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Drie koninklijke 
onderscheidingen

Mevrouw Jansen
Mevrouw Finy Jansen is van-
af 1979 verbonden aan stichting 
Dansende Wielen Katwijk als rol-
stoel dansinstructeur en sinds 
1998 ook voor stichting De Ze-
vensprong. Vanaf 2008 is zij vrij-
willigster bij Participe Amstelland. 
In 2014 is mevrouw Jansen als be-
geleider bij de groep Werelddan-
sen van vereniging De Schakel ge-
start en als vrijwilligster bij stich-
ting Kinderboerderij Aalsmeer 

“Boerenvreugd”. Bij verpleeghuis 
Het Hoge Heem is zij sinds 2016 
actief als activiteitenbegeleidster.

De heer Stoop
De heer Gert-Jan Stoop was van 
1983 tot en met 2000 voorzitter 
van winkeliersvereniging Zijdel-
waard. Sinds 2000 is hij een ac-
tief lid van Rotaryclub Aalsmeer-
Uithoorn en heeft hij in die tijd di-
verse functies binnen de club be-
kleed. Van 2010 tot heden is de 

heer Stoop voorzitter en coördi-
nator van stichting Amsterdamse 
Bos Golf, een initiatief van de Ro-
taryclub en het Amsterdamse Bos 
om goede doelen � nancieel te 
ondersteunen.

Mevrouw Veldman-Van Drogen
Mevrouw Alie Veldman-Van Dro-
gen is sinds 1986 vrijwilligster 
voor de Uithoornse Reddings-
brigade. Zij geeft zweminstruc-
tie aan kinderen en heeft tal van 
bestuursfuncties vervuld. Vanaf 
2000 is mevrouw Veldman actief 
voor de Protestantse Gemeente 
Uithoorn, met name voor de kin-
dernevendienst. Sinds 2011 is zij 
één van de vrijwilligers voor het 
AED-team Uithoorn-De Kwakel. 
Foto Patrick Hesse

Uithoorn – Tijdens de traditionele lintjesregen op vrijdag 26 april 
zijn drie Koninklijke Onderscheidingen uitgereikt aan inwoners 
van Uithoorn. Burgemeester Pieter Heiliegers speldde bij Finy 
Jansen, Alie Veldman-Van Drogen en Gert-Jan Stoop de versier-
selen op die horen bij Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Dit ge-
beurde tijdens een feestelijke bijeenkomst in de raadzaal van het 
gemeentehuis onder het toeziend oog van familie en vrienden.

1 mei 2019
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Gemeente Uithoorn

Service

Uw kostbaarheden 
zijn goud waard!

Inkoop   Verkoop   Veiling
Verpanden   Beleggen

t.h.v. Coop supermarkt
Prinses Irenelaan, Uithoorn

Elke zaterdag 10:00 - 16:30 uur

www.goudwisselkantoor.nl

OOK VOOR UW 
PEUGEOT 
ZIT U GOED BIJ 

CITROËN AALSMEER
Lakenblekerstraat 33
Tel. 0297 369 369

Technisch 
identiek!

Gert de Jong Automobielen

ALS KWALITEIT
BELANGRIJK IS!

Wiegerbruinlaan 73, Uithoorn
(0297) 745 541

Zwarteweg 21 Aalsmeer

50% KORTING 
op de montage van onderdelen 

in combinatie met een 
onderhoudsbeurt A €42.50

Nieuwe Meerbode

Uithoorn: Omg. Thamerweg, De Visserlaan (170 kranten)
Uithoorn: Omg. Zevenblad, Zilverschoon, Zegge (280 kranten)

Wij zijn met SPOED op zoek naar serieuze

MEER WETEN? BEL TIJDENS KANTOORUREN: 0251674433
EN VRAAG NAAR MARCO OF ROGIER

WWW.VERSPREIDNET.NL INFOVERSPREIDNET.NL
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BEZORGERS/STERS

Aanpakken parkeerovertredingen 
in blauwe zones
Uithoorn - De gemeente heeft 
via haar website en gemeentepa-
gina laten weten strenger te gaan 
controleren in de blauwe zones. 
De gemeente krijgt namelijk veel 
meldingen van parkeeroverlast in 
de blauwe zones. Fout geparkeer-
de auto’s zijn één van de grootste 
ergernissen. Voorkom een waar-
schuwing of boete en let bij het 
parkeren in een blauwe zone op 
uw tijd. 
Van 17 april tot 17 juni worden 
door de Buitengewoon opspo-
ringsambtenaar (Boa) waarschu-
wingen uitgedeeld. Na deze peri-
ode wordt er bekeurd. Is er sprake 
van gevaarlijk parkeergedrag of 

wordt er zonder gehandicapten-
parkeerkaart geparkeerd op een 
gehandicaptenparkeerplaats, 
dan wordt direct een bekeuring 
uitgeschreven.

De regels
In Uithoorn zijn een paar blau-
we zones. Binnen een blauwe 
zone geldt een parkeerverbod. 
U herkent een blauwe zone aan 
de blauwe lijnen en aan de ex-
tra verkeersborden. In deze zo-
ne mag u alleen (kort) parkeren 
in de parkeervakken die gemar-
keerd zijn met een blauwe streep 
en gebruikt u verplicht een par-
keerschijf. U mag de maxima-

le parkeertijd niet overschrijden. 
Met de parkeerschijf geeft u de 
tijd van aankomst aan. Die mag 
u naar boven afronden op het 
eerstvolgende hele of halve uur. 
In parkeervakken met een P-te-
gel (zonder blauwe lijn binnen 
de zone) mag u parkeren zon-
der parkeerschijf. Buiten de tij-
den die vermeld staan op het ver-
keersbord mag u bij de parkeer-
vakken die gemarkeerd zijn met 
een blauwe lijn parkeren zon-
der gebruik van de parkeerschijf. 
Het parkeerverbod voor de overi-
ge plekken geldt ook buiten de-
ze tijden. 
Vervolg elders in deze krant.

Uithoorn - Voorkom ‘het gat’! 
Werk nu al aan je sociale leven na 
je pensionering of na het uitvlie-
gen van je kinderen. Leer je buurt 
en je andere buren kennen en ont-
dek nieuwe mensen met hun inte-
resses en kwaliteiten. Je kunt ook 
een hond nemen natuurlijk, maar 
die moet ook met hondenweer 
uitgelaten worden terwijl je bin-
nen had kunnen zitten met de 
geur van ko�  e en het geroeze-
moes van geanimeerde gesprek-
ken om je heen... Afgelopen we-
ken ontvingen wij diverse gasten. 
Uithoorn voor elkaar zorgde voor 

informatie over Automaatje. Wijk-
agent Martin Verheijen en burge-
meester Heiliger zijn op de ko�  e 
geweest. Het bezoek van de bur-
gemeester afgelopen week is door 
de bezoekers van de de ko�  eoch-
tend erg gewaardeerd. Over en 
weer was er interesse in elkaar niet 
in de laatste plaats door de betrok-
kenheid van de burgemeester. Op 
9 mei komt Lonneke van Lamme-
ren van Eigen Haard in de buurt-
kamer langs. Kom eens kijken op 
zo’n donderdagochtend! Tussen 
10.00-12.00 uur bij Borus kinder-
opvang aan de Eendracht 17.

o  eo ten  in e 
Buurtkamer van Meerwijk

Uithoorn – Afgelopen week heeft 
de politie een 15 jarige verdachte 
aangehouden in verband met de 
gewelddadige straatroof in Uit-
hoorn van 16 april jl. bij het bus-

station. Hij is in voorlopige bewa-
ring gesteld. Na nu bekend is ge-
worden is de jeugdige verdachte 
reeds de dag na de straatroof in 
zijn ouderlijk huis aangehouden.

Verdachte straatroof 
aangehouden



G E M E E N T E N I E U W S

Gemeente Uithoorn

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

Gemeentehuis
Laan van Meerwijk 16
1423 AJ Uithoorn
0297-513111 
ma., di., wo., do. 08.30-17.00 uur
woensdag 08.30-20.00 uur
vrijdag 08.30-12.00 uur
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
gemeente@uithoorn.nl
www.uithoorn.nl/melden

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)
Alleen 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 
(Wonen, welzijn, zorg, overlast, 
ondersteuning, werk, inkomen, 
opvoeden, opgroeien, schuldhulp-
verlening en jeugdhulp)
Locatie gemeentehuis, 
Laan van Meerwijk 16 
Op afspraak via 0297-513111
ma t/m vr. 09.00-10.30 uur
inloopbalie wo. 13.00-17.00 uur
Locatie Infopunt Uithoorn voor 
elkaar, Gezondheidscentrum 
De Waterlinie, 
Koningin Máximalaan 30. 
Inloop ma., di. 08.30-12.00 uur
Info via www.uithoornvoorelkaar.nu

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

Financieel café 
In het Gezondheidscentrum 
De Waterlinie aan de Koningin 
Máximalaan 30 vindt u het 
Financieel café. Elke dinsdag 
tussen 08.30-11.00 uur staan 
getrainde vrijwilligers klaar 
van Uithoorn voor Elkaar voor 
alle vragen over geldzaken en 
administratie en bieden hulp bij het 
invullen van papieren, het sorteren 
van de post of advies bij schulden. 
Kom langs zonder afspraak. 
Info via www.uithoornvoorelkaar.nu

Gemeentewerf en 
scheidingsdepot
ma., wo., vr., za. 09.00-12.30 uur 
 13.00-16.30 uur

Makkelijk Melden App 
Inwoners van gemeente Uithoorn 
kunnen een melding openbare 
ruimte doorgeven via 
www.uithoorn.nl/melding of 
via de Makkelijk Melden App. 
De app kunt u downloaden via de 
Apple Store of Play Store.

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

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

Burgemeester of 
wethouder spreken?
U kunt een afspraak maken 
via 0297-513111 of via 
bestuurssecretariaat@uithoorn.nl

Redactie
Team Communicatie 
bekendmakingen@duoplus.nl

COLOFON

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

Evenementen in Uithoorn
4 mei Dodenherdenking De Kwakel
4 mei Dodenherdenking Uithoorn
5 mei Bevrijdingswandeling met ontbijt
11 mei Braderie
20 t/m 23 mei Avondvierdaagse
23 mei Verkiezingen Europees Parlement
25 mei Schansfestival
1 en 2 juni Amsterdam Open International 
 Canoepolo Tournament 
9 juni Fietstoertocht Cycle Tour
9 en 10 juni Foodtruckfestival
12 juni Buitenspeeldag
15 juni Kwakel Open Air
22 en 23 juni Midzomeravond Festival
22 en 23 juni  Nederlands Kampioenschap Kanopolo
28 t/m 30 juni Amstelland Festival
6 juli Fietstoertocht Le Tour Ride
21 juli All American Sunday
3 augustus Zomermarkt
23 augustus Foodtruckfestival
9 november Kadomarkt

Via www.uithoorn.nl kunt u 24/7 een afspraak maken, informa-
tie opzoeken of aanvragen. U kunt ook op elk moment een mel-
ding doen via www.uithoorn.nl/melding of via de Makkelijk Mel-
den-app op uw smartphone. Meld een gevaarlijke situatie of een 
spoedeisende zaak altijd telefonisch (0297) 513111. Dan kun-
nen we zo snel mogelijk actie ondernemen. Is het gemeentehuis 
(telefonisch) gesloten, blijf dan toch even aan de lijn tot u wordt 
doorgeschakeld.

- Dodenherdenking: zaterdag 4 mei 2019, 
 scheidingsdepot open
- Burgerzaken: maandag 27 mei gesloten i.v.m. 
 centraal stemmen tellen Europese verkiezingen
- Hemelvaartsdag: donderdag 30 mei 2019 gesloten
- Dag na Hemelvaart (brugdag): 
 vrijdag 31 mei 2019 gesloten, scheidingsdepot open
- 2e Pinksterdag: maandag 10 juni 2019 gesloten

Openingstijden tijdens 
de feestdagen

Wist je 
dat?

De gemeente Uithoorn een 
computerregeling heeft voor 
schoolgaande kinderen van 
wie de ouders het financieel 
niet breed hebben? De rege-
ling houdt in dat de gemeen-
te een financiële bijdrage kan 
geven voor de aanschaf van 
een computer. Wie komt er in 
aanmerking? Kinderen die in 
Uithoorn wonen en naar het 
voortgezet onderwijs gaan. De 
regeling is bedoeld voor de in-
komensnorm tot 125 procent 
van de bijstandsnorm. Eén 
keer in de vier jaar kan een 

beroep op de regeling worden 
gedaan. De hoogte van de ver-
goeding is maximaal 450 eu-
ro. Wil je weten of je in aan-
merking komt of wil je een aan-
vraag doen?

Neem gerust contact met 
het Sociaal Loket van 
de gemeente via (0297) 
513111 (van maandag t/m 
vrijdag van 9.00-10.30 uur). 
Of stuur een mail naar 
sociaal.loket@uithoorn.nl.

Verklaring burgemeester Pieter Heiliegers
Veiligheidsincidenten in 
Uithoorn
In korte tijd hebben zich meer-
dere veiligheidsincidenten voor-
gedaan in Uithoorn. Binnen een 
paar weken tijd hebben we te ma-
ken gehad met meerdere straat-
roven, geweldsincidenten en er is 
tot drie keer toe een woning be-
schoten. Dit zijn gebeurtenissen 
die veel impact hebben. Ik kan mij 
heel goed voorstellen dat inwo-
ners zich hierdoor onveilig voe-
len, zich zorgen maken en zich 
afvragen wat er aan de hand is. Ik 
voel me betrokken bij deze emo-
ties. De politie, het Openbaar Mi-
nisterie en ik nemen deze inci-
denten ook zeer serieus. Met dit 
bericht wil ik dan ook laten we-
ten dat er volop aandacht is voor 
de incidenten. Politie en OM zijn 
druk bezig met de onderzoeken. 
Gelukkig kan ik melden dat er al 
meerdere aanhoudingen zijn ver-
richt in verschillende zaken. Wat 
ik ook belangrijk vind om te mel-
den is dat het vooral toeval is, 
het lijkt er op dat de meeste in-
cidenten niet met elkaar verbon-
den zijn. We hebben dus niet te 
maken met een `structureel pro-
bleem’. Echter, elke vorm van 
agressie is volstrekt onaccep-
tabel en elk incident is er een te 

veel. Dat vraagt dan ook om ex-
tra alertheid. Dit vraag ik niet al-
leen aan politie, maar ook aan u 
als inwoner of ondernemer in Uit-
hoorn. U kent uw buurt het beste 
en weet als geen ander als er iets 
niet klopt. Ziet of hoort u iets ver-
dachts: meld het altijd bij de poli-
tie. Doet u dit liever anoniem, dan 
kan dit bij Meld Misdaad Anoniem 
(0800-7000) . Een andere manier 
waarop u met buurtgenoten alert 
kunt zijn, is via een Whatsapp-
buurtgroep. Kijk voor meer infor-
matie hierover op www.wabp.nl. 
Alleen samen kunnen we werken 
aan een veiligere samenleving!

Met vriendelijke groeten,
Burgemeester Pieter Heiliegers.

De 4 mei herdenking
 UITHOORN
In onze gemeente heeft de 4 mei herdenking niet alleen betrekking op 
de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Er wordt ook stilgestaan 
bij de slachtoffers die gevallen zijn bij andere oorlogen, geweld of vre-
desmissies (bijvoorbeeld de Balkanoorlog, de vluchtelingen uit Iran, 
Irak en Syrië, terroristische aanslagen, e.d.). Vrijheid, verdraagzaam-
heid en vrede is niet vanzelfsprekend, zeker in 2019 een belangrijker 
thema dan ooit. De 4 mei herdenking is daar een goed moment voor. 
De leerlingen van alle scholen in onze gemeente hebben zich goed 
kunnen voorbereiden op de 4 mei herdenking aan de hand van de on-
derwijsreader “Uithoorn, het gaat goed...”, inclusief beelden van de ge-
lijknamige film uit 1945.

Stille tocht
Op 4 mei vertrekken de deelnemers aan de Stille Tocht om 19.35 uur 
vanuit het Oranjepark (Emmalaan). Slagwerkers van KnA gaan voor-
op met omfloerste trom. Onderweg wordt bij het Station de plaquette 
met de namen van de slachtoffers uit de Tweede Wereldoorlog aange-
daan. Bij het Stiltemonument tegenover de Thamerkerk wordt de Last 
Post gespeeld en is het om 20.00 uur twee minuten stil, afgesloten 
door het zingen van twee coupletten van het Wilhelmus. Daarna volgt 
een toespraak door de burgemeester. Hij zal namens de gemeente 
een krans leggen, gevolgd door de bloemenhulde van inwoners en or-
ganisaties uit de gemeente Uithoorn. Daarna is er binnen in de Tha-
merkerk een korte herdenkingsbijeenkomst. Iedereen is van harte uit 
om deel te nemen aan deze herdenking. 

Programma
Het uitgebreide programma wordt op de dag zelf aan aanwezigen uit-
gedeeld.
19.35 uur vertrek vanuit het Oranjepark naar 
  Stilte Monument Thamerkerk
19.58 uur Last Post
20.00 uur Twee minuten stilte
20.02 uur Wilhelmus
20.04 uur Toespraak Burgemeester van Uithoorn (krans leggen)
20.09 uur Toespraken en bloemen leggen inwoners Uithoorn
20.30 uur Begin programma Vocal Company Thamerkerk
Alle inwoners worden nadrukkelijk gevraagd 1 bloem mee te nemen en 
die tijdens de kranslegging te plaatsen op het stiltemonument.

 DE KWAKEL
Op 4 mei wordt er jaarlijks in De Kwakel een dodenherdenking geor-
ganiseerd. Hierbij wordt een tijdelijk stiltemonument neergezet. Tij-
dens de herdenking wordt er stilgestaan bij het jaarthema. Dit jaar is 
het thema ‘De kracht van het persoonlijke verhaal’. Door middel van 
een overdenking, gedichten en muziek wordt er aandacht besteedt 
aan dit thema. Alle bezoekers krijgen, na de twee minuten stilte en de 
kranslegging, de gelegenheid om een roos bij het tijdelijke stilte mo-
nument neer te leggen. Deze rozen zijn bij de herdenking voor alle be-
zoekers aanwezig.

5 mei
Bevrijdingswandeling en 
ontvangst bevrijdingsvuur
Voor de derde keer op rij houdt 
sportvereniging AKU op Bevrij-
dingsdag (zondag 5 mei) een Be-
vrijdingswandeling rondom het 
Zijdelmeer. De deelnemers van 
deze Bevrijdingswandeling ko-
men ongeveer tegelijk aan met 
de lopers die vanuit Wagenin-

gen het Bevrijdingsvuur mee-
brengen naar het gemeentehuis 
in Uithoorn. Na de aankomst van 
beide groepen (rond 10.00 uur) 
houdt burgemeester Pieter Hei-
ligers een toespraak. Komt u de 
lopers ook binnenhalen om 10.00 
uur?

Fietsexamen voor basis-
schoolleerlingen groep 7
Op maandag- en dinsdagochtend 6 
en 7 mei 2019 leggen de leerlingen 
van groep 7 van de basisscholen in 
de gemeente Uithoorn het praktisch 
Verkeersexamen af. De leerlingen 
leggen een vaste route door de ge-
meente af. Tijdens het fietsexamen 

letten vrijwilligers op onder andere 
het stoppen voor verkeerslichten, 
het verlenen van voorrang en het 
aangeven van richting. Dat gebeurt 
op verschillende plaatsen langs de 
route. U kunt de leerlingen herken-
nen aan de felgekleurde hesjes.

Kent u iemand in Uithoorn 
die een lintje verdient?
Veel inwoners van Uithoorn zet-
ten zich belangeloos in voor het 
welzijn van anderen. 
Wilt u iemand voor een Konink-
lijke onderscheiding in aanmer-
king laten komen? Kom dan tij-
dig in actie! De procedure voor 
het toekennen van een Koninklij-
ke onderscheiding vergt veel tijd. 
Is de voordracht voor de Lintjesre-
gen in april 2020, dan dient u het 
voorstel vóór 1 juli 2019 dit jaar 
bij de burgemeester in. Gaat het 
om een uitreiking tijdens een an-
dere gelegenheid, dan dient u het 
voorstel minstens zes maanden 
van tevoren naar de burgemees-
ter te sturen. 

Informatie Koninklijke 
onderscheiding
Meer informatie, waaronder het 
aanvraagformulier, vindt u op de 
gemeentelijke website Uithoorn.nl 
of Lintjes.nl. Daarnaast kunt u con-
tact opnemen met het bestuursse-
cretariaat via (0297) 513108 of 
bestuurssecretariaat@uithoorn.nl.

Informatie gemeentelijke 
onderscheidingen
Informatie over het aanvragen 
van gemeentelijke onderscheidin-
gen kunt u ook opvragen bij het 
bestuurssecretariaat via (0297) 
513108 of bestuurssecretariaat@
uithoorn.nl.



OFFICIËLE MEDEDELINGEN EN BEKENDMAKINGEN
In deze rubriek vindt u mogelijk bouwplannen of vergunningen bij u in 
de buurt. Bovendien leest u waar u de plannen kunt bekijken en hoe 
u er bezwaar tegen kunt indienen. Mocht u vragen hebben, bel via 
(0297) 513111. U kunt ook mailen gemeente@uithoorn.nl. U vindt de 
offi ciële mededelingen en bekendmakingen ook op www.uithoorn.nl 
en op https zoek.offi cielebekendmakingen.nl

PROCEDURE 
Bouw- en woningtoezicht
Na telefonische afspraak (08.30-10.30 uur) via (0297) 513111. 
Ter inzage
Iedereen kan stukken inkijken die ter inzage liggen. Die stukken lig-
gen in het gemeentehuis. Soms liggen de stukken ook ergens anders 
ter inzage. In dat geval wordt dit vermeld, bijvoorbeeld de openbare 
bibliotheek of dorpshuis De Quakel.
Zienswijzen
Iedereen kan zienswijzen kenbaar maken. Dit moet schriftelijk, ge-
richt aan burgemeester en wethouders van Uithoorn, tenzij anders 
vermeld.
Bezwaren
Bent u het niet eens met een beslissing van de gemeente? Soms kunt 
u hiertegen bezwaar maken. U kunt een bezwaarschrift indienen bin-
nen 6 weken na de datum van het besluit. Hierin legt u uit waarom 
u het niet eens bent met de beslissing. Een bezwaarschrift moeten 
schriftelijk aan burgemeester en wethouders van Uithoorn worden op-
gestuurd, behalve als dit anders staat aangegeven. Het besluit waar-
tegen u bezwaar heeft gemaakt blijft ondertussen gewoon gelden en 
kan dus worden uitgevoerd. Anders gezegd, wordt met uw bezwaar-
schrift de werking van het besluit niet opgeschort. Om ervoor te zor-
gen dat er geen gebruik wordt gemaakt van de vergunning, kan een 
‘voorlopige voorziening’ worden aangevraagd.
Beroep
Bent u het niet eens met het besluit op uw bezwaar? Dan kunt u in be-
roep gaan bij de rechter. U doet dit via een beroepschrift. Hierin legt u 
uit waarom u het niet eens bent met de beslissing op uw bezwaar. U 
moet uw beroepschrift meestal binnen 6 weken na de verzending van 
de beslissing versturen. U dient uw beroepsschrift in bij de sector be-
stuursrecht van de Rechtbank, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam 
of digitaal via https://loket.rechtspraak.nl. Voor de behandeling van uw 
beroepsschrift brengt de rechtbank griffi ekosten in rekening. et be
sluit waartegen u bezwaar heeft gemaakt blijft ondertussen gewoon 
gelden en kan dus worden uitgevoerd. Anders gezegd, wordt met uw 
beroepsschrift de werking van het besluit niet opgeschort. Om ervoor 
te zorgen dat er geen gebruik wordt gemaakt van de vergunning, kan 
een ‘voorlopige voorziening’ worden aangevraagd. 
Voorlopige voorzieningen
U kunt naast het indienen van een bezwaarschrift of beroepsschrift 
ook een verzoek om een voorlopige voorziening bij de rechtbank in-
dienen. Dit kan ervoor zorgen dat er geen gebruik wordt gemaakt 

van de vergunning. U stuurt uw verzoek naar de sector bestuursrecht 
van de arrondissementsrechtbank (voorzieningenrechter): Postbus 
75850, 1070 AW in Amsterdam. Een verzoek om een voorlopige voor-
ziening moet, net als in het bezwaar/beroepsschrift, staan waarom u 
het niet eens bent met dat besluit. Voor het insturen van een voorlo-
pige voorziening moet u ook betalen.

DIGITALE BEKENDMAKINGEN
Verordeningen en verkeersbesluiten worden niet gepubliceerd in 
De Nieuwe Meerbode. U vindt de volledige teksten van verordenin-
gen en verkeersbesluiten alleen nog via www.offi cielebekendmakin
gen.nl Ook ruimtelijke plannen vindt u hier (én op de Gemeentepa-
gina). U kunt zich op die website ook inschrijven voor een e-mailser-
vice.  wordt dat ‘automatisch’ ge nformeerd over besluiten uit de ge
meente Uithoorn.

 TER INZAGE
- Afwegingskader Bouwlawaai bij bouw- en sloopwerkzaamheden tijdens 

langdurige projecten. Inzageperiode vanaf 20 maart tot en met 30 april 
2019. Inlichtingen bij de afdeling Buurt, de heer R. van de Pol (0297 
513111).

 (OMGEVINGS) VERGUNNINGEN EN OVERIGE 
 BEKENDMAKINGEN
INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING
Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.
Uithoorn
- 2019-027528, Heijermanslaan, het oprichten van drie appartementen-

gebouwen (ontvangen 11-04-2019);
- 2019-027538, De Visserlaan 2, het plaatsen van 16 zonnepanelen (ont-

vangen 11-04-2019);
 19 55 , oolmees 1, het plaatsen van een fi etsenschuur in de 

voortuin (ontvangen 12-04-2019);
- 2019-027565, Herman de Manlaan 14, het legaliseren van de construc-

tieve wijzigen van de verdiepingsvloer (ontvangen 14-04-2019);
- 2019-027570, In het midden 65, het dakterras voorzien van hardhou-

ten vlonderplanken en aan beide (open) zijde voorzien van spijlen hek-
werk (ontvangen 14-04-2019);

VERGUNNINGVRIJ / INGETROKKEN AANVRAGEN
De Kwakel
- 2019-024824, Ringdijk 16, het intern verbouwen en uitbreiden van de 

woning (ingetrokken 11-04-2019).

VERLENGEN BESLISTERMIJN
Op grond van artikel 3.9, tweede lid van de Wet algemene bepalingen om-
gevingsrecht (Wabo) verlengt het college van burgemeester en wethou-
ders voor onderstaande aanvraag om een omgevingsvergunning de be-
slistermijn met zes weken:

Uithoorn
- 2019-014743, Sportlaan 17, het tijdelijk gebruiken van het bouwwerk 

als supermarkt.

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN (regulier)
Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. Hoe 
u dat moet doen, leest u in de colofon op deze pagina.
De Kwakel
- 2019-016318, Poelweg 2, het wijzigen van de voorgevel en het maken 

van een dakopbouw (verzonden 12-04-2019).

 OVERIGE VERGUNNINGEN
INGEDIENDE AANVRAGEN OVERIGE VERGUNNING
Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.
De Kwakel
- 2019-026163, Vuurlijn 24, aanvraag evenementenvergunning Jeugd-

weekend op 13 en 14 juli 2019 (ontvangen 09-04-2019);
- 2019-027159, Vuurlijn 51, aanvraag evenementenvergunning KDO 

Sport en Spel 2019 van 31 mei t/m 2 juni 2019 (ontvangen 10-04-2019).
Uithoorn
- 2019-029941, Amsteldijk-Zuid 253, aanvraag evenementenvergunning 

Nederlands Kampioenschap Kanopolo op 22 en 23 juni 2019 (ontvan-
gen 19-04-2019).

VERLEENDE VERGUNNINGEN
Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. Hoe 
u dat moet doen, leest u in de colofon op deze pagina.
De Kwakel
- 2018-069000, evenementenvergunning Kwakel Open Air; festival op 15 

juni 2019 (verzonden 18-04-2019);
Uithoorn
- 2019-020493, Marktplein 11, evenementenvergunning Koningsdag ac-

tiviteiten op 27 april 2019 van 16.00 uur tot 21.00 uur (verzonden 18-
04-2019);

- 2019-007840, Amsteldijk-Zuid 253, evenementenvergunning Amster-
dam Open International Canoepolo Tournament 2019 op 1 en 2 juni 
2019 (verzonden 25-04-2019);

- 2019-011707, Koningin Maximalaan 30a, exploitatievergunning Lunch-
room Waterlinie t/m 25 april 2022 (verzonden 25-04-2019).

 OVERIGE BEKENDMAKINGEN
Uithoorn
- 2019-023009, t.h.v. Amsteldijk-Noord 1, verklaring van geen bezwaar, 

Dodenherdenking Uithoorn op 4 mei 2019 van 19.00 – 21.00 uur (ver-
zonden 18-04-2019);

 19 1 , passage Dorpscentrum fi etstoertocht ycle Tour op 9 ju
ni 2019 (verzonden 25-04-2019);

 19 145 9, passage Dorpscentrum fi etstoertocht e Tour ide op  
juli 2019 (verzonden 25-04-2019).

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

Stemmen in ieder stembureau 
van onze gemeente
Op donderdag 23 mei 2019 kunt 
u in elk stembureau binnen de ge-
meente Uithoorn uw stem uitbren-
gen tijdens de verkiezing voor de 
Nederlandse leden van het Euro-
pees Parlement. Op uw stempas 
staat het adres waar u uw stem 
kunt uitbrengen. U kunt echter te-
recht in elk stembureau binnen de 
gemeente. De stembureaus zijn 
open van 07.30 tot 21.00 uur. U 
bent verplicht om een geldig le-
gitimatiebewijs te laten zien, wat 
niet langer dan vijf jaar verlopen 
mag zijn.

Stemmen met een kiezerspas
Schriftelijk verzoek
Bij het gemeentehuis kunt u for-

mulieren krijgen om een in ande-
re gemeente met een kiezerspas 
aan de stemming te mogen deel-
nemen. U moet het formulier ui-
terlijk op 20 mei 2019 indienen 
bij de burgemeester van de ge-
meente waar u op de dag van de 
kandidaatstelling (9 april 2019) 
als kiezer bent geregistreerd. Het 
verzoek wordt niet ingewilligd als 
het u is toegestaan bij volmacht 
te stemmen. Bij inwilliging van het 
verzoek wordt de stempas omge-
zet in een kiezerspas. 

Mondeling verzoek
Na ontvangst van de stempas 
kunt u ook, in plaats van een 
schriftelijk verzoek te doen, op het 

gemeentehuis van de gemeente 
waar u op de dag van de kandi-
daatstelling als kiezer bent gere-
gistreerd de stempas omzetten in 
een kiezerspas. Dit kan tot uiter-
lijk 22 mei 2019, 12.00 uur. 

Stemmen bij volmacht
Schriftelijke volmacht
U kunt een schriftelijke volmacht 
aanvragen als u op de dag van 
de verkiezing niet in staat bent 
om zelf aan de stemming deel te 
nemen, en u geen volmacht kunt 
verlenen door overdracht van uw 
stempas. 

Ook als u op de dag van de stem-
ming helemaal geen legitimatie 
heeft, kunt u aan iemand anders 
een volmacht geven om voor u 
te gaan stemmen. U kunt dit al-
leen doen door een schriftelijke 
volmacht te geven aan een kie-

zer die wel een geldig legitimatie-
bewijs heeft. 
In beide gevallen kunt u een for-
mulier opvragen of afhalen bij de 
afdeling burgerzaken van het ge-
meentehuis. U vult hierop uw ge-
gevens in en de gegevens van 
degene die voor u gaat stemmen, 
ondertekent beide het formu-
lier en levert het formulier uiter-
lijk 20 mei 2019 weer in bij de af-
deling burgerzaken. Een eenmaal 
gegeven volmacht kan niet wor-
den ingetrokken en de volmacht-
gever mag niet zelf aan de verkie-
zing deelnemen. De gemachtig-
de mag niet meer dan 2 volmach-
ten aannemen en moet uw stem 
uitbrengen tegelijk met de eigen 
stem. Bent u de volmacht(en) 
vergeten en heeft u uw stem 
al uitgebracht, dan kunt u de 
volmachtstem(men) niet meer 
uitbrengen!

Workshops zelfredzaamheid
Wat doe jij in een noodsituatie? Oefen met deskundigen op don-
derdag, vrijdag en zaterdag 16, 17 en 18 mei 2019 in het ge-
meentehuis van uithoorn. Inschrijven via www.redzaam.nl Be-
perkt aantal plaatsen! Per workshop betaal je € 5,- voor deel-
name.

Workshops
- Workshop 1 Confl icten en overlast: onfl icten zijn onder

deel van ons leven. Hoe kun je hier effectief mee omgaan?
- Workshop 2 Dreiging en geweld: Hoe herken je gevaar? 

Hoe kun je je verdedigen (jong en oud)? Oefen met ervaren 
bodyguards!

- Workshop 3 Eerste hulp:  Hoe moet je een AED gebruiken? 
 Oefen de 5 belangrijke punten van EHBO
- Workshop 4 Brandveiligheid: Brandveiligheid in en om het 

huis. En hoe blus je zelf een brand?
- Volledige cursus Reanimatie: Leer een hartstilstand her-

kennen en uitgebreid reanimeren

Uithoorn – Op vrijdag 26 april rond 
acht uur in de avond kreeg de poli-
tie een melding dat in de Beellaan 
een jongen was gezien met een pi-
stool. De jongen was geheel zwart 
gekleed en stond bij een groep 
van zes personen. Agenten zijn di-
rect ter plaatse gegaan en heb-
ben de jongen naar het pistool ge-

vraagd. Het bleek een balletjespi-
stool te zijn, niet van echt te onder-
scheiden. Het (nep)wapen is in be-
slag genomen en de 15-jarige jon-
gen uit Uithoorn is aangehouden 
en meegenomen voor verhoor. De 
volgende dag, zaterdag rond één 
uur ’s middags, is hij heen gezon-
den. Justitie gaat de straf bepalen.

Sieraden weg na inbraak woning
Uithoorn – Op woensdag 24 
april is tussen kwart over één en 
half vier ’s nachts ingebroken in 
een woning aan de Prins Bernard-
laan. De bewoners lagen te sla-
pen, terwijl dieven zich via een 
raam aan de voorzijde toegang 
hebben verschaft. Het huis is ge-
heel doorzocht. Er zijn kasten en 

lades overhoop gehaald. Een van 
de bewoners werd rond half vier 
wakker en zag in de badkamer 
een creditcard liggen. Er ging di-
rect een belletje rinkelen en er is 
gelijk actie ondernomen, maar de 
inbrekers hadden zich al uit de 
voeten gemaakt. Ontvreemd zijn 
sieraden en contant geld.

Mac-books uit school weg
Uithoorn – Tussen vrijdag 26 en 
zondag 28 april is ingebroken een 
school aan de Den Uillaan. Om 
binnen te komen hebben de die-
ven een ruit ingegooid. Uit een 
ruimte zijn liefst acht Mac-books 

gestolen. De politie doet onder-
zoek en roept getuigen op zich 
te melden via 0900-8844. De in-
braak heeft tussen vrijdagmiddag 
12.00 uur en zondagavond 22.00 
uur plaatsgevonden.

Schade aan auto’s na brand
Uithoorn – Op woensdag 24 april 
om twee uur in de nacht werden de 
brandweer en de politie gealarmeerd 
voor een brand in Buitenhof. Een au-
to had vlam gevat. Toen de agenten 
arriveerden, waren brandweerman-

nen al aan het blussen. Niet voorko-
men kon worden dat de Volkswagen 
geheel uitgebrandde. Een naast de 
auto geparkeerde Suzuki is ook be-
schadigd geraakt. De oorzaak van de 
brand is mogelijk kortsluiting.

Aanhouding voor bezit pistool

Speel Inn helpt de bijen
Uithoorn - Via de winactie van 
kinderboerderij op locatie doet 
Speel-Inn mee aan het project: 
red de bij. Op kinderdagverblijf 
de blokkendoos helpen ze de bij-
en graag een handje! Met de blije 
bijen ballen ,die in het gewonnen 
pakket van kinderboerderij op lo-
catie zitten, zorgen zij voor een 
bonte verzameling aan bloemen 
en kruiden. Ze maken de ballen 
zelf en strooien ze uit in de aarde 
langs de sloot. Uit de ballen groei-
en allemaal planten waar bijen en 
andere leuke insecten enorm van 
houden. Hoe maken zij de bal-
len? De ballen maken ze van een 

mengsel. Met behulp van water 
en de in de verpakking aanwezi-
ge bloemzaden, bokashi en klei-
mineralen maken ze mooie bolle-
tjes ter grootte van ongeveer een 
€2,- munt. Ze laten ze twee dagen 
drogen, (niet in de zon) en strooi-
en dan de balletjes uit. Dit kunt 
u thuis ook! Het is tegenwoordig 
wel bekend dat de bijen het erg 
moeilijk hebben en dat sommige 
soorten zelfs dreigen uit te ster-
ven. En dat terwijl bijen zo enorm 
belangrijk zijn voor de bestuiving 
van onze afhankelijke bloemen 
en gewassen. Speel Inn helpt de 
bijen graag een handje, u ook?

Senioren- popkoor Lust for Life
Uithoorn - Op zondagmiddag 12 
mei zal het bekende Amsterdam-
se Seniorenpopkoor Lust for Life 
o.l.v. Ferdinand Beuse een eenma-
lig concert geven bij Dans- en par-
tycentrum Colijn in Uithoorn. Het 
koor geniet bekendheid door op-
tredens bij o.a. Man bijt Hond, Paul 
de Leeuw en Holland’s got talent. 
Lust for Life is een koor bestaan-
de uit 40 vitale senioren tussen de 
70 en 90 jaar en bestaat dit jaar 
10 jaar! Dat is reden voor een aan-
tal feestelijke optredens. Dit keer is 
de woonplaats van dirigent Ferdi-
nand Beuse gekozen als plek voor 

een uitbundig moederdagconcert. 
Het koor zingt een mix van oude 
en nieuwe popliedjes en weet keer 
op keer het publiek te ontroeren 
en mee te laten swingen met lied-
jes van o.a. Bon Jovi, de Beatles, Ar-
min van Buuren, Bob Marley, Doe 
Maar en De Dijk. Het koor wordt 
begeleid door het combo van pi-
anist Kees van Zantwijk. Aanvang 
van het concert is 14.30 uur. Zaal is 
open vanaf 14.00 uur. Kaarten kos-
ten €12,50 en kunnen in de voor-
verkoop gekocht worden bij Per-
lo Plaza in Winkelcentrum Zijdel-
waard of via www.vocalcompany.nl

Gratis medisch consult
Uithoorn – Zaterdag 4 mei 
kunnen alle inwoners van Uit-
hoorn een gratis medisch con-
sult vragen bij de mobiele dok-
terspost Zijdelwaard en Amstel-
plein. Wil je meer energie? Beter 
slapen? Wil je minder ziek zijn? 
Een hogere weerstand? Afna-
me van stress? Betere spijsver-
tering? Beter kunnen ontspan-
nen? Kom dan 4 mei naar het 
Zijdelwaard of het Amstelplein 
voor een gratis consult.Onze ge-
zondheidsspecialisten en dok-
ters staan u graag te woord bij 

de mobiele dokterspost. Aan de 
hand van een kort gesprek krijgt 
u echt 100% medisch advies. Wie 
weet gaat u ook naar huis met 
kosteloze medicatie. De mobie-
le dokterspost is een gezamenlijk 
initiatief van de Uithoornse huis-
artsen, Nhar en AKU; mede mo-
gelijk gemaakt door de Bas van 
de Goor Foundation en de Natio-
nale Diabetes Challenge. Kom de 
dokterspost gratis bezoeken op 
zaterdag 4 mei 2019! Zijdelwaard 
van 10:00-12:00 uur . Amstelplein 
van 13.00-15.00 uur 
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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
Benu Apotheek Zijdelwaard
Zijdelwaardplein 81 Uithoorn, 
0297-562851. Open: ma. t/m vr. 
08.30-18.00 u., za. 9.00-16.00 u.

Apotheek Boogaard 
Amstelplein 27 Uithoorn,  
0297-566886. Open: ma. t/m vr. 
08.00-18.00 u., za. 10.00-13.00 u.

Buiten deze tijden kan men 
terecht bij:

Dienstapotheek Amstelland
Spoedpost Amstelland Ziekenhuis 
Amstelveen. Open: ma. t/m 
vr. 17.30-23.00 u., za., zo. en 
feestdagen 8.30-23.00 u.

Nachtapotheek OLVG West
Jan Tooropstraat 164 Amsterdam, 
020-5108826. Open: na 23.00 u.

DIERENHULP
Dierenambulance 06-53315557

DIERENARTSEN
Dierenarts Annemieke Calis 
Oranjelaan 32A, 1421 AK 
Uithoorn, tel. 0297-565989

Dierenartsenpraktijk Uithoorn-
Aalsmeer, Marijnenlaan 46, 1421 
NH Uithoorn, tel: 0297-560627. 

MANTELZORGSPREEKUUR
Elke do. tussen 08.30-16.00 u. kan 
iedere mantelzorger haar vragen 
stellen bij Mantelzorg & Meer. 
Tel. 020 333 53 53, 
info@mantelzorgenmeer.nl,
www.mantelzorgenmeer.nl

BRANDWEER & POLITIE
Brandweer, tel. 020-5556666. 
Politie, tel: 0900-8844.

SLACHTOFFERHULP
info: 0900-0101. 
www.slachto�erhulp.nl

PSYCHOLOGISCHE 
HULPVERLENING
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 Ho�, 06-51994830
Biedt behandelingen aan 
kinderen, jongeren, volwassenen,
ouders en gezinnen
Praktijk Klerks, 06-40418725
GZ-psycholoog BIG. Behandel-
aanbod o.a. CGT, EMDR, ACT,
mindfulness, muziektherapie 
Pr. Margrietlaan 86c Uithoorn,  
www.psychologen-uithoorn.nl

COLOFON

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

Postadres
Midrethstraat 9
3641 CB Mijdrecht
Tel. 0297-581698

Aanleveren van advertentie
Dinsdag voor 10.00 uur
verkoopuithoorn@meerbode.nl
Advertentieverkoop
Nel van der Pol
Mobiel 06-53847419
Advertentie-tarieven
op aanvraag

Aanleveren van kopij
Maandag voor 15.00 uur
redactieuithoorn@meerbode.nl
Maximum aantal woorden: 300
Redactie:
Nel van der Pol
Mobiel 06-53847419
Correspondent
André Veenstra

Kabalen
Opgave gratis advertenties 
voor www.meerbode.nl/
kabalen-opgeven/

Druk
Janssen/Pers Rotatiedruk

Verspreiding en 
bezorgklachten
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433 

Centrale administratie
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900

Uitgave van
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht
132e jaargang

Oplage: 15.100

Ingezonden brieven
Eenieder staat het vrij te reage-
ren op artikelen of zijn mening 
te geven op ontwikkelingen die 
spelen binnen de gemeente. Uw 
ingezonden brief dient echter on-
dertekend te worden ingestuurd, 
dus voorzien van naam, adres, te-
lefoonnummer en/of e-mailadres. 
Deze gegevens worden niet volle-
dig in de krant gepubliceerd; wél 
naam en woonplaats. Anoniem 
ingezonden brieven worden niet 
in behandeling genomen. De 
redactie behoudt zich het recht 
voor brieven te weigeren dan wel 
te redigeren of in te korten. Houd 
maximaal 300 woorden aan.

Let op
Nadrukkelijk maken wij u er op at-
tent, dat door ons in deze krant ge-
produceerd advertentie-, foto-, en/
of tekstmateriaal niet beschikbaar 
wordt gesteld aan derden. Dus 
ook niet per e-mail, fotokopie of 
anderszins zonder uitdrukkelijke, 
schriftelijke toestemming van de 
uitgever!

Privacy
Zie onze privacyverklaring op 
www.meerbode.nl/privacy

WWW.MEERBODE.NL

Nieuwe Meerbode

Zoals eerder vermeld in deze 
krant vindt op 22 juni de derde 
editie van AmstelProms plaats: 
het prachtige muzikale evene-
ment wat Uithoorn op de kaart 
zet en waar iedereen kan ge-
nieten van heerlijke muziek en 
lekker meezingen onder het 
genot van een drankje en een 
hapje.
Speciaal dit jaar is dat de vol-
ledige opbrengst van Amstel-
Proms naar War Child gaat. 
Deze fantastische organisatie 
helpt kinderen uit oorlogsge-
bieden met de verwerking van 
hun trauma. Muziek speel hier-
in een grote rol.

Wilt u een onvergetelijke 
avond beleven met uw 
medewerkers en/of klanten?
Zoekt u een mooie manier om 
uw waardering te tonen aan 
deze mensen? En wilt u dat 
koppelen aan een mooi initi-
atief in uw ‘eigen’ Uithoorn? 

Koop dan een VIP tafel bij Am-
stelProms!
U en uw gasten worden ont-
vangen door de AmstelProms 
hostessen in de VIP area, u 
wordt begeleid naar uw tafel 
met daarop uw bedrijfslogo en 
voorafgaand aan het concert 
geniet u van een viergangen 
vorkjes menu. Daarnaast ont-
vangt u 12 consumptiemunten 
per tafel. Indien u dat wenst 
krijgt u een vermelding op so-
cial media en de website en op 
het sponsordoek tijdens het 
evenement.\Met de bestelling 
van een VIP tafel doet u een 
mooie donatie aan War Child. 
Natuurlijk kunt u ook als par-
ticulier, b.v. samen met vrien-
den en/of familie een VIP tafel 
kopen.

Meer informatie? 
www.amstelproms.nl of stuur 
een mail naar marco@amstel-
proms.nl 

Vip tafels bij 
AmstelProms voor

War Child 

Deelnemers Taalkamer op 
bezoek bij de brandweer
Uithoorn – Afgelopen week was 
de Taalkamer samen met het Taal-
huis op bezoek bij de brandweer 
in Uithoorn. Ze werden welkom 
geheten door de heer. N. Theuns, 
de brandweercommandant. 
Er werd uitvoerig uitgelegd wat 
de taken van de brandweer zo-
al zijn, daarna werden de vragen 
van de dames behandeld en dat 
waren er een heleboel, zij kregen 
van de heer Theuns hierop een 
duidelijk antwoord.
Toen dit gedeelte was afgesloten 
gingen ze naar het gedeelte waar 
het materiaal stond, daar vertel-
den 2 brandweermannen hen 
wat het materiaal voor functies 
hebben, ook hier werden weer 
vragen gesteld en veel foto’s ge-
maakt.
Er was veel belangstelling voor 
de brandweerauto’s er werd voor-
zichtig gevraagd of ze er niet een 
kijkje in mochten nemen, dat 
mocht meteen klommen er een 
enkele dames in de cabine van de 
brandweerauto onder grote hila-
riteit van de andere dames.
Opeens gingen de deuren dicht 
en het zwaailicht ging aan de mo-

tor werd gestart en de auto reed 
een stukje het parkeerplaats op, 
dat was wel het sluitstuk van de 

ochtend. Iedereen was enthousi-
ast en hebben heel wat opgesto-
ken over brandpreventie. 

Het groen in uw directe omgeving
Uithoorn - De Groengroep Uit-
hoorn houdt na het grote succes 
van vorig jaar opnieuw drie ex-
cursies door Uithoornse wijken. 
Tijdens een wandeling van onge-
veer anderhalf uur verteld Walter 
Busse van de Groengroep u iets 
over het groen in de wijken.
Uithoorn kent een gevarieerd bo-
menbestand, gevarieerd wat leef-
tijd maar ook qua soorten. Wal-
ter zal over de bomen die we te-
genkomen wat vertellen. Over 
de groeiwijze en waarom ze het 
goed (of juist niet goed) doen op 
verschillende plaatsen. Behalve 
bomen zijn er in de plantsoenen, 
tussen de tegels op straat en in de 
randjes langs putten vele soor-
ten planten te zien waar je in het 
dagelijkse leven zo aan voorbij 
loopt. Veel van die soorten plan-
ten zijn helemaal niet uit Neder-
land afkomstig. Hoe kunnen ze 

nu dan zomaar tussen de tegels 
in Uithoorn zitten. Walter zal ook 
dit uitleggen tijdens de excursies.
De bedoeling is om deelnemers 
te verrassen door de rijkdom aan 
plantensoorten in hun directe 
leefomgeving, de straat of buurt. 
Ook komen we op plekken in de 
wijk waar u misschien nog nooit 
geweest bent. Plekken met on-
ontdekt groen. De eerste excur-
sie staat gepland op dinsdag 7 
mei en is in de wijk Zijdelwaard. 
Dit jaar start de excursie bij kerk-
gebouw ‘De Burght’ aan het Pot-
gieterplein. Verzamelen om 19. 
00 uur. De tweede excursie is in 
de wijk Legmeer op dinsdag 11 
juni. Verzamelen op de parkeer-
plaats bij supermarkt Deen. Ook 
deze excursie start om 19.00 uur. 
Thamerdal is de laatste wijk die 
ze dit jaar gaan doorkruisen, op 
dinsdag 2 juli. Verzamelen om 

19.00 uur bij de winkels langs de 
Prinses Christinalaan. Deelname 

is gratis, vooraf opgeven hoeft 
niet. De excursies staan los van el-
kaar maar het is zeker de moeite 
waard om er aan twee deel te ne-
men of zelfs met alle drie mee te 
lopen.

Jaarvergadering KOV in 
een mystiek decor
De Kwakel - Doorgaans is een 
jaarvergadering niet de meest 
opwindende bijeenkomst van 
een vereniging, maar de formu-
le die de Kwakelse Ondernemers-
vereniging hanteert is een uitzon-
dering op de regel: een korte ver-
gadering gevolgd door een rond-
leiding door het bezochte bedrijf 
en een borrel. Donderdagavond 
jongsleden vond deze plaats in 
een feeëriek decor van het jubile-

rende Lek Bloemenservice & The-
madecoraties. Het bedrijf dat dit 
jaar zijn vijftigste verjaardag viert 
is gespecialiseerd in themadeco-
raties van grote evenementen en 
daarin een van de toonaangeven-
de bedrijven van het land. 

Boterdijk
In de vergadering zelf gaven de 
problemen met de ontsluiting 
van het dorp stof tot discussie. 

‘De KOV moet van zich laten ho-
ren in verband met de belache-
lijk lange afsluiting van de Boter-
dijk, waarbij in hooguit 10% van 
de tijd werkzaamheden verricht 
worden,’ aldus een ondernemer 
van de Boterdijk. Hij kreeg bijval 
van enkele andere ondernemers: 
‘De Poelweg is destijds een rich-
ting geworden vanwege de gro-
te drukte op de destijds N201, 
een belangrijke doorgaande ver-
keersader. Dat is nu niet meer 
het geval. Het weer openstellen 
van deze kruising zou het huidi-
ge dichtslibben van de Noordam-
merweg verminderen en de ha-
perende ontsluiting van het dorp 
vlot trekken,’ aldus verwoordde 
een andere ondernemer het. 

Historie
Na de vergadering vertelde ei-
genaar Ruud Lek het een en an-
der over het bedrijf en de histo-
rie. ‘In 1969 opgericht door de 
broers Hennie en vader Joop Lek 
zijn we nu toe aan de derde ge-
neratie nu zoon Joshua ook tot 
het bedrijf is toegetreden,’ aldus 
een trotse Ruud. Het bedrijf ge-
niet zelfs internationale bekend-
heid gezien het feit dat ze afge-
lopen jaar een grote bijeenkomst 
in Miami Florida hebben mogen 
aankleden. Het enorme scala aan 
grootse thema’s dat het gezel-
schap tijdens de rondleiding door 
de enorme opslag van het bedrijf 
kreeg te zien was verbazingwek-
kend. ‘Weer een bewijs dat we in 
ons dorp verbazingwekkende on-
dernemers hebben,’ aldus een te-
vreden voorzitter Klaas Kleijn na 
a�oop. Wil je ook in de keuken 
van een collega rondkijken? Kijk 
op www.kwakelseondernemers-
vereniging.nl en wordt lid.
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Voor meer Kwakelse historische en actuele informatie:
kijk op de website van Stichting De Kwakel Toen & Nu 
www.de-kwakel.com 

(foto’s: Stichting De Kwakel 
Toen & Nu / Dirk Plasmeijer)

Afl evering 52

 1972 BOTERDIJK, …TOEN   

2019 BOTERDIJK, … NU 

Deze huizenrij is gebouwd om de groei van de babyboom na de 
oorlog op te kunnen vangen. De Kwakelse aannemer Piet de Jong & 
Zonen begon in 1950 met de bouw en in september 1951 werden de 
woningen opgeleverd. Deze huizen bevonden zich naast de kruide-
nierswinkel van de familie Nederland, later de winkel van Piet en Co 
van ’t Hart. Het waren twee-onder-een-kapwoningen met een mooi 
grasveld en een brede waterpartij voor de deur. ‘s Zomers zaten de 
gezinnen altijd lekker voor in de tuin met een prachtig open uitzicht 
op het land van de familie Blommestijn, waar de koeien nog gewoon 
buiten liepen.

Na 60 jaar verkeerden ze dan toch in een slechte staat. De sloop 
van de dubbele woonhuizen begon op 9 maart 2011, gelijk met de 
sloop van de huizen aan het “Rooie Dorp”. Vier jaar later pas be-
sloot Woningstichting “Eigen Haard” tot het bouwen van de nieuwe 
huizenblokken. De eerste paal werd op 9 december 2015 geslagen. 
Binnen een jaar werd er wel snel gebouwd en op 22 oktober 2016 
werd de nieuwbouw opgeleverd aan de nieuwe bewoners. Het 
nostalgische buurtje heeft nu een moderne uitstraling gekregen. De 
Boterdijk zelf verkeert nu ook in de laatste fase van de renovatie en 
gaat binnenkort opgeleverd worden. Dan krijgt de Boterdijk weer 
een mooi aanzicht. 

Aanpakken parkeerover-
tredingen in blauwe zones

Vervolg van de voorpagina

Tijdens de laatste controles heeft 
de Boa gezien dat er in de blauwe 
zone bij de Arthur van Schendel-
laan, een aanpassing nodig was. 
Omwonenden die een waarschu-
wing hebben ontvangen van de 
Boa, hebben geklaagd dat de si-
tuatie hier niet duidelijk was. De 
gemeente heeft deze blauwe zo-
ne daarom direct aangepast. De 
parkeerplaatsen zonder blauwe 

streep, hebben P-tegels gekre-
gen. In Uithoorn vindt u op de 
volgende plekken blauwe zones: 

- In de Prinses Irenelaan ter 
hoogte van supermarkt Coop;

- Op het parkeerterrein vóór 
het gemeentehuis en op een 
gedeelte van de Meerlaan en 
de parallelweg van de Laan 
van Meerwijk;

- Op het Amstelplein, voor de 
winkelrij vanaf de Laan van 

Meerwijk naar de parkeerga-
rage;

- Bij de winkelgalerij aan de Ar-
thur van Schendellaan. Blau-
we lijn aan de kant van de 
winkels.

- In het dorpscentrum van De 
Kwakel. Blauwe lijn aan de 
kant van de winkels. 

U kunt parkeeroverlast melden. 
Dit betekent niet dat er direct ge-
controleerd wordt. De meldin-
gen helpen de gemeente wel in 

beeld te krijgen of hier sprake is 
van structurele problemen zodat 
ze hier eventueel beter op kun-
nen inspelen. Parkeeroverlast 
melden gaat via www.uithoorn.
nl/melding of via de app Makke-
lijke Melden. 

Boa’s helpen
De Buitengewoon Opsporings-
ambtenaren (boa’s) helpen toe-
zicht te houden op de lokale or-
de en veiligheid in de gemeente 
Uithoorn. Zij controleren of men-
sen zich aan de regels houden en 
geen overtredingen begaan, zo-
als fout parkeren of het overtre-
den van milieuregels. Zij mogen 
verdachten aanhouden en boe-
tes uitschrijven. Naast onze boa’s 
handhaaft de politie ook op fout-
parkeerders.

Scouting St. Joannes
Zaterdag Autowasdag
De Kwakel - Is uw auto vies en 
kan deze wel een wasbeurt ge-
bruiken, maar heeft u geen zin 
om dit zelf te doen? Dan bent u 
van harte welkom bij de autowas-
dag van de gidsen van de scou-
ting St. Joannes!
De gidsen van scoutinggroep St. 
Joannes, De Kwakel, organise-
ren op zaterdag 4 mei de jaarlijk-
se autowasdag. Tijdens deze dag 
bent u welkom tussen 11.00 en 
17.00 uur op het kerkplein van De 

Kwakel om uw auto weer te laten 
glanzen. De kosten van deze was-
beurt bepaalt u helemaal zelf! 
Met het opgehaalde geld kunnen 
de gidsen tijdens het jaarlijkse zo-
merkamp (dit jaar in Hierden) een 
leuke activiteit doen, zoals naar 
een pretpark, dierentuin of klim-
baan.
U bent natuurlijk ook van har-
te welkom als uw auto eigenlijk 
schoon is, maar u de gidsen een 
leuk uitje gunt.

Mart Bakker, creatieve 
duizendpoot
De Kwakel. Veel inwoners van 
De Kwakel zullen hem wel ken-
nen: Mart Bakker. Hij woont met 
zijn vrouw Nellie – met wie hij al 
meer dan vijftig jaar is getrouwd 
- aan het Bezworen Kerf. Mart 
is van beroep bloemenkweker, 
78 jaar jong en nog steeds ac-
tief op velerlei gebieden. Daar-
onder het veredelen en vermeer-
deren van bloemen door verschil-
lende soorten met elkaar te krui-
sen waarbij hij hoopt bloemen te 
krijgen die er weer net even an-
ders uitzien als de ‘ouders’. Die zet 
hij dan uit op zijn perceel grond 
waarvan de opbrengst naar de 
veiling gaat. Daarnaast is hij een 
verwoed knutselaar, een boet-
seerder, een niet onverdienste-
lijke kunstschilder en zelfs dich-
ter. Om in beweging te blijven 
pakt hij af en toe zijn race�ets en 
draait niet zelden een rondje van 
meer dan 100 km onder de wie-
len weg. Kortom, Mart kan je zien 
als een creatieve duizendpoot 
voor wie 24 uur per dag niet ge-
noeg is. Mart is gek op de natuur 
en kan er veel over vertellen. Een 
van de bijzonderheden die hij on-
der de aandacht brengt is dat in 
de sloot naast zijn huis een hok-
je op het water drijft waarop staat 
‘Koet(s)huis’. Daarin nestelt een 
meerkoet die momenteel bezig 
is eieren uit te broeden. “Het huis 
wordt elk jaar bewoond door een 
familie meerkoet,” zegt Mart. “Ik 
heb er zelfs een gedichtje bij ge-
schreven over het echtpaar meer-
koet. (dat leest u onder een van 
de bijgaande foto’s. Red.) 

Onderzoeker
Mart Bakker heeft zijn roots in 
Rijpwetering, de woonplaats van 
Joop Zoetemelk (vandaar dat rij-

den op de race�ets…Red.). Hij 
verhuisde op zijn twintigste naar 
Noorden waar hij een bloemkwe-
kerij begon en tevens eerste be-
woner was op die locatie. “Ik had 
een probleem, namelijk een le-
ge portemonnee. Maar ik heb in 
mijn leven altijd geprobeerd van 
niets iets te maken. Ik ben onder-
zoeker in mijn vak en dan kwam 
en kom ik soms dingen tegen 
waarvan ik veronderstel dat het 
apart is. Ik kwam vaak in Zwitser-
land en ontmoette daar een kwe-
ker die bijzondere planten had. 
Daarvan vertelde mij de bijzon-
derheden. Van die planten nam 
ik dan wat mee om in Nederland 
te vermeerderen. Dat is vaak een 
bijzonder succes geworden. Ik 
verkocht het resultaat van mijn 
inspanningen tegen goed geld. 
Toen ik dertig jaar was heb ik de 
boel in Noorden verkocht en ben 
verhuisd naar De Kwakel waar ik 
op het Bezworen Kerf een nieu-
we kwekerij heb opgezet. Ook 
daar bleek ik de eerste bewoner 
te zijn. Dat staat in het boek ‘Een 
tuin en een erf aan het Bezworen 
Kerf’. Op die locatie investeerde 
ik regelmatig in een nieuw stukje 
grond. Daarop teelde ik bloemen 
in de open lucht. Dus zonder kas-
sen en duur stoken. Maar ik heb 
nu wel een rijdende kas van 600 
m2 op rails. Dat soort bouwwer-
ken zie je op het Bezworen Kerf 
nog.”

Koekoeksbloem
Twintig jaar geleden kon Mart 
zijn bedrijf goed verkopen. Op 
een perceel grond wat hij daar-
aan onttrok bouwde hij zijn hui-
dige huis. Veredelen en vermeer-
deren is wat Mart vandaag de dag 
als kweker nog als ‘hobby’ doet. 

Het is niet te geloven dat een vogel hier vanaf boven
iets liet vallen vlak bij mijn erf aan het Bezworen Kerf.
Toen stond er aan de slootkant een prachtige roze plant.
Ik stak hem netjes rond en zette hem bij mij in de grond.
Het was nog niet te laat en won ervan wat zaad.
Dat ging heel goed groeien en in 2015 als plant bloeien.
Het was een mooi eindproduct en voor mij kon 2015 
niet meer stuk.
Er zijn vele boeketten geplukt en heb mij daarvoor 
telken-male diep gebukt.
Ik stuurde ook een mooie plant naar een goede klant in
Zwitserland.
Hij was daarmee zeer verrast en nodigde mij uit als eregast.
Zelf kan ik veel tijd smijten in allerlei bijzondere variëteiten.
Het is mij steeds weer gelukt om te komen met een nieuw
product.
Daardoor werd ik voor de Holland Award genomineerd,
wat was ik vereerd!
Ik voelde mij bij de uitnodiging trots en helemaal thuis,
want ik ging toen met een oorkonde naar huis.
Ik heb het nu over de koekoeksbloem, ja met de Latijnse 
naam Silene conica.
Maar ik blijf zeggen Silène, wat heb je een mooie bène...

De natuur, u geniet! Wij als koetenechtpaar bouwen ons nestje altijd in 
het riet. Maar ondanks de woningnood zagen wij het Koet(s)huis in de 
sloot. Iets wat ons ook de nodige veiligheid bood. Daarin worden alle kui-
kentjes groot.

Daar komt zijn eigenschap als ‘on-
derzoeker in de natuur’ mooi bij 
van pas. “Vier jaar geleden zag ik 
in de berm hier in de buurt een 
koekoeksbloem. Die heb ik met 
wortel en al meegenomen en bij 
mij in de tuin gezet. Daar heb ik 
heel veel zaden van gewonnen 
die ik op mijn perceel heb uit-
gezaaid. In no time had ik een 
paar duizend vierkante meter vol 
staan met koekoeksbloemen. Na-
deel is dat je die laag bij de grond 
moet afsnijden en dat vindt de 
rug niet leuk. Dus daarmee ben ik 
gestopt op een aantal allermooi-
ste planten na waarmee ik klein-
schalig toch weer bezig ben. Ik 
vermeerder nu andere bloemen 
die hoger op de steel staan en die 
ik staand kan afsnijden. Mart zegt 
heel veel variaties aan verschil-
lende bloemen te hebben ge-
teeld, waaronder liatris, monniks-
kap, roze gips, anjers, sneeuwbal-
len enzovoort. Wat hij nu kweekt 
verkoopt hij als veilinglid via de 
bloemenveiling. Behalve werken 
en de vele creatieve hobby’s zegt 
Mart ook graag te sporten om 
lekker in beweging te blijven. Zo 
heeft hij drie keer een Elfsteden-
tocht geschaatst en elf keer de 

Ride of the Roses gereden. Mart 
Bakker en zijn vrouw Nelleke heb-
ben drie kinderen, twee zonen en 
een dochter die allen voor een ei-
gen richting in hun beroep heb-
ben gekozen. “Actief in je doen en 
laten zijn en veel bewegen houd 
je jong en is een voorwaarde om 
gezond te blijven functioneren. 
Daar probeer ik samen met mijn 
Nellie zoveel mogelijk aan te vol-
doen,” aldus Mart.
Het volgende stukje omkaderen 
en bij het artikel plaatsen

De schoonheid van de natuur
Mart: ”Het is de bloei die terug-
keert na de winter. Eigenlijk zou 
iedereen een tuin moeten heb-
ben, het werkt op je innerlijk. 
Een tuin is de belofte van de toe-
komst. Je stopt iets in de grond 
en er komt iets moois uit. Na zes-
tig jaar plantenkennis verrast het 
mij nog altijd hoe het groeit en 
bloeit. Ook onkruid is vaak heel 
mooi. De bosanemoon, het �ui-
te kruid, de lelietjes van dalen 
en niet te vergeten de koekoeks-
bloem. Het blijft een lust voor het 
oog. Beste lezer van de Nieuwe 
Meerbode, ik wil daarom dit ge-
dicht aan u richten”:





Regio - Zondag 5 mei is de Tuin 
Bram de Groote aan de Boterdijk 
in Uithoorn weer open voor be-
langstellenden.  De wilde hyacin-
ten zijn de laatste bloeiende bol-
len, maar mede door het warme 
weer staan al veel struiken  en 
kruidachtige planten in bloei. 
Een heel bijzondere bloeier dit 
jaar is de ‘vaantjesboom’ of ‘zak-
doekenboom’. Hij staat voor de 
werkschuur aan de slootkant en 
is al vanaf de Boterdijk goed te 
zien. Het is dan ook meteen dui-
delijk waaraan  deze boom zijn 
merkwaardige naam dankt. De 
bolvormige bloeiwijze wordt om-
geven door twee geelwitte schut-
bladen van wel 10 cm die enigs-
zins doen denken aan fris gewas-
sen zakdoeken. Het weiland ach-
ter in de tuin is weer helemaal 
klaar voor bewoning. Dit jaar 
komt er een kal�e en een schaap.  
Ze blijven tot half september. 

Welkom
U bent van harte welkom om 
dit alles te bewonderen op onze 

open dag op zondag  5 mei. De 
Tuin ligt op de hoek van  de Bo-
terdijk en Elzenlaan in Uithoorn 
en is 5 mei open van 13:00  tot 
16:00 uur. De toegang is gratis. U 
kunt naar binnen via de zijingang 
tegenover de werkschuur aan de 
Elzenlaan.  Fietsen kunnen wor-
den gestald bij de werkschuur. 
Mocht u op zondag verhinderd 
zijn, ook op de wekelijkse werk-
ochtend (‘s woensdags van 9-12 
uur) van de werkgroep van de 
Tuin Bram de Groote bent u van 
harte welkom om in de tuin een 
kijkje te nemen.
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Bevrijdingswandeling 
op 5 mei
Uithoorn - Voor de derde keer op 
rij houdt sportvereniging AKU op 
Bevrijdingsdag (zondag 5 mei) 
een Bevrijdingswandeling rond-
om het Zijdelmeer. Iedereen is 
welkom om mee te wandelen. De 
deelnemers van deze Bevrijdings-
wandeling komen ongeveer tege-
lijk aan met de lopers die vanuit 
Wageningen het Bevrijdingsvuur 
meebrengen naar het gemeente-
huis in Uithoorn. Na de aankomst 
van beide groepen (rond 10.00 
uur) houdt burgemeester Pieter 

Heiligers een toespraak. Na deze 
speech zal de burgemeester de 
deelnemers uitnodigen om geza-
menlijk van het ontbijt te genie-
ten. De Bevrijdingswandeling van 
de AKU begint om 9.00 uur. De 
start is bij het gemeentehuis, Laan 
van Meerwijk 16. Daarna wordt er 
een mooie wandeling gemaakt 
rondom het Zijdelmeer. Dit is een 
wandeling van ongeveer drie ki-
lometer. Deelname aan de wan-
deling en het ontbijt van de ge-
meente zijn gratis.

Wilnisse ‘Rommelmarkt’ 
Wilnis - Al weer voor de 45ste 
keer zal de jeugdvereniging van 
de Hervormde Kerk in Wilnis de 
jaarlijkse Wilnisse rommelmarkt 
organiseren.
Deze zal dit jaar op 4 mei plaats-
vinden. We streven ieder jaar 
weer naar een zo groot mogelij-
ke opbrengst voor een goed doel. 
De opbrengst is dit jaar bestemd 
voor de ‘Voor Elkaar’ vakantiewe-
ken van de Vrouwenbond. Dit zijn 

vakantieweken voor mensen die 
voortdurende zorg nodig heb-
ben. Hierbij kunt u denken aan 
mensen met een verstandelijke- 
of lichamelijke beperking, autis-
me of dementie. 
Wilt u meer weten over ons doel 
of op de hoogte blijven van de 
ontwikkelingen rondom de rom-
melmarkt? Dan kunt u boven-
staande site bezoeken of volg ons 
op facebook!

4 en 5 mei bijeenkomsten en 
evenementen in deze regio

De 4 mei herdenking in Uithoorn
Uithoorn - In Uithoorn  heeft de 
4 mei herdenking niet alleen be-
trekking op de slachto�ers van de 
Tweede Wereldoorlog. Zij staan 
ook stil bij de slachto�ers die ge-
vallen zijn bij andere oorlogen, 
geweld of vredesmissies (bijvoor-
beeld de Balkanoorlog, de vluch-
telingen uit Iran, Irak en Syrië, ter-
roristische aanslagen, e.d.). Vrij-
heid, verdraagzaamheid en vre-
de is niet vanzelfsprekend, ze-
ker in 2019 en belangrijker the-
ma dan ooit. De 4 mei herden-
king is daar een goed moment 
voor. De leerlingen van alle scho-

len in Uithoorn hebben zich goed 
kunnen voorbereiden op de 4 
mei herdenking aan de hand van 
de onderwijsreader “Uithoorn, 
het gaat goed….”,  inclusief beel-
den van de gelijknamige �lm uit 
1945. Op 4 mei vertrekken de 
deelnemers aan de Stille Tocht 
om 19.35 uur vanuit het Oranje-
park Emmalaan). Slagwerkers van 
van KnA gaan voorop met om-
�oerste trom. Onderweg wordt 
bij het Station de plaquette met 
de namen van de slachto�ers uit 
de Tweede Wereldoorlog aange-
daan. Bij het Stiltemonument te-

genover de Thamerkerk wordt de 
Last Post gespeeld en is het om 
20.00 uur twee minuten stil, afge-
sloten door het zingen van twee 
coupletten van het Wilhelmus. 
Daarna volgt een toespraak door 
de burgemeester. Hij zal namens 
de gemeente een krans leggen, 
gevolgd door de bloemenhulde 
van inwoners en organisaties uit 
de gemeente Uithoorn. Iedereen 
wordt nadrukkelijk verzocht om 
bloemen mee te nemen.  Aanslui-
tend is er binnen in de Thamer-
kerk een korte herdenkingsbij-
eenkomst.

Dodenherdenking 4 mei in Wilnis met Canadees tintje

Fort Saskatchewan Ambassador 
Concertband bij VU
Wilnis/Saskatchewan – De jaar-
lijkse dodenherdenking in Wilnis 
georganiseerd door het Comi-
te “Herdenking 1940 -1945 Wil-
nis” krijgt dit jaar bijzonder Ca-
nadees bezoek van de Fort Sas-
katchewan Ambassador Concert-
band. Samen met het orkest van 
muziekvereniging “Viribus Uni-
tis” geven ze op 4 mei vooraf-
gaand aan de plechtigheden bij 
het gedenkteken en de begraaf-
plaats een concert in de Neder-
lands Hervormde kerk in Wilnis. 

Op 5 mei gaan beiden orkesten 
naar Monnickendam om samen 
met  het Fanfareorkest Olympia-
Con Brio een bevrijdingsconcert 
te geven.

Herdenkingsconcert
In de Nederlands Hervormde 
kerk in Wilnis geven de twee or-
kesten op 4 mei een Herden-
kingsconcert. Aanvang van het 
concert is 18.45 uur. De Canade-
se bezoekers bijten het spits af en 
spelen een kwartier. Na een ge-

dicht is het de beurt aan het or-
kest van Viribus Unitis o.l.v. diri-
gent Ruud Pletting.  Op het pro-
gramma staan o.a. het prachtige 
werk D-Day ter nagedachtenis 
aan de operatie 75 jaar geleden 
bij de kust van Normandië, de 
eerste slag die voor de bevrijding 
van Europa zorgden. Ook Schlin-
der’s List, Remembrance Day en 
I Shall Love  but thee met soliste 
Levy Pletting komen op de lesse-
naar. De kerk is open vanaf 18.15 
uur en de toegang gratis.

O Canada
Aansluitend maken de orkes-
ten uit Wilnis en Canada een stil-
le optocht samen met leden van 
de Royal Canadadian Legion naar 
het monument in Wilnis en wor-
den er door Viribus koralen ge-
speeld. Op de begraafplaats lig-
gen drie Canadese oorlogsvlie-
gers; Joseph White, Robert Moul-
ton en  Adrian Thibaudeau  van 
de bommenwerper Vickers Wel-
lington, die in de Tweede Wereld-
oorlog op 4 mei 1943 in een wei-
land bij Wilnis neerstortte, en la-
ter in 2002 zijn begraven op de 
begraafplaats in Wilnis. Jaar-
lijks gedenken wij onze Canade-
se bevrijders en de drie vliegers 
met het spelen van het Nationa-
le volkslied “O Canada”. Dit jaar 
wordt het wel heel bijzonder dat 

de muzikanten uit Canada mee-
spelen in Wilnis

Fort Saskatchewan
De Ambassador Concertband 
uit Canada bestaat uit muzikan-
ten uit de westelijke provincies 
Manitoba, Saskatchewan, Alber-
ta en British Columbia. De leden 
wonen zo verspreid dat ze alleen 
als complete band bij elkaar ko-
men als ze in het gastland aanko-
men. Ze zijn een band die veelal 
internationaal reist om de verba-
zingwekkende onbeperkte gren-
zen van muziek te verkennen. 
Eerder gaven ze o.a. optredens in 
Cuba, IJsland, Marokko en Barba-
dos. Hun dirigent Guy Palmer ver-
telt dat ze erg uitkijken naar het 
bezoek aan Nederland tijdens de 
herdenking en viering van 4 en 5 
mei waar de Canadezen een gro-
te rol hebben gespeeld. Mijn va-
der was één van de bevrijders en 
sprak altijd lovend over Neder-
land en het Nederlandse volk al-
dus de Canadese dirigent.

5 Mei
Op 5 mei zijn Viribus Unitis en 
Fort Saskatchewan te gast bij mu-
ziekvereniging Olympia-Con Brio 
in Monnickendam. Ze geven met 
zijn drieën een bevrijdingscon-
cert in de grote kerk van Mon-
nickendam. De drie verenigingen 
zullen apart optreden. Olympia-
Con Brio en Fort Saskatchewan 
Ambassador band geven ook een 
gezamenlijk optreden. Aanvang 
van dit concert is 14.30 uur en 
duurt tot 17.15 uur. Graag ziet Vi-
ribus Unitus U bij één van de con-
certen en de herdenking in Wilnis 
of Monnickendam.

Herdenkingsconcert
“Klanken van vrijheid” 
in de Janskerk
Mijdrecht - Op vrijdagavond 
3 mei wordt in de Janskerk in 
Mijdrecht een groot herden-
kingsconcert georganiseerd. Mu-
ziek en poëzie over de Tweede 
Wereldoorlog komen in dit bij-
zondere concert bij elkaar als eer-
betoon aan alle oorlogsslacht-
o�ers. U hoort muziek van com-
ponisten uit verschillende lan-
den die tijdens de Tweede We-
reldoorlog in emigratie of evacu-
atie waren, zoals Paul Hindemith, 
Igor Stravinski en Sergei Prokof-
jev. Maar ook muziek van Neder-
landse componisten: Marius Flot-
huis, die zich twee jaar in Duitse 
gevangenschap bevond en Leo 
Smit, die zijn �uitsonate heeft ge-
schreven een paar maanden voor 
hij in Sobibór in 1943 werd omge-
bracht…

Zangeressen
Zangeressen Marianne Selleger 
en Viktoria Pankratova zingen po-

pulaire oorlogsliederen, maar ook 
een prachtig duet uit Stabat Ma-
ter van G.B.Pergolesi - een ode 
aan alle moeders, die hun zonen 
hebben verloren. Wat dit con-
cert uniek maakt, is de deelna-
me van de bekende acteur Bar-
tho Braat, vooral bekend door zijn 
rol van Jef Alberts in de Goede Tij-
den, Slechte Tijden. Hij zal Russi-
sche oorlogspoëzie en gedichten 
van de Nederlandse dichteres Ida 
Gerhardt voordragen en zelfs zin-
gen! Naast de bovengenoemde 
zangeressen en Bartho Braat zul-
len musici uit De Ronde Venen - 
Suzanne Arends (�uit), Aimée van 
Delden (harp) en Irina Parfenova 
(piano) - deel uitmaken van het 
concert.
De organisatie van dit concert ligt 
in handen van stichting Troupe 
A’dour. De toegang is vrij, maar 
uw vrijwillige donatie is welkom! 
Aanvang: 20.00 uur. Het adres: 
Janskerk, Kerkstraat 11, Mijdrecht

Volop kleur in de Tuin 
Bram de Groote
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Filatelisten 
Vereniging
Uithoorn - De zaterdagse post-
zegelruilbeurs van de Filatelisten 
Vereniging Uithoorn wordt ge-
houden op zaterdag 4 mei en u 
bent van harte welkom. En er zijn 
altijd leden van de Filatelisten Ver-
eniging aanwezig, bij wie u infor-

Kaarten
De Kwakel - Zondag 5 mei Is er 
weer een kaartmiddag in het 
dorpshuis van De Kwakel. Men 
kan klaverjassen & pandoeren. We 
beginnen om 13.30 uur en de in-
schrijving start om 13.00 uur. De 
kosten zijn €2,50.

Herdenking in Mijdrecht
18.00 uur: Vlaggen halfstok
19.45 uur: Verzamelen bij het gemeentehuis
19.45-19.57 uur: Klokken luiden
19.50 uur: Stilletocht naar monument Dorpsstraat
19.58 uur: VIOS speelt Last Post
20.00-20.02 uur: Twee minuten stilte
20.02 uur: VIOS speelt het Wilhelmus
20.05 uur: Bloemen-kranslegging door: Gemeente, 
 Oranjevereniging, Veteranen, Scouting en andere
20.20 uur: VIOS speelt Koraalmuziek
 ROM-koor zingt een tweetal liederen
20.30 uur: Stilletocht terug naar het gemeentehuis, waarbij de 
 drie monumenten op het Raadhuisplein een 
 bloemlegging plaatsvindt
20.35 uur:  Einde herdenking

Herdenking in Vinkeveen
18.00 uur:  Vlaggen halfstok
19.30 uur: Betrekken erewacht door leden Scouting Groep 
 Vinkeveen bij het monument. Brassband 
 Concordia speelt Koraalmuziek
19.45 uur: Vertrek stille tocht vanaf de RK-kerk aan de Kerklaan 
 naar het monument op de hoek Heulweg/
 Herenweg
19.45-19.50 uur: Klokken luiden
20.00-20.02 uur: Twee minuten stilte
20.02 uur: Brassband Concordia speelt het Wilhelmus
20.04 uur: Bloem-kranslegging door de gemeente en andere
20.10 uur: Kinderen van drie basisscholen lezen om beurten 
 hun gedicht of verhaal voor

Herdenking in Wilnis
18.00 uur: Vlaggen halfstok
18.45-19.30 uur: Concert in NH kerk in Wilnis door Fort Saskatchewan
 Ambassador Concert Band uit Canada en Viribus 
 Unitis uit Wilnis
19.40 uur: Verzamelen bij Koningin Julianaschool, hoek 
 Stationsweg en de Kon Julianalaan
19.45-19.59 uur: Luiden kerkklokken
19.45 uur: Vertrek stilletocht. Na aankomst bij monument 
 Koraalmuziek door Viribus Unitis
20.00-20.02 uur: Twee minuten stilte
20.02 uur: Na twee minuten stilte wordt het Wilhelmus 
 gezongen zingen en gespeeld
20.04 uur: Bloemen en kranslegging door: Gemeente, 
 Comité Herdenking Wilnis
 Vrijwillige brandweer, Vertegenwoordigers van de 
 scholen, de Oranjevereniging, Ouderenbonden, 
 nabestaanden verzetsstrijders en inwoners van 
 Wilnis
20.08 uur: Vertrek naar het NH Kerkhof. Op de begraafplaats 
 speelt Viribus Unitis Koraal Muziek gevolgd door de 
 ‘Last Post’
20.15 uur: In stilte gelijktijdige bloemlegging namens het 
 comité en het Royal Canadian Legion the 
 Nederlands op de graven van de drie Canadese 
 o�cier vliegers. Tot slot wordt het Canadese 
 Volkslied gespeeld en gezongen
20.20 uur: Einde herdenking plechtigheid

IVN-Vogelexcursie 
De Hoge Dijk te Abcoude
Regio - Op zaterdag 4 mei 2019 
organiseert de vogelwerkgroep 
van IVN De Ronde Venen en Uit-
hoorn een mooie excursie naar 
De Hoge Dijk. Een klein maar 

prachtig natuurgebied onder de 
rook van Amsterdam. Je vindt 
hier rietmoerassen, bos, struweel, 
een waterplas en sloten. Voor vo-
gels ideaal om te verblijven. De 

Cursus Vaarbewijs bij 
Verkeerscollege
Regio - De zomer komt eraan!! 
Het vaarseizoen staat weer voor 
de deur. Alle bootjes worden van-
af nu weer in het water gelegd. 
We zien uit naar een mooie lange 
zomer. Nu is het moment om je 
alvast goed voor te bereiden op 
de zomer. Geef je boot een on-
derhoudsbeurt en zorg dat, als 
je dat nog niet hebt, je het beno-
digde vaarbewijs haalt. Vorige zo-
mer zijn er weer een behoorlijk 
aantal mensen bekeurt voor het 
niet hebben van de benodigde 
papieren of het zich niet houden 
aan de verkeersregels op het wa-
ter. Niet alleen de bestuurder van 
een snelle boot die even denkt, 
dat kan nog wel zonder vaar-
bewijs, riskeert een boete van 
maar liefst €500,-. Ook de schip-
per van de zeilboot of de surfer 
moet oppassen deze riskeert na-
melijk een boete van €220,- in-
dien deze vaart waar het niet 
mag. Het wordt dus nu ook inte-
ressant voor de zeilers onder ons 
om het vaarbewijs te halen. Heb 
je weleens een sanctie van het 
Centraal Justitieel Incasso Bureau 
ontvangen wegens een overtre-
ding op de weg? En, schrok je 
van de hoogte van het bedrag? 

Als je overtredingen op het wa-
ter maakt, weet dan één ding ze-
ker: van deze boetes schrik je nog 
veel harder. Iedereen die de wa-
terregels overtreedt, kan forse 
sancties tegemoet zien.

Vaarbbewijs
De verplichting voor varen met 
een vaarbewijs (vanaf 18 jaar) 
geldt voor het varen met:
-  een motorboot met een leng-

te van minder dan 15 meter, 
die een snelheid van meer 
dan 20 kilometer per uur kan 
bereiken.

-  een boot met een lengte van 
15 meter of meer (dat niet be-
drijfsmatig wordt gebruikt)

Dus dit is het moment om je Vaar-
bewijs te halen. Als je nu start ben 
je voor de zomer klaar, om op de 
juiste manier met de juiste papie-
ren het water op te gaan. Het Ver-
keersCollege start donderdag 16 
mei, in 6 avonden de Cursus Vaar-
bewijs 1. De opleidingen worden 
verzorgd in Mijdrecht, Nieuw-
koop en Aalsmeer.
Schrijf je nu in via onze website: 
www.verkeerscollege.com/vaar-
bewijs of bel 0297-250 638.

4 en 5 mei bijeenkomsten en 
evenementen in deze regio

vogels die we onder andere kun-
nen verwachten zijn in het wa-
ter meerkoeten, futen, dodaars, 
en kuifeenden. Verder in riet, bo-
men, struiken en overvliegend 
in de lucht rietzangers, koekoe-
ken, mezen, zwartkoppen, put-
tertjes, vele soorten roofvogels, 
zanglijsters, karekieten, rietgor-

zen, spechten etc. en met wat ge-
luk een ijsvogel en blauwborsten. 
Natuurlijk zijn er ook altijd verras-
singen. Een haviksnest dat vorig 
jaar was gekraakt door een nijl-
ganzenpaar. Zijn de haviken weer 
terug?

Parkeren
Vertrek: gezamenlijk met auto’s 
om 08.30 uur vanaf de parkeer-
plaats bij de Nieuwe Begraafplaats 
aan de Ir. Enschedeweg in Wilnis. 
Meerijders zijn welkom. Degenen 
die direct naar de excursieplaats 
komen kunnen parkeren bij de 
golfbaan Hoge Dijk (Abcouder-
straatweg 46, Amsterdam), direct 
tegenover het natuurgebied. We 
verwachten om 12.00 uur weer 
terug te zijn in Wilnis. Trek water-
dichte schoenen aan en neem iets 
te drinken mee en vergeet de ver-

matie kunt inwinnen over het ver-
zamelen van postzegels. De ver-
trouwde handelaren zijn weer 
aanwezig, waarbij u de benodig-
de postzegels kunt aanscha�en. 
Ook zijn er de stuiverboeken, dat 
zijn insteekboeken met postze-
gels, waar u zegels uit mag ne-
men voor 1 stuiver per stuk. De 
ruilbeurs is open van 10.00 uur tot 
14.00 uur. Het adres is Wijksteun-
punt Bilderdijkhof 1, Uithoorn.

rekijker niet. De excursie is gratis. 
Aanmelden is niet nodig. Informa-
tie kan worden opgevraagd bij de 
begeleiders: Michel Leijen tel.: 06-
52004564, Ellen van Donk tel.: 06-
13412894, of Sjaak Versteegh tel.: 
0634291939. Zie voor andere ac-
tiviteiten de website: ivn.nl/afde-
ling/de-ronde-venen-uithoorn. 

Ook Uithoorn heeft haar 
‘weggeef winkel’
Uithoorn - Sinds 6 september ‘18 
gevestigd in Het Hoge Heem in 
Uithoorn: de Weggeefwinkel! Er 
zijn op dit moment in Nederland 
meer dan 100 weggeefwinkels, en 
nu dus ook in Uithoorn. Het mot-
to van de weggeefwinkels is ont-
leend aan Mahatma Gandhi :”Er 
is genoeg voor ieders behoefte, 
maar niet voor ieders hebzucht.” 
Het is voor de meeste mensen die 
voor het eerst binnenkomen in de 
weggeefwinkel even wennen, er 
hoeft en kan zelfs niet afgerekend 
worden. Alle tweedehands artike-
len die er liggen - kleding, boe-
ken, klein huisraad, speelgoed, bi-
jouterieën, enz. - zijn gratis mee 
te nemen.   Het zorgt weleens 
voor verwarring... sommige men-
sen, vooral nieuwe bezoekers, zie 
je gewoon nadenken.   En soms 
vertellen mensen hoe verbaasd 
ze zijn... Hè, dit kan dus ook!  In 
de weggeefwinkel is geld niets 
waard, en alle in de winkel aanwe-
zige spullen worden zonder meer 
weggegeven aan degene die het 
gebruiken kan.   De weggeefwin-
keliers hebben de bedoeling om 
de confrontatie aan te gaan met 
de overmatige consumptie en de 
allesoverheersende geld-econo-
mie in de westerse samenleving.

Onvoorwaardelijk
Wezenskenmerk van de Weggeef-
winkel is  onvoorwaardelijkheid.   
Iedereen is welkom, arm en rijk.   
(de voedselbank/kledingbank is 
bedoeld voor uitsluitend mini-

ma). In de Weggeefwinkel is ieder-
een welkom, zowel om te nemen 
als te geven.   En de winkel heeft 
meerdere doelen, bijvoorbeeld:
-  Het bieden van een plek waar 

het niet om geld draait maar 
om respect en medeleven. Een 
geld-vrije-oase.

-  Zorg voor sociale samenhang 
in de wijk

-  Een alternatief bieden voor de 
wegwerpeconomie. 

-  Een bijdrage leveren aan een 
beter milieu. Hergebruik is be-
ter voor het milieu.

-  Zorgen dat verschillende men-
sen elkaar ontmoeten.

-  Het creëren van een plek waar 
iedereen welkom is.

-  Laten zien dat het ook anders 
kan.

-  Zorgen voor verwarring.
-  Mensen confronteren met hun 

eigen hebzucht.
-  Armoedebestrijding.
De Weggeefwinkel heeft wisse-
lende openingstijden, maar is 
meestal vast geopend op maan-
dag, dinsdag en vrijdag van 12.00-
17.00 uur    (dit kan uitlopen, en 
ook is de winkel op sommige za-
terdagen en zondagen geopend). 
Ten teken dat de winkel open is 
staat het bordje met pijl duidelijk 
zichtbaar in de bloemenbak bij de 
ingang van Het Hoge Heem. Het 
Hoge Heem ligt naast winkelcen-
trum Zijdelwaard aan de Wieger-
bruinlaan, Uithoorn. Komt u eens 
kijken!   Zij schenken ook lekke-
re thee!

Qui Vive Heren 1 wint 
van Schaerweijde
De Kwakel - De mannen van Qui 
Vive boekte afgelopen zondag 
hun 7e overwinning van het sei-
zoen. De wedstrijd kende een 
voorzichtig begin waarin bei-
de ploegen naar hun ritme aan 
het zoeken waren. Schaerweijde 
kwam aan het einde van de eer-
ste helft met een bal op de paal 
het dichtst bij de eerste goal van 
de wedstrijd.
Na een 0-0 ruststand begon de 
kwaliteit van de wedstrijd toe te 
nemen. Beide ploegen moch-
ten een aantal keer aanleggen 
voor een strafcorner die niet ver-
zilverd werden. Halverwege de 
tweede helft brak Jelle Westen-
dorp de ban met een kort schot 
uit de draai (1-0). Het gaf de ploeg 
uit de Kwakel energie en vertrou-
wen om dominanter te gaan spe-
len. Dit zorgde tien minuten la-

ter voor een wondergoal. Het was 
opnieuw Jelle Westendorp die de 
bal vanaf de achterlijn met zijn 
backhand achter de doelman van 
Schaerweijde wist te krijgen (2-0).
In de laatste fase van de wedstrijd 
nam de spanning toe toen Pie-
ter-Jan Voerman met een push 
uit een strafcorner de stand te-
rugbracht naar 2-1. Schaerwe-
ijde had ondertussen zijn keeper 
gewisseld en probeerde met een 
extra veldspeler de gelijkmaker 
te forceren. De thuisploeg hield 
knap stand en zelfs na een gele 
kaart met tien man de overwin-
ning kon vast houden.

Doelpuntenmakers:
 47’ 1-0 Qui Vive Jelle Westendorp 
58’ 2-0 Qui Vive Jelle Westendorp 
63’ 2-1 (sc) Schaerweijde Pieter-
Jan Voerman

Zinderend slot 
competitie BVK nadert
De Kwakel - Met nog 1 speel-
avond voor de boeg in de paren-
competitie en 3 ronden ‘ladderen’ 
is het nog geen uitgemaakte zaak 
welk paar zich aan het eind van 
dit seizoen mag laten kronen tot 
clubkampioen. Niet de eindrang-
schikking in de diverse parency-
clussen of in de laddercompeti-
tie is immers leidend, maar het 
per paar behaalde aantal mees-
terpunten in de loop van het sei-
zoen, waarbij de behaalde pun-
ten van de partners bij elkaar ge-
teld worden. Speel je dus eens 

een avond met een invaller, dan 
tellen de behaalde meesterpun-
ten op die avond alleen mee voor 
de helft van het paar.  In theorie 
zou je als paar 5 parencyclussen 
kunnen winnen en ook de lad-
dercompetitie winnend kunnen 
afsluiten en toch geen clubkam-
pioen zijn (als je te vaak met een 
invaller hebt gespeeld dus). Wor-
den het dus Christa en Rita, Geke 
en Jaap of Nelly en André?

Geen tijd
Vorige week geen tijd voor een 

verslagje van de geslaagde Paas-
drive, maar niet onvermeld mag 
blijven dat deze glorieus gewon-
nen werd door Joke en Jan Groe-
neveld, die als C paar alle A en B 
paren het nakijken gaven. Mooi 
gedaan dus! Afgelopen donder-
dag werd met slechts 37 paren af-
getrapt in Dorpshuis De Quakel, 
12 in de A- en C-lijn en dus 13 in 
de B. In de A-lijn een verpletteren-
de zege van Geke en Jaap Ludwig, 
die met een score van 68,75% de 

concurrentie declasseerden. De 
2e plaats was met 55% voor Ri-
na van Vliet en Gerda Bosboom 
en de 3e met 52,92% voor Tiny en 
Adriaan Kooyman. Er was een ge-
deelde laatste plaats voor Ria en 
Gerard en Marion en Wim.

B-lijn
In de B-lijn waren Bep Verleun 
en Ria van Zuylen op schot met 
61,67%, met in hun kielzog Jan 
van der Knaap en Jaap Verhoef 

met 60,42%. Hansje Warmenho-
ven en Huub van Beem continu-
eerden hun goede vorm van vo-
rige week (2e in de Paasdrive!) 
door met 55,83% 3e te worden, 
een plek die zij wel moesten de-
len met Piet Hein Backers en 
Huub Kamp, dat dan weer wel. 
Toos en Annie konden het in de-
ze lijn niet bolwerken, wat resul-
teerde in een 13e plaats met een 
niet verslagwaardige score. Jan-
ny Snabel en Ida Knaap stalen de 

show in de C-lijn met 62,08%, ge-
volgd door de al eerder genoem-
de Joke en Jan Groeneveld met 
58,75%. Ploon en Fons Roelofsma 
deden goed mee met 54,17%, 
wat hen de verdiende 3e plaats 
opleverde.
Volgende week de slotavond van 
de parencompetitie. In alle lijnen 
is er nog volop spanning t.a.v. 
promotie en degradatie, dus dat 
belooft nog het nodige spreek-
woordelijke vuurwerk.
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Uithoorn - Woensdag 24 april 
opende Mirande Lingerie aan de 
Schans haar deuren weer na een 
�inke opknapbeurt van de win-
kel. Die was daarvoor twee en 
een halve week gesloten. Het 
was ook wel een keertje nodig 
na 33 jaar. En wat is het prachtig 
geworden., ruim, licht, een ge-
not om er te zijn. (bijgaande fo-
to’s geven u een beeld van de to-
taal veranderde en gemoderni-
seerde zaak.) “We zijn blij dat we 
weer in ons gewone doen zijn om 
klanten van dienst te zijn. Woens-
dagmorgen stonden er al klanten 
voor de winkeldeur te wachten 
op de opening. Die is niet spec-
taculair gegaan hoor, dat vonden 
we nou ook weer niet nodig. De 
eerste vijftig klanten kregen wel 
een leuke verrassing van ons. Dat 
vonden we beter in de sfeer pas-
sen,” vertelt de winkeleigenaresse 
die samen met haar team van me-
dewerksters erg blij is met het re-
sultaat, maar vooral dat men weer 
aan de slag kan. Het interieur is al-
lemaal in lichte tinten uitgevoerd 

en omdat er minder rekken ‘bo-
ven op elkaar staan’ zoals voor die 
tijd, oogt de winkel ook ruimer.

Assortiment
“Maar van alles wat we aan assor-
timent hebben, hangen of staan 
er wel één of meerdere artike-
len. Vanzelfsprekend hebben we 
overal een behoorlijke voorraad 
van in kleur en verschillende ma-
ten. Altijd is er een standaard as-
sortiment, maar we stemmen ook 
af op dat wat de klant wil en hou-
den daarnaast de jaarlijkse mode-
trends in de gaten. We zijn actu-
eel in het modebeeld maar gaan 
geen nieuwe lijn invoeren. Als 
een klant iets speciaals wil gaan 
we er natuurlijk wel aan werken 
om het in huis te krijgen. We heb-
ben mensen met kennis van za-
ken in de winkel, helemaal als 
het om protheses gaat. Daarvoor 
hebben we gediplomeerd perso-
neel. Dat doen we ook niet zo-
maar tussendoor, maar dat gaat 
uitsluitend op afspraak. De re-
den is dat dit speci�eke aandacht 

Mieke Peeters blij met opgefriste Mirande Lingerie
vergt voor de klant en natuurlijk 
om de privacy te waarborgen,” al-
dus Mieke. 

Badkleding
Het interieur van de winkel haakt 
ook in op de badkleding door de 
verscheidene ‘strand-dessins’ in 
de paskamers en achter de toon-
bank. Al met al heeft de winkel 
een frissere en daardoor ook mo-
derne uitstraling gekregen, ge-
completeerd met een nieuw logo. 
Al met al is en blijft Mirande Lin-
gerie voor Uithoorn en de (ver-
re) omtrek het walhalla voor da-
mes in alle leeftijden die op zoek 

zijn naar lingerie, nacht- en bad-
kleding, maar tevens corsette-
rie en kleding waaraan een pro-
these ten grondslag ligt. Kort-
om, bij uitstek een speciaalzaak 
die ook bekendheid in het bui-
tenland geniet. Maar ook man-
nen kunnen hier terecht voor 
badkleding en nachtgoed. Mie-
ke: “We hebben geen website, 
maar staan wel op Facebook, ons 
e-mail adres is mircors@xs4all.nl 
en het telefoonnummer is 0297-
564106. Naast de normale winke-
lopeningstijden zijn we vanaf he-
den op zaterdag ook langer open, 
namelijk  tot 17.00 uur.”





Jubilerend Genesius speelt 4 keer
voor uitverkochte zaal

De Kwakel - De afgelopen 2 weekenden 
was het dan eindelijk zover voor de to-
neel vereniging Genesius uit De Kwa-
kel. Na 8 maanden van intensief repete-
ren en veel klussen mochten ze met het 
door hun eigen regisseurs, Sylvia Broos 
en Hans van Putten, zelf geschreven mu-
sical “Dixieland” de planken op en de zaal 
in. Deze musical is geschreven ter ere 
vans hun 90 jarig jubileum en was een 
vervolg op de van 5 jaar geleden ook 
zelf geschreven musical “De Noodzaak” 
waarin vele personages weer terug kwa-
men om weer te schitteren. De avonden 
begonnen allen al bij binnenkomst want 
de gezelligheid moest er meteen al inzit-
ten. Je kon dan ook niet om de spelers 
heen voordat je op je stoel zat en zelfs 
dan was je er niet zeker van dat je rustig 
kon blijven zitten. De zaal was verdeeld 
in de kroeg “De Noodzaak”, en “De Well-
ness”  en je was vrij als bezoeker om de 
kant te kiezen waar je graag wilde zitten. 
Op het podium was er een stukje nie-
mandsland met een dixie en daarnaast 
zat het combo die voor deze uitvoerin-
gen tot Dixieband was omgedoopt met 
Andrea Kooyman, Hans Brozius en Leli-
veld. 

Dixieland
Om kwart over acht ging “Dixieland” van 
start met onze toneelmeester Ab (ge-
speeld door Hans Voorn), al snel kreeg 
hij in zijn oortje door dat twee van on-
ze spelers een ongelukje hadden gehad 
en Ab twee vrijwilligers moest zoeken in 
de zaal om deze rol te vervangen. Ab pik-
te (hoe toevallig) alle avonden Silvia Box-
ce en Marjan Plasmeijer uit de zaal die de 

rol van Bettina en Willy, de assistentes bij 
de Bingo, even snel uit het hoofd moes-
ten leren, maar of dat nu zo vrij(ge)wil-
lig was? Ze werden door Ab het toneel 
opgeduwd en mochten starten met het 
openingslied maar werden al snel on-
dersteund door de gasten uit de Well-
ness waar Mariska van Oostveurne (ge-
speeld door Truus Zeldenthuis) de be-
drijfsleidster van is. De Wellness was nog 
niet uitgezongen of daar kwamen de 
klanten van de Noodzaak waar de Russi-
sche Svetlana (de vrouw van Wouter en 
gespeeld door Simone Spek) hier even 
overheen gingen met hun lied en uitein-
delijk  liepen deze 2 nummers als 1 num-
mer door elkaar heen. Svetlana heeft ook 
een kind “Moermel”, maar is dit kind wel 
van Wouter? 

Moermel
En als Moermel huilt, huilt het dan wel 
zelf? De techniek had het achter bijzon-
der druk (onder leiding van Kees Hooger-
vorst samen met Nico Ambaghtsheer en 
Thijs Voorn) hielden zij alles draaiende. 
Dan begint het stuk echt. Ab wilde er zijn 
show van maken maar werd al snel door 
Klaartje Koekoek (gespeeld door Marga 
Westerbos) in zijn hoek gezet. Klaartje is 
de eigenaresse van de dixie, deze stond 
op het toneel  het stukje “niemandsland”. 
Gedurende de avond bleek de deze dixie 
vele functies te hebben, maar dat zag je 
zo niet. Dan komt Woutertje van Oost-
veurne (gespeeld door Hans van Putten) 
binnen, hij moet een plan bedenken om 
de Wellness en de Noodzaak samen te la-
ten werken. De ruzie is hard opgelopen 
in de laatste jaren en �nancieel dreigt 

er een faillissement . voor beide. Wou-
ter gaat er een poosje tussenuit en scha-
kelt een adviesbureau in waar Ria Com-
tvoor (gespeeld door Floortje Broos) de 
eigenaresse van is en gedurende de hele 
avond in vele typetjes verscheen. Intus-
sen houdt Klaartje Koekoek de heleboel 
in de gaten, want er moet geld verdiend 
worden om beide draaiende te houden. 
Ook de ruzie tussen Mariska en Svetlana 
moet opgelost worden zodat Dixieland, 
wat nu niemandsland is, een “WIJ”land 
wordt. De dixie is multifucktioneel en 
fungeert o.a als telefooncel, douane, 
douche, w.c en ballenbak waar de kinde-
ren van Ans en Joop 

Opgehaald
Hartman (gespeeld door Ada Verhaar en 
Karel de Blieck) regelmatig moeten wor-
den opgehaald. Aan de bar verblijft ook 
Bert Haarsma (gespeeld door Stef Hoo-
gervorst) hij is vrouwenschuw en depres-
sief. Achter de bar helpt de altijd onnoze-
le Hertje (gespeeld door Yanaica Middel-
koop) Svetlana, maar wie is toch haar va-
der? Ben jij misschien mijn vader? In de 
Wellness komt Eugenie (gespeeld door 
Linda Meekel) een vriendin van Maris-
ka… nou ja, vriendin? Zij probeert haar 
weer kalm te krijgen en gooit het er al-
lemaal uit! Babette en Angelina (dubbel-
rol voor Silvia en Marjan) komen in de 
Wellness over de vloer maar wie is er nog 
slim en wie is er dom? Dan belt Katja Sa-
lopetschka (gespeeld door Irene van der 
Meer) op naar Klaartje om over te komen 
uit Oimakon met bus, trein, vliegtuig, 
bus en trein. Katja heeft een paal bij zich, 
maar wat heeft die paal mee te maken? 

Voor de pauze komen er twee bingo ron-
des voorbij met de showmaster van de 
avond Benny (gespeeld door Pieter de 
Vos) met zijn twee bloedmooie assisten-
tes. Samen laten ze vele wonderbaarlij-
ke trucs zien. Dan moet er volgens het 
script bingo zijn gevallen, de regisseuse 
neemt het dan maar even over, maar….. 
moest er echt Bingo zijn gevallen of was 
dit in het script geschreven en werd de 
chaos expres compleet gemaakt? Ge-
lukkig is daar Joop die al een polonaise 
nummer had geschreven en zo ging de 
hele zaal polonaise lopend de pauze in 
om aan de bar samen te komen en wat 
met elkaar te drinken. Want ja, nu liepen 
de Wellness en de Noodzaak door elkaar 
heen, dat wat Woutertje uiteindelijk wil-
de bereiken.

Solonummers
Na de pauze was er bijzondere zwembad 
act die ontzettend goed werd ontvan-
gen. Er werden gedurende het hele stuk 
allemaal solonummers gezongen met ie-
der zijn eigen verhaal, onder leiding van 
de Dixieband. Over de hele avond werd 
er op een groot scherm, elke keer ge-
beld met Wouter om weer bij te praten 
over de stand van zaken. Dan wordt Kat-
ja het toneel opgeduwd door Ab maar 
Katja durft niet. Dan zet Ab haar een laat-
ste keer neer en zet zij een prachtige 
paaldans act neer. Gedurende de avond 
moet Ab van alles overal brengen om het 
stuk draaiende te houden, maar of dat 
nou zo een goed plan was, want wan-
neer is hij nou een keer op tijd? De souf-
�euse mocht dit stuk ook van haar laten 
horen als het misliep, maar ja wanneer 

liep het nou mis en wanneer was het er-
in geschreven? Na de pauze waren er 
nog twee bingo rondes en liep het stuk 
ten einde, want het doel was bereikt. De 
Noodzaak en de Wellness stonden sa-
men op “WIJ”land. Svetlana ging mee te-
rug met Katja naar Oimakon. Moermel, 
haar kind, gaf ze aan Hertje, die samen 
met Bert verder ging. Mariska, kwam er-
achter dat Moermel geen kind was maar 
een pop en dus had ze HAAR Woutertje 
weer terug. Dixieland werd “WIJ”land en 
werd de plek van Klaartje. Dan klinkt het 
slotakkoord en breekt Ab in, jullie zijn 
iets vergeten, er is namelijk nog geen 
BINGO gevallen. Alles wordt weer opge-
trommeld en voor de laatste keer klinkt 
het Benny Bingo lied. De act, ach laat die 
maar achterwege, daar zitten de mensen 
tocht niet op te wachten! Nog 5 num-
mers worden er getrokken en bij de laat-
ste de grote vraag, wie roept er BINGO? 
Iedereen kreeg bij aanvang een goed ge-
vulde goodiebag met dingen die gedu-
rende de avond in het stuk voorbij kwa-
men. Dan klinkt het laatste lied….ja, het 
jubi jubileum is nu voorbij, jammer voor 
u, jammer voor mij. Ja, wij danken u, u 
was fantastisch publiek, dank u, u was 
uniek!
De laatste avond werd de sou�euse Ton-
ny Voorn met een grote bos bloemen en 
een luid applaus extra in het zonnetje 
gezet. Ze blijft altijd het liefst achter de 
schermen maar na 23 jaar trouwe dienst 
en veel voor de vereniging betekend te 
hebben, op vele fronten, hebben ze haar 
toch even op toneel weten te krijgen 
Tonny geeft haar sou�euse boekje door 
aan de jongere garde. 

16 1 mei 2019





18 1 mei 2019

Zesde competitie ronde 
bij Hartenvrouw/heer
Regio - Op 23 april werd alweer 
de zesde wedstrijd van de laatste 
competitieronde gespeeld bij BC 
Hartenvrouw/Heer. Het was een 
kleine bezetting op deze mid-
dag. In de A-lijn trokken Guus 
en Renske aan het langste eind 
met 58,33%, Gerard en Rees slo-
ten hun seizoen af met een mooie 
tweede plek 54,58% en Re�na en 
Cathy op de top 3 met 54,17%, 
hierna nog 1 vijftiger in de A voor 
Marja en Sandra, 52,36%. de rest 
van de dames moest het met 
minder dan 50% doen. In de B-
lijn werd de enige 60er van de 
middag behaald door Ploon en 
Marja, 60,83%. Op twee het com-
bipaar Fien en Arna met 56,67%. 
de combi is zo goed bevallen dat 
de dames volgend seizoen samen 
gaan spelen. Op de derde plaats 
Matty en invalster Yvonne met 
een prachtige 56,53%. Ook in de-
ze lijn nog maar 1 vijftiger en wel 
51,39% voor Inge en Thea.

Geschud
Hiermee zijn de kaarten van sei-
zoen 2018/2019 geschud en zijn 
de clubkampioenen, de dames 
die promoveerden en degradeer-
den bekend.
Met de bekendmaking hiervan 
beginnen we ons stuk in het vol-
gende seizoen.

De club is op zoek naar 
nieuwe leden.
Dames en heren bridgers in Uit-
hoorn e.o. neem contact op met 
Sandra Raadschelders 0297-
569910 of Hartenvrouw2015@
gmail.com en kom vanaf septem-
ber op dinsdagmiddag bridgen 
in de Scheg van 13.15/16.30 uur. 
Het is een gezellige club, waar we 
van iedere dinsdagmiddag iets 
leuks proberen te maken.
Volgende week sluiten ze het sei-
zoen af met een feestelijke eind-
drive en dan beginnen ze in sep-
tember aan hun 38ste seizoen.

AKU loopclinic ter voorbereiding 
Kooijman Polderloop
Regio - Wil je je goed voorbereid-
den op de komende, 36e editie 
van de Kooijman Polderloop in?
Die kans wordt je nu geboden 
door mee te gaan doen bij de 
loopclinic die op donderdag 9 
mei weer van start gaat bij atle-
tiekvereniging AKU.
13 weken lang kan elke begin-
nende of reeds gevorderde lo-
per zich gaan voorbereiden op 
een van de afstanden die gelo-
pen wordt tijdens de Kooijman 

Polderloop: 4 km of 10 km. AKU 
organiseert deze loop in samen-
werking met het feestcomité de 
Kwakel, wordt dit jaar op donder-
dag 1 augustus gehouden.

Geoefende
Ook voor geoefende lopers, maar 
zeker ook voor mensen met geen 
of weinig loopervaring is deze cli-
nic uitermate geschikt. Zonder 
enige loopervaring ben je na 13 
weken trainen in staat om of de 

Bridgeclub ABC
Regio - Donderdag 25 april 2019 
was de derde zitting van de vijfde 
ronde bij de Amstel Bridge Club.
De meeste paren hebben de 
paaseitjes en de hele paasvie-
ring goed verwerkt. Persoonlijk 
ben ik blij dat er weer een echte 
speelronde werd afgewerkt waar 
het weer om de punten ging, met 
een uitslag en competitie stand.
Er werd op tien tafels gebridged, 
gelukkig geen stilzit deze keer.

A-lijn
Hier was de eerste plaats voor het 
paar Greet en Henk met 59,03%, 
na wat mindere weken is dit 
paar weer op de plaats waar het 
thuis hoort. De tweede plaats is 
voor het paar Leny en Willy met 

54,17%, Leny was hier niet tevre-
den mee en gaat maandag avond 
weer op cursus. De derde plaats 
was voor het paar Corry en Greet 
met 52,78%, Corry was een paar 
weken afwezig, maar drukte ge-
lijk weer haar stempel op het spel. 
Waar is Greet zonder Corry.

B-lijn
De eerste plaats was hier voor het 
paar Ciny en Herman met 62,50%, 
ook voor dit paar heeft de paas-
vakantie een goede uitwerking 
gehad. De tweede plaats is voor 
het paar Hanny en Gerard met 
57,29%, er staan liefhebbers in 
rijen te wachten tot zij ook met 
Hanny mogen spelen, want Han-
ny speelt de sterren van de he-

Bridgeclub De Legmeer
Renske & Kees aan kop
Regio - ”Er op en er over” voor 
Renske & Kees Visser door, 
vers gepromoveerd, gelijk met 
57,08% de eerste plek te grij-
pen in de A-lijn. Op twee eindig-
de de combinatie voor een keer 
van Lijnie Timmer & Jaap Kenter 
met 54,58%, met daar vlak ach-
ter Ben ten Brink & Jan Bronk-
horst, die met 54,17% zo ook de 
positieve aandacht trokken. De 
plaatsen vier en vijf werden met 
53,33% gedeeld door Geke Lud-
wig & Margo Zuidema en Jan Eg-
bers & Ben Remmers. In de B-lijn 
lieten Hannie & Hein van der Aat 
zien dat ze er echt nog wel bij ho-
ren, door eerste te worden met 
een uitstekende 65,97%. Arnold 
Heuzen & Theo Klijn volgden met 
59,03% als tweede en Cobie Brui-
ne de Bruin & Trudi Zandbergen 
maakten als derde paar zo met 
57,29% het A-lijn niveau in de-

ze lijn compleet. Hulde voor Cora 
de Vor & Bep de Jong die als vier-
de met 55,56% keurig in dit spoor 
bleven en het zelfde gaat op voor 
de Anton’s Berkelaar & van Sen-
ten die met 55,21% vijfde werden 
van de in totaal veertien paren.

In de C-lijn evenaarden Anja 
Brugman & André Langendonk 
de prestatie van Renske en Kees 
door met 60,42%, net ontstegen 
uit de D, ook eerste te worden, 
en nu volhouden! An van Schaick 
& Ria Verkerk werden hier twee-
de met 58,33%, waarna Mieneke 
Jongsma & Anneke Wijmans met 
56,88% als derde in de buurt ble-
ven. Gijs de Ruiter & Marika Ro-
meijn werden vierde met 51,56% 
en Greetje van den Bovenkamp & 
Wim Röling sloten hier de top vijf 
af met 51,04%. In de D-lijn viel de 
hoogste score van 70,42% te be-

Kom bridge in de Willistee
Regio - Bridgevereniging De Ron-
de Venen speelt dinsdagavond 8 
mei vanaf 19.30 uur zijn laatste 
ronde van dit seizoen. U bent van 
harte welkom om mee te spelen 
en de sfeer te proeven. Het nieu-
we seizoen start vanaf half sep-
tember op de dinsdagavonden 
om 19.30 uur weer in een ont-
spannen sfeer in de Willisstee. Er 
wordt gestreefd naar verdere uit-
breiding van het huidige leden-
tal. Dit geldt zowel voor begin-
nende als gevorderde bridgers. 

Naast het spelen gaat het bij ons 
ook om de gezelligheid en de so-
ciale contacten. Na a�oop van 
de speelavonden is er alle tijd 
om nog even na te praten. Wilt u 
thuis met kennissen spelen, dan 
heeft de vereniging ook bridge-
ko�ers beschikbaar, welke tegen 
geringe kosten door de leden ge-
leend kunnen worden. Nadere in-
formatie is telefonisch verkrijg-
baar bij Coen van Straalen (0297-
593210) of via bridge.drv@mail.
com

4 km of de 10 km op een verant-
woorde wijze af te leggen. Ge-
kwali�ceerde trainers staan klaar 
om je klaar te stomen, je techniek 
advies te geven en je conditie te 
vergroten. Er wordt veel aandacht 
besteed aan lenigheid, coördina-
tie, kracht en zijn loopscholing en 
-techniek een vast onderdeel van 
de trainingen. 
Tevens krijg je adviezen en infor-
matie over voeding, voorkomen 
van blessures en goed schoeisel.
Je bvent niet verplicht om deel te 
nemen aan de Kooijman Polder-
loop, het startbewijs krijg je van 
AKU gratis als cadeautje voor het 
volbrengen van de clinic.
Als je hardlopen bij AKU heel erg 
leuk vind, kan je ook op dinsdag 
komen trainen.
Vraag gerust naar de mogelijkhe-
den bij onderstaande contactper-
soon.

Het snelste team in De Kwakel
Nieuw dit jaar is dat er naast de 
individuele prijzen voor de snel-
ste lopers/loopsters, extra prij-
zen ter verdienen voor het snel-
ste team in De Kwakel. Een team 
bestaat uit minimaal 4 en maxi-
maal 8 deelnemers, vrouwen en/

of mannen. De uitslag wordt be-
paald op basis van de tijden van 
de 4 snelste deelnemers van een 
team. 
Onder ‘team’ verstaan we een 
(bestaand) sportteam bv voet-
bal, handbal, badminton, maar 
kan ook een wijkteam zijn of een 
vrienden (of vriendinnen)team 
zijn.
Durven jullie de strijd aan te gaan 
tegen de andere teams? 

De clinic is ook toegankelijk voor 
teams die zich goed willen voor-
bereiden en daarmee je team 
(nog) sterker te maken.

Tijden en kosten
•	 Start:	donderdag	9	mei
•	 Aanvang	training:	19.30	uur
•	 Atletiekbaan	AKU	op
 sportpark Randhoorn
•	 Kosten	clinic:	€65,-.	Inclusief		 	
 een gratis startbewijs voor de 
 Polderloop, en de mooie
 herinnering na a�oop.

Voor meer informatie over de cli-
nic kan je terecht bij Rene Noor-
bergen, op tel. 06-55858584 of 
via e-mail rene.noorbergen@
gmail.com,

Voorinschrijven voor de 
Polderloop geopend
Je kunt je nu al inschrijven 
voor Uithoorns Mooiste bij  
www.inschrijven.nl.

Hans Brozius kampioen 
biljartclub De Hoef
Regio - Dit was alweer het twaalf-
de seizoen dat de “Biljartclub De 
Hoef” zijn jaarlijkse kampioen-
schappen organiseerde. Rob ten 
Den was net als vorig jaar de kam-
pioen van de donderdagavond-
groep. Hans Brozius was de kam-
pioen van de donderdagmiddag 
geworden, dus deze twee mata-
doren moesten onderling uitma-
ken, wie als clubkampioen van 
seizoen 2018-2019 zijn naam in 
de grote wisselbeker mocht laten 
graveren. Rob had een moyenne 
van 38 en Hans een moyenne 33 
te maken caramboles. 

Drie uur werd het startschot ge-
geven van de �nale na nog een 
klein voorwoord van de voor-
zitter. Het werd een zinderende 
strijd die de beide �nalisten aan 
een 100 tal koppig publiek ten-
toonspreidde. In de 30ste beurt 
had Hans pas de helft van zijn te 
maken caramboles gemaakt, ter-
wijl Rob er nog maar 7 van de 
38 maken moest. Toen kwam de 
eindsprint van Hans en in een 
slotbeurt van 10 stuks trok Hans 
de overwinning naar zich toe. 
Rob had nog de na beurt, maar 
kwam net 3 caramboles tekort. 

Lorena wint de EPZ 
Omloop van Borsele
Regio - Op Koningsdag reed 
UWTC lid Lorena Wiebes de om-
loop van Borsele, een 1.1 UCI 
wedstrijd. Lorena komt uit voor 
team Parkhotel Valkenburg. Al 
vroeg in de wedstrijd versnip-
perde het veld en zat Lorena sa-
men met een ploeggenoot in de 
kopgroep. Met overmacht won 
Lorena de eindsprint van deze 
groep.  En hiermee pakte zij haar 
tweede overwinning van dit jaar 
bij de elite dames!

Oranjeronde Amsterdam
Op 27 april reden Ian van den 
Berg en Sven Buskermolen de 
65ste oranje ronde van Amster-
dam. Mooie koers met bijna 50 
junioren aan de start. Wind, regen 
en zon wisselden elkaar af en 60 
km koers stond op hun program-
ma. Ronde na ronde waren er wel 
renners die probeerde weg te rij-
den maar telkens reed het pe-
loton het gat weer dicht. De uit-
eindelijke winnaar, Wessel Mouris 
(WTC de Amstel), had zich de he-
le koers verstopt in het peloton. 
Maar uiteindelijk ging anderhal-
ve ronde voor het eind Wessel er 
vandoor. Pakte een paar honderd 
meter. Dat bleek genoeg voor de 
overwinning. Met nog 20 meter 
voorsprong won hij. Het peloton 
sprintte als bezetenen. Er werd 
gewrongen en geduwd waarbij 
renners in de berm terecht kwa-
men. Het hele pak ging over de 
streep en daarna was het een ge-
kraak, gebrul, gepiep en gedon-
der. Grote valpartij met veel ka-
pot materiaal. Ian en Sven had-
den zich hier net buiten kunnen 
houden. Ian (21ste) sprong half 
over een �ets en Sven (32ste) kon 
net op tijd remmen. 

Veteranen
Zondag 28 april stonden de 
UWTC renners Leen Blom en 
Guus Zantingh aan de start van 
een 70+ veteranen wedstrijd wel-
ke werd verreden op de Neder-
eindseberg in Nieuwegein. Kort 
na de start demarreerde er een 
renner weg en hij wist 8 ronden 
voor het peloton uit te rijden. 
Daarna sloten 8 renners bij de 
koploper aan, met daarbij Leen 
Blom en Guus Zantingh. Deze 
negen renners namen een grote 
voorsprong. Met nog drie ronden 
te gaan ontsnapte Hans Van Bavel 
uit Sint Anthonis uit de kopgroep 
en won de wedstrijd. Guus Zan-
tingh won de spurt voor de 2e 
plek en Leen Blom �nishte als 8e.

Mini 8 van Chaam 
Lars Hopman (jeugd cat 7) heeft 
zaterdagavond gekoerst in de Mi-
ni 8 van Chaam. Het peloton was 
helaas niet zo groot met slechts 
14 renners, maar daarin in o.a. 
wel Axel Roks (meervoudig en re-
gerend NL jeugdkampioen). Het 
parcours ging over smalle wegen, 
door een woonwijk met haakse 
bochten en korte rechte stukken. 
Tel daarbij een lage temperatuur, 
wind en soms wat regen en dan 
wordt het een pittige koers. 
Direct na de start ontstonden er 2 
groepen. Lars zat in de 2e groep 
en had het de eerste paar ronden 
wel zwaar, maar daarna ging hij 
beter rijden en was hij regelma-
tig voor in de groep te vinden. In 
de sprint met de wind op de kop 
was hij veruit de rapste van de 2e 
groep. Resulterend in een fraaie 
9e plaats.
(foto: Dick Soepenberg van sport-
foto.nl)

wonderen, behaald door Frouk-
je Kraaij & Rini Tromp, die willen 
duidelijk weer terug. Richard v/d 
Bergh & Tim Vader deden het ook 
prima met 64,58% als tweede en 
Marjan & Jan Wille sloten de sco-
res boven de vijftig als derde af 
met 52,08%. Volgende keer kun-
nen de kansen zo maar weer ke-
ren en er zijn nog vijf competi-

tie avonden te gaan. Wilt u hier 
ook van proeven, kom dan spe-
len bij Bridgeclub De Legmeer. El-
ke woensdagavond vanaf 19.45 
uur in Dans & Partycentrum Co-
lijn aan de Industrieweg 20 te 
Uithoorn. Voor inlichtingen het 
secretariaat: e-mail gerdascha-
vemaker@live.nl, telefoon 06-
83371540.

Competities
Ook in het afgelopen seizoen 
heeft de vereniging zich laten 
zien in de verschillende compe-
tities. 
Springbok 1 is 4e geworden in 
eerste divisie van Biljartfedera-
tie De Ronde Venen en zesde in 
de bekercompetitie. Springbok 
2 is 2e geworden in tweede divi-
sie van Biljartfederatie De Ronde 
Venen. Lutis ventilatietechniek de 
Springbok werd 5e in de eerste 
divisie en 1e in de bekercompeti-
tie, waarvoor ze maandag 29 april 
tegen de Kromme Mijdrecht de �-
nalewedstrijd spelen.
In de competitie 3 banden Veen 
en Rijnstreken zijn het team van 
Hero Janzing, Jos Lugtigheid, Gijs 
Rijneveld, Henk Doornekamp zijn 
4e geworden.

mel, niets ten nadelen van Gerard 
natuurlijk. De derde plaats is voor 
het paar Madelon en Arnold met 
56,25%, nu hoor ik iedereen wel 
zeggen “dat hadden we wel ver-
wacht”, maar het blijft toch een 
prestatie om iedere week, onder 
die spanning te moeten preste-
ren.

Competitie stand
Eigenlijk is het nog te vroeg voor 
de competitie stand, normaal 
pas na de vierde ronde, maar na 
lang aandringen heeft de wed-
strijdleiding erin toegestemd dat 
de competitie stand het daglicht 
mocht aanschouwen.

A-lijn
De eerste plaats voor Ada en 
Roelie met 58,68%. De tweede 
en derde plaats is voor Greet en 

Henk en Els en Alice met 53,68%.

B-lijn
De eerste plaats is voor het paar 
Lyda en Jan met 58,52%. De 
tweede plaats is voor het paar 
Ciny en Herman met 55,11%. De 
derde plaats is voor het paar Ma-
delon en Arnold met 54,17%.
Er werd twee keer klein slem ge-
speeld en wel 6 harten en ge-
haald. Beide in de A-lijn, in spel 
6 door Els en Alice en door Greet 
en Henk in spel acht. Dit ver-
klaard hun hoge stand in de uit-
slag van de speelronde. Als u in-
teresse heeft in bridge, kom dan 
eens langs in de Scheg om kennis 
te maken met het zo edele maar 
moeilijke spel. Wij spelen elke 
donderdag van 9.00 tot 12.30 uur, 
dus u heeft de hele middag nog 
om voor u zelf in te vullen.
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Uithoorn/De Kwakel - Het weer 
zat niet echt mee met deze Ko-
ningsdag. Een koude, soms snij-
dende wind, nu en dan een dun 
zonnetje, maar ook zo nu en dan 
een �kse regenbui. Ondanks dat 
waren de kinderen en volwasse-
nen toch in grote getale aanwezig 
op de vrijmarkt/rommelmarkt die 
liep van de Wilhelminakade tot en 
met winkelcentrum Amstelplein. 
Ondanks het slechte weer was het 
gezellig druk en werd er ook aar-
dig verkocht. Het warmst zaten de 
kids die een plaatsje bemachtigd 
hadden in winkelcentrum Amstel-
plein. Daar was het dan ook goed 
druk en reuze gezellig. 

De Kwakel 
Zoals ieder jaar was het weer een 
gezellige boel in De Kwakel op 
Koningsdag met veel te doen 
voor jong en oud. In het Dorps-
huis speelden de ouderen bene-
den een klaverjastoernooi terwijl 
de kleuters boven spelletjes speel-
den. Vorig jaar was er voor het 
eerst een zeskamp voor de kinde-
ren van groep 6, 7, 8 en de 1e en 
2e van de middelbare school. Dit 
was een groot succes dat dit jaar 
werd herhaalt met een nog gro-
tere stormbaan als een van de on-
derdelen. Achttien teams speel-
den fanatiek mee en de Drama 
Queens en de Wilhelmussen na-

men de eerste prijzen mee naar 
huis. De originaliteitsprijs voor de 
leukste out�t ging naar de Orange 
Babes die echt werk gemaakt had-
den van hun out�t. 

Groepen
Ondertussen speelden de kinde-
ren van de groepen 3,4 en 5 buiten 
de traditionele Koningsdagspelle-
tjes. Nadat de vrijmarkt was afge-
lopen konden de kinderen mee-
doen aan een foto- of een what-
sapp speurtocht terwijl de ster-
ke mannen en vrouwen,of zij die 
dachten dat te zijn, hun krach-
ten toonden op De Kop van Jut. 
Het lukte Chris van Parera om 60 
keer achter elkaar de Kop te raken 
waarmee hij de hoofdprijs, een 
bled bier, zeker heeft verdiend! 
Voor nog meer stoere actie kon er 
geschoten worden in de schiettent 
waar veel roosjes zijn gewonnen 
maar Cock Kouwenhoven de beste 
schutter van allemaal bleek te zijn. 
Ook was er een pannavoetbaltoer-
nooi voor alle leeftijden,dit zorgde 
voor een groot en divers deelne-
mersveld waar fanatiek gestreden 
werd voor de prijzen. Kortom: een 
vrolijke en actieve Koningsdag in 
De Kwakel! Natuurlijk eindigde de 
dag met een drankje en met mu-
ziek van een goede band en zo kan 
De Kwakel weer terugkijken op 
een geslaagde Koningsdag.

Ondanks kou sfeervolle vrijmarkt in Uithoorn 
en gezellige Koningsdagdag in De Kwakel






