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Bewonersbijeenkomst Buurtbeheer Uithoorn Centrum groot succes

Het Centrum van Uithoorn 
leeft meer dan ooit!

Dat het leeft in het centrum bleek 
ook uit de grote opkomst van de 
bijeenkomst. Ondanks de avond-
vierdaagse hadden ruim 80 be-
woners en ondernemers de moei-
te genomen om de bijeenkomst 
bij te wonen. Buurtbeheer, op-
gericht door de Stichting Oranje-
buurt, heeft zich ten doel gesteld 
om van het Uithoornse Centrum 
een fi jne omgeving te maken om 
te wonen, werken en recreëren. 
Daartoe is saamhorigheid, veilig-
heid en leefbaarheid belangrijk. 
Er speelt veel, dus er stond veel op 
de agenda. Na de voorstelronde 
van de vier bestuursleden lichtte 
Jet, eigenaresse van Bierbrouwerij 
de Schans, toe in welke locatie de 
bijeenkomst was. Burgemeester 
Heiligers draagt buurtbeheer een 
warm hart toe en nam het aanbod 
ter harte om na een kennisma-
kingsdiner met het bestuur de bij-
eenkomst te openen. Evenemen-
ten maken een buurt levendiger. 
Daarom initieert Buurtbeheer 
evenementen, denk aan Amstel-
Proms (in 2019 op het Evenemen-
tenterrein Legmeer, maar hopelijk 
in 2020 weer aan de Amstel), Jan-

tje Beton Buitenspeeldag (12 juni 
2019), de Kerstwensboom, de fo-
toboulevard et cetera. Dion van 
Tol, voorzitter van Winkeliersver-
eniging van het Centrum Uit in 
Uithoorn, is aan het woord.

Overleg
 Eén en één is drie; daarom voert 
Dion overleg met de winkeliers-
vereniging Amstelplein om te on-
derzoeken of het mogelijk is om 
gezamenlijk één winkeliersver-
eniging te vormen. Hans van Lies-
hout is in april gestart als Centrum 
Manager en nam iedereen mee in 
zijn aanpak om het centrum leef-
baarder, veiliger en saamhoriger 
te maken. Zijn aanstelling is mo-
gelijk gemaakt doordat Provincie 
Noord-Holland, Gemeente Uit-
hoorn, Winkeliersvereniging Uit 
in Uithoorn en Buurtbeheer Cen-
trum een fi nanciële bijdrage heb-
ben geleverd; een voorbeeld van 
integrale samenwerking. John 
Dekker (Gemeente Uithoorn) 
en Marcel Zethoven (voorzitter 
Stichting Oranjebuurt/Buurtbe-
heer Centrum) lichtten gezamen-
lijk de (ver)bouwplannen in het 

centrum op hoofdlijnen toe. Met 
name dit onderwerp houdt de 
gemoederen onder de bewoners 
bezig, want hoé gaat de gemeen-
te de overlast, die de nieuwbouw 
met zich meeneemt, beperken? 
Er werden vele vragen gesteld. 
Vragen die niet allemaal beant-
woord konden worden; simpel-
weg omdat nog niet alles bekend 
is. De Gemeente zet alles op al-
les om de inwoners zoveel moge-
lijk tijdig te informeren. Hetzelf-
de geldt voor Buurtbeheer. Wij 
houden u zoveel mogelijk op de 
hoogte over de ontwikkelingen 
en evenementen in het Centrum. 
Nadat alle onderwerpen aan bod 
waren gekomen, werd de bewo-
nersbijeenkomst afgesloten met 
een borrel en konden de bewo-
ners nog napraten onder het ge-
not van een versnapering en een 
lokaal gebrouwen biertje. Buurt-
beheer Centrum is op zoek naar 
vrijwilligers die een bijdrage wil-
len leveren aan evenementen 
(bijvoorbeeld Koningsdag 2020 
en Uithoorn 200 jaar). Geef je op 
en denk met ons mee! Mail stich-
tingoranjebuurt@gmail.com, bel 
Sylvia Zethoven (Secretaris) 06-
36107303 en volg ons op Face-
book (@buurtbeheeruithoorn-
centrum). Wilt u ook buurtbeheer 
voor uw buurt opzetten? Neem 
dan contact op met Gemeente 
Uithoorn. 

Uithoorn - Lange tijd heeft Buurtbeheer Centrum als een waak-
vlammetje gebrand (de metafoor die Burgemeester Heiliegers 
gebruikte), maar het wordt tijd voor actie. Het Centrum leeft ten-
slotte meer dan ooit en er verandert veel! Daarom heeft Buurtbe-
heer Uithoorn Centrum alle bewoners uitgenodigd voor de bewo-
nersbijeenkomst op dinsdag 21 mei in Bierbrouwerij de Schans. 
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KORT NIEUWS:

Deelnemers 
gezocht

Uithoorn - In het kader van 
de viering van Uithoorn 200 
jaar is een initiatief geno-
men om in een weekend in 
het voorjaar van 2020 met 
een groot aantal lokale ver-
enigingen een cultuurhisto-
rische ‘lintvoorstelling’ te rea-
liseren. Op een aantal verras-
sende plekken in Uithoorn 
en De Kwakel worden gedu-
rende 2 dagen kleine muzi-
kale of theatrale optredens 
verzorgd, die op een of an-
dere manier verwijzen naar 
bijzondere gebeurtenissen 
of noemenswaardige histori-
sche feiten uit de geschiede-
nis van Uithoorn en de Kwa-
kel. Het publiek kan zich al 
fi etsend van de ene naar de 
ander voorstelling verplaat-
sen en op deze manier ge-
nieten van verschillende 
scenes uit deze bijzonde-
re performance. Voor deze 
voorstelling wordt gezocht 
naar muziekverenigingen, 
koren, dansgroepen, muzi-
kanten, acteurs, kunstenaars, 
etc. die op een of andere ma-
nier een bijdrage zouden 
kunnen leveren. De initiatief-
nemers zijn de Vocal Compa-
ny, de SCAU, muziekvereni-
ging Tavenu, het Amstel Bla-
zers Collectief en oratorium-
vereniging Amicitia. Geïnte-
resseerden kunnen zich, bij 
voorkeur voor 14 juni, aan-
melden of meer informatie 
verkrijgen via e-mailadres 
info@vocalcompany.nl of per 
telefoon 0297-521718.

Vo o r  e e n  a k t e  g o e d  e n  s n e l ,  
g a a t  u  n a a r  St e r e l !

www.sterelnotarissen.nl 
info@sterelcs.nl

Tel: 020-5646100
Amstelplein 301 • 1421 SG • Uithoorn
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Uithoorn - De 11-jarige Laura van 
Luinen hoorde van haar moeder 
dat de nieuwe burgemeester van 
Uithoorn graag met zoveel mo-
gelijk inwoners kennis wil maken. 
,,Toen besloot ik hem een brief-
je te schrijven met de vraag of hij 
een keer wil kijken naar mijn at-
letiektraining op de AKU,” vertelt 
Laura glimlachend. “Zo’n leuke 
en lieve handgeschreven uitnodi-

ging kan ik natuurlijk niet afslaan,” 
aldus burgemeester Pieter Heilie-
gers. Ietwat verlegen en gieche-
lend schudt Laura net voordat de 
training begint de burgemees-
ter de hand. “Wilt u een rondlei-
ding,?” vraagt ze hem. Dat wil de 
burgemeester heel graag. Tijdens 
de rondleiding wil hij alles van 
Laura en haar lievelingssport we-
ten. Zoals hoe vaak Laura traint 

en wat haar favoriete onderdeel 
is. “Hoogspringen vind ik heel 
leuk,” zegt Laura. “Alhoewel ik het 
niet zo goed kan,” vervolgt ze be-
scheiden. 

Vol enthousiasme
Na de rondleiding is het tijd voor 
Laura om met de training te be-
ginnen. Ze begint samen met haar 
clubgenootjes met hoogspringen. 
Vol enthousiasme moedigt de bur-
gemeester Laura aan. “Mooi hoor, 
Laura, goed gedaan!” Haar ouders 
die maandagavond ook aanwezig 
zijn, bedanken de burgemeester 
hartelijk voor zijn bezoek. “Ontzet-
tend leuk van hem dat hij op deze 
manier kennis wil maken met Uit-
hoorn,” zegt moeder Inge. Als de 
training bijna is afgelopen wil Lau-
ra de burgemeester nog even uit-
leggen wat de beste startpositie is 
voor een sprint (zie foto). Dat laat 
hij zich geen twee keer zeggen. 
“Laat maar zien,” lacht hij.

11-jarige Laura maakt kennis met burgemeester

Uithoorn - Rondom het thema 
Pelgrimage, hebben een aantal 
mensen vorig jaar met elkaar een 
wandeling gemaakt door het Li-
bellebos. Onderweg werd een 
aantal keren stilgestaan bij bij-
zondere plaatsen of teksten die 
waren aangebracht. Deze keer 
nodigt de Raad van Kerken Uit-
hoorn-De Kwakel u uit om te 
wandelen binnen de bebouwde 
kom van Uithoorn, op stap tus-
sen de kerken De Burght en de 
Schutse. Zeg maar een kort ker-
kenpad. Voor onderweg krijgt u 
wat vragen en eenvoudige op-
drachten mee. Zorg dus dat u 
een pen of potlood bij u heeft, of 

een mobieltje waarop u de ant-
woorden kwijt kan. De wande-
ling is woensdag 5 juni . Er kan 
gestart worden vanaf 19.00 uur 
vanaf De Burght aan het Potgie-
terplein. Alles gaat over gebaan-
de wegen en na een uurtje komt 
u dan bij De Schutse aan De Me-
rodelaan, dus vlak bij het winkel-
centrum Zijdelwaard. Om erva-
ringen te delen en bij te komen is 
er in de Schutse, koffi  e en thee en 
voor de kinderen limonade. Een 
mooie gelegenheid om de wan-
deling te doen met het hele ge-
zin. Met de opdrachten en vra-
gen is daar rekening mee gehou-
den.

Kerkenpad in Uithoorn



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
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 HERSTELLEN BESCHADIG-
DE BRUG GREVELINGEN - 
FREES

Vanaf maandag 3 juni begint de 
aannemer met het herstellen van 
de brug Grevelingen - Frees. We 
verwachten dat de brug in de 
week van 17 t/m 21 juni weer in 
gebruik kan worden genomen. 
Na de (bouw)vakantie wordt be-
gonnen met het onderhoud aan 
de acht overige bruggen. We ver-
wachten dat alle werkzaamhe-
den begin oktober 2019 zijn afge-
rond. Informatie over deze werk-
zaamheden kunt u terugvinden 
op www.uithoorn.nl/werkinuitvoe-
ring. De gemeente heeft een ge-
specialiseerd bedrijf opdracht ge-
geven om de brug te onderzoe-
ken. Nu we de oorzaak weten, 
kunnen we de brug herstellen vol-

gens de huidige regels en hierbij 
rekening houden met het gebruik 
van de gemeentelijke dienstvoer-
tuigen. De gemeente heeft een 
vakspecialist (bedrijf) de opdracht 
gegeven de brug te herstellen. Zij 
hebben veel ervaring met de ver-
schillende herstelwerkzaamhe-
den die bij deze klus nodig zijn. 
Naast deze brug worden ook de 
acht andere houten bruggen in de 
G- en F-buurt in Meerwijk-Oost 
opgeknapt. De brug Grevelingen 
- Frees is voor een korte perio-
de (maximaal 2 weken) afgeslo-
ten. We kunnen nog niet laten we-
ten wanneer welke brug wordt af-
gesloten vanwege herstelwerk-
zaamheden. We houden u op de 
hoogte via www.uithoorn.nl/werki-
nuitvoering of via onze social me-
diakanalen.

Werk in uitvoering

Evenementen in Uithoorn
1 en 2 juni Amsterdam Open International 
 Canoepolo Tournament 
9 juni Fietstoertocht Cycle Tour
9 en 10 juni Foodtruckfestival
12 juni Buitenspeeldag De Scheg en Oranjepark
15 juni Kwakel Open Air
22 en 23 juni Midzomeravond Festival
22 en 23 juni  Nederlands Kampioenschap Kanopolo
28 juni Hardloopwedstrijd Rondje Zijdelmeer
28 t/m 30 juni Amstelland Festival
6 juli Fietstoertocht Le Tour Ride
21 juli All American Sunday
31 juli t/m 4 aug Polderfeest
3 augustus Zomermarkt
23 augustus Foodtruckfestival
6 t/m 8 sept  3 Nations Cup BMX 2019
28 sept Red Ball Express
9 november Kadomarkt

- 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?

Kinderen van gescheiden ou-
ders een cursus kunnen vol-
gen waar zij ‘lotgenootjes’ ont-
moeten en een steuntje in de 
rug krijgen? Uit elkaar gaan 
brengt niet alleen voor de part-
ners stress met zich mee. 
Ook voor de kinderen levert 
het spanningen op. De perio-
de voor de scheiding is voor 
hen onzeker. Kinderen moe-
ten vaak één van hun ouders 
missen, moeten verhuizen 
of steeds van huis wisselen, 
soms wennen aan een nieu-
we partner van een ouder. Al 
deze veranderingen veroorza-
ken bij de kinderen emoties, 

onzekerheid en spanning. Uit-
hoorn voor Elkaar gaat daarom 
de cursus ‘Als je ouders schei-
den’ aanbieden voor kinderen 
van 9 t/m 12 jaar. 

Aanmeldingen via Ouder 
& kind Adviseur Ilona van 
Tongeren 06-20718748 of 
maatschappelijk werker 
Jasmina Barisic: 
06-23053773 of per mail 
j.barisic@participe.nu of 
i.van.tongeren@participe.nu
De cursus vindt plaats bij 
voldoende aanmeldingen.

(Financiële) ondersteuning 
voor lokale initiatieven
Een leuk idee of initiatief? En 
heeft u hier (financiële) onder-
steuning bij nodig? In Uithoorn 
zijn naast de gemeente verschil-
lende organisaties actief die al-
lerlei vormen van ondersteuning 
bieden. 
Denk aan bijvoorbeeld Stichting 
Burgemeester Kootfonds. De 
stichting verleent financiële steun 
aan verenigingen, instellingen, 
organisaties en personen die bin-
nen de gemeente werkzaam zijn 
op het gebied van sport, cultuur 
en sociaal-maatschappelijke acti-
viteiten. Zij kunnen op grond van 
hun activiteiten n financiële po-
sitie, aanspraak maken op steun 
van de stichting. Maar in Uithoorn 
kunnen inwoners en onderne-

mers ook aankloppen bij het Ini-
tiatievenfonds. Het Initiatieven-
fonds wil inwoners en organisa-
ties van Uithoorn en De Kwakel 
stimuleren maatschappelijke ini-
tiatieven te ontplooien. Naast de-
ze twee, zijn er nog meer fondsen 
die aangesproken kunnen wor-
den. Meer informatie op www.uit-
hoorn.nl en tik als zoekopdracht 
‘ondersteuning bij initiatieven’ in.

Lever klein chemisch afval 
apart in
Klein chemisch afval (kca) is 
een verzamelnaam voor ver-
schillende soorten gevaarlijk af-
val, van spaarlampen en batte-
rijen tot gootsteenontstopper en 
verf. Lever klein chemisch afval 
altijd op de juiste manier in. Een 
groot deel van de (schadelijke) 
stoffen in kca kan worden her-
gebruikt. Daarvoor is het belang-
rijk dat u het kca gescheiden in-
levert: het kan dan op de juiste 
manier worden verwerkt. Stoffen 
die niet geschikt zijn voor recy-
cling worden onder speciale om-
standigheden verbrand of gestort, 
zodat ze geen schade toebren-
gen aan het milieu. Als kca bij het 
restafval komt, kan het verschil-
lende problemen geven: sommi-
ge stoffen kunnen – in combina-
tie met elkaar of met een batterij – 
brandgevaar veroorzaken, ande-
re stoffen vervuilen de lucht, bo-
dem of het grondwater als ze met 

het restafval worden verbrand of 
gestort. Bij het scheidingsdepot 
hebben we een aparte inzameling 
hiervoor om te voorkomen dat ze 
tussen het restafval komen. Lever 
uw klein chemisch afval apart in. 
Batterijen kunt u ook apart bij di-
verse winkels in de gemeente in-
leveren. Als u twijfelt, kijk dan op 
www.afvalscheidingswijzer.nl of 
vraag het aan de medewerkers 
van het scheidingsdepot.
 
Wat hoort bij klein chemisch 
afval?
Het gaat om onder andere spuit-
bussen, accu’s, batterijen, motor-
olie, bestrijdingsmiddelen, goot-
steenontstopper, kwikthermo-
meters, lampenolie, medicijnen, 
spaarlampen, tl- en LED-lampen, 
verf en verfproducten (verdunner, 
reiniger, afbijtmiddel). Kijk voor 
meer informatie op www.uithoorn.
nl/kca

Onder grote belangstelling van 
de toekomstige bewoners en be-
trokken partijen is op woensdag 
15 mei de bouw van 76 koopwo-
ningen Wijdelande in Uithoorn be-
gonnen. Wethouder Bouma heeft 
in het kader van de officiële han-
deling samen met Eltjo Bouw-
man (directeur wonen van Blauw-
hoed), Wim Looijen (adjunct di-
recteur van AM), Pim de Boer (di-
recteur van BAM) en de aanwezi-
ge kinderen een puzzel in elkaar 
gezet. 
“Wij zijn trots dat wij de nieuwe in-
woners van Wijdelande de meest 
moderne woning aanbieden, gas-
loos, energiezuinig en klimaat-
adaptief (aangepast op het kli-
maat). Ook nodig ik alle inwo-

ners van Wijdelande uit om mee 
te doen in het participatieproces. 
Uithoorn is niet van de gemeente 
maar van u ” zo zegt Wethouder 
Hans Bouma. Daarna werd het 
feestelijke moment gevierd met 
een drankje en een hapje. Voor 
de toekomstige bewoners was 
het bij uitstek de gelegenheid om 
uitgebreid kennis te maken met 
hun nieuwe buren. Het totaalpro-
gramma van de 400 woningen, 
die in het gebied Legmeer-West 
fase 4,5 en 6 worden gebouwd, 
bestaat uit koopwoningen, huur-
woningen voor de midden seg-
ment in de vrijesector en sociale 
woningbouw. Het nieuwbouwpro-
ject Wijdelande bestaat uit alleen 
koopwoningen.

Bouw 76 woningen van 
Wijdelande in Uithoorn 

 

Informatiebijeenkomst 
bouwactiviteiten 
N
Het slopen van 29 huurwonin-
gen aan de t. oze aan en gr. 
Noordmanlaan gaat voorspoedig. 
Op deze plek bouwt woningcorpo-
ratie Eigen Haard straks 40 nieu-
we eengezinswoningen. Eigen 
Haard organiseert hierover een 
informatiebijeenkomst op dinsdag 
11 juni in Bistro 9 aan de Drecht-
dijk 9 in de Kwakel. U bent wel-
kom vanaf 19.15 uur, om 19.30 

uur begint de bijeenkomst. Om-
wonenden zijn hiervoor per brief 
uitgenodigd.

Tijdens de bewonersbijeenkomst 
laat Eigen Haard de tekeningen 
zien van de nieuwe woningen. 
Ook is te zien welke route het 
bouwverkeer neemt om al het ma-
teriaal af te leveren op de bouwlo-
catie en wat de planning is.

Vanaf nu zijn de ondergrondse 
gf-restcontainers (groente-, fruit- 
en restafval) voorzien van stic-
kers met handige tips. Wat moet 
u doen als de ondergrondse con-
tainer vol of stuk is, waar mag het 
tuinafval in, wat doet u met grof-
vuil en het groente- en fruitafval. 
Deze tips staan allemaal op de 
sticker. 
- Is de ondergrondse container stuk of vol? Bel (0297) 513111 
 en geef het containernummer door;
- Tuinval? In het tuingroendepot;
- Grofvuil? Zet het niet naast de container, bel (0297) 513111 
 en laat het ophalen;
- Groente- en fruitafval? Mag ook in deze container.
Als u meer wilt weten over afvalinzameling, 
kijk op www.uithoorn.nl/afval.

Sticker op ondergrondse 
gf-restcontainer



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. Het 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. U wordt dat ‘automatisch’ geïnformeerd over besluiten uit de ge-
meente Uithoorn.

 TER INZAGE
- Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Mgr. Noordmanlaan, De 

Kwakel. Beroepsperiode van 16 mei tot en met 26 juni 2019. Inlichtin-
gen bij de afdeling wonen en werken, de heer L. Schuyt, (0297) 513111.

- Voorgenomen verkeersbesluit instellen parkeerschijfzone Marijnen-
laan/Gerbrandylaan. Inzageperiode van 29 mei tot en met 3 juli 2019 
ter inzage in het gemeentehuis van Uithoorn. Inlichtingen bij de afde-
ling buurt (0297) 513111.

- Begroting van de gemeenschappelijke regeling GGD Amsterdam-Am-
stelland. Inzageperiode tot en met 27 juni 2019. Inlichtingen bij afdeling 
Samenleving, mevr. A. Lelijveld (0297) 513111.

 (OMGEVINGS) VERGUNNINGEN EN 
 OVERIGE BEKENDMAKINGEN
INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING
Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.
De Kwakel
- 2019-036306, Pastoor C. Vasselaan 9, het plaatsen van een dakkapel 

(ontvangen 19-5-19);
- 2019-037435, Kerklaan 28, het vervangen van handelsreclame (ont-

vangen 20-05-2019).
Uithoorn
- 2019-035321, Thorbeckelaan 8, het plaatsen van een dakkapel (ont-

vangen 13-05-2019);
- 2019-036298, Chemieweg, het bouwen van 10 bedrijfsunits (ontvangen 

16-05-2019);
- 2019-037439, Thamerlaan 2, het maken van een aanbouw (ontvangen 

20-05-2019).

VERGUNNINGVRIJ / INGETROKKEN AANVRAGEN
De Kwakel
- 2019-030993, Noorddammerweg 17, het verbouwen van het bestaan-

de gebouw tot 10 woonunits (ingetrokken 22-05-2019);
- 2019-031038, Poelweg 44, het bouwen van het nieuwe woning (inge-

trokken 22-05-2019);
- 2019-036306, Pastoor C. Vasselaan 9, het plaatsen van een dakkapel 

(vergunningvrij 22-05-2019).
Uithoorn
- 2019-027556, Koolmees 1, het plaatsen van een fi etsenschuur in de 

voortuin (ingetrokken 15-05-2019).

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
- 2019-021053, Iepenlaan 15, het veranderen en uitbreiden van de wo-

ning (verzonden 22-05-2019;
- 2019-023453, Poelweg 40, het aanpassen van de gevel en het toevoe-

gen van een verdieping (verzonden 24-05-2019.
Uithoorn
- 2019-030994, Brederolaan 12, het realiseren van een dakrenovatie met 

isolatie (verzonden 15-05-2019;
- 2019-031032, Admiraal de Ruyterlaan 8D, het plaatsen van een dakka-

pel aan de voorzijde van de woning (verzonden 15-05-2019);
- 2019-031085, Ganzendiep 4, het wijzigen van de voorgevel en het re-

aliseren van een aanbouw (verzonden 16-05-2019);
- 2019-014743, Sportlaan 17, het tijdelijk gebruiken van het bouwwerk 

als supermarkt (verzonden 17-05-2019).
- 2019-023448, Iet Stantsweg 7, het plaatsen van een schuurtje in de zij-

tuin, (verzonden 06-05-2019);
- 2019-027565, Herman de Manlaan 14, het legaliseren van een con-

structieve wijziging, (verzonden 23-05-2019).

 OVERIGE VERGUNNINGEN
INGEDIENDE AANVRAGEN OVERIGE VERGUNNING
Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.
De Kwakel
-  2019-036092, Evenemententerrein De Kwakel, evenementenvergun-

ning Polderfeest van 31 juli t/m 4 augustus 2019 (ontvangen 15-05-
2019);- 2019-035515, Evenemententerrein De Kwakel, evenementen-
vergunning Red Ball Express op 28 september 2019 (ontvangen 14-
05-2019).

Uithoorn
- 2019-036047, Eendracht 4, Barbecue voor Tafeltennisvereniging VDO 

op 16 juni 2019 (ontvangen 15-05-2019);
- 2019-03576, Arthur van Schendellaan 100E, evenementenvergunning 

Buitenspeeldag 2019 op het speelveld op 12 juni 2019 van 14.00 tot 
16.00 uur (ontvangen 14-05-2019)

- 2019-037126, Randhoornweg 90, evenementenvergunning 3 Nations 
Cup BMX 2019 van 6 t/m 8 september 2019 (ontvangen 21 mei 2019)

- 2019-037173, Zijdelveld, evenementenvergunning hardloopwedstrijd 
Rondje Zijdelmeer op 28 juni 2019 (ontvangen 21-05-2019)

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
- 2019-027159, Vuurlijn 51, evenementenvergunning Sport en Spel 

weekend van 31 mei tot 2 juni 2019 (verzonden 16-05-2019);
Uithoorn
- 2019-021118, Oranjepark, evenementenvergunning Jantje Beton Bui-

tenspeeldag op 12 juni 2019 van 13.30 tot 17.00 uur (verzonden 14-05-
2019)

- 2019-016980, Dorpsstraat 47, exploitatievergunning Prosciutto di Am-
sterdam t/m 16 mei 2021 (verzonden 16-05-2019)

- 2019-028940, Dorpsstraat 47, drank- en horecavergunning Prosciutto 
di Amsterdam (verzonden 16-05-2019)

- 2019-011160, Randhoornweg, Evenemententerrein Legmeer-West, 
evenementenvergunning Amstelland Festival van 28 t/m 30 juni 2019 
(verzonden 23-05-2019)

- 2019-011162, Randhoornweg, Evenemententerrein Legmeer-West, 
ontheffi ng artikel 35 Drank- en horecawet tijdens het Amstelland Festi-
val van 28 t/m 30 juni 2019 (verzonden 23-05-2019)

- 2019-015186, Grevelingen 34, exploitatievergunning horecabedrijf Mai-
son Vincocerf t/m 23 mei 2022 (verzonden 23-05-2019).

OVERIGE BEKENDMAKINGEN
Uithoorn
- 2019-031158, Faunalaan (bouwterrein Van Wijnen, verklaring van geen 

bezwaar voor het organiseren van de Dag van de Bouw op 15 juni 2019 
(verzonden 23-05-2019).

 OVERIGE BEKENDMAKINGEN
BELEIDSREGELS VASTGESTELD ‘SANCTIESTRATEGIE EN 
HOOGTE DWANGSOM’
Het college van burgemeester en wethouders maken bekend dat de be-
leidsregels sanctiestrategie en hoogte dwangsommen zijn gewijzigd. Het 
betreft een aanvulling vanwege gewijzigde wet- en regelgeving en wijzi-
ging in hoogte dwangsommen. Door het wijzigen van de richtlijnen hoogte 
dwangsommen ontstaat duidelijkheid en transparantie over de wijze waar-
op het college handhaaft alsmede over de hoogte van dwangsommen in 
relatie tot de overtreding. In bijzondere situatie kan voor deze beleidsre-
gels worden afgeweken. Tegen het vaststellen van beleidsregels is geen 
bezwaar of beroep mogelijk. 

BEKENDMAKING VOORGENOMEN VERKEERSBESLUIT INSTELLEN 
PARKEERSCHIJFZONE MARIJNENLAAN / GERBRANDYLAAN
Burgemeester en wethouders van gemeente Uithoorn zijn voornemens 
een verkeersbesluit te nemen om een parkeerschijfzone met een parkeer-
duurbeperking van één uur, op weekdagen tussen 09.00 en 18.00 uur in 
de Marijnenlaan en een parkeerverbod aan de Noordzijde van de Gerbran-
dylaan in te stellen.
Ter inzage
Voordat er een defi nitief besluit genomen wordt, kunnen belanghebben-
den een zienswijze over dit voorgenomen verkeersbesluit in dienen. Het 
voorgenomen verkeersbesluit met bijlagen ligt van 29 mei t/m 3 juli 2019 
ter inzage in het gemeentehuis van Uithoorn. Ook is het voorgenomen ver-
keersbesluit met bijlage in te zien via de gemeentelijke website. Zienswij-
zen moeten schriftelijk worden ingediend o.v.v. zaaknummer 2019-035438.

GGD BEGROTING
De begroting van de gemeenschappelijke regeling GGD Amsterdam-Am-
stelland ligt tot 27 juni 2019 tijdens openingstijden voor een ieder ter inza-
ge bij de receptie van het gemeentehuis aan de Laan van Meerwijk 16 te 
Uithoorn.

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

Expositie Flora bij
Crea Uithoorn
Uithoorn - Het cursusseizoen bij 
Crea Uithoorn is weer ten ein-
de en dat laten ze zien met een 
eindexpositie aankomend week-
end. Het was een geslaagd jaar, 
met verschillende creatieve cur-
sussen in veel richtingen zo als 
tekenen, schilderen, pottenbak-
ken, beeldhouwen,  fotografie en 
edelsmeden. Nieuw dit jaar is een 
overkoepelend thema waar alle 
cursisten aan mee konden doen. 
Het thema van dit jaar was “Flo-
ra”. Naast het gewone werk van 
de cursisten werd er gevraagd 
of zij één werkstuk met dit the-
ma wilden maken. Dit werk wordt 
aankomend weekend 1 en 2 ju-
ni tentoongesteld zodat familie, 

vrienden en iedereen die geïn-
teresseerd is, kan zien wat voor 
een mooie dingen er bij Crea ge-
maakt worden. In september gaat 
het nieuwe seizoen van start en 
deze keer zal er ook een nieuw 
thema bedacht moeten worden. 
Heeft u een mooi idee voor een 
thema , dan kunt u dit op de ex-
positie aangeven en degene 
met het uitgekozen thema ont-
vangt een leuke creatieve prijs. U 
bent zaterdag 1 en zondag 2 ju-
ni welkom tussen 12.00  en 17.00 
uur. De officiële opening is za-
terdag 14.00 uur. Kom ook zeker 
met uw kinderen of kleinkinde-
ren, want niet alleen heeft Crea 
ook erg leuke cursussen potten-

bakken en schilderen voor kinde-
ren, maar elke bezoeker krijgt een 
tegoedbon, van 15% korting per 
tafel,  bij het Pannenkoekenfort. 
Het Pannenkoekenfort is net als 
Crea te vinden in het Fort aan de 
Dracht, Grevelingen te Uithoorn.

Stichting AED Uithoorn ontvangt 
schenking van lionsclub
Uithoorn - De Lionsclub Uit-
hoorn heeft afgelopen zondag 
19 mei een Lady’s Ride georga-
niseerd, een autotourtocht in de 
omgeving. Dit was een geweldig 
succes. De opbrengst van deze 
Lady’s Ride was bestemd voor de 
Stichting AED Uithoorn. Aan het 
eind van de dag werd een cheque 
overhandigd van € 3.500,00. 
De Stichting AED Uithoorn wil 
de Lionsclub Uithoorn nogmaals 
hartelijk danken voor deze schen-

king. Hiervan kunnen weer AED’s 
worden aangeschaft, die ge-
plaatst worden bij vrijwilligers 
van de Stichting. De Stichting 
AED Uithoorn kan ook nog steeds 
vrijwilligers gebruiken in een aan-
tal delen van Uithoorn, om een 
goede dekking te hebben, name-
lijk in de omgeving van de burge-
meester van Meetelenstraat, de 
omgeving Bertram en Bieslook 
en de nieuwe wijken in Legmeer 
West. Hebt u interesse neem dan 

contact op met de secretaris van 
de Stichting, Ria van Geem via 
aed-uithoorn@live.nl.
De Stichting traint de vrijwilligers 
3x per jaar. Ieder jaar moet men 
zijn competentie bewijzen en een 
keer per jaar oefent de Stichting 
samen met Ambulance Amster-
dam en Brandweer Uithoorn om 
goed op elkaar ingespeeld te zijn 
en te blijven. Dit jaar is deze oefe-
ning gepland op 5 juni a.s. in de 
brandweerkazerne van Uithoorn.

VVD komt als grootste 
partij uit de bus
Uithoorn – De VVD is met 20,6 
procent van de stemmen als 
grootste partij uit de bus geko-
men tijdens de verkiezingen voor 
het Europeese Parlement in Uit-
hoorn. Ook de PvdA, die landelijk 
de grootste werd, deed het met 
17,9 procent goed. Forum voor 
Democratie werd de derde par-
tij met 15,5 procent. Ruim 44 pro-
cent van de stemgerechtigden 
ging op donderdag 23 mei naar 
de stembussen. Met dit percenta-
ge zit Uithoorn iets boven het lan-

delijk gemiddelde. De opkomst 
was ook stukken hoger dan die in 
2014, toen nog 39,31 procent van 
de kiezers hun stem liet horen.

Experiment
Uithoorn heeft dit jaar meege-
daan aan het experiment ‘cen-
traal tellen’. Dit houdt in dat op 
de stembureaus op de avond 
van de verkiezing alleen nog ge-
teld wordt op partijniveau. Het 
splitsen van de voorkeurstem-
men op de kandidaten gebeurt 

de volgende dag op een centra-
le plek. In het geval van Uithoorn 
is dat de raadzaal van het ge-
meentehuis. Voor het centraal tel-
len wordt een nieuwe groep tel-
lers aangesteld. Het centraal tel-
len voor de Europese verkiezin-
gen was op maandagochtend. 
Dit in verband met het feit dat de 
aangesloten bij Europese Unie tot 
zondag de tijd hadden de verkie-
zing te organiseren.
De volledige uitslag is te lezen op 
www.uithoorn.nl.
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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

Regio - Op vrijdag 24 mei had af-
deling Uithoorn/Amstelhoek van 
de Zonnebloem een gezellig len-
te uitje georganiseerd. Met 29 
gasten en 8 vrijwilligers vertrok 

de (rolstoel)bus om half 11 vanaf 
het Potgieterplein naar de prach-
tige Orchideeën Hoeve in Luttel-
geest. Best een stukje rijden, dus 
de lunch die klaar stond bij aan-

komst smaakte dan ook heer-
lijk. Daarna was er alle tijd om de 
hoeve te bewonderen. Wat was 
er veel te zien. Niet alleen orchi-
deeën, maar ook een tropisch re-
genwoud met bruggetjes, kron-
kelpaadje en watervallen en een 
kleurrijke zwevende bloemen-
tuin. Ook raakten we niet uitge-
keken op de vele dieren. Er wa-
ren grote vissen, schildpadden, 
vogels, flamingo’s, apen en in de 
vlindertuin vlogen de mooiste 

Op stap met de 
Zonnebloem

vlinders rond. Schitterend hoe 
deze hoeve is aangelegd. De tijd 
vloog dan ook om.Voor vertrek 
stond er nog een lekker kopje 
met een gebakje klaar. Moe maar 
zeer voldaan vertrokken we eind 
van de middag weer richting Uit-
hoorn. Bij aankomst op het Pot-
gieterplein werd iedereen nog 
verrast met een mooie orchidee 
om mee naar huis te nemen. Het 
was een geweldige dag!

Met de Pinksterdagen:
Foodtruck Festival in 
Uithoorn
Regio - Het Foodtruck Festival 
Tjoeke Tjoeke Food Food  komt 
tijdens het Pinksterweekend op 
9 en 10 juni naar Uithoorn! Ga 
op smakelijke ontdekkingsreis 
en check in bij de leukste mobie-
le keukens. Maar liefst 20 enthou-
siaste Foodtruckers maken voor 
jullie de meest heerlijke gerech-
ten. Het Evenemententerrein aan 
de Legmeer West wordt dit week-
end 1 groot openluchtrestau-
rant waar elke smaakpupil Brui-
send geprikkeld wordt! Ook ve-
gan, biologisch, glutenvrij en ve-
getarisch aanbod is er volop te 
vinden. De Foodtruck events van 
Evenementenorganisatie Brui-
send staan voor informeel en een 
ongedwongen knusse sfeer, ge-
varieerd ambachtelijk aanbod, lo-
kale betrokkenheid, 
kindervermaak, duurzaam en het 
ons kent ons gevoel!
Het ons kent ons gevoel:
Op dit Foodtruck Festivals creë-
ren ze een informele en knusse 
sfeer. Het voelt als een grote on-
gedwongen familiebijeenkomst 
waar iedereen het leuk vindt om 
elkaar weer eens te zien en te 
spreken.  En wat is leuker om met 
elkaar te kletsen in een Bourgon-
dische omgeving met de leukste 
mobiele keukens en bruisende 
drankjes? 

Gevarieerd aanbod:
De trucks worden met zorg  ge-
selecteerd.  Er staan dan ook en-
kel unieke deelnemers! Ben je dol 
op lekker eten en ontdek je graag 

nieuwe gerechten? Ze serveren 
gerechten uit verschillende we-
relddelen. Van Mexicaanse BBQ-
worstjes tot Spaanse churros, van 
Franse wijnen tot Indonesisch 
Streetfood! Maar ook kenmer-
kend Nederlandse paling, zalm 
en tosti’s en Italiaans ijs en cap-
puccino zijn er op het Food Fes-
tival te vinden!

Ga op een smakelijke 
ontdekkingsreis en 
check in bij o.a.:
•	 Barplanet:	Flammkuchens
•	 Bommelbeef:	Broodjes	burger	

en biefstuk
•	 Le	Tour	du	Vin:	wijnen	en	Pro-

secco
•	 De	 Bamboehut:	 Indo	 Street-

food, bami, nasi en saté
•	 Eetfestijn:	wafels
•	 Good	 Times	 Events:	 Broodjes	

Merquez, schnitzel en Mexi-
caanse worst en vega spicy 
tempé

•	 Crêpes	 van	 Tony:	 hartige	 en	
zoete	crêpes

•	 Sisterfood:	 Quarkini’s/kwark-
bollen

•	 Bonbini	 Kitchen:	 pasteitjes	
met vlees en vis, maaltijden 
met kip, loempia en aardap-
peltjes

•	 Coffee	Babes:	koffie	en	thee
•	 Pofferchikies:	 poffertjes	 met	

diverse toppings
•	 De	 Ambachtelijke	 Hobbyro-

ker: gerookte paling en zalm, 
broodjes makreel, mosselen

•	 Minnies:	tosti’s	en	panini’s
•	 IJssalon	 Vivaldi:	 Ambachte-

lijk Italiaans schepijs uit eigen 
keuken

•	 Esta	Loco:	Frietjes	met	huisge-
maakt stoofvlees

•	 Martinius:	Spaanse	churros	en	
kippeling

•	 Hosanna	 Catering:	 Surinaam-
se broodjes met bakkeljauw, 
pindasoep en rotirol

•	 Bij	 de	 bar	 haal	 je	 Bruisende	
biertjes, ook in 0.0% , diverse 
frisdranken en Slush Puppy.

Duurzaam ondernemen:
De organisatoren van Bruisend 
hebben onlangs de “Plastic Pro-
mise” getekend. Dit houdt in dat 
ze hun events met nog meer aan-
dacht voor het milieu gaan orga-
niseren. Dit houdt in dat ze af-
scheid nemen van de plastic be-
kers, in plaats daarvan werken ze 
met hardcups, dit doen ze om het 
zwerfafval	 tegen	 te	 gaan.	 Je	 be-
taalt eenmalig een bedrag voor 
dit festivalglas, deze kun je als 
aandenken meenemen naar huis! 
Ook plastic muntjes komen het 
event niet op, je kunt overal be-
talen	met	Pin	of	Cash.	Daarnaast	
zorgen ze ervoor dat het terrein 
schoner wordt achter gelaten dan 
hoe	ze	het	aantroffen!

Kindervermaak:
Uiteraard wordt er ook weer dit 
jaar aan de kids gedacht en daar-
om is er kindervermaak voor di-
verse leeftijden te vinden. Voor 
de hele kleintjes is er de Little Tiny 
draaicarousel en de zweefmolen. 
Voor de iets grotere kinderen de 
kop van jut en een uitgebreide 
spelwagen waar van alles te doen 
én te winnen is! Het evenement 
wordt dus gehouden 9 en 10 ju-
ni en wel van 12.00 tot 20.00 uur 
op het evenementencomplex 
Legmeer West in Uithoorn ( Naar 
sportpark Legmeervogels)

30 jaar Sijbrants & van Olst:
Anne & Valentin-Dagen en 
proosten met prosecco!
Regio	 -	 Muus	 Sijbrants	 en	 Coen	
van Olst vieren het 30-jarig jubi-
leum van Sijbrants & van Olst Op-
tiek op feestelijke wijze. Op 31 
mei vanaf 16.00 uur en op 1 ju-
ni staat de winkel in Uithoorn ge-
heel in het teken van het onder-
scheidende Franse merk Anne & 
Valentin. Naast de complete col-
lectie monturen kun je kennisma-
ken met de nieuwe zonnebrillen-
collectie van dit stijlvolle merk. 
Met een Anne & Valentin-bril op 
je neus laat je zien wie je bent: 
vrolijk, fantasievol en uniek. Alles-
behalve een grijze muis! 

Gratis prosecco bij aanschaf 
van een Anne & Valentin-bril
Omdat Sijbrants & van Olst het 
30-jarig jubileum graag samen 
met hun klanten vieren, geven ze 
op de speciale Anne & Valentin-
dagen bij aankoop van een mon-
tuur of zonnebril van dit merk 
een bruisend cadeau weg: een 
heerlijke fles Bepin de Eto prosec-
co. Deze toegankelijke prosecco 

kenmerkt zich door tonen van va-
nille, hazelnoot, exotisch fruit en 
frisse citruszuren. 

Gratis
Gratis Hoya-brillenglas bij Anne & 
Valentin-zonnebril op sterkte
Voor wie kiest voor een zonnebril 
op sterkte met een montuur van 
Anne & Valentin en glazen van 
Hoya, is er een spectaculaire ac-
tie: Sijbrants & van Olst geeft één 
brillenglas cadeau! Hoya zonne-

glazen zijn verkrijgbaar in diver-
se kleuren, zowel in enkelvoudige 
als multifocale uitvoering. 
Sijbrants & van Olst Optiek is al 30 
jaar hét adres voor optimale oog-
zorg en een brede collectie mon-
turen en zonnebrillen van top-
designers als Theo, Paul Smith, 
Oliver	Peoples	en	Lindberg.	Kom	
op  vrijdag 31 mei (vanaf 16.00 
uur) of zaterdag 1 juni naar de 
winkel aan de Dorpsstraat 32 in 
Uithoorn en vier het jubileum 
mee op de Anne & Valentin-Da-
gen! 

Sijbrants & van Olst Optiek 
Dorpsstraat 32, Uithoorn.telefoon 
0297 540777. Sluisplein 1, Ouder-
kerk a/d Amstel | telefoon 020 
4966082. Volg ons op Facebook.

Opkikker ambassadeurs
Noa en e  en  
speciale onderscheiding
Uithoorn - Noa en Sem (9 en 12) 
uit Uithoorn hebben afgelopen 
zondag, samen met hun gezin, 
kunnen genieten van de specia-
le Ambassadeursdag in Attractie-
park Slagharen. Deze dag werd 
hen aangeboden door Stichting 
Opkikker. Voor hun werd deze 
dag extra bijzonder, toen zij naar 
voren werden geroepen. Wat 
bleek? Zij kregen de exclusie-
ve Opkikkermedaille opge-
speld, omdat zij zich zo inzetten 
voor hun lotgenootjes!
Noa en Sem hebben in het ver-
leden samen met hun gezin een 
Opkikkerdag meegemaakt, om-
dat ziekte veel impact heeft op 
het dagelijks leven van het he-
le gezin. Zij zetten zich sindsdien 
in voor Stichting Opkikker als Op-
kikker ambassadeurs. Op die ma-
nier hopen zij ook andere gezin-
nen te kunnen helpen. Dit is niet 
onopgemerkt gebleven! Zater-
dag werden Noa en Sem tijdens 
de ceremonie naar voren geroe-
pen om de speciale Opkikkerme-
daille in ontvangst te nemen.
 
Opkikkerdag
Stichting Opkikker zet zich in om 
gezinnen met een ziek kind een 
langdurige positieve boost te ge-
ven. Nadat zij een Opkikkerdag 
beleefd hebben - een dag vol ver-
rassingen, leuke activiteiten, ont-

spanning en weer even écht sa-
men zijn met het hele gezin - krij-
gen de kinderen de mogelijkheid 
om ambassadeur van de stichting 
te worden. Door het ambassa-
deurschap probeert de stichting 
deze kinderen trots, eigenwaar-
de, verantwoordelijkheid, sociaal 
contact en kracht te geven. Met 
als uitgangspunt de transforma-
tie van patiënt naar ambassadeur. 
Zij zetten zich geheel vrijblijvend 
op allerlei manieren in om hun 
lotgenootjes, dus andere gezin-
nen met een ziek kind, ook een 
Opkikker te geven! Wat zij doen? 
Van het houden van een spreek-
beurt tot het ophalen van geld 
door middel van het organiseren 
van een actie.

Bedankt
De Ambassadeursdagen zijn een 
jaarlijks terugkerend evenement 
van Stichting Opkikker om am-
bassadeursgezinnen weer een 
moment van ontspanning aan 
te bieden en hen te bedanken 
voor wat zij allemaal doen. Dit 
jaar vond dit evenement plaats 
in Attractiepark Slagharen. In to-
taal ontvingen we op zaterdag 18 
en zondag 19 mei 1150 gezinnen. 
Dit weekend is voor de gezinnen 
een jaarlijks lichtpuntje en is een 
uitermate geschikt moment voor 
lotgenotencontact.
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Bilderdijkhof 1 
Uithoorn

Tel. 0297-567209

WEEKAGENDA PARTICIPE
YOGA OP DE STOEL
Yoga op de stoel is voor ieder-
een toegankelijk die niet op de 
mat kan liggen maar wel graag 
de positieve effecten van Yo-
ga wil ervaren. We doen yo-
gahoudingen, ademhalingsoe-
feningen en ontspanningsoe-
feningen of meditaties. De les-
sen zijn geschikt voor mensen 
die niet lang kunnen staan, li-
chamelijke beperkingen heb-
ben, chronisch ziek zijn of her-
stellend zijn van een operatie. 
Tijdens de les bekijken we wat 
voor jouw lichaam mogelijk is 
en ervaar je de grenzen van je 
eigen lichaam. Zodat je deze 
beter kan herkennen en er an-
ders mee leert omgaan.
Vrijdagmiddag van 13:00 tot 
14:00 uur in Wijkcentrum Bil-
derdijkhof. Kom eens langs 
voor een gratis proefles!

CREATIEVE
MAANDAGMIDDAG
Iedere maandagmiddag kunt u 
tussen 13:30 en 15:30 uur in de 
Bilderdijkhof terecht om lek-
ker creatief bezig te zijn in ons 
knip- en kleurcafé. Vanzelfspre-
kend wordt er ook gezellig en 
gezamenlijk een kopje thee 
gedronken. 

ALZHEIMERCAFÉ IN
WIJKCENTRUM
BILDERDIJKHOF
6 JUNI 2019 OM 19:30 UUR
(INLOOP VANAF 19:00 UUR) 

Gespreksleider Caroline Vrij-
bergen zal spreken met Corry 
Brouwer, mantelzorg makelaar 
bij Mantelzorg & Meer en Ad-
dy de Jager, casemanager bij 

Amstelring, over de regels in 
de zorg. Als je de diagnose de-
mentie krijgt wordt je ook ge-
confronteerd met de wetten 
en regelingen in de zorg. He-
laas zijn die wetten en rege-
lingen niet allemaal even hel-
der en inzichtelijk. Bovendien 
verschuilen ze zich achter voor 
de leek betekenisloze afkortin-
gen. En er komt al genoeg op 
je af zonder dat je je verdiept in 
het zorgdoolhof.
Corry Brouwer en Addy de Ja-
ger geven informatie en uitleg 
over de wetten en regelingen 
waar je mee te maken kan krij-
gen. Waar kom je voor in aan-
merking? Waar heb je recht 
op? Hoe kan je e.e.a. aanvra-
gen? Wat zijn de financiële ge-
volgen? Wie kunnen je onder-
steunen?
Uiteraard is er ruim gelegen-
heid tot het stellen van vragen.

KOFFIEOCHTENDEN IN
DE WIJK
Elke donderdagochtend van 
10:00 tot 12:00 uur in buurtka-
mer Meerwijk. Locatie: KDV Bo-
rus, Eendracht 17, Uithoorn
Donderdag 6 en 13 juni ver-
zorgen de leerlingen van Scho-
lengemeenschap Thamen een 
heerlijk kopje koffie (met iets 
lekkers erbij) voor ALLE buurt-
bewoners. U bent welkom van 
09:30 tot 10:30 uur, Den Uyl-
laan 4 te Uithoorn. Er zijn geen 
kosten aan deze buurtkoffie 
verbonden.
Elke dinsdag (m.u.v. vakanties 
en feestdagen) van 10:00 tot 
12:00 uur buurtkoffie bij de Bo-
venboog, Johan de Wittlaan 
83, Uithoorn

Over ruim 3 weken vindt het 
AmstelProms concert weer 
plaats. Tijdens de vorige edities 
van het concert, waarin pop en 
klassieke muziek elkaar afwis-
selen, heeft het publiek geno-
ten van een scala aan bekende 
muziek, uitgevoerd door een 
groot orkest, een even groot 
koor en regionale zangers en 
zangeressen. Het concert was 
een dermate groot succes dat 
het aanwezige publiek op de 
kade in Uithoorn onvoldoen-
de ruimte had om te kunnen 
staan en het concert goed te 
kunnen beluisteren. Dit jaar 
vindt het AmstelProms concert 
plaats op het evenemententer-
rein, waardoor er meer dan vol-
doende ruimte is om iedereen 
van goede staan- of zitplaats te 
voorzien. Omdat er meer ruim-
te is en er wordt verwacht dat 
er dit jaar nog meer bezoekers 
op het concert afkomen, zijn 
de prijzen van de kaarten ver-
laagd in de voorverkoop. Via 
de website www.amstelproms.
nl kunnen de kaarten vanaf 
heden worden gekocht voor 
€19,50 per persoon. Op de dag 
zelf kosten de kaarten €24,50 
per persoon. Koop dus snel 
uw kaart voor AmstelProms 
en verzeker uzelf van een goe-
de zitplaats waarvandaan u het 
concert goed kunt volgen.
 
Voorprogramma start 
om 18:00 uur
Op het evenemententerrein 
wordt een podium gebouwd 
met de zitplaatsen op korte af-
stand om alles goed te kunnen 
zien en horen. Het terrein gaat 
al open om 17:30 uur en het 
voorprogramma van Amstel-
Proms wordt vanaf 18:00 uur 
ten gehore gebracht. Tijdens 
het voorprogramma kunt u 

aan een VIP tafel genieten van 
een 4-gangendiner, uitgeser-
veerd door Geniet aan de Am-
stel. Daarnaast kunt u op het 
terrein zelf gebruik maken van 
de bars en eettentjes voor een 
snack of een BBQ-maaltijd ver-
zorgd door Family. 
Tussen 18:00 en 20:00 uur kunt 
u onder het genot van een 
hapje en een drankje luiste-
ren naar heerlijke muziek door 
zangeres Juuzz. Vanaf 20:00 
uur wordt het toneel klaarge-
maakt voor het concert dat om 
20:30 uur start. Tijdens het con-
cert kunt u ontspannen genie-
ten van de zomerzon en met 
een drankje in uw hand mee-
zingen. Het belooft weer een 
zeer mooie avond vol met be-
kende muziek te worden.
 
Winnend 
Songfestivalnummer 
onderdeel van AmstelProms
Nadat bekend was geworden 
dat Nederland dit jaar het Eu-
rovisie Songfestival heeft ge-
wonnen met het nummer Ar-
cade, is de organisatie van 
AmstelProms op zoek gegaan 
naar een arrangement dat van 
dit prachtige nummer dat ge-
schikt is om met een orkest en 
koor uit te kunnen voeren. Ge-
lukkig is dit gevonden en dat 
betekent dat op het laatste 
moment het winnende lied-
je dat werd uitgevoerd door 
Duncan Laurence ook onder-
deel is geworden van Amstel-
Proms.
Naast Arcade worden ook 
nummers uitgevoerd van 
Frank Sinatra, The Beatles en 
The Blues Brothers.
Voor meer informatie en voor 
het bestellen van kaarten kunt 
u terecht op www.amstel-
proms.nl

Voorverkoop 
AmstelProms concert 

op 22 juni gestart

Open Dag Tuin Bram de 
Groote 
Regio - De tuin heeft nog steeds 
veel weg van een kleurig schilder-
spalet. De natte en niet te warme 
periode in april/mei heeft ervoor 
gezorgd dat de planten lang blij-
ven doorbloeien. Intussen groet 
er volop gele lis aan de slootkan-
ten en is de krabbenscheer op-
gedoken. De bijen hebben dank-
zij de bloemenrijkdom gezorgd 
voor volle raten. Met een beetje 
geluk is er op 2 juni verse honing 
in de aanbieding. 
De tulpenboom ofwel Lirioden-
dron tulipifera verdient deze 
maand wat extra aandacht. De-

ze forse boom dankt zijn naam 
aan de vorm van het blad en aan 
de tulpvormige bloemen. Juni is 
de bloeimaand. Op zondag 2 ju-
ni bent u weer van harte welkom 
op onze maandelijkse Open Dag. 
De tuin is open van 13 tot 16 uur. 
De tuin ligt in Uithoorn op de 
hoek van de Boterdijk en Elzen-
laan in Uithoorn. U kunt naar bin-
nen via de zijingang tegenover 
de werkschuur van Landschap 
Noord Holland aan de Elzenlaan. 
Fietsen kunnen worden gestald 
bij de werkschuur. De toegang is 
gratis.

De tuin van Stroomzicht is al een 
reden om te komen. Een tuin met 
prachtige lange zichtlijnen, ter-
rassen en waterpartijen. Altijd 
goed onderhouden. Het hele jaar 
door is daar de Tuinwinkel. Maar 
voor Chazz is die winkel dicht en 
wordt door een ploeg vrijwilligers 
het jazzpodium gebouwd. De 
kramen voor de cateraars worden 
ingericht en de partytenten voor 
alle weersomstandigheden wor-
den opgesteld. De gastvrijheid 
van de bewoners van Stroom-
zicht is geweldig. In de mooie 
tuin is het sowieso goed toeven.

Maar de programmering is ook 
de moeite waard. Op de website 
staat informatie over de bands. 
Als eerste komt Pete Bog’s Big-

band en als tweede Grada & the 
Lounge Factory. Succes verze-
kerd, beide groepen traden al 
eerder op bij Chazz. Het publiek 
genoot met volle teugen van hun 
muziek (zie ook de columns in de 
twee vorige afleveringen van de-
ze krant).
Aan het begin van de avond komt 
Leo’s Drugstore, een swingende 
band en als afsluiter is er de dy-
namische Etta James Experience, 
Er is genoeg om Chazz-voorpret 
te hebben.
Ga naar de website voor foto’s en 
de sfeer van het festival. Op www.
chazz.nl vindt u ook informatie 
over het goede doel van Chazz 
2019 en over de kaartverkoop.

Ria Waal

Het wekelijkse stukje over Chazz 2019, het jazzfestival op Boer-
derij Stroomzicht, Westzijde 50, 1426 AT De Hoef. Op 22 juni van 
16.00 tot 22.00 uur swingt het weer en klinkt er heerlijke mu-
ziek in de mooie, sfeervolle tuin. Er zijn genoeg redenen om naar 
De Hoef te komen: parkeren in het weiland, fijne muziek, relax-
te sfeer en voortreffelijke catering. Kom bijpraten met vrienden, 
een hapje eten en lekker luisteren. 

Zaterdag 22 juni Chazz 
2019 in De Hoef

Diverse activiteiten en verkoop
Ubink houdt open dag
Kudelstaart - Zaterdag 1 ju-
ni opent Handelskwekerij Ubink 
haar deuren weer voor publiek. 
Het is inmiddels een traditie dat 
op de eerste zaterdag van juni 
een open dag gehouden wordt, 
zodat iedereen het uitgebrei-
de assortiment prachtige cactus-
sen en succulenten kan komen 
bewonderen en planten recht-
streeks uit de kas kan aanschaf-
fen. Succulenta Nederland zal de-
ze dag ook haar stands opzetten 
en hun zelf geteelde planten aan-
bieden. Voor de jongste bezoe-
kers organiseert Handelskweke-
rij Ubink deze dag diverse leuke 
activiteiten, zoals een speurtocht 
door de kwekerij. Er kan ook een 
schaaltje met cactussen of succu-
lenten worden gemaakt. De kof-
fie en thee staan klaar. Van 9.00 
tot 16.00 uur zijn belangstellen-

den zaterdag van harte welkom 
bij Handelskwekerij Ubink aan de 
Mijnsherenweg 20.

Bep en Ria blikvanger 
op slotavond BVK

een 2e plaats het seizoen in stijl af 
en dat geldt ook voor Marjan en 
Ben v.d. Broek, die met 59,72% 3e 
werden. Hier was de fles wijn voor 
de laatste plaats, dus de wijn met 
een mogelijk wat wrang smaakje, 
voor Ria en Hans.
C-lijn: Janny Snabel en Ida Knaap 
haalden in de C-lijn de flessen op 
door met 58,33% 1e te worden. 

De 2e plaats was met 56,25% 
voor Ben Terra en Hans Elias, die 
er dus toch weer in slaagden een 
verslagwaardig resultaat te boe-
ken. Matty Overwater en Tiny 
Rijpkema kaartten 55,42% bij el-
kaar en zij werden daarmee 3e. 
Ook hier een fles wijn voor de 
nummers laatst en dat waren Atie 
en Huub.

Sans Rancune
Verrassend eenstemmig 
over troefkleur
Regio - Het gevecht om promo-
tie/degradatie per week begint al 
een beetje te wennen. Opnieuw 
een wat kleinere variatie in con-
tracten, en weinig spellen waar-
in de minderheid van de punten 
speelt. Leuk is, om dan te zien wat 
er gebeurt als er voor partij met 
de meerderheid geen contract 
inzit. Op een aantal tafels speelt 
men 1/2/3 Sans, die allen down 
gaan. Op andere tafels neemt 
de tegenpartij uit, en wordt dan 
prompt gedubbeld.
Down levert deze dan een zeer 
slechte score op, en gemaakt de 
top. Veel spellen worden beslist 
op het verschil in score tussen 
een hoge kleur en Sans. Als de 
kleur een extra slag oplevert dan 
wint die, anders de Sans. Moei-
lijke slems worden er niet gebo-
den, wel twee dubieuze, die bei-
den niet gehaald worden. Kort-
om veel spanning en bridge op 
de millimeter. In de uitslag zien 
we die amper terug. Eerste wor-
den Jan en Marcel met 65,83% 
vóór de gebroeders Herman en 
Theo met precies 60%, ruim voor 
het peloton. Onderaan zijn de 
verschillen kleiner. Hier moeten 

To en Wim, Riet en Thijs, en Ber-
nadette en Joop volgende week 
het verloren terrein zien terug te 
winnen. 

Onbekommerd
In de B-lijn zien we een ander 
beeld. Ook hier weinig spellen 
waar beide kantten een contract 
kunnen maken, maar wel leven-
dige biedingen. Onbekommerd 
biedt men zelfs diverse slems. Op 
vijf spellen gebeurt dit. Nel en 
Tom brengen er maar liefst twee 
binnen, terwijl Mayke en Corry, 
en Rie en Berend er ieder een ha-
len. Dit alles resulteert in fraaie 
scores aan de top. Maike en Cor-
ry winnen met 65,63%, vóór Yo-
landa en Thea met 61,87%. Ook 
Nel en Tom promoveren nog met 
54,69%. Met twee lijnen in totaal 
hoeft niemand hier bang te zijn 
voor degradatie, Ieder doet af 
en toe iets “leuks”, dat bovendien 
wat punten in het laatje brengt. 
Wie het nog een van de laatste 
keren van het jaar proberen wil, 
of misschien volgend seizoen een 
of meer keer wil meespelen, kan 
het beste bellen naar Lijnie Tim-
mer, (0297)561126.

De Kwakel - In het verslag van vo-
rige week werd o.a. gerept over 
de ‘toch wel verrassende 2e plaats 
in de A lijn van Bep Verleun en Ria 
van Zuylen’. Een nadere blik op de 
ranglijst leert echter dat dit eigen-
lijk helemaal niet zo verrassend 
was, want in hun serie van 9 avon-
den was er slechts 1x een score 
onder de 50%. Op de slotavond 
noteerden zij hun allerhoogste 
score van dit seizoen door met 
61,25% de A-lijn winnend af te 
sluiten, waarmee zij hun 5e plaats 
in de totaalrangschikking met 
53,54%  meer dan waar maakten. 
2e deze avond in deze lijn werden 
Margo Zuidema en Francis Ter-
ra met 56,25%, waardoor zij op-
rukten naar de 4e plaats ‘over all’ 
met 53,69%. Nelly Vork en André 
Verhoef werden 3e met 55,83% 

en dat was knap, want in de eind-
stand werden zij hierdoor ook 3e 
met 55,81%. De laddercompeti-
tie werd winnend afgesloten door 
Christa Leuven en Rita Ritzen met 
59,33%, terwijl Geke en Jaap Lud-
wig de 2e plaats veroverden met 
56,39% gemiddeld. Agnes en Ans 
wisten blijkbaar dat er voor de 
nummers laatst in de 3 lijnen de-
ze avond een fles wijn te wachten 
stond en die haalden zij dan ook 
bekwaam binnen.
B-lijn: Via de B-lijn kwam er in 
huize de Kuijer nog een fles bij, 
want die  was voor de 1e plaats 
van Gerard de Kuijer en de af-
scheid nemende Ria Verkerk, 
die dus op haar hoogtepunt af-
scheid nam met een score van 
63,54%. Rina van Vliet en Gerda 
Bosboom sloten met 61,11% en 
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Uithoorn - Met aandacht in het 
SBS6 programma Hart van Neder-
land begon de week al goed voor 
de initiatiefnemers van de breed-
ste fotowand van Nederland. Nog 
voor de opening werd Uithoorn 
op positieve wijze landelijk op de 

kaart gezet. Op donderdag om 
18.00 uur volgde onder een stra-
lende zon de officiële onthulling 
door burgemeester Heiliegers en 
de iniatiefnemers Louis Drubbel, 
Martin van Wiltenburg en kun-
stenaar AlexP. Voordat er geza-

menlijk werd afgeteld van tien 
tot één en het kunstwerk te zien 
was, benadrukte de burgemees-
ter dat de fotowand iets zegt 
over trots en hoe wij hier in Uit-
hoorn leven. Een fantastisch initi-
atief. Nadat de eerste ‘ohs’ en ‘ahs’ 

over het kunstwerk waren opge-
trokken, werd er met veel plezier 
en nieuwsgierigheid naar alle fo-
to’s gekeken. Van dichtbij, maar 
ook van veraf om zo het grote ge-
heel te zien. Toen de eerste druk-
te wat was weggetrokken, kwam 

de avondvierdaagse langs.  Het 
was erg leuk om te zien hoe de 
begeleiders hun best moesten 
doen om de kinderen weer van 
de wand mee te krijgen. Dezelfde 
aantrekkingskracht zag je de rest 
van het weekend, fietsers stapten 

even af om te kijken en veel wan-
delaars bleven staan om te zich 
aan de beelden te vergapen. Al 
met al een echte aanwinst voor 
Uithoorn!

Foto’s: Yvondst tekst & beeld

Fotoboulevard Uithoorn een echte aanwinst
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De Kwakel - Op zijn kennisma-
kingsronde door Uithoorn en De 
Kwakel heeft Burgemeester Pie-
ter Heiliegers afgelopen vrijdag 
ruim de tijd genomen om ken-
nis te maken met het fenomeen 
Buurtkamer in De Kwakel. Sa-
men met Marius Reijnen, partici-
patiemakelaar op het gebied van 
het sociale domein gingen zij op 
onze uitnodiging in om ko�e te 
komen drinken. Vol belangstel-

ling hebben zij gesproken met 
gasten, namen uitgebreid de tijd 
om op meerdere plekken aan ta-
fel even aan te schuiven, en geno-
ten zichtbaar van de ongedwon-
gen sfeer die er altijd heerst. De 
kaartspellen en dozen rummicup 
bleven deze vrijdag zelfs in de 
kast, en dat wil toch echt zeggen 
dat het gewaardeerd werd dat de 
burgemeester op bezoek kwam.
Van kleine probleempjes van het 

ouder worden, tot kuilen in het 
wegdek en verhalen over vroe-
ger werden met beide heren ge-
deeld. Wij van de buurtkamer 
hebben het zeer op prijs gesteld 
dat beide heren langs kwamen.
Wilt u ook eens de Kwakelse kof-
�e proeven op vrijdagochtend? 
We vinden voor u ook een plek-
je aan tafel. U bent welkom tus-
sen 10.00 uur en 12.00 uur in het 
Dorpshuis van De Kwakel.

Burgemeester bezoekt 
Buurtkamer De Kwakel
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Balans opgemaakt bij 
Bridgeclub De Legmeer
Regio - Na de laatste parencom-
petitie avond van dit seizoen ein-
digden Lijnie Timmer & Marcel 
Dekker definitief als eerste paar 
in de A-lijn. Met een gemiddel-
de score van 52,42% waren ze 
deze ronde alle coryfeeën de 
baas, knap gedaan. Deze avond 
toonden Joop van Delft & Frans 
Kaandorp zich de sterksten met 
56,67%, maar kwamen daarmee 
gemiddeld 0,53% tekort om het 
feestje te kunnen bederven. In de 
B-lijn was er promotie voor Han-
nie & Hein van der Aat met een 
gemiddelde over vijf avonden 
van 57,81%. Als tweede paar gin-
gen Arnold Heuzen & Theo Klijn 
door met 56,48% en als derde 
paar verrasten Marijke & Ger van 
Praag met 53,41%. Daar was deze 
laatste zitting debet aan, daar ze 
met 61,67% een ieder het nakij-
ken gaven. Cobie Bruine de Bruin 
& Trudi Zandbergen konden ze 
met 59,58% als tweede nog wel 
volgen, maar kwamen voor be-
vordering niet in aanmerking. In 
de C-lijn uitgebreid vlaggen voor 
Anja Brugman & André Langen-
donk die met 55,98% het in de B 
mogen gaan waarmaken. 

Tweede paar
Als tweede paar komen An van 

Schaick & Ria Verkerk hier voor in 
aanmerking met 54,74% gemid-
deld en ook die stuntten de laat-
ste keer met zelfs 64,58%. Maria 
Baas & Klaas Verrips deden het 
wat kalmer aan, maar hun gemid-
delde van 51,49% is toch goed 
voor de derde plek naar hoger op. 
In de D-lijn keren Froukje Kraaij 
& Rini Tromp weer terug met 
een torenhoog gemiddelde van 
59,30%. Als tweede paar gaan Ri-
chard van den Bergh & Tim Vader 
naar de C en Marjan & Jan Wille 
sluiten de groep gepromoveer-
den af met 56,08%. De zwakste 
schakels in de drie lijnen krijgen 
in het najaar de kans om een en 
ander weer recht te zetten, grijp 
die kans! Om hiervoor een aan-
loopje te kunnen nemen kan er 
vanaf 5 juni tot eind augustus 
gestreden worden op de woens-
dag zomerbridgeavonden van 
Bridgeclub De Legmeer. Op de 
zelfde locatie van Dans & Party-
centrum Colijn aan de Industrie-
weg 20 te Uithoorn. Inschrijven 
kan het liefst per e-mail: gerda-
schavemaker@live.nl, of per tele-
foon 06-83371540. In de zaal kan 
het ook, maar dan tussen 19.15 
en 19.30 uur. De kosten bedragen 
6 euro per paar en de aanvang is 
om kwart voor acht.

Score van 70% bij 
Bridgeclub ABC
Regio - Donderdag 23 mei 2019 
was er een vrije speelronde bij de 
Amstel Bridge Club. Er werd op 
acht tafels gebridged. De wed-
strijdleiding had het zo ingedeeld 
dat er geen stilzitters waren.

A-lijn
Hier was de eerste plaats voor het 
paar Greet en Henk met 61 81%, 
het was niet meer nodig, maar dit 
paar wilde toch nog wel even dui-
delijk laten zien dat zij de terech-
te clubkampioenen zijn. De twee-
de plaats was voor het paar Leny 
en Willy met 60,42%, de maan-
dagavondleermeester had al ge-
waarschuwd, het gaat niet altijd 
goed en heeft Leny goed voor-
bereid op een tegenslag, waar zij 
nu weer uit zijn. De derde plaats 
was voor het paar Addie en Jean-
net met 54,86%, dit paar had ook 
een klein dipje, maar zijn die zon-
der hulp te boven gekomen.

B-lijn
De eerste plaats was hier voor 
het gelegenheidspaar Marja en 
Arnold met de reeds gememo-
reerde hoge score van 70,83%, 
hierover is al genoeg geschreven, 
anders krijgt dit paar nog meer 
kapsones, dan dat zij al hebben.
De tweede plaats is voor het paar 
Corry en Netty met 58,33%, dit 
paar heeft het minst meegewerkt 
aan de hoge score, maar de vol-
gende competitie zal dit wel ge-
volgen hebben. De derde plaats 
is voor het paar Henny en Lu-
cas met 54,17%, ik hoorde hier 
een voorzichtig compliment aan 
de partner, misschien is dit voor 
herhaling vatbaar. Er werd deze 
week maar een maal klein slem 
gespeeld, in de B-lijn zes klave-
ren door het paar Lyda en Jan, die 
wilde nog even een goede indruk 
achter laten. Ook was er nog een 
traktatie van onze voorzitster Els.

l sabe  fie s o
Regio- Op Hemelvaartsdag (don-
derdag 30 mei) wordt de alom 
bekende Elisabeth fietstocht ge-
reden. Men kan starten tussen 
10.00 en 12.00 uur bij Dorps-
huis De Kwakel, Kerklaan 16. De 

inschrijfkosten zijn €3,- p.p. dit 
is  inclusief een consumptiebon.
De tocht is  ± 40 km lang. Na af-
loop is de bar van het dorpshuis 
geopend zodat men nog gezellig 
kan napraten.

Fietspuzzeltocht Hemelvaartsdag
Regio - Hemelvaartsdag 30 mei 
wordt er vanuit de Hervorm-
de Gemeente Wilnis weer een 
fietspuzzeltocht georganiseerd. 
Vanaf 14.00 tot 14.30 uur bent u 
welkom om te starten vanaf het 

Roepingplein: Kerkstraat 12 in 
Wilnis. Langs de route van zo’n 25 
km wordt u geacht om goed op 
te letten en diverse vragen te be-
antwoorden. Onder de juiste in-
zendingen wordt een slagroom-

taart verloot. Ook is er onderweg 
een pauzeplaats. De opbrengsten 
van verkoop van de routebladen 
(€3,-/stuk) en versnaperingen 
komt ten goede aan de protes-
tantse kerk van Sulawesi, Indone-

sië. De Nederlandse dominee Vo-
gelaar is daar ook werkzaam met 
zijn gezin. Mochten de weersom-
standigheden een gezellige fiets-
tocht in de weg staan dan is de al-
ternatieve datum 2e pinksterdag..

2 juni weer de Dorpentocht
Regio - Op zondag 2 juni 2019 or-
ganiseert de Stichting Dorpen-
tocht voor de 42e keer een re-
creatieve fietstocht, waarvan de 
opbrengst bestemd is voor een 
Goed Doel. Dit jaar is Stichting 
Dorpentocht bijzonder blij om 
met de opbrengst van de fiets-
tocht het Bartiméus Fonds te 
kunnen helpen. De Dorpentocht 
2019 kent net als voorgaande ja-
ren weer twee afstanden; de tra-
ditionele afstand is natuurlijk de 
55 kilometer; de korte route is cir-
ca 35 kilometer. Maar het maakt 
niet zoveel uit welke afstand u 
fietst, het is veel belangrijker dat 
u fietst. Want dan kunt u weer 
volop genieten van een gezellige 
dag in een mooie omgeving tij-
dens een zorgvuldig voorbereide 
fietstocht, en dit alles ten behoe-
ve van het Goede Doel. 

Startposten
De startposten liggen dit jaar in: 
Amstelveen, Uithoorn, Waver-
veen, Vinkeveen, Vreeland, Ab-
coude, Amsterdam en Ouder-
kerk aan de Amstel. Onderaan 
dit artikel en op de website www.
dorpentocht.net zijn de exac-
te adressen en afstanden ver-
meld. Bij veel van deze startplaat-
sen zijn voldoende parkeerplaat-

sen voor het geval u er voor kiest 
met de auto naar de start te ko-
men. Bij meerdere posten is het 
mogelijk om iets te eten en/of te 
drinken. In de routebeschrijving 
zijn deze plaatsen duidelijk aan-
gegeven. U kunt ook bij een an-
dere langs de route gelegen ho-
recagelegenheid iets nuttigen of 
gewoon op een bankje in het gras 
uw eigen lunch gebruiken. 

Stempel
Bij elke post ontvangt u een stem-
pel met een letter op uw deelne-
merskaart. De letters vormen sa-
men het codewoord van de dag 
en dit woord heeft zoals altijd te 
maken met het Goede Doel, nu 
het Bartiméus Fonds. De Dorpen-
tocht staat al lang bekend om 
de goede organisatie en brengt 
u langs de meest schitterende 
plekken in de omgeving. En zoals 
u gewend bent, ieder jaar een an-
dere route.
De Stichting Dorpentocht steekt 
elk jaar veel tijd en moeite in het 
vinden van fietspaden waar u 
nog niet eerder geweest bent. En 
na afloop van uw fietstocht ont-
vangt u zoals gebruikelijk natuur-
lijk het fel begeerde erelint. Deze 
fraai uitgevoerde herinnering is 
uw bewijs van deelname. Er zijn 

fietsers die intussen alle 41 voor-
gaande exemplaren hebben ver-
zameld. 

Kosten
De kosten van deelname zijn 
nog steeds €4,50 (op de dag van 
de tocht), maar u betaalt slechts 
€3,50 als u vooraf bij één van de 
voorverkoopadressen een deel-
nemerskaart aanschaft (zie on-
der). En wederom is er weer de 
mogelijkheid een deelnemers-
kaart via de website www.dor-
pentocht.net te bestellen. Dan 
betaalt u €4,00 (inclusief verzend-
kosten). De hoofd-startpost is net 
als vorig jaar in het gebouw van 
het Keizer Karel College aan Ele-
gast 5 te Amstelveen. Graag tref-
fen wij u op zondag 2 juni a.s. 
daar, of op één van de andere on-
derstaande startposten.

Starplaatsen
- Amstelveen (35 + 55 km)
 Keizer Karel College, Elegast 5
- Uithoorn (35 + 55 km)
 UWTC, Randhoornweg 100
- Waverveen (35 + 55 km)
 Hoek Veldweg /
 Proostdijerdwarsweg
- Vinkeveen (55 km)
 Café restaurant Viersprong,   
 Vinkenkade 2

- Vreeland (55 km)
 Dorpshuis Fetha, Fetha 16
- Abcoude (55 km)
 Fietsbrug Amsterdam
 Rijnkanaal
- Ouderkerk a/d Amstel
 (35 + 55 km)
 Café De Vrije Handel, 
 Dorpsstraat 7

Voorverkoop
Voorverkoop is van vrijdagmid-
dag 17 mei 2019 tot en met vrij-
dag 31 mei 2019 bij onderstaan-
de adressen.
- Bruna Amstelveen  
 Groenhof 118
- Boekhuis Aalsmeer   
 Zijdstraat 12 NIEUW 
- Mondria Mijdrecht  
 De Lindeboom 11
- Bruna Uithoorn  
- Amstelplein 81 NIEUW
- Stichting Dorpentocht
 www.dorpentocht.net 

Prijzen (per deelnemerskaart):
-  In de voorverkoop is het
 tarief € 3,50 
-  Het tarief voor bestellen via de 
 website www.dorpentocht.  
 net is € 4,00 (inclusief
 verzendkosten)
-  Op de dag van de tocht is het   
 tarief €4,50 

Starttijd
Er kan gestart worden vanaf 9:00 
uur tot 14:00 uur. Alle posten slui-
ten uiterlijk 17:00 uur

HVM en Qui Vive
Donald Duck toernooi voor 
Benjamins en stokstaartjes
Regio - Het was ook afgelopen 
zondag weer vroeg gezellig op 
Qui Vive. Een heleboel kinderen 
van HVM en Qui Vive, in de leef-
tijd van 4 tot en met 6 jaar, wa-
ren naar Qui Vive gekomen voor 
het Donald Duck toernooi. De 6 
jarigen gaan na de zomervakan-
tie competitie spelen en gingen 
door mee te doen aan het Donald 
Duck toernooi alvast even kennis 
maken met het spelen van wed-
strijdjes. Tijdens trainingen wordt 
dit uiteraard ook geoefend maar 
nu was het door tegen een ande-
re club te spelen helemaal echt. 
Na de warming up, waarbij de ou-
ders ondertussen uitleg kregen 
over de spelregels, gingen de kin-
deren in verschillende Disney fi-
guren teams aan de gang met het 
spelen van 3 tegen 3 wedstrijdjes. 
Sommigen vonden het eerst een 
beetje spannend, anderen wilden 
direct beginnen maar uiteinde-

lijk ging iedereen lachend achter 
de bal aan over het veld. Er waren 
vier velden waar 3 tegen 3 wed-
strijdjes gespeeld werden en 1 
veld waar knotshockey gespeeld 
werd. Ook dit laatste is, ook al is 
het geen onderdeel van de com-
petitie, een favoriet onderdeel 
van veel kinderen. Het weer werk-
te goed mee, de kinderen hadden 
veel plezier en de ochtend was 
lekker sportief begonnen.
De 4/5 jarigen weten nu een 
beetje hoe wedstrijdjes in zijn 
werk gaan en de Benjamins zijn 
klaar voor de competitie. Het 
nieuwe seizoen kan dus bijna be-
ginnen al gaan we eerst lekker 
genieten van de zomer! Willen 
jullie ook een keer kennis maken 
met hockey?
Stuur een mailtje naar proefles@
quivive.nl om informatie te krij-
gen. Ze starten weer in de eerste 
week na de zomervakantie!

Interclub bij UWTC in Uithoorn
Regio - Zondag 2 juni hoopt 
UWTC weer veel jeugd wielren-
ners te ontvangen bij UWTC 
(sportpark Randhoorn) voor de 
interclub wedstrijd. Starttijden: 
10.00 uur cat 1&2, 10.15 uur cat 
3&4, 10.50 uur cat 5&6, 11.30 uur 
cat 7&nieuwelingen. Publiek is 
van harte welkom om de deelne-
mers aan te moedigen.

Ronde van Nes aan de Amstel
Vrijdag 24 mei een drukte van be-
lang in het pittoreske Nes aan de 
Amstel. Vier koersen die vlak ach-
ter elkaar van start gingen op het 
lange parcours van ruim 12 km en 
mooi gevulde deelnemersvelden. 
UWTC had alleen renners aan de 
start bij de amateurs/junioren 
koers. Sven Buskermolen, Tommy 
Oude Elferink, Menno van Capel, 
Bart de Veer en Bas de Bruin. Bij 

de eerste doorkomst zat Bas mooi 
voorin en pakte gelijk een premie 
mee in de sprint. Bij de 2e door-
komst hadden 2 renners een klei-
ne voorsprong en probeerde vijf 
renners, waaronder Bart, aanslui-
ting bij de koplopers te krijgen. 
Een ronde later (lees ongeveer 15 
minuten later) bleek dat dit ge-
lukt was en had de kopgroep van 
7 man al een leuke voorsprong 
op het achtervolgende peloton. 
En dit wisten ze ook in de laat-
ste 2 rondes vast te houden. In 
de laatste ronde was één renner 
weggesprongen op het smalle 
fietspad en hij wist dit de laatste 3 
km ook vol te houden. Bart kwam 
leeg gestreden als 5e over de 
streep. Menno werd netjes 9e en 
hij werd op de voet gevolgd door 
Tommy (11e) en Bas werd 21e. 
Sven wist lang bij het peloton te 

blijven, maar moest ze toch laten 
gaan. Sven reed de wedstrijd net-
jes uit en werd 55e.

Interclub en open 
kampioenschap Texel
Zondag 26 mei is er voor het 
eerst een interclub op Texel verre-
den en hierna werd er gestreden 
om het open Kampioenschap 
van Texel. Bij de interclub wed-
strijd deed alleen Jari Buskermo-
len mee namens UWTC. Jari deed 
het goed bij de jeugd maar mist 
nog wat ervaring en snelheid, 
maar reed netjes de wedstrijd 
uit. Het afgelopen seizoen com-
bineerde Jari het wielrennen met 
voetballen. Maar Jari heeft be-
sloten om de voetbal vaarwel te 
zeggen en zich nu volledig op het 
wielrennen te richten. Zijn door-
zettingsvermogen is nu al prima, 
dus dat komt vast goed! Bij het 
open kampioenschap stonden 
Ian vd Berg, Sven Buskermolen 
en Sjon vd Berg aan de start. En 
er werd vanaf het begin hard ge-
reden. Sjon moest de eerste rond-
jes even op het tandvlees bijten, 
maar kon daarna goed mee ko-
men. Ian en Sven reden attent 
voorin en controleerde mede de 
koers. Na een kwartier kreeg Sjon 
last van een onwillige contactlens 
en hierdoor kon hij de wedstrijd 
niet uitrijden. Sven en Ian reden 
attent mee, probeerde te ont-
snappen, maar dat lukte uitein-
delijk niemand. Het werd dus een 
sprint van een uitgedund pelo-
ton. Ian werd knap 3e en Sven 6e.

Veteranen
Zondag 26 mei waren de UWTC 
veteranen Leen Blom, John Tromp 
en Guus Zantingh naar Gouda 
gereisd. In de 70+ wedstrijd ont-
stond er na 14 ronden een kop-
groep van 3 renners met daarbij 

Guus Zantingh en zij namen een 
ruime voorsprong op het pelo-
ton. Met nog 2 ronden te gaan 
demarreerde Hans van Bavel uit 
Sint Anthonis uit de kopgroep en 
won de wedstrijd, 2e werd Piet 
Gruteke uit Rotterdam en Guus 
Zantingh finishte als 3e. Bij de 
60+ kwam al vroeg een kopgroep 
van 6 renners met daarbij John 
Tromp en deze groep nam een 
ruime voorsprong. Met nog 7 ron-
den te gaan ontsnapte Bert Bak-
ker uit Zaandam uit de kopgroep 
en won de wedstrijd, 2e werd 
Kees van Prooijen uit Den Haag. 
John Tromp eindigde als 5e. 
John Tromp reed donderdag op 
Nedereindseberg de 7e wed-
strijd van het Joop van Nimwe-
gen klassement en is daar 4e ge-
worden. Halverwege de wedstrijd 
reden vijf man weg (Ron Paf-
fen, Herman de Jong, Arie Blom-
berg, Lex Goudswaard en John 
Tromp) en dubbelden het pelo-
ton. Ned. Kamp. Paffen reed solo 
naar de overwinning. Arie Blom-
berg won spurt en werd 2e. Her-
man de Jong 3e, John Tromp met 
kramp 4e en Goudswaard 5e. ( fo-
to Hans Steekers)
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Domstad Dodgers H1 
wint van Thamen H1
De Kwakel - Op vrijdag 24 mei 
ontvangt Thamen op haar ei-
gen veld Domstad Dodgers. Na 
een sun-delay, kon er een half 
uur na de oorspronkelijke aan-
vangstijd begonnen worden 
met de wedstrijd. Pitcher Ben-
ner weet de Dodgers in de eer-
ste inning tegen te houden. Het 
is dan ook Thamen dat de score 

opent. Schouten slaat een honk-
slag en weet uiteindelijk thuis 
te bereiken na een wilde worp 
van Pitcher Doedens. De voor-
sprong wordt niet lang vastge-
houden. In de 2e inning komt Pe-
tronielia met 4-wijd op het honk 
en weet hij thuis te bereiken door 
de tweehonkslag van Froberg. 
Diezelfde Froberg komt ook over 

KDO geeft nacompetitie 
uit handen tegen GDA
De Kwakel - Na de riante 6-0 
thuisoverwinning van vorige 
week tegen Stompwijk’92, reisde 
KDO afgelopen zondag vol ver-
trouwen af naar Den Haag. Tegen 
degradant GDA dienden de Kwa-
kelaars allereerst zelf te winnen, 
waarna het afhankelijk was van 
de resultaten van respectievelijk 
ROAC, DOSR en RVC’33. Trainer 
Raymond de Jong in het Haag-
se stadsdeel Loosduinen beschik-
ken over een nagenoeg fitte se-
lectie. Opvallend in het basiselftal 
was het feit dat Joris Kortenhorst 
startte ten koste van Sven Vlas-
man, die de afgelopen weken te 
weinig getraind had.
In de eerste helft had KDO duide-
lijk de overhand in de wedstrijd. 
Nadat er meerdere kansen onbe-
nut bleven, wist Mathijs van Rijn 
in de 20e minuut alsnog de ope-
ningstreffer te maken. Een beke-
ken schot vanaf de zijkant ging 
via de binnenkant van de paal in 
het Haagse doel, 0-1. Hierna wist 
KDO een paar keer goed gebruik 
te maken van de ruimte achter 
de verdediging van GDA, maar 
verzuimde om een tweede tref-
fer te maken. In de 38e minuut 
kwam GDA, die volgend seizoen 
niet meer op zondag zal spelen, 
uit het niets op gelijke hoogte. 
Een Haagse corner werd door de 
complete Kwakelse defensie ge-
mist, waarna een verdediger van 
de thuisploeg de 1-1 wist binnen 
te koppen. De eerste bal tussen 
de Kwakelse palen was hiermee 
direct succesvol voor GDA. Met 
een gelijke stand gingen beide 
ploegen even later de rust in. Op 
de andere velden waren op dat 
moment de tussenstand gunstig, 
waardoor KDO alleen zelf nog 
maar hoefde te winnen in Den 
Haag om nacompetitie te spelen. 
Na de rust bleef Joris Kortenhorst 

achter in de kleedkamer en kwam 
Sven Vlasman alsnog in het veld. 
De eerste kans in de tweede helft 
was echter voor GDA. De Loos-
duiners, die eerder dit seizoen 
met 0-2 zegevierde in De Kwa-
kel, wisten alleen niet te scoren, 
dankzij sterk optreden van on-
ze doelman Jesper Oudshoorn. 
In de 77e minuut wist KDO, in 
een matige tweede helft, alsnog 
op voorsprong te komen. Na een 
diepe bal op Jesse Stange, pas-
seerde laatstgenoemde zijn te-
genstander en vond Bart Ho-
ving. Bart rondde vervolgens van 
dichtbij af en zette de 1-2 op het 
scorebord.  Rekening houdend 
met het scoreverloop op de an-
dere velden was dit resultaat ge-
noeg voor KDO om de 3e periode 
in de wacht te slepen. In de slot-
fase toonden de Kwakelaars veel 
werklust, maar kwam het voet-
ballend steeds minder voor de 
dag. In de 85e minuut kwam KDO 
met de schrik vrij, toen een aan-
valler van GDA 1 op 1 met doel-
man Jesper Oudshoorn naast 
schoot. In de slotminuut sloeg 
alsnog het noodlot toe in Den 
Haag. Een vrije trap op 18 meter 
van het doel belandde op de paal, 
waarna in de nastoot drie spelers 
van GDA de bal voor het intikken 
hadden. Dit gebeurde ook en de 
2-2 viel, waardoor de wedstrijd in 
mineur eindigde voor de Kwakel-
se selectie en supporters. Door 
deze late tegentreffer is de derde 
periode naar RVC’33 gegaan, die 
met 0-0 gelijkspeelde tegen ES-
TO. Bij een overwinning van KDO 
was het laatste nacompetitietic-
ket naar ons gegaan, maar niets 
bleek minder waar deze middag. 
De Kwakelaars zijn uiteindelijk op 
de vierde plaats op de ranglijst 
geëindigd met 43 punten uit 26 
wedstrijden. 

Michiel de Ruyter genomineerd als 
Club van het Jaar!
Uithoorn – Uithoornse Roei- en 
Kanovereniging Michiel de Ruy-
ter is genomineerd als Club van 
het Jaar 2019. De sportvereni-
ging wil van 6 mei tot 7 juni 2019 
zo veel mogelijk stemmen bin-
nenhalen om zo de eervolle titel 
‘Club van het jaar 2019’ te mogen 
dragen. Daarnaast ontvangen zo-
wel de winnende sportclub als 
een masterclass naar keuze en 
een professionele promotiefilm.

Stemmen
Uithoornse Roei- en Kanovereni-
ging Michiel de Ruyter hoopt ook 
op uw steun in de strijd om de ti-
tel binnen te halen. Stemmen 
kan nog tot 7 juni via de websi-
te: www.clubvanhetjaar.nl. Bij het 
uitbrengen van uw stem kunt Uit-
hoorn in het zoekveld invullen 

om onze vereniging snel te vin-
den. De score van de vereniging 
wordt bepaald door het aantal 
stemmen te delen door het le-
denaantal.
De sportclub hoopt als provincie-
winnaar uit de bus te komen, zo-
dat zij op 18 juni 2019 mag pit-
chen voor een vakjury bestaan-
de uit professionals uit de sport- 
en cultuurwereld. De vakjury be-
slist welke sport- en cultuurclub 
zich ‘Club van het jaar 2019’ mag 
noemen.

Waarom uw stem uitbrengen 
voor Michiel de Ruyter?
Uithoornse Roei- en Kanovereni-
ging Michiel de Ruyter is een so-
ciale vereniging met veel samen-
horigheid. Michiel de Ruyter is 
een actieve vereniging met veel 

vrijwilligers, die ervoor zorgen 
dat er regelmatig activiteiten op 
de agenda staan. Er worden drie 
verschillende takken van sport 
beoefend, te weten het roeien, 
kanoën en kanopolo.
Er is daarom voor elk wat wils, 
met roei- en kanotoertochten op 
de agenda, een jaarlijkse kano-
vakantie,  het jaarlijkse kanopo-
lotoernooi Amsterdam Open en 
de organisatie van de Nederland-
se Kampioenschappen kanopolo.
Dit is nog maar een greep uit de 
sportieve activiteiten die door al-
le vrijwilligers worden georgani-
seerd.
Binnen deze hechte vereniging 
worden daarnaast diverse socia-
le evenementen gepland zoals de 
Foute Bingo, Peddle, Row and Bi-
te en het Jaarfeest. Tot slot zet on-

ze vereniging zich in de voor de 
samenleving door jaarlijks te as-
sisteren bij de Poeloversteek en 
mee te doen aan Amstel Schoon 
waarbij zwerfafval wordt opge-
ruimd.

KikaRow
Ook is Michiel de Ruyter actief be-
trokken bij de KiKaRow, waarbij 
in veertien weekenden door heel 
Nederland wordt geroeid om 
geld op te halen voor het Prin-
ses Máxima Centrum. Onze roei-
ers en kanoërs hadden de eer om 
het Rondje NL voor KiKaRow af te 
mogen trappen en gesponsord 
de eerste etappe naar Den Haag 
te varen met The Vin. Dit heeft on-
geveer €16.000,- opgeleverd.
Daarnaast zijn er diverse activi-
teiten waarvan de opbrengst of 
sponsorgelden ten goede komen 
aan KiKaRow.
Er is op 1 januari bijvoorbeeld een 
Nieuwjaarsduik georganiseerd, 
die een kleine €10.000,00 aan 
sponsorgelden heeft opgebracht.

Legmeervogels laat 
Velsen schrikken
Uithoorn - Lang heeft het er naar 
uitgezien dat Legmeervogels 
voor een grote stunt zou zorgen 
door titelkandidaat RKVV Velsen 
met een nederlaag naar Velsen 
terug sturen en dit dan ook nog 
eens zonder titel: kampioen van 
de 1ste klasse. Er zijn slechts 5 mi-
nuten gespeeld of de thuisclub 
staat toch wel verrassend op een 
2-0 voorsprong. Eerst is het Yasin 
Poyraz die op aangeven van Puck 
Postma heel fraai de openings-
treffer weet te produceren en 2 
minuten later is het Puck Postma 
zelf die op sublieme wijze de ver-
dediging van Velsen weet te ver-
schalken en de 2-0 is een feit. Nog 
voor de 15 minuten zijn gespeeld 
is Mitchell Verschut heel dicht bij 
de 3-0. Zijn inzet op een voorzet 
van Yasin Poyraz verdwijnt maar 
net langs de voor Legmeervogels 
verkeerde kant van de paal. Aan 
de andere kant moet Halil Suzul-
mus een paar keer handelend op-
treden om o a een inzet van Pa-
trick Castricum uit het doel te 
houden. Op slag van rust wordt 
het alsnog 2-1. Het is Patrick Cas-
tricum die deze keer met een 
kopbal Halil Sulzulmus wel weet 
te passeren. 

Feller
Na de rust een feller Velsen dat 
op jacht gaat naar de gelijkma-
ker. Immers een gelijkspel in ook 

genoeg om kampioen te worden 
van de 1ste klasse. In deze fase is 
de druk op het doel van Legmeer-
vogels erg groot. Legmeervogels 
moet het nu hebben van snel uit-
gevoerde counters. Zo is Rodney 
Smorenberg dicht bij de 3-1 maar 
zijn inzet is te zacht om de doel-
man van Velsen, Yorinn Albers 
te verschalken. Hierna wordt de 
druk op het doel van Legmeervo-
gels alsmaar groter maar Halil Su-
zulmus een niet te nemen opsta-
kel.  dan in de 84ste minuut is er 
zoveel onrust in de verdediging 
van Legmeervogels, na een in-
worp van Jesper Gutteling komt 
terecht bij Giovanni  Dorst die 
dan het laatste zetje tegen de bal 
kan geven om Velsen naast Leg-
meervogels te brengen 2-2. de-
ze 2-2 zou dan ook genoeg zijn 
voor het kampioenschap. na de 
2-2 ontstaat er enige onrust  en 
wordt de doelman van Legmeer-
vogels Halil Suzulmus met een 
rode kaart het veld uitgestuurd. 
trainer Wolf  heeft dan al drie keer 
gewisseld zodat er een veldspe-
ler tussen de palen moest gaan 
staan. dan maakt Velsen handig 
gebruik van het feit dat Legmeer-
vogels   met 10 man speelt en een 
speler die het doel mag verdedi-
gen. het is zijn Giovanni Dors en 
in blessuretijd Zeno van Ooijen 
die de uiteindelijke eindstand 2-4 
op het scorebord weten te zetten.

Prachtige prestaties CD 
Atletiek
Uithoorn - Op zaterdag 25 mei 
was de 2e competitiedag. 20 at-
leten van de AKU vertrokken naar 
AV’23 in Amsterdam. De dag be-
gon met de estafettes. De meis-
jes 4 x 60 meter D junioren  Maud, 
Filia, Esmee en Naomi liepen een 
snelle race, de wissels liepen niet 
allemaal vlekkeloos, maar ze wis-
ten voor het eerst een tijd in de 
34 seconden te lopen. Dit leverde 
ze een 2e plaats op.
De jongens moesten 4 x 80 me-
ter lopen. Koen, Ralph, Morris en 
Iver liepen een goede race, met 
mooie wissels en kwamen uit op 
en tijd van 49,15.
Daarna ging de wedstrijd van 
start met loop, werp en springon-
derdelen.
Alle atleten komen op 3 onderde-
len uit, met het hele team behaal 
je punten en aan het einde van de 
dag worden alle resultaten bij el-
kaar opgeteld.

Jongens D junioren
Julius kwam voor de 1e keer in 
actie op een wedstrijd voor dis-
cus. Hij wierp maar liefst 15.42 en 
behaalde daarmee een mooie 7e 
plaats. Met kogel wist hij 5.34 m 
te stootte en op ver scherpte hij 
zijn pr aan tot 2.88 m.
Ook Lars kwam uit op kogel en 
ver en wist daar mooie prestaties 
neer te zetten. 
Kogel: 3,95 m en ver: 2,79 m. Op 

de 1000 m liep hij 4.33 min.
Ralph had last van zijn knie, toch 
lukte het hem om over 1.30 m te 
springen. Waarmee hij op een 5e 
plaats eindigde. 
Bij kogel scherpte hij zijn pr aan 
met 40 cm.  Met 6,91m kwam hij 
op een 7e plaats uit. Morris was 
op de horden een fractie lang-
zamer dan de 1e wedstrijd, maar 
liep met 15.18 sec naar een 4e 
plaats. Ook op de 80 meter sprint 
liet Morris zien dat hij een echte 
sprinter is. Hij werd 6e met 11.80 
sec.
Abel kwam uit op zijn favoriete 
onderdeel ver. Met  4.41m sprong 
hij een dik pr. Hij eindigde hier-
mee op de 2e plaats, maar is op 
de nationale ranglijsten voor D 
junioren ook terug te vinden op 
plek 36.
Met 80 m sprint eindigde hij met 
11,76 sec op de 3e plaats.
Peter kwam uit op discus. Hij 
wierp met ruim 4 meter verder 
een dik pr. De 16.12 m was goed 
voor een 4e plek. Ook op de 1000 
m ging het lekker, hij liep 4 sec 
sneller dan de 1e wedstrijd. Tot 
slot leverde kogel ( 6.36 m) ook 
een dik pr op met maar liefst 1.35 
m verder.
Iver liep de 1000 m. Hij liep een 
keurige race in 3.45 min, wat 
goed was voor een 13e plaats. 
Ook wierp Iver voor de 1e keer 
de discus, hij behaalde een af-

stand van 11 m. Koen liep ook de 
1000 m, hij finishte net voor Iver 
in 3.44 min op de 12e plaats, hij 
was daarmee de snelste van de 
AKU atleten op de 1000 m.
Op de 80 m liep hij 13,44 sec (22e  
plaats).

Meisjes C en D junioren
Bij de meisjes D was de dag al 
goed begonnen met een scherpe 
tijd om de estafette. 
Sam kwam op ver wel 20 cm ver-
der (3.38 m) en ook bij kogel ging 
het goed. Met maar liefst 1 m ver-
der kwam ze op  6,78 m. Helaas 
bleef ze met speer net onder haar 
pr (11.18m).
Lexie kwam alleen in actie op de 
1000 m. Ze ging heel snel van 
start en liep lange tijd aan kop. 
Ze eindigde op de 10e plaats  met 
3.41 min.. Dit is net boven pr. 
Filia: Op hoog  kwam ze keurig 
over de 120 cm heen. Op sprint 
wilde ze zo graag een goede tijd 
neerzetten, dat ze een valse start 
veroorzaakte. Gelukkig liep ze als 
nog een mooie tijd van 9,26 sec, 
wat net boven haar pr. is.
Lotte liep een mooie1000 m in 
3.57, hiermee was ze net iets 
langzamer dan de 1e wedstrijd. 
Op horden was ze sneller en liep 
ze in 13,99 naar een 14e plaats.
Ook met hoog kwam ze net als Fi-
lia niet hoger dan 120 cm.
Esmee had de laatste weken veel 
op speer getraind, een nieuwe 
aanloop moest een pr gaan ople-
veren. De laatste worp was goed 
voor 28.73. Een nieuw pr., waar-
mee ze ook op de 7e plaats van 
de nationale ranglijsten voor D 
junioren komt. Ook met kogel 
kwam er een prachtig pr. Met 
10.34 stootte ze voor het eerst 
boven de 10 meter. 
Naomi is een goede hordeloop-
ster, ook nu weer scherpte ze haar 

pr. aan naar 12,37 en kwam ze op 
de 7e plaats. Met de 60 m liep ze 
met 9.46 net boven haar pr 9,46 
sec
Maud wist zich net als de vorige 
wedstrijd weer te verbeteren op 
ver. Ze srpong met 3.81 naar een 
7e plaats. Met de 60 m liep ze in 
dezelfde serie als Naomi en Filia, 
ze dezelfde tijd als de vorige wed-
strijd.
Bij de C junioren deed alleen Ja-
de mee. Ze kwam uit op kogel 
en speer en voor de 1e keer op 
de 150 m sprint. Met de sprint 
liep ze 22.13 . Met kogel stoot-
te ze 7.48, net onder haar pr. en 
met speer kwam wierp ze voor 
het eerst met een speer van 600 
gram (15.96 m).

Jongens C junioren
Kik haalde een prachtig resultaat 
op hoog, hij sprong 1.40 cm en 
dat is maar liefst 15 cm hoger dan 
zijn pr. Ook op speer een mooi re-
sultaat met 16,31 m.
Sjoerd had prachtige resultaten 
met maar liefst 3 pr.’s . Op speer 
wierp hij 22.86 m (13e plek) en 
met kogel maar liefst 44 cm ver-
der, naar 9.26 m.
Ook op de 800 m wat het raak en  
kwam hij vlak na Wolf binnen op 
de 15 plaats in een nieuw pr. van 
2.30 min.
Ook bij Wolf ging het goed. Met 
kogel een pr. met maar liefst 1,35 
m verder naar 8.22 m en ook bij 
de 800 m ging het fors sneller. 
Hij scherpte zijn pr met 18 sec 
aan naar 2.30 min. Tot slot op ver 
spring hij naar een 12e plaats met 
4.24 m.
Wouter kwam ook in actie bij het 
verspringen, hij scherpte zijn pr. 
met 11 cm aan naar 4.30 m. En 
ook op horden ging het gewel-
dig. Ook hier zette hij een nieuwe 
pr. neer met 18.87 sec.

thuis door de honkslag van Jans-
sen waardoor het 1-2 staat voor 
Domstad Dodgers. 
Pitcher Doedens van de Dod-
gers weet de slagploeg van Tha-
men goed tegen te houden. Van 
de 2e t/m de 4e inning komen er 
steeds 3 slagmensen aan slag die 
ook direct weer uitgaan. De Dod-
gers weten er wel goed doorheen 
te komen. Eerst is het Verhoeven 
dat op het honk komt door een 
fout en weet te scoren. De uiter-
ste poging van J. Vogelaar om 
de geslagen bal van Weijgert-
se te vangen mislukt, waardoor 

hij op het honk komt. Petronie-
lia slaat vervolgens een geweldi-
ge homerun waardoor beide spe-
lers weten te scoren.  Ook in 6e in-
ning blijven de Dodgers gas ge-
ven en heeft Thamen daar geen 
antwoord op. Petronielia loopt 
weer binnen. Ook weten Raaff, 
Froberg, Janssen en Verhoeven 
thuis te bereiken. Dit brengt de 
stand na 6 innings op 1-10. In de 
7e inning doet Thamen iets terug. 
Koole komt door geraakt wer-
pen op het honk en scoort op de 
honkslag van L. Vogelaar, waar-
door het 2-10 staat. 

De Dodgers weten de eventuele 
hoop van Thamen op de winst di-
rect weer de kop in te drukken in 
de 8ste en 9e inning.
Door goed werpen van de nieu-
we pitcher Van Beest komt Tha-
men niet op de honken, terwijl 
de Dodgers doorgaan met sco-
ren. Verhoeven slaat een twee-
honkslag waardoor Janssen bin-
nen kan lopen in de 8ste inning. 
De Mello slaat een honkslag in 
het midveld, waar Verhoeven niet 
op weet te scoren. Met de aan-
gooi van midvelder Koole, via 
M. Schouten, op catcher De Cas-

tro wordt Verhoeven uitgetikt op 
thuis.
In de 9e komt man-of-the-match 
Petronielia op het honk door ge-
raakt werpen.
Door de geweldige diving catch 
van debutant Sjoerd van Hoek 
weet Thamen te voorkomen dat 
hij doorloopt naar het tweede 
honk, maar het mag niet baten. 
Petronielia weet uiteindelijk voor 
de 4e (!) keer de thuisplaat te be-
reiken en besluit daarmee de 
wedstrijd. Thamen verliest in ei-
gen huis met 2-12 van Domstad 
Dodgers.
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Legmeervogels meiden 
MO15-1 gedeeld eerste!
Uithoorn - Zaterdag 25 mei jl. zijn 
de meiden MO15-1 van Legmeer-
vogels gedeeld eerste geworden 
in de tweede klasse. Een knappe 
prestatie. De meiden hebben een 
spannende wedstrijd gespeeld 
tegen DSOV en gewonnen. Sa-
men met 3 andere voetbalclubs 
konden ze kampioen worden. Ze 
waren al winterkampioen derde 
klasse en speelde nu in de twee-
de klasse. Met een warm zonne-
tje gingen de meiden van start. 
Ze startte meteen goed met veel 
kansen door Danique, Sanne en 
Jet maar de bal werd gestopt, 
ging over of naast het doel. DS-
OV kwam ook een paar keer bij 
het doel van Naomi maar ze kwa-
men er niet door. Danique, Marijn 
haalde samen met Lilian de bal-
len weer goed weg achter en gin-
gen dan ook de rust in met 0-0. 
De andere beslissende partij was 

al gespeeld en de meiden hoor-
de in rust dat ze moesten winnen. 
Na rust speelde ze meteen weer 
goed over en scoorde Kiki 0-1. 
DSOV kwam ook langs zij maar 
scoorde gelukkig niet. Jessy 
mocht een vrije trap nemen en 
ze schoot de bal mooi voor het 
doel maar helaas kwam hier geen 
doelpunt uit. Evi en Isabeau speel-
de goed over en werkte hard, 
maar kregen de bal niet voor het 
doel. Jana en Tessa speelde goed 
over maar de bal moest toch via 
het midden naar voren toe. Aley-
na kwam ook nog langs zij en via 
het middenveld waagde Nadia en 
Sanne weer een poging. Dit keer 
scoorde Sanne wel 0-2. De trai-
ners Eddy en Edwin stuurde de 
meiden goed aan en zorgde dat 
de 0-2 winst ook zo bleef. De mei-
den hebben een fantastisch sei-
zoen gevoetbald.

MO13-1 Legmeervogels 
ongeslagen kampioen!
Uithoorn - Het meidenelftal on-
der de 13-1 van de Legmeervo-
gels werd in de Najaarscompeti-
tie al ongeslagen kampioen en is 
vervolgens in de Voorjaarscom-
petitie een klasse hoger gaan 
spelen.  Na een aantal spannende 
wedstrijden zijn de meiden ook 
in de 2e klasse er in geslaagd om 
ONGESLAGEN kampioen te wor-
den.
Dat mag een TOP prestatie ge-
noemd worden. Met Tessa op 
doel en Jasmin, Lieke, Natha-
lie, Janique, Maddy en Bernice in 
de achterhoede heeft het team 
slechts 10 doelpunten tegen ge-
kregen. Het middenveld dat vaak 
bestond uit Luna, Jenna en Fleur 
heeft heel wat meters gelopen 
om de aansluiting met de verde-

diging en aanval te bewaken. In 
de voorhoede waren vaak Sacha, 
Nina, Elise, Juli, Rodaina en Sarah 
te vinden. Totaal heeft het team 
37 doelpunten weten te sco-
ren, een bijzonder mooie presta-
tie. Soms waren de wedstrijden 
spannend, maar het teamgevoel 
heeft de meiden er altijd door-
heen geholpen. Met als resultaat 
dus een (2e) ongeslagen kampi-
oenschap. Het seizoen zit er nu 
bijna op, waarna het team verder 
zal gaan als MO15-1. Dit topteam 
is nog voor 1 dag in de week op 
zoek naar een enthousiaste trai-
ner. Mocht iemand na het lezen 
van dit stuk zin hebben om de 
meiden nog beter te maken, dan 
kan er contact gezocht worden 
met de Legmeervogels.

Ladiesday Qui Vive
De Kwakel - Vrijdag 24 mei werd 
bij Tennis Club Qui Vive het jaar-
lijkse Ladiesday georganiseerd. 
28 teams van Qui Vive en omlig-
gende verenigingen hadden zich 
aangemeld en het gevolg was 
een gezellig druk evenement. Al-
hoewel het met name de bedoe-
ling was dat het een gezellige dag 
zou worden, zijn er toch ook win-
naars uit de bus gekomen: In Pou-
le A tekenden Cora Vroom en Bibi 

de Poorter voor de eerste plaats, 
terwijl Caroline Berg en Mireil-
le Verhoef de eerste plaats van 
Poule B wisten te behalen. Op het 
zonovergoten terrein werd niet 
alleen getennist, er kon ook ge-
shopt worden! Sabine van Sabb’s 
Fashion & Lifestyle liet haar col-
lectie mooie kleding zien en Wen-
dy van Charmed Jewels was aan-
wezig met een hele mooie verza-
meling Art Clay Silver.

Qui Vive JB2 kampioen
Uithoorn - Na 30 jaar coachen 
en begeleiden van jeugdhockey-
teams bij HVM en Qui Vive is het 
eindelijk gelukt. kampioen wor-
den met de Qui Vive JB2 seizoen 
2018-2019.. Met een laatste zin-
derende uitwedstrijd bij V.V.V. 

waarbij ze eerst op 1-0 achter-
stand  kwamen, maar uiteindelijk 
1-4 van het veld stapte, kon de 
kapioenstitel hen niet meer kon 
ontglippen. Met 1 punt verschil 
op plaats twee eindigde  Rood-
Wit JB4 uit Aerdenhout.

Legmeervogels MO11-1 
kampioen!
Uithoorn - Fakkels, een span-
doek, slingers en toeters, alles 
werd uit de kast gehaald voor 
de kampioenswedstrijd van de 
MO11-1. Vorige week werd al dui-
delijk dat ze kampioen werden dit 
seizoen, daar hebben ze het hele 
jaar hard voor gewerkt. Ondanks 
dat, begonnen de dames vol ze-
nuwen aan de wedstrijd. Binnen 
2 minuten scoorde de tegenpar-
tij 0-1 en was het tijd dat de da-
mes wakker werden en de zenu-
wen aan de kant zetten. Beetje 
bij beetje gebeurde dat en kon er 
lekker gebald worden. Na nog 2 
tegen doelpunten waren alle ze-
nuwen weg en kwamen de waren 
kampioenen naar boven en werd 
de tegenstander met de rug te-

gen de muur gezet. Diverse acties 
richting de goal werden tegenge-
houden door de keepster of gin-
gen net naast het doel. Gelukkig 
maakte Fabienne toch nog een 
goal en konden de vele enthousi-
aste supporters toch nog klappen 
en juichen! 
Na het laatste fluitsignaal was er 
een kleine teleurstelling vanwe-
ge de nederlaag maar deze werd 
snel omgezet in een groot feest, 
zowel op het veld, de kleedka-
mer als in de kantine! Door de ou-
ders waren champagne en trofee 
’s  geregeld, de club zorgde voor 
mooie medailles, patat en limo-
nade! Grote pluim voor de mei-
den  vanwege hun mooie pres-
tatie!

v.l.n.r. Yara van Amerongen, Isabel Kats, Dewi van Zaal, Danique van Et-
tinger, Fabienne Verhagen, Ella v/d Zanden, Jadie Olsthoorn, Sofie Veen, 
Elisa Eeltink Gonzalez, Somer de Schipper en Indy Pouw 

KNVB bekerfinales weder-
om bij Legmeervogels
Uithoorn - Ook dit seizoen is aan 
Legmeervogels gevraagd om na-
mens de KNVB District West 1 
gastheer te zijn voor de KNVB be-
kerfinales van het District West 1. 
Uiteraard wilde Legmeervogels 
gehoor geven aan dit verzoek. De 
wedstrijden worden gespeeld op 
vrijdagavond 31 mei, zaterdag 1 
juni en zaterdag 8 juni 2019.
Naast deze grote en kleine beker-
finales is er ook nog op donder-
dag 30 mei (Hemelvaartdag) v a 
11.00 uur het grote Roland Raad-
schelders Horeca voetbaltoer-
nooi. Ruim 15 teams hebben zich 
voor dit toernooi ingeschreven. 
Voor dit toernooi geldt ‘’ deelne-
men is belangrijker dan winnen’’ 
Dat dit toernooi zelfs in Spanje 
bekend is komt voor de organi-
satie als een complete verrassing. 
Zo stuurt Sinterklaas een 2-tal 
teams naar dit toernooi. De beide 
teams gaan mee doen onder de 
naam Sinterklaasaktie Uithoorn.

KNVB 
Dan de KNVB bekerfinales. Dit 
onderdeel bestaat uit drie de-
len. Te beginnen met deel 1 op 
vrijdagavond 31 mei.  Om 19.30 
uur beginnen de finales tussen 
de dames 3 van Wartburgia te-
gen Overbos dames 1. De dames 
van CSW spelen tegen de dames 
van de FC Uitgeest. Verder de ve-
teranen van HBOK tegen die van 
De Valken. Ook op het program-

ma DEM zo.2 tegen IJsselmeervo-
gels za.2 en ook DEM za.2 tegen 
SCH’44 za.3 tenslotte deze avond 
Koedijk 7 tegen De Meern 5. In-
dien na 90 minuten de stand ge-
lijk is worden er direct na afloop 
strafschoppen genomen. Hier 
moet dan te allen tijde een win-
naar uit komen.
Deel 2 is dan op zaterdag 1 juni 
2019. De eerste wedstrijden be-
ginnen om 10.00 uur en de laat-
ste wedstrijden om 17.00 uur. Op 
deze zaterdag komen alle cate-
gorieën in het veld. Zo zijner ook 
een 2-tal finales om 14.30 uur in 
het G-Voetbal. Zoals Fortius G1 
tegen WMC G1 en ook om 14.30 
uur Abcoude G1 tegen Buiten-
boys G1
Ook op zaterdag is de spelregel 
dat als er na de reguliere speeltijd 
de stand gelijk is direct na afloop 
van dit duel strafschoppen wor-
den genomen. Bij de wedstrijden 
op vrijdagavond 31 mei en op za-
terdag1 juni is de toegang gratis
Deel 3 van de KNVB bekerfina-
les District west 1 is dan op zater-
dag8 juni om 14.30 uur. Dan ko-
men in actie de eerste elftallen 
van hoofdklasser Fortuna Wor-
merveer tegen het in de 1ste klas-
se zaterdagvoetbal uitkomende 
Huizen. Hier is de toegang NIET 
gratis. Ook de mensen van Leg-
meervogels die naar dit duel wil-
len komen kijken dienen entree 
te betalen.

Klaverjasnomaden
Uithoorn - Donderdag 23 mei 
vond alweer de 35e  klaver-
jasavond van dit seizoen in de 
Schutse plaats waaraan door 42 
enthousiaste liefhebbers werd 
deelgenomen. Winnaar werd 
deze avond  een super gemo-
tiveerde Piet van Klaveren  met 
een score van 7484 punten. De 
tweede plaats was  ditmaal weg-
gelegd voor Louis Franken met 
een puntentotaal van 7369  ter-
wijl Thijs van der Jagt een prima 
avond had door met 6875 punten 
als derde te eindigen. Willem Ho-
gervorst bakte er deze keer wei-
nig tot niets van.
Hij wist slechts 5307 punten bij 
elkaar te smokkelen. Hiermee 
eindigde hij dan ook als laatste 
en werd de eigenaar van de hier-
aan verbonden poedelprijs wel-
ke hem  de eerstvolgende kaart-

avond zal worden uitgereikt. De 
marsenprijzen bestaande uit 
prachtige, door DUO plant ver-
zorgde boeketten bloemen, wer-
den deze avond gewonnen door 
Fred Witsel, Egbert Ykema, Ria 
Smit en  Gaby Abdesselem ter-
wijl de cadeaubonnen in deze ca-
tegorie, eveneens te besteden bij 
DUO plant, in het bezit kwamen 
van Willy van der Hilst, Ria van 
Es, Egbert Verkerk en Jacqueline 
van den Bergh.  De flessen wijn 
gingen deze week als marsen-
prijs naar Louis Franken, Egbert 
Verkerk, Tineke de Munk en Ine-
ke Ykema. Alle prijswinnaars van 
harte gefeliciteerd.
De eerstvolgende klaverjasavond 
wordt weer gespeeld op  donder-
dag 6 juni  in de Schutse aan de 
Merodelaan 1 te Uithoorn. Aan-
vang 20.00 uur.

KDO JO 13-1 op de platte 
kar door De Kwakel
De Kwakel - In een zeer sterk ge-
speelde tweede helft van het sei-
zoen, bonden  JO13-1 alle tegen-
standers aan de zegekar. Op een 
na: uit tegen Aalsmeer werd op 
een regenachtige zaterdag met 1 
– 1 gelijk gespeeld. Met de laatste 
wedstrijd voor de boeg had de 
ploeg afgelopen weekend 4 pun-
ten voorsprong opgebouwd op 
DSOV; echter met een wedstrijd 
meer gespeeld. De laatste wed-
strijd van KDO, uit tegen Pancrati-
us moest dus gewonnen worden 
om niet afhankelijk te zijn van de 
resultaten van nr. 2 van de rang-
lijst DSOV. Met een klinkende 0-3 
overwinning werd in Badhoeve-
dorp het kampioenschap be-
haald. Dat later die middag DSOV 
met 1 – 2 verloor van HBC deed er 
dus niet meer toe!

Gefloten
De wedstrijd, om 12.15 uur in 
gang gefloten door de sterk lei-
dende vrouwelijke scheidsrech-
ter, begon van KDO kant zenuw-
achtig. Of de oorzaak lag in het 
feit dat verschillende spelers de 
week ervoor 4 x 10 km liepen 
(avondvierdaagse), of omdat 
meerdere jongens van vrijdag op 
zaterdag de slaap maar moeilijk 
konden vatten was niet duidelijk. 
Na een goed schot in de vijfde mi-
nuut van spits Noah van Leeuwen 
dat het doel miste, brak Finn Ho-
genboom in de tiende minuut de 
wedstrijd open. Vanaf het mid-
denveld slalomde hij kunstig om 
zijn tegenstanders heen, om de 
bal vervolgens met een schuiver 
uiterst kalm langs de uitlopen-
de keeper te schieten: 1 – 0! Hier-
op gooide KDO alle schroom van 
zich af en speelde als vanouds 
met goed voetbal de tegenstan-
der kapot. 

Lange bal
Pancratius hanteerde veelal de 
lange bal, die vakkundig onscha-
delijk gemaakt een souvereine 
verdediging onder leiding van 
de snelle Sven Bakker. In de 19de 

minuut greep Noah opnieuw zijn 
kans door van net binnen de zes-
tien raak te schieten: 2 – 0! Pan-
cratius kwam nauwelijks op de 
helft van KDO dat via Bas van Ede 
nog een goede kans kreeg die 
echter vakkundig door de keeper 
vakkundig onschadelijk werd ge-
maakt. Na de rust kwam Pancrati-
us iets beter uit de startblokken, 
mede door enkele goede wissels. 
De spaarzame kansen die de Bad-
hoevedorpers kregen waren ech-
ter prooi voor keeper Roy van de 
Knaap. Een keer hielp de paal een 
handje mee. Een kwartier voor 
tijd gooide Bas de wedstrijd defi-
nitief in het slot door een afgesla-
gen bal eerst met de borst te con-
troleren om deze vervolgens met 
een prachtige volley in de krui-
sing te schieten. Het gallery-play 
kon beginnen, de muziek klaar-
gezet en de medailles en heuse 
kampioensshirts uit de kleedka-
mer gehaald. In de laatste vijf mi-
nuten kreeg Tijmen van Dijk die 
een groot deel van het seizoen 
was geplaagd door blessures de 
gelegenheid in de kampioens-
wedstrijd toch nog wat minuten 
te maken. Op een pass van Bas 
scoorde hij zowaar nog, echter de 
goal werd terecht afgekeurd we-
gens buitenspel. Daar was geen 
VAR voor nodig. Dat dezelfde TIj-
men in de laatste minuut nog een 
dot van een kans onbenut liet, 
mocht de pret niet drukken.
Op het veld kregen alle spelers de 
medaille en het kampioensshirt 
uitgereikt door trainer/coaches 
Matthijs van Rijn en Michael Wes-
terbos, leiders Karel van Rijn en 
Mathijs van de Knaap en assistent 
scheidsrechter Patrick Kooijman. 
Terug in de Kwakel ging het team 
op de platte kar naar Poldersport 
waar ze een partij levend tafel-
voetbal speelden (aangeboden 
door Poldersport). Op weg daar-
na naar het Dorpshuis trakteerde 
Bakkerij Westerbos op een feeste-
lijke taart met team-foto, waarna 
de officiële huldiging op het bor-
des volgde.

Op de foto v.l.n.r.: Michael, Patrick, Matthijs, Finn, Thijs, Bart, Bas, Sven, 
Job, Tijmen, Daniël, Stijn, Simon, Noah, Roy, Luuk, Sam, Matthijs, Karel.





18 29 mei 2019

Uithoorn/de Kwakel - Van 20 t/m 23 mei vond de avond4daagse van 
Uithoorn en de Kwakel weer plaats. Ruim 1000 deelnemende wande-
laars konden kiezen uit een route van 5 of 10 km. Ook dit jaar werd er 
woensdagavond vanaf het sportterrein KDO gestart om zo een mooie 
route door de Kwakel te lopen. Er zijn wederom geen ongelukken ge-
beurd dankzij een grote groep vrijwillige verkeersregelaars en EHBO-
ers van EHBO Uithoorn, allen hartelijk bedankt! Bij deze ook gelijk 
dank aan alle sponsoren: Op de maandagavond mochten alle wande-
laars een ijsje ophalen bij de Family Uithoorn, op de woensdagavond 
stond Rabobank Regio Schiphol op de route met appeltjes en de don-
derdagavond stond Albert Heijn Zijdelwaard langs de route met fruit 
en water. De laatste avond werd het evenement natuurlijk weer fees-
telijk afgesloten. De fanfare liep het laatste stukje met de wandelaars 
mee, waarna de deelnemers door een echte finish boog konden eindi-
gen en waar ze werden opgewacht door allemaal ouders, opa’s, oma’s, 
juffen en meesters. Al met al een gezellige afsluiting van een geslaag-
de 58e editie van de Avond4daagse van Uithoorn.

Avond4daagse was weer geslaagd








