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LEZERSACTIE

Uw kostbaarheden
zijn goud waard!

100 GRATIS TOEGANGSKAARTEN
beschikbaar voor
Kunstbeurs te Aalsmeer
2 en 3 juni t.w.v. € 20,-

Inkoop Verkoop Veiling
Verpanden Beleggen

Te bestellen via
info@kunstbeursaandewesteinderplassen.nl
o.v.v. De Nieuwe Meerbode

www.kunstbeursaandewesteinderplassen.nl

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

www.goudwisselkantoor.nl

Wiegerbruinlaan 73, Uithoorn
(0297) 745 541
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ADVERTEREN?
IN DE

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

De eerste jaren geen samenbouw dorpscentrum Uithoorn.

Nieuw college en raad kunnen aan de bak!

Uithoorn op een dood spoor?
Uithoorn - De coalitiebesprekingen zijn afgerond; er is een nieuw
college en een nieuwe raad. Die
moeten de komende vier jaar de
handen behoorlijk uit de mouwen steken wil er van allerlei
plannen en afspraken die al geruime tijd bekend zijn en voortgang behoeven, wat terecht komen. Er zijn ook onderwerpen
waarop door het vorige college en de raad onvoldoende druk
is uitgeoefend, maar die nu wel
een keer moeten worden aangepakt. Daar komt bij dat de communicatie richting bewoners en
pers veelal mondjesmaat gebeurt
- uitzonderingen daargelaten en op sommige onderdelen zelfs

al geruime tijd verstek laat gaan.
Het gevolg is dat bepaalde gebeurtenissen een eigen verhaal
gaan leiden binnen de samenleving. Kan er weinig over een lopende zaak gezegd worden? Prima, maar breng het naar buiten
waarom dat zo is. Zo is er de afgelopen drie jaar heel veel te doen
geweest over de herinrichting
van het dorpscentrum. In mei vorig jaar koos het college voor de
variant ‘Dorpshart aan de Amstel’ met zelfs een plan voor een
eenrichtingsverkeer over de Prinses Irenebrug. Dat leverde talrijke bezwaren op uit de samenleving. Heet hangijzer daarbij is het
weren van het doorgaande ver-

keer via de Irenebrug door het
centrum, inclusief het vracht- en
landbouwverkeer. Maar zoals het
er nu naar uitziet zal dat nog wel
een poosje door het centrum rijden. Sinds een jaar echter is het
ijselijk stil en wordt er geen bericht of nieuwsbrief meer naar
buiten gebracht. Als dan de voormalige wethouder Marvin Polak drie weken geleden nog laat
weten dat het volgens hem nog
wel eens vier jaar(!) kan duren alvorens de eerste paal voor de samenbouw van beide dorpshelften de grond in kan gaan, is dat
een belangrijk gegeven en licht
dat dan toe!
Vervolg elders in deze krant.

Hartelust
1 0 0% ser vic e!

best of electronics!

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

Miele specialist

Eigen technische dienst

Infopunt Uithoorn voor
elkaar in de Waterlinie
ZIE ONZE SITE:
MEERBODE.NL

GEEN KRANT?
0251-674433

Uithoorn - Het nieuwe Infopunt
Uithoorn voor Elkaar is geopend
in het Gezondheidscentrum de
Waterlinie Uithoorn. Inwoners van
Uithoorn kunnen met hun vragen
op het gebied van welzijn bij het
infopunt terecht. Dit kunnen vragen zijn over meedoen en participatie zoals het invullen van vrije
tijd, het zelf organiseren van een
activiteit in de wijk, het doen van
vrijwilligerswerk en het opdoen

van nieuwe sociale contacten.
Maar ook mensen die advies, hulp
of ondersteuning nodig hebben
op het gebied van: mantelzorg, lichamelijke of psychische beperkingen, chronische ziekte, (dreigend) sociaal isolement of andersoortige vragen of problemen
kunnen bij het Infopunt terecht.
Het Infopunt is maandag, woensdag en donderdag geopend van
09.00 tot 12.00 uur. Het Infopunt

Uithoorn voor Elkaar is gevestigd
aan Koningin Maximalaan 30 in
Uithoorn en bereikbaar via 0297
303044 en info@uithoornvoorelkaar.nu. Voor meer informatie
over Uithoorn voor Elkaar: www.
uithoornvoorelkaar.nu Uithoorn
voor Elkaar is een samenwerkingsverband van Mantelzorg en
Meer, MEE Amstel en Zaan, Participe Amstelland, Videt Uithoorn
en Tympaan De Baat.

Nieuwe Meerbode

GEVRAAGD

ALS KWALITEIT
BELANGRIJK IS!

Wij zijn met SPOED op zoek naar serieuze

ook 5
van ha0+
r
welkomte

BEZORGERS/STERS
Omg. Canadese Gans, Krakeend (250 kranten)

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

WWW.VERSPREIDNET.NL INFO@VERSPREIDNET.NL

Volkstuinen in De Kwakel
De Kwakel - Moestuinieren mag
zich verheugen in een al maar
groeiende belangstelling. Niet in
de laatste plaats door de moestuinpotjes actie van de landelijke grootgrutter. Wat zou het leuk
zijn om de volgende stap te maken van de huiskamervensterbank naar een heus stukje moestuin in de buitenlucht.
Om de drukte en de stress enigszins het hoofd te bieden is het
heerlijk om bezig te zijn met Moeder Natuur en met alles wat die
ons te bieden heeft. Volkstuinieren heeft inmiddels al lang niet
meer het stoffige imago van tientallen jaren geleden voor alleen
maar 65-plussers. Steeds meer
jonge mensen en dan vooral ook
gezinnen met jonge kinderen ervaren het moestuinieren als een
opvoedkundige must. En dat niet
alleen, wie rondscharrelt op een
volkstuincomplex ervaart al snel
de bijzondere sfeer, de hulpvaardigheid en de heerlijke eigenwijsheid van het volk dat tuiniert.
Volkstuinverenigingen ervaren
echter steeds meer de enorme
druk van gemeentes en projectontwikkelaars die niets liever willen dan de natuur om te bouwen

naar huizen, kantoren en bedrijventerreinen.
Ruim
Het arsenaal aan volkstuingrond
is de laatste jaren dan ook aanzienlijk geslonken, terwijl de belangstelling er voor alsmaar groeide. Volkstuinvereniging “Achter
de Vuurlijn” prijst zich gelukkig
met de beschikbaarheid van maar
liefst 15.000 vierkante meter ongerepte volkstuingrond omsloten door water in een perfecte
rustgevende omgeving en gelegen in een gebied tussen de Vuurlijn en de Boterdijk in De Kwakel.
Het complex biedt plaats aan zo’n
50 hobbytuinders en is vanaf de
openbare weg vrijwel niet zichtbaar. Door omstandigheden is de
laatste maanden een gering aantal kavels vrijgekomen en er is
dus weer de mogelijkheid om een
stukje volkstuin te huren. Voor informatie, een bezoekje of een
rondleiding kunt u een afspraak
maken met de eigenaar van het
complex de heer Dikkeboom, tel.
nr. 06 51362996 of raadpleeg voor
meer actuele informatie de website van de volkstuinvereniging:
www.achterdevuurlijn.nl

Herinnering:

Evenementen in de
gemeente

Jeugdhulp in onze
gemeente, uw mening telt
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GEMEENTENIEUWS

Hoe ervaren jongeren én ouders
in onze gemeente Jeugdhulp in
Uithoorn? Jouw mening telt!
Voor jongeren en ouders
Heb je als ouder/verzorger of als
jongere in 2017 te maken gehad
met jeugdhulp? Dan willen wij
graag weten hoe je dit ervaren
hebt. Op www.uithoorn.nl kun je
een vragenlijst invullen als ouder

CO L O F O N

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

Gemeentehuis

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

08.30-17.00 uur
08.30-12.00 uur

Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
gemeente@uithoorn.nl

Klant Contact Centrum/
receptie

Zonder afspraak:
ma., di., do.
08.30-17.00 uur
woensdag
08.30-20.00 uur
vrijdag
08.30-12.00 uur
Burgerzaken (reisdocumenten,
rijbewijzen en verklaringen)
Met afspraak:
ma., di., do.
08.30-14.00 uur
woensdag
08.30-13.00 uur
17.00-20.00 uur
vrijdag
08.30-12.00 uur
Zonder afspraak:
woensdag
13.00-17.00 uur

Sociaal loket

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

09.00-12.30 uur
13.00-16.30 uur

Wil je weten waar de gemeente zich mee bezig houdt? Altijd
al eens willen weten hoe de kamer van de burgemeester eruit ziet? Of wil je kennismaken met de nieuwe raadsleden? Dan
nodigen wij je van harte uit om ons te bezoeken tijdens de open
dag op zondag 3 juni van 11.00 uur tot 15.00 uur.

Ruimte huren?

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

Openbare vergaderingen
welstandscommissie

Commissievergaderingen

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

Kennismaken met het participatieplatform
Tijdens de open dag laten we zien wat het participatieplatform
is. Het participatieplatform biedt jou als inwoner van Uithoorn
of de Kwakel straks een extra gelegenheid mee te denken of
je mening te geven over toekomstige projecten in de gemeente
Uithoorn. Tijdens de open dag laten we je de website zien en geven we je meer informatie over hoe je kunt deelnemen en welk
soort projecten je straks op deze website vindt.

Burgemeester of
wethouder spreken?

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

Redactie

Kom je ook?
De open dag van de gemeente Uithoorn valt samen met
de kunstroute Zijdelveld. Maak een uitstapje naar de kunst die
je vindt op het plein voor het gemeentehuis en bezoek tegelijk
de open dag. Je bent van harte welkom!

Team Communicatie
bekendmakingen@duoplus.nl

Heeft u affiniteit met taal en mensen, beschikt u over inlevingsvermogen? Meld u zich dan aan als
taalvrijwilliger, door langs te gaan
bij Hennie van het inlooppunt op
maandag van 14.00 tot 16.00 uur
in de bibliotheek aan de Dorpsstraat 43 in Uithoorn, of via taalhuisuithoorn@stdb.nl. Bellen
met Claudia Prange, projectcoordinator Taalhuis kan ook: 0297230280.

Ondernemerspeiling
Ben u tevreden als ondernemer in
onze gemeente? Graag zouden
wij dit van u willen weten. Wij hebben alle ondernemers in onze gemeente een online vragenlijst (ondernemerspeiling) gestuurd.
Heeft u de vragenlijst nog niet ingevuld, u kunt tot 5 juni nog meedoen. Met deze gegevens on-

derzoeken wij wat verbeterd kan
worden, zodat u als ondernemer
succesvol en prettig kunt ondernemen in de gemeente Uithoorn.
Heeft u geen vragenlijst ontvangen, mail of bel Steven van Boekee van Newcom Research &
Consultancy (uitvoering onderzoek), via (088) 770 4600 of
onderzoek@newcom.nl

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

Kunstroute Zijdelveld
Open huis gemeente
Amstellanddag
Hoge Hakkenrun café De Gevel
Kwakel Open Air -Muziekfestival
Buitenspeeldag
Hardloopevenement Rondje Zijdelmeer
Culinair Uithoorn aan de Amstel
Amstelland Festival

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

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

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

Activiteiten voor jong en oud
- Pubtalk met raadsleden en collegeleden;
- Achtergrondinformatie over verschillende beleidsterreinen;
- Rondleiding door het gemeentehuis;
- Tentoonstelling: burgemeesters van Uithoorn toen en nu;
- Pubquiz: test je kennis over Uithoorn;
- Kennismaken met het nieuwe participatieplatform;
- Speciaal voor kinderen: poppentheater.

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

Inlooppunt Taalhuis in de
bibliotheek
Sinds enige weken is het inlooppunt van het Taalhuis in de Uithoornse bibliotheek bemand
door Hennie. Heeft u een taalvraag, wilt u beter Nederlands leren spreken, lezen of schrijven of
kent u iemand die dat graag wil,
of wilt u graag zelf taalvrijwilliger
worden? Hennie staat elke maandagmiddag van 14.00 – 16.00 uur
voor u klaar.
Taalvrijwilliger worden?

Kom een kijkje nemen in
het gemeentehuis

Gemeentewerf en
scheidingsdepot
ma., wo., vr., za.

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

of als jongere. Dit kan nog tot en
met 1 juni 2018. De vragenlijst is
volledig anoniem. Niemand kan
zien wie het antwoord heeft gegeven. Mocht je kans willen maken
op één van de iPads, laat dan aan
het einde van de vragenlijst uw
e-mailadres achter. Dit adres gebruiken we alleen om de winnaars
op de hoogte te stellen. Daarna
wordt het adres verwijderd.

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

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

Kent u iemand in Uithoorn
die een lintje verdient?
Wilt u iemand voor een Koninklijke onderscheiding in aanmerking laten komen? Houd u er dan
rekening mee dat u tijdig in actie
moet komen. Is het de bedoeling
dat de onderscheiding tijdens de
zogenaamde “lintjesregen” voor
Koningsdag in 2019 wordt uitgereikt, dan dient u het voorstel vóór
15 juli 2018 dit jaar bij de burgemeester in.
Koninklijke onderscheiding
Gaat het om een uitreiking tijdens een andere gelegenheid,
dan moet u het voorstel tenminste
zes maanden van tevoren naar
de burgemeester sturen. De gelegenheid waarbij de Koninklijke
onderscheiding wordt uitgereikt
moet verband houden met het

zwaartepunt van de verdiensten
waarvoor iemand een Koninklijke
onderscheiding krijgt toegekend.
Op Lintjes.nl kunt u informatie
vinden waaronder het aanvraagformulier. Voor meer informatie
en het maken van een afspraak
kunt u contact opnemen met het
bestuurssecretariaat via (0297)
513111 of bestuurssecretariaat@
uithoorn.nl.
Informatie gemeentelijke
onderscheidingen
Informatie over het aanvragen
van gemeentelijke onderscheidingen kunt u ook opvragen bij het
bestuurssecretariaat via (0297)
513111 of bestuurssecretariaat@
uithoorn.nl.

OFFICIËLE MEDEDELINGEN EN BEKENDMAKINGEN
De officiële mededelingen en bekendmakingen zijn een wekelijkse publicatie van de gemeente ithoorn n 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 offici le mededelingen en bekendmakingen ook vinden op
www.uithoorn.nl.

recht van de arrondissementsrechtbank (voorzieningenrechter) via
het adres: Postbus 75850, 1070 AW in Amsterdam. Een verzoek om
een voorlopige voorziening moet ook een motivatie bevatten. Voor het
aanvragen van een voorlopige voorziening worden door de rechtbank
kosten in rekening gebracht.

Beroep
Wij maken u erop attent dat u op grond van de Algemene wet 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.

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

DIGITALE BEKENDMAKINGEN
Een aantal bekendmakingen (verordeningen en verkeersbesluiten)
worden niet meer gepubliceerd in De Nieuwe Meerbode. Per 1 januari 2014 heeft de overheid een verplichting gesteld om Algemeen verbindende voorschriften, uitsluiten digitaal bekend te maken. U kunt
de volledige teksten van verordeningen en verkeersbesluiten alleen
nog digitaal inzien via www officielebekendmakingen nl kunt zich
daar ook inschrijven voor een e-mailservice om op besluiten uit de gemeente Uithoorn geattendeerd te worden.

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 bestuurs-

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

-

TER INZAGE

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

WWW.UITHOORN.NL

-

Voorontwerpbestemmingsplan Mgr. Noordmanlaan, De Kwakel. Inzageperiode vanaf donderdag 17 mei 2018 t/m woensdag 27 juni 2018.
INGEDIENDE AANVRAGEN (OMGEVINGS-)VERGUNNING

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

De Kwakel
- Evenemententerrein De Kwakel, aanvraag evenementenvergunning
Polderfeest van 1 t/m 5 augustus 2018 – St. Feestcomité De Kwakel
(ontvangen 7 mei 2018).
- Evenemententerrein De Kwakel, aanvraag evenementenvergunning
Kermis de Kwakel van 1 t/m 4 september 2018 – St. Feestcomité De
Kwakel (ontvangen 7 mei 2018).
- 20180258 het realiseren van een opbouw op een bestaande aanbouw,
Boterdijk 182 (ontvangen 16 mei 2018).
- 20180262 het uitbreiden van een bedrijfspand, Noorddammerweg 15A
(ontvangen 18 mei 2018).
- 20180263 het verhogen van een bestaande kas, Bezworen Kerf 7 (ontvangen 22 mei 2018).
Dorpscentrum
- Stationsstraat 41-45, kennisgeving incidentele festiviteit (geluid) voor
een bruiloftsfeest op 3 augustus 2018 van 20.00 tot 1.00 uur (ontvangen 4 mei 2018).
Zijdelwaard (Europarei)
- Anna Blamanlaan 32, het maken van een veranda (ontvangen 15 mei
2018).
BESLISTERMIJN AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING
VERLENGEN

Burgemeester en wethouders van de gemeente Uithoorn maken gebruik
van hun bevoegdheid om op grond van artikel 3.9, lid 2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de beslistermijn met 6 weken te verlengen voor de hierna te noemen aanvraag:

De Kwakel
- Noorddammerweg 15, aanvraag omgevingsvergunning voor het oprichten van een opslaggebouw.

Vervolg op volgende blz.

OFFICIËLE MEDEDELINGEN EN BEKENDMAKINGEN
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
- J.A. van Seumerenlaan, evenementenvergunning en ontheffing recreatief nachtverblijf kampeerverbod buiten kampeerterreinen Gravity
Camp 2018 Back2Basics Parkour (verzonden 17 mei 2018).
De Kwakel
- Kerklaan, evenementenvergunning Midzomeravond Festival muziekvereniging Tavenu op 23 juni 2018 van 19.30 tot 24.00 uur (verzonden
9 mei 2018).
- Vuurlijn 51, verklaring van geen bezwaar Sport en Spel weekend van 1
t/m 3 juni 2018 (verzonden 14 mei 2018).
- Randweg 145, omgevingsvergunning voor het tijdelijk huisvesten van
meerdere afzonderlijke personen (arbeidsmigranten) in een bedrijfswoning (verzonden 18 mei 2018).
- Randweg 149, omgevingsvergunning voor het tijdelijk huisvesten van
meerdere afzonderlijke personen (arbeidsmigranten) in een bedrijfswoning (verzonden 18 mei 2018).
- Het Fort 1, omgevingsvergunning voor het plaatsen van een tijdelijke
brug bij Het Fort de Kwakel (verzonden 24 mei 2018).

Dorpscentrum
- Marktplein/Wilhelminakade, ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet
aan Muziekvereniging KNA voor het schenken van zwakalcoholhoudende dranken tijdens AmstelProms op 14 juli 2018 (verzonden 16 mei
2018)
- Evenementensteiger Wilhelminakade evenementenvergunning Café
De Gevel Hoge Hakkenrun op 3 juni 2018 tussen 12.00 en 19.00 uur
(verzonden op 25 mei 2018)
- Loterijvergunning van 14 juni t/m 14 juli 2018 verleend aan Muziekvereniging KNA (verzonden 17 mei 2018).
Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Zijdelveld, evenementenvergunning en tijdelijke standplaatsvergunning
Stichting Kunstroute Zijdelveld op 2 tot en met 3 juni 2018 tussen 12.00
en 17.00 uur (verzonden 14 mei 2018).
- Laan van Meerwijk 16, verklaring van geen bezwaar Open Dag van Uithoorn op zondag 3 juni 2018 van 12.00 tot 16.00 uur (verzonden 25 mei
2018).
- Amsteldijk-Zuid 253, evenementenvergunning Amsterdam Open International Canoepolo Tournament op 26 en 27 mei 2018 bij Roei- en Kanovereniging Michiel de Ruijter (verzonden 14 mei 2018).
- Schoolstraat/Schans, loterijvergunning op 16 juni 2018 verleend aan Lions Club Uithoorn (verzonden 17 mei 2018).

Zijdelwaard (Europarei)
- Hollandse Dijk 3, Kennisgeving incidentele festiviteit Tennisclub Uithoorn op 17 juni 2018 van 14.00 tot 18.00 uur (verzonden 3 mei 2018).
- Arthur van Schendellaan 100 (De Scheg) Evenementenvergunning
Gravity Camp 2018 Back2Basics Parkour, van 18 t/m 20 mei 2018 (verzonden 17 mei 2018).
- Zijdelwaardplein 75B, omgevingsvergunning voor het plaatsen van reclame en het wijzigen van de pui (verzonden 17 mei 2018).
- Arthur van Schendellaan 100e, evenementenvergunning aan Videt Uithoorn voor het organiseren van een Buitenspeeldag op 13 juni 2018 van
14.00 tot 16.00 uur (verzonden 23 mei 2018)

Overige bekendmakingen Uithoorn - De Kwakel
- Verklaring van geen bezwaar aan Stichting Avondvierdaagse Uithoorn
voor het organiseren van de avond4daagse van 28 t/m 31 mei 2018
(verzonden 17 mei 2018).
- Vergunning verleend aan Lions Club Uithoorn voor het plaatsen van 20
reclameborden en 5 spandoeken in de periode van 2 tot en met 16 juni 2018 om bekendheid te geven aan het evenement Culinair Uithoorn
a/d Amstel (verzonden 23 mei 2018)
- Verklaring van geen bezwaar aan Golazo voor de fietsroute die gereden wordt op 21 juni 2018 en waarbij Uithoorn gedeeltelijk gepasseerd
wordt. (verzonden 24 mei 2018).

WWW.UITHOORN.NL

Shantykoor zoekt met spoed
accordeonist(e) en dirigent(e)

Verlaten
M.i.v. 1 juli gaat één van de accordeonisten het koor verlaten
i.v.m. zijn drukke agenda van de
2 bands waarin hij speelt. Met
spoed zoeken zij daarom een
accordeonist(e) die het combo
wil komen versterken. Ongetwij-

feld zijn er accordeonisten m/v in
De Ronde Venen of in de regio die
hierin geïnteresseerd zijn. Heeft u
zin, dan nodigen zij u van harte
uit om eens te komen praten en
te luisteren.
Ook de dirigent, die vanaf de oprichting betrokken is geweest,
heeft aangegeven het wat rustiger aan te willen gaan doen en
wil graag gaan zingen in het koor.
Zij zijn daarom, ook met spoed,
op zoek naar een enthousiaste
dirigent(e) die zijn “baton” over
wil nemen. De dirigent wil, indien
noodzakelijk, ook een “reserve”
rol blijven spelen. Bent u enthousiast, neem dan contact op met
onze voorzitter Bert van Asselen
op voorzitter@deturfschippers.nl
voor het maken van een afspraak.

groten het risico op vallen.
Zowel de bewoner als zijn naaste omgeving moet doordrongen
Regio - Langer thuis wonen is en veilig en comfortabel te maken, zijn van de risico’s, en zowel de riblijft voor de meeste ouderen de zodat het risico op vallen kleiner sico’s verkleinen als de mogelijkeerste keuze. Echter, op de vraag wordt. Een val is een zeer trau- heden om alarm te slaan vergrowelke maatregelen mensen zou- matische gebeurtenis, met een ten. De weerstanden tegen deze
den nemen als ze, bijvoorbeeld grote impact op de gezondheid maatregelen zijn zeer begrijpedoor een val, binnen afzienba- van mensen. Zeker wanneer zij lijk maar niet verstandig. Uitstelre tijd minder mobiel zouden al kwetsbaar zijn, is de kans groot len tot men met de rug tegen de
worden, blijft 3 op de 5 het ant- dat iemand niet meer herstelt.
muur staat is niet slim.
woord schuldig. In 2016 overleUit onderzoek in 2016 bleek dat
den 3884 inwoners van Neder- Een ongeluk zit in
bijna 60 procent van de 65-plusland door een val, bijna 400 (11 een klein hoekje
sers aangeeft, dat hun val voorprocent) meer dan in 2015. De Preventie is dus het sleutelwoord komen had kunnen worden als
laatste twintig jaar nam het aan- en daar zijn bijvoorbeeld valtrai- ze eerder de aanpassingen in huis
tal dodelijke slachtoffers van een ningen voor. Maar laat bijvoor- en tuin hadden uitgevoerd. Het
val trendmatig toe, de laatste vijf beeld ook een wijkverpleegkun- kan ook om kleine aanpassingen
jaar zelfs met 60 procent.
dige, de Wmo-consulent, de fy- gaan of het veranderen van beVallen is de meest voorkomende siotherapeut of de huisarts een paalde gewoontes.
oorzaak van letsel door een on- checklist uitvoeren en de grootgeval bij ouderen. Vaak gebeuren ste risico’s voor u in kaart bren- De woonconsulent is
deze ongelukken thuis. Er moet gen. Bepaalde medicijnen, bij- er gratis voor u
meer gebeuren om woningen voorbeeld slaapmedicatie, ver- Misschien voelt het alsof het nu

nog niet nodig is, maar hulpmiddelen en andere maatregelen komen vaak als het leed al geschied
is. Praat erover en kom in actie
voor een veilige woonomgeving.
Joke Morren is gepensioneerd lerares en heeft het vorige jaar een
opleiding tot woonconsulent gevolgd bij de ANBO ouderenbond .
In mei 2018 zijn er weer 2 bijscholingen geweest. Zij mag u adviseren over valpreventie, over anti-inbraak en brandveiligheid, veilig internetten. Zij gebruikt daarvoor een door deskundigen opgestelde checklist.
Om te controleren of dit klopt
kunt u het ANBO hoofdkantoor
bellen, telefoon 0348-46 66 88.
Zij komt ook in de wijde omgeving van Uithoorn bij u langs.
Voor vragen of een afspraak maken kunt u haar bellen: nummer
0297-524720.

Vinkeveen - Shanty en zeemanskoor de Turfschippers uit Vinkeveen is een veel gevraagd koor in
De Ronde Venen en de verre regio. Optredens op diverse evenementen, festivals, verjaardagen
en huwelijksfeesten. Het koor
wordt geprezen om het afwijkende repertoire en het prachtige combo wat het koor begeleid.
Het koor bestaat uit 34 zingende leden, 1 dirigent, 6 combo leden, w.o. een gitarist, toetsenist,
2 accordeonisten, kleine trom en
grote trom, 2 dames die de ca-

tering en kleding verzorgen. Het
bestuur bestaat uit 6 enthousiaste personen. Zij zijn een officiële vereniging welke is ingeschreven bij de KvK. Het koor repeteert
1 x per 2 weken (oneven weken)
op de dinsdagavond van 19.30
uur tot 21.30 uur. Na afloop even
gezellig samenzijn en bijpraten.
Ze hebben ca 22/26 optredens
per jaar en in de maand juli houden ze een kleine pauze. Eind augustus van elk jaar organiseren
zij hun eigen Shantyfestival met
1 podium bij Cultureel Centrum

De Boei in Vinkeveen met heel
veel bezoekers. Klein, knus maar
o zo gezellig. Dit jaar al voor de 6e
keer. Voor de organisatie hiervan
is een festivalcommissie samengesteld.

Veilig thuis blijven wonen

Eerste high heel run op
de evenementensteiger
Regio - Aan alle gezellige dames
uit Uithoorn en omstreken zondag 3 juni gaat het gebeuren. De
eerste enige echte “High Heel run
in Uithoorn”. Je kunt je vooraf inschrijven bij Bruin-Café de Gevel.
Inschrijfgeld €2,50 per persoon.
Om 13.00 uur aanwezig om je
rugnummer op te halen en dan
13.30 uur na het startschot over
de zwart/grijze loper op je hoge hakken richting Esplanade,
om de boog heen en met gierende hakken weer terug naar
de eindstreep. Voor de 1ste, 2de
en de 3de plek zijn er geweldige prijzen en voor de pechvogel van de dag natuurlijk ook, je
zal je hak maar verliezen onder-

weg. Met dank aan de sponoren,
Wijnschuur Nes aan de Amstel,
de Choco Toko en My Fashi. Vanaf 17.00 uur komt Johnny Le Maire zingen en start de BBQ en dus
het wordt een waanzinnige gezellige hilarische dag waar je ook
nog wat kunt winnen. Even alles
op een rij: 12.00 uur DJ S.T.O.K.,
13.00 uur aanvang High heel run.
Inschrijven aan de bar 13.30 uur
start de High heel run. Vervolgens
als je wilt een bootcamp les waar
je je van te voren ook voor kun inschrijven (geen verdere kosten)
17.00 uur zanger Johnny Le Maire. Vanaf 17.30 uur de BBQ, ook
hier graag van te voren inschrijven. Dit kost €15,- per persoon.

Auto total-loss, bestuurder ongedeerd
Uithoorn - Even voor half zes zondagmiddag is een auto tegen een
paal gereden bij het Amstelplein
in Uithoorn. Het ongeval vond
plaats op de N196, op de hoek bij
de Kruidvat, net voor de brug bij
Amstelhoek. Door nog onbekende reden verloor de oudere bestuurder de macht over het stuur
en crashte tegen de paal. De bestuurder is ter plaatse door het
ambulancepersoneel gecontroleerd maar hoefde niet mee naar
een ziekenhuis. De auto kan als
total loss worden beschouwd en

is door een berger afgesleept. De
politie doet onderzoek naar de
oorzaak van het ongeval.
Foto: VTF - Ricardo Neeskens

Nieuw in de regio:
Kwakel open air festival
Regio - Op zaterdag 9 juni organiseert stichting het maandagavond comité een muziekfestival
op het evenemententerrein in de
Kwakel. Het is een festival waar
de plaatselijke bandjes en muzikanten hun kunsten gaan vertonen.
Het festival wordt zaterdag 9 juni om 15:00 uur geopend door de
band Take no Prisoners, na dit geweld van geluid is het de beurt
aan Hans & Remco Millenaar ( bekend van de Hucksters) voor een
rustige noot, want na dit optreden staat de kwakelse band de
KaF op het podium.
Hierna is het eerste opreden van
Lost and Found deze middag,(
deze muzikale heren met hun
akoestische rockcovers treden
twee maal op) vervolgens staat
de band Hollands Diep op de
planken, deze band speelt Neder-

landstalige covers van de Dijk tot
doeMaar, hierna speelt Lost and
Found voor de tweede maal om
daarna plaats te maken voor de
Band die dit jaar 25 jaar bestaat
: de Hucksters, deze band is bekend in de regio en gaan er een
mooie show van maken , na dit
geweld staan Boxin theVox op
het podium om het publiek te laten dansen op hun muziek met
Ierse invloeden . Als afsluiter van
het festival is er tribute to CCr,
deze band is bekend van de optredens op de Zwarte Cross en
in the Shack en speelt de beste
nummer die creedence clearwater revival in hun korte bestaan
hebben gemaakt. Het festival
opent haar deuren om 15:00 uur
en zal om 0:00 uur zijn de laatste
noten gespeeld.
De entree is in de voorverkoop
€12,50 en aan de kassa € 15,-

Deze column is een initiatief van Stichting Uithoorn in Bedrijf,
de koepel van alle winkeliers- en ondernemersverenigingen
van Uithoorn en De Kwakel.

Beste inwoners en ondernemers van Uithoorn en De Kwakel,
Een nieuwe lente, een nieuw geluid…..
Toerisme- en recreatieseizoen geopend
Met het mooie weer in de afgelopen weken liepen de terrassen aan het water weer vol. Het vakantiegevoel komt dan
al snel naar boven. Ook mensen van buiten onze gemeente
weten deze plek te waarderen en komen terug. De Stichting
Promotie Uithoorn en De Kwakel heeft een fraaie nieuwe
editie van de gids “Ontdek Uithoorn” uitgegeven. Met informatie over mooie en bijzondere plekken, bezienswaardigheden, winkels en horecagelegenheden voor bewoners
en bezoekers. Naast de papieren versie is de gids online in
te zien op de site uithoornaandeamstel.nl. Voorts is deze
maand een nieuwe sloepennetwerkkaart verschenen met
de mooiste vaarroutes rond Amsterdam en Haarlem. Uithoorn is hierin met een aantal bezienswaardigheden vermeld. Naar analogie van de fietsroutes worden de vaarroutes aangegeven met blauw-witte routeborden op het water
bij de verschillende knooppunten. Dit sloepennetwerk is
weer verbonden aan de sloepennetwerken in de provincies
Zuid-Holland en Utrecht. Naast de papieren kaart zijn de
vaargebieden en -routes te vinden op sloepennetwerk.nl,
waar ook de nieuwe app kan worden gedownload. Tenslotte
zal een informatiepaneel met aantrekkelijke routes worden
geplaatst op de Waterlijn. Het informatiepaneel is op dit moment nog in bestelling. Kortom, Uithoorn op de kaart gezet!
Verhogen veiligheidsniveau
In de ledenvergadering van de Winkeliersvereniging Uit in
Uithoorn aan de Amstel is besloten tot het instellen van collectieve camerabewaking in het Oude Dorp. Preventieve beveiliging in het belang van bewoners, bezoekers, winkelend
publiek en ondernemers. De Stichting Beveiliging Bedrijven
Uithoorn gaat op strategische punten camera’s plaatsen.
Dagelijkse surveillance maakt deel uit van de dienstverlening. Met dank aan het Ondernemersfonds Uithoorn, dat dit
financieel mogelijk heeft gemaakt.
Nieuw gemeentebestuur geïnstalleerd
Na de verkiezingen van 21 maart 2018 is een nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd. Het formatieproces werd afgerond met de bespreking van het coalitieakkoord 2018-2022
en de installatie van drie wethouders in de gemeenteraadsvergadering van 17 mei 2018. Het intensiveren van
de samenwerking van het gemeentebestuur met de lokale
ondernemers(organisaties) is specifiek vermeld in het coalitieakkoord. Daarbij werd de Stichting Uithoorn in Bedrijf uitdrukkelijk genoemd. Dit doet ons natuurlijk deugd. Maar wij
realiseren ons daarbij: “noblesse oblige” en zullen ons inzetten om een intensievere samenwerking van toegevoegde
waarde te laten zijn. Tijdens de gemeenteraadsvergadering
werd aan de samenwerking met ondernemers gerefereerd
bij het zoeken naar opleidings- en arbeidsplaatsen ten behoeve van de werkgelegenheid. Dit is een voorbeeld waar
toegevoegde waarde kan plaatsvinden. Voorts werd meegedeeld dat het coalitieakkoord zal worden uitgewerkt in
een uitvoeringsagenda. De installatie van wethouder Hazen
voor (onder meer) de portefeuille Economische Zaken betekent dat wij een nieuw aanspreekpunt krijgen in het College
van Burgemeester en Wethouders. Wij wensen het gemeentebestuur veel plezier, wijsheid en succes toe en zullen ons
inzetten voor een goede en constructieve samenwerking.

Jos Holla
Voorzitter
Stichting Uithoorn
in Bedrijf
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INFORMATIEF
DOKTERSDIENSTEN
Spoedgevallen overdag via
eigen huisarts en dan toets 1.
Spoedgevallen avond/nacht/
weekenden via huisartsenpost
Ziekenhuis Amstelveen,
tel. 020-4562000.
APOTHEEK
Apotheek Thamer
Zijdelwaard-plein 81 Uithoorn,
tel. 0297-562851
Apotheek Boogaard Amstelplein
27 Uithoorn, tel. 0297-566886
DIERENHULP
Dierenambulance,
tel: 06-53315557.
DIERENARTSEN
Dierenarts Annemieke Calis
Oranjelaan 32A, 1421 AK
Uithoorn, tel. 0297-565989
Dierenartsenpraktijk UithoornAalsmeer, Marijnenlaan 46, 1421
NH Uithoorn, tel: 0297-560627.
BRANDWEER & POLITIE
Brandweer, tel. 020-5556666.
Politie, tel: 0900-8844.

SLACHTOFFERHULP
info: 0900-0101.
www.slachtofferhulp.nl
PSYCHOLOGISCHE
HULPVERLENING
Eerstelijnspraktijk voor
Psychologische Zorg
Mw. drs. FMP van Dijk,
Aanmelding: 088-5808000
De Stroom, praktijk voor
psychotherapie en coaching
Mw. M. Eringa,
Integraal Therapeut
0297-267960, www.destroom.info
ELIAGG Uithoorn
Psychotherapeut Dr. R.J. Filius
Ondernemingsweg 230,
1422 DZ Uithoorn, 0297-569544
www.eliagguithoorn.nl
Psychologen Uithoorn
Praktijk Van ‘t Hoff, 06-51994830
Biedt behandelingen aan
kinderen, jongeren, volwassenen,
ouders en gezinnen
Praktijk Klerks, 06-40418725
GZ-psycholoog BIG. Behandelaanbod o.a. CGT, EMDR, ACT,
mindfulness, muziektherapie
Pr. Margrietlaan 86c Uithoorn,
www.psychologen-uithoorn.nl

Kunstroute Zijdelveld

sieraden, tassen en toegepaste
kunst in metaal en steen. Maar je
komt ook een hoedenmaker tegen en iemand die klankschalen
maakt. Nieuw is het kinderplein!
Zowel zaterdag als zondag wordt
er geschminkt, is er een poppentheater, kun je pottenbakken, je
eigen Mondriaan maken, kun je
naars uit Uithoorn, maar ook van percussie spelen en meer creabuitenaf hun werk presenteren.
tieve dingen doen. Zaterdag is
Er zijn schilders, beeldhouwers er een groot blazersensemble en
en fotografen, kunstenaars met zondag spelen en performen diverse artiesten in meerdere tuinen.Het evenement speelt zich af
tussen de Watsonweg en het politiebureau. Het is een leuke en inspirerende wandeling van 1 km
en misschien loop je de straat wel
uit met een kunstwerk of sieraad!
Wil je een langere wandeling maken, dan kun je een rondje Zijdelmeer lopen (3 km).
Hou er rekening mee, dat met uitzondering van bestemmingsverkeer, auto’s dat weekend geen
toegang tot het Zijdelveld zullen
hebben.

Eerste straat, 45 tuinen met 92
kunstenaars en entertainers

Regio - De bewoners van het Zijdelveld in Uithoorn, organiseren
voor de zevende keer een kunstzinnig evenement waar jong en

oud welkom is. Zo kun je een
weekend lang genieten van optredens en kunst in de verschillende tuinen waar zowel kunste-

COLOFON

Nieuwe Meerbode

Stichting Vrienden van Amstelring:

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

Zoekt vrienden voor de
bewoners van Het Hoge Heem

Postadres
Midrethstraat 9
3641 CB Mijdrecht
Tel. 0297-581698

Uithoorn - Wie betrokkenheid
zoekt en gastvrijheid, is bij Het
Hoge Heem in Uithoorn goed op
zijn plek. Een modern verpleeghuis dat midden in de Uithoornse gemeenschap staat.

ring exploiteert een rolstoelbus
waarmee de bewoners gezellige
uitstapjes maken. Abonnementen voor onder andere Keukenhof, Artis en Avifauna verzorgen
we er ook bij. Daarnaast stelt de
stichting geld beschikbaar voor
U vindt er uitstekende zorg, ge- het creëren van sfeerhoekjes in
zelligheid en lieve, attente me- de woonlocaties.
dewerkers. Het is een huis waar Zorgt u ervoor dat we dit kunnen
mensen terecht kunnen die door blijven doen?
de gevolgen van ouderdom, een
ziekte of dementie niet meer zelf- Word vriend van ons
standig thuis kunnen wonen.
Met uw donatie gaan de wensen
Het Hoge Heem behoort tot een van de bewoners van Het Hoge
van de woonlocaties van Amstel- Heem in vervulling.
ring in de regio Amstelland-Meer- Word Vriend en maak uw donatie
landen.
(eenmalig of periodiek) over op
bankrekeningnummer: NL18 RAStichting Vrienden van Amstel- BO 0324 5439 80 t.n.v. Stichting
ring spant zich in om mooie initi- Vrienden van Amstelring.
atieven te realiseren voor de be- Geef bij uw overschrijving “Het
woners van deze woonlocatie.
Hoge Heem” aan.
Alle gelden die binnenkomen
Helpt u mee ?
worden volledig besteed aan de
Het zijn de extraatjes die het ver- bewoners.
schil maken, die het leven van Stichting Vrienden van Amstelmensen in hun laatste levensfase ring heeft de ANBI-status, zie
weer een beetje kleur geven. Een www.amstelring.nl/anbi
bootreisje of optreden van een U kunt hiervoor contact opneartiest, maar bijvoorbeeld ook de men via de e-mail: vriendenvan@
aanschaf van tuinmeubilair, duo- amstelring.nl.
fietsen en spelletjes. Stichting
Vrienden van Amstelring maakt P.S. Echte vrienden, geen mens
het met uw steun mogelijk.
kan zonder! Word vandaag nog
Stichting Vrienden van Amstel- Vriend.

Bilderdijkhof 1
Uithoorn
Tel. 0297-567209

WEEKAGENDA PARTICIPE
WIJ ZIJN GESLOTEN OP:

• Maandag 21 mei
2e pinksterdag

VRIJWILLIGER BIJ DE
EETCLUB

Vrijwilligers Joke en Hella koken elke dinsdag voor De Eetclub een heerlijke maaltijd.
Zij kunnen wel een extra paar
handen gebruiken. Wij zoeken
een vrijwilliger die kan helpen
met tafel dekken, serveren en
opruimen. Er zitten gemiddeld
12 gasten aan tafel.
VRIJWILLIGER VOOR
HET HALEN VAN
BOODSCHAPPEN

Wij krijgen regelmatig een
hulpvraag van bewoners in
Uithoorn voor het halen van
boodschappen. Soms gaat het
maar om een korte periode, ie-

mand is tijdelijk uitgeschakeld
door een blessure, maar soms
is het ook voor een wat langere tijd. Wij zoeken vrijwilligers
die hetzij wekelijks, hetzij incidenteel, eens wat boodschappen willen halen voor deze bewoners.
ALZHEIMERCAFÉ
BILDERDIJKHOF

Donderdag 7 juni 2018 is er
weer Alzheimercafé op Bilderdijkhof 1. Het thema is een
bezoek aan de huisarts omtrent vergeetachtigheid. Huisarts Jennifer Santing en andere professionals komen ook
langs. De zaal is open vanaf
19.00 en de bijeenkomst duurt
tot 21.00. Wilt u graag meer informatie, neem dan contact op
met Caroline Vrijbergen 0297533540.

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

Voorspeelavond pianoschool
Marleen van der Laaken groot succes
Regio - Op woensdagavond23
mei was opnieuw de tweejaarlijkse voorspeelavond van pianoschool Marleen van der Laaken
uit Vinkeveen, ‘één van de leukste
avonden van het jaar….’
Ook dit keer in de aula van het
gastvrije Veenlanden College in
Mijdrecht. Zes en twintig jonge
pianisten traden op, variërend
van zeer gevorderd tot de aller-

kleinsten. Eén meisje, Danique,
had slechts drie lessen gehad en
speelde nu al met flair ‘Old MacDonald’.
Grote componisten passeerden
de revue zoals Bach, Grieg, Chopin, Saint-Saëns en Beethoven De
avond werd begonnen en afgesloten met een quatre mains uitvoering. Ook dit keer genoten ouders, grootouders vrienden etc

Word Slootjesexpert tijdens
de IVN Slootjesdagen!
Regio - Weet jij wat er allemaal bij
jou in de sloot leeft? Kom alles te
weten over het waterleven en de
waterkwaliteit in de Nederlands
sloten tijdens de IVN Slootjesdagen! Ga onder begeleiding van
een Natuurgids van IVN De Ronde Venen & Uithoorn op ontdekkingsreis in een sloot in de buurt
op zaterdag 9 juni 2018. Kinderen
van 4 tot 12 jaar en hun ( groot )
ouders kunnen hier aan deelnemen.
Deze waterexcursie start om
14.00 uur tot ongeveer half vier/
vier uur, in het Wickelhofpark
in Mijdrecht, bij ingang De Walstro. Midden in het park zie je de
IVN-vlag staan: daar is de verzamelplek. Tijdens de excursie ontdek je de onderwaterwereld van
de sloot. Je gaat beestjes vangen
en op naam brengen en gebruikt
daarbij de zoekkaart waterdiertjes. Vergeet niet om je laarzen
aan te trekken!
Voor de kinderen van groep 6,7,8
is er dit jaar de mogelijkheid om
mee te doen aan het Landelijk
slootjesonderzoek.
Je krijgt dan een Slootjesonderzoek zoekkaart waterdiertjes om
kwaliteit en helderheid van het
water te onderzoeken en de uitkomst kan je zelf doorgeven op
ivn.nl/slootjesdagen. Daarnaast

kan je meedoen aan een fotowedstrijd ivn slootjesdagen. Enthousiast geworden!
Aanmelden kan via email bij Cindy Raaphorst: j.mariaraaphorst@

van de verrichtingen van de kinderen, die met steeds meer gemak en zelfvertrouwen het podium opgaan. In de pauze collecteerden de kinderen met zelfgemaakte collectebussen voor kinderen in Wajir.
Deze collecte bracht maar liefst
ruim €414,- op.
Een groot succes voor deze pianoschool.
gmail.com, telefoon: 0614391157.
Geef het antal personen op, je
naam , je leeftijd en je telefoonnummer.
Ben je nieuwsgierig naar IVN
Slootjesdagen in de rest van Nederland?
Op https://www.ivn.nl/ivn-slootjesdagen-2018 vind je een overzicht van alle locaties.
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Correspondent
André Veenstra
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Opgave gratis advertenties
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Ingezonden brieven
Eenieder staat het vrij te reageren op artikelen of zijn mening
te geven op ontwikkelingen die
spelen binnen de gemeente. Uw
ingezonden brief dient echter ondertekend te worden ingestuurd,
dus voorzien van naam, adres, telefoonnummer en/of e-mailadres.
Deze gegevens worden niet volledig in de krant gepubliceerd; wél
naam en woonplaats. Anoniem
ingezonden brieven worden niet
in behandeling genomen. De
redactie behoudt zich het recht
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maximaal 300 woorden aan.
Let op
Nadrukkelijk maken wij u er op attent, dat door ons in deze krant geproduceerd advertentie-, foto-, en/
of tekstmateriaal niet beschikbaar
wordt gesteld aan derden. Dus
ook niet per e-mail, fotokopie of
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Nieuw college met oude bekenden
Herman Bezuijnen
Gemeentebelangen

gesprekken gaan voeren met VVD,
DUS! en Ons Uithoorn: de nummers
2, 3 en 4 van de verkiezingen.
Al snel bleek dat de partijen uit
de zittende coalitie graag met elkaar
door wilden. Logisch, want die
coalitie was door de kiezer met twee
extra zetels beloond.”
En dan ga je onderhandelen.
“Precies. Alle partijen wilden
natuurlijk punten uit hun partijprogramma in het coalitieakkoord
krijgen, en daarnaast lag er een
Strategische Visie 2030 als leidraad.
Als fractievoorzitter was ik een van

Een kleine twee maanden na de gemeenteraadsverkiezingen
heeft Uithoorn een nieuwe coalitie. Hoewel, nieuw?
Dezelfde partijen gaan door, net als twee van de drie
wethouders. Herman Bezuijen, fractievoorzitter van
Gemeentebelangen, vertelt hoe de coalitie en het nieuwe
College van B&W tot stand kwamen.
Op 21 maart waren er
verkiezingen. En toen?
Herman Bezuijen: “Voor ons was
het toen natuurlijk feest, want onze
partij won een zetel en werd nipt
de grootste. Maar we gingen al snel
weer aan het werk. Een informateur
is met alle partijen gaan praten en
stelde voor dat Gemeentebelangen
samen met DUS! het voortouw
zou nemen. Dit werd niet door alle

partijen geaccepteerd. Uiteindelijk
was iedereen het er over eens dat
Gemeentebelangen alleen het
voortouw zou nemen. We zijn toen

“De kiezer heeft
de zittende coalitie met
twee extra zetels beloond”

“De coalitiebesprekingen
waren heel positief
en opbouwend”

de zes onderhandelaars. En ik moet
zeggen dat de sfeer heel positief
en opbouwend was. Soms lagen
de standpunten best ver uit elkaar
– denk aan VVD en GroenLinks –
maar het was duidelijk dat partijen
elkaar over en weer wat gunden.
In de gemeente ligt het ook niet zo
scherp als in de landelijke politiek:
we hebben allemaal de belangen van
Uithoorn en De Kwakel voor ogen.”
Hoe zou u het akkoord omschrijven?
“Heel constructief, net als de
onderhandelingen. Verder is het

“Alle partijen hebben
de gemeentebelangen
voor ogen”

vooral een akkoord op hoofdlijnen.
Kijk: onze coalitie heeft een
flinke meerderheid, met 14 van
de 21 raadszetels. Je moet zo’n
coalitieakkoord dus niet dichttimmeren. In de Raad zitten partijen
van verschillende signatuur,
die ook hun zegje moeten kunnen
doen. Dat bleek al toen we het
coalitieakkoord op 17 mei in
de Raad bespraken. Elke partij
heeft wat in te brengen, en daar
moet ruimte voor zijn; dat is politiek.”
Hoe ziet het nieuwe college eruit?
“Twee van de drie wethouders blijven
aan. Hans Bouma van Gemeentebelangen blijft vooral financiën,
wonen en leefomgeving doen.
Ook Ria Zijlstra van DUS! gaat door;
zij heeft vooral het sociale domein
onder haar hoede. Alleen bij de VVD
is een wijziging, want Marvin Polak
stopt als wethouder en gaat weer
het bedrijfsleven in. Zijn vervanger
is Jan Hazen, al jaren raadslid voor
de VVD in Uithoorn en nu vooral
verantwoordelijk voor ruimtelijke
ordening, verkeer&vervoer en sport.
Samen met waarnemend burgemeester Pieter Heiliegers is het College
van B&W dus een ervaren ploeg.”

Daan Egberts
VVD

Daan Egberts is nieuw
raadslid bij de VVD- fractie
Ik ben in de politiek gegaan omdat:
ik vind dat er te weinig lange termijn
visie uitgedragen wordt in de politieke
besluitvorming. Ik wil eraan bijdragen
dat alle plannen toekomstbestendig
zijn en dat hier ook duidelijk over
gecommuniceerd wordt.
1

Mijn eigen geluid is:
bij ieder besluit opnieuw een afweging
maken van de invloed op het milieu
zonder daarbij te beperkende maatregelen te nemen. Bereikbaarheid en
leefbaarheid nu zijn net zo belangrijk
als de bereikbaarheid en leefbaarheid
in de toekomst.
3

Mijn politieke motto luidt:
leef en laat leven.
2

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

RAADSAGENDA
Datum: 31 mei 2018
Aanvang: 19.30 uur
Vorm: raadsvergadering
1

Opening, agenda
20.30 uur*

2

Inspreken burgers

3

Vragen van raadsleden, beantwoording door college
20.35 uur

4

Onderzoek rekenkamer bezuinigingen
sportverenigingen
20.40uur

*Let op: de tijdsduur
per onderwerp is een
inschatting. De eerstvolgende bijzondere
raadsvergadering is op
donderdag 14 juni 2018
en de reguliere raad op
28 juni. Alle commissievergaderingen vinden
plaats in de week
van 11 juni 2018.
Op www.uithoorn.nl
kunt u vergaderingen
van de gemeenteraad
terugluisteren.
Volg ons op Twitter
@RaadUithoorn.
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Zo had Allure aan de Amstel er al uit kunnen zien…

Nieuw college en raad kunnen aan de bak!

Uithoorn op een dood spoor?
Vervolg van de voorpagina.
Overigens is deze bestuursperiode dan ook alweer voorbij en
rijdt de Amsteltram al naar Uithoorn. Rechtszaken zijn volgens de wethouder de boosdoener dat het allemaal zo lang
duurt. En de tijdelijke herinrichting dan? Hoor je ook niets meer
over. Geef in elk geval een keer
de stand van zaken weer, dan
weet de samenleving iets. Winkeliers en andere ondernemers
hebben ook hun plannen voor
de toekomst, maar die kunnen
niet uit de voeten als ze in het
onzekere worden gelaten. Geruime tijd wordt er ook al gesproken over een upgrade van winkelcentrum Amstelplein. Welke
winkelier je ook vraagt, niemand
kan je er wat over vertellen, maar
ook de gemeente laat spontaan
niets van zich horen.
Bieb verkast niet
Van hetzelfde laken een pak wat
ooit ‘Confucius’ zou worden, het
groteske gebouw aan de Wilhelminakade met woningen en
ruimten voor sociaal-maatschappelijke en culturele doeleinden
plus een onderkomen voor de
bibliotheek Amstelland. Een project van Van Wijnen Projectontwikkeling West. De bieb is sinds
begin 2017 voorlopig in een
voormalige schoenenwinkel in
de Dorpsstraat ondergebracht.
Volgens ingewijden kan die daar
prima uit de voeten. Het is overigens een raadsbesluit geweest
dat de bieb uit de Hoeksteen
eerst naar deze voorlopige locatie zou verhuizen in afwachting
van de permanente huisvesting.
Dat mag wat kosten! De bedoeling was dat de bibliotheek in
december dit jaar zou verhuizen
naar haar permanente onderkomen in het nieuwe pand wat nu
is omgedoopt tot project ‘Wonen aan de Amstel’. Bieb-directeur Daphne Janson was begin
dit jaar nog vol vertrouwen over
de verhuizing, maar er is nog
geen enkele bouwactiviteit te
bespeuren op het braakliggende terrein naast café De Gevel…
Het ziet er alleszins naar uit dat
de bieb noodgedwongen blijft
zitten waar die zit en zal de gemeente om tafel moeten met de
eigenaar van het pand, Gerard
Röling. Niemand die er tot nu toe
iets over naar buiten brengt bij
de gemeente hoe dat nu (voorlopig?) verder moet. Drie weken geleden liet vm. wethouder
Marvin Polak desgevraagd we-

ten dat er (na twee jaar steggelen) een nieuw ontwerp van een
gebouw is wat door alle partijen wordt omarmd en hij zou
daar nog op terugkomen. Te
laat, niet gebeurd! Dus wachten
we op het moment dat zijn opvolger het naar buiten brengt…
Wel beaamde een woordvoerder
van Van Wijnen het antwoord
van wethouder Polak. “Het ontwerp moet nu eerst verder worden uitgewerkt en dat kost tijd.
Na overleg met de gemeente
zullen we er te zijner tijd zeker
mee naar buiten komen. Dat de
bibliotheek dit jaar niet kan verkassen zal duidelijk zijn.” Aldus
de woordvoerder.
Nog altijd geen Allure
Nu we het toch hebben over de
Wilhelminakade, waar blijft de
beloofde jachthaven tussen de
busbrug en de Thamerkerk? In
de tijd van wethouder Jeroen
Verheijen was daar al sprake van,
5 jaar geleden. De aanlegsteigers
zijn er gekomen en de ‘Waterlijn’ is opgeknapt, is prachtig geworden, maar de rest is nog duister. Natuurlijk, als er marktpartijen in het spel zijn heeft de gemeente weinig inbreng, maar je
kan er wel druk op zetten, aansturen en wat soepeler met de
omgevingsvergunningen omgaan voor zover dat mogelijk is.
Nog zo een: de vroegere Vleeschhoek (Vinckebuurt) naast de busbaan is nog altijd een braakliggend terrein. De mooie plannen
van projectontwikkelaars BPD
(het vroegere Bouwfonds) en
Zeeman Vastgoed dateren al van
2010. BPD is al een eind op weg
met nieuwbouw achter de Thamerkerk. Maar door een financiële blunder van Zeeman Real
Estate elders in Noord-Holland
waarin ook Zeeman Vastgoed
verstrikt raakte, is op de bouwgrond langs de Petrus Steenmanweg 6 jaar geleden door de
provincie Noord-Holland conservatoir beslag gelegd wat er nog
steeds op ligt. Daardoor kan er
geen nieuwbouw worden gepleegd. Wethouder Bouma liet
een keer weten ‘er nog eens achteraan te zullen gaan om te kijken of er geen oplossing voor is
het beslag eraf te krijgen’. Maar
tot nu toe tevergeefs. Is overigens iets waaraan de gemeente niets aan kan doen, maar het
is wel zonde van het project ‘Allure aan de Amstel’ waarvan een
aantal fraaie woningen er al had
kunnen staan. Zeeman Vastgoed
laat zich niet over de situatie uit

en dus lijkt het voor de gemeente voorlopig trekken aan een
dood paard.
Patstelling Schanskerk
Kijken we verder in het oude
dorp rond dan valt de steeds
verder verpauperende Schanskerk aan de Schans op. Samen
met het omliggende gebied zou
(wederom) Van Wijnen er een
mooi woonwijkje van maken in
de ‘oude stijl’ van het dorp met
de kerk als middelpunt. Die zou
verbouwd worden tot appartementencomplex. ‘Op 27 november 2014 werd de koopovereenkomst getekend voor het gebouwencomplex, bestaande uit
de H. Joannes de Doperkerk, beter bekend als de Schanskerk,
de pastorie en verdere opstallen met inbegrip van de pastorie-kerktuin. De koopovereenkomst met ontbindende voorwaarden is toen getekend door
het Bisdom Haarlem-Amsterdam
(als gemachtigde van de parochie Emmaüs) en Van Wijnen
Projectontwikkeling West B.V. Er
werd een bouwkundig onderzoek uitgevoerd om te kunnen
bepalen of herontwikkeling van
het gebouwencomplex economisch haalbaar was. Van Wijnen
heeft na het doen van onderzoek en veelvuldig overleg helaas moeten constateren dat zij
binnen de huidige uitgangspunten van de overeenkomst geen
haalbare ontwikkeling kon realiseren. Op 18 mei 2016 werd besloten de koopovereenkomst te
ontbinden en sindsdien is het al
twee jaar akelig stil. Geen enkele
partij, waartoe ook de gemeente, laat iets van zich horen. Wordt
gewacht op het moment dat
de kerk instort of wordt er nog
wat gedaan met dit gemeentelijk monument? Wie draait nu
op voor het onderhoud? Het
Bisdom? Dat heeft aangegeven
geen geld te hebben. En de gemeente kan ook niets want het
is niet haar eigendom, behalve
haar verantwoordelijkheid nemen voor de veiligheid. Patstelling dus en die duurt tot op heden voort.
Twee jaar uitstel De Rietkraag
Als laatste in het rijtje het woningbouwproject De Rietkraag
in De Kwakel. Het heeft een hele tijd stilgelegen. Volgens oudwethouder Marvin Polak komt
dat door een onjuiste Milieu Effect Rapportage en de restricties
die Schiphol oplegt. Het project
van Vorm Ontwikkeling en ge-

legen tussen woonwijk De Kuil
en de Vuurlijn – naast sportpark
KDO - werd op 15 september
2015 met veel bravoure gepresenteerd in dorpshuis De Quakel. De eerste woningen hadden
eind vorig jaar moeten worden
opgeleverd. Er staat nog niets.
Wordt ook niet over gerept. Op
de website van Vorm Ontwikkeling staat dat in maart/april van
dit jaar gestart is met het bouwrijp maken van de projectlocatie. De grond van de bouwlocatie dient 9 maanden voorbelast te worden, waarna de start
kan aanvangen. Het totale project bestaat uit 42 nieuwbouwwoningen dat uit verschillende
typen bestaat. De kick-off - start
verkoop van het project staat gepland voor aanstaande juni. De
aanvang van de bouw staat begin 2019 gepland en de oplevering zal naar verwachting in 2020
zijn. Mooi, maar wel twee jaar later! Kijken of het gehaald wordt.
Is er dan helemaal niets wat momenteel goed loopt in Uithoorn?
Jazeker. Zo ligt bijvoorbeeld de
planning en de aanleg van de
Amsteltram op schema – maar
dat is onder verantwoordelijkheid van de Vervoerregio Amsterdam; er worden veel nieuwe
woningen gebouwd in Legmeerwest; een appartementencomplex staat gepland in de nieuwbouw wijk De Regentes (bij de
Thamerkerk); het BMX-terrein in
het Libellebos wordt geschikt
gemaakt voor woningbouw net
zoals het WAPO-terrein naast
het gezondheidscentrum Waterlelie wat, als het allemaal meezit, ook geschikt gemaakt wordt
voor nieuwbouw van woningen.
Ook niet te vergeten is het woningbouwproject aan de Heijermanslaan. Bij de Europarei staat
de Churchill flat al in de ‘sloopstand’. Als die weg is wordt ook
daar nieuwbouw gepleegd door
Eigen Haard. Buiten de hiervoor
vermelde zijn er nog wel meer
zaken die de komende tijd ter
sprake zullen komen in de raad
en bij het college. Binnen het coalitieakkoord zal er ongetwijfeld
ruimte zijn om een aantal langlopende projecten nu eens aan te
pakken en er druk op te zetten
om er een vervolg aan te geven
dan wel af te ronden. Het lijkt anders een doodlopend traject te
worden. Als de resultaten dan
ook geregeld naar buiten toe bekend worden gemaakt heeft de
lokale samenleving er ook weet
van.

Bibliotheek blijft nog in de Dorpsstraat

Veel gepraat maar geen nieuwe ontwikkeling
van het Schansgebied

De Prinses Irenebrug wordt (voorlopig?)
geen eenrichtingsverkeer
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Een gesprek met twee veteranen

op uitzending. Met een opa én
een vader als veteraan was een
militaire carrière voor hem niet zo
vreemd. Zijn opa had gediend in
Indië, zijn vader in Libanon, allebei als dienstplichtige. Johan had
er ook voor kunnen kiezen om
in het metselbedrijf van de familie te stappen, maar vond de lichamelijke uitdaging als militair
veel aantrekkelijker. De keiharde
Regio - Met zijn 23 jaar is Johan van de Coolwijk jr een van de trouwe bezoekers van bijeen- opleiding van 36 weken heeft de
jongste veteranen van Aalsmeer. In de aanloop naar Veteranen- komsten voor Aalsmeerse vete- voorheen erg drukke Johan discipline en rust gebracht. Na zijn opdag Aalsmeer op zaterdag 2 juni 2018 geven hij en veteraan Er- ranen zijn.
win Huisman (63) een inkijkje in hun wereld. Ook al zitten er bij- De grootste groep veteranen in leiding werd hij uitgezonden naar
na twee generaties tussen, ze praten met even veel passie en ge- Aalsmeer is veel jonger. Neder- Irak en deed hij mee aan meerdedrevenheid over hun vak als militair. De een als marinier in ac- land leeft al bijna 75 jaar in vrede, re berg-, jungle- en wintertrainintieve dienst met nog een hele militaire carrière voor zich, de an- maar in vele gebieden in de we- gen. Irak, zijn allereerste missie,
der als militair in ruste met een burgerfunctie bij Defensie. In de reld woedde ook na WOII, oorlog was beslist geen training. Daar in
volksmond is een veteraan een oudgediende met veel ervaring. en dat is helaas nog steeds het Irak vierde hij zijn 21e verjaardag.
Dat dat voor de meeste militaire veteranen niet opgaat bewijst geval. Onder de vlag van de Ver- Ook al was hij nooit direct bloothet feit dat Johan al op zijn 20e veteraan was. Volgens de officiële enigde Naties hielpen in de afge- gesteld aan gevaar, wat hij daar
definitie van Defensie is een veteraan ‘een (ex)-militair met de Ne- lopen decennia ruim 150.000 Ne- zag en hoorde van de lokale bederlandse nationaliteit die het Koninkrijk diende in oorlogsom- derlandse militairen mee aan het volking - aanslagen, onthoofdinstandigheden of daarmee overeenkomende situaties, zoals vre- herstellen van vrede, vrijheid en gen, zo vele burgerslachtoffers
desmissies in internationaal verband.’
veiligheid in de wereld. Zij wer- - heeft diepe indruk op hem geden ingezet bij ontelbare missies, maakt. Johan: “Ik was medisch
De jongste Aalsmeerse veteraan in voormalig Nederlands-Indië in oorlogsgebieden, zoals Liba- trainer en gaf les in ‘EBHO in geis begin twintig, de oudste ver en Nieuw-Guinea, in het voorma- non, voormalig Joegoslavië, Cam- vechtssituaties’. Ik mocht niet
in de 90. Van de ca. 140 vetera- lig Koninklijk Nederlandsch-In- bodja, Ethiopië, Angola en Af- naar het front en had dus zelf
nen die in de gemeente Aalsmeer disch Leger (KNIL). Dat deze oud- ghanistan. Of bij opbouw- of trai- nog nooit een gevechtssituatie
wonen, zijn zo’n 50 veteranen ou- gedienden veel behoefte heb- ningsmissies, zoals Bosnië, Haï- meegemaakt. Dat was niet onder dan 70 jaar, enkelen zelfs bo- ben aan saamhorigheid en een ti, Uruzgan en Malie. De huidige ze taak, ik had het wel graag geven de 90. Zij vochten in de Twee- platform om hun verhalen kwijt missies zijn te veel om op te noe- daan, om uit te voeren waar ik zo
de Wereldoorlog of de oorlogen te kunnen bewijst het feit dat zij men.
lang voor getraind had. Niet om
Libanon, twee keer naar Oost Sla- stoer te doen maar om beter te
Erwin Huisman bij de uitreiking van het draaginsigne van de Nobelprijs vonië, Kroatië (nee, niet Slovenië) weten hoe je je in een gevechtsvoor de Vrede door burgemeester Nobel op Veteranendag 2016.
en Bosnië waren de missies van situatie gedraagt. Nu moest ik
Foto: Arjen Vos Fotografie
Erwin. Voor zijn inzet in Libanon aan soldaten ter plaatse uitlegkreeg hij in 2015 samen met vijf gen hoe hij een gewonde kaandere Aalsmeerse veteranen het meraad of burger moest helpen.
Draaginsigne van de Nobelprijs Soms kregen we heftige verhavoor de Vrede opgespeld, nota- len te horen over veel slachtofbene door burgemeester Nobel. fers aan eigen zijde omdat ze niet
Erwin’s militaire carrière begon wisten hoe te handelen. Er waals dienstplichtige. Een ‘beroeps’ ren gasten bij die niet eens wisverdiende meer en dus volgde hij ten dat je dood kunt bloeden.
de beroepsopleiding en koos hij Daarom gingen zij er ook zonder
voor de Infanterie. Voor vijf jaar angst in. Van een schotwond kewerd hij gestationeerd in Duits- ken ze niet op. ‘Doet een beetje
land waar ten tijde van de Kou- pijn, gewoon doorvechten.‘ Wat
de Oorlog de oostgrens bewaakt klagen wij dan toch! De waarmoest worden. ‘Vijand tegenhou- dering die je daar van mensen
den totdat er versterking komt’, krijgt voor kleine dingen, doet zo
was de opdracht. Gelukkig was enorm goed! Je bent constant in
dat niet nodig. Net terug in Ne- de weer en leeft voortdurend onderland, we schrijven het jaar der druk. Het heeft me heel snel
1983, werd hij in het kader van volwassen gemaakt.” Dat beaamt
UNIFIL uitgezonden naar Libanon ook zijn vriendin Steffi, met wie
waar een burgeroorlog woed- hij al heel lang samen is. “Je krijgt
de. Een van zijn strijdmakkers Johan niet snel gek. Natuurlijk is
daar was Peter van Uhm, de late- het niet leuk als hij lang van huis
re Commandant der Nederland- is”, zegt ze, “maar ik weet dat hij
se Strijdkrachten. Bij vertrek naar niet echt in gevaarlijke situaties
Libanon was zijn eerste doch- verkeert en ik weet ook dat hij het
ter net 1,5 maanden oud. Erwin: aan kan. En het helpt enorm dat
“Toen ik zes maanden later te- ik vaak contact met hem heb. Dat
rugkwam, was ik een andere pa- is voor ons echt stukken makkepa.” Na ‘Libanon’ was het moeilijk lijker dan voor militairen en hun
om te re-integreren in het gewo- thuisfront vroeger.”
nen leven. In 1993 wisselde Erwin Beide mannen zijn het met elkaar
naar de Luchtmacht en werd uit- eens: tijdens een missie wordt je
gezonden naar de Balkan. Twee vrienden voor het leven. Je deelt
keer voor de VN naar Oost Slavo- alles met elkaar, vertrouwt elnië en met de IFOR NATO missie kaar in de meest gevaarlijke situnaar Bosnië, als waarnemer. “Hoe aties en vangt elkaar op. Dat blijft
daar mensenrechten met voeten ook zo na thuiskomst: ‘brothers
werden getreden, was verschrik- in arms’. Dat maakt veteraan zijn
De Rabo Fietstocht is dit jaar Stichting CHAZZ dan geef je
kelijk. We moesten vanaf de zij- zo bijzonder. Iedereen beleefd de
zaterdag 9 juni, 2 weken voor nummer 82 op. De opbrengst
lijn toekijken en mochten niets missies anders, de een gaat makhet festival. Het startpunt in zal dan gaan naar de Mayadoen, alleen rapporteren. Zelfs kelijk om met verschrikkelijke erDe Ronde Venen is Bozenho- bevolking in Guatemala, ten
toen we werden beschoten”, legt varingen, de ander heeft jarenven 93 te Mijdrecht.
bate van onderwijs.
Erwin uit. “Dat druiste enorm in lang last van PTSS (PosttraumaEr zijn -hele mooie!- routes
tegen mijn gevoel van rechtvaar- tisch Stress Syndroom). Veteravan 12, 30 en 100 kilometer. Voor meer informatie over
digheid.” In 2014 zwaaide Erwin af nen zijn er voor elkaar. Maar loDoor een route te fietsen kun Chazz: zie www.chazz.nl
uit actieve dienst en ging als bur- pen niet te koop met hun ervarinje voor de vereniging of stich- Voor meer informatie over de
ger aan de slag bij Defensie. Daar gen. En dan doet het dus ongeting van je keuze een bedrag Mayaschool:
werkt hij nu nog steeds, inmid- lofelijk goed om zo af en toe erbij elkaar fietsen: respectieve- zie www.mayaschool.nl
dels als adviseur van Hoofd Per- kenning en waardering te krijgen
lijk €7,50, €15,- en € 35,-.
En natuurlijk elke woenssoneelszaken. De missies heb- voor wat je voor de wereldvredagmiddag even De Nieuwe
ben Erwin als mens veranderd. de hebt betekend, hoe onbeduiVoor de fietsers is inschrijven Meerbode inkijken!
“Onze grote problemen hier val- dend ook. “Daarom is een lokale
niet nodig, aanmelden kan
len in het niet bij wat mensen in Veteranendag ook zo belangrijk
van 9.00 uur tot 14.00 uur.
Alvast bedankt Rabobank en
oorlogssituaties meemaken. Ik voor ons”, zegt Erwin, “en daarNa afloop van de route wel alle fietsers
kon dan ook heel slecht tegen ge- om zet ik mij daar dus persoonlijk
even denken om het stemklaag van anderen over in mijn voor in.” Aan zijn vriendschap met
peltje. Ga je fietsen voor Madelon van der Stap
ogen onbenullige zaken. In dis- Peter van Uhm is het te danken
cussies werd ik een vervelen- dat Van Uhm een lezing kwam gede gesprekspartner. En als vader ven tijdens de eerste Veteranenwas ik heel streng. Ik had veel ar- dag in Aalsmeer in 2015. Erwin
moede gezien, dus bijvoorbeeld is de kersverse voorzitter van het
je bord niet leegeten zat er bij mij Veteranencomité van Aalsmeer
niet bij. Voor mijn kinderen was vanuit het bestuur van Stichting 4
dat niet makkelijk, dat realiseer ik en 5 mei Aalsmeer. En Johan, die
me nu. Daar werd thuis eigenlijk is al drie jaar bij de 4 mei herdennooit over gesproken.” Sinds een kingen met een paar maten en uiemotioneel gesprek van Erwin’s teraard zijn vader, erewacht en
dochters met goede collega Pe- kranslegger. Waarom? “We moeter van Uhm kunnen zij – zelf in- ten ons steeds weer blijven reamiddels volwassen – hun vader liseren dat onze vrijheid een heel
beter begrijpen. Van Uhm’s boek groot goed is ”, zegt Johan, “en dat
“Ik koos het wapen” maakte veel die niet vanzelfsprekend is.”
voor hen duidelijk en gaf het geVeteranendag Aalsmeer is er op
zin veel troost.
Johan is op dit moment marinier zaterdagmiddag 2 juni aanstaanof beter gezegd zee-infanterist bij de in het centrum van Aalsmeer,
het Korps Mariniers. Met zijn een- mede dank zij Meer Aalsmeer
heid is hij 20 á 30 weken per jaar Winkeldorp. Om 13 uur is er een
weg van huis, voor oefeningen of Veteranenontvangst in het ge-

eteranen verdienen
er enning en waardering

o fietsen voor
Chazz!!!

meentehuis en om 14.30 uur start parade van Keep Them Rolling en
het feest op het Raadhuisplein en live optredens.
in de Zijdstraat met spectaculaire
demonstraties van Defensie, een Tekst: Ulla Eurich
Op de foto links Johan van de Coolwijk jr., erewacht tijdens de 4 mei Herdenking in 2017 in Oosteinde. Foto: Arjen Vos Fotografie

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

Bron foto: Vogeldagboek.nl

Het reilen en zeilen
van het Waterhoen
Van een afstand is het waterhoen al te herkennen aan zijn
manier van voortbewegen,
de knikkende kop en het opwippende staartje met witte onderstaart. Vliegen kan hij
ook, maar moeizaam. Spetterend rent hij, om vaart te maken, over het wateroppervlak.
Zijn indrukwekkende grote,
groen-gele voeten, of eigenlijk tenen, helpen hem daarbij. Deze groene kleur heeft
hem de Latijnse naam ‘Gallinula chloropus’, groene kip,
bezorgd. Door zijn grote voeten kan hij probleemloos over
drijvende watervegetatie lopen zonder weg te zakken.
Nóg een opvallend kenmerk;
een felrood voorhoofdschild,
dat zich voortzet in een rood
snaveltje met een gele punt.
Ruzieën kan hij als de beste.
Het is beter om in het broedseizoen, dan vooral met háár,
geen ruzie te krijgen, want zij
verweert zich krachtig. Met
haar grote poten worden rake trappen uitgedeeld. Vaak
gaat de strijd om een nestplaats, maar meestal is een begeerlijke partner de inzet van
het gevecht. Waterhoenen zijn
niet schuw, maar leven teruggetrokken in rietkragen, goed
gecamoufleerd door hun
donkere verenpak. Een luide
schreeuw uit het riet is soms
het enige levensteken.
Dreigt er gevaar dan zoekt het
waterhoen zijn toevlucht onder het wateroppervlak. Hij
trekt zich langs een rietstengel naar beneden en steekt af
en toe een snavelpuntje bo-

ven water om lucht te happen.
Het nest van het waterhoen
is een prachtig gevlochten
mandje, gebouwd op vlak boven het water hangende takken of tussen waterplanten.
Niet zwemmende roofdieren
hebben zo geen kans. Twee
maal per jaar legt zij een stuk
of tien eieren. Soms worden er
méér aangetroffen; te vondeling gelegd in het “dumpnest”
door een ander vrouwtje. Het
broeden begint vóór het laatste ei is gelegd en de jongen
komen dus niet tegelijk uit. De
eerstgeborenen worden door
vader op sleeptouw genomen
terwijl moeder de laatste eieren uitbroedt.
Een overstroming
ligt altijd op de loer. In zo’n situatie
wordt er vliegensvlug voor de
pas uitgekomen pluizige jongen een droog noodnestje gefabriceerd. Als het waterpeil
gezakt is keert de hele familie
weer terug op het oorspronkelijke nest. Jongelingen van
de eerste leg helpen de ouders om nieuwe borelingen
op te voeden.
Dat vergroot de overlevingskans van waterhoenpullen.
Ze redden het helaas niet allemaal. Sommige worden verschalkt door vraatzuchtige
snoeken of ratten. Maar zelf
eten de ouders naast het gebruikelijke menu ook wel eens
een vogeleitje.
Zo gaat dat immers in de natuur; eten en gegeten worden.
Gerda Veth, IVN-natuurgids

WWW.IVN.NL/AFDELING/DE-RONDE-VENEN-UITHOORN
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Koninklijke Landmacht op OBS Toermalijn
Uithoorn - Op woensdag 23 mei heeft Korporaal Van Zutphen van de Koninklijke Landmacht een bezoek gebracht aan groep 7 en 8
van OBS Toermalijn. In het kader van de Landmachtdagen heeft hij het een en ander verteld over het werken bij de Landmacht. Naast

zijn hele uitrusting (met een rugzak van wel
35 kilo!) had hij ook een echte jeep meegenomen. Alle leerlingen mochten even plaatsnemen achter het stuur en sommigen hebben
zelfs achterin gezeten. Na een uitleg mochten
alle leerlingen nog even hun spierballen laten

zien. In de gang van de school werd er in een
lange rij zo vaak mogelijk opgedrukt. Dat was
niet niks! Het was een onwijs leerzame ochtend en misschien zien we over een aantal
jaar wel leerlingen van OBS Toermalijn terug
bij de Landmacht.

komsthal. Voor Luchtverkeer Nederland diverse straatwerkzaamheden rond de verkeerstoren en
straatwerkzaamheden bij het Lisser Art Museum. Binnen het bedrijf Rijneveld B.V. zijn er verschillende ontwikkelingen doorgemaakt en is het gekomen tot
waar het nu staat. Een vakkundig
bedrijf dat zich voornamelijk bezighoudt met onderhoudsgerelateerde projecten op het gebied
van grond-, weg- en waterbouw,
onder de naam AW Rijneveld Infra. Het mooie is dat Cor tot nu
toe alle fases van het bedrijf heeft
meegemaakt. Iets dat we in deze
tijd niet vaak meer meemaken.

Cor van Tessel

Welverdiend pensioen
na 50 jaar stratenmaken
Mijdrecht - Na 50 jaar te hebben
gewerkt als stratenmaker is het
voor Cor van Tessel nu tijd voor
een welverdiend pensioen. Een
bijzonder verhaal, want waar komen we vandaag de dag deze
echte vakmensen met 50 jaar ervaring nog tegen?

Wij kennen eigenlijk niemand die
zo lang als stratenmaker heeft gewerkt als Cor. Cor is van jongs af
aan opgegroeid met het vak stratenmaker. Zijn vader was namelijk ook stratenmaker en heeft Cor
het eerste jaar van zijn carrière alle kneepjes van het vak geleerd.

Daarna is hij in 1969 in dienst gekomen bij Rijneveld B.V.. Arie Rijneveld had in dit jaar net het bedrijf opgestart. De eerste klussen
begonnen op Schiphol. Ruim 40
jaar lang heeft hij hier namelijk
nieuw straatwerk aangebracht of
reparatiewerk aan het straatwerk
gedaan. Daarna heeft hij 9 jaar bij
andere projecten straatwerk verricht.
Schiphol
Na zijn straatwerkzaamheden
op Schiphol is hij volop aan het
werk gegaan voor verschillende opdrachtgevers om bij diverse projecten het straatwerk te
onderhouden en waar nodig te
repareren. Cor heeft aan diverse bijzondere projecten zijn bijdrage geleverd, zoals: Het voorplein van luchthaven Schiphol
bestraat bij de vertrek- en aan-

Zwaar beroep
Stratenmaker is een zwaar beroep, wat lichamelijk veel kan eisen. Zeker in de winterperiode.
Iets waar bij Cor niets van te merken was aangezien hij een constante, trouwe werknemer was
die weinig ziek was of fysieke
klachten had. En weet je wat hem
siert? Hij kwam altijd op precies
dezelfde tijd de keet inlopen. Wat
het geheim is om het zo lang vol
te kunnen houden? Bedrijfsleider
Ed Rijneveld: “Cor vond het werk
leuk en had het naar zijn zin. Wij
wensen Cor een fijn pensioen toe
en vooral veel visplezier! Hopelijk
komen wij nog meer enthousiastelingen tegen die met veel plezier het beroep stratenmaker uit
willen oefenen”.

Kunstbeurs aan de
Westeinderplassen
Regio - Zoekt u een mooi object
voor in huis, tuin of bedrijf, of wilt
u gewoon genieten van kunst,
kom dan naar de 8ste editie van
de Kunstbeurs aan de Westeinderplassen. Alle disciplines zijn
vertegenwoordigd. Schilderijen,
bronzen en keramische beelden,
maar ook glaskunst, foto’s en sieraden kunt u in de mooi uitgelichte stands bewonderen. In tegenstelling tot vele andere beurzen zijn de meeste kunstenaars
zelf aanwezig. Zij kunnen u een
toelichting geven op hun werk,
technieken en inspiratiebronnen. Maak kennis met een breed
aanbod van hedendaagse kunst
op de schitterende locatie aan
het water van Galerie Sous-Terre Aalsmeer. De Kunstbeurs aan
de Westeinderplassen is de laatste activiteit op deze locatie onder de vlag van Galerie Sous-Terre. Op 1 juli 2018 wordt hier het
Flower Art Museum geopend.
De voorbereidingen daarvoor
zijn al geruime tijd bezig. Tijdens
de beurs is ook een aantal kunstenaars aanwezig die met hun
bloemrijke kunst een rol gaan
spelen in het museum. Meer in-

formatie over de plannen vindt u
op www.flowerartmuseum.nl.
Maak kans op een kunstcheque
van € 1000,-.Onder de bezoekers
die bij binnenkomst op de beurs
hun gegevens en e-mailadres
achterlaten, wordt een kunstcheque van € 1000,- verloot. Deze
cheque kan besteed worden bij
Galerie Sous-Terre, de organisator
van de beurs. De winnaar krijgt
persoonlijk bericht. De beurs is
zaterdag 2 en zondag 3 juni Kudelstaartsteweg 1 in Aalsmeer (
t.o de watertoren)
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19 juni
Veteranendag in Uithoorn:

Uithoornse veteraan
Matthijs Porsius

Thijs Porsius in gesprek

Fred Zweepe (l) en Thijs Porsius (r)

Uithoorn - De lokale veteranendag
komt er weer aan. Hieronder komt u wat
te weten over één van hen uit Uithoorn.
“Wat fijn dat je vader er dit jaar weer
bij was, hij is een bijzonder en prachtig mens en zo ongelofelijk scherp! Mijn
zoon en ik vonden het een heel bijzonder moment en waren erg blij je vader
weer te zien, wij hopen dat we hem
nog vele jaren op de herdenking mogen zien en ontmoeten.” En “… Als ik
hem zie, ben ik blij. Want dan denk ik:
O, gelukkig hij is er nog!” Dit zijn reacties die dochter Linda van 93-jarige Uithoornse wapenbroeder Matthijs (roepnaam Thijs) Porsius hoort na de 4 mei
herdenking op hoek Apollolaan – Beethovenstraat in Amsterdam; de jaarlijkse herdenking bij het monument ‘Verzetsgroep’. Opgericht ter nagedachtenis
aan de 29 slachtoffers die als represaille werden gefusilleerd door de bezetter op 24 oktober 1944. Het monument
van Jan Havermans werd al op 24 oktober 1954 onthuld. De drie figuren staan
voor lijden, berusting en verlossing. Het
is geadopteerd door de 1ste Montessorischool ‘De Wielewaal’ en het Amsterdams Lyceum. Indrukwekkend dat het
verzet van deze helden de afgelopen
keer ruim 1.500 mensen op de been
bracht. Is het omdat de groep eigenlijk een zinnebeeld is voor het verzet in
haar geheel? Verzetsstrijders die vanuit
de kracht van hun overtuiging hun gevaarlijke werk onverstoord bleven uitvoeren en de dood dapper in de ogen
zagen? Het lijden, de berusting en de
verlossing: drie mannen moedig staande voor het vuurpeloton, ervan doordrongen dat het verzet door anderen
wordt overgenomen en voortgezet. Het
beeld roept karaktereigenschappen op
van verzetsstrijders, in sterke en zwakke
momenten. Niet voor niets was het landelijk thema van 4 mei 2018 ‘het verzet’.

DAAN heette en die ons opdrachten gaf
waar en wanneer we bepaalde sabotage-opdrachten moesten uitvoeren.” Het
was nogal ongeorganiseerd en daarom
gevaarlijk, vertelt Porsius. Na een tijdje
werd hij benaderd door Wiet Abercrombie, een vriend van zijn oudere broer,
die hem daarop wees en voorstelde om
toe te treden tot het gewapende verzet.
Zonder nadenken zei hij ja. Porsius trad
toe tot de BS-groep ‘Waterland’ en ontmoette toen ook weer zijn jeugdvriend
Wim Hulsegge. De taak van zijn groep
was om een wapendepot te beheren in
wat nu Amsterdam-Noord is.

Wapens
Een boerderij aan de Ransdorpergouw
fungeerde als opslagcentrum. Daar werden de wapens klaargemaakt voor distributie. Porsius en anderen gingen verkleed als bakker met een bakkersfiets
op pad om de wapens af te leveren. “Er
kwamen dan veel uitgehongerde mensen bij je bedelen voor brood. Het was
immers Hongerwinter. Wisten zij veel
dat ik wapens vervoerde.” Het wapenarsenaal bestond uit Lee Enfield geweren,
stens, brens, revolvers, bazooka’s, handgranaten en munitie. Dat werd gebracht
naar de hooiberg op het erf van de boerenfamilie Breedijk in Durgerdam. Met
een hooivork maakten we in het midden een gat van anderhalve meter in
doorsnee en daar lieten we de wapens
inzakken. De jonge mannen bleven dan
op de boerderij om de wapens schoon
te houden en om te voorkomen dat
de boerderij in de lucht zou vliegen. Er
was namelijk altijd het gevaar van hooibroei, waardoor de hooiberg vlam kon
vatten met een ontploffing tot gevolg.”
In de laatste weken voor de bevrijding
ging het erom spannen. De BS-groep
van Abercrombie verhuisde naar de
boerderij van Zwart aan de Wijkergouw
in Schellingwoude, terwijl een tweede
Verzet
groep onderdak kreeg in een nabijgeleWat zou ik doen wanneer er een beroep gen boerderij. Er zou ook een groep uit
op mij wordt gedaan, wanneer ik zie dat Purmerend erbij komen, alleen die was
de waardigheid van de ander in het ge- op 28 februari 1945 opgepakt door de
ding is? Verzet tegen de onderdrukker, Sicherheitsdienst en op 8 maart werd
verzet tegen dictaturen, tegen ondemo- deze hele groep in Amsterdam gefusilcratische krachten? Deze verantwoor- leerd.
delijkheid zien om stelling te nemen tegen onrecht, maakt van ons allemaal in- Vuurgevecht
nerlijke verzetsstrijders, in verleden, he- Toen raakte zijn groep van 22 man in
den en toekomst. Modelrollen zijn voor een vuurgevecht met een achtergebledit besef bijzonder belangrijk! Veteraan ven groep Duitse soldaten. UiteindeMatthijs Porsius is zo’n verzetsstrijder lijk werd onderhandeld over een staaktuit deze oorlog en getuigt als Erewacht het-vuren. De soldaten werden later inbij dit monument zijn verbondenheid gerekend door de Canadezen. In dezelfin goede gedachten, meer dan 40 jaar. de tijd speelde zijn vader Jacobus PorHij spreekt graag met kinderen, zowel sius een andere verzetsrol als februarisbij de herdenking als jaarlijks op Basis- taker. Hij werkte als tuinder bij de afdeschool de Weidevogel in Ransdorp-Am- ling beplantingen van de gemeente. Ze
sterdam over het verzet tegen de vijand. werkten bij beplantingen met zo’n honZijn antwoord op de vraag van een kind: derd man en staakten massaal in febru“Waarom?” is simpel: “Waarom niet?” Hij ari 1941 als protest tegen de Jodenveris al vele jaren een nobel en graag gezie- volging. En met hen legden duizenden
ne gastspreker op de basisschool! “De Amsterdamse arbeiders het werk neer.
tweede Wereldoorlog heeft veel indruk Stakers slaagden erin trams te blokkeop onze zoon gemaakt, de ontmoeting ren toen die de remise uit wilden rijmet jou en je vader maakt dat hij din- den. Door de afwezigheid van de trams
gen beter begrijpt en nog meer waarde- merkte iedereen dat er werd gestaakt
ring heeft voor de vrijheid waarin wij nu en steeds meer mensen sloten zich aan
leven, mede dankzij jouw lieve vader.” bij wat één van de grootste verzetsdaBron: Linda Porsius
den tegen Nazi-Duitsland zou worden.
Bedrijven sloten hun deuren en schoErewacht
lieren verlieten hun klaslokalen. In de
Veteraan Willem Hulsegge en hij wa- lange geschiedenis van het Joodse volk
ren niet alleen lid van de Bond van Wa- was het de eerste keer dat een hele stad
penbroeders; ook waren zij lid van het protesteerde tegen onderdrukking van
Amsterdamse Erepeloton. In die functie een minderheid. De staking verspreidde
hebben zij ruim 20 jaar als Erewacht op zich. Een dag later legden ook mensen
de Dam gestaan. Toen werden er twee in Hilversum, Haarlem, Utrecht en andeBinnenlandse Strijdkrachten gevraagd re plaatsen het werk neer. Honderden
om als Erewacht op 4 mei bij het monu- Amsterdammers herdenken deze stament aan de Apollolaan te staan en dat king jaarlijks bij het beeld ‘De Dokwerwerden de twee vrienden.
ker’ op het Jonas Daniel Meijerplein.
De heer Porsius werd opgeroepen in mi- Laten we met respect terugkijken om
litaire dienst op 7 mei 1946 bij de nieuw verbonden te zijn met de verzetsstrijopgerichte 7 december divisie. Voordat ders der aarde. En laten we even moehij bij deze divisie kwam, raakte hij eer- dig vooruitkijken, vanuit het heden
der bij toeval in het verzet als burger “zo- ook naar de toekomst. Want herdenken
als dat zo vaak ging”. Toen de oorlog uit- blijft relevant, als we ons blijvend inzetbrak woonde Porsius nog bij zijn ouders ten tegen onrecht, discriminatie, antisein Tuindorp-Nieuwendam. Vanaf 1943 mitisme, racisme, uitsluiting en intolebegon hij met een aantal leeftijdsgeno- rantie. Laten we eensgezind opkomen
ten geleidelijk aan zich te verzetten. “We voor de rechten van anderen, wanneer
stonden onder leiding van iemand die die rechten worden afgenomen.
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KDO ontneemt VUC de titel

Alkwin college debateerde
met Rotary
Uithoorn - De debatclub van het
Alkwin Kollege heeft afgelopen
donderdag gedebatteerd tegen
de Rotaryclub Aalsmeer-Uithoorn
in de verniewde raadszaal van het
gemeentehuis van Aalsmeer. De
leerlingen en de “rotarians” hebben tijdens het debat drie stellingen behandeld met verschillen-

de controversiële onderwerpen.
De debaters hebben hun mening
gegeven over de politiek, de generatiekloof en de sleepwet. Hoewel de Alkwin leerlingen het debat met 2-1 hebben verloren, zijn
ze wél een ervaring rijker. Plus het
feit dat twee debatters van het
Alkwin als ‘beste debatter’ wer-

Open Dag

Tuin Bram de Groote

den verkozen door de jury en
daarmee de stand op 2-2 brachten. De rotarians en de alkwinezen hebben veel van elkaar geleerd en sloten de leerzame middag samen af met iets te eten en
te drinken. Op naar een revanche
in 2019!
Foto Jip van der Valk

Uithoorn - Het warme weer van
de afgelopen meimaand heeft gezorgd voor een tuin vol bloemen.
De voorjaarsbollen hebben plaats
gemaakt voor adderwortel, akelei,
ratelaar, vingerhoedskruid en in de
oevers bloeit de gele lis. In de sloten de bloemen van de krabbenscheer te zien. De bijen hebben
zich in dit luilekkerland tegoed gedaan aan de nectar en dat betekent
dat er zondag 3 juni weer honing
is. Op zondag 3 juni bent u weer
van harte welkom op onze maandelijkse Open Dag. De tuin is open
van 13 tot 16 uur. De tuin ligt op de
hoek van de Boterdijk en Elzenlaan
in Uithoorn. U kunt naar binnen via
de zijingang tegenover de werkschuur van Landschap Noord Holland aan de Elzenlaan. Fietsen kunnen worden gestald bij de werkschuur. De toegang is gratis.

De Kwakel - Na de teleurstellende 1-3 nederlaag van vorige
week tegen HVV, stond voor KDO
afgelopen zondag de veelbelovende uitwedstrijd tegen VUC
op het programma. In Den Haag
kon de thuisploeg deze middag
kampioen worden als zij wisten
te winnen en lijstaanvoerder DSOV punten zou morgen tegen
DOSR. Eerder dit seizoen wonnen de Hagenezen ruim en verdiend met 0-4 in De Kwakel. Trainer Raymond de Jong startte tegen VUC in zijn sterkst mogelijke
opstelling. Hierbij kon hij helaas
niet beschikken over de geblesseerden Jesse Stange en Sven
Vlasman. Dit resulteerde o.a. in
een basisplaats voor de fitte Jim
Klijn en een positie voorin voor
de multifunctionele Joris Kortenhorst.
In Den Haag waren de Kwakelaars duidelijk niet van plan om
VUC de overwinning cadeau te
geven.
In de laatste wedstrijd van het
seizoen was er maar één missie:
‘VUC van de titel afhouden’. Dit
strijdplan werd ook al snel duidelijk in de beginfase van de wedstrijd. In een 4-4-2 opstelling had
KDO de overhand, wat in de 24e
minuut leidde tot een terechte voorsprong. Joris Kortenhorst,
die samen met Mathijs van Rijn
de voorhoede vormde deze middag, liep slim achter een bal aan
die anders achter zou zijn gegaan.
Achterlijn
Op één meter van de achterlijn
schoot Joris de bal vervolgens op
verrassende wijze over de doelman van VUC heen in de kruising,
0-1. Dit openingsdoelpunt leek
de Hagenezen wakker te schudden, want twee minuten later
was de gelijkmaker een feit. Op
schitterende wijze wist de aanvallende middenvelder van de
thuisploeg, Richard Versteden,
de bal in één keer op zijn pantoffel binnen te schieten, 1-1. Gelukkig liet KDO zich na deze domper
niet van de wijs brengen en bleef
het geconcentreerd en passievol
strijden voor een goed resultaat.
In de laatste vijf minuten voor de
rust leidde dit tot vier Kwakelse
kansen. Bart Hoving, Mathijs van
Rijn (schot tegen keeper aan) en
Joris Kortenhorst (kopbal) waren
dichtbij de 1-2, maar wisten niet
te scoren. Uiteindelijk werd KDO
geholpen door de Haagse verde-

Zonovergoten Amsterdam Open afgesloten met overdonderende finale

Dames halen brons op toptoernooi Michiel de Ruyter
Uithoorn - Honderden topsporters uit binnen- en buitenland
zochten afgelopen weekend het
Uithoornse Amstelwater op voor
een van de grootste kanopolotoernooien ter wereld. Op zes velden werd het volle weekend gestreden om de titel. Thuisclub Michiel de Ruyter deed het vooral goed in de damesklasse. MDRspelers Charlotte Bakkes, Alisha van den Berg, Selina Dijkstra,
Robin Roozeboom en Marlen
Wessels kwamen uit voor de Nederlandse selectie en schopten
het tot een derde plek. Alleen
de kanopolotop uit Duitsland
en Frankrijk bleek een tandje te
sterk. In de hoofdklasse kwam
de grootste verrassing vanuit de
MDR Legends. Het gelegenheidsteam van oud-spelers eindigde
met een zevende plek als hoog-

ste team van de club. MDR 5 haalde intussen de hoogste notering
binnen hun eigen klasse: in divisie 3 kwamen zij uit op de vijfde
plaats.
De mannen
De mannen van MDR 1 eindigden in de hoofdklasse als twaalfde, met MDR 2 drie plaatsen
daaronder. De teams bleken in
een onderlinge wedstrijd echter
een stuk sterker aan elkaar gewaagd. Het publiek kreeg een
thriller van een wedstrijd waarin
het eerste team hun achterstand
van 3-0 met kracht en behendigheid omboog naar 5-4. Maar het
echte spektakel kwam met de finale, waarin regerend landskampioen Odysseus (Alkmaar) het
moest opnemen tegen de huidige nummer één van Nederland,

Viking Venlo. Vooraf leek het een
wedstrijd te worden die alle kanten op kon, maar Odysseus steeg
boven zichzelf uit en walste met
8-1 compleet over de Limburgers
heen. In de eerste klasse werd
MDR 3 negende, een klasse lager
deed het vierde team van Michiel
de Ruyter precies hetzelfde. Het
kersverse jeugdteam kwam in

Geblokt
In de tweede helft kwam Joris
Kortenhorst in de 47e minuut alleen voor het doel te staan, zijn
schot werd echter nog net geblokt door VUC. De thuisploeg,
met twee verse krachten binnen
de lijnen, deed er alles aan om
het tij te doen keren. In de 55e minuut wist VUC op gelijke hoogte
te komen na een hard schot van
één van de invallers Wessel van
Vliet, 2-2. De Haagse titelkandidaat voerde het tempo verder op,
terwijl KDO bleef loeren op haar
kansen en ruimte in de omschakeling. Nadat een kopbal van Bart
Hoving net over ging in de 64e
minuut, kregen de Kwakelaars
één minuut later een strafschop
na een handsbal van de ongelukkig spelende VUC-verdediger Tellis. Mathijs van Rijn, die de bal tegen zijn hand schoot, ging achter
de bal staan en zorgde voor de
2-3 voor KDO.
Van slag
VUC was na dit doelpunt duidelijk van slag en uitte hun ongenoegen richting elkaar en de
scheidsrechter. Met nog vijfentwintig minuten te gaan moest
de thuisploeg met één man minder verder, nadat de nummer
veertien twee keer in korte tijd
geel kreeg. VUC gaf zich niet zomaar gewonnen en bleef gevaar
stichten voor het Kwakelse doel.
Jesper Oudshoorn hield lang
stand, maar moest in de 75e minuut toch buigen, nadat Wessel
van Vliet zijn tweede doelpunt
van de middag wist te maken,
3-3. Heel Den Haag kon in de 80e
minuut haar geluk niet op, toen
VUC wel erg makkelijk een strafschop kreeg toegewezen. DSOV
stond nog maar met 0-1 voor, terwijl VUC nu op voorspong kon komen. Zou het deze middag toch

nog feest worden op Het Kleine
Loo? Jesper Oudshoorn wilde absoluut niet meehelpen aan deze
festiviteiten, want de betrouwbare sluitpost van KDO wist de strafschop fraai te keren, zodat het
3-3 bleef. Even later bracht trainer Raymond de Jong Bas Kok en
Dennis Pappot in het veld, wat direct resulteerde in het hoogtepunt van deze middag.
Steekbal
Na een schitterende steekbal
van Bas Kok op zijn ‘bankmaatje’
nam Dennis Pappot de bal op
zijn borst aan. Met een prachtige
volley schoot Dennis de bal vervolgens hoog in de korte hoek,
waardoor KDO op een 3-4 voorsprong kwam. VUC werd hierna
steeds geïrriteerder, waardoor
o.a. Mathijs van Rijn een forse ellenboog kreeg te voorduren en
hiermee een gebroken tand opliep. Met veel strijd en passie wisten de Kwakelaars de 3-4 overwinning over de streep te trekken
en werd het erg stil in Den Haag.
DSOV speelde uiteindelijk met
1-1 gelijk tegen DOSR, waardoor
VUC dus met winst op KDO de
kampioen in 2C had geweest…
Dankzij deze knappe prestatie
kan KDO terugkijken op een degelijk, maar toch ook wisselend
seizoen als debutant in de tweede klasse. Met 35 punten zijn de
Kwakelaars als negende geëindigd in 2C. Hoogtepunten van
het seizoen waren o.a. de overwinningen op VUC, TAC’90 en
ROAC. Dieptepunten waren de
twee nederlagen tegen zowel
Pancratius als laagvlieger HVV. De
details over de invulling van de
selectie voor volgend seizoen zullen op korte termijn bekend gaan
worden.

Schipholfonds doneert
€31.000 voor BMX baan UWTC
Regio - Het Schipholfonds heeft
maandag jl. een bedrag van €
31.897,- gedoneerd aan Uithoornse Wieler Trainings Club
(UWTC) in Uithoorn voor de
startheuvel van de nieuwe BMXbaan. Floris Vels, bestuurslid van
het Schipholfonds, overhandigde de cheque tijdens de feestelijke en sportieve opening van de
BMX-baan aan Olaf van der Wijngaard, voorzitter afdeling BMX.
Floris Vels: “Deze gloednieuwe

BMX-baan is met vereende krachten tot stand gekomen, nadat
de club moest verhuizen vanwege woningbouw. De baan is geschikt voor zowel nationale als internationale wedstrijden en zal
daarnaast natuurlijk ook intensief
worden gebruikt door de ruim
150 BMX-leden. BMX is een groeiende sport en het Schipholfonds
geeft graag een donatie voor het
belangrijkste deel van de baan,
de startheuvel.“

64,24% en op eerbiedwaardige
afstand eindigde Greet & Henk
Stolwijk met 55,90% op de 3e
plaats. De algemeen kampioen
van het seizoen 2017-2018 zal in
de ledenvergadering bekend gemaakt worden en tot die tijd blijft
het spannend.

Schinkel en Fons Roelofsma ongenaakbaar en gingen met de
1e plaats strijken en dat deden
ze met een score van 60,50%. Op
de 2”plaats eindigde het gelegenheidspaar Ludy Bonhof en Elisabeth van den Berg met 57,17%.
De 3”plaats ging alweer naar een
gelegenheidspaar, Bep Braakman
en Kees Geerlings en zij scoorden
een mooie 56,17%.

de derde klasse uit op een achtste plek. Heb je het Amsterdam
Open gemist of wil je na afgelopen weekend juist meer kanopolo? Kom aanstaande zaterdag tussen 9 en 11 langs bij Michiel de
Ruyter om het zelf eens uit te proberen. Alle takken van de kanosport komen daar aan bod. www.
mdr.nu

Wies Gloudemans en Marcel
Dekker winnen slotdrive
Regio - Maandagavond jl. werd
met 26 paren in de barzaal van
sporthal de Scheg tijdens de feestelijke afsluiting van de BVU competitie 2017-2018 om de eer van

diger Tellis. Na een strakke voorzet van Mathijs van Rijn kreeg de
VUC-speler de bal op zijn knie,
waardoor hij in het eigen doel belandde, 1-2. Met deze spraakmakende tussenstand gingen beide
ploegen even later rusten. Ondertussen stond DSOV met 0-1 voor
tegen DOSR, waardoor de titelkansen van VUC steeds verder afnamen.

de avond gestreden. In de A-lijn
ging de 1”plaats met 68,08% naar
Wies Gloudemans en Marcel Dekker de 2e plaats werd ingenomen B-lijn
door Bep en John de Voijs met In de B-lijn waren Henk van der
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Waar vind je
gezelligheid, competitie
en sportiviteit?
Uithoorn - Bij de Admiralen Cup in Uithoorn is het afgelopen
weekend voor de 34ste keer de Admiralen Cup georganiseerd
door Scouting Admiralengroep Uithoorn. Het is een jaarlijks terugkerend evenement waar jonge en oude waterscouts (uit het
hele land) aan mee doen.
De Admiralen Cup bestaat uit
een route die wordt afgelegd in
standaard lelievletten. Men kan
inschrijven voor de 35 km of de
70 km. En in jubileumjaren kan
er 100 km gevaren worden op
spierkracht. Er mag worden geroeid, gezeild of gejaagd (de boot
voorttrekken zoals men vroeger
deed). Alle deelnemers hebben
dit jaar de wedstrijd uitgevaren!
Een geweldige prestatie! Het was
een spannende race voor twee
boten die de 70 km roeiden. Ze
gingen de hele dag min of meer
gelijk op. Uiteindelijk won boot
Punt Uit van de Klimop Groep van
de Admiraal de Ruijtergroep met
10:32:03u. tegen 10:39:28u

geleegd en wordt de ontbijtboel
weer opgeruimd en de koffie ververst etc. Dit jaar viel de Admiralen Cup samen met een activiteit
van de Freerun University en was
er extra veel bedrijvigheid aan de
Van Seumerenlaan.

Zeeverkenners
Er hebben zes zeeverkenners van
de Admiralengroep in hun boot
meegedaan. Rond 10.30 uur gestart en net voor 22.00 uur de
eindstreep gehaald! Superknap!
Ze hebben bewezen hoe sportief,
sterk en stoer ze zijn in hun stalen lelievlet die ze afgelopen winter geschuurd, geverfd en opgeknapt hebben. Deze zes zeeverkenners hebben laten zien dat
Jonge zeeverkenners
Scouting Admiralengroep een
De jonge zeeverkenners (9-13) uitdagende groep is! Op zondag
jaar roeiden 7 km. In de juniorcup zijn in de ochtendzon de prijzen
en deden tussendoor spelletjes. uitgereikt, de tenten weer ingeDe juniorklasse is voor zeever- pakt, de vletten weer op de traikenners van 12-16 jaar en zij mo- lers gezet of aan de sleepboot
gen meedoen aan de 35 km. Dan gehaakt. Ieder ging weer zijns
is er nog de open klasse, meest- weegs en de organisatie kon na
al opgevuld met de sportieve het opruimen terugkijken op een
waterscouts. In de open klasse geslaagd evenement. In de wanwordt er onderscheid gemaakt delgangen van de Admiralentussen dames,- en herenteams.
groep Uithoorn worden de teams
voor de 70 km van volgend jaar
Amstel
al gevormd en trainingsschema’s
De tocht begint op de Amstel bij besproken. Wie durft zich op te
het wachtschip Olympus, t.o. de geven voor de 100 km van het juThamerkerk. Wethouder Ria Zijl- bileumjaar van de 35ste Admirastra opende de Admiralen Cup. len Cup in 2019? Wil je zelf aan
De 70 km had dit jaar een ande- de slag om mee te werken in een
re route vanwege een stremming team aan de veelzijdigheid van
elders bij een brug. Het is ieder scouting; Neem contact op met
jaar weer een gezellige drukte bestuur@admiralengroep.nl. We
met pieken van stress bij de start, kunnen altijd extra leiding geaankomst soms, het printen van bruiken.
de certificaten en voor de kookploeg. Vrijwilligers helpen mee Liever de handen uit de mouwen
op de posten bij de sluizen om de steken op een andere manier; dat
tijden te klokken. Maaltijden wor- kan ook. De Admiralengroep is
den gekookt op het clubhuis en waterscouting dus er is veel onrondgebracht door ouders van derhoud aan het materiaal en
deelnemers of andere betrokke- de boten te doen. Ieder woensnen. Het eten is voor de beman- dagavond kunt u het ondersteuning van de boten en/of voor de ningsteam versterken; neem een
vrijwilligers bij de posten. Onder- kijkje vanaf 20.30 uur in clubhuis
tussen houden anderen de wc Mercurius, J.A. van Seumerenlaan
schoon, worden de vuilnisbakken 3, Uithoorn.
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UWTC lid Guus Zantingh behaald
derde overwinning van dit seizoen
nieuwelingen. Sven moest 3 rondes rijden en hij zat er lekker bij in
het peloton. In de eindsprint reed
hij naar de 20e plaats.
Bij de amateurs was een kopgroep van 5-6 man ontsnapt.
Toen de bel voor de vijfde en laatste ronde luidde ging het peloton
vol in de achtervolging. Voor het
publiek in Nes dus lang afwachten wat er in die laatste 12 km’s
zou gebeuren. Het werd dus een
massasprint en Bart eindigde als
6e.
Regio - Zondag 27 mei zijn de
UWTC wielrenners Leen Blom,
John Tromp en Guus Zantingh
naar de Bollenstreek geweest om
in Lisse veteranen wedstrijden te
rijden. Na het startsein bij de 69+
werd er door een aantal renners
volop gedemarreerd vooral door
Gerard Albrink, maar niemand
kon aan het peloton ontsnappen. Het draaide uit op een massasprint en hierbij was Guus Zantingh uit Mijdrecht de snelste, 2e
werd Cees Verdouw uit Driebruggen en 3e Piet Gruteke uit Rotterdam. Leen Blom finishte als 8e. Bij
de 60+ ontstond even voor half
koers een kopgroep van 5 renners onder aanvoering van Henri Spijkers en zij bouwden een ruime voorsprong op en wisten deze te behouden tot de finish. De
wedstrijd werd gewonnen door
Willen Hus uit Voorburg, 2e werd
Martin Pruijsers uit Rotterdam en
3e Henri Spijkers uit Den Haag.
John Tromp eindigde als 8e.
Joop van Nimwegen klassement
Donderdag 24 mei is de 6e wedstrijd voor het Joop van Nimwegen klassement gereden en John

Tomp is daar 3e geworden. Na 20
minuten koers reden 4 renners
weg uit peloton, namelijk Ron
Pfaffen (leider in het klassement)
Hans Lap, John Tromp en Arjan
Goudsbloem, die in eindspurt,
1,2,3 en 4 werden. In de eindspurt
van het peloton pakte Arie Blomberg de 5e plaats. Op dit moment
staat John Tromp 4e in het klassement.
Vereniging van het jaar
Helaas is UWTC geen provincie winnaar geworden in de verkiezing van het jaar. Wij bedanken iedereen die op ons gestemd
heeft en feliciteren provinciewinnaar Racing Club Zaandam.
Ronde van Nes ad Amstel
Vrijdagavond 25 mei stond Nes
ad Amstel weer in het teken van
de ronde. Een parcours van 12
km lengte met start/finish in het
pittoreske Nes. Vier categorieën
starten 1 minuut na elkaar, amateurs, sportklasse, nieuwelingen en dames. Voor UWTC maar
2 deelnemers in deze grote startvelden. Bart de Veer bij de amateurs en Sven Buskermolen bij de

Stichting dorpentocht
fiets zondag weer
Regio - Op zondag 3 juni 2018 organiseert de Stichting Dorpentocht voor de 41e keer een recreatieve fietstocht, waarvan de
opbrengst bestemd is voor een
Goed Doel. Dit jaar is Stichting
Dorpentocht bijzonder blij om
met de opbrengst van de fietstocht de Stichting Jarige Job te
kunnen helpen.
Stichting Jarige Job trakteert kinderen uit de armste gezinnen in
onze samenleving op een verjaardag. Jarige Job geeft geen
geld maar een complete verjaardagsbox aan de ouders, zodat zij
van de verjaardag van hun kind
een echte feestdag kunnen maken. Want jaarlijkse kunnen ruim
61.000 kinderen In Nederland
hun verjaardag niet vieren, omdat er thuis te weinig of zelfs geen
geld voor is. Die kinderen krijgen
op hun verjaardag geen cadeau,
er hangen er geen vrolijke ballonnen en zij kunnen niet trakteren
op school. Uit schaamte melden
ze zich soms zelfs ziek. De verjaardagsbox van Stichting Jarige Job
bevat slingers, ballonnen, taartmix, traktaties, wat lekkers voor
thuis en cadeautjes. En de stichting zorgt daarmee dat het huis
versierd is, dat de taart gemaakt
is, dat cadeautjes zijn ingepakt en
de traktatie voor op school klaar
staat. Hierdoor wordt een kinderverjaardag weer een echt gezinsfeest!

Ronde van Kortenhoef
Na 30 jaar stond op zondag 27
mei de ronde van Kortenhoef
weer eens op het programma.
Reden 30 jaar geleden oa de profrenners (na de Tour de France)
hun rondjes in Kortenhoef. In
2018 mochten de jeugd, sportklasse/masters 40+ en elite/beloften/amateurs van start in Kor-

tenhoef. Mooi weer zorgde voor
behoorlijk wat publiek langs
het parcours. Voor UWTC deed
Bart de Veer mee en zijn groep
mocht ruim 75 km’s wedstrijd afleggen. Het 3-ronde klassement
zorgde bij de derde sprint voor
een kleine voorsprong van een
aantal renners. Na enkele rondes wisten nog enkele renners
de oversteek te maken en ontstond een kopgroep van 13 man.
Gestaag bouwde zij een mooie
voorsprong op. Totdat de jury de
koers moest stilleggen aangezien
de brandweer een oproep had
gekregen en het parcours moest
kruisen. Na deze korte onderbreking mochten de kopgroep weer
met voorsprong vertrekken en
moest het peloton met Bart weer
in de achtervolging.
Even leek het of het peloton wat
dichterbij de kopgroep kon komen, maar uiteindelijk werd de
voorsprong van de kopgroep
steeds groter. In de eindfase van
de wedstrijd brak ook de kopgroep in stukken. En waren er uit
het peloton weer twee groepjes
weggesprongen. Bart reed naar
de 16e plaats.

Bij elke post ontvangt u een stempel met een letter op uw deelnemerskaart. De letters vormen samen het codewoord van de dag
en dit woord heeft zoals altijd te
maken met het Goede Doel, nu
Stichting Jarige Job.
De Dorpentocht staat al lang beTwee afstanden
De Dorpentocht 2018 kent net als kend om de goede organisatie en
voorgaande jaren weer twee af- brengt u langs de meest schittestanden; de traditionele afstand rende plekken in de omgeving.
is natuurlijk de 55 kilometer; de En zoals u gewend bent ieder jaar
korte route is circa 35 kilometer. een andere route. De Stichting
Maar het maakt niet zoveel uit Dorpentocht steekt elk jaar veel
welke afstand u fietst, het is veel tijd en moeite in het vinden van
belangrijker dat u fietst. Want dan fietspaden waar u nog niet eerder
kunt u weer genieten van een ge- geweest bent.
zellige dag in een mooie omge- En na afloop van uw fietstocht
ving tijdens een zorgvuldig voor- ontvangt u zoals gebruikelijk nabereide fietstocht, en dit alles ten tuurlijk het fel begeerde erelint.
Deze fraai uitgevoerde herinnebehoeve van het Goede Doel.
De startposten liggen dit jaar in: ring is uw bewijs van deelname.
Amstelveen, Amsterdamse Bos, Er zijn fietsers die intussen alle 40
Sloten, Badhoevedorp, Schiphol voorgaande exemplaren hebben
Noord, Aalsmeer en Uithoorn. verzameld.
Onderaan dit artikel en op de
website www.dorpentocht.net Kosten
zijn de exacte adressen en afstan- De kosten van deelname zijn
den vermeld. Bij veel van deze nog steeds €4,50 (op de dag van
startplaatsen zijn voldoende par- de tocht), maar u betaalt slechts
keerplaatsen voor het geval u er €3,50 als u vooraf bij één van de
voor kiest met de auto naar de voorverkoopadressen een deelstart te komen.

Verrassend slot bij
Bridgeclub de Legmeer
Regio - De aanhouder wint werd
weer eens al te zeer waar op deze laatste avond van de parenbridgecompetitie. Stonden in de
A-lijn van meet af aan tot de laatste avond Rina en Gerard boven
aan, aan het einde waren ze in
volle vaart gepasseerd door een
ontketende groep achtervolgers.
Van deze groep smaakten Joop
van Delft, met een beetje hulp
van Marcel, en Frans Kaandorp
het ultieme genoegen als beste
van de club te eindigen met een
gemiddelde score van 53,67%.
Ook Mieke van den Akker & Lijnie Timmer werden beloond door
hun eindsprint, met 53,45% zaten
ze uiteindelijk maar een banddikte achter Joop & Frans.
Voor Jan de Jong & Theo Klein
was de achterstand in het klassement te groot, maar ze werden
deze keer wel mooi eerste met
een prima 62,71%. In de B-lijn
viel ook een uitzonderlijke prestatie op. Anton Berkelaar & Wim
Röling, net ontstegen uit de Clijn, gingen “er op en er over” en
nu het stof is opgetrokken blijken
ze als eerste, met 54,54 % doorgestoten te zijn naar het bridge Walhalla van de club.

Pellekaan met 58,75% en dat mag
ook opmerkelijk genoemd worden. Idem voor An Greven & Rob
Bakker, die als derde met 56,24%
ook hun hoogtevrees in deze lijn
de baas werden.
Om het patroon van deze avond
door te trekken waren er in de Clijn eveneens bloedstollende ontwikkelingen. Riet & Wim Beijer
leken, zoals vorige week al opgemerkt, door drie zestiger scores op rij soeverein naar de B-lijn
te gaan. Edoch, een laatste score van net onder de vijftig wierp
ze terug naar net nog de vierde promotie plaats. De kanjers in
deze lijn zijn zonder enige twijfel To van der Meer en Elly Belderink, die tevens als het paar met de
meeste jaarringen, met 58,33%
gemiddeld over zes avonden als
eerste weer in de B-lijn zijn aangekomen.
De tweede bevordering was voor
Elisabeth van den Berg & Maarten Breggeman met behulp van
boekje 1 en 57,23%, maar die zijn
natuurlijk een stuk priller! Marijke & Ger van Praag moesten deze
keer iets toegeven en gaan met
56,69% als derde paar door.
De gezakte paren van deze ronde zullen met deze uitkomst heGewaagd
laas moeten overzomeren. Maar
Renske en Kees Visser zijn ook oefening baart kunst, en dat kan
weer terug op het hoogste ni- met het Zomerbridge dat vanveau als tweede met 54,29% en af woensdagavond 6 juni tot en
het zelfde geldt voor Stenny & met 29 augustus door Bridgeclub
Herman Limburg die als derde De Legmeer in Dans & Partycenpaar op 54,26% eindigden.
trum Colijn, Industrieweg 20 te
Wel aan elkaar gewaagd dus. Ger- Uithoorn, georganiseerd wordt.
da van Liemt & Els van Wijk moe- Inschrijven kan per e- mail gerten er ook aan geloven, ze be- daschavemaker@live.nl, per tezetten met 52,56% knap de vier- lefoon 06- 83371540 of tussen
de promotie plek. Eerste op de- 19.15 en 19.30 uur in de zaal. De
ze laatste avond werden Sandra kosten bedragen €6,- per paar en
Raadschelders & Marja van Holst de aanvang is om 19.45 uur.

nemerskaart aanschaft (zie onder). En wederom is er weer de
mogelijkheid een deelnemerskaart via de website www.dorpentocht.net te bestellen. Dan
betaalt u €4,00 (inclusief verzendkosten).
Startplaatsen
AMSTELVEEN (35 + 55 km):
Keizer Karel College, Elegast 5
AMSTERDAMSE BOS (35 + 55 km):
De Boswinkel, Bosbaanweg 5
SLOTEN (alleen 55 km):
De Patatza(a)k, Langsom 5
BADHOEVEDORP (alleen 55 km):
Waterwolf Brasserie,
Zeemanlaan 1
SCHIPHOL NOORD (alleen 55 km):
McDonald’s, Loevesteinse
Randweg 200
AALSMEER 35 + 55 km):
Stommeermolen,
Geijlwijckerweg 10
UITHOORN (35 + 55 km):
Cafetaria Friends,
Arthur van Schendellaan 100b
Er kan gestart worden vanaf 9.00
uur tot 14.00 uur
Alle posten sluiten uiterlijk 17.00
uur.

Controle
Behalve de zeven startplaatsen
zijn er onderweg ook twee controleposten. Bij meerdere posten
is het mogelijk om iets te eten en/
of te drinken. In de routebeschrijving zijn deze plaatsen duidelijk
aangegeven. U kunt ook bij een
andere langs de route gelegen
horecagelegenheid iets nuttigen
of gewoon op een bankje in het
gras uw eigen lunch gebruiken.

Landskampioenschap
tennis bij TVM Mijdrecht
Regio - In het openingsweekend
van het Koop Lenstra Open Tennis Toernooi vinden de Nederlandse kampioenschappen 35+
plaats op het tennispark van TVM
Mijdrecht. Op zaterdag 16 en
zondag 17 juni strijden de beste
4 teams op het hoogste niveau
35+ om de landstitel. Ook het Heren 1 team van TVM Mijdrecht
maakt nog kans om mee te mo-

Donald Duck toernooi op
Qui Vive zeer geslaagd!

Regio - Wat een gezellige zondagochtend was het weer op Qui
Vive. Het Donald Duck toernooi
was weer georganiseerd voor de
Benjamins (1e jaars F) van HVM
en van Qui Vive. Dit keer werd
het, nadat het in maart al zo’n geslaagd toernooi bij HVM was, bij
Qui Vive gehouden.

De kinderen, die op deze leeftijd wel al hockeytraining hebben maar nog niet mee doen
aan de competitie op zaterdag,
maken hier via dit toernooi spelenderwijs kennis met het spelen van wedstrijdjes. Door middel van 3 tegen 3 speelde ieder
team 4 wedstrijdjes. Er stonden

gen te doen. De wedstrijden beginnen om 11.00 en de toegang
is gratis. Zelf inschrijven voor het
Koop Lenstra Open Tennis Toernooi? Dit kan nog tot 3 juni aanstaande.
Het enkelspel is op actuele rating
en de dubbelspelen zijn in de categorieën 3 t/m 8. Inschrijven
kan via www.tvm-mijdrecht.nl of
www.toernooi.nl.
allemaal enthousiaste kinderen
in het zonnetje te hockeyen wat
voor ontzettend veel gezelligheid
zorgde. De meeste kinderen gaan
volgend seizoen naar de F-jes en
mogen dan naast hun training
ook iedere zaterdag lekker wedstrijdjes spelen. Na 2 keer het Donald Duck toernooi gespeeld te
hebben weten de kinderen (en
ook hun ouders) nu hoe leuk het
is en wat ze kunnen verwachten
na de zomervakantie. En dat konden we zondag goed zien!!!
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KDO JG1 wint dankzij 2e
reservekeeper Odette

Jet van Kooten 3e bij Districtskampioenschappen!

De Kwakel - Afgelopen zaterdag
was de laatste wedstrijd van de
competitie gepland tegen DIOS
in Nieuw-Vennep.
Door afwezigheid van de reguliere keepers wilde Odette wel
een keer proberen. Ze twijfelde
in het begin nog wel een beetje
maar na een aantal wedstrijdminuten kreeg ze de smaak te pakken. De beproefde verdediging
van KDO stond weer als een huis
Harm en Tom als de snelle verdedigers en Manisha en Kelly als
goede verstoorders van de opbouw van de tegenstander. Op
het middenveld waren Thomas,
Jack en Masin druk bezig om de
aanvallen van KDO voor te bereiden. Kansen kwamen er wel maar
als er op doel werd geschoten zat
er steeds weer een voet tussen
van een DIOS-speler. In de verdediging van KDO ging het eigenlijk precies hetzelfde en als er
dan een bal doorkwam dan stond
daar altijd Odette nog. Ze stond
geweldig te keepen en haar zelfvertrouwen nam met de minuut
toe.

Uithoorn - Op zaterdag 26 mei
vonden de Districtskampioenschappen Wedstrijdturnen in de
5e divisie plaats in de Turnhal
“Turn-inn” in Amersfoort. Via twee
voorwedstrijden in het rayon Amsterdam en via de Regiokampioenschappen van Noord-Holland
had de Uithoornse turnster Jet
van Kooten zich voor deze Districtskampioenschappen weten
te plaatsen. Dus al een hele eer
als je aan deze kampioenschappen mee mag doen! In de categorie Jeugd turnde de 13-jarige Jet
van Kooten een uitstekende wedstrijd. Van de 35 turnsters stond
Jet na de drie toestellen Vloer,
Sprong en Brug op de 1e plaats.
Maar als je de Balk als laatste toestel hebt, is de kans heel klein dat
je deze 1e plaats kunt behouden.
Jet turnde een mooie balkoefening met één grote wiebel, maar
géén val. Jet eindigde hierdoor
in het eindklassement op een hele mooie 3e plaats en mocht hiervoor de bronzen medaille in ont-

DIOS werd tegengehouden
kwam voor de voeten van Masin. Hij liet de kans niet liggen
en scoorde zijn 1e doelpunt voor
KDO. Na rust eenzelfde spelbeeld
waarbij KDO goed stond te verdedigen en misschien wel 5 of 6
kansen kreeg om de wedstrijd te
beslissen. In de combinatie ging
vaak de 2e pass niet goed waardoor de kans weer was verkeken.
Bij DIOS was er nog steeds hoop
op een beter resultaat omdat
KDO verzuimde het 2e doelpunt
te maken. Maar de DIOS-spelers
stuitte allemaal op de KDO-verdedigers. Van die wilskracht om
niemand te laten schieten op
het KDO-doel was Kelly het voorbeeld. Ze gooide zich vol voor
een schot van een DIOS speler en
blesseerde zich behoorlijk aan de
enkel en moest de wedstrijd staken. Gelukkig wisten Thomas en
Dylan een aanval een keer goed
uit te spelen waardoor Dylan de
2-0 kon maken. Uiteindelijk werd
er te laat in de wedstrijd nog gescoord door DIOS maar er was
geen tijd meer om verder terug te
komen. De spelers van KDO en DIDoelpunt
OS waren het allemaal eens. KDO
Uiteindelijk kwam er toch een heeft gewonnen door geweldig
doelpunt voor de rust voor KDO. keeperswerk van Odette. EinduitEen bal die door de keeper van slag DIOS JG1-KDO JG1 1-2.

Thamen honkballers
winnen ook van OVVO
De Kwakel - Op zondagmiddag
mochten de honkballers van Thamen op bezoek bij OVVO in Amsterdam. Na de eerste slagbeurt
had Thamen al zes punten weten te scoren door vijf honkslagen. OVVO weet in de gelijkmakende inning twee punten te scoren door twee honkslagen en een
veldfout, 2-6. Thamen weet zowel in de derde als vierde inning
nog een punt te scoren wat de
stand op 2-8 brengt. Echter OVVO
sprokkelt in vijfde inning op het
werpen van Orlando Martinez,
die Lieuwe Hoekstra op de plaat
had afgelost, ook nog een puntje
erbij, 4-8. In de zesde inning loopt
Thamen verder uit, een honkslag,
twee veldfouten en een vier wijd
zorgt dat de stand op 4-12 komt.
Echter OVVO weet in de gelijkma-

kende slagbeurt ook weer wat terug te doen. Orlando wordt na
een honkslag en een paar maal
vier wijd op de heuvel vervangen door Lucas Vos, die met de
honken vol zijn debuut maakt in
het eerste team van Thamen. OVVO weet nog drie keer te scoren,
7-12, maar dan gooit Thamen de
deur op slot. Thamen scoort in de
zevende inning nog twee punten
en weet er in de achtste inning
nog 7 bij op te tellen, wat de eindstand na ruim drie uur brengt op
7-21. Thamen heeft nog een druk
programma de komende week,
woensdagavond 30 mei om 19.30
uur krijgen de heren van Thamen
Herons uit Heerhugwoord op bezoek. Zondag 3 juni mogen zijn
op bezoek om 15.00 uur bij WSB
in Apeldoorn.

Legmeervogels haalt
alsnog de nacompetitie

Klaverjasnomaden
Uithoorn - Donderdag 24 mei
vond de 34e speelronde van
dit seizoen in de Schutse plaats
waaraan door 39 enthousiaste
kaartliefhebbers werd deelgenomen. Net voor hij met vakantie
gaat ging Maus de Vries er met
de eerste prijs van door. Hij wist
door uitgekiend te spelen 7267
punten te halen. Op ruime afstand moest Douwe Douwstra
met 6992 punten genoegen nemen met de tweede plaats terwijl Jan de Kuijer derde werd met
6911 punten. Ook deze avond
kwam weer iemand in aanmerking voor de poedelprijs. Dit keer
was Piet Luijten de sigaar. Met
veel moeite wist hij in totaal niet
meer dan 4975 punten bij elkaar
te sprokkelen en kwam hierdoor
in het bezit van de daarbij behorende troostprijs, een fles verrukkelijke wijn, welke hem de eerstvolgende kaartavond uitgereikt
zal worden.

Marsen
De marsenprijzen, bestaande
uit door DUO plant verzorgde
prachtige boeketten bloemen,
waren deze avond voor Gaby Abdesselem, Jaap den Butter, Gerrie
Ruimschoot en Cor de Beer terwijl de cadeaubonnen, eveneens
te besteden bij DUO plant, in deze categorie gewonnen werden door Riet de Beer, Gijs Brozius, Mia Kenter en Richard van
den Bergh. De marsenprijzen bestaande uit een fles wijn gingen
deze keer naar Maus de Vries ,Cor
de Beer en Gerrit Vink. Bij de verdeling van de prijzen was het in
ieder geval voor Cor en Riet een
bere gezellige avond.. Alle winnaars van harte proficiat. De
eerstvolgende kaartavond vindt
weer plaats op donderdag 31
mei in de Schutse, Merodelaan 1
te Uithoorn. Aanvang 20.00 uur.
Ook dan is iedereen uiteraard
weer van harte welkom.

Uithoorn - Vrijdagavond 25 mei
was er alweer de laatste klaverjasavond van dit seizoen bij Legmeervogels. Na vele jaren van organisatie zijn Hein Nieuwendijk
en Roy Kuilenburg gestopt met
de organisatie. Zij werden deze avond dan ook hartelijk bedankt voor hun inzet. Het duo
Nieuwendijk, Kuilenburg wordt
opgevolgd door een trio. Gerrit
Vink, Henny de Vries en Isabelle v
d Giesen namen volgend seizoen
het stokje over.
Dan nog even de uitslag van de
laatste klaverjasavond van dit
seizoen, 1ste is geworden Cor

de Beer, 6985 punten. Op de
2e plaats met 6961 punten Patrick Lebesque. De 3e plaats Riet
de beer met 6873 punten. De
4e plaats is gegaan naar Ria Verhoeff’ 6738 punten en als 5e is
geëindigd Gerard Compier met
6729 punten. De poedelprijs is
gegaan naar Tom Brozius met
5135 punten. De hoogste partij
is gespeeld door het koppel Patrick Lebesque en Peter Bogget
met 2270 punten. De partij waar
het even niet mee heeft gezeten
is gespeeld door het koppel Willen Boer en Louis Franken met
747 punten.

Klaverjasseizoen ten
einde bij Legmeervogels

Uithoorn - Wil Legmeervogels
een kans behouden om de nacompetitie te halen dan moest er
allereerst thuis gewonnen te worden van het altijd lastige te bestrijden Hoofddorp. Als dit dan
zou lukken, winst op Hoofddorp,
ook dan is Legmeervogels er nog
niet. DEM moet ook nog eens
winnen van Fortuna Wormerveer
de kampioen in de 1ste klasse. Nu
Legmeervogels wint met 5-3 van
Hoofddorp en DEM verslaat Fortuna Wormerveer met 3-2. Hierdoor krijgt Legmeervogels de periodetitel van Fortuna Wormerveer. Als hoogst eindigende in de
eind rangschikking en nog niet in
het bezit van een periodetitel.
De nacompetitie gaat al snel van
start. Donderdag 31 mei om 20.30
uur speelt Legmeervogels thuis
tegen JOS/watergraafsmeer.
De winnaar van het duel Legmeervogels – JOS/Watergraafsmeer speelt dan aanstaande
zondag weer thuis tegen Chevremont uit Kerkrade.
Het was gezellig druk op sportpark de randhoorn zeker 300
man/vrouw was afgekomen op
het duel tussen Legmeervogels
en Hoofddorp. beide makken
nog een kans om de nacompetitie te halen. Legmeervogels beginnen het duel met de in het
1ste elftal debuterende doelman
Lorenzo Gerritse. Die na later zou
bleiken kan terug zien op een uitstekend debuut. Later in het duel
mag ook Mitch Vernooy van trainer Nok zijn debuut maken in de
hoofdmacht van Legmeervogels.
In de eerste 15 minuten van dit
duel zijn beide elftallen duidelijk
niet zichzelf. Er is veelvuldig balverlies waardoor het een rommelig begin is van dit duel. Het is
dan Legmeervogels dat de eerste
echte kans krijgt in dit duel om de
score te openen. Een schot van
Dennis Bakker kan maar ternauwernood door Donovan Partosoebroto, de doelman van Hoofddorp, via de lat tot een corner
worden verwerkt . Een paar tellen later is Donovan Portosoebroto wel een geslagen man Op aangeven van Yasin Poyraz weet Damien de Vegt Legmeervogels op
een fraaie wijze op voorsprong
te brengen. Hoofddorp wil zeker niet met een nederlaag terug
naar Hoofddorp en zet alles op
de aanval. Dit heeft succes in de
34ste minuut als Yannick Steffens

met een vlammend schot Lorenzo Gerritse het nakijken geeft.
Legmeervogels zijn dan even van
slag en moet alle zeilen bijzetten
om deze 1-1 op het score bord te
houden. Dit lukt mede door het
goede optreden van de debuterende Lorenzo Gerritse. Maar ook
hij is volkomen kansloos als in de
41ste minuut Sven Wierda met
een wonder schone omhaal de
1-2 weet te score. Dit is dan gelijk de russtand. In de rust maakt
trainer Michel Nok zijn spelers om
een niet te misstaande manier
duidelijk dat het zo niet gaat lukken om Hoofddorp te verslaan. Er
zal, nee er moet duidelijk meer
strijd worden geleverd gaan worden. De eerste 45 minuten was
het maar een slap zooitje.
Legmeervogels start dan ook flitsend. In de 49ste minuut is het
Geoffrey Verweij die op de rechter kant aan een fraaie actie begint die dan eindigt met een
voorste op maat bij Damien de
Vegt. Ook deze treffer is een van
bijzondere schoonheid en dit betekent de 2-2. Legmeervogels gat
dan door en 5 minuten later heeft
Legmeervogels weer een voorsprong. Damien de Vegt wurmt
zich door de defensie van Hoofddorp en via Tim Correia komt de
bal op het hoofd van Jordi van
Gelderen en deze scoort dan de
3-2.
Legmeervogels hebben dan de
zo gewenst voorsprong. Hoofddorp geeft de strijd zeker niet op
maar krijgt van Legmeervogels
defensie geen uitgespeelde mogelijkheden meer. In de 70ste minuut wordt het zelfs 4-2 Het is Geoffrey verwey die de laat raakt en
het is dan Yasin Poyraz die er als
de kippen bij is met de bal alsnog
in het doel te koppen. Hoofddorp
is nu duidelijk even van slag. Legmeervogels maakt hiervan goed
gebruik en het is dan Dennis Bakker die met een fraai afstandschot
de 5e treffer voor Legmeervogels weet te score 5-2. Vlak voor
het eind signaal komt Hoofddorp
nog even iets dichterbij 5-3. Verder laat Legmeervogels het niet
komen.
Legmeervogels hebben dan de
zo broodnodige overwinning
binnen.
Als dan even later bekend wordt
dat ook DEM heeft gewonnen
kan het kleine feest losbarsten;
nacompetitie is gehaald.

vangst nemen. Een topprestatie
voor Jet, die nog nooit bij een Districtskampioenschap zo hoog geeindigd was! Dit betekent wel dat
Jet volgend seizoen promoveert
naar de 4e divisie!

Zinderende spanning bij BVK
De Kwakel - Nog 1 avond te gaan
op donderdag 31 mei 2018 en
dan behoort het bridgeseizoen
van de BVK wat de reguliere competitie betreft al weer tot het
verleden.
Daarna volgen nog voor het eerst
in de geschiedenis van de BVK
zonderdrives op de vertrouwde
donderdagavond tot het Dorpshuis De Quakel tijdelijk wordt gesloten om een kleine renovatie
te ondergaan. In de A lijn deze
week 3 60+ers. De eerste plaats
was met 63,54% voor Nelly Vork
en Andre Verhoef. Jaap Verhoef
deed met partner Jan van der
Knaap daar met 62,5% niet veel
voor onder. Verrassend 3e werd
gelegenheidspaar Susanne Ambagtsheer - Anneke Karlas met
61,46% en hierdoor voeren Anneke en vaste partner Loes Schijf
de totaalranglijst aan met 56.36%
gemiddeld. Gaan we een sensationele winnaar krijgen of gooien Nelly en Andre nog roet in het
eten. Zij staan nu 2e met 55,95%
gemiddeld en ook Marion en
Wim Noom doen nog mee met
55,2% gemiddeld. Rees en Gerard
moesten deze week alle andere
paren boven zich dulden.

B-lijn
In de B-lijn ook een verrassing. Op
de 1e plaats met precies 60% vinden we Ruud van der Peet en Janny Snabel, ook een gelegenheidspaar.
Elisabeth en Nan v.d. Berg herpakten zich na hun matig optreden van vorige week door nu met
59,17% 2e te worden. Het erepodium werd gecompleteerd door
Ton Scholte en Wim Maarschalk
met 55,42%.
In deze lijn konden Marjo en Gerrit het niet bolwerken en zij werden dan ook 12e van de 12 paren.
C-lijn
In de C-lijn een heel mooie
66,67% voor Ria Verkerk en Gerard de Kuijer, de topscore van
de avond. Zij stoomden hierdoor
op naar een top-10 notering in
de totaalstand. Volgende week in
de A lijn dus. Met 57,5% werden
Piet-Hein Backers 2e, terwijl Bep
Verleun en Ria van Zuijlen met
55,42% de 3e plaats opeisten.
Er wacht ons dus nog een ongetwijfeld hectisch slotavondje,
waarbij tot de laatste kaart gestreden zal worden om de hoofdprijs.

Thamen’s honkbal aspiranten
winnen van koploper
De Kwakel - Op zaterdag 26 mei
moesten de Honkbal Aspiranten van Thamen tegen de koploper in de competitie, maar op
het moment van beginnen dachten we daar geheel niet aan. Want
het was bloedheet in de bosrijke omgeving van het Gooi, en er
was ook al geworsteld met een
schaap wat was ontsnapt op de
Vuurlijn.
Coaches zijn na een wedstrijd altijd kritisch, maar vandaag was
dat even niet, ondanks de kleine schoonheidsfoutjes. Het begin van de wedstrijd begon Thamen stroef, we hadden moeite
met de pitcher van Hilversum en
na wat mindere momenten van
de scheidsrechter stonden we
al snel 3-0 achter, maar ondanks
dit bleven we toch op een mooie
manier in de wedstrijd en glipte

we langzaam naar een 3-2 achterstand.
Nieuwe pitcher
Dan volgt er een nieuwe pitcher van Hilversum en deze jongen was zonder dat wij het wisten beïnvloedbaar, felle aanmoedigingen van onze kant brachten
hem uit balans en het ene punt
na andere punt werd binnengeslagen, de coach van Hilversum
greep tevergeefs in en een nieuwe pitcher wist ook niet wat hem
overkwam. Thamen loopt uit naar
een 3-12 voorsprong en ook in de
laatste slagbeurt van Hilversum
maakt Thamen op een zeer professionele manier als TEAM af.
Op zaterdag 2 juni spelen de
Honkbal Aspiranten om 10.30 uur
een thuiswedstrijd om 10.30 uur
tegen Flags.

