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DEZE WEEK:

ALLER ALLER
LAATSTE DAGEN!!!

Groepsaankopen
zonnepanelen
Hoofdontsluiting
Oude Dorp vastgesteld
Toermalijn op
schoolreisje

ALLE COLBERTS, PAKKEN,
OVERHEMDEN, POLO’S,
PULLOVERS EN SCHOENEN

KORT NIEUWS:

Vermist
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!!
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Uithoorn - Deze poes is weggelopen vanuit een woning aan
de Albert Verweijlaan. Juul was
pas drie dagen bij haar nieuwe baasjes. Haar vorige huis
was in Nieuwveen. Juul, 16 jaar
oud, is een langharige boskat
met een grijs met bruine vacht.
Bel: 0297-531610.

50  70%
KORTING

Hans G. poseert als vastgoedondernemer bij de ‘door hem aangekochte’ Schanskerk

‘Koper’ Schanskerk aangehouden
op verdenking van oplichting

Catsman Auto’s
Sterk in elk merk

3

Uithoorn/Amsterdam - De Amsterdamse politie heeft vorige week
in Amsterdam een 53-jarige man
aangehouden die wordt verdacht
van oplichting van - vooral Uithoornse - ondernemers. De Amsterdammer deed in januari van dit jaar van
zich spreken als vastgoedondernemer die de leegstaande Schanskerk
in Uithoorn wilde kopen. De politie ontving in deze tijd een melding
van een middenstander uit Uithoorn,
dat de man haar mogelijk probeerde

op te lichten. De politie startte hierop een onderzoek, waaruit bleek dat
de verdachte bij meerdere middenstanders orders plaatste voor de inrichting van de kerk en een ophanden zijnde huwelijk. Hij probeerde
die orders te betalen met ongedekte cheques. Veel ondernemers wantrouwden de te fantastische verhalen van de man en weigerden levering van de bestelde waren. Meerdere personen en middenstanders
echter gingen af op het onberispe-

lijke voorkomen van de man en leverden wel geld of diensten. Zij hebben aangifte gedaan. De man heeft
antecedenten wat oplichting betreft. Hij opereert ook landelijk. Een
vrouw in Voorthuizen heeft aangifte
gedaan, omdat hij zich zou hebben
voorgedaan als advocaat en duizend euro ontving voor niet geleverde diensten. De man zit in hechtenis.
De politie onderzoekt de zaak verder
en heeft het vermoeden dat de man
meer slachtoffers heeft gemaakt.

Grootste herenmode pand van Aalsmeer
Dorpsstraat 4 (kruising met de Zijdstraat)

6% BTW,
doe er je
voordeel mee
Kerklaan 9
Heemstede
Tel. 023-5286802
info@vosse.nl
www.vosse.nl

Op twee na de beste van Nederland

AH Jos van den Berg
derde van Nederland!

Uithoorn - Al weken was Jos van
den Berg gespannen. Zouden hij en
zijn geweldige team het weer voor
elkaar krijgen? Zouden ze voor de
tweede keer op rij de beste supermarkt van Nederland worden. Ze
waren al voor tweede keer op rij de
beste van de provincie Noord-Holland en bij de laatste drie voor de
beste van Nederland geëindigd. De
finale was gisterenmiddag. De spanning steeg met het uur... werden ze
derde, tweede of eerste: “Bij de eerste drie is al geweldig”, aldus Jos.
Gisterenmiddag rond vijf uur, net
voordat deze krant naar de drukker
ging, was het duidelijk. AH Jos van
den Berg is de op twee na beste van
Nederland. Dinsdagavond werd dat
gevierd. Volgende week komen we
hier uitgebreid op terug.

Tankstation
Zijdelwaard gaat
door met
Met ingang van
1 juni 2013

H. Heyermanslaan 2 - Uithoorn

HARTELUST B.V.

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

Miele specialist

Eigen technische dienst

Aquaduct bij Amstelhoek
bereikt nieuwe mijlpaal
Tunnelbuis oost en west met elkaar verbonden

voor het
officiële
gemeentenieuws
zie pagina 2+3

ADVERTEREN?
IN DE

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

Uithoorn/Amstelhoek - Donderdag beleefden de bouwers van het
aquaduct bij Amstelhoek een nieuwe mijlpaal. Op die dag werden de
beide tunneldelen, te weten de oos-

telijke toegang in De Ronde Venen,
provincie Utrecht en het westelijk
stuk in Uithoorn, provincie NoordHolland, met elkaar verbonden. Dat
gebeurde door het wegbranden van

De wethouders Levi, Levenbach en Schouten (midden v.l.n.r.) zijn de eersten
die de provinciegrens onder de Amstel zijn gepasseerd

een deel van de tussenwand (kopschot) halverwege in de tunnel onder de Amstel. Die scheidde beide
delen van elkaar totdat de bouw van
het westelijke deel ervan aansloot
op het oostelijke deel. Dit laatste
verkeert in een verdere staat van afbouw omdat met dit deel in 2011 in
De Ronde Venen reeds is begonnen
met de aanleg. Het (symbolisch) verwijderen van een klein deel uit het
kopschot door dit los te branden zou
in beginsel als openingshandeling
worden verricht door drie wethouders uit de betrokken drie gemeenten waarvoor het aquaduct van grote betekenis is. Dat waren de heren
John Levi (Amstelveen), Maarten Levenbach (Uithoorn) en Cees Schouten (De Ronde Venen). Maar zonder
beschermende kleding vonden de
projectleiders namens de Provincie
Noord-Holland en Bouwcombinatie KWS/Van Hattum en Blankevoort
dat toch wat al te riskant.
Vervolg elders in de krant

JEANSACTIE

VRIJDAG 31 MEI, ZATERDAG 1 EN ZONDAG 2 JUNI

G-STAR / PALL MALL / ONLY
CARS / PETROL / LTB / LEVI’S

TAFEL 1

JEANS
59.79,
95

T/M

2

TAFEL 2

149,95

E JEANS
VOOR

20.10.-

JEANS 49.-

59,95

2

T/M

99,95

E JEANS
VOOR

KIDSACTIE 20/40/60%
EXTRA KORTINGEN

OP DE HELE COLLECTIE

ZONDAG GEOPEND

TROY 51319

Johan Enschedeweg 17
1422DR Uithoorn
Tel.: 06-23564410

BIG L AALSMEER | JOIN FASHION
WWW.BIGL.NL | TEL: 0297 321177
ZIJDSTRAAT 61, AALSMEER

Goed gerecht,
goed gesprek
Uithoorn - Morgenavond, donderdag, is Eetkamer Goede Genade weer geopend voor gasten.
Eén keer in de maand kunnen
mensen gezellig aanschuiven
voor een goed gerecht en een
goed gesprek. Het thema deze
keer is Mexicaans. Op het buffet staan diverse gerechten waaruit de gasten zelf een keuze kunnen maken.
Elke maand komen er gemiddeld

zo’n veertig mensen van jong tot
oud, alleengaand en gezinnen. De
zaal aan de Herman Gorterhof 3
gaat om half zes open en om half
negen wordt de avond afgesloten.
Deelname is gratis. Wie wil mag
een vrijwillige bijdrage geven. Iedereen is van harte welkom. Het
is wel fijn als u zich van tevoren
aanmeldt. Dat kan via de website www.eetkamergoedegenade.nl
of via tel. 523272.
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Gemeente Uithoorn
Postadres:
Postbus 8
1420 AA Uithoorn
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CO L O F O N

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
Receptie
De receptiebalie bij de ingang van
het gemeentehuis is geopend van:
ma. t/m donderdag 8.30-17.00 uur
vrijdag
8.30-14.00 uur
Openingstijden Publiekszaken
(burgerzaken, vergunningen,
handhaving- en veiligheid)
maandag t/m vrijdag:
8.30-14.00 uur; vrije inloop
maandag, dinsdag en donderdag:
14.00-17.00 uur; op afspraak
woensdag: 8.30-20.00 uur;
doorlopend vrij op afspraak
Tijdens de avondopenstelling van
17.00-20.00 uur kunt u alleen
terecht voor reisdocumenten, rijbewijzen, verhuizingen of uittreksels.
Voor naturalisaties, ondertrouw,
eerste inschrijvingen buitenland en
inzage vergunningen moet u altijd
een afspraak maken.
Telefonische bereikbaarheid
op 0297-513111
ma. t/m donderdag: 8.30-17.00 uur
vrijdag: 8.30-14.00 uur
Openingstijden
Werk en Inkomen G2
maandag en donderdag (Uithoorn):
8.30-12.00 uur; vrije inloop

woensdag (Aalsmeer en Uithoorn):
13.30-16.30 uur; vrije inloop
dinsdag en vrijdag (Aalsmeer):
8.30-12.00 uur; vrije inloop
maandag t/m donderdag:
12.00-17.00 uur; op afspraak
Telefonisch spreekuur
maandag t/m vrijdag:
8.30-12.00 uur via 0297-513255
Openingstijden Loket Wonen
Welzijn en Zorg G2
maandag t/m vrijdag:
8.30-12.00 uur; vrije inloop
maandag t/m donderdag:
12.00-17.00 uur; op afspraak
Telefonisch spreekuur
maandag t/m vrijdag:
8.30-12.00 uur via 0297-513131
Wilt u de burgemeester of één
van de wethouders spreken?
U kunt dan een afspraak maken
met hun secretaresse te bereiken
op 0297 513 151. 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
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.
Redactie
Cluster Communicatie
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
gemeentepagina@uithoorn.nl
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Provincialeweg N196 wordt
Koningin Máximalaan
Het college van B&W heeft besloten
om per 1 januari 2014 de Provincialeweg N196 de naam Koningin Máximalaan te geven. In maart 2013 heeft
de Provincie de “oude” N201 al omgenummerd naar N196. De Koningin
Máximalaan omvat het hele traject
van de Provincialeweg binnen onze
gemeentegrenzen; dus van de grens
met Aalsmeer bij de Legmeerdijk tot
de grens met De Ronde Venen bij de
brug over de Amstel.
In Uithoorn bestaat een traditie wegen naar leden van het koninklijk
huis te noemen. De naam Máxima is
daarbij nog niet eerder gebruikt, terwijl de naam Willem-Alexander wel al
in gebruik is in onze gemeente. Daarom is gekozen voor Koningin Máximalaan. Koningin Máxima heeft via
de Rijksvoorlichtingsdienst laten weten geen bezwaar te hebben tegen
de naamgeving en stelt het op prijs
dat wij haar hierover geïnformeerd
hebben.
Achtergrond
Sinds 1969 is de ofﬁciële naam van
de huidige N196 “Provincialeweg”.
Daar is destijds onder andere vanwege het karakter van de weg voor gekozen. Rond januari 2014 vindt de
overdracht van de weg aan de gemeente plaats en is deze geen provinciale weg meer. Daarom is in overleg met de Provincie besloten de
naam “Provincialeweg” te wijzigen,
omdat hulpdiensten anders mogelijk

naar de verkeerde weg gestuurd worden. Hoe de nieuwe ten noorden van
Uithoorn omgelegde N201 gaat heten is niet aan het gemeentebestuur
van Uithoorn, want deze weg ligt geheel buiten Uithoorns grondgebied.
Die naamgeving is een zaak van de
gemeente(n) waarin de nieuwe N201
gelegen is. Betrokken bewoners en
bedrijven zijn per brief geïnformeerd.
Doordat de wijziging pas ingaat op 1
januari 2014 is er voldoende tijd voor
alle betrokkenen om hun registraties
aan te passen.
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Loop op 1 juni door de
tunnel onder Amstel
Het project N201, Omlegging Amstelhoek, is tijdens de Dag van de Bouw
geopend voor publiek. U kunt dan het
project van dichtbij en van bovenaf bekijken en onder de Amstel doorlopen.
Wanneer en waar?
Bezoekers zijn op 1 juni welkom
tussen 10.00 en 16.00 uur. De entree is vanaf het nieuwe N201-tracé bereikbaar via de Tienboerenweg
in Mijdrecht (vlakbij de aansluiting

Mijdrechtse Zuwe/Nieuwe N201).
Hier kunt u ook parkeren.
Omlegging Amstelhoek
De Omlegging Amstelhoek is onderdeel van de vernieuwing en verbreding van de N201 tussen de A4, bij
Hoofddorp en Amstelhoek. Verwachting is dat eind van dit jaar dit tracégedeelte geopend wordt. De Omlegging Amstelhoek is een project van
de provincie Noord-Holland.

Wist u dat gemeente Uithoorn ook
kantoorruimte verhuurt?
Gebouw De Hoeksteen ligt op een
zeer gunstige locatie op de hoek
van de Alfons Ariënslaan/Hugo de
Grootlaan, vlakbij winkelcentrum
Zijdelwaard. Er is voldoende gratis parkeergelegenheid in de buurt,
reden waarom hier bibliotheek Amstelland is gevestigd. Het pand is
ontworpen door de bekende architect Gerrit Rietveld, dateert van
1965 en is opgenomen op de gemeentelijke monumentenlijst.
Begane grond Hoeksteen
In gebouw De Hoeksteen is op de
begane grond per direct 81 m² bruto vloeroppervlakte (BVO) kantoor-

ruimte te huur. Vanwege de indeling in diverse kamers zijn er meerdere gebruiksmogelijkheden, zoals 2 tweepersoonswerkkamers,
spreekkamer, balie etc. U heeft de
beschikking over een eigen toilet en
een (kofﬁe)keuken.
Tweede etage Hoeksteen
Per 1 oktober 2013 komt op de 2e
etage circa 139 m² (BVO) kantoorruimte voor verhuur beschikbaar
met (kofﬁe)keuken en berging/kopieerruimte. Het is een grotendeels
open ruimte die vrij kan worden ingedeeld. Op deze etage is een gedeeld toilet aanwezig.

Medegebruik vergaderruimte
eerste etage
In overleg met de overige huurders
kan bovendien gebruik worden gemaakt van de op de 1e etage aanwezige gemeenschappelijke (vergader)ruimte (opp. ± 45 m² BVO).
Dit gebruik is inbegrepen in de
huur. In het gebouw is een lift aanwezig.
Meer info?
Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met de heer J.H.E. Groeneveld van de afdeling Ontwikkeling van de gemeente Uithoorn, tel.
0297- 513111.

O F F I CI Ë L E ME D E D E L IN GE N E N B E K E N D MA K IN GE N
De ofﬁciële mededelingen en bekendmakingen zijn een wekelijkse publicatie
van de gemeente Uithoorn. In deze rubriek staan ofﬁciële mededelingen en
bekendmakingen die voor u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouwplannen of verkeersbesluiten bij u in de buurt. Bovendien wordt vermeld waar
u de plannen kunt bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. Helaas
is het niet altijd mogelijk om moeilijk leesbaar taalgebruik te vermijden. Mocht
u vragen hebben over de rubriek, belt u dan gerust met Publiekszaken, telefoon 0297 513111, of u kunt mailen naar gemeente@uithoorn.nl. U kunt de
ofﬁciële mededelingen en bekendmakingen ook vinden op www.uithoorn.nl.

-

PROCEDURE
Ter inzage
Stukken die ter inzage liggen kunnen door iedereen worden ingekeken. De
stukken liggen ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum (Laan van
Meerwijk 16) tijdens de openingstijden. Alleen wanneer dat is aangegeven
liggen de stukken ook ergens anders ter inzage zoals bij de openbare bibliotheek De Hoeksteen of dorpshuis De Quakel. De openingstijden van het gemeentelijk informatiecentrum kunt u vinden in het colofon.

-

Zienswijzen
Zienswijzen kunnen door iedereen kenbaar worden gemaakt. Dit moet schriftelijk worden gedaan bij burgemeester en wethouders van Uithoorn (Laan
van Meerwijk 16) tenzij anders vermeld.

Bezwaren
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden bezwaar indienen. Bezwaren moeten voorzien zijn van motivatie en schriftelijk
worden ingediend bij burgemeester en wethouders van Uithoorn (Laan van
Meerwijk 16) tenzij anders vermeld. Voor het verstrijken van de bezwaartermijn moet het bezwaarschrift zijn ingediend. Een bezwaarschrift heeft geen
schorsende werking. Dit betekent dat de vergunning voor het verstrijken van
de termijn al kan zijn uitgevoerd (met het risico dat het eventueel weer ongedaan moet worden gemaakt).

Voorlopige voorzieningen
Om ervoor te zorgen dat er geen gebruik wordt gemaakt van de vergunning,
kan een voorlopige voorziening worden aangevraagd. Het aanvragen van
een voorlopige voorziening kan bij de sector bestuursrecht van de arrondissementsrechtbank (voorzieningenrechter) via het adres: Postbus 75850,
1070 AW in Amsterdam. Een verzoek om een voorlopige voorziening moet
ook een motivatie bevatten. Voor het aanvragen van een voorlopige voorziening worden door de rechtbank kosten in rekening gebracht.

Beroep
Wij maken u erop attent dat u op grond van de Algemene wet bestuursrecht
binnen zes weken na verzending van onze beslissing in beroep kunt gaan bij
de sector bestuursrecht van de Rechtbank, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam. Voor de behandeling van het beroepsschrift door de rechtbank worden u grifﬁekosten in rekening gebracht. Een dergelijk beroepsschrift heeft
geen schorsende werking. Wel bestaat de mogelijkheid om de president van
de rechtbank in Amsterdam te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Een gemotiveerd verzoekschrift kunt u daartoe tot hem richten. Voor het
in behandeling nemen van een dergelijk verzoekschrift worden u kosten in
rekening gebracht.

TER INZAGE

Permanent:
- Programmabegroting 2013 van de gemeente Uithoorn.
- Het Reglement automatische incasso 2013 en het attributie- en mandaatbesluit WOZ, belastingen en innen Uithoorn 2013.
- Gewijzigde Afvalstoffenhefﬁng.
- Verordening Leerlingenvervoer Uithoorn 2013 en beleidsregels leerlingenvervoer.
- Jaarstukken 2012 gemeente Uithoorn
- Afvalstoffenverordening Uithoorn 2013
- Concept begroting 2014 Stadsregio Amsterdam
- Gemeentelijk Rioleringsplan 5 (GRP-5) Uithoorn
- Beleidsregels Leerlingenvervoer.
Tijdelijk:
- Zakelijke beschrijving van inhoud Anterieure overeenkomst Ruimte voor Ruimte, Drechtdijk 113, De Kwakel. Ter inzage van 19 april t/m 31 mei 2013. Info:
de heer W. van de Lagemaat, tel. 0297-513111.
- Ontwerp Verkeersbesluit AGV-1 en Ontwerp Beleidsregels voor nautische vergunningen. Ter inzage van 18 april tot 30 mei 2013. Info: Hoogheemraadschap
Amstel, Gooi en Vecht, mevrouw E.J. van Assenbergh, 0900-9394; evelien.
van.assenbergh@waternet.nl

-

-

Regeling verwerking verspreidbare bagger. Ter inzage van 18 april tot 10 juni 2013. Info: Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht, mevrouw E.J. van
Assenbergh, 0900-9394, evelien.van.assenbergh@waternet.nl
Ontwerpbestemmingsplan “Integraal Kindcentrum Thamerdal”. Ter inzage van
3 mei t/m 13 juni 2013. Info: de heer R. Noordhoff, tel. 0297-513111.
Ontwerp hoofdontsluitingsroute Oude Dorp. Ter inzage van 22 mei t/m 28 juni
2013. Info: de heer R. van de Pol, tel. 0297-513111.
Ontwerp voor inrichting schoolomgeving Meerwijk. Ter inzage van 21 mei t/m 10
juni 2013. Info: mevrouw D. Spies, tel. 0297-513111 of per e-mail gemeente@
uithoorn.nl, t.a.v. D. Spies.
Ontwerpbestemmingsplan “Het Erf”. Ter inzage van 31 mei t/m 11 juli 2013. Info: mevrouw A. Stevens, tel. 0297-513111.
Ontwerpbestemmingsplan “Drechtdijk 69 – Hoofdweg 47”. Ter inzage van 31
mei t/m 11 juli 2013. Info: de heer W. van de Lagemaat, tel. 0297-513111.
Ontwerp bestemmingsplan Noorddammerweg ﬁetsverbinding. Ter inzage van
31 mei t/m 11 juli 2013. Info: de heer M. Blonk, tel. 0297-513111.
Ontwerpbestemmingsplan Waterlijn dorpscentrum. Ter inzage van 31 mei t/m
11 juli 2013. Info: de heer R. Noordhoff, tel. 0297-513111.
Ontwerpbegroting 2014 en Meerjarenraming 2015-2017 van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied. Ontwerpbestemmingsplan Waterlijn dorpscentrum. Ter inzage t/m 1 juli 2013. Info: de heer B. de Bruin, tel. 0297-513111.
Ontwerpbestemmingsplan Vinckebuurt, ontwerp-Beeldkwaliteitsplan Vinckebuurt en ontwerpbesluit Hogere waarde (Wet geluidhinder). Ter inzage vanaf 31 mei 2013 tot en met 11 juli 2013. Info: de heer R. Noordhoff, tel. 0297513111.
Ontwerp-uitwerkingsplan Hof van Uithoorn fase 1. Ter inzage van 31 mei t/m
11 juli 2013. Info: mevrouw A. Stevens, tel. 0297-513111.
Voornemen vaststelling hogere grenswaarden Wet geluidhinder, Hoofdweg
47. Ter inzage van 30 mei tot 11 juli 2013. Info: mevrouw J. Kars, tel. 0297513111.
INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING

De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

De Kwakel
- Jaagpad tussen 18A en 19, aanvraag omgevingsvergunning voor het oprichten van een woning met garage. Ontvangen 17 mei 2013.
De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof,
Park Krayenhoff)
- Muur 40, aanvraag omgevingsvergunning voor het vergroten van een balkon.
Ontvangen 22 mei 2013.
VERLEENDE (OMGEVINGS-)VERGUNNINGEN

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar/beroep maken. Hoe
u dat moet doen leest u bovenaan in deze advertentie in het grijze kader.

Bedrijventerrein Uithoorn
- Johan Enschedeweg 180, vergunning aan de exploitant van horecabedrijf
Grand Café Plux voor het exploiteren van een horecabedrijf t/m 26 mei 2016.
Bezwaar t/m 3 juli 2013.

De Kwakel
- Vuurlijn 30, verklaring van geen bezwaar aan Uithoornse Hockey Club Qui Vive voor organiseren van een AB-feest op 1 juni 2013 van 21.00 tot 01.00 uur.
- Kerklaan 22, vergunning aan de exploitant van horecabedrijf Cafetaria ‘t Trefpunt voor het exploiteren van een horecabedrijf t/m 26 mei 2016. Bezwaar t/m
3 juli 2013.
Dorpscentrum
- Wilhelminakade 5, vergunning aan de exploitant van horecabedrijf Drinken &
Zo voor het exploiteren van een horecabedrijf t/m 22 augustus 2013 en voor
het schenken van alcoholische drank t/m 22 augustus 2013. Bezwaar t/m 4 juli 2013.
Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Zijdelveld, vergunning aan mevrouw Brakel voor het organiseren van de Kunstroute Zijdelveld op 1 en 2 juni 2013 van 12.00 tot 17.00 uur. Bezwaar t/m 8 juli 2013.
Zijdelwaard (Europarei)
- De Mérodelaan 1, vergunning aan Stichting Marsiurupan voor het organiseren
van een Indonesische Bazaar op 1 juni 2013 in kerkgebouw De Schutse. Bezwaar t/m 4 juli 2013.
Overige bekendmakingen / Uithoorn - De Kwakel
- Vergunning aan mevrouw Brakel voor het ophangen van 2 spandoeken om
kenbaarheid te geven aan de Kunstroute op 1 en 2 juni 2013. Bezwaar t/m 2
juli 2013.

WWW.UITHOORN.NL

KENNISGEVING AANWIJZINGSBESLUITEN HONDENROUTES

Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken bekend dat zij een hondenroute hebben aangewezen in de wijk De Oker waar de plicht tot het opruimen van
uitwerpselen van honden niet geldt. Als u nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de afdeling Publiekszaken, cluster Veiligheid en Handhaving (tel. 0297513111).
Uithoorn, 17 mei 2013

BELEIDSREGELS LEERLINGENVERVOER VASTGESTELD

Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken volgens het bepaalde in artikel
139 van de Gemeentewet bekend dat: naar aanleiding van de gemeenteraadsvergadering van 25 april 2013 de vastgestelde Beleidsregels Leerlingenvervoer zijn
aangepast. Deze zijn op 16 mei 2013 door de gemeenteraad vastgesteld. De Beleidsregels Leerlingenvervoer treden met terugwerkende kracht in werking op 2
mei 2013. De beleidsregels zijn te raadplegen op www.uithoorn.nl en liggen permanent ter inzage bij de receptie in het gemeentehuis.
TER INZAGE LEGGING Ontwerpbestemmingsplan “Het Erf”

Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken bekend dat het ontwerpbestemmingsplan Het Erf met ingang van vrijdag 31 mei 2013 gedurende zes weken ter inzage ligt.
Toelichting
In De Kwakel, naast de woonwijk ‘De Kwakel achter de kerk’ is het perceel Boterdijk 174 gelegen. Voor dit perceel is een viertal woningen voorzien. Om deze ontwikkeling mogelijk te maken, wordt een bestemmingsplanprocedure opgestart.
Ter inzage
Het ontwerpbestemmingsplan “Het Erf” ligt vanaf vrijdag 31 mei 2013 tot en met
donderdag 11 juli 2013 ter inzage. Het ontwerpbestemmingsplan is digitaal te
raadplegen op http://www.ruimtelijkeplannen.nl

Daarnaast ligt het ontwerpbestemmingsplan ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum in de hal van het gemeentehuis gedurende de openingstijden van
het gemeentehuis, in de openbare bibliotheek, Alfons Ariënslaan 1 te Uithoorn,
gedurende de openingstijden van de bibliotheek en in het dorpshuis De Quakel,
gedurende de openingstijden van het dorpshuis.
Indienen zienswijze
Gedurende bovengenoemde termijn van zes weken kan een ieder zijn of haar
zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan kenbaar maken aan de gemeenteraad van de gemeente Uithoorn, postbus 8, 1420 AA Uithoorn. De gemeenteraad
zal met inachtneming van eventuele zienswijzen, een beslissing nemen over de
vaststelling van het bestemmingsplan.
Uithoorn, 29 mei 2013

WET MILIEUBEHEER

Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken bekend dat zij vier meldingen
hebben ontvangen op grond van de Wet milieubeheer.
Activiteitenbesluit milieubeheer
- Mangia e Bevi, Willem-Alexanderpoort 62 te Uithoorn voor de verandering van
een horecabedrijf.
- Total Energy Service, Wiegerbruinlaan naast 4 te Uithoorn voor de oprichting
van een bedrijf waar opslag plaatsvindt.
- Energ Nadelo BV, Wiegerbruinlaan naast 4 te Uithoorn voor de oprichting van
een bedrijf waar warmtekrachtinstallaties worden geleverd en onderhouden en
waar tevens opslag van olie plaatsvindt.
- De heer H. Braam, Kalslagerweg 12 te De Kwakel voor de oprichting van een
bedrijf met de activiteiten telen of kweken van gewassen in een kas in (verbinding met) de grond.

Op deze inrichtingen zijn algemene regels van toepassing waardoor de vergunningsplicht op grond van de Wet milieubeheer vervalt. De Algemene wet bestuursrecht biedt geen mogelijkheid tot het inbrengen van bedenkingen of het instellen
van beroep.
Uithoorn, 29 mei 2013

TER INZAGE ONTWERP BEGROTING 2014 EN MEERJARENRAMING
2015-2017 VAN OMGEVINGSDIENST NOORDZEEKANAALGEBIED

Burgemeester en wethouders maken bekend dat vanaf heden tot 1 juli 2013 voor
een ieder in het gemeentehuis ter inzage ligt de Ontwerp begroting 2014 en de
Meerjarenraming 2015-2017 van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied.
Uithoorn, 24 mei 2013

Vervolg op volgende blz.
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Vervolg van vorige blz.
TER INZAGE LEGGING
Ontwerpbestemmingsplan Waterlijn dorpscentrum

Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken bekend dat het ontwerpbestemmingsplan Waterlijn dorpscentrum met ingang van 31 mei 2013 gedurende
zes weken ter inzage ligt.
Toelichting
De waterlijn van het dorpscentrum wordt vernieuwd. Om meer recreatievaart naar
het centrum toe te trekken, worden de bestaande steigers aan de Wilhelminakade
en het Marktplein vervangen voor een passantenhaven. Daarnaast komt langs het
Irenepad (onder en nabij de brug) een boodschappensteiger en nabij de Thamerkerk een jachthaven, die mede zal worden gebruikt door een botenmakelaar. Omdat deze plannen in strijd zijn met het geldende bestemmingsplan moet dat worden herzien om de plannen planologisch mogelijk te maken. Hiervoor wordt het
bestemmingsplan Waterlijn dorpscentrum opgesteld.

Het bestemmingsplan betreft drie losse locaties langs de waterlijn van het dorpscentrum. Hierbij gaat het om een boodschappensteiger, een passantenhaven en
een jachthaven. Hierna zullen de ontwikkelingen per locatie worden toegelicht.
Locatie boodschappensteiger
Aansluitend aan de steiger van de horecagelegenheid ‘Het Rechthuis’ wordt langs
het Irenepad een steiger gerealiseerd, welke doorloopt onder de Prinses Irene
Brug. Het idee achter deze steiger is dat boten korte tijd kunnen aanleggen om bij
de winkels boodschappen te kunnen doen.
Locatie passantenhaven
Op deze locatie liggen in de huidige situatie steigers. Deze worden geheel vervangen. Langs de hele kade komt ter hoogte van het Marktplein/Wilhelminakade een
steiger te liggen. Haaks op deze steiger komen steigers van maximaal 3 meter
breed het water in te liggen voor het aanmeren van boten. De steigers krijgen verschillende lengtes, dit heeft te maken met het aanbieden van ligplaatsen voor boten van verschillende lengtes en met de vaarroute van beroepsvaart in de Amstel.

Waar het Marktplein overgaat in de Wilhelminakade komt een grote steiger die
geschikt is voor evenementen en mogelijkheden biedt voor een groot terras. Grotere boten kunnen hier passagiers afzetten en ophalen. Bij het voormalige raadhuis wordt de mogelijkheid geboden om een terras te maken indien er een horecafunctie in het gebouw komt. Naast de evenementensteiger komt in de vorm van
een trap een verbrede steiger. Deze is bedoeld voor voorbijgangers om te kunnen zitten.
Locatie jachthaven
Vanaf de Thamerkerk wordt langs de Wilhelminakade een jachthaven gerealiseerd. De jachthaven kent een tweeledig gebruik. Aan de ene kant komt een ‘echte’ jachthaven, aan de andere kant wordt de haven gebruikt door een botenmakelaar. In de haven komen boten voor de verkoop te liggen waar potentiele kopers
deze kunnen bezichtigen. De bestaande opstelplaats voor de beroepsvaart blijft
intact. De ligplaatsen bevinden zich aan de steiger achter de opstelplaats. Op de
entreesteiger komt een gebouwtje met voorzieningen voor de jachthaven.
Ter inzage
Het ontwerpbestemmingsplan “Waterlijn dorpscentrum” ligt vanaf vrijdag 31 mei
2013 tot en met donderdag 11 juli 2013 ter inzage. Het ontwerpbestemmingsplan
is digitaal te raadplegen op http://www.ruimtelijkeplannen.nl

Daarnaast ligt het ontwerpbestemmingsplan ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum in de hal van het gemeentehuis gedurende de openingstijden van
het gemeentehuis, in de openbare bibliotheek, Alfons Ariënslaan 1 te Uithoorn,
gedurende de openingstijden van de bibliotheek en in het dorpshuis De Quakel, gedurende de openingstijden van het dorpshuis. Vanwege de omvang van
het bestemmingsplan zijn de bijlagen alleen digitaal te raadplegen via voornoemde website.
Indienen zienswijze
Gedurende bovengenoemde termijn van zes weken kan een ieder zijn of haar
zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan kenbaar maken aan de gemeenteraad van de gemeente Uithoorn, postbus 8, 1420 AA Uithoorn. De gemeenteraad
zal met inachtneming van eventuele zienswijzen, een beslissing nemen over de
vaststelling van het bestemmingsplan.
Uithoorn, 29 mei 2013

TER INZAGE LEGGING
Ontwerpbestemmingsplan “Drechtdijk 69 - Hoofdweg 47”

Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken bekend dat het ontwerpbestemmingsplan “Drechtdijk 69 – Hoofdweg 47” met ingang van vrijdag 31 mei 2013
gedurende zes weken ter inzage ligt.

Toelichting
Op 19 december 2012 hebben burgemeester en wethouders een ruimte voor ruimte- overeenkomst gesloten met de eigenaar van deze percelen. Kern van deze
overeenkomst is dat de productiecapaciteit inclusief het recht op een bedrijfswoning van het huidige tuinbouwbedrijf aan de Drechtdijk 69 wordt verplaatst naar
de hoofdvestiging aan de Achterweg/Hoofdweg. Alle opstallen aan de Drechtdijk
69 worden gesloopt. Het gehele perceel achter het woonlint wordt grasland. En in
het lint worden twee kangoeroewoningen gerealiseerd.
Voorliggend ontwerpbestemmingsplan betreft de herziening van de bestemmingen om de bouw van de kangoeroewoningen aan de Drechtdijk 69 en de bouw
van een bedrijfswoning aan de Hoofdweg 47 mogelijk te maken.
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s

Ter inzage
Het ontwerpbestemmingsplan “Drechtdijk 69-Hoofdweg 47” ligt vanaf vrijdag 31
mei 2013 tot en met donderdag 11 juli 2013 ter inzage. Het ontwerpbestemmingsplan is digitaal te raadplegen op http://www.ruimtelijkeplannen.nl

dere uitwerking. Na de vaststelling van het bestemmingsplan maakt het beeldkwaliteitsplan geen deel uit van het bestemmingsplan maar wordt het opgenomen in
de welstandsnota.

Indienen zienswijze
Gedurende bovengenoemde termijn van zes weken kan een ieder zijn of haar
zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan kenbaar maken aan de gemeenteraad van de gemeente Uithoorn, postbus 8, 1420 AA Uithoorn. De gemeenteraad
zal met inachtneming van eventuele zienswijzen, een beslissing nemen over de
vaststelling van het bestemmingsplan.

Ter inzage
Bovengenoemde stukken liggen vanaf 31 mei 2013 tot en met 11 juli 2013 ter inzage en zijn digitaal te raadplegen op http://www.ruimtelijkeplannen.nl. Daarnaast liggen de stukken ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum in de hal van het
gemeentehuis gedurende de openingstijden van het gemeentehuis, in de openbare bibliotheek, Alfons Ariënslaan 1 te Uithoorn, gedurende de openingstijden van
de bibliotheek en in het dorpshuis De Quakel, gedurende de openingstijden van
het dorpshuis. Vanwege de omvang van het bestemmingsplan zijn de bijlagen alleen digitaal te raadplegen via voornoemde website.

Daarnaast ligt het ontwerpbestemmingsplan ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum in de hal van het gemeentehuis gedurende de openingstijden van
het gemeentehuis, in de openbare bibliotheek, Alfons Ariënslaan 1 te Uithoorn, gedurende de openingstijden van de bibliotheek en in het dorpshuis De Quakel, gedurende de openingstijden van het dorpshuis.

Uithoorn, 29 mei 2013

TER INZAGE LEGGING ontwerp bestemmingsplan Noorddammerweg
fietsverbinding (NL.IMRO.0451.BPFietsverbinding-OW01)

Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken bekend dat het ontwerp bestemmingsplan Noorddammerweg fietsverbinding gedurende zes weken ter inzage wordt gelegd.

De reden voor dit ontwerp bestemmingsplan is als volgt. Bij de totstandkoming van
het UVVP in 2008 is er onderzoek gedaan naar de zwakke fietsschakels in het regionale en lokale fietsroutenet. Dit heeft ertoe geleid dat het project Fietsverbinding Noorddammerweg in het uitvoeringsprogramma van het UVVP is opgenomen. Ook tijdens het opstellen van het VerkeersStructuurPlan (VSP) De Kwakel
kwam deze verbinding ter sprake als langgekoesterde wens.
Ter inzage
Het ontwerp bestemmingsplan Noorddammerweg fietsverbinding ligt vanaf vrijdag
31 mei 2013 t/m donderdag 11 juli 2013 ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum in de hal van het gemeentehuis, Laan van Meerwijk 16 te Uithoorn, tijdens
de openingstijden van het gemeentehuis, alsmede in de bibliotheek, gebouw De
Hoeksteen, Alfons Ariënslaan 1 te Uithoorn, tijdens de openingstijden van de bibliotheek en in Dorpshuis De Quakel, Kerklaan 16 te De Kwakel. Het ontwerp bestemmingsplan is elektronisch beschikbaar op http://www.ruimtelijkeplannen.nl.

Indienen zienswijze
Gedurende bovengenoemde termijn van zes weken kan een ieder zijn of haar
zienswijze over het ontwerp bestemmingsplan Noorddammerweg fietsverbinding
kenbaar maken aan de gemeenteraad, postbus 8, 1420 AA Uithoorn.
De gemeenteraad zal met inachtneming van eventuele zienswijzen, een beslissing
nemen over de vaststelling van het bestemmingsplan.
Uithoorn 29 mei 2013

TER INZAGE LEGGING Ontwerpbestemmingsplan Vinckebuurt,
ontwerp-Beeldkwaliteitsplan Vinckebuurt en ontwerpbesluit
Hogere waarde (Wet geluidhinder)

Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken bekend dat het ontwerpbestemmingsplan Vinckebuurt, het Beeldkwaliteitsplan Vinckebuurt en het Besluit
Hogere waarde (Wet geluidhinder) met ingang van 31 mei 2013 gedurende zes
weken ter inzage ligt.
Ontwerpbestemmingsplan
Op het voormalige Campinaterrein en het terrein van de Vleeschhoek, gelegen
tussen de Thamerweg en de Wilhelminakade langs de Amstel, wordt de ontwikkeling van 288 woningen mogelijk gemaakt. Langs de Amstel wordt een lint ontwikkeld met variatie in het bebouwingsbeeld met meerdere bouwlagen en hier en
daar een accent. De bebouwing langs de Petrus Steenkampweg is afgestemd op
de grotere schaal van de omgeving (het voormalig spoortracé) en introduceert de
bebouwing in het Amstellint. De bestaande bebouwing langs de Wilhelminakade
wordt op een vloeiende manier opgenomen in het Amstellint.

De achterliggende woongebieden hebben een eigen identiteit, die aansluit op de
karakteristiek van de bestaande omgeving (Thamerweg/Burgemeester van Meetelenstraat). De schaal van de achterliggende woningen sluit aan op de omgeving, voornamelijk in twee bouwlagen met kap. De overgang naar de Thamerweg
is gevarieerd en kleinschalig. Binnen de woongebieden vormen de twee centrale pleinen rustpunten in de woonbuurtjes. Door middel van een stelsel van assen
zijn deze verbonden met de Amstel. Bij de Thamerkerk is een kerkplein voorzien.

Aan de oostelijke zijde wordt, door toevoeging van kleinschalige bedrijfsruimte, een geleidelijke overgang gemaakt naar het aanliggende bedrijventerrein. De
groenstructuur ondersteunt de gekozen stedenbouwkundige structuur. Het parkeren wordt zodanig opgelost dat het niet dominant in het straatbeeld aanwezig is.
De bouwvlakken worden zo vormgegeven dat er ook op de hoeken en langs de
zijkanten een fraaie aansluiting is op het openbaar gebied.
Omdat de ontwikkeling van de Vinckebuurt in strijd is met het geldende bestemmingsplan wordt een nieuw bestemmingsplan opgesteld.

Ontwerp-Beeldkwaliteitsplan
In het kader van het bestemmingsplan is een ontwerp-beeldkwaliteitsplan opgesteld. Dit plan geeft richtlijnen voor de vormgeving van de architectuur om de beoogde kwaliteit en eigenheid van de Vinckebuurt te waarborgen. Het reikt architectuurkenmerken aan die dienen als leidraad voor de verdere uitwerking van de
verschillende onderdelen van het plan. Verder worden enkele specifieke, beeldbepalende plekken aangeduid die een bijzondere benadering verdienen bij de ver-

Ontwerpbesluit Hogere waarde (Wet geluidhinder)
Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken bekend, dat zij voornemens zijn
tot vaststelling van een hogere grenswaarde als bedoeld in de Wet geluidhinder.
Het verzoek heeft betrekking op nieuwbouw van woningen aan in de Vinckebuurt.
De verhoogde geluidbelasting wordt veroorzaakt door de aanwezige bedrijven in de
omgeving. De Vinckebuurt ligt in de nabijheid van een gezoneerd industrieterrein.

Indienen zienswijze ontwerpbestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan
Gedurende bovengenoemde termijn van zes weken kan een ieder zijn of haar
zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan en/of het ontwerp-beeldkwaliteitsplan kenbaar maken aan de gemeenteraad van de gemeente Uithoorn, postbus 8,
1420 AA Uithoorn. De gemeenteraad zal met inachtneming van eventuele zienswijzen, een beslissing nemen over de vaststelling van het bestemmingsplan en het
beeldkwaliteitsplan.
Indienen zienswijze ontwerpbesluit Hogere waarde
Gedurende bovengenoemde termijn van zes weken kan een ieder zijn of haar
zienswijze over het ontwerpbesluit Hogere waarde kenbaar maken aan het college
van burgemeester en wethouders van de gemeente Uithoorn, postbus 8, 1420 AA
Uithoorn. Het college zal met inachtneming van eventuele zienswijzen, een beslissing nemen over het verzoek vaststelling hogere waarde.

Crisis- en herstelwet
Dit ontwerpbestemmingsplan betreft tevens een project als bedoeld in afdeling 6
van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet. Dat betekent onder meer dat bijzondere procedurele bepalingen van toepassing zullen zijn op de beroepsprocedure
bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Die procedure is nu
nog niet aan de orde.
Uithoorn, 29 mei 2013

ONtWeRP-uItWeRkINgsPLaN ‘HOF vaN uItHOORN Fase 1”
TER INZAGE

Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken bekend dat zij het voornemen
hebben om voor Hof van Uithoorn fase 1 een uitwerkingsplan vast te stellen.

Toelichting
Om het woningbouwproject Legmeer-West te kunnen ontwikkelen heeft de raad in
2005 het bestemmingsplan Legmeer-West vastgesteld. Voor onderhavig plangebied ‘Legmeer-West Hof van Uithoorn fase 1’ is in het bestemmingsplan een uitwerkingsbevoegdheid opgenomen. Met voorliggend uitwerkingsplan wordt de ontwikkeling van het plan Legmeer-West, Hof van Uithoorn fase 1 juridisch planologisch mogelijk gemaakt.
Ter inzage
Het ontwerp-uitwerkingsplan Hof van Uithoorn fase 1 ligt vanaf vrijdag 31 mei 2013
tot en met donderdag 11 juli 2013 ter inzage. Het ontwerp-uitwerkingsplan is digitaal te raadplegen op http://www.ruimtelijkeplannen.nl.

Daarnaast ligt het ontwerp-uitwerkingsplan ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum in de hal van het gemeentehuis gedurende de openingstijden van het
gemeentehuis en in de openbare bibliotheek, Alfons Ariënslaan 1 te Uithoorn, gedurende de openingstijden van de bibliotheek.
Indienen zienswijze
Gedurende bovengenoemde termijn van zes weken kunnen belanghebbenden tegen het ontwerp-uitwerkingsplan zienswijzen indienen bij burgemeester en wethouders, Postbus 8, 1420 AA . Het college zal met inachtneming van eventuele zienswijzen, een beslissing nemen over de vaststelling van het uitwerkingsplan.
Uithoorn, 29 mei 2013

WET GELUIDHINDER
Voornemen vaststelling hogere grenswaarden Hoofdweg 47

Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken bekend, dat zij voornemens
zijn tot vaststelling van een hogere grenswaarde als bedoeld in de Wet geluidhinder. Het verzoek heeft betrekking op een nieuw te bouwen bedrijfswoning aan de
Hoofdweg 47 te De Kwakel. De verhoogde geluidbelasting wordt veroorzaakt door
het wegverkeer van de Hoofdweg.
Het besluit vaststelling van hogere waarden ligt, met de daarbij behorende stukken,
vanaf 30 mei tot 11 juli 2013 tijdens kantooruren ter inzage in het informatiecentrum
van de gemeente Uithoorn, Laan van Meerwijk 16, Uithoorn. Na (telefonische) afspraak kunnen de stukken ook buiten kantooruren worden ingezien.

Opmerkingen over het ontwerpverzoek kunnen binnen bovengenoemde termijn
schriftelijk bij ons college worden ingebracht (postadres: Postbus 8, 1420 AA Uithoorn). Degene die bedenkingen indient, kan verzoeken zijn of haar persoonlijke
gegevens niet bekend te maken.
Uithoorn, 24 mei 2013

WWW.UITHOORN.NL

Ontwerp hoofdontsluitingsroute Oude Dorp vastgesteld
Vervolg van de voorpagina
De gemeenteraad heeft op 23 februari dit jaar besloten om de Prins
Bernhardlaan en de Thamerlaan te
bestemmen als ‘hoofdontsluitingsroute’ voor met name het gemotoriseerde verkeer van en naar de Amsterdamseweg vanuit het centrum
van Uithoorn. Daarbij is tevens besloten dat het tracé niet opengesteld wordt voor vrachtverkeer, met
uitzondering van bestemmingsverkeer voor het Oude Dorp. De vraag
rijst hierbij onmiddellijk wie dat ter
plaatse gaat bepalen en controleren
ook al wordt de onderdoorgang bij
de busbaan ‘beperkt’ tot 3,50 meter. Anders gezegd: alle vrachtverkeer dat binnen de hoogte van 3,50
meter valt mag er onderdoor, zelfs
als het ‘doorgaand’ vrachtverkeer
betreft. Want wie controleert dat?
Vrachtverkeer hoger dan deze afmeting zal tegen die tijd kennelijk
moeten omrijden via de af- en oprit
bij de Zijdelweg en de N196 (richting centrum Amstelplein, bevoorrading!).
Overigens is het wel zo dat de totale hoogte van de onderdoorgang
4.60 meter bedraagt. Er wordt aan
een constructie gedacht waardoor

de doorrijhoogte wordt begrensd
tot de genoemde 3.50 meter. In dat
licht gezien mag die beperkte hoogte wel ruim daarvoor duidelijke worden aangegeven, want anders kan
men er op wachten dat vrachtwagens zich tussen de rijweg en het viaduct gaan klem rijden. Dat gebeurt
ook al vaak bij het Piet de Kruif viaduct aan de Wilhelminakade. Overigens is het de bedoeling dat de
totale hoogte door een bepaalde
voorziening wel benut kan worden
in geval van calamiteiten. Dus voor
brandweer en andere hulpdiensten
waarvan de voertuigen soms hoger
zijn dan 3.50 meter. Verder worden
beide lanen aangemerkt als een 30
km weg. De rotonde op de kruising
met de Prinses Christinalaan en de
Irenelaan blijft bestaan, maar wordt
nog anders ingericht. Dat blijft dus
een bottleneck voor het verkeer
wat het nu ook al jaren is. Het zorgt
voor veel oponthoud in de spitstijden. Misschien verbetert dit als begin volgend jaar de N201 helemaal
in gebruik is genomen en de oude
N201 vanaf de Irenebrug tot aan het
Amstelplein geen doorgaande weg
meer is. Sterker nog, volgens de
gemeente wordt dat stuk weg afgesloten overeenkomstig de plan-

nen voor herinrichting van het Oude Dorp. Dat biedt dan meer mogelijkheid van doorstroming van noord
naar zuid en omgekeerd en zou de
rotonde bij de Christinalaan worden
ontlast.
Start in september
In verband met het ontwerp wordt
de gemeenteraad voorgesteld in juni twee besluiten te nemen. Ten eerste om in te stemmen met het vaststellen van een maximumsnelheid
van 30 km/uur op de beide lanen.
Vervolgens haar goedkeuring te
hechten om de doorsteek tussen de
Prins Bernhardlaan en de Thamerlaan ter hoogte van de Koningin Julianalaan op te heffen. Het definitieve ontwerp wordt nu verder uitgewerkt en afgerond. Als de gemeenteraad heeft ingestemd met het
voorgaande wil men in september
dit jaar beginnen met de uitvoering
van de werkzaamheden. Te beginnen bij het viaduct in de busbaan,
aansluitend op de herinrichting van
de Amsterdamseweg. Volgens wethouder Levenbach kan het werk in
december helemaal zijn afgerond.
Geen vrachtwagens meer hoger dan
3.50 meter
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Tunnelbuis oost en west met elkaar verbonden

Aquaduct bij Amstelhoek
bereikt nieuwe mijlpaal
vervolg van de voorpagina
Om die reden werd de handeling
beperkt tot het gooien van emmers
water tegen de zojuist losgebrande (hete) delen van het manshoge stukje kopschot. Door de ontstane opening konden de wethouders
samen met enkele projectleiders
als eerste de grens van beide provincies overschrijden en de westelijke tunnelbuis betreden, zij het via
een vlonder. Door inlopen van water langs de damwanden werd volop
gepompt om het binnendringende
water uit de tunnelbuis te houden.

Daardoor stond er op de betonnen
vloer een laagje water. Dat zal volgende week tijdens de Dag van de
Bouw nog even een karwei zijn om
‘drogere omstandigheden’ te realiseren teneinde zonder natte voeten
van oost naar west en terug te kunnen lopen. Dan immers mogen er
veel bezoekers de bouwplaats van
het aquaduct bezoeken en bekijken.
De bedoeling is dat dan ook de rest
van het kopschot zal zijn verwijderd.
De tunnelingang aan de oostelijke kant (De Ronde Venen) verkeert
al ruimschoots in een afbouwstadium. Daar zijn de wanden nagenoeg

gereed en voorzien van duizenden
gladde witte tegels. Het plafond bestaat uit brandwerend materiaal en
ook de bekabeling en verlichting
zijn al voor een groot deel geïnstalleerd. Dat is aan de Uithoornse kant
wel anders. Daar moet nog heel veel
gebeuren. Dit onverlet het feit dat
men nu wel onder de Amstel door
op 14 meter beneden NAP van de
ene provincie naar de andere kan
lopen. De grens ligt namelijk halverwege de Amstel.
De wethouders, in gezelschap van
talloze medewerkers zowel van de
bouwbedrijven die het aquaduct
Losbranden van een stuk kopschot dat het oostelijke deel van het westelijke stuk tunnel gescheiden houdt

Aan de Uithoornse kant mag de tunnel wel wat droger worden voor de Dag van de Bouw

bouwen als van de Provincie en het
Projectbureau N201+, werden voordat de openingshandeling werd verricht, welkom geheten door het komische duo Noordwester en Zuidwester. Zij zorgden er op geheel eigen wijze voor samen met de wethouders en alle aanwezigen dat de
‘doorgang van het oosten naar het
westen’ op gepaste wijze werd gevierd.
Dat gebeurde in een feestelijke ambiance met een hapje en een drankje in het oostelijke tunneldeel.
Op zijn beurt verwelkomde Ed
Bouwkamp van de Provincie Noord
Holland Omlegging Amstelhoek het
gezelschap. Hij noemde de verbinding onder de Amstel tussen twee
provincies een mijlpaal in het tracé van de omgelegde N201. “De geweldige inzet van de Bouwcombinatie Amstelhoek, zoals ik alle betrokken partijen in combinatie wil noemen, heeft deze onderdoorgang die
nu tot stand is gekomen mogelijk
gemaakt. Op details na is de oostelijke tunnelbuis afgebouwd waar
alleen nog het asfalt van de rijbaan
moet worden aangebracht. Het geheel ziet er al prachtig uit. Waar de
wethouders altijd in beeld komen
als een project is afgerond, hebben wij gemeend die nu een keer
uit te nodigen om halverwege een

openingshandeling te verrichten. Zij
zullen dan zien wat een wereld van
verschil er is in beide bouwstadia.
Want aan de westelijke kant moet
nog veel gebeuren.” Aldus Bouwkamp in zijn openingswoord. Projectdirecteur Daan van de Heuvel van de Bouwcombinatie KWS/
Van Hattum en Blankevoort noemde het een bijzonder moment van
de grensdoorbreking onder de Amstel. Hij ging nog even kort in op wat
technische details in de wijze waarop het aquaduct wordt gebouwd en
legde uit waarom dit in gedeelten
wordt gedaan. Vervolgens werd het
stukje kopschot losgebrand en konden de wethouders hun openingshandeling verrichten. Nadat verscheidene aanwezigen hun gang
van oost naar west en weer terug
hadden gemaakt, werd in een informeel samenzijn nagepraat over
het project en uitleg gegeven over
de verschillende technische aspecten. Buiten de tunnel kon men ook
nog een aantal details bekijken en
via een steile ladder afdalen in de
17 meter diep gelegen pompkamer
met de technische installaties. Hoewel men nieuwsgierig was had niet
iedereen daar trek in…
Aquaduct of tunnel?
Volgens de projectleiders is het

Carrien de Jong winnaar
auto van Crown prijsvraag
Aalsmeer - Wie afgelopen seizoen
naar een cabaret- of muziekvoorstelling in Crown Theater Aalsmeer
is geweest, kon gratis deelnemen
aan een prijsvraag waarmee de
hoofdprijs een auto betrof. Ook bezoekers aan de bioscoop in het studiocomplex aan de Van Cleeffkade
mochten een kansje wagen.
Heel veel vouchers zijn ingevuld en
uit de grote berg inzendingen heeft
notaris Geert Labordus vier winnaars getrokken. Vanwege ziekte
van de artiest kon de grote feestavond rond de prijsuitreiking geen
doorgang vinden, maar afgelopen
donderdag 23 mei vond alsnog een
gezellig samenzijn plaats. De vier
winnaars waren uitgenodigd en
werden in de watten gelegd in de
ontvangstruimte met op de achtergrond de gewilde prijs, de Kia picanto. De auto is gewonnen door
Carrien de Jong uit Wilnis. De 19 jarige toonde zich bijzonder blij met
haar prijs. Ze heeft sinds vorig jaar
augustus haar rijbewijs, maar een
auto had zij nog niet kunnen aanschaffen. Voor Carrien was de prijsuitreiking verder een welkom uitje
in haar examenperiode. Samen met
haar ouders was zij naar Aalsmeer
gekomen. Uiteraard was Carrien al
een keer eerder in Crown Studio’s
geweest. Het voucher voor de prijsvraag had zij ingevuld na het bijwonen van de familievoorstelling ‘Dik
Trom’ waar haar nichtje een rol inspeelt.
Sleutels
De sleutels van de Kia picanto, mede mogelijk gemaakt door autobedrijf Van Kouwen, kreeg de 19 jarige uit handen van directeur Paul
Brandjes van De Raad Vastgoed.
Ook kreeg Carrien een mooi boeket bloemen. De drie andere winnaars wonen wel allen in Aalsmeer
en uiteraard vond de prijsuitreiking
plaats in volgorde van spanning, van
vier naar een. Het bioscooparrangement, naar de film in Crown Cinema
voor twee personen met een drankje en een bak popcorn, is gewonnen
door Leen Mulder. Zelf kon deze
winnaar vanwege werkzaamheden
niet aanwezig zijn, maar vriendin
Jacqueline was aanwezig om deze

mooie prijs in ontvangst te nemen.
Het grote voucher werd aan haar
uitgereikt, samen met een kleurige
bos bloemen, door Niel Buitenhuis
van Crown Cinema. Het theaterarrangement, een avondje in het nieuwe seizoen naar een eigen gekozen voorstelling met z’n tweeën met
voor of achteraf een drankje, is gewonnen door Riet Spaargaren. De
Aalsmeerse kwam haar prijs ophalen in het bijzijn van haar kleindochter. Riet was onlangs voor het eerst
naar een voorstelling in het Crown
Theater geweest. Afgelopen 10 mei
was het podium voor het Glenn Miller Orchestra en Riet heeft genoten
van dit swingende concert. Dat het
uiteindelijk ook nog een prijs heeft
opgeleverd, vond zij ‘mooi meegenomen’.
Theater
Het voucher voor het theaterbezoek
en een groot boeket bloemen kreeg
Riet uit handen van Roel Houwers

van het theater. Net geen hoofdprijs voor Christina Kok, maar deze
Aalsmeerse toonde zich bijzonder
verheugd met prijs twee en begrijpelijk. Christina mag met een vriend
of vriendin een totaal avondje uit
in Crown. Het studio arrangement
houdt eerst lekker uit eten in ‘Eetze’
in en daarna naar keuze naar een
theatervoorstelling of naar de bioscoop. Het totaal avondje uit heeft
Christina gewonnen dankzij, slechts
een keer, een avondje ‘in het donker’ in Crown Cinema.
Het grote voucher en ook een
prachtige bos bloemen kreeg deze winnares uit handen van Huibert Kralt van Crown Business Centre. Na afloop werden de winnaars
uitgenodigd in de studio van Radio Aalsmeer waar zij geïnterviewd
werden. Alom blije gezichten na afloop van deze feestelijke prijsuitreiking. Tevreden verlieten allen het
studiocomplex aan de Van Cleeffkade in Aalsmeer.

aquaduct aan het einde van dit jaar
gereed en kan het worden aangesloten op de nieuwe toegangswegen in het tracé van de N201. Daarvan is een deel al goed te zien bij de
kruising met de bestaande N201/
Tienboerenweg.
Die kruising zal volgens plan in
september gereed zijn en worden
opengesteld voor het verkeer. Dan
is het nieuwe deel van de weg richting het aquaduct nog afgesloten
omdat dit dan nog niet klaar is.
Overigens leidt de term ‘aquaduct’
bij verscheidene wegen- en tunnelbouwers tot enige discussie. Is de
benaming wel juist om die aan de
onderdoorgang van de Amstel toe
te kennen? Immers een aquaduct
in een auto(snel)weg heeft veel weg
van een tunnel.
Dat is ook hier zo. Het grote verschil
is dat in het geval van een aquaduct de waterweg door een betonnen bak stroomt, terwijl bij een tunnel slechts sprake is van een constructie onder de oorspronkelijke
bedding door…
Hoe je het ook noemt, het voornaamste doel is toch dat je veilig
onder een waterweg door kan rijden? Dat kan bij Amstelhoek in
januari 2014.
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De liefste moeder van
Uithoorn en omstreken
Uithoorn - In de afgelopen weken is Amstelhof Sport & Health
Club met samenwerkende partijen op zoek gegaan naar ‘de liefste
moeder van Uithoorn en omstreken
2013’. Door middel van een speciale
website konden kinderen en vaders
hun moeder/vrouw opgeven als liefste moeder.
Uit de ruim 100 aanmeldingen is
Betty van der Vaart uiteindelijk uitgekozen als dé liefste moeder. De
mooie woorden van dochter José
zorgden ervoor dat Betty het luxe

Moederdag Prijzenpakket kreeg
overhandigd met daarin: 1 dag cabrio rijden-aangeboden door Van
Kouwen Automotive, diner voor
twee-aangeboden door De Heeren
van Liemeer, beauty arrangementaangeboden door Amstelhof Beauty en een personal trainingsessieaangeboden door Amstelhof Sport
& Health Club. Ook dochter José
kreeg voor het opgeven van haar
moeder een leuk presentje, namelijk vijf bioscoopkaartjes, aangeboden door Crown Cinema Aalsmeer.

Drie aanhoudingen en
2800 henneptoppen
Uithoorn - Bij de politie in Uithoorn kwam op woensdag 22
mei een tip binnen dat in een
pand aan de Ondernemingsweg
een hennepplantage aanwezig
zou zijn.
Agenten die ter plaatse gingen
roken meteen een henneplucht.

Eenmaal binnen zagen de agenten een ruimte met hennep. In totaal zijn er 2800 henneptoppen
aangetroffen en in beslag genomen. De drie in het pand aanwezige mannen, in de leeftijd van 23
tot 33 jaar, zijn aangehouden en
in verzekering gesteld.

druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk
Verspreiding en bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
tel. 0251-674433
Centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
tel. 0297-341900
Fax 0297-342900
Uitgave van:
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht
126e jaargang
oplagE: 14.400
ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren
op artikelen of zijn mening te geven
op ontwikkelingen die spelen binnen de gemeente. Uw ingezonden
brief dient echter ondertekend te
zijn met naam en adres, telefoon of
e-mailadres. De redactie behoudt
het recht brieven in te korten of te
weigeren.
let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op
attent, dat door ons in deze krant
geproduceerd advertentie-, foto-,
en/of tekstmateriaal niet beschikbaar wordt gesteld aan derden.
Dus ook niet per e-mail, fotokopie
of anderszins zonder uitdrukkelijke,
schriftelijke toestemming van de
uitgever!

www.mEErbodE.nl

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

‘Geef alle supermarkten ruimte voor zondagopenstelling’
Raadslid Benno van Dam van Ons Uithoorn

In deze aflevering van de Raadspagina vraagt
raadslid Benno van Dam van Ons Uithoorn
aandacht voor de zondagopenstelling van
winkels in Uithoorn. Hij wil dat alle winkeliers
en supermarkten de mogelijkheid krijgen
de winkeldeuren te openen op zondag. “Dat
betekent opheffing van ongelijkheid en kan
voordelig uitpakken voor de werkgelegenheid.”

1

Wat is de stand
van zaken met de
zondagsopenstelling?
“De zondagsopenstelling is
geregeld in een landelijke wet.
Volgens deze Winkeltijden
wet mogen winkels maximaal
één keer per maand op zondag
open. In een gemeente met de
schaalgrootte van Uithoorn
is ontheffing mogelijk voor
één winkel.”

2

Dat is nu verleden
tijd, toch?
“Klopt, deze week heeft de
Eerste Kamer een wetswijzi
ging goedgekeurd. Dit bete
kent dat Den Haag niet langer
gaat over de openstelling van
winkels op zondag, maar dat
iedere gemeente zélf een keuze
mag maken. In Uithoorn kan
die keuze anders uitpakken
dan in bijvoorbeeld Staphorst.”

3

Wat betekent
deze wetswijziging
voor Uithoorn?
“Op dit moment kent Uithoorn
twaalf koopzondagen per jaar.
Op die dagen hebben alle win
kels de mogelijkheid de deuren
te openen, maar in de praktijk
maken alleen de supermarkten
hiervan gebruik. Een uitzon
deringspositie heeft Albert
Heijn op het Amstelplein.
Deze supermarkt heeft een
vergunning om elke zondag
open te zijn. Ik wil een debat in
de gemeenteraad over de wen
selijkheid van deze situatie.”

4

Wat moet er
volgens Ons
Uithoorn gebeuren?
“Het lijkt ons redelijk de
ongelijkheid op te heffen
door de zondagsopenstelling
mogelijk te maken voor alle
supermarkten én de overige
winkels. Dit kan ook voordelig
uitpakken voor de lokale
werkgelegenheid. Hiervoor
zullen we wel onze lokale ver
ordening moeten aanpassen.
In de raadsvergadering van
donderdag 6 juni zullen we
het college van B en W vragen
of zij het met ons eens is.”

5

Voor hen is dat bedrijfseco
nomisch niet interessant.
Anders ligt het voor
de supermarkten.

Wat vindt de middenstand van Uithoorn
er eigenlijk zelf van?
“Uit een onderzoek in 2010

Datum: 30 mei 2013
Aanvang: 19.30 uur
Vorm: raadsvergadering

“Zondagopenstelling lijkt voor
winkeliers niet interessant”
Ik spreek wel eens met de
bedrijfsleiders van C1000 en
Deen en weet dat zij dolgraag
elke zondag hun winkeldeuren
willen openen. Zij vinden het
niet eerlijk dat alleen Albert
Heijn op het Amstelplein elke
zondag open mag zijn.”

bleek dat de meeste winke
liers in Uithoorn geen
belangstelling hebben voor
de zondagsopenstelling.
Ze verwachten geen extra
omzet, maar wel het uitsme
ren van dezelfde omzet over
meer openingsuren.

Gast van de raad

Strategische Visie

Altijd al willen weten wat
de gemeenteraad precies
doet, hoe het gemeente
bestuur werkt en hoe een
raadsvergadering verloopt?
Meld u dan aan bij Gast
van de Raad. Bij deze bijeen
komst wordt u voorafgaand
aan een raadsvergadering
ontvangen door twee
gemeenteraadsleden.
Zij beantwoorden al uw
vragen over het werk van
de raad en vertellen u meer

U heeft op deze pagina
al een tijd niets gehoord
over de Strategische Visie.
Dat komt omdat intern
hard wordt gewerkt aan
de definitieve tekst.
Volgens planning wordt
die op 10 juni 2013 aan
geboden aan de raad. Zoals
eerder beloofd, is er daarna
nog een mogelijkheid voor
inwoners van Uithoorn
om hun mening over de
tekst te geven. Dat kan

over hun persoonlijke
invulling van het raads
lidmaatschap. Na afloop
kunt u (een gedeelte van) de
raadsvergadering bijwonen.
De eerstvolgende ‘Gast
van de Raad’ is op donderdag
20 juni 2013 van 18.15 uur
tot 19.15 uur. U kunt zich op
geven via griffie@uithoorn.nl
of via (0297) 513 963.

RaaDsagenDa

tijdens een inloopbijeen
komst op het gemeentehuis
op maandag 17 juni 2013,
vanaf 19.30 uur.
De raadsleden nemen
uw inbreng dan mee in hun
overwegingen. De definitieve
vaststelling van de Strategische
Visie is tijdens een
extra raadsvergadering
op 20 juni 2013.

1

Opening 19.30 uur

2

Vragen van raadsleden,
beantwoording door
college 19.35 uur

3

Programmarekening
2013 en 1ste voortgangsrapportage 19.45 uur

4

Openstelling Randweg
22.00 uur

5

Grondstoffenbeleid
2014-2020 22.30 uur

Let op: de tijdsduur per
onderwerp is een inschatting.
De volgende raadsvergadering is op donderdag 6 juni
2013. Op www.uithoorn.nl
kunt u vergaderingen van de
gemeenteraad terugluisteren.

Colofon Gemeente Uithoorn, Laan van Meerwijk 16, 1423 AJ Uithoorn, Postbus 8, 1420 AA Uithoorn Opdrachtgever: Gemeenteraad Uithoorn
Concept & redactie: Merktuig, Amsterdam Fotografie: Gemeente Uithoorn Meer weten Over inspreken, raadsvergaderingen en de gemeenteraad?
Kijk op www.uithoorn.nl of neem contact op met de griffie, via (0297) 51 39 63 of griffie@uithoorn.nl
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Spaar, in de periode van 29 mei tot
21 juni 2013, kassabonnen van de deelnemende
winkels op het Amstelplein en maak kans op
1 van de 100 prijzen
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INFORMATIEF
DoktersDiensten
Spoedgevallen overdag via eigen
huisarts of tel. 0297-531111.
Spoedgevallen avond/nacht/
weekenden via huisartsenpost
Ziekenhuis Amstelveen,
tel. 020-4562000.

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

DierenHULP
Dierenambulance, tel: 0653315557.

PsycHoLogiscHe
HULPverLening
Praktijk voor Eerstelijnspsychologie Nes a/d Amstel,
Mw. drs. C. de Klerk, gezondheidszorgpsycholoog (BIG geregistreerd) tel./fax: 0297-582706;
06-44222810; psychoprakt@
hetnet.nl; www.psychoprakt.nl
Eerstelijnspraktijk voor
Psychologische Zorg
Mw. drs. FMP van Dijk,
Aanmelding: 088-5808000

DierenArtsen
Dierenarts Annemieke Calis
Amstelplein 3, 1421 SB Uithoorn,
tel. 0297-565989
Dierenartsenpraktijk UithoornAalsmeer, Marijnenlaan 46, 1421
NH Uithoorn, tel: 0297-560627.

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

APotHeek
Apotheek Thamer Heijmanslaan 5
Uithoorn, tel. 0297-562851
Apotheek Boogaard Amstelplein
27 Uithoorn, tel. 0297-566886

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

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, Krutia: Zwarte kater met witte pootjes. Emmy is 1 jaar oud.
Mijdrecht, Steven van Rummelaerstraat: Witte kat met lapjesvlekken op rug en kop. Deze 5 jaar oude kat heeft een grijzige staart en
is erg schuw.
- Wilnis, omgeving Wilnisse Zuwe: 12 jaar oude kat. Gijsje heeft een
tijgerachtige met bruine vacht.
- Vinkeveen, Waverveensepad: Jonge ongecastreerde cyperse kater.
Rasher heeft op de rug grijze brede strepen en is roodgekleurd om
nek. Hij is gechipt.
- Uithoorn, Bertram: Tamme bruine eend. Guusje kan niet vliegen.
Gevonden:
- Vinkeveen, Reigerstraat: Zwarte poes met witte bef en sokjes.
- Uithoorn, parkeerplaats: Bruin konijn met witte en bruine vlekken.
- Vinkeveen, Herenweg: Lief zwart-wit poesje met zwarte rug en kopje.
- Abcoude, Peppinghof: Cyperse katertje. Hij heeft een bandje om
van de dierenbescherming.
- Mijdrecht, Roerdomplaan: Zwart-witte kat. Hij heeft een zwarte rug
en witte nek, buik en bef. Het katje heeft een zwarte veeg over de
rechterkant van de neus.
- Uithoorn, Busbaan: Cyperse zwart-grijze kat.

Evenementen
Afgelopen zondag heb ik meegedaan aan de grootste vrouwenloop
van Nederland, de Marikenloop in Nijmegen. Dit was voor mij inmiddels de vierde keer en elk jaar weer ben ik onder de indruk van de
grootsheid van het evenement. Dit jaar waren er gewoon 14.000 inschrijvingen. Duizenden vrouwen van jong tot oud die vrijwillig, voor
de lol een vijf of tien kilometer gaan lopen. En daar kon ik weer bij
zijn, samen met mijn twee loopmaatjes, tevens vriendinnen en collega’s. Je moet het zien als een dagje uit, want alleen het treinen ernaar toe kost al twee uur van je tijd. Maar je ziet nog eens wat, kletst
lekker bij en onderweg op het station met overstappen pak je een
lekkere cappuccino mee van de Starbucks. Kortom, het is gezellig.
Eenmaal daar aangekomen zakte de moed ons even in de schoenen. Het begon te regenen, het was koud en wij begonnen te twijfelen. Waarom doen we dit toch? Waar zijn we aan begonnen? Maar
de hamvraag was: wat doen we aan? Wel een jasje, geen jasje, lange
mouwen, korte mouwen, waar speld ik mijn startnummer nou op?
In het startvak aangekomen konden we alleen maar denken, mogen
we al! Dat is namelijk het nadeel van zo een grootschalig loopevenement, je bent niet de enige die wil starten. Zeker als het koud is en
het regent, denk je laat mij maar beginnen dan krijg ik het tenminste
weer warm. Gelukkig verliep het redelijk vlot en de eerste kilometer
zat al snel in de benen.
Niet veel later waren we op de helft en toen kreeg ik het zwaar. Ik
had een lichte blessure die wat opspeelde en ik liep niet lekker. Dat
is het lastige en mooie van hardlopen, je loopt altijd tegen jezelf. Tegen je eigen gedachtes, waarden, normen en beperkingen. Je benen doen het werk en mijn gedachtes stappen net zo snel mee. Oh,
ik voel mijn heup, ik krijg kramp, dat ene slokje water klotst in mijn
maag, ik kan het niet, zal ik even gaan wandelen? Oh nee, dat moet
ik niet doen, dan loop ik daarna niet meer lekker. Shit, ik word alweer
ingehaald, zijn we er al bijna? En zo razen die gedachtes maar voort.
Soms zijn ze positief, maar deze dag had ik een ander stemmetje in
mijn hoofd en dit stemmetje was me minder goed gezind. De conclusie die ik al snel kon maken was “ik loop niet lekker” en dat stemmetje kan mijn rug op, want ik moet toch echt die finish bereiken.
En dan is het zo fijn dat je niet alleen loopt. Mijn loopmaatje sleurde
me er door heen met haar verhalen. De mensen aan de kant waren
ook geweldig. Want dan hoor je ineens je naam, gevolgd door goed
zo, ga door. Altijd leuk als mensen je naam van je startnummer lezen
en dat je dan wordt aangemoedigd door volslagen vreemden. En net
op tijd hoorde ik dat andere stemmetje dat zei “je bent er bijna, kom
op, kop omhoog, schouders recht, goed lopen, kijken en genieten”.
En dat deed ik, de laatste 500 meter.
Als je dan mag stoppen, is dat de mooiste beloning. Je krijgt een fles
water en je medaille in de hand gedrukt, terwijl ik hyperventilerend
mijn adem tot rust probeerde te krijgen. Als dat moment van ongemak dan voorbij is, dan volgt de euforie. We hebben het gedaan, het
is gelukt en die tijd van ons is helemaal niet slecht. Voor dat gevoel
daarna, ja daar heb ik ruim een uur hardlopen voor over.
Op de terugreis praat je na, maar een stuk rustiger en vermoeider
dan op de heenweg. Om ons heen zagen we vele vrouwen in hardloopkleding en met medaille en dat geeft een mooi gevoel van saamhorigheid. En hoe dichter we bij Amsterdam kwamen, hoe meer verschillende evenementen zich gingen mixen. Ik heb heerlijk zitten kijken naar hoe de mensen van de Color run voorbij kwamen met de
kleurstoffen nog in hun haren en kleding en heb ik me zitten vergapen aan alle mensen die in Oosterse stijl waren verkleed voor het
concert van de Toppers. Bij het zien van al die mensen was ik blij dat
ik mezelf zo af en toe dwing tot een loopevenement, dan beleef je
nog eens wat!

Driving Experience,
u doet toch ook mee?
er een korte stop op een stijlvolle locatie plaats zodat u ervaringen uit
kunt wisselen met andere deelnemers en medewerkers.
Wilt u erbij zijn? Aanmelden kan op
de website: www.renault-nieuwendijk.nl of door te bellen naar: 0252241760.
Ook wanneer u geen proefrit wil
maken, bent u alsnog van harte welkom om de nieuwe modellen te bekijken. Graag tot dan!

IVN-lezing over ‘Bruinvissen
en andere walvisachtigen’
Regio - Op dinsdag 4 juni organiseert IVN De Ronde Venen & Uithoorn een lezing over walvisachtigen in de Nederlandse wateren, zoals de bruinvis.
De lezing wordt gegeven door Frank
Zanderink van Stichting Rugvin. Deze stichting houdt zich onder andere bezig met onderzoek naar de
bruinvis in de Oosterschelde en mo-

nitoring van walvisachtigen op de
Noordzee. Walvissen spotten in Nederland, het kan!
De lezing vindt plaats in NME-centrum De Woudreus, Pieter Joostenlaan 28a in Wilnis. De lezing begint
om 20.00 uur en de toegang is gratis. Voor meer informatie kunt u bellen naar 0172-407054. Zie ook www.
ivn.nl/derondevenen&uithoorn.
Foto: Stichting Rugvin

Geachte collega-ondernemers en overige inwoners van
Uithoorn en De Kwakel,
Deze maandelijkse column is een initiatief van de Stichting
Uithoorn in Bedrijf (SUB), de koepelorganisatie van de in Uithoorn en De Kwakel gevestigde Winkeliers- en Ondernemersverenigingen. Bestemd voor alle, ook nog niet aangesloten ondernemers, maar ook voor alle inwoners van Uithoorn en De Kwakel.
Werkgroep Bedrijventerrein:
Vanuit de werkgroep Bedrijventerrein het laatste nieuws.
In een open discussie tussen gemeente en ondernemers is
een marsroute bepaald om te komen tot een beter bedrijventerrein.
De basis zal zijn: schoon, heel en veilig.
Vervolgens hebben de ondernemers in een brainstormsessie aan mogen geven waar zij het meeste belang aan hechten.
Hierbij zijn de meest denkbare voorstellen voorbijgekomen,
van het opzetten van een verbeterde verkeersstructuur, cameratoezicht, carpoolmogelijkheid tot en met het opzetten
van Parkmanangement.
Uiteraard is ook gesproken over de eindfase herinrichting
Amsterdamseweg en de aansluiting naar het oude dorp.
Om tot een goede herinrichting ven het bedrijventerrein te
komen is besloten richtlijnen vast te stellen in een gezamenlijk initiatief, door ondernemers, gemeente en provincie.
Ik houd u op de hoogte van verdere ontwikkelingen.
Oprichting Stichting Ondernemersfonds een feit:
Op maandag 13 mei jl. is dan eindelijk de Stichting Ondernemersfonds officieel bij de Notaris opgericht!
Een heuglijk feit, al was de weg er naartoe erg lang en waren
er heel wat problemen te tackelen, alvorens tot deze uiteindelijke ondertekening te kunnen komen.
Nu is het dan eindelijk zover, dat door de opslag van de OZB
er een pot geld is ontstaan, geheel door, van en voor alle ondernemers in Uithoorn en De Kwakel!
De volgende in de rij zal de oprichting zijn van de Stichting
Promotie Uithoorn (SPU).
Er is uiteindelijk toch voor deze naam gekozen en niet voor
City Marketing, omdat de huidige naam de lading beter
dekt.
In een gezamenlijk initiatief en voor gezamenlijke kosten
van ondernemers en gemeente, zal op korte termijn de promotie van Uithoorn van start gaan en hopen we de “merknaam” Uithoorn beter in de markt te kunnen zetten.
Dit zal zeker een positieve spin-off hebben naar de plaatselijke ondernemers.
Duurzaam ondernemen:
Als adviseur van de ondernemers op het bedrijventerrein,
waar Jos van den Berg (wederom voorgedragen tot beste
Supermarkt van Nederland!) dit doet voor de winkeliers en
Bart Oostveen voor de glastuinbouw, kreeg ik van een van
de leveranciers in verlichting de volgende zomeraanbieding.
Omdat de maanden juli en augustus altijd rustig zijn door alle vakanties, heeft men een actie bedacht waarbij ondernemers op een duurzame wisseling van traditionele TL of halogeen naar T5 of LED, een zomerkorting krijgen van 10% op
hun investering, dit naast de eventuele fiscale voordelen die
er nog eens zijn, zoals bijvoorbeeld de EIA (Energie Investeringsaftrek) die nog eens 10% extra oplevert!
Ik vond dit interessant genoeg om u dit te melden.
Mocht u interesse hebben, dan kunt u dat via mijn mailadres
aan het eind van deze column melden, ik zal u dan met deze
partij in contact brengen.
Troonswisseling:
Menigeen heeft de gehele dag aan de buis gekluisterd gezeten om dit historische moment zo goed mogelijk mee te
kunnen maken, het gebeurt nu eenmaal niet al te vaak in
ons leven dat er een kroning is en dan ook nog eens na zo
vele jaren een koning!
Natuurlijk wensen wij, als inwoners van Uithoorn en De Kwakel, onze nieuwe koning en koningin veel sterkte en succes
toe bij hun zware taak!
In het dorp was het in ieder geval erg gezellig op deze feestelijke dag.
Overal waren kraampjes en het weer werkte ook nog mee.
Wat later in de middag werd de wind toch wel erg fris, maar
dit was weer een perfecte reden om in een van onze gezellige lokale horecagelegenheden een borrel te gaan drinken
en een toost uit te brengen op het nieuwe koningspaar en
hiermee deze bijzondere dag op een gezellige manier tot
een goed einde te brengen.

Goed tehuis gezocht voor:
- Lieve gecastreerde zwart-witte kat van 7 jaar oud. Hij wil graag naar
buiten kunnen.

Regio - Op 31 mei en 1 juni organiseert Renault Nieuwendijk een
Driving Experience bij Nieuwendijk
Bollenstreek in Hillegom.
Tijdens deze 2 dagen durende Experience laten zij u graag kennis maken met de 5 nieuwste modellen van
Renault: de nieuwe Clio, Clio Estate,
Scénic Xmod, Captur en de elektrische ZOE. Er wordt een mooie route
door de Bollenstreek met het model
van keuze gereden. Onderweg vindt

EDITIE
mei

Mijmeringen

Vooraankondiging Uithoorn Culinair:
Op 15 juni a.s. zullen de Lions in Uithoorn weer Uithoorn Culinair organiseren.
Laten we zorgen voor een goede opkomst, de opbrengst
is uiteindelijk weer voor een goed doel! Dit doel zal z.s.m.
bekend worden gemaakt. Ga voor meer info en sponsoring
naar: www.culinairuithoornaandeamstel.nl

Provincialeweg N196 wordt
Koningin Máximalaan
Uithoorn - Het college van B&W
heeft besloten om per 1 januari 2014 de Provincialeweg N196 de
naam Koningin Máximalaan te geven. In maart 2013 heeft de Provincie de “oude” N201 al omgenummerd naar N196. De Koningin Máximalaan omvat het gehele traject van
de Provincialeweg binnen onze gemeentegrenzen; dus van de grens
met Aalsmeer bij de Legmeerdijk tot
de grens met De Ronde Venen bij de
brug over de Amstel.
Hare Majesteit Koningin Máxima
heeft via de Rijksvoorlichtingsdienst
laten weten geen bezwaar te hebben tegen de naamgeving, en heeft
het op prijs gesteld dat wij haar
hierover geïnformeerd hebben.
Achtergrond
Sinds 1969 is de officiële naam van
de huidige N196 “Provincialeweg”.
Daar is destijds onder andere vanwege het karakter van de weg voor
gekozen. Rond januari 2014 vindt
de overdracht van de weg aan de
gemeente plaats en is deze geen

provinciale weg meer. Daarom is
in overleg met de Provincie besloten ook de naam “Provincialeweg”
te wijzigen, omdat hulpdiensten anders mogelijk naar de verkeerde
weg gestuurd worden.
Hoe de nieuwe ten noorden van Uithoorn omgelegde N201 gaat heten is niet aan het gemeentebestuur van Uithoorn, want deze weg
ligt geheel buiten Uithoorns grondgebied. Die naamgeving is een zaak
van de gemeente(n) waarin de nieuwe N201 gelegen is.
In Uithoorn bestaat een traditie wegen naar leden van het koninklijk
huis te noemen. De naam Máxima
is daarbij nog niet eerder gebruikt,
terwijl de naam Willem-Alexander
wel al in gebruik is in onze gemeente. Daarom is gekozen voor Koningin Máximalaan.
Betrokken bewoners en bedrijven
zijn per brief geïnformeerd. Doordat
de wijziging pas ingaat op 1 januari 2014 is er voldoende tijd voor alle
betrokkenen om de registraties aan
te passen.

Tot zover dan weer het laatste nieuws uit Uithoorns ondernemersland.
Mijn advies aan nog niet aangesloten ondernemers blijft onveranderd: sluit u aan en maak gebruik van alle kennis, netwerken en hulp die er binnen alle bestaande Ondernemersen Winkeliersvereningen is. Gebruik deze kennis en gebruik
ook het netwerk van alle aangesloten ondernemers, het is er
niet voor niets!
Wilt u reageren op deze column: michel@ovu.biz
Michel Harmsen,
Bestuurslid SUB en Voorzitter OVU
Spreuk van de maand:
“Het leven wordt niet gemeten naar het aantal malen
dat we ademen maar naar de momenten dat we ademloos zijn!”
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Bezichtiging N201/aquaduct Amstelhoek
Amstelhoek/Uithoorn - Voor wie
belangstelling heeft in de aanleg
van het aquaduct in de omgelegde
N201 bij Amstelhoek/Uithoorn, kan
dit project aanstaande zaterdag tijdens de Dag van de Bouw bekijken. Bezoekers zijn van harte welkom van 10.00 tot 16.00 uur. Er valt
veel te zien, te doen en te leren op
deze dag van de Bouw en iedereen
is van harte welkom.
De toegang is via het nieuwe kruispunt in aanleg op de hoek van de
N201 (Mijdrechtse Zuwe) en de
Tienboerenweg in Mijdrecht bij Amstelhoek. Hier is de Tienboerenweg al (tijdelijk) met een nieuw tracé aangesloten op de kruising met
de N201. Voorts is een deel van het
kruispunt al aangelegd en geasfalteerd. Via de met rijplaten aangelegde noodweg kunnen auto’s en motoren (met aangepaste snelheid!)
naar de ingang van het aquaduct
rijden en terug. Verkeersregelaars
zorgen dat alles in goede banen
wordt geleid. De organisatie wijst
er met nadruk op dat uitsluitend via
het kruispunt bij de Tienboerenweg
het aquaduct kan worden bezocht
en NIET vanaf de Uithoornse kant
aan de Hollandse Dijk!!
Mijlpaal
De bezichtiging wordt mogelijk gemaakt door de Provincie NoordHolland, KWS Infra, Volker Staal en
Funderingen en GMB. Onder leiding

van medewerkers aan het project
kunnen belangstellende bewoners
van Uithoorn en De Ronde Venen
in het aquaduct op 14 meter beneden NAP van de provincie Utrecht
onder de Amstel doorlopen naar de
provincie Noord-Holland vice versa. Dat kan omdat donderdagmiddag 23 mei de aansluiting van beide tunneldelen vanaf de Uithoornse
kant en de Rondeveense kant een
feit was en de tussengelegen stalen damwand (voor een deel) kon
worden weggebrand. Daardoor is
een open tunnelgedeelte ontstaan.
Dat was een volgende mijlpaal in
het project van het aquaduct dat
bouwtechnisch in feite beter als een
‘tunnel’ kan worden gezien. Aan de
Rondeveense kant is de tunnelbuis
verder in afbouw dan aan de Uithoornse kant. Daar moeten de wanden nog worden bekleed en het
dak geplaatst. Verder moet er nog
een 70 centimeter dikke vloer worden gestort. Dat neemt niet weg dat
men wel de tunnelbuis in kan. Pompen houden het bouwdeel aan de
Uithoornse kant (zo goed als) droog.
De Bouw maakt het
De dag is onderdeel van de imagocampagne ‘De Bouw maakt het’
die werkgeversvereniging Bouwend Nederland samen met haar
leden voert. Op de dag stellen leden van Bouwend Nederland kleine en grote bouw- en infraprojecten

Elke veertien dagen vindt u hier een column van het Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid (IVN), afdeling De Ronde Venen & Uithoorn.
IVN-meldpunt natuurwaarnemingen: telefoon 0297-563183.

Strekspin
Het nieuwe kruispunt N201/Tienboerenweg krijgt al aardig vorm. Een deel is
reeds geasfalteerd en de Tienboerenweg heeft tijdelijk een andere aansluiting op de N201
open voor het publiek. Zoals wegen,
spoor- en vaarwegen, woningen
en woonwijken, winkelcentra, kantoorpanden, zorg- en sportaccommodaties en scholen. De diversiteit laat zien hoe belangrijk de sector is rond kernwaarden als wonen,
werken, mobiliteit, recreatie en milieu. De dag staat open voor iedereen die een kijkje achter de hekken
van een bouwlocatie wil nemen. Elke locatie is gratis te bezoeken. Het

groeiende aantal bezoekers (vorig
jaar 120.000) toont aan dat de dag
in een grote behoefte voorziet.
Het is voor de deelnemende bedrijven een uitgelezen kans om te laten zien tot welke hoogstandjes ze
in staat zijn. Dat is helemaal van
toepassing op het kunstwerk in de
drassige grond van De Ronde Venen aan de boorden van de rivier de
Amstel. Knap staaltje werk!

Speciale plek met kindergitaren in
muziekwinkel Stage Music
Aalsmeer - Een nieuwe medewerker heeft muziekwinkel Stage Music Service in de Schoolstraat en wel
een heel bijzondere. In de winkel is
een speciale plek ingericht met alleen maar driekwart en halve gitaren voor beginnende, jeugdige gitaristen. En midden tussen al deze verschillende gitaren en diverse kleuren staat in de kinderhoek een etalagepopje. Gekleed in, bijna uiteraard, een shirt met een rockgitaar,

een stoere spijkerbroek, een pet en
een moderne pilotenbril, nodigt hij
kinderen uit om eens rustig de ruime keuze te bekijken. Zo’n twintig
verschillende driekwart en halve gitaren heeft Stage Music Service in
haar assortiment. Natuurlijk ‘gewone’ bruine gitaren, maar ook kan gekozen worden voor een zwart, roze
of wit snaarinstrument. Omdat kinderen kleiner zijn dan volwassenen
en kortere armen hebben, worden

NATUUR
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voor hen instrumenten op maat gemaakt. Zo is het mogelijk voor kinderen vanaf ongeveer vier jaar om
gitaar te gaan leren spelen.
Eigenaar Leen Mulder vindt het belangrijk dat de jeugdige starters beginnen met spelen op een bij hun
leeftijd passend instrument. “Een
volwassen gitaar is voor hen vaak te
groot. Door de grote body kunnen
kinderen moeilijk bij de snaren komen en krijgen ze eerder vermoeide armen en vingers. De driekwart
en halve gitaren hebben een kleinere body waardoor het voor kinderen veel makkelijker wordt om liedjes op de gitaar te gaan leren spelen.” Voor jongens en meiden, die
met hun ouders een gitaar komen
uitzoeken, wordt ruimschoots de tijd
genomen.
Aandacht
Er is veel aandacht voor iedere nieuwe gitarist of gitariste in spe. Allen
gaan de deur uit met een speelklaar instrument, want iedere gitaar wordt nog even extra gestemd
en uiteraard wordt advies gegeven
over onderhoud e.d. Service is tot
slot in de naam van de muziekwinkel in het centrum van Aalsmeer opgenomen. Kindergitaren heeft Stage Music Service al vanaf 55 euro
per stuk. Allen zijn gegarandeerd
van goede kwaliteit en van gerenommeerde merken. “Troep ver-

kopen we niet”, reageert eigenaar
Leen Mulder enigszins fanatiek.
“Daar is gitaar spelen een te mooie
hobby voor”, vervolgt de zelf gitarist en vioolspeler. Ook overigens
wat violen betreft, heeft de muziekwinkel instrumenten voor klein en
groot. Van kleine kwart en driekwart
violen voor kinderen vanaf 4 jaar tot
‘hele’ exemplaren voor volwassenen. Uiteraard worden ook beginnende violisten uitgebreid en goed
geïnformeerd en gaan zij met een
speelklare viool, inclusief koffer en
stok, de deur uit. Stage Music Service verkoopt natuurlijk ook gitaren (klassiek, western en elektrisch)
voor volwassenen, is de winkel opgevrolijkt met een uitgebreide percussie-kraam, maken blokfluiten,
drumbenodigdheden, versterkers,
lessenaars en statieven deel uit van
het assortiment. Verder onder andere ook rietjes en tassen voor blaasinstrumenten, effectpedalen, stemapparaten, een groot (les)boeken
bestand, flightcase materiaal en
leuke muzikale cadeaus.
Tot slot kan Stage Music Service wel dé kabelspecialist genoemd worden en heeft de muziekwinkel in twee grote vitrinekasten een hele mooie en gevarieerde collectie mondharmonica’s.
Adres: Schoolstraat 7 in Aalsmeer,
tel. 0297-328044, mail: info@
stagemusic.nl en bekijk ook eens de
website: www.stagemusic.nl.

In een vorige column schreef
ik al waarom het belangrijk
is dat kinderen naar buiten
gaan en in contact komen
met de natuur. In het voorjaar
gaat dat gemakkelijker dan
in de winter. Eenmaal buiten
kunnen kinderen natuurlijk
voetballen, touwtje springen
of hutten bouwen. Maar ook
met planten zijn leuke dingen
te doen! Op de foto staan
verschillende planten die nu
bloeien en waarmee je iets
kunt doen.
Muziek maken kun je met de
holle stengel van het ‘fluitenkruid’ dat nu volop in bloei
staat. Neem een stukje stengel dat aan de ene kant open
is en aan de andere kant dicht
is (daar zit de ‘knoop’ van de
stengel). Maak halverwege
overlangs een kleine snede.
En dan fluiten maar! Ook met
een grasspriet tussen je duimen kun je fluiten.
Honger? Er is genoeg te eten
in de natuur. Wel even zeker
weten dat je de goede plant
hebt! Zo kun je soep of thee
maken van brandneteltoppen. Of vogelmuur door de
sla doen. Erg lekker vind ik
zelf kruidenboter van ‘lookzonder-look’. Deze plant met
witte bloemetjes ruikt naar
uien, maar is er geen familie
van. Recept: veel (jong) blad
verzamelen, fijn snijden en
met wat zout door roomboter
mengen.
Ook de ‘witte dovenetel’ staat
nu volop in bloei. In de bloemen zit nectar voor bijen en
hommels. Maar ook wij kunnen er van genieten door een
bloemetje uit te zuigen.

Je kunt ook creatief met planten aan de slag, bijvoorbeeld
door ermee te verven. Voor
geel gebruik je paardenbloemen, voor rood klaprozen en
voor groen allerlei soorten
bladeren. Je kunt ook bloemen verzamelen en drogen
in bijvoorbeeld een telefoonboek. Daarna kun je er
thuis een mooie collage van
maken. Ook leuk is om een
kaart met dubbelzijdig plakband erop mee te nemen en
daar bloemen op te plakken.
Verder kun je natuurlijk ook
nog sieraden maken, zoals
een ketting van madeliefjes.
Schijnt de zon te fel? Bescherm je hoofd met het blad
van groot hoefblad. Heb je zin
om iemand te plagen? ‘Plak’
dan kleefkruid op zijn rug. Of
doe een kruipertje (gras) in
zijn mouw. (Liever geen klitten in haren, dat is echt vervelend).
Nog niet uitgespeeld? Doe
dan een blad- of bloemendomino. Of een memoryspel.
En als je dan uiteindelijk naar
huis gaat, neem je natuurlijk
nog een prachtig veldboeket
mee, bijvoorbeeld van fluitenkruid en boterbloemen.
Ineke Bams
IVN-natuurgids

www.ivn.nl/derondevenen&uithoorn

Gezellige en zeer geslaagde open
dag bij Het VerkeersCollege

Mijdrecht - Zaterdag 25 mei om
10.00 uur was het weer zover. De
open dag bij Het VerkeersCollege
ging weer van start. Dit jaar werd
tevens het 5 jarig bestaan gevierd.
Tijdens de open dag kon iedereen
gratis een rijtest naar keuze maken. Naast de lesauto’s waren ook
de motor en de vrachtauto regelmatig bezet en dat zorgde voor veel fotomomenten en blije gezichten bij
de bezoekers. De regen bleef gelukkig weg en daardoor kan er van een

zeer gezellige en geslaagde dag gesproken worden. De nieuwe regels
inzake het nieuwe motorrijbewijs
en de verplichte nascholing voor
chauffeurs (code 95) waren een belangrijke reden voor mensen om de
informatiesessies te komen bezoeken. De einddatum van de verplichte nascholing voor chauffeurs komt
steeds dichterbij dus zorg dat je op
tijd je scholing hebt gevolgd. Het
VerkeersCollege verzorgt hier verschillende trainingen voor vanuit de

locatie in Mijdrecht. Het VerkeersCollege bestaat dit jaar 5 jaar en
had daarom verschillende aantrekkelijke Lente-acties.
De 15 zwarte lesauto’s zijn een vertrouwd beeld geworden in de regio.
En de locatie op het industrieterrein
weten ook steeds meer mensen te
vinden.
Uniek
De nieuwe lesmethode zorgde voor
een hoop kandidaten die de rijsi-

mulator even wilde testen en zich
daarna direct opgaven voor een rijopleiding ‘nieuwe stijl’. Deze lesmethode is uniek omdat Het VerkeersCollege hem zelf heeft ontwikkeld
en gebaseerd is op de Ris methode van het CBR. In de methode van
Het VerkeersCollege wordt gebruikgemaakt van een rijsimulator, een
camera lesauto, een praktijkwerkboek, instructiefilmpjes via de website, een theorieopleiding, een TussenTijdseToets en een gestructureerde leergang. Hierdoor zal de
slagingskans bij het CBR enorm
toenemen. Tijdens de open dag
werd er door het publiek zeer enthousiast op gereageerd. De nieuwe
lichte motorfiets (cat. A1) werd zaterdag ook voor het eerst gepresenteerd aan het publiek. Vanaf heden
zullen de lessen voor deze nieuwe
categorie van start gaan bij het VerkeersCollege in Mijdrecht.
De leeftijd om te mogen starten voor
deze nieuwste lichte categorie ligt
op 17 jaar (het examen op 18 jaar).
Als je nu begint met de opleiding
ben je net voor de zomer klaar met
je rijbewijs. Bent u niet in de mogelijkheid geweest om even langs te
komen, maar u zou wel meer informatie willen ontvangen over de opleidingen van Het VerkeersCollege?
Bel dan: 0297-250 638 of kijk op:
www.verkeerscollege.com

Omlegging van N201
Schiphol-Rijk kan verder
Regio - Omdat de Provincie NoordHolland en de eigenaren van gronden rond Schiphol-Rijk overeenstemming hebben bereikt over de
verkoop daarvan ten behoeve van
de aanleg van de nieuwe N201, kan
het nog ontbrekende deel door het
land achter Schiphol-Rijk – de zgn.
‘boerenlandvariant’ – verder worden voltooid. Dit laat de Provincie
Noord-Holland middels het Projectbureau N201 + weten. De afspraken
hierover zijn op 26 april dit jaar vastgelegd in een overeenkomst.
Nu nog eindigt de N201 ter hoogte van het kruispunt Koolhovenlaan/
Cargo Entrance. Op 1 mei is de tweede fase van de omlegging Schiphol-Rijk van start gegaan, waarna
op 7 mei daadwerkelijk ter plaatse
met het uitvoeren van de werk kon
worden begonnen die nog tot eind
van dit jaar zullen duren. Het deel

dat nu wordt aangelegd sluit aan op
het verhoogde deel achter de kantoorpanden van Schiphol-Rijk met
achtereenvolgens een fly-over over
de Beechavenue, het parkeerterrein
De Overloop en het viaduct over de
Kruisweg (zie bovengeplaatste artist
impression). De N201 vervolgt haar
weg via het nieuw te ontwikkelen
industriegebied Schiphol Logistics
en sluit aan op de A4. Als de werkzaamheden allemaal zijn afgerond
hoopt men aan het einde van dit
jaar het gedeelte rond Schiphol-Rijk
voor het verkeer te kunnen openstellen. Wie een indruk wil hebben hoe het uiteindelijk wordt kan
een animatiefilm zien van dit deel
van de omlegging via de website
www.n201.info. Kies voor foto- en
filmbeelden en dan voor Omlegging
Schiphol-Rijk. Maar ook andere delen van de omlegging kunnen als
een animatiefilm worden getoond.
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Het blijft feest bij
AH Jos van den Berg!
Uithoorn - Het kan niet op bij AH
Jos van den Berg in Uithoorn. Is deze AH altijd al een strakke winkel,
goed afgevuld, netjes en gezellig,
afgelopen woensdag waren jong en
oud verrast toen ze de winkel binnenstapten.
Ter ere van het feit dat ze weer in

de finale stonden voor de verkiezing Beste Supermarkt van Nederland, hadden Jos en zijn team een
unieke actie bedacht. De hele zaak
hing vol met ballonnen. Aan iedere ballon hing een kaartje en daarop stond wie een prijs had gewonnen. De prijzen varieerden van no-

ten, een frisdrankje, een flesje wijn,
een bloemetje, bonbons tot een
wasmachine en een minuut gratis winkelen. Er hingen maar liefst
3500 ballonnen en aan het eind van
de dag waren alle kaartjes eraf. Iedereen was verrast en enthousiast
over deze actie. De actie werd me-

Net voor de winkel konden de winnaars direct hun prijs ophalen

De winkel zag er fantastisch uit met al die duizenden ballonnen
de ondersteund door: Klassenoten,
Neeleman Stroopwafels, Elvee Bonbons, Coca Cola, Peijnenburg, PepsiCo, Mars, Henkel, Campina, Unilever, Vrumona, Pietercil Barends,
Bloemisterij Ward Grimbergen,
Sportcentrum Amstelhof en Personal Touch Travel.
Ook de collega’s van Jos droegen
hun steentje bij en wel Bruna Amstelplein, Van Tol Dierenspeciaalzaak, Thomas Cook reisbureau,
Kaasspecialist Meelenhorst, Slagerij
Gert Stronkhorst, Theehuis Amstelplein, Drogisterij Boogaard en juwelier Sparnaay. En niet te vergeten De

Haring party Centennial

begeven.” Aldus Van Schaik die ons
verslag deed van deze twee zeer gevaarlijke situaties.
Veiligheid voorop
Gelet op deze voorbeelden zou het
best eens zo kunnen zijn dat de verkeerslichten ‘te kort’ op elkaar zijn
afgesteld. Het ene licht springt al op
groen terwijl het andere nog net niet
op rood staat (en dus oranje). Dan
zijn er altijd automobilisten die op
het laatste moment het oranje licht
nog even willen halen en gas geven
voor de kruising. Tja... Drie seconden langer wachten met groen licht
te geven totdat het ‘andere’ verkeerslicht echt op rood staat, zou al
helpen. Niettemin…
In het begin dit jaar verschenen Verkeersstructuurplan De Kwakel - met
als subtitel ‘Veiligheid voorop’- staat
ook een herinrichting van dit kruispunt gepland. Maar of dit ook gepaard gaat met verkeersdrempels
is even de vraag. Zodra de omgelegde N201 geheel in gebruik is genomen wordt dit stuk N196 toegewezen aan de gemeente. Die zal
er waarschijnlijk voor kiezen om er
een ontsluitingsweg voor de woonwijken van te maken. Tevens wordt
vanaf 2014 vaker en langer groen
licht toegewezen voor de afslag van
en naar De Kwakel. Het plan is verder om de kruising op termijn in te
richten als een rotonde. Daar staat
echter geen jaartal bij.

Aankomend weekend
spektakel op de Amstel
Uithoorn - De Amstel wordt zaterdag en zondag onveilig gemaakt
door maarliefst 250 kanopoloërs uit
heel Europa. De Uithoornse Roeien Kanovereniging Michiel de Ruyter organiseert voor de 16e keer het
internationale kanopolotoernooi, de
Amsterdam Open.
Het jaarlijks terugkerende toernooi is inmiddels uitgegroeid tot het
grootste internationale sportevenement van Uithoorn. Dit jaar doen er
32 teams mee uit België, Engeland,
Schotland, Frankrijk, Polen en natuurlijk Nederland. Thuisclub MdR
doet uiteraard ook mee. Vier van de
vijf teams laten hun kunsten zien
aan het thuispubliek.
Elk jaar wordt het toernooi weer
een stapje professioneler. Vorig jaar
stond er voor het eerst een tribune
en was er een brug naar de cam-

ping aan de overkant. Dit jaar zijn er
schotklokken in de hoofdklasse. De
schotklok is de nieuwste regel in de
kanopolosport: binnen een minuut
moet het team in balbezit op doel
hebben geschoten. Dit maakt de visueel aantrekkelijke sport nóg leuker om naar te kijken.
Iedereen die kennis wil maken met
de kanosport is van harte uitgenodigd om dit weekend te komen kijken naar het spektakel op de Amstel. De wedstrijden duren zaterdag
van 9.00 tot 18.00 uur. Op zondag
beginnen de wedstrijden ook om
9.00 uur en vanaf 15.00 uur zijn de
finales. Alle ondernemers van Uithoorn zijn hierbij uitgenodigd om in
de ondernemerslounge onder het
genot van een hapje en een drankje de finales te bekijken (aanmelden
kan via kanopolo@mdr.nu).

Zaterdag open dag bij
Zorgboerderij Inner Art
Kom kennismaken met
Groeipassie
Kudelstaart - Tuincentrum Buskermolen gaat sinds de overname door
de nieuwe eigenaren Eduard Groeneveld en Trudy Buskermolen verder onder de naam: Groeipassie. De
naam zegt het al Passie voor alles
wat groeit en bloeit! Groeipassie wil
voor de omgeving een leuke gezellige winkel (ruim 600 vierkante meter overdekt) zijn met een mooi aanbod voor de huis- en tuinbeleving.
Momenteel heeft het tuincentrum
een breed aanbod aan tuinplanten,
kruidenplanten, groenteplanten, kamerplanten, grond en voedingsmiddelen, bloembollen en groenteplanten, groente- en bloemzaden, vele
leuke decoratieartikelen, zaad- en

meststrooiers, trailers en gedroogd
haardhout, briketten en kolen. Door
directe inkoop op de klok van bloemenveiling FloraHolland kan Groeipassie mooie verse tuin- en kamerplanten voor een scherpe prijs aanbieden. Iedereen wordt uitgenodigd
om kennis te komen met Groeipassie en de goede kwaliteit en scherpe prijzen te ervaren. Het adres is
Herenweg 21a in Leimuiden, langs
de Westeinderplassen net na Kudelstaart. Groeipassie is iedere maandag tot en met vrijdag geopend van 9.00 tot 18.00 uur, zaterdag worden bezoekers welkom geheten tussen 9.00 en 17.00 uur. Voor
meer informatie: 06-10881377.

Nieuwe actie
Vanaf heden heeft Jos van den Berg
al weer de volgende actie op poten gezet: ‘Het Waardecheque Festijn’. Hij geeft 100 prijzen weg. Waardecheques van 25 euro tot en met
125 euro per cheque. Deze cheques
kunt u in de deelnemende winkels
verzilveren. Spaar in de periode van
29 tot 21 juni kassabonnen van de
deelnemende winkels op het Amstelplein.

Let op
Niet alle amstelplein-winkeliers
doen mee, dus u kunt geen kassabonnen van de volgende winkeliers
inleveren bij Otto bloemen, Randstad Uitzendbureau, Flying Fisch,
Blokker, Oorwerk en Bart Smit.
Spaar de kassabonnen met een totaalbedrag van 25 euro. Niet ze aan
elkaar en schrijf achterop je naam,
adres en telefoonnummer. Deponeer deze in de ton in het winkelcentrum. Zaterdag 22 juni is de
prijsuitreiking om 15.00 uur op het
Amstelplein. U moet persoonlijk
aanwezig zijn. Bent u er niet dan
gaat de prijs naar een ander.

Ook rondvaart mogelijk

Kruising N196/Noorddammerweg zeer gevaarlijk!
Uithoorn - Het met verkeerslichten beveiligde kruispunt van de
N196 (de voormalige N201) met de
Noorddammerweg (afslag De Kwakel) blijkt een zeer gevaarlijke kruising te zijn. Dat melden weggebruikers die in hun route van huis naar
hun werk v.v. dit kruispunt regelmatig passeren of van deze afslag gebruikmaken. Menig vrachtwagenen personenwagenbestuurder en
zelfs buschauffeurs, rijden volgens
ooggetuigen hier regelmatig door
het rode licht, vaak ook nog met te
hoge snelheid. Het is niet moeilijk
te raden welke gevaren dit met zich
meebrengt.
“Op dit kruipunt is kort geleden bij
een zwaar scooterongeluk een goede vriend van mij bijna om het leven gekomen doordat hij werd geschept door een auto. Mijn vriend
had al groen licht, maar herinnerde zich dat hij het verkeerslicht voor
de automobilist uit zijn ooghoek nog
net van oranje op rood zag springen,” zo vertelt Mateusz van Schaik
uit Uithoorn die de kruising regelmatig passeert. “Een andere kennis van mij, is bij het oversteken van
de weg bij groen licht, van haar fiets
geblazen door een vrachtwagen die
zij niet eens had gezien, daar zij vertrouwde op het groene licht en meteen overstak. Dit gebeurde op hetzelfde kruispunt, toen zij zich met de
fiets vanaf sportcentrum De Amstelhof richting de Legmeer-West wilde

Feesterie uit Bussum die alle ballons heeft opgeblazen en voorzien
van de kaartjes. Zij hadden blaren
op hun vingers van het knopen.

De Kwakel – *Altijd al een boerderij. *Altijd al groenten, fruit, bloemen
en dieren. *Altijd al boerderijproducten. *Altijd al hulpverlening. *Grotere
behoefte aan eerlijke en biologisch
voedsel en wel dichtbij. *Groei van
nieuwsgierigheid naar de boerderij.
*De boerderij als onderdeel van het
groenpark. *De boerderij als sociale
ontmoetingsplaats in de Gemeente
*Centraal punt waar zorg, gezondheid, boer en burger bij elkaar komen. Dat is participatie.
fWaarom dan nu niet een iets meer
officiële vorm van Zorgboerderij Inner Art om hun producten onder uw
aandacht te brengen. Daarom alles
opgeknapt en... alles nu bij elkaar!
Biologische (vergeten) groente- en
fruitsoorten van eigen erf of uit de
regio en producten daarvan - samen met de zorgcliënten - gemaakt,
zo van het land mogelijk door uzelf
geplukt. Wat wilt u nog meer?
Zorgboerderij Inner Art biedt aan
wat het seizoen biedt, op hun grond

wil groeien en wat de natuur geeft.
Dat betekent ’s winters geen tomaten als ze geen kas hebben... Taarten, chutney’s, allerlei soorten jams,
sappen, cakes, gedroogde appeltjes
van boven de houtkachel, gestoofde
peertjes, compotes, appel-, rabarbermoes, verse, gesneden en ongesneden groenten, pompoenen, kalebassen, maar ook cadeauartikelen
gemaakt met behulp van hun deelnemers en medewerkers.
Eigen foto- en tekstkaarten zijn
eveneens verkrijgbaar bij Inner Art.
De alpaca’s en schapen leveren hun
zeer fijne en sterke wol in verschillende kleuren. Ook een brocante of antiek voorwerp kunt u in hun
boederderijwinkel vinden! Cadeaumandjes zijn samen te stellen naar
uw smaak. Al met al, weer eens wat
anders...
U kunt zaterdag bij hen op bezoek
komen tussen 9.00 en 16.00 uur aan
de Vuurlijn 36 in De Kwakel.

Aalsmeer - Bijna iedere Hollandse havenstad heeft zijn eigen traditionele evenement om de komst van
de eerste Hollandse nieuwe haring
te vieren. Na de zeer geslaagde dag
van vorig jaar zet grandcafé restaurant Centennial daarom in 2013 de
traditie voort.
Op vrijdag 7 juni van 15.00 tot 19.00
uur organiseert Centennial samen
met hotel Chariot een haring party.
Belangstellenden worden met bijzonder veel plezier uitgenodigd om
bij dit exclusieve evenement aanwezig te zijn.
Naast het proeven van de eerste
malse Hollandse nieuwe serveert
Centennial natuurlijk ook onder
meer de bijpassende oud-Hollandse Corenwijn. Dit is de meest edele
jenever die er is. De Hollandse nieuwe en een glas corenwijn worden
samen aangeboden voor maar 3,50
euro. Uiteraard worden alle bezoekers deze middag flink in de watten
gelegd. Dit is een unieke kans om
de Hollandse nieuwe eens lekker te
proeven. En een mooi moment om
gezellig bij te praten met mensen en
vrienden uit de omgeving.
Er is ook de mogelijkheid om met

het bedrijf of vrienden een haringondvaart te houden in de eigen
rondvaartboot van Centennial. Er
wordt drie keer gevaren deze dag.
De boot vertrekt om 13.30, om 15.00
en om 16.30 uur voor een prachtige rondvaart inclusief een glas corenwijn en nieuwe haring voor maar
9,50 euro per persoon.

Regressietherapie
pakt onverklaarbare
problemen aan
Uithoorn - Gevoelens van
angst, verdriet, eenzaamheid of
depressiviteit kunnen mensen
behoorlijk uit het lood slaan. Het
is dan moeilijk om volop van het
leven te genieten. Marieke Winter, regressie- en reïncarnatietherapeute, legt uit dat dit vaak
komt door onopgeloste problemen van vroeger. En ‘vroeger’
kan voor de geboorte zijn of
zelfs voor dit leven. In een vorig
leven dus. Regressie- en reïncarnatietherapie is er voor mensen die zich afvragen waarom
ze ergens last van hebben. Nare gevoelens, probleemgedrag,
slaapproblemen, onverklaarbare angsten en terugkerende migraine kunnen worden veroorzaakt door onverwerkte traumatische gebeurtenissen. Waar
veel andere therapieën de gevolgen behandelen, gaat Marieke terug naar de bron. Door
alsnog het trauma te verwerken,
kunnen de mensen na deze therapie echt volop leven.
Tijdens een regressiesessie
brengt Marieke de cliënt in een
trance waarin ze zich volledig
bewust zijn van wat er gebeurt.
Door terug te gaan naar de oorsprong van de huidige problemen, kan het trauma alsnog
worden verwerkt. Marieke begeleidt het gehele proces en is
er om de ander te helpen tijdens

de verwerking. Mensen worden
zich zo volledig bewust van het
verschil tussen ‘daar en toen’ en
‘hier en nu’. Ze leren de nare ervaring van toen los te laten en te
leven in het nu.
Huiskamerlezingen
Geïnteresseerden kunnen kennismaken met deze effectieve
therapie tijdens een huiskamerlezing. De eerste vindt plaats op
8 juni a.s. Andere lezingen worden georganiseerd in het najaar. Tijdens de lezing vertelt
Marieke wat regressie- en reincarnatietherapie is. Als de
groep dat wenst, is een demosessie mogelijk. De lezing begint om 20.00 uur en kost 5,00
euro. Wie erbij wil zijn, meldt
zich vooraf aan via: HYPERLINK “mailto:marieke.winter@
kpnplanet.nl”marieke.winter@
kpnplanet.nl. Per lezing kunnen
maximaal 8 mensen deelnemen.
Na aanmelding ontvangt u via
de e-mail een bevestiging. Voor
meer informatie of voor andere
data mailt u met Marieke Winter. Marieke Winter is afgestudeerd regressie- en reïncarnatietherapeute en aangesloten bij
de NVRT. Als therapeute heeft
ze al meer dan 25 jaar ervaring,
o.a. in shiatsu. De lezingen vinden plaats aan de Schaepmanlaan 22, Uithoorn.
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Schoolreisje obs Toermalijn
Uithoorn - Donderdag 23 mei zijn de leerlingen van obs Toermalijn op schoolreisje
geweest. Aanvankelijk zouden de leerlingen van de groepen 1, 2 en 3 naar de Linnaeushof gaan, maar aangezien de weersverwachting veel regen en kou voorspelde
werd er besloten om naar een binnenactiviteit op zoek te gaan. Na enig koortsachtig geregel van ouderraad en directie, werd
KidZcity voor deze dag geboekt. KidZcity is
een groot indoor attractiepark in Utrecht.
Rond 9.00 uur vertrokken de bussen en na
een voorspoedige reis kon er na aankomst
naar hartenlust gespeeld worden. Onder begeleiding van ouders en leerkrachten gingen de kinderen langs alle attracties. Er was
een familieglijbaan waar je in een zak gezeten vanaf kon roetsjen. Ook waren er o.a.
botsautootjes, balloonride, KidZcity kasteel,
klimdoolhof, lasergames en een paardencarrousel. Rond 12.00 uur was er tijd voor
een patatje en een pakje drinken. Nadat
dit was opgegeten en gedronken stonden
de kinderen alweer te trappelen om verder te gaan spelen. Na enkele bloedstollende ritten in de botsautootjes en enerverende rondjes in de balloonride gingen de kinderen een ijsje eten. Hierna nog enkele ritjes in de paardencarrousel en een beklimming van het KidZcity kasteel, waarna aan
deze fijne dag helaas een einde kwam. Na
een korte busreis terug naar Uithoorn stonden de ouders vol verwachting hun kind op
het parkeerterrein op te wachten.
Voor de bovenbouw was dit schooljaar attractiepark Drievliet de bestemming. Duistere wolken stapelden zich op toen de bussen richting Den Haag reden. Bepakt en bezakt met de juiste kleding en bewapend tegen de voorspelde regen zat desondanks de
stemming er goed in. Al tijdens de heenreis
brak de zon door de bewolking heen, dat gaf
een goed vooruitzicht voor de rest van de
dag. De leerlingen hebben zich de hele dag
kunnen uitleven op alle attracties die Drievliet biedt. Na een dag met lachende gezichten, -soms wat angstige bij het zien van die
spannende draaimolen- , kunnen we ook
voor de midden – bovenbouw spreken van
een geslaagde dag.
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Deelname groepsaankoop
zonnepanelen tot 10 juni
Uithoorn - Het project SamenZonneEnergie in Noord-Holland is dit
voorjaar al van start gegaan. Tot dan
kon men zich gratis en vrijblijvend
tot 20 mei inschrijven voor informatie over de groepsaankoop van
zonnepanelen. Die termijn is echter
verlengd. Huis- (en dak-) eigenaren
kunnen zich nu nog tot 10 juni aanstaande inschrijven. Dat laat de gemeente Uithoorn weten.
Na een succesvolle eerste groepsaankoop zonnepanelen organiseerden 19 Noord-Hollandse gemeenten, waaronder de gemeente Uithoorn, samen met iChoosr vanaf 1
april 2013 een tweede grootschalige aankoop onder de naam SamenZonneEnergie. Het afgelopen
jaar heeft SamenZonneEnergie circa 20.000 zonnepanelen op NoordHollandse daken geplaatst. Met de
tweede actie hopen de Noord-Hollandse gemeenten en iChoosr dat
er nog meer duurzame energie
wordt opgewekt in Noord-Holland.
Via amenZonneEnergie kunnen alle dak- en huiseigenaren in NoordHolland tegen een goede prijs/kwaliteit verhouding eenvoudig een
zonnepanelensysteem aanschaffen.

Belangstellenden kunnen zich daarvoor gratis en vrijblijvend inschrijven via de website www.samenzonneenergie.nl. Op deze website vindt
u veel meer informatie over zonnepanelen, het rendement, subsidie
enzovoort.
Ook huurders kunnen zich inschrijven, indien zij toestemming hebben van de verhuurder. Woningcorporatie Eigen Haard geeft huurders van eengezinswoningen toestemming, indien zij voldoen aan
haar voorwaarden. Tot nu toe hebben zich voor deze fase al meer dan
10.800 belangstellenden ingeschreven. Ook wethouder duurzaamheid
Ria Zijlstra heeft gekozen voor zonnepanelen en zegt hierover: “Uit eigen ervaring kan ik zeggen dat er
dankzij zonnepanelen op mijn dak
al heel wat kilowattuur is opgewekt.
De kosten van de energierekening
gingen daarbij drastisch omlaag.
Op die manier haal je je investering
er op den duur weer uit en kan het
zelfs geld opleveren! Daarnaast is
SamenZonneEnergie ook nog eens
goed voor de locale en regionale
werkgelegenheid.”

Goede investering
Na sluiting van de inschrijfperiode
vindt er een veiling plaats. De veiling
voor de groepsaankoop van zonnepanelen in Noord-Holland; SamenZonneEnergie, is verplaatst van 21
mei naar 11 juni. Het uitstel van de
veiling heeft te maken met de onzekerheid omtrent de importheffingen.
De Europese commissie heeft een
onderzoek ingesteld naar de mogelijkheid om importheffingen op Chinese zonnepanelen in te stellen. Op
6 juni wordt een besluit genomen
over deze eventuele heffingen die
dan met terugwerkende kracht kunnen worden ingevoerd. Hierdoor zijn
Nederlandse leveranciers momenteel terughoudend om inkooporders
te plaatsen. Na het besluit op 6 juni hebben leveranciers weer duidelijkheid en zekerheid over de prijzen
die zij voor met name Chinese zonnepanelen moeten betalen, waardoor ze weer scherpe biedingen
kunnen doen in de veiling. De deelnemende leveranciers moeten aan
strenge kwaliteits- en servicevoorwaarden voldoen. Het beste bod
uit de veiling wordt aan alle deelnemers aangeboden. De deelne-

mers worden goed geïnformeerd en
kunnen vooraf inzage krijgen, zodat
ze weloverwogen kunnen beslissen
of ze gebruik willen maken van het
aanbod. Wanneer de deelnemer het
aanbod accepteert, worden levering
en installatie van de zonnepanelen
volledig verzorgd, inclusief alle bijkomende werkzaamheden. Vanaf 17
juni aanstaande wordt het aanbod
naar alle deelnemers verstuurd, dat
nog tot en met 28 juli kan worden
geaccepteerd. Indien de deelnemer
het aanbod accepteert, wordt de levering en installatie van de zonnepanelen volledig verzorgd, inclusief
alle bijkomende werkzaamheden.
De aanschaf van een zonnepanelensysteem juist in 2013 is een goede investering. De kosten voor een
zonnepanelensysteem zijn eenmalige kosten die dit jaar door twee
overheidsmaatregelen worden verlaagd. Dit betreft de onlangs tijdelijk (t/m 28 februari 2014) ingevoerde btw-verlaging op het installatiewerk (van 21% naar 6%, bij woningen ouder dan 2 jaar) en het laatste
jaar waarin de Rijksoverheid subsidie voor zonnepanelen beschikbaar
stelt. Deze subsidie kan oplopen tot
maximaal 650 euro per zonnepanelensysteem.
Informatieavonden
Tijdens de acceptatieperiode zal
er in alle deelnemende gemeenten een informatieavond plaatsvinden. Tijdens deze avond wordt een
uitleg gegeven over het aanbod en
is er ruimte voor een zogenaamde ‘pre schouw’. De winnende leverancier zal tijdens deze avonden
de mogelijkheid bieden om met een
team van experts een korte schouw
(quick scan) te doen aan de hand
van meegenomen informatie en foto‘s. Op deze manier kan kort worden gekeken of het waarschijnlijk
is dat het aantal panelen dat u als
deelnemer wenst ook daadwerkelijk op het dak past. Als u zich heeft
ingeschreven voor 11 juni, ontvangt
u in de weken daarna een uitnodiging voor de info avonden. Wilt u
meer weten, kijk dan op de website www.samenzonneenergie.nl of
bel met 0800-4246677 (bereikbaar
van maandag t/m vrijdag van 9.00
tot 17.00 uur).

Tuin van
Bram de Groote
houdt zondag een
open dag
Uithoorn - Zondag 2 juni is het
weer open dag in de Tuin van
Bram de Groote.

uitgebreid met een kweepeer en
een juttepeer en veel fruitbomen
bloeien volop.

De tuin van Bram is in de lente
synoniem met veel bloeiende bollen. Na de sneeuwklokjes, narcissen en krokussen is het nu de
beurt aan de wilde hyacinten, het
driekantig look en het daslook.

U kunt op deze open dag proeven
van heerlijke biologische kweepeergelei, bereid van kweeperen
uit de tuin van Bram..

Maar ook andere voorjaarsbloeiers zijn volop aanwezig. Denk
maar aan de donkere ooievaarsbek, het roze winterpostelein, de
voorjaarszonnebloem en natuurlijk de azalea’s. De boomgaard is

U bent zondag a.s. tussen 13.00
en 16.00 uur van harte welkom
om te genieten van al dit moois.
De open dag is dit jaar weer onderdeel van de Amstellanddag.
Op deze dag zijn er veel natuuractiviteiten in het Amstelland
opengesteld voor publiek.

Uitslaande brand in
bedrijvenloods De Kwakel
De Kwakel - Een uitslaande brand
in De Kwakel heeft vorige week
dinsdag voor veel schade gezorgd.
De brand woedde in een bedrijvenloods bij zowel een botenbedrijf als
een bedrijf met decoratiematerialen.
De brandweer werd rond kwart voor
vijf gealarmeerd voor een brand aan
de Voorling.
De brand was al snel uitslaand en
meerdere voertuigen zijn ingezet
om uitbreiding te voorkomen. Door
adequaat ingrijpen bleef de brand
beperkt tot het botenbedrijf en het
bedrijf met decoratiematerialen.
De schade bij deze bedrijven is
groot. Na een kleine twee uur werd
het sein brandmeester gegeven.
Hoe de brand is ontstaan is onduidelijk en wordt onderzocht. Er zijn
geen gewonden gevallen.
Foto: Angelique van Elteren

Mooie eerste plaats voor
kanopoloërs KVDRV-jeugd
De Ronde venen - Het jeugdteam
uit De Ronde Venen heeft een prima resultaat geboekt bij toernooi
van Rijnland in Leiderdorp. Alle vier
de wedstrijden werden gewonnen.
Het jeugdteam worstelt nog met de
samenstelling en het probleem van
het ontbreken van een vaste keeper
is nog niet opgelost.
Maar het team heeft in het minitoernooi goed gepresenteerd. Het
team had welliswaar nog wat versterking maar het liet zien dat alle
spelers kunnen scoren. Vooral het
jagen ging goed en de ‘break’ die
daar dan uit volgde heeft een aan-

tal doelpunten opgeleverd. Het onderling elkaar de bal toespelen ging
goed en ook het positie kiezen voor
het doel.
De verdediging was nog niet helemaal perfect en daar missen de spelers nog wat kracht. In dit toernooi
speelde dat nog niet zo’n rol. In de
wedstrijden voor de NK competitie
zal dit zwaarder worden.
De uitslagen zijn als volgt:
KVDRV–Rijnland
5-1 en 6-1
KVDRV–Michiel de Ruyter
2-1 en 5-2

KDO dames winnen
7x7/35+ toernooi
De Kwakel - In navolging van het
bij heren populaire 35/45+ voetbal heeft de KNVB nu ook voor damestoernooien voor deze leeftijdscategorie opgezet. Op een half veld
wordt er met teams bestaande uit
zeven speelsters tegen leeftijdgenoten gespeeld. De wedstrijden duren
een kwartier. Vrijdag stond voor de
35+ dames een toernooi op het programma bij Hercules in Utrecht. Het
idee om hier aan mee te doen leefde al een tijd bij enkele dames van
de afdeling KDO zaalvoetbal en al
snel hadden zij een team bestaande
uit negen dames van het veldvoetbal
en zaalvoetbal bij elkaar. Nog wat
onwennig startte KDO tegen OVC
’85, die duidelijk al wat meer ervaring had met dit speltype. Aan beide
kanten vielen er kansen te noteren,
maar Christien wist voor KDO de
winnende treffer binnen te schieten.
De tweede wedstrijd tegen Buitenboys liet zien dat KDO gewend raakte aan het halve veld en de manier
waarop gespeeld moest worden. In
korte tijd creëerde KDO goede kansen, al was het een eigen doelpunt
van Buitenboys wat de wedstrijd
openbrak. De tijd begon te dringen,
maar vlak voor het eindsignaal gooide Margo de wedstrijd in het slot
door de 2-0 aan te tekenen. De dames van KDO kregen steeds meer
plezier in het toernooi en dat was
zeker niet alleen vanwege de winstpartijen. Ook het spelen tegen leeftijdgenoten op gelijkwaardig niveau
droeg zeker bij aan het goede gevoel
dat zich van KDO meester maakte.

Flow
Tegenstander nummer drie, Dieren,
werd slachtoffer van de flow waarin
KDO zat en mocht de handen dicht
knijpen dat KDO van de vele kansen er maar drie verzilverde. Roos,
Ellis en Christien waren dit keer de
makers van de doelpunten. Met deze uitslag was KDO al verzekerd
van een plek in de finale, maar fanatiek als de dames nog zijn wilden
zij ook de laatste wedstrijd winnen.
AVW bood lang goed tegenstand,
maar kon niet verhinderen dat ook
deze wedstrijd, door een goal van
Gea, winnend werd afgesloten door
KDO.
In de finale trof KDO VVAC en voor
het eerst begonnen de zenuwen toe
te slaan. VVAC had een zeer behendige spits, die de verdediging handen vol werk bezorgde. Annemiek
kon met kunst- en vliegwerk haar
doel schoon houden en de finale
leek te eindigen in 0-0.
Vlak voor tijd, zoals het in een finale
eigenlijk hoort, scoorde Gea tot opluchting van heel KDO de 1-0. VVAC
kon de laatste minuten niet meer
aanzetten en na het laatste fluitsignaal konden de handen de lucht in.
KDO werd beloond met een heerlijke vlaai, want na 30 jaar voetbal is er
thuis geen plek meer voor een beker. Zeer tevreden en trots keken de
dames van KDO terug op hun debuut in het 7x7 / 35+ voetbaltoernooi en hopen zij dit nog een mooi
vervolg te gaan geven.
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Fiesta Mexicana

bij KDO wederom groot succes!
De Kwakel - Afgelopen weekend vond op het
complex van KDO voor de 38ste keer het Sport en
Spel-weekend plaats. Het thema van het weekend was ‘Fiesta Mexicana’ en 290 kinderen verdeeld over 15 groepen zijn het hele weekend
vermaakt met allerlei activiteiten. De groepen
hadden namen die in het thema passen. Zo waren daar bijvoorbeeld de Tequila’s, de Corona’s,
De Gringo’s, De Albondidas, De Sombreros en de
Banditos. Het Sport en Spel-weekend is voor de
gehele jeugd uit De Kwakel die in groep 4 tot en
met 8 van de basisschool zit. Tevens kunnen kinderen die bij KDO sporten en in deze categorie
vallen meedoen.

Vrijdag

Vrijdagmiddag om 16.00 uur kwamen de eerste
kinderen het tentenkamp binnen om zo snel mogelijk een mooie slaapplaats uit te zoeken. Nadat iedereen een plekje had gevonden was het
tijd voor de opening. Het weekend werd doorgenomen en vervolgens gingen de leiders en leidsters het openingsspel spelen. Onder luide aanmoedigingen moesten ze een hindernisparcours
afleggen. Het openingsspel werd gewonnen door
De Ariba’s. Na het openingsspel gingen de ouders en andere belangstellenden weer naar huis
en de groepen eten. Na het eten, verzorgd door
de eetgroep, was het tijd voor de groepsfoto en
het groepsspel, gevolgd door de disco. Iedereen
was prachtig gekleed en het werd een gezellige
boel. Kinderen die even geen zin in de disco hadden konden zichzelf vermaken met allerlei spelletjes of de Mexicaanse bingo spelen. Na de disco terug naar het tentenkamp waar het nog wel
eventjes onrustig bleef.

Zaterdag

Toch moest iedereen zaterdag weer vroeg op en
gingen de groepen één voor één naar Poldersport. Daar was een parcours uitgezet van spelen
op het land en over het water. Er werd fanatiek
geklommen, over de sloot geslingerd, buik gegleden en nog veel en veel meer. Iedereen had
het hier enorm naar de zin. Het was ook helemaal
niet erg om nat te worden. Voor de tweede keer
kwamen ook de G-voetballers naar Poldersport
waar ze een aangepast parcours hebben gevolgd.
Rond de middag gingen de groepen weer terug
naar het Sport en Spel-terrein om, na de lunch,
te starten met het middag programma. De materiaalploeg had weer flink uitgepakt met het circuit, de midgetgolf, atletiek en The Battle. Overal waren weer nieuwe spelen te bewonderen.
Naast deze spelen was er ook nog creatief. De dames van de creativiteitsploeg hadden bedacht
om de kinderen een poncho en een sombrero te
laten maken en de leiders maakten een piñata.

Zaterdagmiddag

Na het middagprogramma eerst natuurlijk patat eten waarna het avondprogramma begon.
De groepen werden in drieën gedeeld en elk uur
was er een wissel tussen de drie verschillende onderdelen van het avondprogramma. Er was in de
grote sporthal een circuit uitgezet waarbij de kinderen allemaal opdrachten moesten doen variërend van een quiz tot reuze mikado. In de kleine sporthal kregen de kinderen een salsa workshop waarbij zowel de leiding als de kinderen de
grondbeginselen van het salsa dansen werd bijgebracht. In de kantine streden de groepen tegen elkaar in een speciale editie van The Voice
Kids voorzien van commentaar van de echte juryleden. Na afloop van het avondprogramma weer
terug naar de tenten om, na een drukke dag, snel
in slaap te vallen.

Zondag

Zondag gingen de kinderen verder met de spelletjes van de zaterdagmiddag. Het was de gehele dag goed druk en er liepen vele bezoekers over
het terrein. Het weer zat ook mee en was beter dan hetgeen in het begin van de week werd
voorspeld. Nadat iedereen klaar was met alle
evenementen werd om 16.45 uur het 38te Sport
en Spel weekend in het bijzijn van vele ouders,
opa’s, oma’s, broertjes, zusjes en andere belangstellenden gepast afgesloten. De groepen kwamen met hun poncho’s, sombrero’s en de piñata
het handbalveld opgelopen. De kampstaf had de
mooiste piñata gekozen en deze werd kapot geslagen waarna er snoepjes voor de kinderen uitkwamen. Deze piñata was gemaakt door de Cactussen. Na een korte terugblik op het weekend
kwam met het lopen van een grote polonaise dit
Sport en Spel weekend tot een eind.
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Meisjes van KDO MD2 kampioen
Tot aan de laatste drie wedstrijden
van het seizoen hadden ze nog
niet tegen elkaar gespeeld. Dus
op naar Ouderkerk dat op dat moment, net als KDO, ook 7 wedstrijden had gewonnen.
Met nog twee wedstrijden te gaan
werd het wel spannend voor iedereen. Na een spannende wedstrijd werd het 2-1 voor de meiden
van KDO. Wedstrijdnummer negen werd ook door KDO gewonnen. Afgelopen zaterdag kwam
Ouderkerk bij KDO op bezoek en
bij winst of gelijkspel waren de
meiden kampioen. Er waren zoveel
supporters van de uit- en thuisclubs dat de tribune op het hoofdveld vol zat. Dit zorgde ervoor dat
zelfs de coaches er zenuwachtig
van werden. Maar goed, na een
paar gemiste kansen was het toch
KDO dat scoorde. Na in de tweede
helft ook nog de 2-0 te hebben gescoord kon de titel de meiden niet
meer ontgaan.

De Kwakel - Dit jaar speelden de
meisjes van de MD2 voor het eerst
op een groot veld. Voor de winter-

stop zijn ze als vierde geëindigd en
waren klaar voor de tweede helft
van het seizoen. Ondertussen ble-

ven de meiden maar winnen zelfs
tegen, de toen nog koploper, Ouderkerk MD1.

De bloemen en de medailles kwamen tevoorschijn. Ilse.l, Femke,
Ilse.V., Flinn, Dena, Misty, Robin,
Rosalie, Jette, Daniek, Isabel, Allisa, Stefanie, Imke en Luna: meiden, van harte gefeliciteerd. Met
‘We are de Champions’ uit de
speakers werden ze ontvangen in
de kantine van KDO voor een zeer
verdiend klein feestje.

Broers Mart en Rink plaatsen
zich voor het NK Acrogym
Jury
In de meivakantie lieten de broers
hun oefeningen op de halve finale
aan een strenge jury zien.
Alle oefeningen werden beloond
met een prachtige score wat hen
een ticket naar het NK opleverde.
Rink zal samen met zijn acropartner
Phoenix op 8 juni zijn NK draaien in
Oss. Mart en Fleur gaan op 15 juni
naar het “grote NK” in Ahoy!
Op dit NK is niet alleen Acrogym
te zien, maar zijn alle gymnastische
sporten vertegenwoordigd.
GVM’79 is erg trots op de Uithoornse broers, die door hard werken nu
al voor het tweede jaar op rij samen de vereniging vertegenwoordigen op het NK. De broers raden alle jongens (en meisjes) in de omgeving van Uithoorn aan om ook eens
te gaan kijken bij de acrogymafdeling van GVM (www.gvm79.nl)
Uithoorn - De broers Mart en Rink
Visser uit Uithoorn doen al een aantal jaren fanatiek aan Acrobatische
Gymnastiek (kortweg Acrogym). Samen met hun acrobatiek partner
trainen zij 2 à 3 keer in de week om
de elementen onder de knie te krijgen.

Vooral voor jongeren met een dansof gymnastiekachtergrond kan
Acrogym nog lange tijd een enorme
uitdaging bieden!

Deze elementen worden middels
dans en individuele acrobatiek aan
elkaar gemaakt tot een prachtige oefening. Je moet hierbij denken aan een spectaculaire oefening waar prachtige houdingen
worden afgewisseld met hoge salto’s. Een vergelijking met “cirque du
soleil” is dan ook niet onterecht. De
beide broers trainen bij GVM ‘79 in
Mijdrecht onder leiding van trainster Esther de Vries.
Zij is al jaren bezig om de acrogymafdeling op een hoger niveau
te krijgen en dat gaat haar goed af.
Door de goed opgebouwde kracht
en lenigheidstraining zijn Mart en
Rink in de afgelopen jaren steeds
meer onderdelen gaan beheersen
en komt Mart dit jaar zelfs op het 2
na hoogste niveau in Nederland uit.

Op de foto de kampioenen Isabelle, Rick, Jesse,
Hruy, Bart, Timo, Damien, Dean, Ian.

Legmeervogels E12
kampioen
Uithoorn - Vorige week dinsdagavond stond de laatste wedstrijd
van het seizoen op het programma, en wat voor een! Het was de
wedstrijd om het kampioenschap
tegen Pancratius.
Het team van de Legmeervogels
E12 wist dat de enige optie om de
titel te pakken was, winnen. Bij
gelijkspel zou het kampioenschap
naar AFC gaan en bij verlies zou
Pancratius kampioen worden.
Aan het begin van de wedstrijd
zat de spanning nog wat in de benen. Legmeervogels had het betere van het spel, maar ondanks
goede kansen wisten hun jongens niet te scoren. Een voetbalwet is dan dat het doelpunt aan
de andere kant valt; en ja, het
eerste schot van Pancratius was
dan ook een goal. Vlak voor rust
maakte E12 gelijk, en met deze
stand en de wetenschap dat AFC
virtueel kampioen was, gingen ze
de rust in.

Legmeervogels B1
zaterdag handhaaft
zich in de hoofdklasse
Uithoorn - De B1 zaterdag van de Legmeervogels, spelend in de hoofdklasse, heeft zich dit seizoen wederom weten te handhaven in deze competitie. Met
nog 3 wedstrijden te gaan moesten er nog
3 punten behaald worden om geheel veilig te zijn. Dit moest gebeuren tegen de
nummers 5, 2 en 1, maar in een geweldige
eindspurt werd er 1 gewonnen en 2 keer
gelijk gespeeld. Daarmee werd met 22 gespeelde wedstrijden een puntentotaal be-

haald van 26 punten waarmee een verdienstelijke 7e plaats werd behaald. Een
manco dit seizoen bleek het scorende vermogen te zijn, dat grotendeels te wijten viel
aan een aantal langdurige blessures. Hierdoor moesten regelmatig in de posities geschoven worden. Desalniettemin heeft dit
team onder leiding van coach/trainer Yassine El Hamami een goede prestatie neergezet en kan er weer naar het volgende
seizoen worden uitgekeken.

De peptalk in de rust had de jongens goed gedaan, en door beide partijen werd na rust, hard gestreden. 2 doelpunten leken een
veilige marge te geven, maar Pancratius perste er nog een slotoffensief uit wat resulteerde in 3-2
en een marge van slechts 1 doelpunt. Dankzij een aantal goede
reddingen en een enorme werklust werd Pancratius wel gevaarlijk, maar konden ze niet scoren.
Het laatste doelpunt vlak voor het
einde, zorgde voor de bevrijdende 4-2. Onder luid gejuich werden
de bloemen en medailles in ontvangst genomen, de champagne
ontkurkt en kon er feest gevierd
worden.
Na een wisselend seizoen, met
goede en minder goede wedstrijden, maar na een enorme eindspurt, kan trainer Rick trots zijn
op de jongens (en andersom).
Supergoed gedaan jongens, en
ga vooral lekker zo door.

KDO F1 kampioen!!
De Kwakel - Op woensdag(avond)
22 mei, met een heerlijk zonnetje
erbij, was de laatste wedstrijd van
het seizoen voor de mannen van
KDO F1. En niet zomaar een wedstrijd: ze konden kampioen worden!!! Maar dat gold ook voor de tegenstander: want als de Legmeervogels zou winnen, waren zij kampioen! Heel veel enthousiaste, hondstrouwe supporters (het hele seizoen
overigens al aanwezig langs de lijn,
bij weer of geen weer... en heerlijke koffie en appeltaart) bestaande
uit ouders, opa’s, oma’s en de echte
voetballiefhebbers hadden zich om
het veld opgesteld. Uiteraard keken
zij ook uit naar deze wedstrijd met
gespannen hoofden en bibberende
benen. En het werd ook een echte
‘kampioenswedstrijd’ met alles erop
en eraan! En ook nog een echte ouderwetse derby! De Legmeervogels
kwamen om te winnen en voetbalden goed en vol beleving, maar dat
deed KDO ook! KDO had gedurende de wedstrijd het betere van het
(veld)spel. Levi keepte uitstekend en
haalde er weer een paar mooie ballen uit. Thierry en Bjorn waren zoals
gewoonlijk weer ‘rotsvast’ achterin
en lieten zich niet gek maken. Stevig
in de duels en met veel rust in hun
spel bouwden zij keurig van achteruit op. Cain en Olof speelden wederom met passie, overzicht, creativiteit en gevaarlijk aanvallend voetbal. Ticho zette de lijnen uit in het
veld en dirigeerde als middenvelder
en aanvoerder zijn team naar voren!
Fabian en Job zetten op een gedreven wijze de tegenstander vroeg onder druk en zochten een weg naar
het doel van de Legmeervogels.
Aanval
Toen kwam de eerste ontlading: het
werd 1-0 voor KDO door een schit-

terend opgebouwde aanval. Hierna volgden meer kansen, maar het
lukte niet om het snel af te maken.
Mede door een sterk spelende aanvoerder van de Legmeervogels die
overal op het veld te vinden was,
nam de druk op KDO toe. Dit leidde
nog voor de rust tot een onnodige
1-1, maar het was zeker verdiend.
In de tweede helft nam KDO weer
het initiatief in handen en uiteindelijk scoorde KDO vlak voor tijd 2-1
door ‘mooi’ tikkie - tik werk van
KDO! De Legmeervogels kregen
vlak voor tijd van een prima fluitende scheidsrechter nog een vrije trap
dichtbij bij het doel van KDO. Die
ging gelukkig via de lat over. Hierna
speelde KDO de wedstrijd gecontroleerd uit en na het laatste fluitsignaal gingen de armen van de spelers de lucht in met veel gejuich en
gejoel.
Datzelfde deed ook de trainersstaf
van KDO bestaande uit Alex, Mathijs, Patrick en Martin. Hierna kregen de spelers van KDO de felicitaties van de leiding en spelers van de
Legmeervogels. Op hun beurt kregen zij hiervoor weer applaus van de
KDO spelers en het publiek! Voetbal
Nederland: zo kan het dus ook...!!
De tocht ging vervolgens naar de
kleedkamer en de spelers gingen
met de ‘voetbalkleren’ nog aan douchen, er werd gezongen ‘kampioenen ole ole... we’re The Champions..’
en toen zij de kans schoon zagen,
trokken de spelertjes Martin, met de
ontkurkte fles Champagne nog in
de handen, met kleren en al aan onder de douche! Het was een mooie
afsluiting van een schitterend seizoen voor KDO F1. Een verdiende
kampioen in de voorjaarscompetitie.
Bedankt mannen, jullie hebben het
allemaal goed gedaan!

Legmeervogels D2 toernooiwinnaar in Rosmalen
Uithoorn - De jongens van Legmeervogels D2 speelden afgelopen
zaterdag een toernooi in Rosmalen.
Er moesten 4 wedstrijden gespeeld
worden. De eerste wedstrijd moest
er gevoetbald worden tegen OJC
Rosmalen. Grote jongens en een
jaar ouder. De jongens keken al vrij
snel tegen een achterstand aan. Ze
bleven strijden en dit werd beloond.
De wedstrijd eindigde in een 2–1
overwinning.
De tweede wedstrijd: Nuenen. Een
moeizame wedstrijd. De ploeg uit
Nuenen drong wel aan en zette
veel druk maar gelukkig voor Legmeervogels werd er niet door Nuenen gescoord maar wel door Leg-

meervogels, 1-0 winst. De volgende wedstrijd stond op het programma. Sportclub Woezik, een team uit
Wijchen. Altijd lastig. Maar de Legmeervogels geven niet op en deze
wedstrijd werd winnend afgesloten
met 2 doelpunten.
De laatste wedstrijd. De jongens
dachten dat ze er al waren maar de
wedstrijd mocht niet verloren worden. Gelijkspel was genoeg. Dit zag
je terug aan het spel. Er werd slordig gespeeld en niet gescoord. Gelukkig deed de tegenpartij Kerkwijk
dit ook niet. Gelijkspel en daardoor
werd Legmeervogels toernooiwinnaar.
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Een bloedstollende finale
laddercompetitie bij BVK
Zondag een grandioze Dance
uitvoering van KDO DAG
De Kwakel - Zondag 2 juni a.s. is
het weer zover! Van 14.00 tot 15.00
uur vindt weer de jaarlijkse dansuitvoering van KDO DAG plaats in
de grote zaal van KDO. Tijdens deze uitvoering laten vier dansgroepen
en de Zumba groep van KDO DAG
zien wat zij het afgelopen seizoen
hebben geleerd. Daarnaast is er ook
een gastoptreden van de Hiphop
selectiegroep Samcrewnized. Vanaf 13.30 uur is de sporthal van KDO

aan de Vuurlijn in De Kwakel geopend voor publiek en iedereen is
welkom. De toegangsprijs bedraagt
twee euro voor volwassenen en een
euro voor kinderen t/m 12 jaar. Alle
dansers zijn erg enthousiast om een
mooie show voor u neer te zetten!
Omdat wordt verwacht dat vele toeschouwers enthousiast worden en
zelf willen proberen of dit iets voor
hen is, zal voor kinderen van 9 t/m
14 jaar vanaf 4 juni een Streetdan-

ce, Hip-hop workshop georganiseerd worden. Voor tien euro kan
je 4 dinsdagavonden van 19.00 tot
20.00 uur vrijblijvend meedoen. Volwassenen kunnen in de maand juni
voor vijftien euro een zomerabonnement nemen en verder vrijblijvend
een keer per week bij KDO DAG komen sporten.Voor nadere informatie kijk op www.kdo.nl, mail naar
kdodag@hotmail.nl of bel naar Corina Smit, tel. 0297-540032.

De Kwakel - In de strijd om de
hoofdprijs in de laddercompetitie bij bridgevereniging BVK wordt
geen middel geschuwd om de concurrentie zand in de ogen te strooien. Zo gaven Wim en Rita Ritzen, het enig overgebleven paar
dat de ogenschijnlijk onbereikbare Nelly Vork en Andre Verhoef nog
enigszins in het vizier had, vorige
week aan dat zij op de slotavond
niet van de partij zouden zijn. Hierdoor wisten Nelly en Andre precies
wat hen te doen stond en dat mocht
geen probleem zijn. Die kwamen
dus redelijk ontspannen de bridgearena in Dorpshuis De Quakel binnen met het idee om na 24 spelletjes gekroond te worden tot winnaar.
Wie troffen zij echter tot hun verrassing aan? Jawel, Wim en Rita, die
de meute om de tuin hadden geleid
en met droge ogen beweerden dat
zij uiteraard niet de slotavond van
de laddercompetitie hadden bedoeld maar die van het seizoen, a.s.
donderdag dus.
Er leek nog geen man overboord

voor Andre en Nelly, want die konden deze avond zich een verlies t.o.v.
Wim en Rita permitteren van circa 9%. Dat kon toch bijna niet meer
misgaan? Of het toch mis ging leest
u in het eerste verslag na de komende jaarvergadering waar de winnaar
bekend wordt gemaakt, maar dat
het zeer dicht bij elkaar is komen te
liggen blijkt wel uit de uitslag:
1 Wim en Rita Ritzen met 66,42%,
2 Nel Bakker-Hans Wagenvoort met
61,42% en 3 Nelly Vork-Andre Verhoef met 57,5% .Bijna 9% minder
dus.
Sterkste
De nummers 3-10 in de einduitslag
kan al bekendgemaakt worden. Na
10 speelavonden eindigden Tiny en
Adriaan Kooyman met 54,27% gemiddeld zeer sterk als 3e, Nel en
Hans werden 4e met 53,66%, Elly en
Jaap van Nieuwkoop 5e met 53,07%,
Anneke Karlas-Jaap Verhoef 6e met
52,73%, Geke en Jaap Ludwig 7e
met 52,48%, Margo Zuidema-Francis Terra 8e met 0,01% gemiddeld
minder, Bep Verleun-Ria van Zuylen
9e met 51,63% en de top 10 werd

gecompleteerd door Truus en Piet
Langelaan met 51,61%, ondanks
hun laatste plaats deze avond.
De 9e plaats van Bep en Ria werd
mede bereikt door een topscore in
de B lijn van Ria met Gerda Bosboom als gelegenheidspartner deze avond met 63,19%. 2e in deze
lijn werden Tiny en Han Mann met
58,33% en het erepodium werd volgemaakt door Trudy Fernhout en
Thecla Borggreven met 57,99%.
Irene Egberts en Herman Koperdraad stonden na 9 avonden op een
onverwachts hoog gemiddelde van
iets boven de 50%. Helaas konden
zij dat door hun laatste plaats op
deze memorabele 23e mei net niet
vasthouden, maar zij kunnen toch
terugkijken op een sterke serie.
In de C-lijn haalden Henny en Jan
van der Knaap weer eens uit met
64,17%. Toos Boerlage en Annie
Lauwers eindigden de laddercompetitie prima met een 2e plaats
(58,75%) en de laatste verslagwaardige score werd behaald door Tonny Godefroy en Harrie Rubens met
57,08%, waarmee zij dus 3e werden.

KDO 1 na één seizoen
terug in vierde klasse

Finale vol verrassingen bij
Bridge Club de Legmeer

De Kwakel - Voor het eerste elftal van KDO stond afgelopen zondag de uiterst belangrijke tweede
nacompetitiewedstrijd tegen DWSV
op het programma. Na de 0-2 thuisnederlaag op tweede pinksterdag
moesten de Kwakelaars met minimaal drie doelpunten verschil winnen om zich te plaatsen voor de
tweede ronde van de nacompetitie.

Uithoorn - Niet hei roepen voordat
je over de brug bent, bridge blijft
toch onvoorspelbaar, gelukkig!

de paren zes tot twaalf die allen tussen de 50,61 en 50,04% gemiddeld
bleven, hoe zo spannend!

Dat ondervond Ruud Lesmeister,
tot het begin van de laatste avond
ogenschijnlijk onbedreigd aan kop
en na de laatste kaart gevloerd door
Cora de Vroom & André van Herel. Laatstgenoemden behaalden
een torenhoge score van 67,08% en
troefden daarmee letterlijk Ruud af
die als vierde op 52,92% bleef steken en zo de eerste plek in de eindstand van de A-lijn aan hen verloor.
Hij miste wel is waar z’n vaste maat,
maar toch! Gerda Schavemaker,
voor deze keer met Wim Slijkoord,
werd keurig tweede met 59,17% gevolgd door Jan Egbers & Ben Remmers die als derde op 55% uitkwamen.

Debutanten
De opvallende debutanten Anja de
Kruijf & Rob Bakker ondervonden
dat wie hoog staat diep kan vallen. Vorige week nog bovenaan, nu
na een desastreuze zitting nog net
aan veilig, het vormt natuurlijk wel
je karakter. In de C-lijn was het weer
“himmelhoch jauchzend”na het
“zum Tode betrübt” van de vorige
week voor Henny Heijnen & Anneke
Bonink. Ze wisselen consequent de
laatste met de eerste plek af wat nu
63,33% en groot applaus opleverde.
Mieneke Jongsma & Anneke Wijmans bekroonden hun tweede positie van 59,58% met promotie. Anneke Houtkamp & Marianne Jonkers
werden derde met 57,50%, waarna Map Kleingeld & Mieke Peeters
en Tini Lotgerink & Jeanette Vermey volgden als vierde en vijfde met
55,83 en 55%. Naast Mieneke en
Anneke mogen Lidy Krug & Ada van
Maarseveen, Gerda Bosboom & Anneke van der Zeeuw en Atie de Jong
& Evert Wevers het in de B-lijn proberen. Volgende keer de slotdrive
van dit seizoen, waarna op woensdag 5 juni met de zomerdrives
wordt gestart die tot en met woensdag 28 augustus in de barzaal van
sporthal De Scheg worden gehouden. De kosten bedragen 5 euro per
paar per keer en het inschrijven is
per week vanaf 19.15 uur in de zaal
of per e-mail: gerdaschavemaker@
live.nl en per telefoon 0297567458.
De aanvang is om 19.45 uur en voor
elke lijn zijn er flessen wijn voor de
eerste plaatsen.

Een zeer lastige opgave op voorhand, maar KDO ging deze uitdaging in Utrecht met volle moed aan.
Tot genoegen van de vele meegereisde Kwakelse supporters kwam
KDO namelijk na vijf minuten spelen al op voorsprong. Na een strakke bal van Bobby Uitermarkt vanaf
links wist aanvoerder Sven Vlasman
knap de 0-1 binnen te koppen. Vijf
minuten later was het echter DWSV
dat hun eerste kans direct benutte.
Na een geoliede aanval vanaf rechts
werd de linksbuiten met een afgemeten voorzet op maat bediend en
maakte de 1-1.
Een forse tegenvaller voor de ploeg
van trainer Raymond de Jong, maar
KDO gaf zich niet zomaar verloren
en bleef met het gehele team keihard knokken en gaf volop druk
vooruit op de bal. De beloning hier-

voor liet niet lang op zich wachten,
want in de 25e minuut was het Rick
Kruit die uit de scrimmage van een
corner de 1-2 binnenschoot. Toen
diezelfde Rick Kruit drie minuten later uit een fraaie individuele actie
ook de 1-3 scoorde, leek een sensatie in de lucht te hangen voor
KDO. De Kwakelaars kregen na de
1-3 nog diverse mogelijkheden om
de voorsprong verder uit te breiden,
maar verzuimden dit vlak voor rust
te doen.
In de tweede helft kon KDO het hoge spelniveau uit de eerste helft niet
vasthouden en zodoende ontspon
er een gelijkopgaand gevecht op
het sportpark in de wijk Overvecht.
Helaas wist DWSV halverwege de
tweede helft uit een vrije trap de 2-3
te maken en kwam het geloof bij de
thuisploeg terug. Wat KDO vervolgens ook probeerde, het wilde niet
lukken. De tactiek werd in de laatste tien minuten veranderd naar een
3-4-3 systeem met de hoop iets te
forceren, maar kenmerkend voor het
afgelopen seizoen, hadden de Kwakelaars geen geluk in de afronding.
Toen de scheidsrechter na ruim negentig minuten affloot, werd degradatie naar de vierde klasse een feit.

Zesde Rolstoelvierdaagse
Uithoorn - Het Rode Kruis, afdeling Uithoorn/De Kwakel organiseert in samenwerking met woonzorgcentrum Het Hoge Heem dit
jaar voor de 6e achtereenvolgende
keer de rolstoelvierdaagse. Dit jaar
wordt de vierdaagse gehouden van
dinsdag 25 juni t/m vrijdag 28 juni. De start en finish zijn bij Het Hoge Heem aan de Wiegerbruinlaan.
Deelname is geheel gratis en staat
open voor inwoners van Uithoorn
en De Kwakel welke slecht ter been
of aan een rolstoel gebonden zijn.
Mocht u zelf niet over een rolstoel
beschikken dan kan hiervoor gezorgd worden. Er kunnen maximaal
70 rolstoelen mee, dit i.v.m. de capaciteit van de lunchlocaties. Dus
vol=vol. Regencapes zijn ook aanwezig, maar hopelijk zijn die niet nodig. Elke dag om 10.00 uur (vrijdag
om 10.30 uur) staan de koffie en
thee klaar in het restaurant van Het
Hoge Heem waarna het gezelschap
om 10.30 uur (vrijdag om 11.00 uur)
zal vertrekken voor een mooie tocht
van zo´n 5 à 8 km door en rond Uithoorn. Onderweg zal, afhankelijk
van het weer, op één of meerdere
plaatsen gestopt worden voor een

drinkpauze. Ook is er dagelijks een
overdekte locatie waar een eenvoudige lunch zal worden geserveerd
en waar gebruik gemaakt kan worden van het (invaliden)toilet.
De rolstoelen worden geduwd door
inmiddels behoorlijk ervaren vrijwilligers. Veel van deze vrijwilligers lopen en duwen al voor de 6e keer
mee en zijn tevens elke derde donderdag van de maand actief als vrijwilliger bij het Rode Kruis om voor
een kleiner rondje een rolstoel te
duwen.
Rond 15.30 uur is men weer terug
bij Het Hoge Heem. Op vrijdag verwacht men rond 16.00 uur te arriveren waar de deelnemers hopen
te worden ingehaald door familie,
vrienden en andere belangstellenden. De vierdaagse wordt daarna op
feestelijke wijze afgesloten met een
pannenkoekenmaaltijd in het restaurant van Het Hoge Heem.
Voor inlichtingen en aanmelden
kunt u tot uiterlijk vrijdag 14 juni bellen met Erik Zaal, tel. 0297519640 (tijdens kantooruren) of
Jurriën Westera, tel. 0297-565493 of
06 24180055.

Leo wint vlucht Morlincourt
en Ron vanuit Nijvel
Regio - Afgelopen zaterdag stonden 2 vluchten op het programma
voor de leden van postduivenvereniging Rond de Amstel.
De vijfde vitesse vlucht werd er één
vanuit het Belgische Nijvel. De duiven werden gelost om 9:30 uur bij
een N.N.W.-wind die stevig blies,
waardoor de duiven er flink aan
moesten trekken. Het was Ron den
Boer uit Uithoorn die de eerste duif
wist te klokken om 11:55 uur.
Zij vloog met een snelheid van 1291
m/min wat neerkomt op 77 km. p/
uur. Tweede op deze vlucht werd
Leo v.d. Sluis uit Uithoorn en derde werd Theo Kuijlenburg uit Amstelhoek.
Ron werd in Rayon F 7e van de 2227
duiven en Leo 16e.
De tweede vlucht die op het programma stond was de eerste dagfondvlucht. Deze dagfondvuchten
worden normaal gesproken vervlogen over afstanden tussen vijf en
zevenhonderd kilometer. Het was
niet echt ‘duivenweer’ afgelopen zaterdag dus werd de vlucht ingekort

van Orleans ongeveer 525 km. naar
Morlincourt met een afstand van
323 km.
Dit bleek een goede beslissing
van de lossingscommissie. De duiven werden om 08:30 uur gelost en
kwamen vlot en goed naar huis.
Het was Leo v.d. Sluis uit Uithoorn
die in deze vlucht zegenvierde.
Leo die aan een uitstekend seizoen
bezig is klokte één van zijn vaandeldragers, namelijk de “99” als eerste duif. Zij landde om 13:01 uur op
haar hok en zo boekte Leo zijn eerste overwinning bij de oude duiven.
Om de overmacht van zijn hok te illustreren: Leo had maar liefst drie
duiven bij de eerste tien!! De “99”
legde de afstand van 323 km. af met
een snelheid van 71 km. p/uur.
Tweede werd Piet van Schaik uit Uithoorn en derde werd Ron den Boer.
Leo werd met deze prestatie 6e in
Rayon F. van 1066 duiven. Piet 18e
en Ron 33e.
Over Noord-Holland Zuid waar 6119
duiven in concours stonden werd
Leo 23e, Piet 50e en Ron 86e.

Atletiekclub AKU ondertekent
overeenkomst met Oranjewoud
Uithoorn - Afgelopen vrijdag, 24
mei, heeft de ondertekening plaatsgevonden van de overeenkomst tussen Oranjewoud en AKU voor de renovatie en uitbreiding van de atletiekbaan van atletiekclub AKU.Bij de
ondertekening waren aanwezig, op

de foto van links naar rechts, Hans
Mooy-penningmeester AKU, Jaap
Schuurman-projectleider Oranjewoud en Wim Verlaan-voorzitter
AKU. De werkzaamheden aan de
baan starten op 10 juni en zullen
half september zijn afgerond.

De vijfde plaats werd gedeeld door
Lijnie Timmer & Rita Vromen, die
het met twaalf kaarten ook schijnen
te kunnen en Tonny & Otto Steegstra met 51,25%, wat voor de laatste
precies genoeg was om aan de B te
ontsnappen. In deze B- lijn jumpten
Floor & Theo Janssen met 60,07%
naar de hoogste trede en ontsnapten zo gedecideerd aan degradatie, klasse. Hans & Sonja Selman en
Wies Gloudemans & Rie Sudmeijer
bereikten als tweede en derde met
59,38 en 59,03% het bridge Walhalla
en dat ging ook op voor Wouda Roos
& Gijs de Ruiter met hun 56,25% als
vierde. Voor Elisabeth van den Berg
& Maarten Breggeman was de vijfde plaats met 53,75% net genoeg
om in ieder geval tot aan oktober
als B- spelers te over zomeren. Zeer
opmerkelijk was de eindstand voor

Honkballers Thamen winnen
ook van Flying Petrels 2
Uithoorn - Op zaterdag 25 mei
stond de uitwedstrijd bij Flying Petrels 2 uit Purmerend op het programma voor de honkballers van
Thamen. Plaatsvervangend coach
Mike van Rekum, zelf geblesseerd geraakt in de wedstrijd tegen
Hoofddorp, moest het doen zonder
nog drie spelers die door werk en
vakantie afwezig waren.
Pas in de derde inning weet Thamen in scoringspositie te komen
nadat Viktor Leonard met een honkslag op het eerste honk komt. Erik
Veerman brengt hem naar het derde honk met zijn honkslag en een
opofferingslag van Maikel Benner
zorgt voor het eerste punt.
In de vierde inning komt Ingmar van
Kesteren op het eerste honk door
geraakt werper en nadat Barry Siep
vier wijd krijgt kan Ingmar scoren op
een opofferingsslag van Erik. Barry
scoort op een honkslag van Koen
Werkman, 0-3. In de 5e inning weet
Ilja Hardewijn te scoren nadat hij via
vier wijd op de honken was gekomen, 0-4.
De voorsprong werd in de zesde inning verder uitgebreid. Erik en Maikel slaan honkslagen en het veld
van Flying Petrels maakt wat foutjes.
Ilja slaat nog een tweehonkslag en
de mannen gaan de inning uit met
een 0-8 voorsprong. Pas in de gelijkmakende zesde inning weet Flying Petrels wat terug te doen op het

werpen van Maikel. Nadat F. Mijne
via een geraakt werper op het eerste honk komt kan hij scoren na een
veldfoutje en een honkslag, 1-8.
In de zevende inning slaat Gijs Rikken een driekhonkslag waarop drie
Thamenspelers kunnen scoren. Zelf
komt hij met twee van zijn teamgenoten ook nog over de thuisplaat na
een honkslag van Marijn van Ham,
1-14. Het meegereisde Thamen publiek dacht dat het nu wel snel klaar
zou zijn, echter het liep net even anders. Flying Petrels krijgt wat meer
grip op het gooien van Maikel en na
een geraakt werper, tweemaal een
honkslag en vier wijd was de stand
opeens 5-14 en moesten de Thamen heren weer aan slag.
Thamen geeft in de achtste inning
nog wat gas en wat veldfouten van
de Petrels, vier keer vier wijd en een
tweehonkslag van Gijs en honkslagen van Joost Sanders en Ingmar
was de stand opeens weer 5-23.
Flying Petrels mag het aan slag nog
een keer proberen op de vervangende Thamen werper Gijs Rikken,
echter weten geen vuist te maken
op zijn werpen. Na 8 innings blijft de
stand 5-23 en blijft Thamen ongeslagen in de 2e klasse B.
Zondag 2 juni om 14.00 uur staat de
thuiswedstrijd tegen Flying Petrels 1
op het programma op het complex
aan de Vuurlijn te Uithoorn.
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Sfeervolle sportdag groep 7 en 8 de Kajuit
Uithoorn - Onder frisse, maar droge weersomstandigheden hebben de leerlingen van groep 7 en
8 van O.B.S. De Kajuit woensdag
22 mei de jaarlijkse sportdag afgewerkt. Rond half negen druppelden de leerlingen het strijdtoneel binnen (het atletiekterrein van

de AKU) om met elkaar te wedijveren op een tiental sportonderdelen.
Op de atletieknummers 60 meter
sprint, 40 meter hordenloop, kogelstoten, hoogspringen, verspringen
en verwerpen waren punten te vergaren waarmee prijzen in de wacht
konden worden gesleept. Dit afge-

wisseld met leuke competitiespelletjes zoals handbal, penaltyschieten en een heuse tennisworkshop
maakten de sportdag tot een sportief en sfeervol geheel waarbij eenieder aan zijn trekken kwam. Het
was een genot om iedereen fanatiek en respectvol te zien strijden

om de hoogste eer, begeleid door
enthousiaste Kajuitouders en gemotiveerde leerlingen van scholengemeenschap Thamen. Zij zorgden wederom voor een vakkundige
spelleiding en eerlijke puntennotering. De ochtend werd afgesloten
met een heuse 400 meter sprint in

de diverse categorieën. Nog één
keer werd alles uit de kast gehaald.
Alle lopers werden luidruchtig aangemoedigd door hun medeleerlingen wat deze slotafstand tot de
perfecte afsluiting maakte van deze sportieve ochtend. Met een bewijs van deelname op zak keerden

alle deelnemers moe maar voldaan
huiswaarts. Jongstleden maandag
vond de prijsuitreiking plaats in de
aula van de Kajuit. Onder luid applaus werden de winnaars in het
zonnetje gezet en daarmee werd
de inmiddels traditionele sportdag
van de Kajuit definitief afgesloten.

Jeugdrijders UWTC
plaatsen zich voor NK

Afscheid van drie kanjers
van Qui Vive

Uithoorn - Tijdens het districtskampioenschap op zondag 26 mei bij
DTS in Zaandam konden de jeugdrenners voor de laatste keer punten
rijden voor plaatsing van het NK.
In categorie 5 stond Eric Looij voor
UWTC aan de start. Hier ontsnapten twee renners die niet meer ingehaald werden. Eric zat in de eerste deel van het peloton. In de eindsprint eindigde hij als derde van de
groep en werd daarmee 5e in totaal.
Omdat er 5 eindprijzen waren mocht
hij na afloop een beker in ontvangst
nemen.
Eric werd 4e van de jongens en kon
zo zijn puntentotaal nog wat opvijzelen waardoor hij met het NK mee
mag doen. Bij categorie 6 stond
Stijn Ruijter aan de start. Hij reed attent mee voorin maar kon niet voorkomen dat 6 ronden voor het eind
een renner van HRTC uit Hoorn
wegreed.
Alle inloop pogingen en ontsnappingen werden door zijn teamgenoten van HRTC afgestopt, waardoor
hij alleen weg kon blijven. Voor het
peloton werd het toen een massasprint waarin Stijn 6e werd en dus

De Kwakel - Na een 2 weken geen
wedstrijden was deze zondag een
speciale. Het was de laatste thuiswedstrijd van 3 kanjers van Heren 1 die al jarenlang hun waarde
hebben bewezen. Schrauwers, Bart
en aanvoerder Danny zeggen vaarwel na dit seizoen en dat wordt een
gemis zowel binnen als buiten het
veld! Natuurlijk wil je als team dan
afscheid nemen met een zege op
Rood-Wit.
De eerste helft echter kwamen wij
totaal niet in ons spel, misschien
wel door de spanning dat iedereen
zo graag wilde. De eerste corner van
QV ging raak maar dat was dan ook
wel het hoogtepunt, want de score
was 2-1 voor Rood-Wit met rust.
De 2e helft kwam het vuurwerk wel
los. Vanaf de eerste bal werd RoodWit vol onder druk gezet en werd

7e in totaal. Ook voor hem was er
een beker. Met de 5e plaats van de
jongens (voor de dag en in het klassement) plaatste ook Stijn zich voor
het NK. In categorie 7 reden Menno van Capel en Sven Nijhuis mee.
Beide beginnen de smaak goed te
pakken te krijgen en reden de hele wedstrijd mee in het peloton.
Menno was daarbij meestal redelijk
voorin te vinden. Sven volgde daar
iets achter maar 5 ronden voor het
eind reed hij zowaar voorop het peloton. Helaas sloeg in de laatste ronde het noodlot toe; Sven werd van
achter aangetikt waardoor hij ten
val kwam. Met hem nog een aantal renners. Gelukkig bleef het bij
een schaafwond op zijn knie. Menno kon de valpartij maar net ontwijken, maar belande daardoor wel in
de bosjes langs het parcours. Laten
daar nou net brandnetels staan en
Menno in korte broek rijden... Het
NK jeugdwielrennen wordt op 9 juni
verreden in Hoorn.
Podiumplaats voor de UWTC renner
Guus Zantingh
Zondag 26 mei stonden de UWTC
renners Leen Blom en Guus Zan-

Goede postduivenprestaties
bij Rond de Amstel
Regio - Afgelopen zaterdag stond
de vierde Vitessevlucht op het programma voor de leden van Postduivenvereniging Rond de Amstel. Deze keer was het de ‘110’ van Ton
Duivenvoorde uit De Hoef die als
eerste zijn hok bereikte. De ‘110’
ontwikkelt zich als een ware vaan-

deldrager van zijn hok. Na een 4e,
een 2e nu een 1e prijs. Grote klasse!
De enige die in de buurt kon blijven
was Co Oussoren uit Vinkeveen die
zijn duifjes deze seizoenstart in prima conditie heeft. Derde werd Ron
den Boer uit Uithoorn. Bij hem vielen de duiven vlotter naar binnen

tingh aan de start van de Bram
Schenk Memorial wedstrijd voor
60+ veteranen op het WheelerPlanet parcours in Spaarnewoude.
Vanaf de start werd er hoog tempo
door het peloton ontwikkeld. Na 2,5
ronde ontsnapten 3 renners uit het
peloton met daarbij Fred de Kinkelder en Gerrit Kleinveld. Deze 3 renners bleven 15 km voor het peloton
uit koersen maar werden toch ingerekend. Direct daarna ontstond er

een nieuwe kopgroep van 4 renners
met daarbij Leen Blom, deze renners namen een voorsprong van ca.
30 seconden maar helaas werden zij
3 ronden voor het einde weer terug
gepakt door het peloton en uit een
massaspurt moest de winnaar komen. De wedstrijd werd gewonnen
door Fred de Kinkelder uit Groenlo
met op de 2e plaats Guus Zantingh,
die hiermee een podiumplaats behaalde.

dan de afgelopen weken toen de
roofvogels bij Ron onrust zaaiden,
waardoor de duiven minder vlug het
hok in durfden te gaan.
De duiven werden gelost om 13:00
uur bij een flinke WZW-wind die
voor hoge snelheden zorgde. De
eerste duif van Ton arriveerde om
14:46 uur op zijn hok. Dat betekende een snelheid van 104 km. p/uur.
Ton werd in rayon F 11e van 3554
duiven. Co werd 15e, Ron 24e,
Peter 26e, Leo 36e, Hennie 40e en
Theo 69e.

Over heel Noord-Holland stonden
18459 duiven aan de start. Hier
werd Ton 33e, Co 43e, Ron 83e en
Peter 85e. Weer zeer goede prestaties van de leden van PV Rond de
Amstel!
De volledige uitslag
Ton Duivenvoorde, De Hoef
Co Oussoren, Vinkeveen
Ron den Boer, Uithoorn
Peter Bosse, Uithoorn
Leo v.d. Sluis, Uithoorn
Hennie Pothuizen, Vinkeveen
Theo Kuijlenburg, Amstelhoek

een nieuwe aanval RW niet gegund.
De stand werd dan ook weer gelijk
getrokken door een bijna mislukte corner maar Bots stond goed om
hem binnen te tikken. De rest van
de wedstrijd was het eigenlijk een
beetje een strijd inde cirkel van RW
welke QV telkens net niet kon winnen. Het is de kwaliteit van RoodWit dat ze vervolgens met 1 uitbraak dan ook nog de 2-3 binnen
tikken waardoor QV met lege handen kwam te staan.
Dat is even slikken, gelukkig speelde HDM ook maar gelijk dus is de
1e plek nog niet uitzicht. Daarnaast
was de BBQ na de wedstrijd ter ere
van het afscheid ook een groot succes. We gaan nog 1 week keihard
knallen en dan word het hopelijk
een mooie afronding van een goed
seizoen.

Legmeervogels E-Top kampioen
en winnaar van 4 toernooien!
Uithoorn - Legmeervogels E1 Top
heeft een mooi en leerzaam jaar achter de rug. Van de 5 toernooien waar
ze aan mee hebben gedaan, werd
bij elk toernooi de finale gehaald en
maar liefst 4 van de 5 toernooifinales
werden winnend afgesloten.
Als klap op de vuurpijl werden ze afgelopen weekend gehuldigd in de
kantine van de Legmeervogels, omdat
ook het kampioenschap van de competitie was binnengehaald. Het feest
kon niet op voor de E1- toppers. Zulke resultaten worden niet zomaar ge-

haald. Het gehele jaar was het volop
drie keer in de week trainen o.l.v. trainer/coach René van Boxtel om vervolgens elke wedstrijd er helemaal voor
te gaan. In de E-Top competitie wordt
op een driekwart veld gespeeld in een
wedstrijd van 9 tegen 9 spelers. Dit is
een mooie overgang voor de spelers
geweest om langzamerhand van een
klein veld naar een groot veld te gaan.
Na de winterstop werd er bijna wekelijks op een doordeweekse avond een
oefenwedstrijd gespeeld op een heel
veld. Vaak werd er gewonnen van D-

pupillen die al aan dit grote veld gewend waren. Het harde werken van
het team heeft dan ook resultaten opgeleverd. De E-Top heeft dit voetbalseizoen in totaal 69 wedstrijden gespeeld, waarvan er 46 gewonnen, 4
gelijk gespeeld en 19 verloren. In de
69 wedstrijden wisten de kleine toppers 234 keer te scoren en werden er
120 tegendoelpunten geïncasseerd.
Een topprestatie van de E-Top! Gefeliciteerd Salaxudin, Jens, Simon, Rick,
Olivier, Bodhi, Mika, Dion, Mike, Youri, Ian en Mart!

