
 DE KRANT DIE 
JE

 A
L 1

31 J
AAR PAKT!J !

131Nieuwe Meerbode SINDS 1888

www.meerbode.nl  |  0297-581698 Uithoorn, De Kwakel

ZIE ONZE SITE: 
MEERBODE.NL

Burgemeester bezoekt buurtbeheer De Legmeer

”Waardering voor 
betrokkenheid” 
 

Burgemeester Pieter Heiliegers 
was zeer enthousiast “Ik waar-
deer de betrokkenheid van de-
ze inwoners voor hun wijk. De in-
woners kunnen terecht trots zijn 
op zoveel inzet voor de buurt. 
Het is belangrijk dat inwoners 
betrokken zijn op elkaar en ver-
antwoordelijkheid nemen voor 
hun wijk. Buurtbeheer De Leg-
meer is daar een heel goed voor-
beeld van.”

Marga Moeijes en het team van 
Buurtbeheer De Legmeer zijn erg 
actief en organiseren veel acti-
viteiten zoals een inloopspreek-
uur in het Buurtsteunpunt op 
het Legmeerplein elke woens-
dag van 11.00-12.30 uur, zwerf-
vuilacties, 80 hanging baskets om 
aan lantaarnpalen te hangen, Bu-
rendag, de aanleg van 4 Tiny Fo-
rests, plannen voor het “Legmeer-
bos”, buurtmaaltijden in samen-

werking met de Praktijkschool en 
nog veel meer. Een aantal van de-
ze activiteiten wordt mede mo-
gelijk gemaakt door betrokken-
heid van lokale ondernemers zo-
als Deen en kwekerij De Noord-
poel. Buurtbeheer De Legmeer is 
erg blij met deze ondersteuning. 
Buurtbeheer De Legmeer is een 
goed voorbeeld van een actie-
ve buurt, maar er zijn meer actie-
ve buurtbeheren in de gemeente 
Uithoorn. Wilt u weten wat voor 
activiteiten uw buurtbeheer or-
ganiseert, kijk op hun facebook-
pagina. Een berichtje aan uw 
buurtbeheer sturen kan ook; bij 
het tabje info staan de contact-
gegevens. 

Uithoorn - Buurtbeheer De Legmeer heeft burgemeester Pieter 
Heiliegers en participatiemakelaar Marius Reijnen uitgenodigd in 
het kader van de kennismakingstournee. De burgemeester kon 
met eigen ogen zien hoe Buurtbeheer De Legmeer iedere woens-
dag een inloopspreekuur organiseert op het Legmeerplein met 
ko�  e en soezen.

26 juni 2019
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Scooterrijder 
gewond bij 
aanrijding

De Kwakel - Een scooter-
rijder is woensdagmiddag 
even na half drie gewond 
geraakt bij een aanrijding op 
de Randweg in De Kwakel. 
Ter hoogte van de Noord-
dammerweg kwam hij in 
botsing met een bestelbus-
je. De scooterrijder is een 
32-jarige man uit Uithoorn. 
Hij heeft z’n been gebroken. 
De bestelbus werd bestuurd 
door een 23-jarige man uit 
Heerhugowaard. Hij is niet 
gewond geraakt.
Foto: VTF - Vivian Tusveld
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Utrecht 
Oudkerkhof 11 
030 - 2314984

Hilversum 
Vaartweg 4  
035 - 6247194

Bilthoven 
Julianalaan 43
030 - 2287451

Mijdrecht 
Dorpsstraat 74
0297 - 281054
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Wiegerbruinlaan 73, Uithoorn
(0297) 745 541

MEER WETEN? BEL TIJDENS KANTOORUREN: 0251-674433
EN VRAAG NAAR MARCO OF ROGIER
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Gemeente wil begraafplaats 
Thamerkerk kopen

De gemeente krijgt met de oude begraafplaats achter de Thamerkerk een bijzondere plek in handen

Uithoorn - Bij de raadsvergade-
ring van Donderdag 27 juni staat 
de aankoop van de begraafplaats 
achter de Thamerkerk door de ge-
meente op de agenda. De Protes-
tantse Gemeente Uithoorn (PGU) 
is (nog) eigenaar van de Thamer-
kerk, maar wil het kerkgebouw, 
met kerkhof, ondergrond, erf en 
tuin, verkopen. Een en ander in 
verband met een terugloop in 
het ledenbestand. Reeds in 2016 
heeft de PGU besloten om de vie-
ringen in de Thamerkerk stop te 

zetten en alleen nog als kerkelij-
ke gemeente bij elkaar te komen 
in De Schutse bij het Zijdelwaard-
plein. In september 2017 vond 
de laatste viering in de Thamer-
kerk plaats. De PGU, als eigenaar 
van de kerk, heeft vervolgens be-
sloten de Thamerkerk te verko-
pen aan Thamerkerk B.V. die ook 
de Thamerkerk en de grond on-
der de Thamerkerk koopt. Afge-
sproken is dat de grond van de 
begraafplaats aan de gemeente 
Uithoorn wordt doorgeleverd. De 

gemeente heeft zich dus gemeld 
als koper van de begraafplaats 
bij Thamerkerk B.V. De kooppen-
ningen zijn geen halszaak. Voor 
zegge en schrijve 1 euro wordt 
de gemeente eigenaar van het 
stuk grond (de begraafplaats) 
dat sinds jaar en dag door de ge-
meente wordt onderhouden. Dit 
moet formeel wel worden gere-
geld en de gemeenteraad moet 
de overeenkomst goedkeuren.

Vervolg elders in deze krant.

De Kwakel - Dinsdagavond om-
streeks 23.00 uur is een persoon 
gewond geraakt bij een aanrij-
ding op de Noorddammerweg 
in De Kwakel.  Op de kruising 
met de busbaan kwam een per-
sonenauto in botsing met een 
auto van Connexxion. Volgens 
een omstander reed het voer-
tuig van Connexxion over de 
busbaan.  Twee ambulances zijn 
ter plaatse gekomen. Een per-
soon is naar een ziekenhuis ver-
voerd. Twee anderen zijn ter plek-
ke door het ambulancepersoneel 
gecontroleerd.  De politie doet 

onderzoek naar de toedracht van 
het ongeval.  
Foto VTF- Vivian Tusveld

Aanrijding op kruising 
busbaan-Noorddammerweg



Gemeentehuis 2 juli 2019 
eerder dicht
Het gemeentehuis gaat dins-
dagmiddag 2 juli eerder dicht. 
We zijn geopend tot 15.00 uur 
vanwege een personeelsbij-
eenkomst. Ook zijn we telefo-
nisch bereikbaar tot 15.00 uur. 
Als u die dag een reisdocument 

of een rijbewijs wilt afhalen dan 
kunt u tot 15.00 uur langsko-
men. Onze excuses voor het 
ongemak. Woensdag 3 juli 
bent u weer welkom op het ge-
meentehuis tijdens onze gewo-
ne openingstijden.

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

Gemeente Uithoorn

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

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

Klant Contact 
Centrum/receptie
Zonder afspraak:
ma., di., do.  08.30-17.00 uur
woensdag 08.30-20.00 uur
vrijdag 08.30-12.00 uur
Burgerzaken 
(reisdocumenten, rijbewijzen en 
verklaringen)
Alleen met afspraak:
ma., di., do. 08.30-14.00 uur
woensdag 08.30-13.00 uur 
 17.00-20.00 uur
vrijdag  08.30-12.00 uur
Zonder afspraak:
woensdag 13.00-17.00 uur

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

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

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

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

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

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

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

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

Redactie
Team Communicatie 
bekendmakingen@duoplus.nl

COLOFON

WWW.UITHOORN.NL

Evenementen in Uithoorn
28 juni Rondje Zijdelmeer
28 t/m 30 juni Amstelland Festival
6 juli Fietstoertocht Le Tour Ride
21 juli All American Sunday
31 juli t/m 4 aug Polderfeest
3 augustus Zomermarkt
23 augustus Foodtruckfestival
6 t/m 8 sept  3 Nations Cup BMX 2019
28 sept Red Ball Express
9 november Kadomarkt

Wist je 
dat?

De gemeente aangesloten is 
bij Startpunt Geldzaken van 
het Nibud? Startpunt Geldza-
ken stelt online geldplannen 
beschikbaar voor huishou-
dens in verschillende omstan-
digheden. Uw financiële situ-
atie kan veranderd zijn door 
bijvoorbeeld scheiding, baan-
verlies, pensioneren of door 
het starten van een eigen be-
drijf. Er zijn zeven geldplan-
nen in te vullen. 1) ‘Kom uit 
de geldzorgen!’ voor huishou-
dens die elke maand geld te 
kort komen. 2) Beter rondko-
men voor huishoudens die de 
ene maand geld overhouden, 
maar de volgende maand geld 
tekort komen. 3) Het geldplan 
Sparen, afl ossen of beleggen? 
begeleidt huishoudens die el-

ke maand geld overhouden om 
buffers op te bouwen. 4) Het 
geldplan Rondkomen met kin-
deren leidt ouders en hulpverle-
ners naar regelingen die helpen 
om de kosten voor kinderen te 
dragen. 5) Het geldplan Studie 
(klein)kind is er voor ouders en 
grootouders die geld apart kun-
nen zetten voor de studie van 
hun (klein)kind. 6) Het geld-
plan Bijna 18? is er voor jonge-
ren, hun ouders en begeleiders, 
om te zien wat er geregeld moet 
worden voordat men 18 wordt 
en wat er dan nog meer veran-
dert. 7). Het geldplan Pensioen 
helpt het inkomen voor later te 
inventariseren. 

Meer informatie via 
www.startpuntgeldzaken.nl.

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

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

Voorlopige voorzieningen
U kunt naast het indienen van een bezwaarschrift of beroepsschrift 
ook een verzoek om een voorlopige voorziening bij de rechtbank in-
dienen. Dit kan ervoor zorgen dat er geen gebruik wordt gemaakt van 
de vergunning. U stuurt uw verzoek naar de sector bestuursrecht van 
de arrondissementsrechtbank (voorzieningenrechter): Postbus 75850, 
1070 AW in Amsterdam. Een verzoek om een voorlopige voorziening 
moet, net als in het bezwaar/beroepsschrift, staan waarom u het niet 
eens bent met dat besluit. Voor het insturen van een voorlopige voor-
ziening moet u ook betalen.

DIGITALE BEKENDMAKINGEN
Verordeningen en verkeersbesluiten worden niet gepubliceerd in De 
Nieuwe Meerbode. U vindt de volledige teksten van verordeningen en 
verkeersbesluiten alleen nog via www.offi cielebekendmakingen.nl Ook 
ruimtelijke plannen vindt u hier (én op de Gemeentepagina). U kunt 
zich op die website ook inschrijven voor een e-mailservice. U wordt dat 
‘automatisch’ geïnformeerd over besluiten uit de gemeente Uithoorn.

 TER INZAGE
- Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Mgr. Noordmanlaan, De 

Kwakel. Beroepsperiode van 16 mei tot en met 26 juni 2019. Inlichtin-
gen bij de afdeling wonen en werken, de heer L. Schuyt, (0297) 513 111.

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

- Voorgenomen verkeersbesluit instellen parkeerschijfzone Marijnenlaan 
/ Gerbrandylaan. Inzageperiode van 29 mei tot en met 3 juli 2019 ter 
inzage in het gemeentehuis van Uithoorn. Inlichtingen bij de afdeling 
buurt (0297) 513 111.

 (OMGEVINGS) VERGUNNINGEN EN  
 OVERIGE BEKENDMAKINGEN
INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING
Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.
De Kwakel
- 2019-040493, Drechtdijk 36, het plaatsen van een dakopbouw (ontvan-

gen 03-06-2019);
- 2019-041679, Chrysantenlaan 13, Het plaatsen van een dakkapel en 

het realiseren van een dakopbouw (ontvangen 11-06-2019);
- 2019-044352, Dwarsweg 45, het realiseren van een bloemenkiosk (ont-

vangen -06-2019).

Parkeerregels voor de 
caravan of vouwwagen
In de vakantieperiode hebben 
sommige mensen een caravan, 
aanhanger, camper of vouwwa-
gen weken voor vertrek al bij huis 
staan. En dat kan leiden tot par-
keerproblemen in de buurt of er-
gernissen over uitzicht. Langer 
dan drie achtereenvolgende da-
gen mag zo’n voertuig niet voor de 
deur staan. Wie dat wel doet, kan 
een boete of dwangsom krijgen. In 
Uithoorn is de regel dat een cara-
van, aanhanger, camper of vouw-
wagen slechts 3 achtereenvolgen-
de dagen in een openbaar gebied 
geparkeerd mag staan. Deze re-
gel is vastgelegd in de Algemene 
Plaatselijke Verordening (Artikel 
5:6 Kampeermiddelen e.a.). Het 
maakt daarbij niet uit of de aan-
hangwagen, camper of caravan 
dagelijks verplaatst wordt binnen 
de gemeente. De gemeentelijke 
surveillanten controleren op de 
naleving van deze regel. 

En wat als een inwoner de 
caravan langer dan 3 dagen 
voor de deur heeft staan?
Wanneer inwoners zich niet aan 
deze regels houden krijgen een 
bekeuring. Wordt de caravan of 
aanhanger dan nog niet wegge-
haald dan kan de gemeente er 
zelfs voor kiezen om de deze ca-
ravan of aanhangwagen met be-
stuursdwang te laten wegslepen. 

De kosten daarvan komen dan 
wel voor rekening van de eige-
naar van de caravan of de aan-
hanger.

Parkeeroverlast melden
Heeft u bij u in de straat last van 
andermans grote voertuigen, zo-
als vrachtwagens of touringcars? 
Of kampeervoertuigen die langer 
dan deze 3 achtereenvolgende 
dagen op de openbare weg ge-
parkeerd staan? Dan kunt u de 
overlast online aan ons doorge-
ven. U gebruikt dan het meldings-
formulier via www.uithoorn.nl/
melding 

De gemeente gaat kijken of er 
voor het voertuig een ontheffing 
is verleend. Zo niet, dan wordt ge-
zocht naar mogelijkheden om het 
voertuig te verwijderen.

Waarom plastic scheiden?
De duurzaamheid van afval-
scheiding staat voor ons voor-
op. Daarnaast willen we de kos-
ten van de afvalinzameling voor 
de inwoners van Uithoorn be-
perken.

De kosten van het inzamelen, 
sorteren en verwerken van ver-
pakkingsafval (Plastic Metaal en 
Drankenkartons, PMD) worden 
door de verpakkingsindustrie be-
taald. Daardoor kan het verpak-
kingsmateriaal worden opge-
haald en gerecycled.  Het meren-
deel van het plasticafval ís ver-
pakkingsmateriaal. Dat dit op de-
ze manier gescheiden wordt in-
gezameld, is goed voor het mi-
lieu én beperkt de kosten voor de 
verbranding van het huishoude-
lijk afval en daarmee de afvalstof-
fenheffing. De bijdrage van het 
bedrijfsleven is alleen voor het 
verpakkingsmateriaal bedoeld. 
Daarom is het belangrijk om op de 
goede manier PMD aan te leve-
ren. Anders wordt een hele lading 
afval afgekeurd als er gebruiks-
voorwerpen van plastic bij zit-
ten. Afkeuren betekent: verbran-
den met het restafval en niet re-
cyclen. Dat is absoluut niet duur-
zaam natuurlijk. Daarnaast is het 
fl ink duurder dan recyclen als een 
lading wordt afgekeurd. Dat wordt 
betaald uit de afvalstoffenheffi ng. 
Deze heffi ng wordt betaald door 

de inwoners. Dus goed scheiden 
is belangrijk voor het milieu én de 
portemonnee. Het is helaas op dit 
moment niet mogelijk tegen rede-
lijke kosten het overige plastic ook 
apart aan huis in te zamelen, te la-
ten sorteren en verwerken. Omdat 
we graag ons steentje bij willen 
dragen aan de toekomst, en de 
kosten voor onze inwoners willen 
beperken kiezen we daarom voor 
het inzamelen van verpakkings-
materiaal-plastic en het wegbren-
gen van gebruiksvoorwerpen-
plastic naar het scheidingsdepot. 
Op deze manier wordt het meren-
deel van het plastic aan huis inge-
zameld en kan het overige plas-
tic ook gescheiden worden ver-
werkt. Op www.uithoorn.nl/afval 
en www.doemeemetpdm.nl vindt 
u nog meer informatie.

Kent u iemand in Uithoorn 
die een lintje verdient?
Veel inwoners van Uithoorn zet-
ten zich belangeloos in voor het 
welzijn van anderen. 
Wilt u iemand voor een Konink-
lijke onderscheiding in aanmer-
king laten komen? Kom dan tij-
dig in actie! De procedure voor 
het toekennen van een Koninklij-
ke onderscheiding vergt veel tijd. 
Is de voordracht voor de Lintjesre-
gen in april 2020, dan dient u het 
voorstel vóór 15 juli 2019 dit jaar 
bij de burgemeester in. Gaat het 
om een uitreiking tijdens een an-
dere gelegenheid, dan dient u het 
voorstel minstens zes maanden 
van tevoren naar de burgemees-
ter te sturen. 

Informatie Koninklijke 
onderscheiding
Meer informatie, waaronder het 
aanvraagformulier, vindt u op de 
gemeentelijke website Uithoorn.nl 
of Lintjes.nl. Daarnaast kunt u 
contact opnemen met het be-
stuurssecretariaat via 0297- 
513108 of bestuurssecretariaat@
uithoorn.nl.

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

Vervolg op volgende blz.



Uithoorn - In de meivakantie zijn 
alle scouts met elkaar op jubile-
umkamp geweest en voor 22 juni 
stond de reünie op het program-
ma. Vele oud scouts troffen elkaar 
op die zonovergoten dag. Verha-
len werden uitgewisseld, oude 
uniformen en truien bewonderd 
er zijn nieuwe ontdekkingen ge-
daan. Gedurende de dag draaide 
de diashow met foto’s en lagen 
er veel fotoboeken ter inzage. 
Met dank aan Fred Verdonk die 
veel tijd stopt in het digitaliseren 
van de scouting foto’s. Rond het 

wachtschip Olympus konden de 
scouts hun krachten meten. “ Ik 
wil wel de lelievlet met een groot 
wrikgat”, werd er geroepen. In die 
zin is er niks veranderd met vroe-
ger. Zorg ervoor dat je in de beste 
boot zit. ‘Meedoen is dan wel be-
langrijker dan winnen’ is de kreet, 
maar natuurlijk wil iedereen stie-
kem een eerste plaats beha-
len. Pionieren verleer je ook niet, 
bleek wel. De meeste scouts kon-
den nog vakkundig een bouw-
werk van palen maken.Ondertus-
sen vermaakten de kinderen of 

Ontdek het Groen in uw 
Woonwijk en wandel mee
Uithoorn - Op dinsdag 2 juli kunt 
al weer voor de laatst keer dit 
jaar een rondwandeling met de 
Groengroep maken. Deze derde 
keer wordt u uitgenodigd voor 
een wandeling door Thamerdal.
Thamerdal is in Uithoorn een ou-
de wijk met een heel gevarieerd 
bomenbestand. Er staan hier de 
oudste bomen van Uithoorn en 
over elke soort is wel weer een 
verhaal te vertellen. Ook zijn er 
veel brandgangen achter de hui-
zen die helemaal vol gegroeid 
zijn met een enorm assortiment 
aan planten. Varens, ontsnap-
te tuinplanten maar zelfs ook ka-
merplanten als Slaapkamergeluk 
kunnen wij in deze “steegjes” aan-
treffen. Het zijn af en toe gewoon 
bloeiende linten tussen de hui-
zen door! Walter Busse zal uitleg-

gen hoe deze planten hier komen 
maar ook hoe het mogelijk is dat 
deze soorten zich hier zo goed in 
stand weten te houden. En waar-
om we veel van deze soorten 
vroeger helemaal niet tegenkwa-
men in ons openbare groen.
Laat u zich op deze wandeling 
verrassen door een enorme soor-
tenrijkdom in uw eigen wijk en 
kijk niet raar op als u op plekken 
komt waar u nog nooit geweest 
bent.
De vraag, ‘Wat is nu eigenlijk 
onkruid en wat niet?’ komt tij-
dens deze rondwandeling ze-
ker aan bod. De excursie vertrekt 
om 19.00 uur bij de winkels aan 
de Christinalaan. De wandeling 
duurt ongeveer 2 uur en de deel-
name is gratis. Aanmelden is niet 
nodig.

Hypnotherapie in Uithoorn leiden. Dit kan door middel van 
gesprekken, maar ook middels 
klassieke hypnotherapie waarbij 
in het onbewuste direct de oor-
zaak van het probleem wordt 
aangepakt. Hypnotherapie wordt 
vaak vergeleken met de hypnose 
zoals Rasti Rostelli dit deed, maar 
bij hypnotherapie wordt gebruik 
gemaakt van suggesties welke 
door het onbewuste worden ge-
bruikt om te helen, op te lossen 

en aan te pakken. Stoppen met 
roken, traumaverwerking, emoti-
onele conflicten en vergroten van 
zelfvertrouwen zijn enkele voor-
beelden die met hypnotherapie 
kunnen worden aangepakt. Ver-
goeding is mogelijk via de ziekte-
kostenverzekeraar.
Kijk op www.carans.nu of mail 
naar info@carans.nu voor meer 
informatie en/of het maken van 
een afspraak.

Buurtbarbecue in park de Groene Scheg
Uithoorn - Afgelopen week orga-
niseerde Streetcornerwork, Videt 
en de wijkagent een buurtbarbe-
cue in het park van de Groen Ro-
de Scheg voor bewoners die aan 
het park wonen en jongeren uit 
de buurt. Het was een zeer ge-
slaagde middag en avond waar-
bij veel jongeren hebben gehol-
pen om de bewoners te voor-
zien van een heerlijke barbecue. 
Op deze dag kwam ook de bur-
gemeester langs. Hij heeft mooie 
gesprekken gevoerd met bewo-
ners en liet zich ook van zijn spor-
tieve kant zien door basketbal te 
spelen met de jongeren op het 
vreedzame speelveld. Het was 
een  gezellig en geslaagd samen-
zijn op een mooie zonnige dag. 
Bedankt Cafetaria Friends en Al-
bert Heijn Zijdelwaard voor jullie 
sponsoring en het mede mogelijk 
maken van deze barbecue!

De Admiralengroep viert 
dat ze 70 jaar bestaat

OFFICIËLE MEDEDELINGEN EN BEKENDMAKINGEN

Uithoorn
- 2019-042391, Wilhelminakade 81, het maken van een in/uitrit (ontvan-

gen 13-06-2019);
- 2019-044033, Thamerweg 3 t/m 8, het aanbrengen van aanvullend 

draagvermogen door middel van nieuwe palen (ontvangen 14-06-
2019).

VERGUNNINGVRIJ / INGETROKKEN AANVRAGEN
De Kwakel
- 2019-039215, Distellaan 6, het levensloopbestendig maken van de wo-

ning (ingetrokken 13-06-2019).
Uithoorn
- 2019-038904, Rugstreeppad 5, het plaatsen van een dakkapel (vergun-

ningvrij, verzonden 07-06-2019);
- 2019-036300, Potgieterlaan 11, het plaatsen van een dakkapel (inge-

trokken 03-06-2019);
- 2019-023772, J. van Oldenbarneveldtlaan 47, het vernieuwen en isole-

ren van het dak (ingetrokken 03-06-2019);

VERLENGEN BESLISTERMIJN
Op grond van artikel 3.9, tweede lid van de Wet algemene bepalingen om-
gevingsrecht (Wabo) verlengt het college van burgemeester en wethou-
ders voor onderstaande aanvraag om een omgevingsvergunning de be-
slistermijn met zes weken:
De Kwakel
- 2019-032525, Banken 3, het vernieuwen van de garage (verzonden 19-

06-2019).

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN (REGULIER)
Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. Hoe 
u dat moet doen, leest u in de colofon op deze pagina.
De Kwakel
- 2018-047736, Banken 1C, het verbouwen van een hooiberg tot bed & 

breakfast (verzonden 19-06-2019).
- 2019-030995, Jaagpad 30, het verbouwen van de woning en het plaat-

sen van een zorgwoning (verzonden 13-06-2019);
- 2019-032688, ter hoogte van Kerklaan 10, het aanleggen van een glas-

vezelkabel (verzonden 20-06-2019);
- 2019-032731, Mgr. Noordmanlaan, het oprichten van 40 woningen (ver-

zonden 19-06-2019).
Uithoorn
- 2019-032905, Europarei fase 3, het bouwen van 21 appartementen en 

45 eengezinswoningen (verzonden 19-06-2019);
- 2019-021712, Harlekijneend 2, het vervangen van de beschoeiing en 

de schutting en het vergroten van de vlonder (verzonden 07-06-2019);
- 2019-027570, In het Midden 65, het realiseren van een dakterras met 

hekwerk (verzonden 07-06-2019); 
- 2019-034080, Klipper 29, het vervangen van kozijnen (verzonden 14-

06-2019).

 OVERIGE VERGUNNINGEN
INGEDIENDE AANVRAGEN OVERIGE VERGUNNING
Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

Uithoorn
- 2019-039487, Randhoornweg 100, evenementenvergunning Solidoe 

festival van 23 juli t/m 16 augustus 2019 (ontvangen 29-05-2019);

VERLEENDE VERGUNNINGEN
Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. Hoe 
u dat moet doen, leest u in de colofon op deze pagina.
De Kwakel
- 2019-038310, Boterdijk 77, Hofstede Nooitgedacht exploitatievergun-

ning horecabedrijf t/m 16 juni 2022 (verzonden 06-06-2019);
- 2019-035401, Bromelialaan 20, plaatsen van diverse objecten van 14 

juni t/m 2 juli 2019 (verzonden: 11-06-2019).
Uithoorn
- 2019-037196, Koningin Maximalaan 30A, Lunchroom Waterlinie, 

drank- en horecavergunning (verzonden 06-06-2019);
- 2019-036591, Johan de Wittlaan 26, plaatsen van een afvalcontainer 

van 20 mei t/m 2 juni 2019 (verzonden 11-06-2019);
- 2019-026163, Vuurlijn 24, evenementenvergunning Thamer jeugd-

weekend op 13 en 14 juli 2019 (verzonden 12-06-2019);
- 2019-013857, Evenemententerrein Legmeer-West, Randhoornweg, 

ontheffing art. 35 Drank-horecawet All American Sunday 21 juli 2019 
(verzonden 14-06-2019);

- 2019-013862, Evenemententerrein Legmeer-West, Randhoornweg, 
evenementenvergunning All American Sunday 21 juli 2019 (verzonden 
17-06-2019).

OVERIGE BEKENDMAKINGEN
Uithoorn
- 2019-037173, Zijdelmeer e.o, verklaring van geen bezwaar Rondje Zij-

delmeer op 28 juni 2019 (verzonden 18-06-2019)

 OVERIGE BEKENDMAKINGEN
BESLUIT VERRUIMING OPENINGSTIJDEN TERRASSEN
De burgemeester heeft besloten om de vorig jaar gehouden pilot met be-
trekking tot verruiming van de openingstijden van de terrassen van hore-
cabedrijven aan de Waterlijn met het terrassenseizoen 2019 te verlengen. 
Ook heeft hij besloten de pilot uit te breiden met horecabedrijven in de rest 
van de gemeente die beschikken over een exploitatievergunning en een 
terras. De pilot wordt gehouden tot uiterlijk 1 november waarbij de terras-
sen tot uiterlijk 01:00 uur open mogen zijn. 
Motivering
Na evaluatie van de in 2018 gehouden pilot verruiming terrasseizoen en 
terrastijden is gebleken dat er zowel bij de politie als bij de gemeente geen 
meldingen van (geluids)overlast en of klachten bekend zijn. Gelet op dit 
feit heeft de burgemeester besloten de pilot aan de Waterlijn te verlengen 
met het terrassenseizoen 2019 én uit te breiden met de volgende hore-
cabedrijven die beschikken over een exploitatievergunning: De Herbergh 
1883, Het Rechthuis, Best Western Amsterdam Airport Hotel, Jason Asian 
Cuisine, Black Pepper Grillrestaurant, Hotel Lakeside, Drechtfort, Het Pan-
nenkoekenfort, Restaurant Raku, Simply Asian, Bistro 9 en Café Cobus.
Evaluatie
Na afloop van het terrassenseizoen 2019 zal er een uitgebreidere evalua-
tie plaatsvinden. Daarbij zal gekeken worden naar het effect van de ruimere 
openstelling op de omgeving. Met inachtname van de resultaten zal daarna 
door de burgemeester besloten worden of de verruiming van de terrastijden 

van de betreffende horecabedrijven structureel gecontinueerd kan worden.
Criterium op basis waarvan besloten wordt of de pilot geslaagd is of niet, is 
de mate van overlast die de pilot veroorzaakt. Uitgangspunt is dat de over-
last niet groter mag zijn dan doorgaans wordt ervaren. Daarbij wordt een 
belangenafweging gemaakt tussen de belangen (voordelen) voor de ho-
recabedrijven en de bezoekers en de belangen (evt nadelen) van de om-
wonenden. 

KENNISGEVING ACTIVITEITENBESLUIT, MELDING ONTVANGEN
De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied maakt namens burgemees-
ter en wethouders van de gemeente Uithoorn bekend dat zij een melding 
ingevolge het Activiteitenbesluit heeft ontvangen. De melding betreft het 
uitbreiden van het bedrijf met de locatie Amsterdamseweg 25 te Uithoorn.
Ontvangstdatum melding: 19 februari 2019
Melder: Geostick Holding B.V.
Locatie: Amsterdamseweg 25-26, Uithoorn
Zaaknummer: 8816458
Tegen deze melding kan geen bezwaar worden gemaakt. Heeft u een 
vraag over deze zaak, dan kunt u gebruik maken van het contactformulier 
op www.odnzkg.nl. Er wordt dan contact met u opgenomen.
 
BESLUIT OM BIJHOUDING PERSOONSLIJST AMBTSHALVE 
OP TE SCHORTEN
De volgende personen wonen niet meer op het adres, waar zij volgens de 
Basisregistratie Personen (BRP) staan ingeschreven. Dit blijkt uit onder-
zoek van de afdeling burgerzaken. Het college van burgemeester en wet-
houders heeft besloten de persoonslijsten van deze personen in de BRP 
niet meer bij te houden. Dit betekent formeel dat zij op dit adres niet meer 
staan ingeschreven en staan geregistreerd als niet-ingezetene. 

Geslachtsnaam Voorletters Geboorte- Datum
   datum beschikking

Redjosetiko L.W. 08-09-1966 14-06-2019
Loo  O.A.H.J 11-08-1957 14-06-2019
Leitãns K. 26-01-1976 14-06-2019
Bakker R. 18-11-1963 14-06-2019
Aupers C.A.A.M. 04-06-1972 14-06-2019
Kamperveen G.O.M. 06-09-1987 14-06-2019
II Hachimi  A.  05-09-1997 14-06-2019
He  B. 14-07-1989 04-06-2019
Wang J. 12-12-1995 04-06-2019

Bezwaar indienen
Bent u het niet eens met ons besluit? Dan kunt u een gemotiveerd bezwaar-
schrift sturen naar: het college van burgemeester en wethouders, Postbus 
8,1420 AA Uithoorn. In onze colofon leest u meer informatie over het indie-
nen van een bezwaarschrift. 

VASTSTELLING BELEIDSREGELS HUIS-AAN-HUIS 
KLEDINGINZAMELING UITHOORN
Het college van burgemeester en wethouders hebben besloten de beleids-
regels huis-aan-huis kledinginzameling Uithoorn vast te stellen. Deze re-
gels treden een dag na deze bekendmaking in werking. Tevens is besloten 
de Teamleider vergunningen, Toezicht en Handhaving te mandateren om 
op grond van de Afvalstoffenverordening Uithoorn 2008 inzamelaars aan 
te wijzen voor de inzameling van textiel.

WWW.UITHOORN.NL

Vervolg van vorige blz.

kleinkinderen zich prima op het 
grasveld met spelletjes. De oude-
re kinderen werden door de keu-
kenstaf ingezet en hielpen mee 
de BBQ voorbereiden. Een BBQ 
hoort er natuurlijk bij op zo’n dag. 
Aan lange tafels genoot men van 
het eten, elkaar en het weer. De 
avond werd afgesloten met een 
traditioneel kampvuur. Wat wil 
een mens nog meer? Op naar 
het volgende jubileum! Scouting 
Admiralengroep is op zoek naar 
(jeugdige) leiding die met de hui-
dige leiding de speltakken kan 
draaien. Ben je geïnteresseerd 
of ken je iemand die geschikt is, 
neem contact op met groeps-
voorzitter@admiralengroep.nl of 
neem een kijkje op de website;  
www.admiralengroep.nl

Uithoorn - Het oude raadhuis 
van Uithoorn (Marktplein 2) is 
sinds kort een zorgverlener rijker. 
Boven restaurant Geniet heeft Ca-
rin Ransijn van Carans Counseling 
en Coaching haar praktijk vanuit 
Rotterdam voorgezet nadat zij 
vanwege de liefde in Uithoorn is 
beland. Cliënten kunnen bij haar 

terecht als ze in de knoop zitten 
met zichzelf of een belemmering 
ervaren in hun leven waardoor 
ze vastlopen. In enkele gesprek-
ken ervaren zij weer grip en hoop 
waardoor ze weer alleen verder 
kunnen. Met behulp van hun ei-
gen hulpbronnen leren ze stap-
pen te maken die tot verandering 
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INFORMATIEF
DOKTERSDIENSTEN
Spoedgevallen overdag via 
eigen huisarts en dan toets 1. 
Spoedgevallen avond/nacht/
weekenden via huisartsenpost 
Ziekenhuis Amstelveen, 
tel. 020-4562000.

APOTHEEK
Benu Apotheek Zijdelwaard
Zijdelwaardplein 81 Uithoorn, 
0297-562851. Open: ma. t/m vr. 
08.30-18.00 u., za. 9.00-16.00 u.

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

Buiten deze tijden kan men 
terecht bij:

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

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

DIERENHULP
Dierenambulance 06-53315557

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

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

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

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

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

PSYCHOLOGISCHE 
HULPVERLENING
De Stroom, praktijk voor 
psychotherapie en coaching 
Mw. M. Eringa, 
Integraal Therapeut 
0297-267960, www.destroom.info

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

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

COLOFON

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

Postadres
Midrethstraat 9
3641 CB Mijdrecht
Tel. 0297-581698

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

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

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

Druk
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

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

Uitgave van
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht
Onderdeel van Regio Media 
Groep B.V.
132e jaargang

Oplage: 15.100

Ingezonden brieven
Uw brief van max. 300 woorden, 
dient ondertekend te zijn en 
voorzien van naam, adres, tele-
foonnummer en/of e-mailadres. 
Anoniem ingezonden brieven 
worden niet in behandeling ge-
nomen. De redactie behoudt zich 
het recht te weigeren dan wel te 
redigeren.

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

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

Milieu
Onze krant wordt volle-
dig gedrukt op FSC-Mix 
papier van verantwoor-
de herkomst.

WWW.MEERBODE.NL

Nieuwe Meerbode

Veertien nieuwe natuur-
gidsen in onze regio
Regio - Na een opleiding van 
anderhalf jaar mogen veertien 
streekgenoten zich IVN Natuur-
gids noemen. Tijdens een fees-
telijke bijeenkomst op zaterdag 
15 juni in het Spoorhuis in Vin-
keveen werd hen door het oplei-
dingsteam van de IVN De Ronde 
Venen & Uithoorn het landelijk 
erkende diploma natuurgids uit-
gereikt. Begin januari 2018 start-
te de opleiding met 19 cursisten, 
waarna achtereenvolgens de on-
derwerpen planten, dieren, eco-
logie en landschap werden be-
handeld. Naast tweewekelijkse 
cursusavonden stond elke maand 
een excursie op zaterdagochtend 
op het programma. De cursisten 
verdiepten zich en verwonder-
den zich, leerden over de natuur 
zoals deze in onze omgeving te 
vinden is. Ze maakten kennis met 
de grote verscheidenheid aan vo-
gels in de Waverhoek, bestudeer-
den paddenstoelen in Breukelen, 
roeiden en deden kennis op over 
de Botshol. Er werden wilgen ge-
knot o.l.v. de knotgroep Uithoorn, 

maar ook gidsvaardigheden ge-
oefend op de Boterwal in Nieu-
wer Ter Aa en in de tuin van Bram 
de Groote in Uithoorn. “Hoe orga-
niseer je een excursie, hoe pro-
moot je deze en hoe begeleid je 
een groep tijdens een excursie”. 
Dat dit allemaal mogelijk werd, 
kwam vooral door de inzet van 
de vrijwilligers van het IVN in de 
vorm van mentorschap, docent 
en/of excursieleider.

Rode lijn
De rode lijn in de opleiding was 
het gedurende vier seizoenen 
volgen van een natuurgebied(je) 
naar keuze in de eigen omge-
ving van de cursist. Na de bele-
venissen in een verslag beschre-
ven te hebben, gaven de cur-
sisten als afsluiting van hun op-
leiding een excursie op hun on-
derzoeksterrein. Al het geleerde 
werd hier in de praktijk gebracht 
en getoetst. Dan blijkt hoeveel 
fantastische natuur er in de Ron-
de Venen, Uithoorn en directe 
omgeving te vinden is: zoals de 

eerder genoemde Waverhoek en 
de Groene Jonker, maar wie kent 
het landje van Haak in de Kwakel, 
het Pietersenpad in Woerdense 
Verlaat, of de Klarenbeek bij Ab-
coude of Lusthof de Haeck bij de 
Nieuwkoopse plassen?

Diploma
Tijdens de diploma-uitreiking 
werden de ervaringen met de op-
leiding gedeeld met elkaar, de 
nieuwe natuurgidsen gaven aan 
zich verrijkt te voelen in hun na-
tuurbeleving, dat zij nu met een 
veel scherpere en ook andere blik 
naar de natuur kijken. Ook het 
opleidingsteam van het IVN werd 
door de cursisten in het zonnetje 
gezet voor hun belangeloze inzet 
voor de opleiding. De nieuwe na-
tuurgidsen blijven actief bij het 
IVN, waar zij bijvoorbeeld roei-ex-
cursies in de Botshol organiseren, 
lezingen mogelijk maken of zich 
aansluiten bij werkgroepen als de 
winterwandelingen, de vogel- en 
plantenwerkgroep of het helpen 
in de NME tuin.

PB Personal Car Service is zoveel 
méér dan een koeriersdienst!
Regio - Even voorstellen: mijn 
naam is Patrick Bliekendaal, 53 
jaar jong, mijn hele leven woon-
achtig in Mijdrecht, en sinds een 
jaar eigenaar van PB Personal Car 
Service. Van jongs af aan ben ik al-
tijd al bovenmatig geïnteresseerd 
is alles wat zich op wielen voort-
beweegt. Het sleutelen aan fiet-
sen, brommers, motorfietsen en 
aan auto’s, vind ik helemaal ge-
weldig! Vanaf de opleiding MTS-
werktuigbouwkunde ben ik on-
der andere via personen- en di-
rectievervoer terecht gekomen 
bij een internationaal opereren-
de handelsonderneming. Tech-
niek, klantencontact, dienstver-
lening, en het regelmatig “on-
derweg” zijn, vond ik dé perfec-
te combinatie om een eigen be-
drijf mee te starten. Een koeriers-
bedrijf met extra’s.

Makkelijker
Auto rijden maakt je leven een 
stuk makkelijker. De auto brengt 
je immers overal heen waar je 
maar wilt. Maar soms is een au-
to ook “gedoe”. Je kent het wel, de 
overschatting van de grootte van 

de kofferbak van je auto. Ik help 
je graag wanneer je aankopen, of 
spullen voor het afvalbrengstati-
on of kringloopwinkel, niet in je 
auto passen. Bel PB Personal Car 
Service en de ‘sjouwffeur’ helpt 
gelijk een handje mee!
Ik help je ook graag wanneer je 
niet zelf je auto, boot of caravan 
van of naar je zakelijke- of vakan-
tiebestemming kunt of wilt rij-
den. En heb je geen tijd om met 
je auto naar de garage te gaan? 
Ook dan bied ik graag de helpen-
de hand.

Klanten
Naast particuliere klanten is het 
ook erg leuk om zakelijke klanten 
van dienst te zijn. 
Drukwerk, machines en machi-
neonderdelen, chocolade eie-
ren, dozen wijn, helium ballon-
nen, postpakketten, rollen pa-
pier, ping-pong batjes, spanban-
den, kerstpakketten, bedenk het 
maar en ik heb het vast en zeker 
al een keer vervoert; lokaal, na-
tionaal én internationaal. Ik kan 
echter nóg meer voor je beteke-
nen, denk bijvoorbeeld aan de 

aan- en verkoopbemiddeling van 
jouw auto of het importeren van 
jouw droomauto. Wanneer je dat 
nieuwe Ikea meubel niet in elkaar 
krijgt, of als je voor een klus een 
paar extra handen nodig hebt, 
kun je altijd contact met me op-
nemen. Voor meer informatie, 
een overzicht van de diensten en 

de tarieven, kijk op de website: 
www.PB-PersonalCarService.nl, 
of bel 06-52 397953.
Uiteraard ook te volgen via de 
blog op de website, op Facebook, 
LinkedIn en Instagram.

Zomermarkt bij Ceres
Regio - Regelmatig ontvangt 
Stichting Ceres nieuwe artikelen. 
Vaak nog in de originele verpak-
king. Ceres wil deze artikelen ui-
teraard ook graag verkopen. En 
dat doet Ceres uiteraard tegen 
Kringloopprijzen. Daarom wordt 
op zaterdag 29 juni 2019 van 10 
tot 16 uur een Zomermarkt ge-
organiseerd. Op een aparte af-
deling worden dan alleen nieu-
we artikelen aangeboden. Uiter-
aard is de winkel ook gewoon 

open om artikelen te kopen die 
zo goed als nieuw zijn. 
De nieuwe artikelen worden niet 
alleen ingebracht bij het maga-
zijn van Stichting Ceres aan de In-
dustrieweg 33 in Uithoorn, maar 
ook bij inboedel ruimingen wor-
den vaak nieuwe artikelen aan-
getroffen. Via deze Zomermarkt 
probeert de door de ANBI erken-
de Stichting extra geld te genere-
ren voor de goede doelen die zij 
ondersteunt.

Dit jaar heeft Stichting Ceres al-
weer diverse goede doelen hier-
door kunnen ondersteunen. 
Zoals men van Stichting Ceres on-
derhand gewend is, maakt Ceres 
een gezellige dag van deze 29e 
juni. Voor iedereen is er een kop 
koffie of thee te krijgen. En uiter-
aard voor de kinderen een glas li-
monade. 
Stichting Ceres nodigt u van har-
te uit om op zaterdag 29 juni 2019 
tussen 10.00 uur en 16.00 uur de 
gezellige winkel te bezoeken aan 
de Industrieweg 33 in Uithoorn. 
Welkom bij Stichting Ceres!

Ontdek het Groen in uw 
Woonwijk en wandel mee
Uithoorn - Op dinsdag 2 juli kunt 
al weer voor de laatst keer dit 
jaar een rondwandeling met de 
Groengroep maken. Deze derde 
keer wordt u uitgenodigd voor 
een wandeling door Thamerdal.
Thamerdal is in Uithoorn een ou-
de wijk met een heel gevarieerd 
bomenbestand. Er staan hier de 
oudste bomen van Uithoorn en 
over elke soort is wel weer een 
verhaal te vertellen. 
Ook zijn er veel brandgangen 
achter de huizen die helemaal vol 
gegroeid zijn met een enorm as-
sortiment aan planten. Varens, 
ontsnapte tuinplanten maar zelfs 
ook kamerplanten als Slaapka-
mergeluk kunnen wij in deze 
“steegjes” aantreffen. Het zijn af 
en toe gewoon bloeiende linten 
tussen de huizen door!

Walter Busse zal uitleggen hoe 
deze planten hier komen maar 
ook hoe het mogelijk is dat deze 
soorten zich hier zo goed in stand 
weten te houden. En waarom we 
veel van deze soorten vroeger 
helemaal niet tegenkwamen in 
ons openbare groen.
Laat u zich op deze wandeling 
verrassen door een enorme soor-
tenrijkdom in uw eigen wijk en 
kijk niet raar op als u op plekken 
komt waar u nog nooit geweest 
bent. De vraag, ‘Wat is nu eigen-
lijk onkruid en wat niet?’ komt 
tijdens deze rondwandeling ze-
ker aan bod. De excursie vertrekt 
om 19.00 uur bij de winkels aan 
de Christinalaan. De wandeling 
duurt ongeveer 2 uur en de deel-
name is gratis. Aanmelden is niet 
nodig.

Deon de Ruijter blinkt bij 
voorspeelavond voor piano

Uithoorn - Vorige week stond er 
een stukje in de krant over een 
voorspeelavond door pianoleer-
lingen van Jaco Kruijswijk, bij pi-
anohandel van Kerkwijk in Am-
stelveen. Het is zeer op z’n plaats 
om één leerling in het bijzonder 
te noemen. De el�arige Deon de 
Ruijter uit Uithoorn, die inmid-
dels vijf jaar les heeft, speelde op 
een hoog niveau stukken van o.a. 
Beethoven en Chopin. Hij kreeg 
na afloop van zijn optreden te-
recht een daverend applaus. Het 
is geweldig zoals hij de afgelopen 
jaren vooruit is gegaan! Op de fo-
to Deon de Ruijter met zijn leraar 
Jaco Kruijswijk.
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Voor meer Kwakelse historische en actuele informatie:
kijk op de website van Stichting De Kwakel Toen & Nu 
www.de-kwakel.com 

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

Afl evering 53

1964 MGR. NOORDMANLAAN, …TOEN     

2019 MGR. NOORDMANLAAN, … NU                                                                              

Speeltuinvereniging “Jong Leven” werd opgericht in 1954 door een 
bestuur van vaders, nl. Kees Kouwenhoven, Leo Loos, Piet Bijman 
en materiaalman Rinus van Egmond. De eerste beheerder werd The-
wis de Blieck (de opa van Karel) en hij deed dit twee jaar. In 1956 
volgde Piet Sitvast hem op en zwaaide de scepter op zijn klompen 
tot 1974. Hij was als aannemer betrokken bij het bestraten van het 
lagere-school-plein, daar zag het bestuur een handige man. Hij 
werd benaderd als oppasser en klusjesman voor de speeltuin. De 
kinderen wachtten bij het hek van de school. Als zij in de verte Sit-
vast zagen aankomen met zijn hoedje op, riep iedereen “Sit Kompt 
Eran” en dat vijf keer achter elkaar. Zij waren dan niet meer te 
houden. Er werd een spurt ingezet en de kleinste kinderen werden 
met hun neus bijna platgedrukt tegen het hek. “Aan de kant jongens 
ik moet er wel bij kunnen!”, maande Sit dan. De sleutel ging in het 
slot en het hek vloog open. De kinderen holden onder luid gejuich 
allemaal naar de verschillende toestellen: de schommels, de grote 
wippen, zandbak, klimrekken en de hoge glijbaan. Het meest favo-
riet was het witte houten paard dat vooraan stond, en dat gemaakt 
was door de dorpstimmerman Rinus van Egmond. Vanaf de glijbaan 
kon je zo in de Mgr. Noordmanlaan kijken, wat een uitzicht voor een 
kind! Sit zag met zijn voormalige politieogen alles wat iedereen uit-
spookte. Als hij weer zo’n doerak bovenop het fi etsenhok van school 
zag zitten, nou dan zwaaide er wat. Hij was streng, maar rechtvaar-
dig. Hij had de verantwoording voor de kinderen natuurlijk. Hij hield 
van de kinderen, en kende iedereen bij naam. De foto is van 1964, 
middenin de “Roerige jaren zestig”. Normen en waarden verander-
den en de jeugd kreeg meer geld en de welvaart steeg in De Kwakel 
en in Nederland. Voor deze generatie kinderen was de spreekwoor-
delijke “Spruitjeslucht” van eind jaren vijftig, begin zestig, toen het 
allemaal nog rustiger was, gewoon. Toen Was Geluk Heel Gewoon.

Nu is het niet zo spannend meer. De oude speeltuin is nu een par-
keerterrein achter de huizen van het Kwakelsepad (waar de oude 
Heilig Hartschool stond) en de St. Jozefl aan, waar de oude gymzaal 
stond. Gelukkig hebben wij de mooie foto’s nog!   

Impressie van een ambitieuze herinrichting in de nabije toekomst rond de 
Thamerkerk (Schetsontwerp Caspar Slijpen)

De Thamerkerk uit 1834 vervult een belangrijke functie binnen de ge-
meente Uithoorn

Gemeente wil begraafplaats 
Thamerkerk kopen
Vervolg van de voorpagina

Nieuw inrichtingsplan
Bij goedkeuring krijgt de ge-
meente met de begraafplaats 
een bijzondere plek in handen 
die in de toekomst op een kwa-
litatief hoogwaardige manier in-
gericht kan worden, geïntegreerd 
binnen de bestaande bebouwing 
rond de kerk en de nieuwbouw, 
waaronder de woonwijken De 
Regentes en Allure aan de Am-
stel (de voormalige Vinckebuurt). 
Doelstelling van Thamerkerk B.V. 
en de gemeente is dat de Tha-
merkerk met de ruimte daarom-
heen een plek wordt voor ieder-
een met ambitie voor toekom-
stige ontwikkelingen langs de 
Amsteloever, waarbij de kwali-
teit verbeterd wordt ten opzich-
te van de huidige inrichting. Er 
wordt overwogen om de betref-
fende visie verder uit te werken 
binnen de nog op te stellen am-
bitie voor de Amstel-oever. Als de 
gemeente eigenaar wordt van de 
begraafplaats, overweegt ze deze 

formeel te sluiten. Het sluiten van 
de begraafplaats gaat gepaard 
met formele (juridische) stappen 
en handelingen, waar kosten aan 
verbonden zijn. Deze mogelijk-
heden worden later onderzocht.
Al eerder was de verkoop van de 
Thamerkerk onderdeel van ge-
sprek in de raad. Donderdag 31 
mei 2018 stelde raadslid Fieke 
Otto (DUS!) er al vragen over aan 
het college. Immers het is een 
bijzondere kerk die dateert van 
1834 en tevens de oudste kerk 
van Uithoorn. Sinds 1973 staat 
de neoclassicistische kerk tevens 
te boek als een rijksmonument. 
DUS! is bang dat de kerk door 
verkoop voor allerlei openba-
re maatschappelijke en culturele 
functies, alsook bijeenkomsten, 
verloren zal gaan. Burgemeester 
Heiliegers zei toen dat het colle-
ge niet bekend was met de ver-
koop van de kerk en beloofde op 
voorhand de vinger aan de pols 
te zullen houden, ook waar het 
onderhoud e.d. van de kerk be-
treft. Er was toen bovendien spra-

ke van een koper, zijnde de Ethi-
opisch Orthodoxe Kerk in Neder-
land. Vanaf 1 juni 2018 heeft dit 
kerkgenootschap haar eredien-
sten gehouden in de Thamerkerk 
die het voor dat doel huurde. Het 
betekende toen ook dat er geen 
productpresentaties, informa-
tiebijeenkomsten en andere fes-
tiviteiten in de kerk meer zou-
den plaatsvinden. Maar dat kan 
nu veranderen want deze partij 
heeft te kennen gegeven de kerk 
niet te willen kopen. De nieuwe 
partij is dus Thamerkerk B.V.

Heemlocaties
Thamerkerk B.V. is niet zomaar 
een B.V. Zij maakt onderdeel uit 
van een groter geheel, te we-
ten Heemlocaties. Heemlocaties 
is een onderneming die zich be-
zig houdt met het herbestem-
men van bijzonder onroerend 
goed. De uitgangspunten van 
het bedrijf zijn: beleving, inspira-
tie en verbinding. Maar ook be-
houd, beheer en restauratie met 
een duurzaam karakter. Heem-

locaties heeft reeds zes jaar suc-
cesvol ervaring met de verhuur 
van bijzonder onroerend goed 
op een maatschappelijk verant-
woorde wijze in o.a. Amstelveen 
en Amsterdam. Samenwerking is 
belangrijk voor Heemlocaties, zo-
wel met lokale ondernemers als 
met de overheid. Thamerkerk B.V. 
heeft de gemeente Uithoorn ge-
vraagd om een borgstelling af te 
geven, zodat die een lening kan 
aanvragen bij de BNG (Bank van 
Nederlandse Gemeenten). De 
Thamerkerk vervult een belang-
rijke functie binnen de gemeen-
te Uithoorn. De wens van de ge-
meente is dat de Thamerkerk ook 
met de nieuwe eigenaar haar 
(openbare) karakter behoudt. In 
de nieuwe eigenaar heeft men 
een partij gevonden die aan de-
ze wens tegemoet kan komen. De 
gemeente is bereid borg te staan 
als er als onderpand een hypo-
theek gevestigd wordt op het 
vastgoed (de Thamerkerk). Ook 
dit punt komt tijdens de raads-
vergadering aan de orde.

20e midzomeravond-
festival Tavenu
De Kwakel - Afgelopen zater-
dag was in alle opzichten een top 
avond in De Kwakel. Mooi weer, 
veel publiek en geweldige op-
tredens. Na de start met het op-
leidingsorkest en steelbandleer-
lingen was het de beurt aan het 
orkest van De Kwakel in het the-

ma van dit festival, reizen en va-
kantie. Nummers als Summer Ho-
liday en The Ketchup Song brach-
ten het publiek in vakantiestem-
ming. Tijdens het laatste num-
mer droeg dirigent Leo Huis zijn 
dirigeerstok over aan zijn opvol-
ger Thomas Piet (sinds kort eer-

ste trompettist bij de Marinierska-
pel) en stapte in het vliegtuig dat 
neergezet was op het plein.
Natuurlijk kan met zo’n thema de 
steelband van Tavenu niet ont-
breken met de tropische klanken 
van o.a. Island in the Sun, MaDi-
WoDo en Cha Cha Cha. Ook de 
dames van Jazz & Showballet Ni-
cole waren natuurlijk present op 
deze avond.

Hoogtepunt
Muzikaal hoogtepunt was fanfa-
re De Eendracht uit Den Ilp. Echt 
een top orkest, dat liet horen 
waarom ze afgelopen april voor 
het 3e jaar Nederlands kampi-

oen zijn geworden. Zij werden te-
recht, na de toegift met allemaal 
feestnummers, beloond met een 
staande ovatie. Leuk detail is dat 
beide dirigenten (Leo en Thomas) 
deel uitmaken van dit orkest.
Daarna werd het publiek getrak-
teerd op een uurtje Country mu-
ziek van Nina & Annemiek. Het 
was weer een prachtige muzika-
le happening in het centrum van 
De Kwakel. Het orkest gaat nu ge-
nieten van de vakantie, terwijl de 
steelband zich voorbereidt voor 
het steelbandfestival bij de jarige 
(50) Steelband van het Korps Ma-
riniers op 6 juli a.s. op het Gelder-
seplein in Rotterdam.

Een niet alledaags klusje voor Brandweer
Zeehond in tolhuissluis in De Kwakel
De Kwakel - Zondag 23 juni even 
voor half twaalf in de ochtend 
werd de Brandweer van Aalsmeer 
gealarmeerd voor een niet alle-
daags klusje. In de Tolhuissluis 
aan het Jaagpad in De Kwakel 
zwom een zeehond.

De sluiswachter had de sluis be-
wust dicht gehouden in afwach-
ting van de Brandweer en de Die-
renambulance. Ter plaatse is con-
tact gezocht met Zeehondencen-
trum Pieterburen.
Een medewerker adviseerde om 
de sluis open te zetten en de zee-
hond weg te laten zwemmen.

Gezien het stressniveau van de 
zeehond was dit voor zijn ge-
zondheid de beste oplossing.

De zeehond heeft vervolgens zijn 
zwemtocht voortgezet richting 
Uithoorn. Het dier werd tegen zes 
uur in de avond gespot in de Am-
stel nabij Amsterdam.
Het dier wordt in de gaten ge-
houden en mocht de tocht naar 
de zee niet op eigen kracht vol-
bracht kunnen worden, dan 
wordt de zeehond gevangen en 
dichter naar zee gebracht.
Hoe de zeehond in De Kwakel te-
recht is gekomen, is niet bekend. 

De meeste zeehonden in Neder-
land leven in het Waddenzeege-
bied. In 2015 werd een zeehond 
gevonden in de Oudegracht in 
Utrecht.
Ook agenten van de politie 
Aalsmeer Uithoorn zijn bij de zee-
hond in de sluis gaan kijken. “Te 
uniek om niet even heen te rij-
den, een paar mooie plaatjes te 
schieten en uiteraard kijken of we 
de brandweer nog verder konden 
assisteren”, aldus het politiebe-
richt op facebook.

Bron: Kazerne Aalsmeer. 
Foto: Politie Aalsmeer Uithoorn

Fietsen gestolen
Uithoorn – Op donderdag 20 
juni is vanaf het Zijdelwaard-
plein een fiets gestolen. Het be-
tref een Cortina U4 Denim, blauw 
van kleur,  voorzien van een ko-
perkleurig kratje voor en het se-
rienummer eindigt op 372. De 
diefstal heeft tussen acht uur ’s 
morgens en zes uur in de avond 
plaatsgevonden. Op zaterdag 22 
juni zijn zelfs twee fietsen gesto-
len. Vanaf Boterbloem is een elek-

trische fiets gestolen. De Spar-
ta Pick-up uit 2019 is zwart van 
kleur en het serienummer eindigt 
op 260. Vanaf de Burgemeester 
Kootlaan is een damesfiets van 
het merk Gazelle, type Miss Grace 
gestolen. De fiets is wit van kleur 
en het registratienummer eindigt 
op 074. De politie raadt aan om 
fietsen goed op slot te zetten en 
als mogelijk extra te vergrende-
len aan een fietsenrek of paal.

Politie wijken in wegens 
storing
Uithoorn – Tijdens de storing 
van 112 op maandag 24 juni in 
de middag en avond zijn ook de 
agenten van politie Aalsmeer en 
Uithoorn extra de straat opge-
gaan om als nodig hulp te verle-
nen.

De agenten van de dagdienst zijn 
langer gebleven en hebben con-
troles gehouden tot even na tien 
uur in de avond per auto, op de 
fiets en al lopend door de wijken.
Er is gelukkig niets gebeurd.
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Uithoorn - Voor de vierde keer is 
dinsdag 18 juni de lokale Vetera-
nendag gehouden in Uithoorn. 
Oudere maar ook jongere vete-
ranen en hun familie kwamen bij 
elkaar op het gemeentehuis om 
onder het genot van een hapje 
en drankje herinneringen op te 
halen.
Burgemeester Pieter Heiliegers 
sprak op deze avond de vetera-
nen toe. ,,Ik ben er trots op dat jul-
lie er allemaal zijn en ik ben ook 
blij te zien dat we steeds meer 
jonge veteranen mogen verwel-
komen. Want Veteranendag is er 
voor álle veteranen. Van álle mis-
sies, van vroeger tot nu.”

Praten met elkaar
Veteranen spraken deze avond 
met elkaar over hun ervaringen, 
de invloed van een oorlog of mis-
sie, hoe familie en dierbaren daar 
emotioneel bij betrokken zijn. 
“Het was een fijne avond om met 
elkaar te praten wat een missie of 
oorlog met je doet en ook fijn er-
kenning als jonge veteraan te krij-
gen”, aldus een jonge veteraan.

Vrouwen bij de krijgsmacht
Deze avond hadden we ook een 
vrouwelijke veteraan in ons mid-
den. Zij deed missies in Afghani-
stan. In 2019 is het 75 jaar gele-
den dat de eerste vrouwen bij de 
krijgsmacht kwamen. Dat ging 
niet zonder slag of stoot. In eerste 
instantie waren de functies voor 
vrouwen beperkt. Hun pioniers-
werk zorgden ervoor dat vrou-
wen nu vechten voor defensie. 

Tentoonstelling
In het gemeentehuis was op de 
avond ook een kleinschalige ten-
toonstelling rondom de Twee-
de Wereldoorlog ingericht. Deze 
was ingericht door Gerrit Burg-
graaf. Verder konden de aanwe-
zigen genieten van live muziek 
en er werd een film getoond over 
drie veteranen hoe zij na hun mis-
sie in het leven staan. 

Nederlandse Veteranendag
Naast de Uithoornse Veteranen-
dag is er ook een Nederlandse Ve-
teranendag. Deze vindt plaats op 
29 juni in Den Haag. De Vetera-
nendag is een eerbetoon aan de 
Nederlandse veteranen: mannen 
en vrouwen van alle leeftijden en 
missies. 

Fotoalbum: facebookpagina 
van de gemeente Uithoorn

Eerbetoon aan 
Uithoornse 
veteranen
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Uithoorn - Afgelopen zaterdag 
vond de derde editie van Am-
stelProms plaats op het Evene-
mententerrein in Uithoorn. Zo-
als eerder gecommuniceerd 
vond het organisatieteam het 
spannend: een nieuwe locatie 
omdat de locatie aan de Am-
stel te problematisch werd. Hoe 
zouden de mensen dat ontvan-
gen?

Vrijdag onder een stralend zonne-
tje werd het terrein omgebouwd 
tot iets moois! Een prachtige sta-
ge, een mooie viparea, fijne stoel-
tjes, rode loper en mooie pagode-
tenten voor de horeca. Het was 
een plaatje! Zaterdag begon de 
dag alweer vroeg voor het team, 
alles moest klaar zijn voordat de 
generale repetitie plaatsvond om 
14.30 uur. Het was heet! Maar 
geen orkestlid of koorlid die dacht 

aan opgeven; iedereen was blij en 
vastberaden het concert tot een 
mooi einde te brengen.

Eten
Om 16.00 uur kon er al worden 
gegeten bij de snackkar, bbq fiets 
en warme beenhamkar van De Fa-
mily, dat maakt het sfeervol en 
gezellig. Een beetje parkachtig. 
Mensen met stoeltjes en picknick 
kleedjes, genietend van de laatste 
zonnestralen onder het genot van 
een drankje en een hapje. Rond 
18.00 uur werden de viptafels be-
diend door de medewerkers van 
Geniet aan de Amstel. Zij kregen 
een heerlijk 4 gangen menu ter-
wijl ze konden luisteren naar een 
prachtig liveoptreden door Ju-
dith Beuse. Om 20.30 uur begon 
het concert. Zoals altijd een com-
binatie van pop en klassiek. Heer-
lijke meezingers zoals ‘Duurt te 

Amstelproms 2019: 

Wat een sfeertje!
Lang’, ‘Leef’, ‘ Like a prayer’ en ‘The 
Sound of music’. Mooie klassieke 
stukken die iedereen kent en uit-
nodigde tot inhaken en een wals-
je. Natuurlijk mocht de humor ook 
niet ontbreken, de drie nonnen 
die ‘I will follow him’ zongen wa-
ren hilarisch. Een indrukwekkend 
optreden van Kamiel Kluft met de 
Blues Brothers Medley. Zwoele en 
swingende nummers zoals ‘Sway’ 
en de ‘Frank Sinatra Medley’. Het 
was een feest!

Weer terug?
Dank aan de sponsoren en ieder-
een die het AmstelProms team 
heeft geholpen! Dit team, be-
staande uit Marco Lesmeister, Fer-
dinand en Judith Beuse, Elany Mo-
zes, Rebecca van Doorn en Axel 
en Heleen Colijn, staan alweer 
te trappelen voor AmstelProms 
2020. In een feestelijk jaar voor 
Uithoorn. Vast staat dat er toch 
weer gekeken gaat worden naar 
mogelijkheden om dit muzikale 
spektakel waar Uithoorn trots op 
kan zijn, weer terug te brengen 
naar de Amstel!
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Weer of geen weer 
Zomerbridge De Legmeer
Regio - Een wolkbreukje en kol-
kende onweersluchten weerhiel-
den acht en twintig bridgers niet 
om de rit naar Dans & Partycen-
trum Colijn te wagen. Zo werd er 
gespeeld in twee lijnen van ieder 
veertien paren. In de A- lijn waren 

Elly Degenaars & Truus Groot het 
meest onverschrokken en scoor-
den met 62,50% de eerste plaats 
en tegelijk het hoogste aantal pro-
centen van de avond. De ijzer-
sterke combinatie Joop van Delft 
& Ruud Lesmeister moest met 

Boule Union Thamen sluit 
competitie met winst
Regio - Zaterdag sloot het team 
vanRegio - BUT de zaterdagmid-
dagcompetitie af met een 4-2 
overwinning op Les Francophiles 
uit Rotterdam. Het slot speelde 
zich af op de accommiosatie van 
Midi in Delft. De start van deze 
laatste speeldag was moeilijk. De 
tête-à-têtepartij werd nipt verlo-
ren met 11-13. De triplettenequi-
pe leek op een grotere nederlaag 
af te stevenen. Echter tegen het 
slot van de partij kreeg de equipe 
plotseling grip op het terrein en 
scoorden in drie werpronden acht 
punten en won de partij met 13-
10. In de doublettenronde werd 
de winst gedeeld (13-3 en 4-13). 
De derde speelronde moest dus 
de beslissing brengen. Beide equi-
pes speelden op een zeer moei-
lijke ondergrond, waarbij geluk 
een rol speelde. Het was moeilijk 

om de loop van de boules onder 
controle te houden. De scherpe 
steentjes waren vaak de oorzaak 
van het plotseling de hoek om-
gaan van de boules. Toch wisten 
beide equipes hun partij te win-
nen (13-9 en 13-10) waardoor Les 
Francophiles met 4-2 verslagen 
werd en van de derde plaats ge-
schoten. Poulewinnaar werd het 
vierde team van De Goede Worp 
uit Den Haag. In de zomermaan-
den zijn er geen competities, waar 
Boule Union Thamen uitkomt. Nu 
breekt de periode van toernooi-
enspelen aan en ook in Uithoorn 
worden die georganiseerd. Op 19 
en 26 juli vindt de vrijdagavond-
cyclus en op zondag 4 augustus 
het 33e Open Uithoorns Doublet-
ten Kampioenschap. In september 
start de Nationale Petanque Com-
petitie met de vijfde editie.

Baas & Berg winnen met duif de 
Nationale als Internationale vlucht
De Kwakel - Richard v.d. Berg en 
Paul Baas uit De Kwakel schreven 
afgelopen zondag geschiedenis 
voor de Postduivensport voor De 
Kwakel en omgeving. Deze twee 
neven, al jaren met het duivenvi-
rus besmet, zijn een paar jaar ge-
leden in Combinatie gaan vlie-
gen, nadat Paul naar De Kwa-
kel verhuisd was, beiden speelde 
een aantal jaren geleden het pro-
gramma spel, maar toen besloten 
ze , ieder nog apart om overnacht 
vluchten met een middag lossing 
te starten. Richard had toen ook 
al succes met een 1e Nationaal en 
1e Sectoraal, maar ze wilden ver-
der, en dat werden de ZLU(Zuid 
Limburgse Unie) vluchten, en 
daar Paul inmiddels in De Kwa-
kel was komen wonen, besloten 
ze samen als de Combinatie Baas 
& Berg aan de ZLU vluchten mee 
te gaan doen. deze vluchten wor-
den voor  Nederland door de ZLU 
georganiseerd, en staan onder 
auspiciën van de Belgische Post-
duiven organisatie. Dit zijn vluch-
ten van 900 tot 1230 Km voor 
De Kwakel, en die duiven wor-
den s’ morgens gelost. Dat ter in-
leiding. De duiven voor deze 1e 
vlucht van de in totaal 7 vluchten 
start altijd met de vlucht vanuit 
het Franse Pau met voor De Kwa-
kel een afstand van 1064,135 Km. 
aan deze vluchten doen mee: 

Afstand
Nederland, Belgie, Frankrijk (van-
af een bepaalde afstand) het 

Verenigd Koninkrijk, Duitsland, 
Luxemburg en soms ook nog Po-
len. In totaal stonden 12.191 dui-
ven in concours, waarvan 3781 
duiven van Nederland. Vanwe-
ge het slechte weer op vrijdag 
in Zuid Frankrijk, werd de lossing 
uitgesteld naar zaterdag, alwaar 
ze om 08.15 uur werden gelost 
met een Noordoosten wind. Nor-
maal gesproken zit je dan op de 
overvlucht (langste afstanden) in 
het nadeel, maar de 15-1552582 
van de Combinatie dacht daar an-
ders over. Toen Richard om kwart 
voor 6 bij het duivenhok kwam, 
zat deze al te wachten, en het 
constateersysteem moest ook 
nog worden aangezet. Niemand 
zal ooit weten hoe vroeg de duif 
op het hok was, ze moet een 
groot deel van de nacht door ge-
vlogen hebben, maar toen ze de 
duif  bij het inkorfcentrum meld-
de, wist men dat het een hele 
vroege was. Nadat het inkorfcen-
trum de duif had door gemeld, 
stond de Combinatie boven aan 
de lijst, en bleek dat de voorhand 
(kortere afstanden)  door de 582 
die een snelheid maakte van ge-
middeld 1138,98 meter per mi-
nuut (ruim 68 km/u) waren ver-
slagen, en was De Kwakel en Om-
geving weer een primeur rijker. 
En zoals gewoonlijk in het inkorf-
centrum in Woerden klink dan het 
Wilhelmus en word er wat op ge-
dronken. Een  Fantastische pres-
tatie van deze duivenmelkers.

Vijfde generatie bij Nieuwendijk
Nu in de showroom: De 
nieuwe Renault Clio
Aalsmeer - Renault-dealer Nieu-
wendijk presenteert de volledig 
nieuwe Clio. Sinds de introductie 
van de eerste generatie in 1990 
zijn circa vijftien miljoen exem-
plaren verkocht. Daarmee is de 
Clio wereldwijd het bestverkoch-
te model van Renault. Sinds 2013 
staat de Clio zelfs aan de top van 
het B-segment in Europa, sinds 
2012 noteert Renault elk jaar 
wéér hogere verkoopcijfers voor 
de Clio. Met zijn Euro NCAP-sco-
re van vijf sterren zet de nieuwe 
Clio de traditie voort op het ge-
bied van toonaangevende veilig-
heid. Samen met de rijdynamiek, 
het comfort en het hoge kwali-
teitsniveau, die voorrang kregen 
bij het ontwerp- en productiepro-
ces, profileert de nieuwe Clio zich 
als de beste Clio ooit.

Moderner en atletischer
De vijfde generatie Clio is op-
nieuw moderner en atletischer 
en bezit hetzelfde DNA dat al bij-
na dertig jaar verantwoordelijk is 
voor succes. Het nieuwe model 
bouwt voort op de sterke punten 
van de vorige generaties. Net als 
de Clio I van 1990 bezit de nieu-

we generatie ‘alle kenmerken van 
een geweldige auto’. Het model 
is voorzien van technologie uit 
duurdere modellen zoals de Mé-
gane en Espace. Net als de Clio II 
biedt hij indrukwekkende interi-
eurruimte en hoogstaand com-
fort. Net als de Clio III heeft hij op-
nieuw een kwalitatief hoogwaar-
diger uitstraling. Net als de Clio IV 
heeft de nieuwe Clio een krach-
tige uitstraling, met een design-
taal die het gehele aanbod van 
Renault heeft geïnspireerd en is 
uitgegroeid tot een handelsmerk 
van Renault.

Bewonderen en testen
“Vorige week mochten wij de 
nieuwe Clio’s ophalen en vanaf 
deze week staan de eerste nieu-
we modellen bij ons in de show-
room. Wij nodigen iedereen uit 
om hem te komen bewonderen 
en natuurlijk ook te testen. Daar-
naast kunnen wij ‘m nu ook aan-
bieden met 1.000 euro extra in-
troductie-voordeel. Benieuwd 
wat je voor je huidige auto terug-
krijgt? Kom dan snel even bij ons 
langs”, zegt Kees Nieuwendijk, di-
recteur bij Renault Nieuwendijk.

59,38% genoegen nemen met 
plek twee en Gerda Schavemaker 
& Jaap Kenter werden met 58,33% 
keurig derde. Op vier eindigden 
Ben ten Brink & Jan Bronkhorst 
met 55,90% en Marianne van 
Mouwerik & Bert de Bresser com-
pleteerden de top vijf met 55,21%. 
In de B- lijn zat de top dicht op el-
kaar. 

Beste paar
Alice Oosterling & Liesbeth Be-
ijderwellen waren  hier het bes-
te paar met 58,68% gevolgd door 

Delia & Paul Kenter, die zo mede de 
familie eer hoog hielden met hun 
56,25%. Maria Baas & Klaas Ver-
rips werden derde met 55,90% en 
dus net voor het gerenommeer-
de koppel Greetje van den Bo-
venkamp & Ria Wezenberg die op 
55,21% uitkwamen. Corry Twaalf-
hoven & Jan Koek deelden de laat-
ste vip positie met Carla Dijkman 
& Dies Bouterse met voor een ie-
der 54,86%. De vierde woensdag-
avond staat zoals het er nu uitziet 
in het teken van de hitte. Edoch de 
bridgelocatie op de Industrieweg 

20 te Uithoorn is daar uitstekend 
op berekend en kunt u daar gega-
randeerd het hoofd koel houden. 
Laat u dus weer niet weerhou-
den en teken in via e- mail: gerda-

schavemaker@live.nl, telefoon 06-
83371540 of tussen 19.15 en 19.30 
uur in de zaal. Het vangt aan om 
19.45 uur en de kosten zijn zes eu-
ro per paar.

Mijdrecht - Afgelopen week-
end was de eindvoorstelling van 
Dansstudio Sietske. Na maanden-
lange voorbereidingen en meer-
dere optredens in het dorp, was 
het nu tijd voor de grote eind-
voorstelling.
Wegens enorm veel belangstel-
ling is er besloten om dit jaar 
twee shows te doen zodat alle 
fans konden komen kijken.
Dit jaar was de eindvoorstel-
ling in de grote zaal van Theater 
de Meerse. Wat extra leuk was, is 
dat de dansers in de kleine zaal 
op een groot scherm mee kon-
den kijken naar de hele show! In 
de ochtend hebben de docenten 
en helpende ouders alles klaarge-
zet voor de dansers. Niet alleen 

de verschillende outfits lagen per 
persoon klaar, maar ook kleurpla-
ten en potloden voor de jongere 
dansers. Veel dansers waren toch 
wel erg zenuwachtig voor deze 
dag. Voor velen was het de eerste 
keer op zo´n groot podium en dat 
brengt de nodige zenuwen met 
zich mee. Nadat alle dansers zelf 
even in de grote zaal mochten zit-
ten en nog even toe werden ge-
sproken door Sietske, merkte je 
dat iedereen de zenuwen kon 
omzetten in enthousiasme.

Klaarzetten
Doordat het begeleidingsteam 
alle dansers op tijd klaarzetten 
voor hun optreden, merkte je 
dat er veel rust en ontspanning 

was tijdens de show. In de coulis-
sen werden de laatste knuffels en 
high-fives uitgedeeld door de do-
centen en dan mochten de dan-
sers het podium op om te laten 
zien waar ze het hele jaar zo hard 
voor getraind hebben. Op het po-
dium dansten zij de sterren van 
de hemel en werden zij aange-
moedigd door familie, vrienden 
en bekenden. In de pauze moest 
iedereen snel omkleden, want 
alle groepen mochten nog een 
keer optreden. Zo werd het pu-
bliek getrakteerd op een kleurrijk 
en gevarieerd programma. Zo-
als elk jaar kregen de specials het 
hardste applaus, maar ook de mi-
ni’s, musical groep, hiphop groe-
pen en streetdance groepen kre-

Twee eindshows 
Dansstudio Sietske

gen aan het einde een staande 
ovatie van het publiek.

Happening
Elk jaar is het een hele happe-
ning om alle dansers meerde-
re malen te laten omkleden, op 
tijd en ontspannen op het podi-
um te zetten en alles te regelen 
om de dansers in het zonnetje te 
zetten. Zij verdienen die dag alle 
aandacht en daarom is het zo fijn 
dat er backstage een goed team 
staat om alles soepel te laten ver-
lopen. Het is goed te merken dat 
alle docenten met heel hun hart 
gewerkt hebben aan deze show. 
Maar juist door de inzet van de 
leerlingen op deze speciale dag, 
zijn uiteindelijk twee fantastische 
eindshows neergezet. De docen-
ten gaan zich voorbereiden op 
het nieuwe seizoen dat start op 
2 september. Nieuw zijn de les-
sen ballet en clipdance. Het team 
gaat nagenieten van deze gewel-
dige dag en wenst alle dansers 
een hele fijne zomervakantie.
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‘Wauw, wauw, wauw’ en ‘echt iets unieks in de branche wat hier gebeurt’

Perine Skin Store opende 
zaterdag haar nieuwe concept

Regio - ‘Wauw, wauw, wauw’ en 
‘echt iets unieks in de branche wat 
hier gebeurt’. Zomaar een paar 
zinnen die werden gezegd door 
de vakpers die net als wij aanwe-
zig waren bij de opening van Pé-
rine Skin Store. Niet alleen de vak-
pers reageerde met deze lovende 
woorden, ook de andere aanwe-
zigen zoals bekende en onbeken-
de van instituut Périne, waren net 
als wij, erg onder indruk van dit 
totaal nieuwe concept. Zaterdag 
22 juni was om 11 uur op de Ge-
nieweg 8 in Mijdrecht de officië-
le opening door wethouder Rein 
Kroon 

Ontwikkelingen.
Périne is sinds 1992 gevestigd in 
Mijdrecht en inmiddels een be-
grip op het gebied van natuur-
lijke huidverbetering. Met haar 
team van gediplomeerde en en-
thousiaste specialistes, geeft zij 
diverse behandelingen en advie-
zen om de conditie van de huid te 
verbeteren. Met haar passie voor 

het schoonheidsvak is zij altijd 
op zoek naar de mogelijkheden 
die er nog meer zijn. Deze zoek-
tocht resulteerde zo’n 1 ½ jaar in 
het idee dat sinds afgelopen za-
terdag een feit is geworden; Péri-
ne Skin Concept Store ofwel Pé-
rine Skin Store. Het concept, ge-
heel door Périne bedacht, is met 
behulp van diverse professionals 
uitgewerkt. Dat maakt het geheel 
ook uniek, vertelt Périne enthou-
siast. Onder de noemer Périne 2,0 
zijn we al een paar maanden ge-
leden begonnen om er af en iets 
over te vertellen en gezien de be-
langstelling en de reacties willen 
de mensen ook echt weten wat 
het precies is. De Skin Store is een 
Store dat niet alleen huidverzor-
gingsproducten verkoopt, maar 
ook producten die direct of indi-
rect een bijdrage bieden aan een 
betere huid en die zo min moge-
lijk milieu belastend zijn. Kort-
om; Een Skin Store waar iedereen 
naar binnen kan gaan voor een 
heuse Skin Experience, ook zon-

der een behandeling in het insti-
tuut en waar producten aange-
boden worden met een verhaal .

Bijzondere producten
Bij het rondkijken in de knus-
se Skin Store, werden we niet al-
leen aangenaam verrast door de 
manier van presentatie, maar ook 
door een aantal specifieke pro-
ducten. Naast een nieuw huid-
verzorgingslijn APoEM, dat staat 
voor o.a. hun ingrediënten met 
natuurlijke oorsprong, Vegan en 
het ISO 16128 gecertificeerd la-
bel mag dragen, zagen we ook 
producten die de dagelijkse ver-
zorging van de huid ondersteu-
nen en zorgen voor een aange-
naam bad- en huidverzorgingri-
tueel. Périne vertelt; ‘Deze pro-
ducten zijn afkomstig van een 
Mexicaans familiebedrijf. Een be-
drijf dat sinds 1993 producten 
vervaardigen met materialen van 
eigen grond die zo min mogelijk 
het milieu belasten’. 
Ook milieu vriendelijke mond-
verzorging is te vinden in de Sto-
re. ‘Een goede mondverzorging 
heeft een positieve invloed op 
de gezondheid. Slechte mond-
verzorging kan naast lichamelij-
ke klanten ook huidproblemen 
veroorzaken. Ik ben daarom op 
zoek gegaan naar een merk dat 
naast de juiste artikelen ook ma-
terialen gebruikt die milieuvrien-
delijk zijn. Op één van mijn beurs-
bezoeken in het buitenland ben 
ik toen een merk tegengekomen 
die alle producten op een duur-
zame manier vervaardigd. Zij ma-
ken gebruik van natuurlijke, ge-
recyclede of recyclebare materi-

alen. Met elke aankoop worden 
daarnaast projecten ten behoe-
ve van kinderen in nood gefinan-
cierd’.

Ook zien we boeken van Mond-
ria, thee van Good For You en 
heerlijke 80% pure chocolade uit 
Oeganda onder de naam; Puur 
genieten, die Périne samen met 
Het chocoladehuisje heeft laten 
maken. ‘Hele leuke samenwer-
kingen met lokale ondernemers’, 
zo vertelt Périne. ‘Hierdoor ben je 
geen concurrent van elkaar, maar 
versterk je elkaar juist’. 

Cadeautjes
Het is nog steeds gezellig druk als 
ik de Skin Store weer verlaat. Bij 
de kassa zie ik mensen staan die 
niet alleen producten voor zich-
zelf kopen, maar ook als cadeau. 
‘Leuk om weer eens iets heel an-
ders cadeau te geven en de prijs is 
ook prima. Ik wil graag op het mi-
lieu letten en vind iets meer be-
talen niet erg, als het maar in ver-
houding is en dat is het hier. Kijk 
hoe leuk! ‘Voor mezelf heb ik na-
tuurlijke en herbruikbare make-
up pads gekocht  die ik meerde-
ren keren kan gebruiken doordat 
ik het kan wassen en ook nog een 
doosje bamboe wattentips. Voor 
een vriendin heb ik de Konjac-
spons gekocht. Heerlijk om je li-
chaamshuid grondig te reiniging’, 
vertelt een van de bezoekers en-
thousiast. 
Bij het verlaten van de Store ont-
vang ik net als de andere gas-
ten een heerlijke ‘Puur genieten’ 
reep cadeau. Voldaan ga ik huis-
waarts en geniet ik van het heer-
lijke weer. In gedachte denk ik 
terug aan het concept van Péri-
ne, wat een mooie aanwinst voor 
Mijdrecht, de hele gemeente! Het 
gevoel dat mijn bezoek oproept 
is precies wat Périne graag wilde; 
een Experience voor de huid die 
je thuis kunt voortzetten. Leuk 
dat er nog de hele maand specia-
le openingsactiviteiten zijn.

DUS! loopt warm voor 
vluchtelingen
Uithoorn - Alweer voor het der-
de jaar deed DUS! met een team 
mee aan de Nacht van de Vluch-
teling. Afgelopen weekend liep 
het team onder de naam Natuur-
lijk DUS! in het holst van de nacht 
40 km van Utrecht naar Amers-
foort. De Nacht van de Vluchte-
ling is bedoeld om een zo hoog 
mogelijk bedrag op te halen voor 
vluchtelingen en ontheemden in 
de regio. Voor mensen die we-
reldwijd op de vlucht zijn voor 
oorlog, conflict en onderdruk-
king. Het was een mooie ervaring. 
Vanwege het gevoel van saamho-
righeid om met zoveel mensen 
een inspanning te leveren voor 
mensen die alles in de steek moe-
ten laten voor een veilig onderko-
men. Vanwege de bijzondere er-
varing om ‘s nachts te wandelen 
en het langzaam licht te zien wor-
den. Vanwege het mooie bedrag, 

bijna 3400,-, wat ons team bij el-
kaar heeft weten te brengen. 
Totaal heeft de Nacht van de 
Vluchteling ruim 1,5 miljoen op-
gebracht, bestemd voor nood-
hulp in de regio. 

Steeds meer
Helaas waren er nog nooit zo-
veel mensen op de vlucht als 
nu. Vluchtelingenorganisatie 
UNHCR van de Verenigde Naties 
telde eind vorig jaar 70,8 miljoen 
ontheemden die huis en haard 
verlieten vanwege onder andere 
oorlogen, politieke crises en een 
gebrek aan mensenrechten. Ook 
in Uithoorn en De Kwakel wo-
nen zogenaamde statushouders, 
vluchtelingen die een verblijfs-
vergunning gekregen hebben. 
DUS! vindt het belangrijk dat ze 
hun plekje in de samenleving vin-
den en zet zich ook hiervoor in.

middels zelfstandig ondernemer, 
maar het aankomende feestje dat 
gevierd gaat worden heeft te ma-
ken met het feit dat Cor Millenaar 
tien jaar officieel Mercedes-Benz 
Service Dealer is.
“We hebben er met ons hele team 
hard voor gewerkt”, zegt de on-
dernemer die uitkijkt naar het ju-
bileumfeestje. Voor genodigden 
is dit op vrijdag 5 juli en de offi-
ciële opening wordt samen met 
Huub Dubbelman, voormalig 
Hoofd Press & Corporate Commu-
nications van Mercedes-Benz Be-
nelux, verricht.
Op zaterdag 6 juli is iedereen, 
jong en oud, welkom op de Expe-
rience Day van 11.00 tot 16.00 uur 
in en rond de showroom en werk-
plaatsen aan de Oosteinderweg 
340. Meer weten? Kijk op www.
cormillenaar.nl/10jaar.

Door Jacqueline Kristelijn
Aalsmeer - Al vanaf zijn geboorte 
bevindt Cor Millenaar zich tussen 
auto’s en techniek. Het vrachtwa-
genbedrijf van Millenaar Trans-
port in Oude Meer is gestart door 
zijn opa en later voortgezet door 
zijn vader en ooms. Cor besloot 
echter niet in het familiebedrijf te 
gaan werken, maar koos voor het 
technische gedeelte in het auto-
vak.
“De passie voor techniek, het 
sleutelen aan auto’s zat er bij mij 
al vroeg in”, vertelt de onderne-
mer. Hij volgde een technische 

opleiding, liep stage bij verschil-
lende autobedrijven en kwam 
in aanraking met een automerk 
waar hij nog altijd liefdevol over 
spreekt en zich uiteindelijk ook 
in gespecialiseerd heeft: Merce-
des-Benz. 
Eerder uit dienst
Na zijn opleiding ging Cor in mi-
litaire dienst, maar al snel wacht-
te de eerste uitdaging. Hij kreeg 
een schrijven van Mercedes-Benz 
in Amsterdam met de vraag of hij 
wilde komen werken bij het be-
drijf in de hoofdstad. Voor Cor de 

manier om twee maanden eerder 
uit dienst te komen. 
Na anderhalf jaar werd hij werk-
plaatschef van de bedrijfswagen-
werkplaats met 28 monteurs. Het 
eigen bedrijf, net als z’n vader, 
bleef kriebelen en hij besloot in 
2002 de stap tot zelfstandig on-
dernemer te nemen. Hij startte 
in Bovenkerk zijn Mercedes-Benz 
G-center als G-klasse specialist. 
In 2009 wist hij de officiële Mer-
cedes-Benz dealer status te ver-
werven en was Mercedes-Benz 
dealer Cor Millenaar BV een feit. 
In 2011 zijn beide ondernemin-
gen, Cor Millenaar BV en G-cen-
ter BV verhuisd naar de Oostein-
derweg 340. 
De ogen werden vervolgens ook 
gericht op de oldtimers van Mer-
cedes-Benz en hier hebben Cor 
Millenaar en zijn team zich in-
middels eveneens in gespeciali-
seerd. In 2012 mocht hij het cer-
tificaat voor officieel Mercedes-
Benz Classic Partner in ontvangst 
nemen. Het laatste hoogtepunt 
voor Cor Millenaar en zijn team is 
het behalen van het Merces-Benz 
certificaat voor het kwaliteitspro-
gramma ‘Integrale Aanpak’. 

Technische kennis
Volgens de ondernemer heeft hij 
dit vooral te danken aan de gro-
te kennis aan techniek. Zijn be-
drijf is in 2018 uitgeroepen tot 
beste Merecedes-Benz werk-
plaats van Nederland en de note-
ring blijft jaarlijks hoog. Het past 
precies in de passie van Cor. Au-
to’s zijn mooi, maar wat onder de 
motorkap zit is vele malen mooi-
er. Zelf heeft hij, zoals hij zelf aan-

Grote passie voor techniek
Cor Millenaar tien jaar 
Mercedes-Benz Dealer

geeft, helaas geen tijd meer om 
aan de techniek te werken, maar 
nog altijd is hij regelmatig in de 
werkplaats te vinden om met me-
dewerkers plannen in deze te be-
spreken. Naast particuliere voer-
tuigen zijn er ook veel specifie-
ke auto’s in de garage bij Cor Mil-
lenaar die niet alleen een onder-
houdsbeurt krijgen, maar vaak 
een grotere upgrade. 

Restauratie oldtimers
Een rondgang door het bedrijf 
leert dat het niet alleen motoren 
zijn die onder handen worden ge-
nomen. Cor wijst naar een prach-
tige Mercedes-Benz cabriolet. 
“Hier zitten al zeker 1000 werk-
uren in, maar als deze auto ge-
heel gerestaureerd is, betekent 
dit een enorme waardestijging 
voor de eigenaar.” Er wordt ge-
bruik gemaakt van originele on-
derdelen, zoals in dit geval het ty-
perende houten dashboard en de 
leren bekleding van Mercedes-
Benz. “De motor halen we hele-
maal uit elkaar en zorgen dat de-
ze uiteindelijk weer als een zon-
netje loopt.”

Samenwerken
Cor Millenaar is de man niet die 
zich louter en alleen concentreert 
op zijn bedrijf. Verbinden en sa-
menwerking heeft hij hoog in 
het vaandel en met collega-on-
dernemers is hij op vele fronten 
actief. “Het is zo belangrijk, sa-
men kun je veel meer”, zegt hij 
vol overtuiging. Trots is hij op het 
vorig jaar opgerichte MVO Plat-
form Aalsmeer waarin hij samen-
werkt met mooie partners als Ce-

lie Plant, Loogman, Koninklijke 
De Vries scheepsbouw en de ge-
meente Aalsmeer. “Geweldig dat 
ik met mijn bedrij�e met bijna 
25 medewerkers met hen mag 
samenwerken. Daar ben ik best 
trots op”, zegt hij bescheiden. 
Trots mag deze ondernemer ze-
ker zijn op zijn eigen bedrijf op 
totaal 4.500 vierkante meter aan 
de Oosteinderweg 340. Hij zegt 
eerlijk dat het niet altijd ‘koek en 
ei’ is, er ook door forse dalen is ge-
gaan, maar zijn wilskracht en ge-
loof in zijn team is enorm. “Ik ben 
trots op mijn bedrijf en mijn me-
dewerkers. We blijven de lat hoog 
leggen. Samen staan we voor 
kwaliteit en service met hoofdlet-
ters, voor onze passie techniek en 
voor de liefde voor het merk Mer-
cedes-Benz.” 

Jubileum
Zeventien jaar is Cor Millenaar in-
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Volle zon over het 
petanque
Uithoorn - De titel van een stan-
daardwerk over het petanque 
van de schrijver Otello.
Het zomertoernooi van Boule 
Union Thamen had deze zondag 
zeker volop zon.
Voor sommige was het een voort-
zetting van de zojuist in Frankrijk 
genoten vakantie, voor anderen 
alleen het vakantiegevoel.
Zestien leden namen deel aan dit 
toernooi waarbij je elke speelron-
de met een andere maat en tegen 
een ander koppel speelt.
In drie ronden werden twaalf par-
tijen gespeeld uiteraard afgewis-
seld met een drankje en een hap-
je. Gelukkig staan er op de baan 
een aantal bomen, die voor de 
nodige schaduw zorgen.
De partijen hadden een vlot ver-
loop, zodat er tussendoor vol-
doende tijd was om elkaar bij te 
praten over allerlei zaken.
Na twee speelronden waren nog 
vijf spelers/speelsters ongesla-
gen. In de derde en laatste speel-
ronde verloren vier van hen hun 
partij. Alleen Jannie van Kooten 
wist ook de derde partij te win-
nen en pakte daardoor de eind-
overwinning.
Uiteindelijk eindigden acht deel-
nemers met tweemaal winst en 

moest de definitieve plaats in de 
eindstand bepaald worden op 
basis van het puntensaldo.

De topnegen van dit toernooi:
1. Jannie van Kooten 3 - 18
2. Greet Atanes 2 - 10
3. Wilma Buchner  2 - 10
Het volgende evenement aan de 
Vuurlijn is de vrijdagavondcyclus 
op 19 en 26 juli.

Basisschool De Zon 5e 
bij NK Schoolhandbal
Uithoorn - Na het goed georga-
niseerde schoolhandbal toernooi 
bij Legmeervogels op 29 mei, 
hadden de meiden van groep 8 
van Basisschool de Zon zich ge-
plaatst voor het NK Schoolhand-
bal. Zaterdag 22 juni vroeg in de 
ochtend werd met een groep en-
thousiaste supporters en span-
doeken afgereisd naar Arnhem. 
Daar speelden de meiden een 
uitstekend toernooi. Ze moesten 
het opnemen tegen scholen uit 
Twello, Nibbixwoud, Made, Fra-

neker en Stadskanaal. De eerste 
wedstrijd moesten ze nog warm 
draaien en verloren ze, maar 
daarna kwamen ze op stoom 
en wisten onder luid aanmoedi-
gen van de supporters driemaal 
op rij te winnen. De laatste wed-
strijd werd verloren van de, wat 
later bleek, kampioen.  De dag 
werd extra speciaal met een meet 
& greet met international Luc 
Steins. De meiden gingen met 
een zeer voldaan gevoel met een 
5e plek van Nederland naar huis.

Thamen wint met 
moeite van Alphians
De Kwakel - Op de snikhete zon-
dag van 23 juni stond de wed-
strijd Alphians – Thamen op het 
programma. Alphians weet direct 
tot scoren te komen in de 1e in-
ning. Bakker komt op het honk 
door een veldfout en scoort op 
de hit van Thiel. 
De stand blijft lang 1-0, totdat 
Alphians doordrukt in de 4e in-
ning. Thiel, De Cuba en Faro ko-
men over de thuisplaat: 4-0. Tha-
men krijgt geen grip op het pit-
chen van Van Leersum en stoeit 
met zichzelf, waardoor het niet 
tot scoren komt. De dubieuze be-
slissingen van de scheidsrechter 
helpen daar niet aan mee. 
In de 6e inning komt Thamen van 
de nul af. Faro neemt het pitchen 
over van Van Leersum en nu weet 
Thamen wel tot scoren te komen. 
J. Vogelaar, Soerka, Nurse, Koo-
le, L. Vogelaar en Groen weten de 
thuisplaat te bereiken. Dit brengt 
de score op 4-6. 

Debuut
Rik Jalvingh maakt in de 6e in-

ning z’n debuut bij Thamen en 
vervangt L. Vogelaar op de heu-
vel. Ondanks zijn goede werpen, 
weet Thamen De Cuba niet af te 
stoppen. Hij slaat een tweehonk-
slag en weet uiteindelijk thuis te 
bereiken door een veldfout: 5-6. 
In de 8e inning sprokkelt Thamen 
nog een aantal punten. Koole 
komt op het honk door een honk-
slag én weet te scoren op de eer-
ste hit van Jalvingh die daarmee 
een uitstekend debuut beleefd. 
Benner slaat een tweehonkslag 
en scoort op de tweehonkslag 
van M. Schouten: 5-8. 
In de laatste twee innings komen 
beide ploegen niet meer tot sco-
ren en is dat ook direct de eind-
stand. 
Thamen schuift door deze winst 
op naar de 4e plek in de ranglijst 
én Alphians blijft staan op 9e plek 
die zij delen met de Boekaniers. 
Voor komende vrijdag 28 juni 
staat de thuiswedstrijd tegen Tex 
Town Tigers uit Enschede op het 
programma om 19.30 uur aan de 
Vuurlijn 24 te De Kwakel.

Legmeervogels kampioen 
van het rechterrijtje
Uithoorn - Na een wisselvalig sei-
zoen is Legmeervogels er toch 
in geslaagd om het 1ste klasser 
schap veilig te stellen. Uiteinde-
lijk eindigde Legmeervogels de 
competitie als de kampioen van 
het rechterrijtje.
De eerste periode begon niet 
best. Van de 8 gespeelde wed-
strijden werd er slechts 1 ge-
wonnen. Dit was tegen thuis te-
gen LSVV 3-1. Verder is er in de-
ze periode 4 maal gelijkgespeeld 
en 3 verloren. Deze periode ein-
digde Legmeervogels op een 12e 
plek met 7 punten en een nega-
tief doelsaldo van -4 De tweede 
periode was het eind resultaat 
een stukje beter. In deze periode 
weet Legmeervogels met 2-0 te 
winnen van Boshuizen maar ook 
in deze periode het onverklaar-

bare verlies uit bij Zeeburgia met 
7-4. Al met al zijn er in deze twee-
de periode 14 punten gehaald; 
4 gewonnen, 2 maal gelijk en 3 
maal verloren. Op de totale rang-
lijst neemt Legmeervogels dan 
de 7e plaats in met 21 punten uit 
17 wedstrijden. De tweede perio-
de eindigde Legmeervogels met 
een positief doelsaldo van plus 1. 

Drie
Dan periode drie. Hierin wordt 
geen wedstrijd gelijk gespeeld. 
4 maal is er gewonnen en 5 maal 
verloren. Deze periode is dan ook 
goed voor 12 punten. Van de-
ze periode blijven bij de snelle 
voorsprong thuis tegen Velsen. 
Binnen 6 minuten een 2-0 voor-
sprong. Uiteindelijk wint Velsen 
alsnog met 2-4 en is dan kampi-

Klaverjasnomaden
Uithoorn - Donderdag 20 juni 
werd er weer geklaverjast in de 
Schutse waaraan door 43 liefheb-
bers werd deelgenomen. Met rui-
me voorsprong op de rest van het 
veld wist Corrie van Bemmelen 
met 7368 punten deze avond be-
slag te leggen op de eerste plaats. 
Als tweede eindigde op eerbie-
dige afstand Gijs Brozius met 
een totaal van 6933 punten ter-
wijl Kees de Kuiper 6926 punten 
scoorde waarmee hij als derde 
eindigde. Richard van den Bergh 
zat deze avond zwaar in de min 
en had totaal zijn avond niet. Hij 
wist uiteindelijk toch nog 5167 
punten te scoren maar dit was 
niet genoeg om de laatste plaats 
te kunnen ontlopen. Hiermee 
eindigde hij dan ook als laatste 
en werd de eigenaar van de hier-
aan verbonden poedelprijs wel-
ke hem  de eerstvolgende kaart-
avond zal worden uitgereikt. 

Boeketten
De marsenprijzen bestaande uit 
prachtige, door DUO plant ver-
zorgde boeketten bloemen, wer-
den deze avond gewonnen door 
Herman de Jong, Corrie Smit, 
Thijs van der Jagt en Kees de Kui-
per terwijl de cadeaubonnen in 
deze categorie, eveneens te be-
steden bij DUO plant, in het bezit 
kwamen van Joke Rietbroek, Cor 
de Beer, Riet de Beer en Piet van 
Klaveren.
De flessen wijn  gingen deze 
week als marsenprijs naa Tinus 
Smit, Fred Witsel, Gerrie Ruim-
schoot en Herman de Jong. Al-
le prijswinnaars van harte gefeli-
citeerd.

De eerstvolgende klaverjasavond 
wordt weer gespeeld op  donder-
dag 27 juni  in de Schutse aan de 
Merodelaan 1 te Uithoorn. Aan-
vang 20.00 uur.

oen van de 1ste klasse. Ook op-
merkelijk in deze periode was het 
verlies uit bij Zaanlandia met 5-1. 
Dan eindigt Legmeervogels de 
competitie op een toch nog ver-
dienstelijke 8ste plaats; Kampi-
oen van het rechterrijtje. 26 com-
petitiewedstrijden gespeeld. 9 
keer gewonnen, 6 keer gelijk en 
11 keer verloren. Goed voor 33 
punten. Doelsaldo is helaas 47 
voor en 53 tegen.

Kampioenen
Velsen dus de kampioen van de 
1ste klasse en gepromoveerd 
naar de hoofdklasse. Ook naar 
de Hoofdklasse, maar dan via de 
nacompetitie, JOS/Watergraaf-
smeer. Rechtstreeks gedegra-
deerd is NVC. Via de nacompetitie 
hebben Zeeburgia en Hillegom 
zich niet veilig kunnen spelen en 
zijn eveneens afgedaald naar de 
2e klasse. Welke verenigingen ko-
men wij zeker tegen het volgend 
seizoen in de 1ste klasse? Klo-
ping Boys gepromoveerd via de 

Badmintonvereniging De Kwakel
speelt clubkampioenschappen
De Kwakel - De afgelopen pe-
riode zijn er bij Badminton Ver-
eniging de Kwakel clubkampi-
oenschappen gehouden. Zowel 
door de nylon als de verenspe-
lers zijn er in de categorieën en-
kelspel, dubbelspel en mix wed-
strijden gespeeld tussen alle le-
den die mee wilde spelen. Tot ge-

noegen van de organisatie deed 
bijna elk lid van de vereniging wel 
mee aan een of meerdere catego-
rieën! Ook verschillende jeugd-
spelers vonden het een uitdaging 
om mee te spelen bij de senio-
ren in de nylon categorie, compli-
menten voor alle jeugdleden die 
dit aandurfden. 

Door de vele inschrijvingen (to-
taal 45 leden!) was het voor de or-
ganisatie dit jaar weer een flinke 
puzzel om alle wedstrijden in te 
plannen. In totaal zijn er 120 fa-
natieke wedstrijden gespeeld in 
drie maanden tijd om te bepa-
len wie de beste spelers van on-
ze vereniging zijn. 

Winnaars
Dit jaar zijn de winnaars van de 
clubkampioenschappen de vol-
gende spelers, zij mogen zich een 
jaar lang als beste spelers van de 
vereniging wanen:
CK Nylon: heren single – Rens Jan, 
dames single – Marit, heren dub-
bel – Rens Jan & Edwin, dames 
dubbel – Angelique & Elin, mix – 
Remco & Marit.
CK veren: heren single – Maurice, 
dames single – Henriëtte, heren 
dubbel – Iwan & Rik, dames dub-
bel – Henriëtte & Eva, mix – Mau-
rice & Marieke

nacompetitie. De Meern gede-
gradeerd uit de hoofdklasse. SDZ 
de kampioen van de 2e klasse B. 
Ook gepromoveerd is Zouaven, 
de kampioen van de 2ste klasse 
A. De definitieve indeling wordt 
door de KNVB zo omstreeks 15 ju-
li bekend gemaakt.

Komen en gaan
Dan aan het eind van het seizoen 
vertrekken en komen er spelers 
Zo is vertrokken Cle de Vos Mooij 
naar Ter Leede. Noud Schartman 
naar WV-HEDW, Yasin Poyraz, An-
war Akrouh en Faouzi Ben Yerrou 
nar AGB. Martijn Tjon-A-Njoek 
naar Hoofddorp, Puck Postma is 
samen met trainer Florian Wolf 
de vertokken naar SJC. Jordan de 
Jong naar De Dijk, Dennis Bakker 
naar FC Rijnvogels,Halil Suzulmus 
naar Fortuna Wormerveer. Dalian 
van Damme naar Hillegom. Rod-
ney Smorenberg naar Purmer-
steijn en Mouad Tissoudali naar 
Victoria. Tijdens het seizoen is 
gestopt Jimmy Spruit door ver-
anderde werkzaamheden. Joey 
Sack ten slotte heeft er voor ge-
kozen zijn voetbalcarrière een 
nieuwe impuls te geven door te 
gaan voetballen in een vrienden-
team op de zaterdag.
Dan komen naar Legmeervogels 
Jasper Burgers, Sven van Beek 
en Quint Piris van Roda’23. Ba-
bil Haddouzi van AGB. Folk Mae-
nhout (doelman) van VSV.  Elroy 
Tuur van Ter Leede. Regilio Kra-
nenburg van Elinkwijk, Daley 
Venghaus van OFC.
Ook de begeleiding van het 1ste 
elftal heeft een gedaantewisse-
ling ondergaan. Trainer  Flori-
an Wolf heeft de overgestapt ge-
maakt naar hoofdklasser SJC en 

is de assistent van Wolf, Moha-
med Ajar om persoonlijke reden 
in januari al gestopt. Ook is af-
scheid genomen, na vele, vele ja-
ren trouwe dienst de keepers van 
de zondagselectie van Legmeer-
vogels te hebben getraind Ray-
mond van Damme. 

Trainer
De plaats van Florian Wolf trainer 
van het 1ste elftal is ingenomen 
door Roy v d Mije. De doelverde-
digers gaan dit seizoen getraind 
worden door Patrick Brouwer.   
Marcel Tukker blijft de verzorger. 
Rene van der Nolk van Gogh blijft 
ook komend seizoen de assistent 
scheidsrechter en zijn Sjaak v d 
Tol samen met Terry Vernooij de 
leiders van het 1ste elftal.
De zondag 1 selectie van Leg-
meervogels voor het aankomend 
seizoen, met een gemiddelde 
leeftijd van 22 jaar zal bestaan uit 
de doelverdedigers, Lev Persoon, 
Lorenzo Gerritsen en Folke Mae-
nhout. De overige voorlopige se-
lectiespelers zijn Daley Venghaus, 
Elroy Tuur, Jasper Burgers, Jordi 
van Gelderen, Kenneth van der 
Nolk van Gogh, Mitch Vernooij, 
Mitchell Verschut, Nabil Haddou-
zi, Nick Verschut, Othman Lech-
kar, Quint Piris, Regilio Kranen-
burg, Revelino Slijters, Sven van 
Beek en Yorick v d Deijl. Het is een 
jonge selectie met een gemiddel-
de leeftijd van 22 jaar.

Tweede elftal
Het 2e elftal ondergaat komend 
seizoen een gedaante wisse-
ling. Veel spelers uit Legmeervo-
gels JO19 van afgelopen seizoen 
gaan deel uitmaken van selec-
tie 2e elftal. Nog niet alle namen 

zijn hier ingevuld. Er zijn nog een 
aantal spelers van afgelopen sei-
zoen die nog twijfelen om door te 
gaan in het 2e elftal of te kiezen 
voor vrienden elftaal? Maar de 
gemiddelde leeftijd van dit elftal 
zal de 19 jaar niet passeren. Trai-
ner van Legmeervogels zondag 
2 is ook dit seizoen Yassine El Ha-
mami. De leiders van dit elftal wa-
ren Terry Vernooij en Cees Corne-
lisse. De laatste is gestopt en Terry 
Vernooij heeft promotie gemaakt 
naar het 1ste elftal. Een 2e elftal 
kan niet altijd in dezelfde opstel-
ling spelen. Vaak moeten er spe-
lers worden uitgeleend aan het 
1ste elftal. Daarom zijn 2e elf-
tallen altijd ‘’moeilijke’’ elftallen. 
De competitie, reserve 1ste klas-
se gestart met 14 elftallen. Mid-
den in het seizoen is daar Papen-
dorp uit de competitie gehaald 
wegens niet opkomen. In de eer-
ste periode eindige het team op 
een 9e plaats. 4 maal gewonnen,3 
maal gelijk en 5 keer niet gewon-
nen of gelijk gespeeld.
Goed voor 15 punten in deze 
eerste periode en een 9e plaats. 
De tweede periode ging beter. 
Ook 12 wedstrijden gespeeld 6 
maal gewonnen, 2 maal gelijk 
en 4 maal niet gewonnen of ge-
lijk gespeeld. De tweede perio-
de geëindigd op een 5e stek met 
20 punten. Ook in de eindrang-
schikking is Legmeervogels zon-
dag 2 geëindigd op een 5e stek. 
10 maal gewonnen, 5 maal ge-
lijk en 9 maal niet gewonnen of 
gelijk gespeeld totaal 35 punten 
met een positief doelsaldo van + 
11. Ook in het seizoen 2019-2020 
komt het 2e elftal uit in de een na 
hoogste afdeling, de reserve 1ste 
klasse.
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Tourhome opent deuren
Regio - Aanstaande woensdag 3 
juli is het moment waar zo’n 100 
Kwakelaars alweer bijna 11 maan-
den naar uit hebben gekeken. 
Het Tourhome opent haar deuren 
voor het eerst dit jaar voor de lo-
ting van de Tour de Kwakel. Deu-
ren die door directieleden Jan en 
Joris van een nieuwe lik verf zijn 
voorzien.
Jan, die de belangrijke taak heeft 
de loting te voltrekken, kon de af-
gebladderde verf niet langer aan-
zien. Hij wilde zijn gasten op de 
eerste avond met frisse blik tege-
moet kunnen zien. Er werd geko-
zen voor een rustgevende licht 
beige kleur, om de gemoederen 
niet te hoog op te laten lopen bij 
het verdelen van de deelnemers 
in 20 ploegen van 5.
Belangrijk gespreksonderwerp 
deze avond zullen de favorieten 
voor deze Tour zijn, of beter het 
ontbreken ervan. Na het afhaken 
van Primoz Roglic, Chris Froome 
en Tom Dumoulin ontbreken 3 
van de 4 beste renners van de 
vorige Tour. Geraint Thomas zal 
wel aan de start verschijnen om 

zijn Tour-titel te verdedigen. Ech-
ter als Thomas zijn vorm van vo-
rig jaar niet kan evenaren kan het 
nog wel eens een heel open Tour 
worden.

Kansen
Dit bied kansen voor een man 
als Steven Kruijswijk om voor de 
eindzege te gaan. Kansen die 
Dylan Groenewegen ook zal zien 
in de eerste rit in lijn van en naar 
Brussel. Zullen we weer een keer 
een Nederlander in de gele trui 
zien dit jaar?
Dat we een Kwakelaar in de ge-
le trui gaan zien is bijna zeker. Al 
is er ook dit jaar concurrentie uit 
Kudelstaart. Geboren Kudelstaar-
ter Eric Zethof is nota bene de ti-
telverdediger van de Tour de 
Kwakel.
Voor een ieder die benieuwd is 
naar de loting of benieuwd is of 
de gezelligheid ook dit jaar weer 
gewaarborgd is tijdens de Tour 
de Kwakel is het Tourhome open 
vanaf 20:00 uur (woensdag 3 juli). 
De loting zal starten rond 20:30 
uur.

Hoe snel rond jij het 
Zijdelmeer?
Regio - Na het succes van vorig 
jaar organiseert atletiekvereni-
ging AKU op vrijdag 28 juni voor 
de 2e keer het Rondje Zijdelmeer. 
Wie kent in Uithoorn niet het 
rondje om het mooie Zijdelmeer, 
veel wandelaars genieten regel-
matig van de prachtige natuur en 
de rust op de Boterdijk en het Zij-
delveld en hardlopers gebruiken 
het rondje om hun trainingskilo-
meters te maken. Met het Rond-
je Zijdelmeer kun je je met ande-
ren meten en weet je tegelijk hoe 
snel je de ruim 3 kilometer hebt 
gelopen.

Zijdelmeercup
Voor de snelle lopers zijn er prij-
zen voor de eerste 3 aankomen-
den bij de dames en de heren en 
de winnaar krijgt de Zijdelmeer-
cup mee naar huis, een wisselbe-
ker die je een jaar lang thuis mag 
bewonderen. Voor diegenen die 
graag een langere afstand willen 
lopen bestaat de mogelijkheid 
om na de eerste ronde door te lo-
pen en op die manier 6 kilometer 
te lopen. De tijd over 6 kilometer 
wordt uiteraard geregistreerd, de 
prijzen zijn alleen voor de eerst 
aankomenden op de 3 kilometer.
Vorig jaar waren broer en zus 
Sjoerd en Kirsten Heemskerk de 
snelsten op de 3 kilometer en zij 
zullen zeker hun titel met verve 
verdedigen. Zullen zij weer als 
snelsten het Rondje afleggen?

Speciale Zijdelmeercup 
voor de jeugd
De organisatie heeft besloten om 
ook voor de jeugd tot en met 12 

jaar, voor meisjes en jongens, een 
wisselbeker met prijzen voor de 
eerste 3 aankomenden beschik-
baar te stellen. 

Berkelaar Zomeravondcircuit
Het Rondje Zijdelmeer is de eer-
ste wedstrijd van het Berke-
laar Zomeravondcircuit, het cir-
cuit bestaat verder uit de Kooij-
man Polderloop op 1 augustus 
in de Kwakel en wordt afgesloten 
op de atletiek- en wielerbaan op 
sportpark de Randhoorn op don-
derdag 5 september. Elke loper 
die aan de 3 wedstrijden van het 
circuit meedoet, ontvangt na af-
loop een mooie herinnering.

Starttijd en startplaats
De start is op het Zijdelveld bij 
hotel Lakeside, er is daar kleedge-
legenheid en er kan van de toilet-
ten gebruik gemaakt worden. 
Alle lopers worden om 20.00u. 
weggeschoten.
Het inschrijfgeld bedraagt € 2,50,- 
en na afloop ontvangt elke deel-
nemer een mooie Zijdelmeerme-
daille.

Verzoek aan alle lopers om zo-
veel mogelijk met de fiets naar de 
start te komen, langs het Zijdel-
veld kan er niet geparkeerd wor-
den. Parkeren kan achter het ge-
meentehuis of in de parkeergara-
ge van het Amstelplein.
Er worden geen wegen afgeslo-
ten. Er is wel beperkte verkeers-
hinder op de Boterdijk en het Zij-
delveld, omwonenden worden 
door verkeersregelaars van AKU 
naar hun woning begeleid.

Team Beattle nieuw bij 
de Kooijman Polderloop
Regio - Op donderdag 1 augus-
tus 2019 wordt voor alweer de 
31e keer de Kooyman Polderloop 
gehouden. De ondersteuning 
van hoofdsponsor Kooyman BV 
uit De Kwakel, subsponsors Hil-
verda De Boer uit De Kwakel, In-
tersport Twinsport Uithoorn, Au-
to Berkelaar uit Amstelveen (van 
het Auto Berkelaar Zomeravond-
circuit) en de vele locale onderne-
mers maken dat de Kooyman Pol-
derloop in 2019 nog steeds een 
bruisend en sportief hoogtepunt 
is tijdens het jaarlijkse Polderfeest 
in De Kwakel.
Sinds 2002 is de organisatie van 
de Kooyman Polderloop in ge-
zamenlijke handen van Atletiek 
Klub Uithoorn (AKU) en Feestco-
mité De Kwakel. 
Wij willen hierbij de “Hoofdweg-
bewoners” voor hun jarenlange 
hulp tijdens de Kooyman Polder-
loop bedanken. AKU is alle spon-
sors zeer erkentelijk voor hun me-
dewerking, mede daardoor kun-
nen zij er elk jaar weer een mooi 
sportfestijn van maken voor elke 
deelnemer. Met daarbij een spe-
ciaal aandenken voor elke deel-
nemer.

Nieuw bij de Kooijman 
Polderloop: de Team Battle
Dit jaar is er voor het eerst een 
apart klassement voor teams bij 
de Kooyman Polderloop. 
Teams van 4 personen worden 
van harte uitgenodigd om mee te 
strijden voor de titel: 
Beste team van De Kwakel 2019.
De teams lopen de afstand van 
4 km en de tijd van de laatst bin-
nenkomende loper/loopster is 
bepalend voor de klassering. Be-
langrijk is dus om als team te blij-
ven lopen.
Vraag familie, vrienden en vrien-

dinnen,  sportteam leden  en bu-
ren om samen een team te vor-
men en ga de uitdaging aan.
Inschrijving kan vooraf via AKU 
(www.aku-uithoorn.nl) of via Jos 
Lakerveld (jostineke8@gmail.
com). Jos kan ook verdere infor-
matie geven over dit spectaculai-
re onderdeel. 
Wie neemt de handschoen op?

Voorinschrijven en inschrijving 
op 1 augustus in de feesttent
Je kunt je van te voren inschrijven 
via www.inschrijven.nl. 
Op de dag van de loop start van-
af 18.00 uur de inschrijving voor 
alle afstanden. Wij vragen met 
klem aan de ouders van de kin-
deren die met de 1 km meedoen, 
om voor 18.30 uur in te schrijven, 
dit voor het verwerken van de ge-
gevens.

Inschrijfgeld
€1,00 voor de 1 km
€2,50 voor de 1,6 km Specials G-
Run
€5,00 voor de 4 km
€20,00 voor de teams op de 4 km 
(kosten voor het team van 4 per-
sonen)
€ 6,00 voor de 10 km

Starttijden
18.30 uur:
1,6 kilometer Specials G-Run
19.00 uur:
1 kilometer (t/m 11 jaar). Let op, 
inschrijven vóór 18.30 uur!
19.15 uur: 4 kilometer 
20.00 uur: 10 kilometer

Inlichtingen
Voor inlichtingen kunt u con-
tact opnemen met Jos Lakerveld 
(AKU): 0297-565358, jostineke8@
gmail.com of via de website van 
AKU: www.aku-uithoorn.nl.

Kom jij ook lekker 
meetrainen?
Regio - Wil jij ook graag sporten 
bij lekker weer en betere tem-
peraturen? Kom dan de komen-
de weken GRATIS meetrainen en 
kom honkbal, softbal of beeball 
ontdekken.
Dit zijn namelijk echte zomer-
sporten, het competitie seizoen 
loopt van begin april tot en met 
half oktober. Thamen is een ge-
zellige vereniging, waar respect 
en sportiviteit erg belangrijk zijn. 
Voor kinderen vanaf 4 jaar zijn er 

mogelijkheden om met de sport 
kennis te maken. Zij hebben ech-
ter ook mogelijkheden voor alle 
andere leeftijdsgroepen en voor 
volwassenen en ook voor jon-
gens en meisjes.
Lijkt het je leuk om eens te kij-
ken hoe hard jij kan gooien en 
slaan, en hoe gezellig het is in de-
ze  teams? Kom dan rustig tot de 
zomerstop meetrainen.
Voor meer informatie stuur een e-
mail naar info@thamen.info

Lorena Wiebes wint 
Europese spelen in Minsk
Regio - UWTC lid Lorena Wie-
bes is in Minsk winnares gewor-
den van de wegwedstrijd van de 
European Games. De renster uit 
Mijdrecht rondde het teamspel 
van de Nederlandse ploeg af in 
de sprint van een uitgedund pe-
loton. In haar spoor kwam Ma-
rianne Vos als tweede over de 
streep. Een trio beheerste de 
wedstrijd, maar onder impuls van 
de Nederlandse ploeg werden 
deze vluchters in de slotronde in-
gerekend. Bondscoach Loes Gun-
newijk zag vervolgens de wed-
strijd volgens het geplande sce-
nario verlopen.  “We wilden ze-
ker al eerder de koers hard ma-
ken, maar door de andere landen 
werd er afwachtend gereden en 
erg naar ons gekeken. Anna van 
der Breggen zou nog een keer 
aanvallen op de laatste kassei-
enklim. Ze kwam daar niet weg, 
maar wist het peloton wel uit te 
dunnen en de organisatie bij an-
dere landen in de war te sturen. 
We hadden vooraf Lorena Wiebes 
voor de sprint aangewezen en die 
maakt het af. We startten weer als 
favorieten en hebben die rol we-
ten waar te maken. Een betere af-
loop had ik me niet kunnen wen-
sen.” 

Blij
Winnares Lorena Wiebes was ui-
teraard erg blij met haar overwin-
ning in Minsk. “Er ligt natuurlijk 
toch druk op je schouders als je 
het af moet ronden namens een 
sterke Nederlandse ploeg. Ook ik 
had het lastig toen Anna van der 
Breggen aan de boom schudde, 
maar kon gelukkig volgen. In de 
sprint zat ik in het wiel van de Ita-
liaanse ploeg en zo werd ik ge-
lanceerd voor de sprint. Geluk-
kig hadden we Marianne Vos nog 
achter de hand voor het geval het 
me niet lukken zou. Maar ik kon 
het afronden en zo een mooie 
zege aan mijn palmares toevoe-
gen. Dit is een zege die vertrou-
wen geeft, ook richting het Ne-
derlands kampioenschap in Ede 
van volgende week. Je zoekt als 
sprintster toch altijd naar beves-
tiging.” (bron: knwu.nl)

Tim de Vries en Jetze Plat 
winnen NK tijdrijden
Woensdag 19 juni hebben de 
UWTC handbikers weer een 
prachtige prestatie geleverd. 
Zowel Jetze Plat als Tim de Vries 
pakte in hun klasse het Neder-
lands Kampioenschap tijdrijden.
Jetze: Het was een letterlijk 
stormachtige aanloop, ‘s mor-
gens werd het wegens het weer 
(onweer, storm) onzeker of we in 
de avond wel konden gaat star-
ten voor het NK tijdrijden in het 
Noord-Limburgse Well. Ondanks 
een uitgestelde start mocht ik 
dan iets voor 20 uur eindelijk van 
start voor een lange tijdrit van 
30,3 kilometer. Tijdens de tijdrit 
haperde mijn vermogensmeter 
welke ik normaal enorm gebruik 
om de tijdrit goed in te delen en 
dus moest ik ‘flexibel’ zijn, op ge-
voel en dit ging super! Het ging 
eigenlijk gewoon verschrikkelijk 
hard. Met een gemiddelde van 

43,6km/h (!) finishte ik binnen 42 
minuten en al snel werd duidelijk 
dat dit ruim voldoende was voor 
de (overall) winst. Enorm blij mee 
en trots dat het progressie er nog 
steeds in zit!
Tim: De dag na het winnen van 
mijn 6e NK tijdrijden titel houd ik 
niks anders over dan een heeeeel 
goed gevoel. Over 30,3 KM een 
gemiddelde snelheid van 41,2 
km/h rijden is iets wat me nog 
niet was gelukt en dat geeft een 
fantastisch gevoel.

Veteranen
Zaterdag 22 juni waren de UWTC 
veteranen Leen Blom en Guus 
Zantingh naar Beverwijk gereisd 
om op het parcours de Aagten-
belt een wedstrijd te rijden. Van-
af het begin werd er hard gere-
den op het parcours wat heuvel-
achtig is. Vooral John Martin was 
actief en halverwege de wed-
strijd wist hij met nog 2 renners 
een kopgroep te vormen en zij 
werden niet meer achterhaalt. De 
wedstrijd werd gewonnen door 
Gerard Albrink uit Uitgeest voor 
Hans van Bavel uit Sint Anthonis, 
3e werd John Martin uit Hoek van 
Holland. Guus Zantingh spurtte 
naar een 4e plaats en Leen Blom 
finishte als 11e. 

Interclub
De UWTC jeugdleden konden op 
de warme zondag 23 juni mee-
doen aan een interclub op het 
stratenparcours van Venhuizen. 
Bij de jeugd cat 7 waren we van-
daag met 5 renners van UWTC, 
al rijden Lance Venema en Duuk 
van der Haagen nog in een an-
der tenue ze zijn al wel lid gewor-
den van UWTC. Samen met Mike, 
Rens en Lars hadden de mannen 
er weer zin. Het was een leuk en 
snel rondje en met die warmte 
viel er elke ronde wel een renner 
af waaronder ook helaas Lars en 
Rens. Mike, Lance en Duuk bleven 
in de kopgroep en Lance sprinten 
naar een nette 3e plaats, Mike 4e 
en Duuk 5e. 
 
Henny Cornelissen classic
Dinsdag 18 juni is de Henny Cor-
nelissen classic verreden, geen 
gewone clubwedstrijd maar een 
extra lange wedstrijd. De jeugd 
reed iets langer dan een uur, de 
40+ anderhalf uur en de 40- één 
uur en driekwartier. De tussen-
sprints en het warme weer maak-
te het een extra zware wedstrijd. 
De winnaars van de 5e editie van 
de Henny Cornelissen classic zijn 
geworden: 40- 1 Bas de Bruin, 2 
Tommy Oude Elferink, 3 Bart de 
Veer.
40+ 1 Marco Halma, 2 Mark Best, 
3 Pascal Jansen en jeugd 1 Mike 
Derogee, 2 Lance Venema, 3 Rens 
Grömmel
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De Kwakel - Zaterdag 22 juni was 
het een gekleurde boel op Qui Vi-
ve. Het jaarlijkse D-Regenboog 
toernooi ging van start met een 
heerlijk zonnetje. De 24 teams 
kwamen allemaal uitgedost in 
een mooie outfit in de kleur van 
de regenboog. Er was veel werk 
van gemaakt, zo kwamen o.a. de 
Daltons, Pink Tigers en de Oran-
je Kanjers voorbij. Per team wer-
den er vier wedstrijden gespeeld, 
was er een hockey sjoelspel van 
de Rabobank en werd er een 
strafballencompetitie gehouden. 
Voor de hongerige maag werd 
er gezorgd voor hotdogs, sui-
kerspinnen, popcorn en heerlij-
ke ijsjes. Tussen de wedstrijden 
door stonden er meiden te dan-
sen op de muziek van “DJ Eef” of 
was er een moment om te chillen. 
Prijzen voor de winnende teams 
werden uitgereikt door de “Re-
genboomsma” waarbij ze werden 
toegejuicht door alle deelnemers 
als ze hun moment of fame maak-
ten over de rode loper.

Zondag
Zondag 23 juni ging de feest-
vreugde op Qui Vive gewoon 
door bij het Albert Heijn Jos van 
den Berg E-Sterrentoernooi. Ne-

gentien teams kwamen op de-
ze zonovergoten dag naar Qui Vi-
ve. We zagen veel mooie en stoe-
re outfits met natuurlijk veel ster-
ren. Het was tropisch warm, maar 
dat weerhield de negentien E-
teams er niet van om lekker fa-
natiek te hockeyen. Alle teams 
speelden drie wedstrijden en ie-
dereen kon bij de snelheidsmeter 
laten zien hoe hard hij of zij kon 
slaan. Naast het hockeyen stond 
er freerunning op het program-
ma. De trainers van de Freerun 
University Uithoorn hadden op 
het oefenveld een mooie freerun-
baan uitgezet, waar alle jongens 
en meisjes hun skills konden oe-
fenen. Dat leverde veel blije be-
zwete gezichten op. Er zijn heel 
wat kannen water en limonade 
doorheen gegaan ook werden er 
veel waterijsjes gegeten. DJ Eef 
draaide heerlijke muziek en tus-
sen al het sporten door was het 
chillen op het gras in de scha-
duw. De vier poule-winnaars gin-
gen met een beker naar huis. De 
twee best-dressed teams en de 
winnaars van de speedtest kre-
gen een smakelijke verrassing om 
met het team te delen. Kortom, 
een geweldig weekend vol hoc-
keyplezier en gezelligheid!

Een zonnig toernooien weekend 
bij Qui Vive hockey
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