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Vorige week heeft wethouder 
Bouma samen met Peter Langen-
berg, directeur ZeemanVastgoed, 
een bouwdoek op locatie onthuld. 
Hierop is een oude luchtfoto van de 

locatie te zien met daarop een 
impressie van het nieuwe plan inge-
tekend. Na de onthulling is er een 
groepsfoto gemaakt op locatie. 
Aansluitend hebben de kopers en 

betrokkenen in Sjiek aan de Amstel 
geproost op een voorspoedige 
bouw. Allure aan de Amstel wordt 
aan de rand van het gezellige 
centrum van Uithoorn gerealiseerd, 
direct tegenover de rivier De Amstel, 
in de nieuwe woonwijk: Vinckebuurt. 
Een gevarieerde wijk met een grote 
diversiteit aan woningen en apparte-
menten. Wethouder Hans Bouma: 

Uithoorn - Projectontwikkelaar ZeemanVastgoed en Ooms Bouw hebben 
met wethouder Bouma van gemeente Uithoorn een feestelijk tintje 
gegeven aan de start van de bouw van het bijzondere plan Allure aan de 
Amstel in Uithoorn.

Feestelijke handeling nieuwbouw-
plan Allure aan de Amstel

Nieuw college geïnstalleerd

“Het huidige woonaanbod in deze 
regio staat erg onder druk. We 
mogen dus blij zijn dat er 37 
woningen en 45 appartementen in 
de Uithoorn bij komen. En er zitten 
veel inwoners uit de gemeente 
Uithoorn onder de kopers. Dat is een 
goed teken, want dat betekent ook 
weer doorstroming binnen ons 
totale woonaanbod.” De eerste fase 
van het plan wordt reeds bewoond 
en nu zijn het appartementenge-
bouw en de laatste 37 grondge-
bonden woningen in het plan in 
aanbouw. Alle woningen zijn reeds 
verkocht. 

Het nieuwe college is geïnstalleerd op 30 mei 2022. (v.l.n.r) Karin Wegewijs (gemeentesecretaris), Jan Hazen (wethouder), Pieter 
Heiliegers (burgemeester), Ferry Hoekstra (wethouder) en José de Robles (wethouder).

Uithoorn - De Uithoornse gemeente-
raad heeft maandagavond de drie 
wethouders van de nieuwe coalitie 
benoemd. Ze zijn daarna o�cieel 
beëdigd. Daarmee heeft de gemeente 
Uithoorn nu een nieuw college van 

burgemeester en wethouders (B&W). 
Het nieuwe college telt naast burge-
meester Pieter Heiliegers, drie 
wethouders: José de Robles (DUS!), 
Jan Hazen (VVD) en Ferry Hoekstra 
(Gemeentebelangen). Hazen en De 

Robles waren al wethouder en Hoek-
stra maakt nu de overstap van 
raadslid naar wethouder. Hij neemt 
het bestuurlijke stokje over van partij-
genoot Hans Bouma die na acht jaar 
stopt als wethouder.

Portefeuilleverdeling op 
hoofdlijnen bekend
De portefeuilleverdeling (takenver-
deling) is op hoofdlijnen ook al 
bekend. Burgemeester Heiliegers 
krijgt de portefeuilles Veiligheid, 
Bestuur en Organisatie, Dienstverle-
ning en Kunst, Cultuur en erfgoed. 
Wethouder De Robles is de komende 
vier jaar verantwoordelijk voor Zorg, 
Maatschappelijke ondersteuning, 
Jeugd en Onderwijs, Werk en 
Inkomen en Asiel, migratie en inbur-
gering. Wethouder Hazen krijgt de 
portefeuilles Ruimtelijke ordening, 
Ondernemersklimaat en werkgele-
genheid, Toerisme en recreatie, 
Mobiliteit en Infrastructuur en Sport. 
Wethouder Hoekstra is verantwoor-
delijk voor Communicatie en partici-
patie, Financiën, Vastgoed, Woonom-
geving, Wonen, Coördinatie duur-
zaamheid en Bedrijfsvoering.
Burgemeester Heiliegers: “Op dit 
moment worden nog de laatste 
puntjes op de i gezet, maar op 
hoofdlijnen zijn we er dus uit. Zodra 
alles de�nitief is, zullen we hier 
natuurlijk over communiceren. 
Onder andere op onze gemeentelijke 
website.”

Het college laat verder weten uit te 
kijken naar de komende vier jaar.

Veroordeeld voor 
burenruzie
Uithoorn - Woensdag 11 mei jl. 
moest de 59-jarige Uithoornaar 
R.L. voor de politierechter in 
Amsterdam verschijnen. 
Verdachte R.L. had op het Zijdel-
veld in 2020 bij buren een beton-
klinker op een afdak gegooid 
daarna op een auto was beland en 
daarmee veel schade had veroor-
zaakt. Ook had R.L. een brand-
blusser leeggespoten over de 
buurman en diens visite waarbij 
opnieuw een auto beschadigd 
raakte. Tenslotte achtte de politie-
rechter, na alle camerabeelden te 
hebben bekeken, ook overtuigend 
bewezen dat R.L. een band lek 
stak van een auto waarvan de 
eigenaar die op bezoek was bij het 
bedrijf van zijn voormalige 
buurman. Ook voor het plakken 
van stickers met smadelijke 
teksten werd hij veroordeeld. 
Omdat R.L. enkele maanden 
geleden ook al voor de politie-
rechter moest verschijnen werd 
dit meegewogen en luide het 
vonnis: 30 dagen voorwaardelijke 
gevangenisstraf met een proeftijd 
van 2 jaar, en tevens het betalen 
van bijna € 4000 schade aan zijn 
voormalige buurman welk bedrag 
nog wordt vermeerderd met de 
wettelijke rente. Verdachte gaat 
niet in hoger beroep.
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verkoopmijdrecht@meerbode.nl of 
verkoopuithoorn@meerbode.nl
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Aanleveren van kopij
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Redactie
Nel van der Pol
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Kabalen
Opgave gratis advertenties 
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www.verspreidnet.nl
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Centrale administratie
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Ingezonden brieven
Uw brief van max. 300 woorden, dient 
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e-mailadres. Anoniem ingezonden 
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Let op
Nadrukkelijk maken wij u er op attent, 
dat door ons in deze krant gepro-
duceerd advertentie-, foto-, en/of 
tekstmateriaal niet beschikbaar wordt 
gesteld aan derden. Dus ook niet per 
e-mail, fotokopie of anderszins zonder 
uitdrukkelijke, schriftelijke toestem-
ming van de uitgever!

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

Milieu
Onze krant wordt volledig gedrukt 
op FSC-Mix papier van verantwoorde 
herkomst.

WWW.REGIOMEDIAGROEP.NL

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

Pyjamafuutjes
Door Wim Bax

Eén van de voordelen van aan 
een sloot wonen is dat je er niet 
perse op uit hoeft om je over iets 
moois te verwonderen. Zoals 
enkele weken geleden. Een 
paartje futen komt langs schar-
relen met een paar kleine fuutjes liftend op de rug van een van de 
ouders. Eerst zag ik één koppie boven de veren uitkomen, later bleken er 
wel vier jongen te zijn in hun streepjespyjama out�t. 
De fuutjes zien er nog vers uit, het product van een vrijage van een week 
of vier geleden. Zo lang duurt het voordat de eieren uitkomen. De balts 
van ouders is een spectaculair gezicht. Man en vrouw zien er identiek uit, 
het verschil is niet te zien, als ze het zelf maar zien, toch? Beide vogels 
zwemmen met gestrekte hals naar elkaar toe en rijzen met hun borst 
tegen elkaar op uit het water, schudden hierbij met de kop en bieden 
elkaar plantenmateriaal aan. De vogels bouwen vervolgens samen op 
een goed verborgen plaats een drijvend nest van planten. En nu zie ik het 
resultaat na die vier weken broeden. Hoewel de jonge vogels al meteen 
uitstekend kunnen zwemmen, liften de kuikens vaak mee op de rug van 
één van de ouders, waarbij de jongen ook tijdens het duiken gewoon 
blijven zitten. Vanwaar dit gedrag? Jonge kuikens van watervogels lopen 
het gevaar dat ze opgegeten worden door een roofvis zoals een snoek. 
Ook vanuit de lucht dreigt gevaar van reigers en meeuwen. Op de rug 
van hun ouder zitten de jonge futen veiliger dan in het water. Een groot 
verschil met de wilde eend. Die begint vaak met zo’n twaalf jongen, een 
aantal dat zo hoog is omdat er veel van verloren gaan. Vaak worden er 
ook maar een of twee van die eendjes volwassen. De fuut legt maar drie 
of vier eieren en moet daar dus extra zuinig op zijn. Ik zie een van de 
jonge pyjamafuutjes van de rug afkukelen. Die zwemt prima maar klimt 
toch weer op de rug van de ouder, eerst onder de vleugel, dan omhoog. 
De andere ouder zie ik halsstarrig een veertje aan een jong voeren, het 
lukt niet meteen, uiteindelijk wel. Deze gewoonte dient er toe om de 
ingewanden te beschermen tegen scherpe visgraten doordat de veren in 
de maag een bal vormen. En dan zwemmen de ouders met hun fuutjes in 
pyjama weer uit mijn zicht. Mijn dag is weer goed.

NATUUR DICHT BIJ HUIS

Regio - Zondag 12 juni 2022 organi-
seert Stichting Beschermers Amstel-
land weer de Amstellanddag. Doel 
van de Amstellanddag is om meer 
bekendheid te geven aan dit waarde-
volle eeuwenoude natuur- en 
cultuurhistorische landschap waar de 
Amstel zich doorheen slingert en dat 
tot diep Amsterdam in steekt. We 
laten zien hoe belangrijk het is om 
deze groene long te beschermen. 
Deuren openen zich en gasten 
worden op meer dan 50 locaties 
ontvangen. Natuur, cultuurhistorie, 

kunst, culinair: alles wat Amstelland 
zo divers en bijzonder maakt is te 
zien en te beleven. De o�ciële 
opening vindt plaats op de buiten-
plaats Wester-Amstel, Amsteldijk 55, 
om 10 uur door de burgemeester van 
Amstelveen, Tjapko Poppens. Ga in 
het gebied op bezoek bij de boer, 
maak een wandeling onder leiding 
van een gids, doe mee met de 
poldersafari in de Ronde Hoep Er is 
voor elk wat wils, ook voor de 
kinderen. Voor programma zie 
www.beschermersamstelland.nl

Amstellanddag 2022 12 juni

Rommelmarkt
Op D.V. zaterdag 18 juni wordt de 
jaarlijkse rommelmarkt weer 
gehouden op het terrein bij 
Herenweg 207 in Vinkeveen. Dit jaar 
zullen er weer volop kramen te 
vinden zijn met gesorteerde curiosa. 
Ook zal er een plantenkraam zijn, een 
verskraam met heerlijke producten en 
een cadeaukraam met handgemaakte 
(en) leuke cadeautjes! Binnen in het 
gebouw zullen de meubels staan en 
binnen is ook de theetuin te vinden 
waar u een heerlijk kopje ko�e, thee 
of een glas fris kunt nuttigen met een 
lekker zelfgemaakt gebakje. Buiten 
zullen er hamburgers en po�ertjes 
gebakken worden, dus u zult met een 
gevulde maag weer vertrekken. Ook 
de appeltjesboom zult u vinden, met 
hele mooie prijzen. De opbrengst 
gaat dit jaar naar Oekraïne. De 
rommelmarkt is van 9.00-14.00 uur.

Regio - Op Tweede Pinksterdag (6 
juni) organiseert het Interkerkelijk 
Overleg van De Ronde Venen een 
“kerkenpad” langs verschillende 
Rondeveense kerken. Om 10 uur 
wordt gestart met een interkerkelijke 
samenkomt in de stal van familie 
Engel aan de Burgemeester 
Padmosweg 147 in Wilnis. Voorgan-
gers van verschillende kerkgenoot-
schappen gaan daarbij gezamenlijk 
voor. Met Pinksteren vieren de kerken 
dat de Geest van Jezus Christus 
mensen bezielt, inspireert en 
verbindt over grenzen, ook van kerk-
muren, heen. Wim de Penning, kerk-
musicus van de Protestantse 
Gemeente Mijdrecht, verzorgt de 
muziek bij deze oecumenische 
viering. Vanaf 10:30 uur is er gelegen-

heid om bij ko�e, thee en fris en iets 
lekkers elkaar te ontmoeten op het 
erf rondom de stal. Vanaf 11:15 uur 
begint de �etstocht. Deze leidt via 
een fraaie route naar De Ontmoe-
tingskerk in Wilnis (aankomst om ca. 
11:30 uur), vervolgens naar de Heilig 
Hart van Jezuskerk in Vinkeveen 
(aankomst om ca. 12 uur) en 
tenslotte naar de H.H. Cosmas en 
Damianuskerk in Abcoude (aankomst 
om ca. 13 uur). Deelnemers kunnen 
de hele route mee�etsen maar ook 
op elk moment aan- of afhaken. 
Deelname is gratis en iedereen, jong 
en oud, is van harte welkom. Mensen 
wordt gevraagd om, indien mogelijk, 
op de �ets te komen. Voor meer 
informatie: ds Erick Versloot (ds.
erick@pgmijdrecht of 06-467 23 725).

Kerkenpad in De Ronde Venen 
op Tweede Pinksterdag

De Ronde Venen - Na 33 jaar trouwe 
dienst heeft onze Jannie Pothuizen 
afscheid genomen als vrijwilliger van 
de Zonnebloemafdeling Wilnis/de Hoef. 
Tijdens de laatste vrijwilligersvergade-
ring is ze in de bloemetjes gezet. Jannie 
heeft jarenlang, ook als bestuurslid 
bezoekwerk, deel uitgemaakt van de 
Zonnebloem. En als vrijwilliger was ze 

de beste lotenverkoopster. Iedereen 
kent Jannie, ze heeft een groot hart en 
had altijd oog voor iedereen die extra 
aandacht kon gebruiken. Ze was dan 
ook het gezicht van de Zonnebloem in 
de Hoef. Jannie gaat verhuizen naar 
Mijdrecht. Ze zal gemist worden als vrij-
williger, maar gelukkig blijft ze trouw 
aan de Zonnebloem. 

Afscheid van Jannie Pothuizen

De Kwakel - Afgelopen week zijn er 
voor de Zonnebloem afdeling De 
Kwakel/Vrouwenakker verschillende 
activiteiten georganiseerd voor een 
aantal gasten. Woensdagmiddag 19 
mei was er een hele gezellige en 
lekkere High Tea in het “Enge Bos” 
aan de Drechtdijk in De Kwakel. Het 
was jammer van het slechte weer, 
dus geen rondleiding. De gezellig-
heid was er niet minder om. Er waren 
allemaal kleine en lekkere hapjes. 
Een mooie uitleg over het ontstaan 
van het “Enge Bos”. Bloemetjes 
werden er door Jeanette geplukt. 
Ook hierover een uitleg compleet 
met geur. De gasten van de Zonne-
bloem kregen een High Tea aange-
boden die door Jeanette de vriende-
lijke gastvrouw van het “Enge Bos” 
heerlijk is klaar gemaakt op een heel 
speciale primitieve manier. 

Donderdag
Donderdagmiddag 20 mei was er 
een uitje gepland naar FloriWorld in 
Aalsmeer. FloriWorld is een nieuwe 
betoverende en interactieve attractie 
waarin je de magie van echte en 
virtuele bloemen en planten kan 

beleven. De gasten kregen een rond-
leiding door verschillende zalen met 
bloemen en planten. Het is heel mooi 
opgezet. Je gaat van de Japanse 
tuinen naar de Amsterdamse 
grachten. Ze maken mooie foto’s in 
kamertjes en op de schommel en dit 
allemaal omringd door mooie 
planten en bloemen. Terwijl het 
buiten plenst is het binnen �eurig en 
gezellig met elkaar. In het mooie 
restaurant praten ze nog na onder 
het genot van een bakkie met iets 
lekkers erbij. Een superleuk uitje 
waar de gasten van hebben genoten.

Hemelvaartsdag
Hemelvaartsdag zijn er door een 
aantal vrijwilligers loten verkocht 
tijdens het vertrek van de Elisabeth 
�etstocht vanuit het dorpshuis “De 
Quakel”. En het waren Topverkopers 
binnen 1 uur tijd waren alle loten 
verkocht. Mocht je geen lot hebben 
kunnen bemachtigen dan kan dit 
nog via de website van de Zonne-
bloem afdeling De Kwakel/Vrouwen-
akker. Dank aan het dorpshuis dat we 
de mogelijkheid kregen om loten te 
verkopen tijdens de �etstocht.

Met kleine groepjes er op uit
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RICK FM
Zondag 5 juni 11.00-13.00 uur; 
Sport & Co met o.a. het Waterfestijn 
Optimist on Tour, de ontknoping 
van de voetbalcompetitie in het 
Tussendoortje Live 14.00 -17.00 uur.

Rick FM weekoverzicht Radio programma’s:
Maandag 00:00 - De Muzieknacht, Non-Stop Muziek

06:00 - De Ontbijttafel, Radio Noord-Holland 
09:00 - Goedemorgen Amstelland, Muziek & Info 
11:00 - Back to the Seventies, Muziekprogramma
12:00 - Goedemiddag Amstelland, Non-Stop Muziek
14:00 - Tim voor 3, Muziekprogramma
15:00 - Goedemiddag Amstelland, Non-Stop Muziek
17:00 - Info-Direct, Regio nieuws 
18:00 - Blikopener, Muziek & Info (1x in de twee weken) 
19:00 - Amstelland Top 30, Muziekprogramma
21:00 - Pop Reünie, Muziekprogramma
23:00 - De Dag Voorbij, Non-Stop Muziek

Dinsdag 00:00 - De Muzieknacht, Non-Stop Muziek
06:00 - De Ontbijttafel, Radio Noord-Holland
09:00 - Goedemorgen Amstelland, Muziek & Info 
11:00 - Back to the Seventies, Muziekprogramma
12:00 - Goedemiddag Amstelland, Non-Stop Muziek
14:00 - Tim voor 3, Muziekprogramma
15:00 - Goedemiddag Amstelland, Non-Stop Muziek
17:00 - Info-Direct, Regio nieuws 
18:00 - VR Music, Muziekprogramma
19:00 - Reggae Festival, Muziekprogramma
21:00 - Laterrr!, Muziekprogramma
23:00 - De Dag Voorbij, Non-Stop Muziek

Woensdag 00:00 - De Muzieknacht, Non-Stop Muziek
06:00 - De Ontbijttafel, Radio Noord-Holland
09:00 - Goedemorgen Amstelland, Muziek & Info 
11:00 - Back to the Seventies, Muziekprogramma
12:00 - Goedemiddag Amstelland, Non-Stop Muziek
14:00 - Tim voor 3, Muziekprogramma
15:00 - Goedemiddag Amstelland, Non-Stop Muziek
17:00 - Info-Direct, Regio nieuws 
18:00 - Uit de Kunst, Cultuurprogramma (H)
19:00 - Goedenavond Amstelland, Muziekprogramma
21:00 - Amstelland Op Weg Naar Morgen, Muziekprogramma
23:00 - De Dag Voorbij, Non-Stop Muziek

Donderdag 00:00 - De Muzieknacht, Non-Stop Muziek
06:00 - De Ontbijttafel, Radio Noord-Holland
09:00 - Goedemorgen Amstelland, Muziek & Info 
11:00 - Back to the Seventies, Muziekprogramma
12:00 - Goedemiddag Amstelland, Non-Stop Muziek
14:00 - Tim voor 3, Muziekprogramma
15:00 - Goedemiddag Amstelland, Non-Stop Muziek
17:00 - Info-Direct, Regio nieuws 
18:00 - Door de Mangel, Talkshow i.s.m. Radio Aalsmeer
19:00 - Soul� les, Muziekprogramma
21:00 - Happy Hour, Muziekprogramma
23:00 - De Dag Voorbij, Non-Stop Muziek

Vrijdag 00:00 - De Muzieknacht, Non-Stop Muziek
06:00 - De Ontbijttafel, Radio Noord-Holland
09:00 - Goedemorgen Amstelland, Muziek & Info 
11:00 - Historische Top 40, Muziekprogramma
12:00 - Goedemiddag Amstelland, Non-Stop Muziek
14:00 - Tim voor 3, Muziekprogramma
15:00 - Goedemiddag Amstelland, Non-Stop Muziek
15:00 - Amstelland Top 30, Muziekprogramma (H)
17:00 - Info-Direct, Muziek Regio nieuws 
19:00 - Moes draait door, Muziekprogramma
20:00 - Pre Party, Muziekprogramma
21:00 - VR Music, Muziekprogramma
22:00 - Apenkooien, Muziekprogramma
23:00 - De Dag Voorbij, Non-Stop Muziek

Zaterdag 00:00 - De Muzieknacht, Non-Stop Muziek 
07:00 - Goedemorgen Amstelland, Muziekprogramma 
10:00 - Hit Museum, Muziekprogramma
12:00 - Terug Blikken, Muziekprogramma 
14:00 - Wie kent Sjors, Muziekprogramma
16:00 - Het tussendoortje, Muziekprogramma
18:00 - 60’s en 70’s, Muziekprogramma
20:00 - The Connection I Feel Free, Muziekprogramma 
22:00 - Tracks, Muziekprogramma
23:00 - De Dag Voorbij, Non-Stop Muziek

Zondag 00:00 - De Muzieknacht, Non-Stop Muziek 
07:00 - Goedemorgen Amstelland, Non-Stop Muziek
09:00 - The Good Guys, Muziekprogramma
10:00 - Uit de Kunst, Cultuurprogramma
11:00 - Sport & Co, Sport & verenigingsnieuws
13:00 - Rood Wit Blauw, NL Muziekprogramma
14:00 - Het Tussendoortje, Live Sportprogramma
17:00 - Back to the Seventies, Muziekprogramma
19:00 - Country Roads, Muziekprogramma
20:00 - Nerdalert, Muziekprogramma
22:00 - ‘t Marjolijstje, Muziekprogramma
23:00 - De Dag Voorbij, Non-Stop Muziek

Complete programma informatie en actueel nieuws over de programma’s 
met o.a. interviews en gasten op de website www.rickfm.nl, Facebook en 
Twitter. De radioprogramma’s zijn 14 dagen na de uitzending ook terug te 
luisteren via uitzending gemist; https://www.rickfm.nl/radiogemist/overzicht

Uithoorn – Vorige week werd voor 
de tweede keer de Ladies Rally van 
Uithoorn verreden. Maar liefst 33 
dames-equipes (76 deelnemers!) 
hadden zich ingeschreven, en 
startten vanaf 13.00 uur om beurten, 
vanaf de parkeerplaats van Geostick 
aan de Amsterdamseweg in 
Uithoorn. Onder het toepasselijke 
swingende thema ‘Relight my � re’ 
hadden de mannen van de organise-
rende Lionsclub Uithoorn de, vooral 
� eurig uitgedoste, dames verrast met 
een uitgebreide lunch. Na uitleg van 
de ‘spelregels’, vlagde de Burge-

meester van Uithoorn Pieter Heili-
gers, bij de start alle deelnemers 
persoonlijk af. Een bonte stoet van 
cabrio’s, classic cars en uitbundig 
gepimpte auto’s trok als een prachtig 
gekleurd lint door het Groene Hart 
richting Aarlanderveen en via 
Bilderdam weer terug naar Uithoorn, 
met tussendoor enkele proeven van 
rijvaardigheid. 

Brandweer
Ook een bezoek aan de brandweer-
kazerne van Uithoorn mocht in deze 
speelse toertocht niet ontbreken. 

Mooie opbrengst met 
Uithoornse Lady’s Autorally

Een warm welkom door de brand-
weermannen werd vervolgd door 
een technische oefening met het 
gooien van lange zware brand-
slangen, iets waar de dames geen 
enkel probleem mee hadden! De 
rally-winnaar was uiteindelijk team 
‘The Downton Abbey Girls‘ met de 
meeste punten die de wisselbeker 
mee naar huis mochten nemen. Drie 
prachtige ladies in black, compleet 
met een privé chau� eur in een 
fantastische oldtimer, een Bentley 
Speed 8 uit 1931. Ook een van de 
opdrachten onder weg was: maak 
‘het perfecte plaatje’ oftewel de 
leukste origineelste foto. En deze 
werd glansrijk gewonnen door het 
team ‘De Rave-Teven’. Bovendien 
waren er ook prijzen voor de ladies 
teams; De Ma�  a Mutsen, The Happy 
Grannies, The Pink Ladies, Breakfast 
at Ti� any’s , Disco Mini’s en de 
Z(isters)4.
En wie denkt dat de dames na zo’n 
intensieve middag uitgeblust waren 
hebben het mis, want onder de swin-
gende tonen van ‘Religt my � re’, werd 
op de parkeerplaats van Geostick de 
geslaagde dag afgesloten met een 
welverdiende borrel en een prijsuit-
reiking, waarbij uiteindelijk de 
Nederlandse Brandwonden Stichting 
met een opbrengst van € 5.000,- de 
grootste winnaar werd!

De Kwakel – Afgelopen week heeft 
kinderdagverblijf De Koetjes na 3 jaar 
bouwen hun verhuisfeestje gevierd. 
De opvang heeft 4 jaar plaats 

gevonden in tijdelijke units naast het 
nieuwe gebouw. Alle kinderen en 
ouders mochten eerst in het oude 
gebouw de persoonlijke spulletjes uit 

Verhuisfeestje Agrarisch 
kinderdagverblijf De Koetjes

de bakjes in de geknutselde verhuis-
dozen stoppen. Op naar de nieuwe 
voordeur waar Nikki iedereen harte-
lijk welkom heeft geheten en samen 
met Boer Koos het lintje heeft door-
geknipt. Met de verhuisdozen over 
de rode loper het nieuwe gebouw in 
op zoek naar de nieuwe bakjes. De 
spulletjes in de nieuwe bakjes omge-
wisseld met een mooie verrassing 
voor mee naar huis. In het nieuwe 
lokaal gingen de schoenen en laarzen 
gelijk uit en hebben de kinderen 
heerlijk gespeeld en genoten van de 
po� ertjes. Zij starten deze week in 
het nieuwe pand, op naar heel veel 
mooie opvang jaren in De Kwakel. De 
natuurtuin wordt ook helemaal onder 
handen genomen. De tunnel is inge-
graven, de berg eroverheen is 
gemaakt. Met boomstammen is de 
nieuwe zandbak gemaakt, ze kunnen 
niet wachten tot het gras is aange-
groeid en hier kunnen gaan spelen. 

Twee jubilarissen bij KnA orkest 
Uithoorn – Afgelopen week heeft het 
bestuur van KnA (Kunst na Arbeid) tijdens 
de jaarvergadering aan twee nog spelende 
jubilarissen een speldje en oorkondes over-
handigd. Het betreft Jan Valentijn (klarinet), 
die al 62 jaar lid is van vereniging KnA. Hij 
kreeg een speldje opgespeld en werd hem 
een oorkonde overhandigd, en een mooie 
tuinplant. Tevens werd hij door de voorzitter 
Paula benoemd tot ere lid. Ook Tineke Beuse 
(klarinet) werd gehuldigd. Zij is reeds 45 jaar 
lid van vereniging KnA. Zij heeft haar 40 
jarige speldje al eerder gekregen en gaat op 
weg naar de 50 jaar. Ook zij kreeg een mooie 
oorkonde en een tuinplant. Beide hebben 
gedurende hun lidmaatschap zich altijd ten 
volle ingezet voor KnA. Jan naast spelen in 
het orkest, altijd de handen uit de mouwen 
bij concerten en dergelijke en natuurlijk niet 
te vergeten barwerkzaamheden tijdens de 
pauzes van de repetities. Tineke heeft talloze 
kostuums gemaakt voor musici bij 
concertuitvoeringen en voorstellingen. 
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Hans Bouma neemt afscheid als 
wethouder duurzaamheid

Ferry Hoekstra, zijn eerste interview 
als wethouder duurzaamheid

Uithoorn doet duurzaam
Duo interview wethouder duurzaamheid

Wat is de grootste uitdaging op het 
gebied van duurzaamheid die je de 
afgelopen 8 jaar tegen bent gekomen?
De grootste uitdaging was wel de 
duurzaamheidsagenda opstellen vanuit 
verschillende gezichtsvelden zoals energie, 
warmte, klimaat, circulair en afval met een 
breed draagvlak. Vanuit elke hoek van de 
samenleving krijgen we te maken met 
duurzaamheid. Om dat in één agenda 
bij elkaar te brengen, is een behoorlijke 
opgave. Maatregelen op het gebied van 
duurzaamheid kunnen gevolgen met 
zich meebrengen. Dat moeten we ons als 
gemeente realiseren en daardoor ook de 
juiste beslissingen maken. Als dit gedragen 
wordt door de samenleving, dan wordt de 
uitvoering ook makkelijker.

Is er een duurzaamheidsinitiatief wat 
u heel erg is bijgebleven/ indruk heeft 
gemaakt?
Er zijn meer initiatieven die indruk op mij 
hebben gemaakt, maar waterstofproef 
met Stedin en Eigen Haard springt er wel 
tussenuit. De proef is geslaagd, maar is wel 
iets voor de langere termijn visie. Het biedt 
grote kansen zonder grote ingrepen in 
de infrastructuur en woningen. Dat is een 
groot voordeel van deze vorm van energie. 
Het was een uniek project. Niet alleen voor 
Uithoorn, maar zelfs voor Nederland. Helaas 
kon door Corona niet de bekendheid eraan 
worden gegeven, wat het project verdiende. 

Bent u trots op de duurzame bouw van 
het nieuwe multi-centrum De Scheg (incl. 
sporthal)? Wilt u daar wat meer over 
vertellen, zo ook over het gemeentehuis 
dat nu gasloos is met zonnepanelen en 
sedumdaken?
Ja, ik ben erg trots op het duurzame 
project De Scheg. Deze multifunctionele 
accommodatie is energieneutraal en gasvrij. 
Het gebouw heeft een natuurlijke uitstraling 

gekregen en er is veel gebruikt gemaakt 
van hout. Er is een groen (beplanting van 
sedum) dak van 600 m2 met daarnaast 
ruimte voor zonnepanelen om energie op 
te wekken. Er zijn warmtepompen, zodat we 
gasloos het gebouw van energie kunnen 
voorzien. Daarnaast is er energiezuinige 
verlichting aangebracht dat zorgt voor een 
sfeervol sportcafé en goed helder licht voor 
in de sporthal. Ik hoop dat veel inwoners 
hier heerlijk kunnen sporten en gebruik 
kunnen maken van de andere faciliteiten 
die deze accommodatie biedt. Dus ja, ik ben 
heel erg trots hierop. 

Ook het gemeentehuis is goed op weg 
geheel duurzaam te worden. Het nieuwe 
gasloze klimaatsysteem zal op basis 
van energiezuinige warmtepompen het 
gemeentehuis verwarmen en koelen. 
En ook hier is een sedumdak en zijn er 
zonnepanelen aangelegd. Wij hopen 
hiermee een goed voorbeeld te zijn voor 
inwoners, ondernemers, instellingen en 
verenigingen.

Wat wilt u uw opvolger meegeven?
Kies vooral je eigen pad en zorgt 
voor draagvlak met de inwoners en 
ondernemers. Dit is heel belangrijk. Ga 
met ze in gesprek. Dan kunnen we met 
elkaar succesvol zijn in onze ambitie om te 
verduurzamen!

En ik wil graag nog aan dit interview 
toevoegen, dat ik trots ben op de inwoners 
van deze gemeente. Er wordt best wat van 
ze verwacht in de toekomst als het gaat over 
duurzamer wonen en leven. Maar ook in de 
afgelopen paar jaar, waarin ook veel werd 
gevergd van de inwoners en ondernemers 
zijn we er grotendeels goed doorheen 
gekomen. Ik neem met trots afscheid van 
8 jaar wethouderschap en heb dit met liefde 
gedaan.

Welke grote uitdaging ligt voor u in het 
verschiet?
Mooie vraag. Er liggen meerdere 
uitdagingen voor mij op het gebied van 
duurzaamheid. Het tekort aan grondsto� en 
begint van invloed te zijn op de uitvoering 
van allerlei projecten. Betaalbaarheid en 
realisatie komen daardoor nog meer onder 
druk te staan. Nog bewuster omgaan 
met grondsto� en en het recyclen hiervan 
(circulaire economie) wordt daarom steeds 
belangrijker. 

Welk duurzaamheidsinitiatief heeft 
indruk op u gemaakt?
Het steeds meer elektrisch maken van 
het openbaar vervoer in onze regio. Het is 
voortdurend een grote uitdaging om de 
infrastructuur op tijd gereed te hebben 
en tegelijkertijd de dienstregeling goed te 
laten verlopen. Dat heeft in deze regio goed 
uitgepakt. 

Waar bent u trots op als het gaat over de 
inzet van de gemeente op het gebied van 
duurzaamheid?
Ik ben erg blij dat we veel duurzame acties 
kunnen aanbieden aan onze inwoners. Zoals 
collectieve inkoopacties voor zonnepanelen 
of isolatie. Ook hebben we kleinere maar 
praktische acties; zoals waardebonnen 
uitdelen om LED lampen aan te scha� en, 
isolatiefolie of andere producten gratis te 
krijgen. Maar ook onze energiecoaches die 
voor u klaar staan om tips te geven waarop 
u energie kunt besparen, informatieavonden 
houden voor huurders, VvE’s, 

woningeigenaren etc. Het is belangrijk om 
draagvlak te behouden en dan zijn dergelijke 
kleine tastbare acties nodig om inwoners op 
lange termijn betrokken te houden. 

Wat gaat u zeker in dezelfde trend als 
wethouder Hans Bouma voortzetten?
Hans Bouma heeft het fantastisch gedaan. 
Wat een werk heeft hij verricht op het 
gebied van duurzaamheid. Hij is nauw 
betrokken geweest tot de totstandkoming 
van de duurzaamheidsagenda. Uiteraard 
werken we aan de bewustwording en het 
behouden van draagvlak onder inwoners 
en ondernemers. De doelstellingen zoals 
die nu in de duurzaamheidsagenda zijn 
opgenomen, moeten we met elkaar, 
bijvoorbeeld op wijkniveau, verder 
uitwerken naar concrete en haalbare 
maatregelen. 

Waar kijkt u naar uit tijdens uw 
aankomende ambtsperiode als 
wethouder op het gebied van 
duurzaamheid?
Ik ben benieuwd of het ons gaat lukken om 
voor minimaal één wijk een volledig plan 
van aanpak te hebben om van het aardgas 
af te gaan voor bestaande woningen. Dus 
inclusief een uitwerking op detailniveau 
per straat en huishouden wat er nodig is en 
gedaan moet gaan worden. 

En verder heb ik ontzettend veel zin om aan 
al deze uitdagingen te beginnen. Ik hoop u 
binnenkort te mogen ontmoeten, op een 
informatieavond of andere bijeenkomst.

14 juni 2022 om 19.30 uur 
informatieavond voor huurders

15 jun 2022 om 19.30 uur 
collectieve zonnepanelenactie

DUURZAAMHEIDS
AGENDA





Mijdrecht - Aanstaande zaterdag 
staat het jaarlijkse RINGS Kickboks-
gala in sporthal Laco de Phoenix op 
het programma. Maar liefst drie deel-
nemers van de plaatselijke sport-
school Ralphs Gym uit Mijdrecht, 
komen in actie tijdens dit groots 
opgezette vechtsportevenement. 
Kickboksen is momenteel na het 
damesvoetbal de snelst groeiende 
sport in Nederland volgens de statis-
tieken van NOC*NSF. Het Kickboks-
evenement in sporthal Laco de 
Phoenix wordt georganiseerd door 

RINGS Fighting Network, een organi-
satie die al vanaf 1995 jaarlijks meer-
dere evenementen door het gehele 
land organiseert. De Vechtsportauto-
riteit, in het leven geroepen door 
NOC*NSF om de groei van het Kick-
boksen in goede banen te leiden, is 
toezichthouder. Aanstaande 
zaterdag komen er maar liefst drie 
deelnemers uit Mijdrecht in actie, 
afkomstig van de plaatselijke sport-
school Ralphs Gym. Max Willemsen 
en de broers Ravi en Kai Schreurs 
vechten een thuiswedstrijd. Of dat 

Zaterdag RINGS Gala in sporthal 
Laco de Phoenix

Mijdrecht - Maandagavond 30 mei 
stond bij de BVU volledig in het teken 
van de feestelijke afsluiting van de 
competitie. Voorzitter Hans Wagen-
voort blikte nog even terug op het 
afgelopen bridgeseizoen en bedankte 
de feestcommissie voor haar werk-
zaamheden. De genoemde feestcom-
missie had meer dan haar best 
gedaan en lieten de leden tijdens het 
bridgen regelmatig van heerlijke 
hapjes genieten. Bridgen werd er 
natuurlijk ook gedaan en voor het 
winnende paar in iedere lijn was er 
een goede �es wijn te verdienen. In 
de A-lijn ging de winst en �es wijn 
met 56,25% naar het paar Greetje van 
de Bovenkamp en Ria Wezenberg. Op 
de tweede plek werd beslag gelegd 
door het gelegenheidspaar Elisabeth 
van den Berg en Bep de Voijs met 
54,17% en de derde plaats ging ook 
naar een gelegenheidspaar, Joke de 
Wit en Jan Broeckmans met 56,13%. 
In de B-lijn was de eerste plaats en �es 
wijn voor Marieke Schakenbos en 
Joke van den Berg met een mooie 
score van 59,90%. Op de tweede 
plaats en klein verschil eindigden 
Dieny Verhoe� en Joke Janssen met 
een score van 58,85%, de derde plaats 

was met 57,29% voor Nel Bakker en 
Ellen Hengeveld. In de C-lijn was het 
groot vuurwerk en ging de eerste 
plaats, hoogste dagscore en tevens 
competitiescore met 74,32% naar 
Desiree van der Voet en Tom Woerden 
en met een daverend applaus namen 
zij natuurlijk ook de �es wijn in 
ontvangst. De tweede plaats ging 
naar het gelegenheidspaar Anja Baars 
en Co Beunder met 58,35%, en de 3e 
plek was een prooi voor Corry van Tol 
en Kees Geerlings met 53,26%. Het is 
de BVU er veel aan gelegen om 
nieuwe leden te krijgen, zowel begin-
nende als ervaren bridgers. Zo geven 
we regelmatig bridgelessen. Bent u 
een beginnend bridgepaar of indivi-
dueel thuisbridger, die ook graag het 
verenigingsleven wil leren kennen, of 
speelt u al langer en wilt u graag uw 
krachten met ons meten, dan kunt 
dan kunt u zich bij de BVU opgeven 
om geheel vrijblijvend een paar keer 
op de maandagavond mee te spelen 
en de sfeer te proeven. Voor nadere 
informatie en/of lid worden van de 
BVU kunt u contact opnemen met 
onze secretaris de heer Kees Visser tel. 
06-53175165 of via de mail kees.
visser55@kpnplanet.nl.

Feestelijke slotdrive bij de BVU

&

Raadhuislaan 10, Hoofddorp
023-562 23 23
info@poldermakelaars.nl
www.poldermakelaars.nl

17 eengezinswoningen

Vanaf € 559.000 v.o.n. 
inclusief parkeerplaats

Nieuwbouwproject ‘De Brecht’ te Nieuw-Vennep

vanaf ca. 130 m2
Woonoppervlak

NU in de
verkoop!

extra zetje van de supporters de 
overwinning gaat opleveren moet 
nog worden bezien. De matchmaker 
van RINGS heeft hun geen gemakke-
lijke tegenstanders gegeven. Max 
Willemsen moet het opnemen tegen 
Nick Overmeer, een zeer explosieve 
vechter uit Badhoevedorp. Ravi 
Schreurs opent het evenement met 
een partij tegen Servano de Wit, het 
grote talent van sportschool Team 
Spirit uit Beverwijk. Zijn broer Kai 
moet later in het programma 
aantreden tegen Taou�k Zine El 
Abidine van de vermaarde sport-
school Pasztjerik Gym uit Schiedam. 
Stuk voor stuk vechters die niet 
komen om op hun rug te gaan 
liggen. De Mijdrechtse Kickboksers 
kunnen hun borst natmaken. Het 
RINGS gala begint stipt om 18.30 uur 
en het einde staat gepland rond 
23.00 uur. Kaarten zijn er nog in de 
voorverkoop bij Ralphs Gym en via 
de website www.rings.nl. De 
verwachting is dat het zeer druk gaat 
worden gezien de matchmaking 
(programma) waarin nagenoeg alle 
grote talenten uit de regio op het 
programma staan. 

Voor meer info zie ook advertentie in 
dit blad.

Uithoorn - Met nog één avond te gaan 
lijken de kaarten geschud voor de ere 
plaatsen. In de A-lijn gaan Renske & Kees 
Visser voorlopig �er aan kop met een 
ruime marge op Jan Bronkhorst & Nan 
van de Berg en Francis Terra & Jaap 
Ludwig. Deze avond haalden Janny 

Streng & Johan Le Febre de winst binnen 
met 62,08%, gevolgd door Francis & 
Jaap, die met 56,25% iets goed maakten 
op de koplopers Renske & Kees die met 
55,42% derde werden. Cora de Vroom & 
Hans Slagboom tekenden voor plek vier 
met 53,33% en Jan Bronkhorst c.s. 

Finale in zicht bij Bridgeclub De Legmeer behield met 51,25% als vijfde nog net de 
tweede positie totaal. In de B-lijn staan 
Stenny & Herman Limburg en An Greven 
& Gijs de Ruiter op promoveren en de 
uitslag van deze keer was gespiegeld 
doordat An & Gijs met 59,62% eerste 
werden en Stenny & Herman tweede 
met 55,45%. Op drie Irene Hassink & 
Henriette Omtzigt met 54,97% en zo 

staan zij ook totaal, dus op dit moment 
net buiten de promotie. Tonny & Otto 
Steegstra deelden de vierde en vijfde 
plaats van 53,92% met Map Kleingeld & 
Jan Wille en snoepten deze plek zo af 
van Anja Brugman & Joke van den Hoven 
die met 53,37% op de voet volgden. 
Volgende keer dus de �naleavond en 
daarna begint op woensdag 1 juni het 

open zomerbridge, voor alle bridgers uit 
de wijde omgeving, tot en met 31 
augustus. Dit vindt ook plaats in het 
Buurtnest, Arthur van Schendellaan 59 in 
Uithoorn, op woensdagavond vanaf 
19.45 uur. Aanmelden kan per email: 
gerdaschavemaker@live.nl, telefonisch: 
06-83371540 of aan de zaal tot 19.30 uur. 
De kosten bedragen 6 euro per paar.
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Gemeentehuis
Laan van Meerwijk 16
1423 AJ Uithoorn
(0297) 513 111 
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
gemeente@uithoorn.nl
www.uithoorn.nl/melden

Klant Contact Centrum/receptie
maandag t/m donderdag 08.30-12.30 uur
woensdag 15.30-20.00 uur
vrijdag 08.30-12.00 uur
Uiteraard blijven we wel de gehele dag voor u telefonisch bereikbaar:
maandag t/m donderdag 08.30-17.00 uur
vrijdag 08.30-12.00 uur

Zoveel mogelijk op afspraak
Een aantal diensten zijn nu op afspraak:
- Het afhalen van aangevraagde reisdocumenten en rijbewijzen
- Uittreksels BRP. U kunt dit ook direct online regelen.

Afspraak maken
Online kunt u direct een afspraak inplannen www.uithoorn.nl/afspraak; 
Of bellen om een afspraak te maken via (0297) 513 111: 
maandag t/m donderdag 08.30-17.00 uur 
vrijdag 08.30-12.00 uur

Sociaal loket
We helpen u graag tijdens een telefoongesprek. Huisbezoeken mogen 
in verband met de maatregelen tegen het coronavirus op dit moment 
niet gebeuren. Het vrije inloopspreekuur op woensdagmiddag is voor-
lopig vervallen. Alle loketten voor het Wmo en Werk en inkomen op het 
gemeentehuis zijn nu gesloten. Heeft u vragen of hulp nodig, mail naar 
sociaal.loket@uithoorn.nl of bel ons op (0297) 513 111 tijdens onze te-
lefonische spreekuren van 09.00-10.30 uur van maandag t/m vrijdag. 

Locatie Infopunt Uithoorn voor Elkaar
Gezondheidscentrum De Waterlinie, Koningin Máximalaan 30.
Inloop maandag- en dinsdagochtend 08.30-12.00 uur. 
Info via www.uithoornvoorelkaar.nl

Financieel café
Gezondheidscentrum De Waterlinie, Koningin Máximalaan 30. 
Heeft u hulp nodig? Neem contact op via (0297) 303 044 
info@uithoornvoorelkaar.nu. 

Gemeentewerf en scheidingsdepot
ma., wo., vr., za. 09.00-12.30 en13.00-16.30 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.

Bouw- en woningtoezicht
Telefonisch spreekuur: maandag t/m vrijdag van 8.30-10.30 uur
Bezoek op afspraak: maandag t/m vrijdag van 10.30-12.30 uur

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

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

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

Burgemeester of wethouder spreken?
U kunt een afspraak maken via (0297) 513 111 
of via gemeente@uithoorn.nl

Redactie
Team Communicatie, bekendmakingen@duoplus.nl

COLOFON

WWW.UITHOORN.NL

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

Handige links en informatie:
- Gemeente Uithoorn www.uithoorn.nl/coronavirus 
- Rijksoverheid www.rijksoverheid.nl (reisadviezen, informatie 

over maateregelen) 
- Bekijk priklocaties op de kaart: https://prikkenzonderafspraak.

rijksoverheid.nl/nl/prikbus
- Quarantainecheck: www.quarantainecheck.rijksoverheid.nl

Evenementen en activiteiten
Kijk op onze evenementenkalender via www.uithoorn.nl om te zien 
wat er de komende tijd in Uithoorn en De Kwakel gepland staat. Wilt u 
ook een evenement of activiteit organiseren, kijk via www.uithoorn.nl/
evenementen hoe u dat kunt doen.

Feestdagen en openingstijden
Het gemeentehuis, sociaal loket en het scheidingsdepot zijn op 2e 
Pinksterdag maandag 6 juni 2022 gesloten.

Koninklijke onderscheiding 
(lintje), aanvragen 

Tijdelijke parkeerplaatsen 
Amstelplein 

Kent u iemand in Uithoorn en De 
Kwakel die een lintje verdient? 
Veel inwoners uit onze gemeen-
te zetten zich belangeloos in voor 
het welzijn van anderen. U kunt u 
iemand voor een Koninklijke on-
derscheiding in aanmerking laten 
komen.

Koninklijke onderscheiding
De procedure voor het toekennen 
van een Koninklijke onderschei-
ding neemt veel tijd in beslag. Is 
de voordracht voor de Lintjes-
regen in april 2023, dan moet u 
het voorstel vóór 1 juli 2022 (dit 
jaar) bij de burgemeester indie-
nen. Gaat het om een uitreiking 
tijdens een andere gelegenheid, 
dan dient u het voorstel tenminste 
zes maanden van tevoren naar de 
burgemeester te sturen.  

Informatie Koninklijke 
onderscheiding
Meer informatie, waaronder het 
aanvraagformulier, vindt u op 
www.uithoorn.nl/lintjes. Heeft u 
vragen, dan kunt u contact opne-
men met het bestuurssecretariaat 
via (0297) 513 108 of bestuursse-
cretariaat@uithoorn.nl. 

Voor elke uitreiking wordt een 
mooi moment gekozen. Bijvoor-
beeld: 
- tijdens de lintjesregen, op de 

laatste werkdag voor Konings-
dag

- tijdens een ander bijzonde-
re gelegenheid die te maken 
heeft met de reden voor het 
lintje (zoals een afscheid of ju-
bileum) 

- Als de burgemeester lintjes 
uitreikt, doet hij dat namens de 
koning. Daarom draagt de bur-
gemeester bij de uitreiking de 
ambtsketen met het rijkswa-
pen erop. 

Mensen die een lintje krijgen, ont-
vangen ook een oorkonde. Hier-
in staat dat de onderscheiding is 
uitgereikt na besluit van de ko-
ning. Meer informatie via www.uit-
hoorn.nl/lintje

Informatie gemeentelijke 
onderscheidingen
Informatie over het aanvragen 
van gemeentelijke onderscheidin-
gen kunt u ook opvragen bij het 
bestuurssecretariaat via (0297) 
513 108 of bestuurssecretari-
aat@uithoorn.nl

Denk mee over projecten 
op Uithoorndenktmee.nl
Denk mee bij grote projecten en initiatieven in Uithoorn en De 
Kwakel. Op Uithoorndenktmee krijgt u alle informatie over in-
spraakbijeenkomsten, presentaties en ontwikkelingen binnen 
de projecten. Maar u krijgt vooral de ruimte om uw mening, uw 
vragen en uw wensen te laten horen. Aan de gemeente en aan 
andere inwoners.

Geïnteresseerd? Denk mee op www.uithoorndenktmee.nl 

Gemeente Uithoo
rn

Uithoorn Helpt
Op uithoornhelpt.nl kunt u als inwoner 
van Uithoorn terecht met al uw vragen 
over verschillende onderwerpen. Veel 
organisaties werken samen op het ge-
bied van welzijn, al dan niet in combinatie met hulp of ondersteu-
ning vanuit de gemeente. Hierdoor krijgt u snel de juiste ondersteu-
ning, hulp of adviezen die u nodig heeft. Op www.Uithoornhelpt.nl 
vindt u onderwerpen over zorg en ondersteuning, wonen en huis-
houden, werk, geld en uitkering, opvoeding en gezin, vrijwilligers-
werk, vervoer, mantelzorg, opleiding en inburgering, activiteiten en 
meedoen, gezond blijven en hulp voor Oekraïne.

Dag van de Bouw - 
Verkeersplan Centrum Uithoorn
Op zaterdag 18 juni is het de Dag van de Bouw. Deze zaterdag 
kun je een kijkje nemen op de bouwlocaties van de Uithoornlijn 
(zie verderop op de gemeentepagina) en het Verkeersplan Cen-
trum Uithoorn. Er worden verschillende leuke activiteiten geor-
ganiseerd. Houd de krant en social media goed in de gaten voor 
het programma. 

Vanaf maandag 16 mei kan er ge-
bruik gemaakt worden van een tij-
delijke parkeerplaats op het Am-
stelplein. Dit is geregeld door de 
eigenaar van het winkelcentrum 
Amstelplein. Er zijn namelijk werk-
zaamheden in de parkeergarage 
waardoor er binnen zijn minder 
parkeerplekken zijn. Er zijn daar-
om tijdelijk 30 plekken extra buiten 
op het Amstelplein gemaakt. Zo-
dra de werkzaamheden in de ga-
rage klaar zijn, wordt dit tijdelijke 
parkeerterrein weer opgeheven. 

Verkeersregels
Er is een in- en uitrit gemaakt om 
het plein op het rijden en met pij-
len is de rijrichting aangegeven. 
Het parkeerterrein is een blau-
we zone en hier mag u maximaal 
één uur parkeren. Wilt u gebruik 
maken van een invalidenparkeer-
plaats? Deze zijn niet gewijzigd en 
vindt u in de parkeergarage. Deze 
blijven bereikbaar tijdens de werk-
zaamheden.

Niet parkeren op woensdag
Elke woensdag staat de markt op 
het Amstelplein, dan is parkeren 

op dit plein niet toegestaan. Let 
op, de markt wordt al zeer vroeg 
opgebouwd (woensdagochtend 
vanaf 4.30 uur). Wanneer hier au-
to’s staan geparkeerd, bestaat de 
kans dat u wordt weggesleept. 

Verkeersbesluit
Voor het tijdelijke inrichten van het 
Amstelplein als parkeerterrein en 
het instellen van een blauwe zo-
ne, is een verkeersbesluit no-
dig. Het verkeersbesluit is op 27 
mei 2022 gepubliceerd in het Ge-
meenteblad via https://zoek.offi-
cielebekendmakingen.nl. Na pu-
blicatie ligt het verkeersbesluit ter 
inzage. Belanghebbenden kun-
nen binnen de genoemde termijn 
in het verkeersbesluit bezwaar te-
gen het besluit maken. In het co-
lofon naast de officiële bekend-
makingen leest u meer informa-
tie over het indienen van bezwaar. 
Via de website www.overheid.nl/
berichten-over-uw-buurt kunt u 
een e-mail notificatie instellen 
voor het ontvangen van berichten 
wanneer er een (verkeers)besluit 
gepubliceerd is over een locatie 
bij u in de buurt.

Bewoners van de gemeente Uit-
hoorn met lichte klachten kunnen 
zich zonder afspraak, gratis en 
dichtbij huis laten testen op coro-
na. De GGD-testbus is van 20 mei 
tot en met 29 juli op dinsdag en vrij-
dag geopend van 9.00 tot 12.00 uur 
en van 12.45 tot 16.00 uur. U vindt 

de testbus op het plantsoen langs 
de Arthur van Schendellaan te Uit-
hoorn, ter hoogte van de Straats-
burglaan. Een afspraak maken is 
niet nodig. De test is gratis. Neem 
een geldig legitimatiebewijs mee 
als u deze heeft. Het dragen van 
een mondkapje is verplicht.

GGD Testbus

Vragen? Hulp nodig?
U kunt terecht bij het Financieel Café van Uithoorn voor El-
kaar. Bel (0297) 303 044, of mail naar info@uithoornvoor-
elkaar.nu om een afspraak te maken. U kunt ook een af-
spraak maken met het Sociaal Loket van de gemeente: 
(0297) 513 111, maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 
10.30 uur. Of: sociaal.loket@uithoorn.nl.

Inwoners met een laag inko-
men van het Rijk eenmalig een 
bedrag van 800 euro als tege-
moetkoming krijgen voor de stij-
gende energiekosten? De ge-
meente zorgt ervoor dat de toe-
slag wordt overgemaakt aan de 
inwoners die daarvoor in aan-
merking komen. Inwoners met 
een bijstandsuitkering of een 

uitkering op basis van de Bbz, 
IOAW, IOAZ of AIO, krijgen de 
energietoeslag al automatisch 
bijgeschreven op hun rekening. 
Andere inwoners met een laag 
inkomen kunnen de eenmalige 
energietoeslag zelf aanvragen. 
Het aanvraagformulier staat op 
de gemeentewebsite: uithoorn.
nl/energietoeslag.
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WERKZAAMHEDEN IN JUNI
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Het aantal gebruikers van het openbaar vervoer in de regio Amster-
dam, waar Amstelveen en Uithoorn toe behoren, is de afgelopen jaren 
toegenomen. De verwachting is dat het aantal reizigers ook komen-
de jaren blijft stijgen. Om een goede bereikbaarheid van de regio nu 
en in de toekomst te garanderen wordt het openbaar vervoersnetwerk 
in de regio verder ontwikkeld. Eén van de ontwikkelingen is het ver-
lengen van de vernieuwde Amstelveenlijn naar het dorpscentrum van 
Uithoorn: de Uithoornlijn. Een nieuwe, hoogwaardige tramlijn die be-
trouwbaarder en sneller is dan de huidige buslijn. Via onder andere de 
gemeentepagina houden wij u samen met de projectorganisatie op de 
hoogte aanleg van tramlijn 25. Alle informatie (nieuws en werkzaam-
heden) over het project vindt u terug op www.uithoornlijn.nl

Werkzaamheden kruising Faunalaan-busbaan uitgesteld
Eerder communiceerde de projectorganisatie over de aanleg van de 
nieuwe bushalte nabij de kruising van de Faunalaan met de busbaan, 
en de omleiding die hiervoor nodig is vanaf dinsdag 7 juni. Op dit mo-
ment is het broedseizoen gaande. De ecoloog van het project con-
troleerde eerder deze week het werkterrein van de nieuwe bushalte. 
Op het werkterrein zijn broedende merels en duiven aangetroffen. De 
werkzaamheden zijn daarom uitgesteld. Dit geldt ook voor de omlei-
ding. Meer informatie: uithoornlijn.nl/faunalaan.

Dag van de Bouw 18 juni: kom kijken bij de Uithoornlijn
Op zaterdag 18 juni opent de Uithoornlijn haar deuren tijdens de 
Dag van de Bouw. Tussen 10.00 en 16.00 uur bent u van harte 
welkom een kijkje te nemen achter de bouwhekken. Medewer-
kers van de projectorganisatie en aannemer Dura Vermeer laten 
u graag zien welke werkzaamheden er uitgevoerd worden en hoe 
de tramlijn er straks uitziet. Ook beantwoorden ze graag uw vra-
gen over het project. U bent van harte uitgenodigd op één van de 
drie locaties waar op dit moment aan de tramlijn wordt gewerkt: 
de parkeerplaats nabij halte Uithoorn Centrum (Stationsstraat, 
informatiepunt en uitkijklocatie op de aanleg van de halte), naast 
het viaduct over de Amsterdamseweg (uitkijktoren met uitzicht op 
de trambaan) of op de bouwhub tussen de Randweg en de N201 
(wandeling naar viaduct over de N201 in wording, dodehoektrai-
ning met een vrachtwagen, knutselterras en Bieslookbruggen te 
bekijken . ussen de verschillende punten is een fietsspeurtocht 
uitgezet. Meer informatie: www.uithoornlijn.nl/dagvandebouw.

Na de zomer gaat er een nieuwe fase in voor de bouw van de Uit-
hoornlijn. Tot die tijd wordt gewerkt aan de gecombineerde bus-/tram-
baan tussen de Boerlagelaan en het Spoorhuis. Ook op het opstelter-
rein tussen Amstelveen en de N201 en op en rond het busstation vin-
den werkzaamheden plaats.

Opstelterrein
Op het terrein achter de Meerlandenweg zijn de voorbereidingen be-

zig voor de aanleg van een opstelterrein (parkeerplaats voor trams). In 
mei startte het aanbrengen van een bescherming over de gasleiding 
die in dit gebied ligt, in juni en juli wordt hier verder aan gewerkt. Daar-
naast wordt een fundering aangebracht voor de hal die op het opstel-
terrein gebouwd wordt. In deze hal vinden straks kleine onderhouds-
werkzaamheden aan de trams plaats en worden de trams gewassen. 
De heiwerkzaamheden vinden plaats in de tweede helft van juni. Het 
bouwterrein wordt ingericht en het overtollige zand wordt komende 
maanden afgevoerd. Direct omwonenden ondervinden mogelijk ge-
luidhinder van de (hei)werkzaamheden.

Omgeving busstation
In juni krijgen de werkzaamheden op het busstation een vervolg: de 
perrons worden vernieuwd en fietsenstallingen geplaatst. In de eer-
ste helft van juni wordt een damwand aangebracht langs het water na-
bij de Johan van Oldenbarneveldtlaan. Deze wordt in de grond getrild, 
dit veroorzaakt minder hinder voor de omgeving dan het traditionele 
slaan van damwanden. Helaas kan geluid- en trillingshinder van zowel 
de funderingspalen als de damwand niet volledig worden voorkomen.

Stroomvoorzieningsgebouwen Boerlagelaan en 
Amsterdamseweg
Naast de kruising Boerlagelaan en naast het viaduct over de Amster-
damseweg starten de bouw van twee stroomvoorzieningsgebouwen. 
We noemen dit gelijkrichterstations: in dit station wordt stroom van het 
normale stroomnetwerk omgezet naar de juiste soort stroom voor de 
tram. Voor de fundering van deze gelijkrichterstations brengen we fun-
deringspalen aan in de eerste helft van juni, tussen 07.00 en 19.00 uur. 
Palen worden in de grond geschroefd. Dit veroorzaakt minder hinder 
voor de omgeving dan het traditionele slaan van palen. 

Busbaan Boerlagelaan-halte Uithoorn Centrum
Op dit gedeelte van de busbaan wordt al een aantal maanden gewerkt 
aan de aanleg van de trambaan. In mei is beton gestort en werden de 
eerste rails gelegd. In juni en juli werkt de aannemer verder aan de 
tramlijn. Ook wordt de techniek om te trams te laten rijden aangeslo-
ten, wisselbeveiliging aangebracht en de verlichting op de halte voor-
bereid. Daarnaast komen er voorzieningen voor reizigers op de halte 
en een oversteek voor voetgangers. De parkeerplaats is al gedeelte-
lijk in gebruik, eind juni volgt het andere deel.

De meet actuele planning en een overzicht van de werkzaamheden 
vindt u op www.uithoornlijn.nl/werkzaamheden. 

Meer informatie
Op de website www.uithoornlijn.nl vindt u meer informatie over 
het project en een gedetailleerd overzicht van de werkzaamhe-
den. Via de website kunt u zich aanmelden voor een automati-
sche emailnotificatie als er een nieuwsbericht verschijnt op de 
website en de (maandelijkse) digitale nieuwsbrief. Ook kunt u 
het project volgen via de BouwApp, Facebook, en Instagram 
(zoek op Uithoornlijn).

Heeft u vragen, wilt u een melding doen of ziet u een onveilige si-
tuatie rond de aanleg van de tramlijn? Neem dan contact op met 
de projectorganisatie via www.uithoornlijn.nl, info@uithoornlijn.nl 
of telefonisch, via Whatsapp of SMS: 06-3872 7942 70. Weet u 
niet zeker of dit voor de Uithoornlijn is of voor de gemeente? U 
kunt altijd een melding doen via www.uithoorn.nl/melding. 

Bronvermelding beeld: Dura Vermeer/Jil Lousberg en Drone-eye

Handige links om wegwerkzaamheden en 
projectwerkzaamheden in de gaten te houden:
- Werk in uitvoering gemeente: www.uithoorn.nl/werkinuitvoering
- Interactieve kaart met wegwerkzaamheden in de omgeving: 

https://melvin.ndw.nu/public
- Gladheidsbestrijding beleid en veel gestelde vragen: 

www.uithoorn.nl/gladheidsbestrijding 
- Projecten Uithoornlijn en Verkeersplan Uithoorn via de bouwapp: 

https://debouw.app/home/projects kunt u alle projecten online 
bekijken en volgen.

Werk in uitvoering

Vanaf dinsdag 31 mei zijn er nieu-
we werkzaamheden rondom het 
Amstelplein. Bericht via de Bouw-
app en omgevingsmanager Lies-
beth van Boom.

Afsluiting kruising Amstelplein/ 
Laan van Meerwijk
Op dinsdag 31 mei om 07.00 uur 
zal de kruising Amstelplein/ Laan 
van Meerwijk dicht gaan. De aan-
nemer gaat alles voorbereiden 
voor het aanbrengen van de laat-
ste 2 asfaltlagen. Op woensdag 1, 
donderdag 2 en vrijdag 3 juni wor-

den de bovenste asfaltlagen aan-
gebracht. Alles wat binnen de hek-
ken staat krijgt dan een mooi afge-
werkte laag asfalt.

Wat merkt u hiervan?
De asfalteerploeg van D van der 
Steen komt met 3 ploegen om de 
klus te kunnen klaren. Er komen 
5 vrachtwagens met opleggers 
voor al het materieel en die wor-
den in de omgeving geparkeerd. 
Deze komen tijdens werkzaamhe-
den te staan bij de benzinepomp 
in Amstelhoek en op de Koningin 

VERKEERSPLAN CENTRUM UITHOORN - 
UPDATE WERKZAAMHEDEN

Máximalaan ter hoogte van de Ad-
miraal van Ghentlaan. Er wordt 
1000 ton asfalt verwerkt in 3 da-
gen. Er rijden 10 vrachtwagens af 
en aan en daarvan staan er altijd 
een aantal ( 5 tot 7) te wachten om 
te kunnen lossen. De aanrijroute 
is meestal vanuit de Aalsmeerkant 
over de Koningin Máximalaan en 
soms zal het nodig zijn om anders 
aan te rijden of weg te rijden.

Afzetting met hekken
Omdat het nieuwe asfalt warm 
en plakkerig is willen we niet dat 
er doorheen gefietst of gelopen 
wordt. Daarom is straks het he-
le gebied afgezet met hekken en 
gaan alle oversteken dicht. We 
vragen iedereen om deze 3 dagen 
overdag echt niet door het werk-
gebied te lopen of fietsen zoals we 
de afgelopen tijd oogluikend heb-
ben toegestaan. Dus zal u om het 
werk heen moeten lopen en over-
steken kan bij de Klipper of de 
Thamerlaan. We weten dat het 
een stuk omlopen is voor iedereen 
voor deze dagen. Na werktijd als 
het asfalt genoeg is afgekoeld zal 
er een oversteek gemaakt worden 
ter hoogte van de winkel Blok.

En daarna?
Als het asfalt is afgekoeld gaat 
de aannemer in de week na Pink-
steren alle belijning aanbrengen, 
de borden plaatsen en de ber-
men mooi afwerken. Er is ook nog 
heel wat straatwerk te doen. Alles 
bij elkaar is er nog een week no-
dig om alles na het asfalteren ge-
reed te maken voor gebruik. De 
weg gaat helemaal open voor al 
het verkeer vanaf 10 juni na 15.30 
uur.

Uithoorn voor een betere 
laadpalendekking
Gemeente Uithoorn wil meer laad-
palen plaatsen in Uithoorn. De ou-
de aanbieder van laadpalen, Alle-
go, plaatst sinds kort geen palen 
meer binnen de gemeente. Voor 
een betere samenwerking in de re-
gio werkt de gemeente vanaf juni 
samen met MRA-e.
MRA-e is een organisatie die de ge-
zamenlijke aanbesteding voor de 
plaatsing en het beheer van laad-
palen organiseert. Elektrisch rijden 
stoot geen CO2 uit, de laadpalen 
worden namelijk met volledig groe-
ne energie bediend. Om duurzamer 
rijden mogelijk te maken is het be-
langrijk om een goed laadnetwerk 
te realiseren. Om klaar te zijn voor 

de toekomst gaat de gemeente sa-
men met MRA-e een duurzaam 
laadpalennetwerk opbouwen.
De plek waar de laadpalen komen 
kan op twee manieren worden be-
paald. Een elektrisch rijder die niet 
op zijn eigen terrein kan laden kan 
een verzoek indienen. Er gelden 
dan wel voorwaarden. De aanvra-
ger moet alleen op straat kunnen 
parkeren, en minimaal 18 per week 
in de gemeente wonen en/of wer-
ken. Ook wordt gekeken naar de 
nabijheid van een bestaande laad-
paal. 
Een tweede manier waarop de lo-
catie bepaald kan worden is door 
middel van data. Als daaruit blijkt 

dat op een bepaalde locatie be-
staande laadpalen vaak gebruikt 
worden kunnen extra laadpalen bij-
gezet worden. 
Op dit moment staan al 57 open-
bare laadpalen in Uithoorn. Om de 
groei van elektrisch rijden aan te 
kunnen is het volgens prognoses 
van MRA-e 421 laadpalen nodig om 
in 2030 in Uithoorn.

Kosten en aanvragen
De kosten die MRA-e maakt bij aan-
bestedingen worden momenteel 
volledig gedekt door subsidies van 
de provincie Noord-Holland en het 
Rijk. Een aanvraag voor een laad-
paal in de buurt kan gedaan wor-
den via de website van de gemeen-
te. Hierin staat de gang van zaken 
toegelicht en kan de aanvraag wor-
den gevolgd.



Dumping 
drugsafval in 
Uithoorn
Uithoorn - Maandag-
middag 30 mei ontdekte 
men in Uithoorn een 
grote dumping van 
drugsafval in Uithoorn 
en wel op op een bouw-
terrein tussen de Prinses 
Irenelaan en de Koningin 
Maximalaan.  De politie 
heeft de zaak in onder-
zoek. De vaten worden 
door een gespecialiseerd 
bedrijf afgevoerd.
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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) 513 111. 
Ter inzage
Iedereen kan stukken inkijken die ter inzage liggen. Dit kan tijdens de 
openingstijden van het gemeentehuis. De stukken liggen ter inzage in 
het gemeentelijk informatiecentrum in de hal van 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. Let op: Wilt u stukken inzien en zijn de corona maatrege-
len nog van kracht? Maak dan van tevoren een afspraak via het Klant-
ContactCentrum van de gemeente Uithoorn, tel. is (0297) 513 111.
Zienswijzen
Iedereen kan zienswijzen kenbaar maken. Als dit mogelijk is, zal dit 
in de bekendmakingstekst genoemd worden. Dit moet schriftelijk, ge-
richt aan burgemeester en wethouders van Uithoorn (Postbus 8, 1420 
AA Uithoorn), tenzij anders vermeld.
Inspraak
Als deze mogelijkheid staat genoemd in een bekendmaking, kan ie-
dereen binnen de specifiek genoemde termijn in deze bekendma-
kingstekst een inspraakreactie sturen aan het college van burge-
meester en wethouders (Postbus 8, 1420 AA Uithoorn).
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.
Schorsende werking
Het besluit waartegen u bezwaar heeft gemaakt blijft ondertussen ge-
woon gelden en kan dus worden uitgevoerd. Anders gezegd, wordt 
met uw bezwaarschrift de werking van het besluit niet opgeschort. 
Om ervoor te zorgen dat er geen gebruik wordt gemaakt van de ver-
gunning, kan een ‘voorlopige voorziening’ worden aangevraagd. In 
spoedgevallen kan tijdens de bezwaarschriftprocedure een voorlo-
pige voorziening worden gevraagd aan de voorzieningenrechter van 
de Rechtbank. Bij welke rechtbank dit is wordt vermeld bij de betref-
fende publicatie.
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 
bestuursrecht van de Rechtbank. Bij welke rechtbank dit is wordt ver-
meld bij de betreffende publicatie. Voor de behandeling van uw be-
roepsschrift brengt de rechtbank griffi ekosten in rekening. Het besluit 
waartegen u bezwaar heeft gemaakt blijft ondertussen gewoon gel-
den en kan dus worden uitgevoerd. Anders gezegd, wordt met uw be-
roepsschrift 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). Bij welke 
rechtbank dit is wordt vermeld bij de betreffende publicatie. Een ver-
zoek om een voorlopige voorziening moet, net als in het bezwaar/be-
roepsschrift, staan waarom u het niet eens bent met dat besluit. Voor 
het insturen van een voorlopige 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.

(OMGEVINGS) VERGUNNINGEN EN 
 OVERIGE BEKENDMAKINGEN
INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING
Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.
De Kwakel
- 2022-051428, Pastoor J. van Dijklaan 67, het plaatsen van een dakka-

pel. (ontvangen 13-05-2022);
Uithoorn
- 2022-054542, Amsteldijk-Noord 143, het aanleggen van water en elek-

tra. (ontvangen 20-05-2022);
- 2022-054535, Emmalaan 4, het plaatsen van een dakkapel. (ontvangen 

20-05-2022);
- 2022-054702, Arthur van Schendellaan 100 a, het aanvragen van een 

gebruikersvergunning. (ontvangen 23-05-2022);
- 2022-054712. Weegbree 7, het uitbreiden van de woonwagen. (ontvan-

gen 23-05-2022).

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
- 2022-023375, Vuurlijn 30, het plaatsen van een veranda (verzonden 20 

mei 2022).
- 2022-044435, Iepenlaan 44, het pannendak vervangen door een rieten-

dak (verzonden 23 mei 2022).
Uithoorn
- 2022-037764, Geertruidahoeve 45, het plaatsen van openslaande deu-

ren in de zijgevel (verzonden 9 mei 2022);
- 2022-043960, Bergeend 9, het plaatsen van een overkapping (verzon-

den 25-05-2022).

OVERIGE VERGUNNINGEN
INGEDIENDE AANVRAGEN OVERIGE VERGUNNING
Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.
De Kwakel
- 2022-054322, Evenemententerrein te De Kwakel, het aanvragen van 

een artikel 35 alcoholwet vergunning t.b.v. het Polderfeest van 3 t/m 7 
augustus 2022. (ontvangen 22-05-2022).

Uithoorn
- 2022-050104, Den Uyllaan 4, het aanvragen van een evenementenver-

gunning voor “Gala Vakcollege Thamen” op 10 juni 2022. (ontvangen 
11-05-2022);

- 2022-051890, Amsteldijk, het plaatsen van 16 displays om bekendheid 
te geven aan “Wij... doorbreken de cirkel van geweld’ van 7 t/m 28 juni 
2022. (ontvangen 16-05-2022);

- 2022-052195, Wilhelminakade 3, het aanvragen van een incidentele 
festiviteit op 22 juli 2022. (ontvangen 17-05-2022);

- 2022-052470, Karel van Manderhof 3-131, het plaatsen van een schaft-
keet en een ecotoilet van 13 juni t/m 22 juli 2022. (ontvangen 17-05-
2022).

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
- 2022-010824, Evenemententerrein De Kwakel, ontheffi ng voor het ver-

strekken van zwak-alcoholhoudende drank op zaterdag 11 juni 2022 
(verzonden 17-05-2022); 

- 2022-008121, evenemententerrein en sportpark K.D.O., evenementen-
vergunning voor het Internationaal Scootertreffen van 3 t/m 6 juni 2022 
(verzonden 17-05-2022);

- 2022-034426, Vuurlijn 51, Sport en Spel Weekend KDO van 27 t/m 29 
mei 2022 (verzonden 19-05-2022)

- 2022-048695, Randhoornweg 120, evenementenvergunning voor het 
Tentenkamp AKU op 3 en 4 juni 2022 (verzonden 24-05-2022).

Uithoorn
- 2022-049248, Potgieterlaan 60, het plaatsen van een afvalcontainer 

van 9 t/m 27 mei 2022. (verzonden 19-05-2022);
- 2022-048115. Burgemeester Brautigamlaan 20, het plaatsen van een 

afvalcontainer van 3 t/m 6 mei 2022. (verzonden 19-05-2022);
- 2022-050596, Arthur van Schendellaan 120, het plaatsen van een af-

valcontainer van 11 t/m 31 mei 2022. (verzonden 19-05-2022);
- 2022-043938, het plantsoen langs de Arthur van Schendellaan te Uit-

hoorn, ter hoogte van de Straatsburglaan, standplaatsvergunning voor 
een GGD coronatestunit van 17 mei t/m 29 juli 2022 (verzonden 18-05-
2022).

OVERIGE BEKENDMAKINGEN
De Kwakel
- 2022-040377, ’t Hanenpad, verklaring van geen bezwaar voor het or-

ganiseren van een buurtbarbecue op zaterdag 18 juni 2022 (verzonden 
24-05-2022);

- 2022-049045, Vuurlijn 51, verklaring van geen bezwaar met betrekking 
tot een bijeenkomst van persoonlijke aard van 3 tot en met 6 juni 2022 
(verzonden 25-05-2022).

Uithoorn
- 2022-042993, Eger, verklaring van geen bezwaar voor het organiseren 

van een buurtbarbecue op zaterdag 11 juni 2022 (verzonden 18-05-
2022);

- 2022-034405, Eendracht 4, verklaring van geen bezwaar voor het orga-
niseren van een barbecue op zondag 26 juni 2022 (verzonden 20-05-
2022).

TER INZAGE
Vanwege de coronacrisis gelden andere maatregelen. Wilt u stukken die 
ter inzage liggen bekijken, belt u dan eerst met ons Klantcontact Centrum 
voor de mogelijkheden.
- Vastgestelde Mobiliteitsvisie Uithoorn 2040. Inzageperiode van donder-

dag 19 mei 2022 t/m 29 juni 2022. Inlichtingen bij J. Verweij, Afdeling 
wonen en Werken (0297) 513 111.

- Horecavisie, de ontwerp visie Recreatie en Toerisme, ontwerp Omge-
vingsvisie Uithoorn 2040 en ontwerp gebiedsvisie Groene recreatieve ver-
bindingszone (GRZ). Inzageperiode vanaf 2 juni tot en met 13 juli 2022. 
Inlichtingen bij J. Verweij, Afdeling wonen en Werken (0297) 513 111.

BEKENDMAKINGEN BESLUITEN EN VERORDENINGEN
Ontwerp Omgevingsvisie Uithoorn 2040 en ontwerp gebiedsvisie Groene 
recreatieve verbindingszone (GRZ)
De afgelopen maanden is hard gewerkt aan de voorbereiding van de Om-
gevingsvisie Uithoorn 2040. Deze toekomstvisie beschrijft de doelen van 
de gemeente voor de lange termijn. Naast de ontwerp Omgevingsvisie 
is ook de ontwerp gebiedsvisie Groene recreatieve verbindingszone Uit-
hoorn (GRZ) opgesteld. Bij het opstellen van de ontwerp Omgevingsvisie 
Uithoorn 2040 en de ontwerp gebiedsvisie is dan ook een uitgebreid parti-
cipatietraject voorafgegaan. 
Op 24 mei heeft het college van Burgemeester en Wethouders de ontwerp 
Omgevingsvisie en deze ontwerp gebiedsvisie goedgekeurd. Graag horen 
wij ook van onze inwoners, ondernemers en belanghebbenden wat zij vin-
den van deze ontwerp visies. Van 2 juni tot en met 13 juli liggen beide ont-
werp visies - samen met de ontwerp Horecavisie en de ontwerp visie Re-
creatie en Toerisme - ter inzage op het gemeentehuis. Ook kunt u op de 
ontwerp visies reageren via https://uithoorndenktmee.nl Projecten - Omge-
vingsvisie en GRZ. U kunt uw mening geven door het reactieformulier op 
deze pagina in te vullen. De reacties worden betrokken bij het opstellen van 
de defi nitieve Omgevingsvisie en gebiedsvisie. 
De ontwerp Omgevingsvisie Uithoorn 2040 is digitaal te raadple-
gen op www.ruimtelijkeplannen.nl door te zoeken op identificatiecode 
NL.IMRO.0451.OVUithoorn2040-ON01
Heeft u vragen over (een van) de ontwerp visies? Dan nodigen wij u van 
harte uit voor een van de bijeenkomsten op donderdag 16 juni op het ge-
meentehuis:
- 16.00-16.30 uur: Ontwerp visie Groene recreatieve verbindingszone
- 16.30-17.00 uur: Ontwerp Horecavisie
- 17.00-17.30 uur Ontwerp Omgevingsvisie Uithoorn 2040
- 17.30-18.00 uur: Ontwerp Visie Recreatie en Toerisme
- 18.30-19.00 uur: Ontwerp visie Groene recreatieve verbindingszone
- 19.00-19.30 uur: Ontwerp Horecavisie 
- 19.30-20.00 uur: Ontwerp Omgevingsvisie Uithoorn 2040 
- 20.00-20.30 uur: Ontwerp Visie Recreatie en Roerisme
Aanmelden via omgevingsvisie@uithoorn.nl 

VRAAG HET DE BURGEMEESTER

In mijn column ga ik in op actuele onderwerpen 
of deel ik met u momenten die ik als burgemeester 
heb beleefd. Ook ga ik in op vragen die aan mij 
gesteld worden.

Nieuw college geïnstalleerd
Afgelopen maandag 30 mei is het nieuwe 

college van de gemeente Uithoorn geïnstalleerd tijdens een speciale raads-
vergadering. We mogen 1 nieuwe wethouder verwelkomen: Ferry Hoekstra. 
Hij neemt het bestuurlijke stokje over van Hans Bouma die afscheid neemt 
na 8 jaar wethouderschap. Hoekstra is lange tijd raadslid geweest. Hij kent 
het gebied en de omgeving dus goed. Ikzelf ben ook ooit van raadslid door-
gegroeid naar wethouder. En heb ervaren dat -ook al is het in eenzelfde 
gemeentehuis- de werkzaamheden echt anders zijn. Je bent als wethouder 
dagelijks bezig met de inhoud met veel ambtelijke ondersteuning. Net als 
raadslid zijn ben je niet ingewerkt in 4 weken. Het is een eervolle baan en ik 
wens Hoekstra het allerbeste in zijn nieuwe rol voor de gemeente! Maar 
vooral veel plezier. En natuurlijk wens ik ook Hans Bouma het beste. Hij 
heeft zich de afgelopen acht jaren als wethouder met hart en ziel ingezet 
voor verschillende grote projecten in onze gemeente. En daar zijn we hem 
zeer dankbaar voor. Vandaag (woensdag 1 juni) nemen we samen met 
ambtenaren afscheid van hem als wethouder. Zelf kijk ik erg uit naar de 
komende vier jaar. Het is altijd leuk en �jn om een nieuwe ‘4 jaars periode’ in 
te gaan. Nieuwe energie in het belang van onze inwoners en ondernemers 
in Uithoorn en De Kwakel. Een nieuw college betekent ook een nieuwe 
taakverdeling. Elke wethouder heeft een eigen takenpakket. Dit taken-
pakket kan zeer uiteenlopend zijn en wordt vaak de ‘portefeuille’ van een 
wethouder genoemd. Bent u benieuwd hoe de nieuwe portefeuilleverde-
ling is? Deze is al op hoofdlijnen bekend. Onder andere op onze gemeente-
lijke website is hier meer informatie over te vinden: www.uithoorn.nl.
Pieter Heiliegers, burgemeester van de gemeente Uithoorn.

Foto Jan Uithol

Uithoorn - Van zaterdag 25 juni tot en 
met zondag 3 juli organiseert de TC 
Uithoorn het 39e Ute Hoirne Open. 
Het altijd gezellige toernooi wordt 
gespeeld op ons park in het Libellebos 
in Uithoorn. Alles wordt weer mogelijk 
gemaakt door de �nanciële steun van 
onze trouwe sponsoren. Zonder deze 
groep wordt het haast onmogelijk om 
een leuk toernooi te organiseren. 
Zoals bij het Ute Hoirne gebruikelijk is 
wordt er rondom het toernooi van 

alles georganiseerd. Zo ontvangen de 
deel-nemers bij hun eerste wedstrijd 
een gratis kop ko�e of thee en is er 
op vrijdagavond voor de deelnemers 
een gratis Kantonese maaltijd! Part-
ners kunnen voor een heel redelijk 
bedrag ook meedoen. Verder hebben 
we ook weer de twee loterijen met 
leuke prijzen op de dinsdag- en de 
vrijdagavond. De hele week zijn er 
weer maaltijden te verkrijgen, met 
traditioneel op de laatste zaterdag de 

biefstukken. Kortom: het wordt vast 
een leuke week bij TC Uithoorn waar u 
allemaal onder het genot van een 
drankje en hapje gezellig kunt 
genieten van prachtige tennispartijen 
en veel gezelligheid. Voor het toernooi 
kan worden ingeschreven voor een 
enkel-, dubbel of gemengd dubbel-
spel in de categorieën 4, 5, 6, 7 en 8. 
Inschrijven kan via onze site www.
tcuithoorn.nl of via MijnKNLTB. Let op 
de inschrijving sluit op 13 juni. Het 
adres van de club: TC Uithoorn, 
Hollandse Dijk 3 in Uithoorn.

Ute Hoirne Open Tennistoernooi
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Mijdrecht - Vandaag moest het 
gebeuren! Het o�cieel veiligstellen 
van de titel in de hoofdklasse E. En 
we moeten eerlijk zijn, daar was niet 
heel veel voor nodig. Ze mochten 
met meer dan 12 goals verschil 
verliezen. De enige die hen dan nog 
enigszins kon bedreigen was Aals-
meer en dat was ook precies de 
tegenstander aan de Hoofdweg. En 
de start was fenomenaal. Rowan, de 
laatste weken toch al super op dreef, 

stuurde op rechts Floris de diepte in. 
Die gaf Sebas een niet te missen kans 
en onze aanvoerder miste dan ook 
niet. Eerste minuut 1-0! Wat een start. 
Aalsmeer kon niet echt een vuist 
maken, een vrije trap kon makkelijk 
klemvast gepakt worden door Senne. 
Milan zijn diepe bal werd via Floris 
een corner en een mooie voorzet van 
Maxime werd door een verdediger 
ook een corner. Achterin hadden 
Jayden, Milan, Jay (wel 1 goed blok 

nodig) en Rowan het vrij makkelijk. 
Senne had het als keeper dus ook erg 
makkelijk. Hij was zelfs in aanval-
lende zin belangrijk. Want zijn hoge 
bal richting voorhoede werd uitein-
delijk een assist! Floris ving op, zette 
de turbo aan, en schoot in de verre 
hoek knap raak. De 2-0 in de 31e 
minuut. Na rust kwamen Mees en 
Emirhan erin voor respectievelijk Jay 
en Jesper. Een goal van Floris werd 
(terecht) afgekeurd na vasthouden, 
maar even later lag zomaar de 2-1 
erin. Even alert blijven boys! Philip 
verving Cas en hij legde de bal mooi 
achter de verdediging, maar de 
keeper was er op tijd bij. Emirhan 
snelde er later op links langs, kwam 
behoorlijk vrij voor de keeper, maar 
zijn krul was net niet krachtig genoeg 
voor een doelpunt. Het werd een 
beetje een middenveldwedstrijd met 
weinig kansen voor beide doelen. 
Joey en Koen kwamen er ook nog in 
(voor Marijn en Jayden) en Joey loste 
direct een schot wat maar net over 
ging. Het was wachten op het eind-
signaal. En toen dat na ruim 70 
minuten kwam stormden de dug-out 
richting het veld om de terechte titel 
met elkaar te vieren.

Argon 015-1 kampioen

Mijdrecht - Na een fantastisch 
seizoen en een aantal zeer span-
nende weken is Argon JO17-2 afge-
lopen zaterdag kampioen geworden. 
Wat hebben de mannen een mooi 
seizoen gedraaid! Met goed voetbal 
en een echte winnaarsmentaliteit 
werden bijna alle wedstrijden 
gewonnen en werd er slechts één 
wedstrijd verloren. Gedurende het 
seizoen groeide het team en het 

vertrouwen, zowel qua voetbalspel 
als qua team. Met als resultaat heel 
veel onderlinge speelvreugde, 
binnen en buiten het veld, en uitein-
delijk de welverdiende schaal. Van 
harte gefeliciteerd met deze mooie 
teamprestatie! Ook de coaches Peter 
en Bart heel veel dank voor alle vrij-
willige uren die jullie er de afgelopen 
jaren hebben ingestoken. Trots op 
jullie en het team!

Argon JO17-2 na een fantastisch 
seizoen kampioen

Mijdrecht - In de voorlaatste wedstrijd 
van dit seizoen moest Argon een punt 
behalen om ook volgend seizoen weer 
in de eerste klasse te mogen acteren. 
Argon voldeed ruimschoots aan de 
opdracht en sloot deze wedstrijd tegen 
Die Haghe af met een verdiende 4-2 
winst. Het ging niet allemaal 
eenvoudig deze middag. Wel kwam in 
de eerste minuut Argon al op voor-
sprong. Een pass van Max Oliemans 
bereikte op links Sven Beek die hard 
uithaalde en de keeper van de Hage-
naars kansloos liet, 1-0. Enkele minuten 
later slalomde Oliemans weer door de 
defensie van de bezoekers, verzuimde 
om zelf af te drukken en geeft vervol-
gens af op Younes Ouaali, maar het was 
iets te laat waardoor Younes niet meer 
tot een gericht schot kon komen. In 
minuut twintig arriveerde een diepe 
pass bij Mika Keizers die niet aarzelde 
en ook doeltre�end Argon op 2-0 zette. 
Argon leek op een overwinning af te 
stevenen, maar in minuut 24 en 25 
stond de stand alweer gelijk, een 
voorzet van Chehoudi werd door Van 
der Starre van dichtbij ingeschoten, 
2-1. Nauwelijks een minuut later kon 
Argon doelman Kris van Rijn weer 
vissen. Opnieuw op aangeven van 
opnieuw Chehoudi mocht nu Jesse 
Bakker het met een tegendraadse 
kopbal afmaken, 2-2. Een tegenvaller 
voor de Argon-aanhang, maar Argon 
bleef opnieuw naar mogelijkheden 
zoeken. Een poging van Justin 
Schouten werd geblokt en ook zagen 
we twee acties van Younes Ouaali in 
één minuut. Eerst was doelman Drost 
net iets eerder bij de bal en even later 
kon Drost de inzet tot hoekschop 
verwerken. Maar weer drie minuten 
later had Argon meer succes toen de 
bal Mika Keizers bereikte en hij voor de 
tweede maal het net liet bollen, 3-2. 
Voor rust zagen we nog twee pogingen 
van de bezoekers. Een vrije trap werd 
door doelman Kris van Rijn onschade-
lijk gemaakt en een poging van 
Halsema scheerde over de dwarsligger. 
Vlak na het begin van het tweede 
gedeelte moest Bas Boelhouwer 
geblesseerd afhaken. Dylan bergkamp 
nam zijn plaats in en het was na een 

kwartier dat Younes Ouaali na een actie 
over links beheerst Argon op 4-2 zette. 
Maar volgens Die Haghe zou de bal 
daarvoor uit zijn geweest. Hevige 
protesten met verbaal en fysiek geweld 
waarbij de staf van Die Haghe zich 
bepaald niet onbetuigd liet en gedrag 
vertoonde dat op een voetbalveld niet 
thuis hoort, noopte scheidsrechter 
Thomas tot een afkoelingsperiode. 
Toen de rook was opgetrokken bleek 
het protest van de bezoekers succesvol 
te zijn geweest, de vier werd van het 
scorebord verwijderd en rode kaarten 
waren achterwege gebleven. Inmiddels 
mocht doelpuntenmaker Mika Keizers 
zich gaan douchen, Giliano Eijken nam 
zijn plaats. Die Haghe deed wel 
pogingen om de score te veranderen 
maar ze produceerden louter 
afzwaaiers, De Jong en ook Halsema 
misten scherpte. Nadat Younes keeper 
Drost het weer lastig maakte, hij redde 
met de voet, en Dylan Bergkamp te 
hoog mikte was het Max Oliemans die 
Giliano Eijken bediende na een snelle 
uitval. De invaller omspeelde met een 
fraaie schijnbeweging de doelman 
zodat met nog zeven minuten te 
spelen alsnog de vier op het scorebord 
verscheen. Even daarvoor moest Abib 
na z’n tweede gele kaart van het veld 
en dat overkwam ook keeper Drost na 
een kamikazeactie op Max Oliemans. 
Siep Keulemans en Robin Voorend 
mochten de negentig minuten nog 
volmaken, de stand bleef onveranderd: 
4-2. Voor Argon resteert nog een 
uitwedstrijd bij Forum Sport waarbij 
een plek hoog in de middenmoot het 
hoogst haalbare doel zal zijn.

Hectische middag aan de 
Hoofdweg

Foto:  Hans van Gelderen

Vinkeveen - Afgelopen zaterdag
zijn de Hertha Meisjes onder 15 
kampioen geworden in een sterke 
competitie met onder andere regio-
genoten CSW en FC Abcoude. In de 
laatste competitieronde zou worden 
beslist wie de titel zou halen, de 
meiden van FC Abcoude of die van 

Hertha. In de alles-of-niets wedstrijd 
voor de titel tegen Roda uit Amstel-
veen kwamen de dames messcherp 
uit de kleedkamer. De nieuwe tribune 
van Hertha deed goed dienst en zal 
vol met ouders, opa’s en oma’s en 
een �inke vriendengroep. Ondanks 
de zenuwen vooraf, wisten de dames 

al snel een grote voorsprong op te 
bouwen. Dat betekende dat de titel 
naar de meiden uit Vinkeveen ging. 
Een beloning voor een jaar lang 
trouw trainen en spelen met elkaar 
vanuit een sterke teamspirit. Om de 
titel te vieren werd in de kantine van 
Hertha nog �ink een feestje gevierd. 
Topscorers dit jaar waren Liza 
Verbruggen en Emma Tromp. Op het 
middenveld stonden Sara Scherpen-
zeel en Mara Kempers hun meisje en 
achterin waren Anne-Britt Boele en 
Indy Buijs twee zeer betrouwbare 
sloten op de deur, daarin op het doel 
ondersteund door Lisa Vousten. Maar 
natuurlijk ook de complimenten naar 
mede-kampioenen Jaimy-Lee Hilster, 
Melua Buijs, Firenze van der Staaij, 
Maddie van der Wilt, Marit Schreurs, 
Julie Versteeg, Lotte Moerman en 
Denise de Block. Het team werd dit 
jaar getraind en gecoacht door Pieter 
Kempers en Daan Versteeg. Voor het 
aankomende seizoen wordt nog 
gezocht naar een of twee verster-
kingen. Mocht je daarin interesse 
hebben, neem dan contact op met 
Hertha.

Hertha Meisjes onder 15 
ongeslagen kampioen

Wilnis - Op 29 mei 2022 hebben 
leden van Golfclub Veldzijde op de 
par-3-baan van Golfpark Wilnis de 

clubkampioenschappen Matchplay 
gespeeld. Na een tweetal voor-
rondes eerder dit jaar speelden vier 

heren in de ochtend voor een plaats 
in de �nale. ’s Middags werd de 
�nale gespeeld tussen Ben Schnie-
ders en Dick Blekman, beide uit 
Mijdrecht. Ben kon zijn titel niet 
prolongeren; Dick ging er met de 
winst vandoor en mag zichzelf Club-
kampioen par-3 Heren 2022 
noemen. Zijn naam zal worden 
gegraveerd in het houten schild in 
het clubhuis. Cor Meulenbelt uit 
Wilnis versloeg Carl Flesch uit 
Uithoorn en is daarmee op de derde 
plaats geëindigd. De �nale bij de 
dames ging net als vorig jaar tussen 
Nel Lindeman en Romi Wesseling, 
beide woonachtig in Mijdrecht. Waar 
het Romi vorig jaar lukte Nel te 
onttronen, is het nu de beurt aan Nel 
om dat te doen. De titel Clubkampi-
oene par-3 dames is voor de zesde 
keer in de clubgeschiedenis voor 
Nel. Haar naam zal wederom prijken 
op het houten schild in het clubhuis. 
De strijd om de derde en vierde 
plaats werd gewonnen door Yvonne 
Meulenbelt uit Wilnis.

Golfclub Veldzijde club-
kampioenschappen par-3-baan

Nel Lindeman uit Mijdrecht en Dick Blekman uit Mijdrecht zijn clubkampioen 
matchplay Par-3 Golfclub Veldzijde 2022.
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De Kwakel - Zoals we de laatste jaren 
gewend waren was het nu op de 
slotdag van de G-voetbal jeugd weer 
mooi voetbalweer. Er kwamen 24 
teams van 17 verschillende vereni-
gingen in actie. Acht teams bij de 
junioren en zestien teams bij de seni-
oren. De organisatie van het slottoer-
nooi was zoals voorgaande jaren in 

goede handen bij de kHFC in 
Haarlem. Voor de junioren waren er 
twee poules gemaakt. KDO JG1 
verloor zijn eerste wedstrijd tegen 
Omnisport Benschop met 1-3 maar 
won de wedstrijden tegen DIOS met 
6-1 en De Zouaven met 3-0 waardoor 
ze als tweede in de poule eindigden. 
De kruis�nale moest gespeeld 

worden tegen Only Friends JG2 die 
als eerste was geëindigd in de andere 
poule. Dan blijkt dat toernooivoetbal 
anders is dan competitievoetbal. In 
de competitie wordt in 2 x 25 
minuten regelmatig verloren van 
Only Friends maar in een wedstrijd 
over 20 minuten zijn er kansen. Er 
werd keihard gewerkt door het team 
en de overwinning werd binnen 
gesleept door een doelpunt van 
Masin. Helaas was in de �nale weer 
Omnisport Benschop de tegen-
stander en die club bleek een maatje 
te groot voor KDO JG1. Uiteindelijk 
was van de acht deelnemende teams 
de tweede plaats een goede score. 
Kinderen met een beperking van 6-17 
jaar kunnen blijven instromen voor 
het aanvullen van ons trainings- en 
juniorenteam. Kijk op de website van 
KDO. Bij de senioren waren er vier 
poules gemaakt. KDO G2 won alle 
drie de poulewedstrijden tegen dvv 
Delft met 3-0, tegen Overbos met 1-0 
en tegen de Zouaven. In de kruis�nale 
werd verloren van de winnaar van 
poule 3 maar KDO G2 herpakte zich in 
de strijd om de derde en vierde plaats 
en werd uiteindelijk derde in sterk 
deelnemers veld van 16 teams.

KDO JG1 en KDO G2 presteren
op slottoernooi

Uithoorn - Het behoort nog steeds 
tot de mogelijkheden dat Legmeer-
vogels ook in het seizoen 2022-2023 
in de eerste klasse mag spelen. Dan 
niet op zondag maar wel op de 
zaterdag. Maar dit zal niet zonder slag 
of stoot gaan. In de eerste klasse 
degradeert de nummer 14. De 
nummers 13 en 12 spelen nacompe-
titie. Zeker is al dat DSOV de nacom-
petitie zal in gaan als nummer 12 in 
de eerste klasse A. De huidige stand 
van zaken is 14e. ROAC 25 gespeeld 
en 11 punten. Nr 13e Legmeervogels 
25 gespeeld 13 punten. Het 
programma is dan tweede pinkster-
dag dat Legmeervogels op bezoek 
gaat bij Kolping Boys, aanvang 14.30 
uur en ROAC op bezoek gaat bij 
Hoofddorp. Als Legmeervogels wint 
bij Kolping Boys dan is het zeker van 
de nacompetitie. Speelt Legmeer-
vogels gelijk tegen Kolping Boys en 
wint ROAC bij Hoofddorp dan komen 
beide op 14 punten en is het doel-
saldo doorslaggevend. Het huidige 
doelsaldo van ROAC is 15-51
is dus -36. Dat van Legmeervogels is 
26-65 is dus -39. Maar het zou ook 
zomaar kunnen zijn dat Legmeer-
vogels tegen Kolping Boys het onder-
spit delft en dat ROAC wint van 
Hoofddorp. Als het dit scenario wordt 
dan is Legmeervogels het kind van de 
rekening. Als Legmeervogels de 
nacompetitie haalt dan speelt het op 
zondag 12 juni thuis tegen de op een 
na hoogste periode kampioen van de 
tweede klasse B. Dit zou dan wel eens 
Theole uit Tiel of SO Soest kunnen 
zijn. De winnaar van dit duel gaat 
door naar de tweede ronde nacom-

petitie. De verliezer is meteen uitge-
schakeld. De winnaar van de tweede 
ronde gaat dan naar de derde en 
laatste ronde. De derde wedstrijd 
moet gespeeld worden op neutraal 
terrein. De winnaar van deze beslis-
singswedstrijd blijft of promoveert 
naar de eerste klasse. Legmeervogels 
heeft uit gespeeld tegen AFC’34. 
Behoudens de eerste 15-20 minuten 
van dit duel waarin Legmeervogels 
een viertal corners mocht nemen en 
eenmaal de bal op het net in plaats 
van in het doel terecht komt is 
Legmeervogels er in de rest van dit 
duel er nauwelijks aan te pas 
gekomen. AFC’34 kan heel eenvoudig 
uitlopen naar een 5-1 overwinning. 
Mitch Vernooy zorgde in dit duel voor 
de eretre�er. De eretre�er in het 
thuisduel tegen Hillegom is gescoord 
door Derk Streefkerk. Legmeervogels 
tegen Hillegom is geëindigd in een 
1-4 nederlaag voor Legmeervogels. 
Het scorebord heeft de eerste minuut 
gespeeld nog niet aangekondigd of 
Legmeervogels kijkt al tegen een 
achterstand aan van 0-1. Terwijl 
Legmeervogels de verdediging 
probeerde neer te zetten neemt 
Hillegom even snel deze een toege-
kende vrije trap en dit was meteen 
raak. Was even een momentje van 
niet opletten, zacht uitgedrukt. Al 
met al ook een wedstrijd op snel, heel 
snel te vergeten. Nu maar hopen dat 
de spelers nog minimaal eenmaal 
alles op alles willen zetten om dan 
toch maar de nacompetitie te halen. 
Kolping Boys – Legmeervogels wordt 
gespeeld op maandag tweede pink-
sterdag om 14.30 uur.

Het kan nog steeds voor 
Legmeervogels

Uithoorn - Afgelopen week was de 
beslissende wedstrijd om het kampi-
oenschap voor de JO11 van HSV’69. 
De JO11 begon met een voorsprong 
van twee punten aan deze wedstrijd 
tegen Legmeervogels JO11-5. Bij een 
overwinning van Legmeervogels 
zouden zij alsnog er met de titel 
vandoor gaan. Een geweldige �nale 
van het seizoen dus. Familie en 
vrienden van de twee teams waren 
beiden in grote getalen aanwezig en 
het werd echt een thriller van een 
wedstrijd. Direct vanaf het begin van 

de wedstrijd was duidelijk dat het 
niet voor niets was dat deze twee 
teams om de titel streden. Vanaf het 
begin ging de wedstrijd gelijk tegen 
elkaar op en de teams moeten 
beiden tot het uitersten van hun 
kunnen gaan. Na het eerste kwart 
was het nog 0-0. In het tweede kwart 
van de eerste helft mocht HSV’69 
een penalty nemen na een handsbal 
in het strafschopgebied. Jurre schoot 
de bal er keihard in en met 1-0 werd 
er gerust. Na de rust maakte 
Legmeervogels heel snel gelijk uit 

een corner. De spanning was voor de 
toeschouwers en de begeleiding 
enorm groot. Aan het eind van het 
derde kwart werd na een mooi uitge-
speelde aanval door Levy de 2-1 
gemaakt. De titel was nu heel 
dichtbij voor HSV’69. Het laatste 
kwart ging Legmeervogels alles of 
niets spelen en werd de druk op de 
goal van HSV steeds groter. Tien 
minuten voor tijd viel de gelijkmaker, 
en twee minuten voor tijd maakte 
Legmeervogels 2-3. Toen schakelde 
HSV snel over naar een alles of niets 
o�ensief, maar in plaats van een goal 
voor HSV maakte Legmeervogels de 
2-4 en was de wedstrijd en het 
kampioenschap beslist, de 
Legmeervogels.

Legmeervogels wint
Kampioensthriller bij HSV’69

Uithoorn - Voor alle bridgers die graag 
op een zomerse donderdagavond 
willen bridgen, neemt Stichting 
Habacus de organisatie op zich om 
samen te gaan bridgen in Dorpshuis 
De Quakel. We starten om 19.30 uur en 
spelen ongeveer 21 spellen. 
Inschrijven kost zes euro per paar. 
Aanmelden via een app-je naar Hans 
Selman: 06 54 108 456 of via een mail 

naar: leerkomgabridgen@gmail.com. 
Ook als je geen vaste bridgepartner 
hebt en toch mee wilt wil komen 
bridgen dan wordt je uitgenodigd om 
in te schrijven. Want elke bridger telt 
mee. Wellicht kunnen we je dan 
helpen aan een tijdelijke zomer 
bridge-partner. Samen bridgen is 
namelijk een leuk tijdverdrijf. NB: er 
zijn geen meesterpunten te verkrijgen.

Zomers Bridgen in De Quakel

De Kwakel - Alle ingrediënten waren 
aanwezig bij de proeftrainingen van 
KDO handbal afgelopen week. Een 
groep enthousiaste kinderen, een 
gloednieuw handbalveld, leerzame 
trainingsstof, een heerlijke versnape-
ring en niet te vergeten zonnig weer! 

Verdeeld over twee dagen kwamen 
kinderen in de leeftijd van 5-12 jaar op 
het mooie KDO sportcomplex kennis-
maken met het snelle en afwisselende 
handbalspelletje. De trainingen waren 
geregeld door een paar gedreven C en 
B jeugdleden die uitdagende handbal-

oefeningen en behendigheidsspellen 
met de bal hadden voorbereid. En 
natuurlijk werd er afgesloten met een 
echt wedstrijdje. Zullen er mini Esta-
vana Polmans of Tess Westers tussen 
hebben gezeten? Wie weet. Zeker is 
dat er talent is gespot! Mocht je afge-
lopen week hebben gemist, het is 
altijd mogelijk 3x gratis mee te trainen. 
Check de KDO site voor de trainings-
tijden of mail naar handbal@kdo.nl.

Succesvolle proeftrainingen 
KDO handbal

Uithoorn - Zondag 3 juli a.s. vindt in 
Uithoorn het Nederlands Kampioen-
schap BMX plaats. De wedstrijd 
wordt georganiseerd op de prach-
tige BMX-baan van de Uithoornse 
Wieler Trainings Club (UWTC). Op 
deze dag strijden de beste Neder-
landse bmx-ers, in verschillende leef-
tijdsklassen, om de Nederlandse 
titel. Om 10.45 uur vindt de o�ciële 
opening plaats waarna om 11.00 uur 
de eerste race van start zal gaan. 

Lijkt het jou leuk om deze span-
nende races van dichtbij mee te 
maken? Dan is dit jouw kans. 
Toegangskaarten voor dit evene-
ment zijn verkrijgbaar bij de ingang 
van het complex. Kinderen tot en 
met 12 jaar hebben gratis toegang. 
Voor bezoekers van 13 jaar en ouder 
bedraagt de toegang zes euro. Je 
vindt de BMX-baan aan de Rand-
hoornweg 90 in Uithoorn. Parkeren 
is mogelijk. 

Nederlands kampioenschap BMX
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Regio - Na twee jaar wachten is het 
eindelijk zover: de achtse Zwem-
4daagse in het Veenweidebad komt 
eraan. Van maandag 13 juni tot en 
met vrijdag 17 juni organiseert 
Zwem- en Polovereniging De Amstel 
dit sportieve en supergezellige 
zwemfeest. Groot, klein, dik of dun, 
iedereen met minimaal diploma A 
kan meedoen. Je kunt kiezen welke 
afstand het beste bij je past: 250, 500 
of 1000 meter (oftewel,10, 20 of 40 
banen per avond). Je zwemt vier van 

de vijf avonden. Waarom je dat gaat 
doen? Gewoon, omdat het super-
leuk, supergezellig en supergezond 
is. Zwem- en Polovereniging De 
Amstel organiseert de Zwem4daagse 
met het doel mensen aan het 
zwemmen te krijgen. Dat kan op je 
eigen niveau, je hoeft beslist geen 
geoefend zwemmer te zijn. Meedoen 
aan de Zwem4daagse is ook een 
unieke kans om met het gezin spor-
tief op pad te gaan. Als je als ouder of 
grootouder wat langer wilt 

zwemmen dan je (klein)kroost, hoef 
je je geen zorgen te maken. De 
kinderen kunnen zich met veel rand-
activiteiten in en om het bad 
vermaken, terwijl je zelf je afstand 
zwemt. Denk aan cupcakes versieren, 
kanovaren, ponyrijden, schminken, 
onderwaterhockey, knutselen en 
voetbaldarts. De week wordt afge-
sloten met een spetterende zwem-
disco voor de deelnemers onder de 
15 jaar. De opening op maandag 13 
juni zal plaatsvinden om 18.00 uur. 
De hele week is er van 18.00 uur tot 
21.00 uur gelegenheid om te 
zwemmen en met de activiteiten 
mee te doen, tegen het mooie tarief 
van € 7,50 (bij voorinschrijving via de 
site). Dankzij de sponsoring van het 
zwembad en inmiddels tientallen 
ondernemers uit de regio, kan de 
organisatie zoveel voor zo weinig 
bieden. Let wel: de gereduceerde 
inschrijving sluit op 8 juni. Op 
maandag 13 en dinsdag 14 juni kan 
alleen nog aan de balie worden inge-
schreven vanaf 18.00 uur. Meedoen 
kost dan 12 euro. Op de website 
https://www.zpv-de-amstel.nl/
zwemvierdaagse/ vind je meer infor-
matie en kun je je direct inschrijven.

Hij is er weer: De Zwem4daagse

Uithoorn - In de afgelopen week 
stonden er twee wedstrijden op het 
programma voor Thamen H1: 
woensdag 25 mei tegen Boekaniers 
en zondag 29 mei tegen Flying 
Petrels. Op woensdag wordt de 
wedstrijd aangevangen met een 
regenbui. Dat doet Thamen pitcher 
Hoekstra niets: hij weet de slagploeg 
van Boekaniers t/m de derde inning 
tegen te houden. Thamen gaat in de 
eerste inning direct van start. De 
honkslagen van Van Hoek, Wawoe, M 
Schouten, Blonk en L Vogelaar zorgen 
direct voor 4 punten. Van Dalen slaat 
voor Boekaniers een driehonkslag en 
bereikt thuis in de 4e inning: 4-1.
Thamen herpakt zich direct met een 
homerun voor Algra (de tweede in 
twee wedstrijden) en ook Koole 
bereikt thuis op de honkslag van Van 
Hoek. In respectievelijk de vijfde en 
achtste inning bereiken Verhoe� en 
Moos de thuisplaat voor Boekaniers 
en staat het 6-3. Thamen bouwt de 

marge verder uit als Algra en L Voge-
laar binnengeslagen worden door 
Koole én Algra scoort op een doorge-
schoten bal. Verhoe� slaat Van Dalen 
nog binnen, maar het is niet genoeg. 
Thamen wint met 9-3 en komt binnen 
op de vierde plek in de stand. Die 
vierde plek op de ranglijst kan verste-
vigd worden als Thamen op zondag 
29 mei wint van Flying Petrels. 
Wederom start Thamen met scoren 
als Koole binnen geslagen wordt 
door Groen en diezelfde Groen scoort 
op een doorgeschoten bal. Flying 
Petrels trekt de stand direct gelijk. W 
Colina slaat Nansink en Groenland 
binnen: 2-2. De opo�eringsslag van 
Van Rekum brengt Wawoe binnen en 
Koole slaat een homerun voor de 4-2 
in de vierde inning. Flying Petrels 
brengt de stand gelijk wanneer 
Nansink Eeman binnenslaat en De 
Voos Van Eis tot scoren brengt: 4-4. 
De vijfde inning is een inning die 
Thamen graag uit de boeken schrapt. 
Flying Petrels scoort negen (!) keer en 
brengt de stand op 4-13. De Thamen 
verdediging is eindelijk wakker en 
weet Flying Petrels van de zesde tot 
de negende inning van het scoren te 
houden. Aan slag weet Thamen 
alleen niet genoeg punten bij elkaar 
te sprokkelen. M Schouten wordt nog 
binnengeslagen door L Vogelaar, Van 
Hoek door Groen en Van Rekum 
scoort op een doorgeschoten bal. De 
eindstand is daarmee 7-13 geworden 
in het voordeel van Flying Petrels. 
Thamen verlaat de vierde plek weer 
voor de zesde plek. Nog altijd 1 plek 
hoger dan een week geleden.

Thamen H1 stijgt 1 plaats op de 
ranglijst (6e)

De Kwakel - Na twee coronajaren van 
afwezigheid was het dit weekend 
eindelijk weer zover: Sport en Spel De 
Kwakel. Het werd een groots feest-
weekend, want het was een jubile-
umjaar. De 45e verjaardag van Sport 
en Spel had dan ook het toepasselijke 
thema ‘Sport en Spel viert feest’. 186 
kinderen vierden een oergezellig 
weekend op het sportpark van KDO.
Het weekend werd geopend door de 
broer van Snollebollekes: Johan Snot-
tebellekes. Middels oud-hollandse 
spellen werd de leiding van de 
kinderen op de proef gesteld. ’s 
Avonds aten de kinderen pannen-
koeken en barstte het feest los in de 
discotheek. Voor de jongere kinderen 
was er een speurtocht in Bamboe-
labyrinth Nirwana en om tijdens de 
dansavond tot rust te komen was er 
de mogelijkheid om spelletjes te 
doen. Het bleef vrijdag nog lang 
‘feest’ op het tentenkamp, waar de 
kinderen in hun eigen groepstent een 
plekje hadden gekregen. De feest-
brillen, feestmutsen, feestbekers, 

feestnummers, enzovoorts hebben 
de schade van twee jaar geen Sport 
en Spel dubbel en dwars ingehaald. 
Zaterdagochtend vertrokken alle 
groepen richting Poldersport om een 
nat pak te halen. ’s Middags speelden 
de kinderen op het spelletjescircuit, 
The Battle, atletiek en bij de midget-
golf. Bij feest hoort ook een traktatie 
en daarom smulden we ’s middags 
van een lekkere wafel. Tijdens de 
lunch werden de kinderen ‘opge-
warmd’ voor het avondprogramma 
door niemand minder dan presen-
tator Sil van der Wees van het Jeugd-
journaal. Hij kondigde aan dat K3 niet 
kon komen wegens autopech, maar 
dat hij ervoor zou zorgen dat het 
feest alsnog zou losbarsten die 
avond. En dat bleek natuurlijk ook zo 
te zijn. Optredens van de groepslei-
ding, feestslingers maken, een 
broodje chips - euh - aap verhaal en 
een optreden van Dik en Gezellig 
maakten het feest compleet. De 
oudste groepen vertrokken daarna 
nog naar het Bamboelabyrinth voor 

een spannende spooktocht. 
Onderweg kwamen zij duistere 
�guren tegen en in het labyrinth 
zagen zij geen hand voor ogen door 
de mist en in het donker. Door de 
onrustige vrijdagnacht was het 
zaterdag snel rustig op het tenten-
kamp. Zondag waren de meeste 
kinderen dan ook iets uitgeruster om 
de sport en spelletjes te spelen. 
Ondanks dat er in de ochtend een 
klein buitje viel, bleef de feeststem-
ming er goed in. De afsluiting van het 
weekend was dit jaar een bijzondere. 
Een brassband introduceerde alle 
groepen aan alle ouders en andere 
belangstellenden. De kinderen 
presenteerden hun knutselwerkjes en 
vierden voor de laatste keer dit 
weekend feest in de polonaise. Bij 
een verjaardag hoort ook een 
cadeautje, dus kregen de kinderen de 
groepsfoto dit jaar mee naar huis in 
een versierd fotolijstje. 
Er waren veel kinderen en vrijwilligers 
die door de tussenliggende corona-
jaren dit prachtige weekend nog niet 
eerder hadden meegemaakt, maar zij 
hebben laten zien dat ze de Kwakelse 
Sport en Spel koorts zeker hebben 
opgepikt.

Sport en Spel 2022 vierde 
groots jubileumfeest

Uithoorn - De laatste avond paren-
competitie van dit seizoen bracht 
geen verandering meer in de eind-
stand van de A-lijn. Renske & Kees 
Visser bleven onbereikbaar voor de 
concurrentie en werden eerste met 
een gemiddelde van 56,05%. De 
tweede plek viel toe aan Francis Terra 
& Jaap Ludwig die op 54,95% 
uitkwamen en op de derde virtuele 
trede eindigden Jan Egbers & Ben 
Remmers, die met een eindschot van 
61,82% nog erg dichtbij kwamen met 
een eindstand van 54,49%. Na Jan en 
Ben werden Hannie en Hein van der 
Aat deze avond tweede met 60,71%, 
gevolgd door de combinaties van 
Francis & Jaap en Geke Ludwig & 
Margo Zuidema met 58,07% en Janny 
Streng & Elisabeth van den Berg met 
54,24%. In de B-lijn kwam de eerste 
plaats in de eindstand van Stenny & 
Herman Limburg niet als een verras-
sing, daar ze deze ronde oorverdo-
vend van start gingen en zodoende 
naar een gemiddelde van 58,86% 
konden uitdrijven. Het tweede paar 
bestond uit An Greven & Gijs de 
Ruiter, dat toch �ink hun best moest 
blijven doen om een ontketende Anja 

Brugman & Joke van den Hoven van 
het lijf te houden. Laatst genoemden 
scoorden deze avond een eerste 
plaats met 60,67%, terwijl An & Gijs 
het met 50,50% moesten doen, waar-
door ze totaal met 56,52 om 55,86% 
nog net geen natte voeten kregen. 
Na Anja & Joke werden Map Kleigeld 
& Jan Wille deze laatste keer keurig 
tweede met 58,08%. Op drie 
nestelden Marianne & Huub Kamp 
zich met 55,42% met de hete adem 
van Hans Elias & Rob Fasten in hun 
nek die 55,22% lieten aantekenen. 
Tonny & Otto Steegstra sloten de top 
van deze lijn netjes als vijfde af met 
52,50%. En dan is op 1 juni het 
zomerbridge van Bridgeclub De 
Legmeer na corona terug van weg 
geweest. Dit wordt tot en met 31 
augustus elke woensdagavond geor-
ganiseerd in het Buurtnest aan de 
Arthur van Schendellaan 59 in 
Uithoorn. Inschrijven kan per e-mail: 
gerdaschavemaker@live.nl, per tele-
foon 06-83371540 of in de zaal tot 
19.30 uur. De aanvang is om 19.45 
uur, de kosten bedragen 6 euro per 
paar en de ereplaatsen worden met 
een versnapering gedoteerd.

Finale opmaat tot Zomerbridge 
De Legmeer

Uithoorn - Vorige week was er weer 
een klaverjasfeessie bij Legmeervo-
gels. Ruim 40 personen waren 
aanwezig op deze avond. Het was 
dus druk maar ook gezellig. Daar 
gaat het uiteindelijk om; gezellig 

klaverjassen. Of je nu eerste wordt, 
is leuk, of dat je laatste wordt, moet 
niets uitmaken. Het gaat er bij 
Legmeervogels om dat je kunt
terug zien op een heel gezellige 
klaverjasavond.
Eerder deze maand was Marco Huel 
nog uitgroepen tot grote winnaar 

van een klaverjasavond met toen 
7132 punten. Afgelopen vrijdag 
mocht Marco Huel wederom naar 
voren komen om zijn prijs op te 
halen. Alleen was het nu de 
aanmoedigingsprijs. Op de 49ste 
plaats geëindigd met 4602 punten 
was deze prijs, de aanmoedigings-

prijs, voor Marco Huel. De overige 
prijzen zijn gewonnen door Klaas 
Post, derde met 7078 punten. De 
tweede prijs deze avond is 
gewonnen door Cor de Beer met 
7893 punten. De nummer 1 deze 
avond is geworden, met een 
prachtig totaal aan punten, 8358: 

Bert Ykema. Dan resten er nog een 
tweetal klaverjasavonden dit 
seizoen bij Legmeervogels. De 
eerstvolgende is op vrijdagavond
3 juni 2022, aanvang 20.00 uur. De 
laatste klaverjasavond is dan 17 juni 
2022. Schrijf deze data alvast in uw 
agenda.

Klaverjassen








