is 
gratis toegankelijk! Locatie stunt-
verkoop Intersport DUO: Amstel-
hof Health Club Noorddammer-
weg 30 in Uithoorn. Openingstij-
den stuntverkoop: Donderdag 22 
mei: 13.00-21.00 uur en Vrijdag 23 
mei: 10.00-15.00 uur. 
Voor meer info: zie advertentie el-
ders in dit blad.

80 km Solex plezier
Aalsmeer/De Kwakel - Op zater-
dag 17 mei hielden de Solexvrien-
den De Kwakel en Kudelstaart hun 
jaarlijkse Kudelstaarttocht. Onder 
een stralende zon werd er vrolijk 
geprutteld door de oude machien-
tjes. De tocht ging langs de Am-
stel, door het Gein, langs de Vecht 
en door het Groene Hart. Het mooie 
rondje van zo’n 80 kilometer toon-
de opnieuw aan dat we echt niet ver 
van huis hoven om heel veel moois 
te zien. De 28 deelnemende Solexen 
hielden zich allemaal goed en sou-
peerden per solex slechts 1,5 liter 
mengsmering. Dezelfde hoeveel-
heid vocht werd door de chauffeurs 

genuttigd, zij het in andere samen-
stellingen. Bij deze rit waren ook de 
kopers van het Solex-lot op de vei-
ling Kudelstaart voor Kudelstaart 
van de partij. Zij hebben zo geno-
ten, dat zij zich voorgenomen heb-
ben om volgend jaar, hoe dan ook, 
weer dit lot van een geheel verzorg-
de toerrit, binnen te halen. Met veel 
plezier werd eind van de dag het so-
lexfeest beëindigd in een gezellige 
zit met goede afdronk. 
De volgende rit is op zaterdag 21 ju-
ni. Deze vertrekt vanuit Alphen aan 
den Rijn en wordt afgesloten met 
een barbecue. Voor informatie bel 
06-22140695.
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UWTC met twee 
jeugdleden naar het NK

Uithoorn - Zondag 18 mei is het 
Districtskampioenschap verreden bij 
WTC de Amstel in Amstelveen. Vijf 
jeugdrenners van UWTC probeer-
de hier de laatste plaatsingspunten 
voor het NK te verdienen. Bij cate-
gorie 1 was er een hele mooie der-
de plaats voor Esmee de Rijk. Zus 
Joyce reed in categorie 3 en daar 
werd enorm hard gereden. Joy-
ce de Rijk en Mees van Smooren-
burg belanden beide in het twee-
de peloton. In de uitslag werd Mees 
17e en Joyce 19e. Eric Looij in ca-
tegorie 6 ging het beter af. Hij kon 
zich goed voorin handhaven in het 
peloton. Door het hoge tempo brak 
het peloton in tweeën en waren er 
daarna weinig uitloop pogingen. In 
de eindsprint moest Eric de sterke 
Volendammer Lars Klugt voor la-
ten gaan. Een tweede plaats en een 
goede klassering voor het NK wa-
ren het resultaat. Stijn Ruijter moest 
in categorie 7 ook vol aan de bak. 
Het regende uitlooppogingen maar 
niemand kreeg meer dan 10 meter. 
In de eindsprint werd Stijn vijfde en 
mocht behalve de bloemen ook een 
pak NK kwalificatiepunten in ont-
vangst nemen. Eric en Stijn hebben 
zich hiermee geplaatst voor het NK 
jeugdwielrennen in Philipinne (Zee-
land) op 8 juni.

Sterk weekend voor Lorena Wiebes
Op 15 mei was er een 5e plaats 
voor Lorena in de ronde van Rij-
senhout.  Lorena heeft zondag 18 
mei de Marion Gödde meisjesron-
de gereden in Dordrecht, het begon 
met een tijdrit van 1 ronde over het 
parcours waarbij Lorena 17e werd. 

Daarna begon de koers, in het be-
gin was het in het peloton rustig en 
bleef alles bij elkaar, na een paar 
rondes reed Maaike Boogaard weg 
en niemand van het peloton reed 
haar terug. Waardoor het peloton 
uiteindelijk afsprintte, waar Lorena 
4e werd. Over die 2 wedstrijden was 
er een eindklassement, waar Lore-
na 9e werd.

Veteranen 60+ wedstrijd 
in Woerden
Zondag 18 mei stonden de UWTC 
renners Leen Blom, Nico Fokker en 
Guus Zantingh aan de start van de 
veteranen 60+ wedstrijd in Woer-
den. Vermoedelijk door het mooie 
weer gingen de renners rustig van 
start, maar na 15 minuten kwamen 
er volop demarrages vanuit het pe-
loton. Helaas wist geen renner het 
peloton te ontsnappen en de win-
naar moest komen uit een massa-
spurt. De wedstrijd werd gewon-
nen door Gerrit Kleinveld uit Lisse 
voor Hans van Bavel uit Sint Antho-
nis. Guus Zantingh spurtte naar een 
3e plaats en tevens zijn eerste podi-
umplaats van dit seizoen. Leen Blom 
eindigde als 12e.

Bike Physics tijdritcompetitie
Donderdag 22 mei staat de tweede 
tijdrit op het programma van de Bike 
Physics tijdritcompetitie in de pol-
der van Oukoop. De afstand is deze 
avond 18 km. Er kunnen maximaal 
50 renners van start gaan en er kan 
nog worden ingeschreven. De eer-
ste renner zal om 19.00 uur van 
start gaan. Meer informatie staat op 
www.uwtc.nl/wielren

Gratis proefduik bij 
Duikteam Thamen
Regio - Op 24 mei wordt er weer 
een Sportpassie dag gehouden. 
Duikteam Thamen is in zwembad de 
Waterlelie aanwezig voor uitleg en 
demonstratie over duiken. Ook kan 
er, als je 14 jaar of ouder bent, een 
GRATIS proefduik gemaakt worden 
in het binnenbad. Een ieder die daar 
interesse voor heeft kan zich hier-
voor opgeven via info@thamen-di-
ving.nl. De proefduiken worden ge-

geven door ervaren instructeurs. Als 
je een proefduik gaat maken, neem 
dan wel zwemkleding en eventueel 
zwemvliezen en duikbril mee. Wil je 
weten wat duikteam Thamen alle-
maal doet en wat het kost om een 
duikbrevet te halen, kom dan langs 
op zaterdag 24 mei tussen 12 en 15 
uur of kijk op de website: www.tha-
men-diving.nl voor meer informatie 
en contactgegevens.

Springschans Groep 8B 
Kampioen Amstelland
Uithoorn -  Woensdag 14 mei speel-
den de jongens uit Groep 8B van de 
Springschans de Amstelland Fina-
le van het schoolvoetbal 2014. Na 
eerst de voorrondes, de halve fina-
le en de finale van het schoolvoet-
bal in Uithoorn gewonnen te heb-
ben mochten de mannen zich me-
ten met de andere kampioenen uit 
Abcoude, Amstelveen en Ouderkerk 
a/d Amstel. Het werd een enorme 
spannende finale, waarin de ver-
schillen klein waren. Het was dui-
delijk dat de vier teams allemaal te-
recht kampioen in hun stad waren 
geworden en dat leverde mooie en 
spannende wedstrijden op.
Het team van de Springschans liet 
tijdens de drie wedstrijden zien dat 
zij als team alles voor elkaar over 
hadden. Er werd hard voor elkaar 

gewerkt en natuurlijk heel goed ge-
voetbald.
De Uithoornse kampioenen wonnen 
twee van de drie wedstrijden en dat 
was voldoende om het Amstelland 
kampioenschap binnen te halen!
Volgende week mogen de mannen 
zich melden voor de Regio finale bij 
SCW in Rijsenhout.
Tegelijkertijd worden op vier andere 
locaties de overige Regio finale ge-
speeld en bij winst vindt op 4 juni de 
Districtfinale plaats bij de Legmeer-
vogels in Uithoorn. Bij winst van die 
District finale volgt op 25 juni de 
landelijke finale op het KNVB Sport-
centrum in Zeist.
Kortom, De Springschans Groep 8B 
is ‘on tour’ richting de Landelijke 
finale in Zeist. Kom ze volgende 
aanmoedigen in Rijsenhout!

Verlies 3-6 cm en kilo’s en 
kilo’s in 5 weken!
Uithoorn - Heeft u net nog dat ex-
tra zetje nodig voor de vakantie doe 
dan mee met ons programma. Op 
zaterdag 24 mei om 10.30 uur is er 
een informatiebijeenkomst over het 
Slank en Fit met Vakantie-program-
ma. Begin juni start sportschool En-
joy Fit samen met Deli Line dit ef-
fectieve programma. U krijgt een 
trainingsschema en dieetadviezen 

aangepast aan uw leefstijl en ni-
veau. Wekelijkse controle zorgt er-
voor dat u uw doel haalt. De bijeen-
komst wordt gehouden bij Deli Line. 
Het adres is Wiegerbruinlaan 8a, te 
Uithoorn. De kosten worden groten-
deels vergoed door uw zorgverzeke-
raar! Aanmelden of meer informatie 
kan bij Deli Line T. 0297-522824  of 
Enjoy Fit T. 0297-269838.

Judo Ryu Kensui’s meester 
Ruud Kata-kampioen
Uithoorn - Afgelopen zondag 18 
mei waren voor de 2e keer de Ka-
ta-kampioenschappen van district 
Noord-Holland.
Judoleraar Ruud van Zwieten van 
Judo Ryu Kensui deed mee in het 
Kime no Kata en Ju-no-Kata. Het 
Kime no Kata (kata van de beslissin-
gen) is een van de zelfverdedigings-
kata’s uit het judo. Het bevat ver-
dedigingstechnieken voor pakkin-
gen, slagen, trappen en gewapende 
aanvallen Het Ju-no-Kata (kata van 

zachtheid) bestaat uit 3 series van 
5 aanvallen en verdedigingen zon-
der dat er geworpen wordt. Dank-
zij een intensieve voorbereiding en 
veel trainen waren de jurybeoorde-
lingen erg goed! In het Kime no Ka-
ta werd een mooie 3e plaats gewon-
nen. Maar in het Ju no Kata moch-
ten Ruud van Zwieten en zijn judo-
partner Koen Vermeule op de hoog-
ste trede plaatsnemen. Een welver-
diende eerste plaats en een mooie 
gouden medaille

Zaterdag Open dag 
Kanovereniging MdR
Uithoorn - Zaterdag 24 mei zal er, 
als vervolg op de gezellige open 
dag van de roeiafdeling, een open 
dag zijn voor de kano-afdeling bij 
de Uithoornse Roei- en Kanovereni-
ging Michiel de Ruyter. Van 10.00 tot 
13.00 uur kunt u kennismaken met 
alle aspecten van het kanoën.

Kom kijken naar een demonstra-
tiewedstrijd kanopolo, kijk wat een 
wildwaterboot kan of geniet van het 
gemak waarmee een toerboot door 
het water snijdt. Maar veel leuker is 
het natuurlijk om zelf, onder bege-
leiding, in een kano te stappen. Een 
trainingsbroek en shirtje zijn ge-
noeg om in te stappen, neem wel 
een handdoek en droge kleding 
mee want kanoën zonder nat te 
worden gaat niet. Uiteraard kunt u 
ook informatie vragen over de roei-
afdeling. Geniet na afloop van een 
lekker kopje koffie of thee in onze 
gezellige campagne. De Uithoornse 
Roei- en Kanovereniging Michiel de 
Ruyter is een bijzonder actieve en 
gezellige vereniging die voor ieder-

een een passende watersport acti-
viteit biedt.

iedereen
De vereniging heeft een prachtig 
clubhuis direct aan de Amstel in 
Uithoorn en telt ongeveer 340 le-
den die uit Uithoorn en omgeving 
komen. Er wordt roei- en kano- in-
structie gegeven door goed opge-
leide vrijwilligers voor zowel begin-
ners als gevorderden. Veelal wordt 
gevaren op de Amstel en de Krom-
me Mijdrecht, maar er worden ook 
vaak tochten georganiseerd op an-
der water. Naast roeien en kanoën 
heeft MdR een grote groep kano-
poloërs die op hoog niveau spelen. 
In het weekend van 31 mei – 1 ju-
ni is bij MdR weer het international 
kanopolo toernooi de Amsterdam 
Open. Daar is iedereen welkom om 
te genieten van deze zeer spectacu-
laire sport.
Iedereen is van harte uitgenodigd 
om langs te komen of indien verhin-
derd, een E-mail te sturen voor in-
formatie naar info@mdr.nu

Dorpentocht fietst op 
zondag 1 juni
Regio - Op zondag 1 juni 2014 or-
ganiseert de Stichting Dorpentocht 
opnieuw de alom bekende Dorpen-
tocht. Dit is in de regio van Amstel-
veen echt dé recreatieve fietstocht 
voor het gehele gezin en de sportie-
ve fietser. Dit jaar voor de 37e maal 
en natuurlijk weer voor een Goed 
Doel. Het Goede Doel van dit jaar 
Stichting Papageno. Deze stichting 
werd in 1997 door Aaltje en Jaap 
van Zweden opgericht om kinde-
ren met autisme te helpen. De men-
sen van de stichting halen kinderen 
en jongeren met autisme en aanver-
wante beperkingen uit hun isole-
ment met speciaal ontwikkelde pro-
gramma’s en therapieën vol muziek. 
De Dorpentocht heeft dit jaar weer 
twee routes; de eerste route heeft 
vanouds een afstand van onge-
veer 55 kilometer. De andere route 
is korter, circa 35 kilometer. U hoeft 
die keuze pas te maken bij de split-
sing. Het is op die dag aan u. Let u 
goed op waar u start, want u kunt 
niet vanuit elke startplaats de kor-
tere afstand fietsen. De startposten 
liggen dit jaar in: Aalsmeer, Amstel-
veen, Bovenkerk, Kudelstaart, Lan-
geraar, Nieuwveen, Nieuw Oostein-
de en Uithoorn. Onderaan dit artikel 
en op de website www.dorpentocht.
net zijn de exacte adressen vermeld. 
Bij veel van deze startplaatsen zijn 
voldoende parkeerplaatsen voor het 
geval u er voor kiest om met de auto 
naar de start te komen. Op elke con-
trole- en startplaats ontvangt u een 
stempel met een letter op uw deel-
nemerskaart. De letters vormen sa-
men het codewoord van de dag en 
dit woord heeft zoals altijd te maken 
met het Goede Doel, Stichting Papa-
geno. En na afloop van uw fietstocht 
ontvangt u natuurlijk het fel begeer-
de erelint. Deze fraai uitgevoerde 
herinnering is uw bewijs van deel-
name. Er zijn fietsers die inmiddels 
36 verschillende exemplaren heb-
ben verzameld. De kosten van deel-
name zijn 4,50 (op de dag van de 
tocht), maar u betaalt slechts 3,50 
als u vooraf bij één van de voorver-
koopadressen een deelnemerskaart 
aanschaft (zie onder). Nieuw is de 
mogelijkheid om een deelnemers-
kaart via de website www.dorpen-
tocht.net te bestellen. Dan betaalt u 
4,00 (inclusief verzendkosten). 

Hoofdpost
Ooit is De Dorpentocht begonnen 
op de hoofdpost Olmenlaan 4 te 
Amstelveen; in het gebouw van de 

katholieke MAVO Maria Goretti, na-
dien Amstelhoven. Later is De Dor-
pentocht verhuisd naar het clubhuis 
van de Wieler Training Club De Am-
stel achter Startbaan 3. Maar De 
Dorpentocht heeft vanaf 2014 weer 
een nieuwe hoofdpost en dat is het 
gebouw het Keizer Karel College 
aan Elegast 5 te Amstelveen. Graag 
treffen wij u op 1 juni a.s. daar 

Startplaatsen 
-  Aalsmeer (35 + 55 km) Lunch 

Diner Bar “Welkom Thuis”, Stom-
meerweg 91

-  Amstelveen (35 + 55 km) Keizer 
Karel College, Elegast 5

-  Bovenkerk (35 + 55 km) Kaas-
boerderij “Clara Maria”, Boven-
kerkwerweg 106

-  Kudelstaart (35 + 55 km) Hoek 
Herenweg-Ambachtsheerweg 

-  Langeraar (alleen 55 km) Geer-
weg 8, Ter Aar

- Nieuwveen (alleen 55 km) De 
Sfeerstal, Hogendijk 5 

-  Nieuw Oosteinde (35 + 55 km) 
Zwanenpad (hoek Machineweg– 
Catharina Amalialaan) 

-  Uithoorn (35 + 55 km) “Kwalita-
ria Uithoorn”, Amstelplein 30 

Voorverkoop
-  Aalsmeer: Bruna Aalsmeer, Zijd-

straat 45, Aalsmeer
-  Amstelveen: Bruna Amstelveen, 

Groenhof 118, Amstelveen
-  Hoofddorp: Bruna Hoofddorp, 

Marktlaan 158, Hoofddorp
-  Mijdrecht: Boekhandel Mondria 

BV, De Lindeboom 11, Mijdrecht
-  Uithoorn: Van Hilten’s Kantoorin-

stallaties, Wilhelminakade 41/43, 
Uithoorn

Prijzen
In de voorverkoop zijn de tarie-
ven voor deelname 3,50 per per-
soon. Kaarten bestellen via de web-
site www.dorpentocht.net zijn 4 eu-
ro (incl. verzendkosten). Op de dag 
van de tocht inschrijven 4,50 euro 
per persoon

Starttijd
Er kan gestart worden tussen 9.30 
en 14.00 uur. De controleposten 
sluiten uiterlijk 18.00 uur

Meer informatie 
Kijkt u op onze website www.dor-
pentocht.net. Of stel uw vraag per e-
mail op info@dorpentocht.net. Like 
ons op facebook: www.facebook.
com/Dorpentocht

Boule Union Thamen in 
de top
Uithoorn - De Nationale Compe-
titie petanque speelt zich altijd af 
van eind april tot begin juni. Het be-
treft vier speeldagen. Per dag wor-
den vier of vijf partijen gespeeld om 
op een totaal van 19 partijen uit te 
komen. Boule Union Thamen neemt 
met één team deel aan de NC en 
komt uit in de tweede klasse van 
zone B (Noordwest Nederland). Na 
een zeer natte tweede speeldag in 
Zuid-Scharwoude werd de derde 
speeldag onder een stralende zon 
gespeeld in Nieuwegein. Het team 
van Boule Union Thamen bestaat uit 
Ina Hoekstra en Joan en Henk van 
Rekum. Na twee speeldagen ston-
den zij op een zesde plaats met vijf 
winstpartijen en vier verliespartijen. 
In Nieuwegein zouden ze moeten 
toeslaan om te stijgen in de rang-
schikking. Het speelterrein van het 
Petanquecentrum Nieuwegein was 
recente voorzien van een nieuwe 
toplaag en het wat zachtere terrein 
zou juist ons team goed moeten lig-
gen. Toch bleek dit tegen te vallen. 
Het was lastig om de boules de juis-
te snelheid te geven en onze spelers 
hadden twee partijen nodig om dat 
goed onder de knie te krijgen. Na de 

twee verloren partijen gingen ze als 
een speer. Het team van De Gooi-
ers uit Loosdrecht werd met 13-5 
verslagen en de medekoploper Les 
Cailloux werd met 13-6 verslagen. 
Door dit resultaat steeg ons team 
naar een gedeelde vierde plaats.
De slotdag vindt plaats op 1 juni en 
dan speelt het geheel zich af bij de 
vereniging Entre Nous in Den Hel-
der. Het team van Boule Union Tha-
men zal er dan nog aan moeten 
trekken om bij de top drie te ein-
digen en zo te promoveren naar de 
eerste klasse.

Tussenstand:
Les Boules Fleuries (Lisse)  9 winst
Celeritas (Alkmaar)  9 winst
Les Cailloux (Zeist)  8 winst
Boule Union Thamen  7 winst
Zandvoort  7 winst

Op 31 mei vindt het clubkampioen-
schap in de disciplines precisie-
schieten (tireren) en precisieplaat-
sen (pointeren) op de banen aan de 
Vuurlijn bij de accommodatie van 
de honkbalvereniging Thamen. De 
start van dit kampioenschap is om 
13.00 uur.

De Hoef - Dit evenement bevat in 
de vroege ochtend een 10-20-40 km 
wandeltocht voor de meer geoefen-
de wandelaars. Wat later op de och-
tend is er een 5 km kinder wandel 
puzzeltocht met leuke opdrachten. 
Het echte sportieve gedeelte: De 
41 van De Hoef bestaat uit drie on-
derdelen. Start 10.45 uur met 1 km. 
zwemmen. Vanaf De Strooppot rich-
ting de brug en weer terug. Een wa-
re beleving om de ruim 100 zwem-
mers vanaf de kant te zien strijden 
door het water van de Amstel.
Daarna het fietsen: 7 ronden van 4.4 
km met dijk op dijk af. Dit belooft 
een hoogtepunt te worden, totaal 30 
km fietsen, start 12.00 uur. Tijdens 
het fietsen is het parkoers geheel 
auto vrij. Het dragen van een deug-
delijke valhelm is wel verplicht.
 Het hardlopen is altijd een spek-

takel op zich, omdat de supporters 
langs de kant hier zeer mee betrok-
ken zijn. Er kan gekozen worden uit 
10 of 5 km hardlopen, 10 km start 
om14.00 uur en 5 km 14.10 uur. Al-
le onderdelen worden door My Laps 
event timing geregistreerd. Alleen 
de 10 km telt mee voor de 41 van 
De Hoef. Ook kan men kiezen om 
aan een onderdeel mee te doen . 
Nieuw dit jaar is :Doe samen de 41. 
Dit mag met 2 of 3 personen, elke 
atleet kan zo ingezet worden op zijn 
beste onderdeel, of een persoon op 
twee onderdelen . Er zit tussen de 
diverse onderdelen genoeg ruim-
te om te verkleden. Inschrijven kan 
via www.inschrijven.nl of tot 15 min 
voor aanvang. Voor meer informatie 
www.dehoefsportief.nl Na afloop is 
er nog een gezellig feest met activi-
teiten op het Kerkplein.

Inschrijving De Hoef 
Sportief is geopend



KDO JG1 sluit competitie af met nederlaag
De Kwakel - Dit seizoen heeft KDO 
JG1 voor het eerst mee gedaan met 
de competitie van de KNVB voor ju-
nioren. Het is de spelers goed beval-
len en we kunnen trots terugkijken 
op een geslaagd seizoen. De laatste 
wedstrijd van de voorjaarscompeti-
tie moest KDO JG1 een aantal ba-
sisspelers missen. De tegenstander 
Only Friends JG4 wist hier handig 
gebruik van te maken in deze wed-
strijd. In het begin van de wedstrijd 
werd het al snel duidelijk, het zou 
een moeilijke wedstrijd worden. On-
ly Friends was continu in de aanval 
en de verdedigers Harm, Joël en Ti-
mo draaide overuren. Zie bijgevoeg-
de foto. Ook keeper Beau verdedig-
de zijn doel met handen en voeten. 
Al snel keken we tegen een achter-
stand aan van 2-0.
Gelukkig hadden we ook een aan-
tal uitvallen waardoor de verdedi-
ging weer even kon uitrusten. Da-
niël en Chris probeerde de voorhoe-
de in stelling te brengen maar geen 
enkele aanval kon doeltreffend wor-
den afgerond. Voor rust kregen we 
nog een 3e treffer te incasseren. In 
de rust was een toespraak van de 
coach hard nodig. Echter het leidde 
niet tot het gewenste resultaat. Only 
Friends had een comfortabele voor-
sprong en kon die makkelijk uitbou-
wen. Luca, Dylan en Stijn probeerde 

van alles om een eretreffer te ma-
ken maar dat zat er vandaag ook 
niet in. De eindstand van de wed-
strijd Only Friends JG4-KDO JG1 
7-0. De resultaten van de voorjaars-
competitie zorgde ervoor dat we op 
de 2e plaats zijn geëindigd. Dat is 
een prestatie om trots op te zijn.
Kinderen met een beperking van 

MD1 Qui Vive kampioen
De Kwakel - Qui Vive MD1 is afge-
lopen zaterdag ongeslagen kampi-
oen geworden. Dit team onder lei-
ding van Liesbeth Schurink, Suus 
van der Bijl en Juliete Butter won 
in Haarlem met 0-2. Ondanks dat 
ze nog 2 wedstrijden voor de boeg 
hebben, zijn ze al kampioen, een su-
per prestatie! Na de winterstop heb-

ben ze alle wedstrijden overtuigend 
weten te winnen met goed overspe-
len en steeds beter lopende straf-
corners. Dit team is het afgelopen 
jaar erg gegroeid en zowel de meis-
jes als ouders vinden het jammer 
dat het seizoen bijna is afgelopen.
De ouders en overige supporters 
hebben week na week staan genie-

ten en waren dan ook in Haarlem 
aan het meefeesten.
Met bloemen en champagne storm-
den ze het veld op.
Cleo, Fleur, Jenna, Kiki, Kim, Laurie, 
Lily, Lorijn, Manouk, Renee, Sam, 
Sara, Tess, Liesbeth, Suus, Juliet-
te en Elise gefeliciteerd met deze 
knappe prestatie!

KDO F1 kampioen in de 
tweede klasse!

De Kwakel - In de najaarscompe-
titie promoveerde de jongens van 
de F1, na drie wedstrijden met dub-
bele cijfers gewonnen te hebben, 
naar de 2e klasse. Doordat de wed-
strijden in de nieuwe poule in deze 
klasse niet ingehaald konden wor-
den, kon de F1 geen kampioen meer 
worden en starten zij op 25 janua-
ri in de 2e klasse 18. In deze ster-
ke poule moest er worden aange-
treden tegen Roda ’23 F2, Pancra-
tius F2, AFC F4, RKAVIC F1 en Jong 
Aalsmeer United F1. De competitie 
begon uitstekend en met 5 overwin-
ningen op rij werd de eerste plaats 
op de ranglijst stevig in handen ge-
nomen door de F1 en volgde RKA-
VIC F1 en Jong Aalsmeer United F1 
op respectabele achterstand. De-
ze competitie was echter nog niet 
gespeeld, want met name Jong 
Aalsmeer United was ook bezig met 
een ijzersterke reeks en dus moest 
het team ook in de returns vol aan 
de bak om iedere keer weer de pun-

ten binnen te halen. De eerste drie 
returns tegen Roda ’23, AFC en Pan-
cratius lukte dat uitstekend, ook al 
was er bij verschillende teams goed 
te merken dat zij gaandeweg het 
seizoen steeds beter werden en zich 
soms ook van tevoren al hadden in-
gesteld op de jongens van KDO.
Ook in het KNVB bekertoernooi 
deed de F1 van KDO het dit sei-
zoen erg goed. Uiteindelijk werd er 
op 12 april in de 1/8-finale, na een 
2-2 eindstand met 1 penalty verschil 
in de bloedstollende penaltyserie 
(2-3), verloren van de uiteindelijke 
winnaar van de KNVB beker BFC F3 
uit Bussum. Nog nooit heeft een F-
team van KDO het zo goed gedaan 
in het KNVB-bekertoernooi.

Net niet
Op zaterdag 10 mei kon de compe-
titie dus beslist worden door 1 punt 
te halen in de uitwedstrijd tegen 
RKAVIC F1. Om 8.45 uur werd er 
dan ook afgetrapt in de volle over-
tuiging dat KDO na 2x 20 minuten 
kampioen zou zijn. Volop supporters 

stonden er langs de kant en regel-
matig klonken er al aanmoedigen-
de stadiontoeters. Het mocht ech-
ter niet zo zijn. RKAVIC F1 speelde 
na eigen zeggen de beste wedstrijd 
van het seizoen en de jongens van 
de F1 stonden bijna letterlijk stijf van 
de zenuwen.
Dat resulteerde in een 2-0 ruststand 
voor RKAVIC. In de rust zorgde een 
peptalk van de coaches er voor dat 
na 2 minuten in de tweede helft de 
2-1 kon worden gemaakt en KDO 
nog uitzicht had op het benodigde 
ene punt. Er werd dan ook volop de 
aanval gekozen en kansen gecre-
eerd. De lat, paal en keeper stonden 
een gelijkmaker echter in de weg en 
zo kon RKAVIC in de laatste minuut 
zelfs nog profiteren van de ruimte 
die er achterin ontstond en de 3-1 
als eindstand op het bord zetten. De 
teleurstelling bij KDO F1 was na-
tuurlijk erg groot. Het zou toch niet 
op het einde na zo’n goed seizoen 
als nog niet lukken om kampioen 

te worden? De twijfel moest echter 
gauw afgeschud worden, want op 
maandagavond wachtte om 18.30 
uur Jong Aalsmeer United F1. 

Laatste kans
Door de 3-1 nederlaag tegen RKA-
VIC was het doelsaldo van JAU ook 
beter geworden en zou JAU met 
een overwinning op KDO kampioen 
kunnen worden in de inhaalwed-
strijd tegen Roda ’23. Alle ingredi-
enten waren dus aanwezig voor een 
echte topper. KDO speelde thuis op 
het eigen geliefde kunstgras en had 
het voordeel al een “kampioens-
wedstrijd” te hebben gespeeld. 
Ook de jongens van JAU waren zich 
goed bewust van wat er op het spel 
stond en hadden last van de nodige 
wedstrijdspanning. In de warming-
up werd het team met nog maar 
eens een peptalk op scherp gezet 
door de coaches en dat had een ge-
weldige uitwerking op het team.
Vanaf de eerste minuut werd er voor 
elke kunstgrasspriet gevochten op 
het veld. Een verschil van dag en 

Roeiers en kajakkers 
verenigd bij jubileumtocht
Uithoorn - Afgelopen zaterdag 
was dé jubileumtocht van Michiel 
de Ruyter waarbij de leden konden 
kiezen uit afstanden van 12,5, 25 en 
50 km. Het was een unieke gebeur-
tenis voor de 50 jarige vereniging, 
omdat roeiers en kajakkers meestal 
hun eigen dingen doen op het wa-
ter. Nu deden ze dit gemeenschap-
pelijk! Veel deelnemers waren blij 
met ochtendbriefing, want waar ligt 
ook alweer de Gein en de Gaasp en 
waar ligt Stokkelaarsbrug? Eén van 
de routes liep via Nes, Oudekerk, 
naar de behulpzame roeivereniging 
RIC in Amsterdam en via Driemond 

door het bijzonder smalle gedeelte 
van Abcoude. En dat ging niet altijd 
vlekkeloos. Zo brak bij maar liefst 
twee boten het roeiblad van de riem 
af! Kajakker Bart, die als combilid 
zowel roeit als kanoot, wist als geen 
ander welk gevaar deze roeiers lie-
pen en schoot de ‘ontblaadde’ roei-
ers te hulp. Samen met een ande-
re kajakker begeleidden ze de boot 
veilig onder de zeer lage brug. Nee, 
dan hadden de roeiers een beter 
voorbeeld kunnen nemen aan Jorg. 
Hij bouwde zijn roeiboot om tot een 
kano en wist bijzonder snel en zon-
der ongemakken deze hindernis te 

nemen! Daarmee is Jorg met deze 
boot de ultieme verpersoonlijking 
van de integratie van beide afde-
lingen. Vaak zie je bij zulke tochten 
dat binnen de deelnemersveld voor-
in de competitie wordt gezocht. Als 
je aan bookmakers had gevraagd of 
als eerste roeiers zouden finishen 
of kajakkers dan zou het gros zijn 
geld op roeiers zetten. Deze gou-
den regel is bij deze tocht gebro-
ken en daar gaat vast nog lang over 
nagepraat worden. Ook dankzij het 
prachtige weer was deze tocht zeer 
succesvol. En dat nodigt uit om dit 
evenement vaker te organiseren.

Legmeervogels C1 kampioen
Uithoorn - Na een zenuwslopende 
laatste wedstrijd in en bij Amstel-
veen, waar een 2-0 achterstand bij 
rust werd omgezet naar de noodza-
kelijke overwinning (4-2), is de za-
terdag C1 van Legmeervogels voor-
jaarskampioen geworden en pro-

moveert daardoor terug naar de 1e 
klasse.  Een mooi resultaat voor trai-
ner Brice de Groot, die met de C1 
eerder ook al het najaarskampioen-
schap pakte. Tot het laatst ging de 
strijd om promotie tussen SV Hil-
legom en de Legmeervogels, maar 

uiteindelijk is die beslist in het voor-
deel van Legmeervogels. In de pou-
le kon Olympia Haarlem niet promo-
veren, maar wel de titel veroveren. 
Door een beter doelsaldo werd Leg-
meervogels in de slotwedstrijd kam-
pioen.

6 tot 17 jaar kunnen blijven instro-
men voor het aanvullen van ons pu-
pillen- en juniorenteam. Op 31 mei, 
7 juni en 14 juni zijn proeftrainingen 
gepland bij KDO. Voor informatie 
neem contact op met de wedstrijd-
coördinator G-voetbal van KDO via 
veldvoetbal. g-voetbal@kdo.nl en 
kijk op www.kdo.nl

Het kampioensteam:  Staand van links naar rechts: Jari, Fabian, Maik, Finn, Olof, Cain, Rafael en Tycho.
Liggend: Sten 

nacht met afgelopen zaterdag. Er 
werd weer goed gecombineerd en 
dat leiden tot een corner vanaf de 
rechterkant. Deze werd door Ja-
ri met zijn linker been goed voor de 
goal gebracht waaruit Fabian in de 
6e minuut de openingstreffer kon 
maken.
De 1-0 zorgde voor wat ontspan-
ning bij de F1, maar de wedstrijd 
was nog lang. Ook JAU combineer-
de goed en creëerde ook kansen. 
Een goede actie over rechts lever-
de een goede schotkans op voor 
JAU, maar keeper Sten stond goed 
te keepen en pakte deze harde bal 
klemvast. KDO pakte daarna de 
goede start van de wedstrijd weer 
op en in de 9e minuut stond Cain 
aan het begin van een mooie aanval 
en kon hij opnieuw Fabian vrij voor 
de keeper zetten die deze mooie 
aanval goed afronden waarmee het 
2-0 werd. JAU bleef ondanks de 2-0 
achterstand ook goed voetballen 
en het was dan ook mede dankzij 

uitstekend verdedigen van Finn en 
Olof dat de nul werd gehouden. Olof 
schoof daarnaast nog regelmatig 
door naar het middenveld waar hij 
met zijn goede passes ook meteen 
weer voor gevaar zorgde. De twee-
de helft liet een vergelijkbaar spel-
beeld zien als in de eerste. KDO is 
wel het meeste van de tijd de bo-
venliggende partij, maar ook JAU 
blijft gevaarlijk.
Op het middenveld wordt er tussen 
Rafael, Cain, Fabian en Jari goed 
gecombineerd en iedereen blijft 
keihard vechten voor elke bal. In 
de 29e minuut leidt een gevaarlijke 
aanval van KDO tot balbezit van Ja-
ri. Jari heeft dan goed gezien dat er 
ruimte zit in de korte hoek en schiet 
de bal daar schitterend in. Met de-
ze 3-0 is het verzet bij JAU echt ge-
broken en weet Cain 5 minuten la-
ter in de 34e minuut zichzelf vrij te 
spelen en van afstand de 4-0 aan te 
tekenen.
Daarna wordt de wedstrijd profes-
sioneel uitgespeeld en genieten de 
spelers van het kampioenschap. 
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