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Heropening Winkelcentrum Zijdelwaard
een groot feest
Een geweldig 41ste sport
en spel weekend

KORT NIEUWS:

Voorlichting
senioren over
veiligheid

Elke dag het laatste
regionale nieuws!

zie onze site:
meerbode.nl
facebook.com/
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Consultatieronde over de
Uithoornlijn

DEZE WEEK:

Uithoorn - De politie AalsmeerUithoorn organiseert op vrijdag
3 juni een bijeenkomst voor senioren. Er gaat voorlichting gegeven worden over veiligheid.
Plaats van samenkomst is wijksteunpunt Bilderdijkhof aan de
Bilderdijkhof 1. Belangstellende ouderen zijn van harte welkom. Er wordt veel informatie gegeven en onder andere
wordt een toneelstukje opgevoerd. Voor koffie en thee wordt
uiteraard gezorgd. De toegang
is gratis.
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Ontwikkeling Schansgebied
weer terug bij af
Uithoorn - De herontwikkeling van
de Schanskerk en de omgeving is
van de baan. Van Wijnen Project
ontwikkeling West B.V. waar Hart
aan de Amstel een onderdeel van
is die ook verantwoordelijk is voor
de aanleg van de Waterlijn (en wellicht straks de bouw van Confucius), heeft op woensdag 18 mei in
samenspraak met het Bisdom Haarlem-Amsterdam via een persbericht
laten weten dat men afziet van de
herontwikkeling.
‘Op 27 november 2014 werd een
koopovereenkomst getekend voor
het gebouwencomplex aan de
Schans, bestaande uit de H. Joannes de Doperkerk, beter bekend als
de Schanskerk, de pastorie en verdere opstallen met inbegrip van de

pastorie-kerktuin. De koopovereenkomst met ontbindende voorwaarden is toen getekend door het Bisdom Haarlem-Amsterdam (als gemachtigde van de parochie Emmaüs) en Van Wijnen Projectontwikkeling West B.V, in aanwezigheid van de burgemeester van Uithoorn, Dagmar Oudshoorn en de
lokale pers. Uitgangspunt bij herontwikkeling van het gebouwencomplex was het behoud van de torens, het front, de pastorie en het
behoud van de contouren van het
middenschip. Daarnaast verleende
de gemeente aan de nieuwe eigenaar van het kerkgebouw een eerste recht van koop van de te ontwikkelen gemeentelijke grond in
het Schansgebied. Het kerkgebouw
is al een aantal jaren niet meer in

gebruik en al anderhalf jaar aan de
eredienst onttrokken. Na ondertekening van de koopovereenkomst
heeft Van Wijnen diverse onderzoeken gedaan, waaronder een bouwkundig onderzoek. Dit om te kunnen bepalen of herontwikkeling van
het gebouwencomplex economisch
haalbaar was. Van Wijnen heeft na
het doen van onderzoek en veelvuldig overleg helaas moeten constateren dat zij binnen de huidige uitgangspunten van de overeenkomst
geen haalbare ontwikkeling kan realiseren. Zowel Van Wijnen als parochie/bisdom betreurt het feit dat
de koopovereenkomst hierdoor niet
ten uitvoer kan worden gebracht en
dus ontbonden is.
Vervolg elders in deze krant.

Regio - Op donderdag 2 juni start
de consultatieronde over de Uithoornlijn. De (mogelijk) toekomstige tramlijn die zoveel commotie losmaakt bij de inwoners van Uithoorn.
Tot en met 29 juni kan iedereen in de
regio Uithoorn, maar ook in De Ronde Venen(!) reageren op de plannen
van Stadsregio Amsterdam die de
tramlijn vanaf Amstelveen-Westwijk
wil doortrekken naar Uithoorn met
als (mogelijke) eindhalte het Oude Spoorhuis in de Stationsstraat.
Vanaf 1 juni staan alle onderzoeken
én de keuze van de Stuurgroep op
de website www.stadregioamsterdam.nl/uithoornlijn. Maandag 13 juni is er van 17.00 tot 21.00 uur een
inloop/informatieavond in de Thamerkerk aan de Amsteldijk in Uithoorn. Daar kan men zich niet alleen laten informeren, maar ook zelf
reageren op de plannen en de wijziging van het toekomstige OV. De reacties worden gebundeld in een re-

actienota die wordt toegevoegd aan
alle uitkomsten van onderzoeken en
voor de besluitvorming later dit jaar
of de Uithoornlijn haalbaar, maakbaar, betaalbaar en vooral wenselijk is. Besluitvorming van de gemeenteraden van Uithoorn, Amstelveen, de Regioraad van de Stadsregio Amsterdam en Gedeputeerde
Staten van Noord-Holland is voorzien eind van dit jaar. Er is dus nog
tijd om ‘te gaan’. Via de website kunt
u vanaf 2 juni als inwoner dus reageren. Doe dat massaal, of u nu in
Uithoorn en omgeving woont of in
De Ronde Venen, iedereen kan zijn
stem uitbrengen of men het al dan
niet met de plannen eens is de tram
naar Uithoorn door te trekken! Hoe
meer reacties hoe beter. Dan pas
komt ook tot uiting hoeveel voor- of
tegenstanders er zijn en is er echt
sprake van een democratische besluitvorming. Laat uw stem niet verloren gaan!

Plofkraak bij winkelcentrum
Zijdelwaard
Uithoorn - Aan de ‘knallende’ heropening van winkelcentrum Zijdelwaard die door veel bezoekers werd
bijgewoond en feestelijk werd gevierd, hebben criminelen daar in de
late nacht van vrijdag op zaterdag
een (vervelend) vervolg aan gegeven met een heuse ‘plofkraak’ van
de geldautomaat in de voorgevel
van het winkelcentrum (op de foto
in de blauwe wand). Een deel van
de gevel is ontzet en ook de binnenmuur van de daarachter gelegen
winkels is finaal opgeblazen. Zaterdag was de politie druk in de weer
met sporenonderzoek en ook was er

een aannemingsbedrijf opgetrommeld om noodvoorzieningen te treffen en het gat provisorisch te dichten. Volgens de voorzitter van de
winkeliersvereniging, Marieke van
der Wurff, schijnt er geen geld ontvreemd te zijn. Maar het opblazen
van de geldautomaat heeft daarentegen wel aanzienlijke schade veroorzaakt aan de nieuwe bebouwing.
De winkeliers op de betreffende locatie hebben er naar zeggen geen
last van gehad tijdens deze toch extra drukke zaterdagmiddag. De winkels waren gewoon open en toegankelijk.

Als kwAliteit
belAngrijk is!
Wiegerbruinlaan 73, Uithoorn
(0297) 745 541

HARTELUST B.V.

Oosteinderweg 279, Aalsmeer
Tel. 0297-326454
Fax. 0297-345099
www.hartelust.nl

Miele specialist

Eigen technische dienst

ADVERTEREN?
IN DE

INfoRmATIE:
✆ 0297-581698
✆ 06-53847419
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Geen krant?

0297-581698

Els (li) en Annemieke vieren samen met de vrijwilligers tijdens de open dag hun 30-jarig bestaan van Help de Zwerfkat. Poes Fleurtje viert het graag mee.

Stichting Help de
Zwerfkat bestaat 30 jaar

Bezoek de feestelijke open dag op zaterdag 4 juni
Uithoorn - Zaterdag 4 juni houdt
stichting Help de Zwerfkat weer
haar jaarlijkse Open Dag van 12.00
tot 17.00 uur aan de Thamerweg 61
(parkeren graag op terreinen waar
dat kan langs de Molenlaan). Deze
keer is het een bijzondere gelegenheid want Help de Zwerfkat bestaat
30 jaar! Dat betekent een extra feestelijk gebeuren met veel activiteiten
naast de deur. Alle donateurs, sponsors, adoptieouders en overige belangstellenden zijn van harte welkom om de ‘snorrende vriendjes’ te
bezoeken. Net als voorgaande jaren zijn er diverse stands met leuke hebbedingetjes, ‘diergerichte’ informatie, bijbehorende artikelen en
zo meer. Wie graag een kat financieel wil adopteren, of belangstelling
heeft om vrijwilliger te worden, kan
langskomen bij de informatiekraam.

Naast een bezoek aan het gezellige – en schone! - kattenverblijf ‘De
Spinnerij’, kan er ook volop geknuffeld worden met de poezenvriendjes. Verder worden er loten verkocht
waarbij voor jong en oud leuke prijzen te winnen zijn. Ook zijn er mooie
kalenders met foto’s van poezen erop te koop. Dit alles kunt u beleven
onder het genot van een gratis kop
koffie of thee.
Poezenkennel
Stichting Help de Zwerfkat is bij
veel liefhebbers van katten binnen
en ver buiten Uithoorn geen onbekende. De stichting vangt zwerfkatten en katten die om wat voor reden
dan ook niet bij een baasje geplaatst
kunnen worden liefdevol op en geeft
ze een eigen thuis. Dat doen Els met
haar partner Annemieke en een fors

aantal betrokken vrijwilligers deze
maand al 30 jaar. Els zelfs nog langer. Destijds is er voor de opvang en
verzorging van deze dieren Stichting
Help de Zwerfkat opgericht. Els, Annemiek en de vrijwilligers houden
deze stichting levend, waar momenteel ‘bewoning’ tot 65 dieren mogelijk is. Bij calamiteiten in een asiel
o.i.d. is er altijd wel een mogelijkheid
tot (tijdelijke) opvang. Natuurlijk niet
voor ‘vakantiekatten’. Die moet men
naar een pension brengen. Als dat
nodig is wordt hulp geboden door
enkele dierenartsen die overigens
elke zwerfkat of vondeling die bij de
stichting ‘in huis’ komt, op ziekten
onderzoeken, castreren en zo nodig
medicijnen voorschrijven die de dieren dan ook toegediend krijgen.
Vervolg elders in deze krant.

Fietsster gewond op de
Potgieterlaan
Uithoorn - Donderdagmiddag 19
mei omstreeks 17.15 uur is een fietsster gewond geraakt op de Potgieterlaan. Zij is met onbekend letsel
overgebracht naar het ziekenhuis

.Wat er precies is gebeurd is nog
niet duidelijk. De politie heeft de
zaak in onderzoek.
Foto: Davey Baas.
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Bewoners Herman Gorterhof furieus
over gemeentelijke plannen

NATUUR
DICHT
BIJ HUIS

wezige wethouders weten over de
voortgang van het project en of dat
al verder reikt dan de aanwezigen in
de raadszaal nu weten.

Uithoorn - Tijdens de Commissievergadering Wonen en Werken
woensdagavond 18 mei liep de publieke tribune tot verbazing van
commissieleden en met name de
wethouders Marvin Polak (VVD) en
Hans Bouma (GB), vol met bewoners van de Herman Gorterhof. Een
parkachtig mooi woongebied met
rondom keurige woningen en fraai
verzorgde tuinen rond het plantsoen. Een oase van rust in een jachtige omgeving. Het is gelegen tussen de Arthur van Schendellaan
en de Wiegerbruinlaan. Aanleiding
was een raadsbericht over de mogelijke transformatie van de bebouwing in het plantsoen van de Herman Gorterhof. Daar staat een gebouw dat dienst doet als kerk voor
de Evangelische Christen Gemeenschap (ECG) wat hun eigendom is
en een gemeentelijk pand voor de
kinderopvang van Solidoe (Baloe).
Het raadsbericht was op verzoek
van de politieke partij Ons Uithoorn
op de agenda gezet met als doel te
aan de weet te komen wat het college in de (nabije?) toekomst voor
ogen heeft met deze locatie en of
dat met de bewoners is gecommuniceerd. De bewoners hadden hier
lucht van gekregen en reageerden
daarop. De gemeentelijke plannen
betreffen een ‘transformatie’ van
de bebouwing in het plantsoen, Iets
waar het merendeel van de bewoners fel op tegen is die furieus van
zich laten horen omdat zij op voorhand helemaal niet gekend zijn in
de plannen. Zij vrezen ‘verstedelijking’ met te grote (en te hoge)
woonappartementen in het plantsoen of erger: kleinschalige bedrijvigheid en dienstverlening eronder.
Dat zou ten koste van het mooie
plantsoen en dus de groene omgeving gaan, te veel verkeer genereren, de privacy aantasten en over-

last met zich meebrengen. Erger
nog, een waardedaling van de woningen met zich meebrengen. En is
er ook contact geweest met het bestuur van de ECG als de gemeente die locatie in handen zou willen
krijgen? Wat gebeurt er met de kinderopvang?
‘No Way’
Drie insprekers namens de bewoners, de heren Eddy de Leeuw, Eric
Stam en Jean-Paul Warmerdam lieten tijdens de commissievergadering met korte, maar goed onderbouwde voordrachten tijdens hun
inspreekmomenten duidelijk van
zich horen en dat het in hun ogen
‘No Way’ was om de groene locatie
te gaan herontwikkelen. Zij werden
daarin gesteund door een overvolle
publieke tribune met bewoners van
de Herman Gorterhof. Daarbij werd
kort verwezen naar de locatie bij de
Helene Swarthlaan/Rodenbachlaan
waar jaren geleden een gemeentelijk pand werd gesloopt omdat er
iets anders voor gepland was. Het
is er nooit van gekomen en is nu
een grasveld. Volgens de bewoners
moet de parkbeleving zo blijven. Als
er nieuwbouw wordt gepleegd op
de locatie dient een aantal prachtige bomen daarvoor te moeten worden gekapt. Een van de insprekers
haakte in op de verkiezingsbelofte
van enkele politieke partijen dat Uithoorn een groene gemeente is en
wat groen is, groen moet blijven. De
plannen moeten zo snel mogelijk de
prullenbak in. De bewoners willen
geen herontwikkeling van het plantsoen met nieuwbouw. Gezien de informatie aan de raad met een uitgewerkt en gedetailleerd stedenbouwkundig concept en visie over mogelijke bedrijvigheid inclusief verdere herinrichtingsplannen die passen
binnen de woonvisie van Uithoorn,

Jeugd TheaterSchool
Uithoorn start in september!
Uithoorn - Er is een nieuw initiatief dat onderwijs biedt aan het theatertalent in Uithoorn e.o.. Alle kinderen tussen de 4 en 14 jaar die
van musical, theater, dansen en zingen houden kunnen vanaf september terecht bij de Jeugd TheaterSchool Uithoorn, ofwel JTSU. Deze nieuwe school is een samenwerking tussen Heleen en Axel Colijn
van Dans- en Party Centrum Colijn,
en Danny Nooy en Robbert Besselaar van Zangles Uithoorn. Deze vier
bundelen hun krachten, professionaliteit, ondernemerschap en talent
om deze school de juiste inhoud te
geven. De doelstelling van de Jeugd
TheaterSchool Uithoorn is het opleiden van kinderen voor theater in de
breedste zin van het woord: zingen,
dansen, acteren en presenteren. Dit
zijn de pijlers van de theaterschool.
De kinderen krijgen zang- en ac-

teerlessen van Danny en Robbert.
Beiden hebben hun sporen reeds
ruimschoots verdiend in de musical
en entertainmentwereld en zijn nog
steeds actief. De danslessen zullen
worden gegeven door een dansdocent met een musical achtergrond.
De locatie van de nieuwe school is
Dans- en Partycentrum Colijn. Daar
kunnen de kinderen leren dat ze
goed zijn zoals ze zijn: de (nog niet
ontwikkelde) talenten van de kinderen worden geprikkeld. “Wij willen
de kinderen een veilige omgeving
bieden om zich te kunnen ontwikkelen, hun talent vrij te laten, zonder druk maar wel met de juiste ondersteuning en stimulans. Je bent
bij ons vrij om te zijn wie je bent en
hoe je bent. Je mag gek doen, graag
zelfs!” aldus Danny. Het seizoen zal
bestaan uit 30 lessen waarvan twee
masterclasses door bekende Ne-

is het niet vreemd te noemen dat de
bewoners zich zorgen maken. Want
straks worden ze wellicht voor een
voldongen feit geplaatst zonder dat
zij enige inspraak hebben gehad. Ze
zullen niet de eerste, maar ook niet
de laatste zijn in de gemeente Uithoorn. Immers, waar rook is, is ook
vuur!
Inventarisatie vastgoed
Even in het kort de gemeentelijke
visie betreffende de Herman Gorterhof zoals die is verwoord in een bericht ter visie aan de raad. De aanleiding waarom het bericht ter kennisname aan de raadsleden is gestuurd
is, dat de afdeling Vastgoed van de
gemeente momenteel bezig is met
een inventarisatie om het gemeentelijk vastgoed in kaart te brengen.
Daartoe behoort ook de bebouwing
in het plantsoen van Hermen Gorterhof waarin het kinderdagverblijf
Baloe is gevestigd. Gebleken is dat
dit pand sterk is verouderd en zonder grote investeringen nauwelijks
rendabel is te exploiteren. Mocht
Solidoe de kinderopvang verplaatsen richting de Vuurvogel aan de
Arthur van Schendellaan, dan komt
het verouderde pand vrij en kan er
iets anders voor in de plaats komen, bijvoorbeeld (gestapelde) woningbouw met maximaal 4 woonlagen voor levensloopbestendige woningen (voor senioren) met daarin een beperkt aantal andere functies. De herontwikkeling past volgens de gemeente binnen de woonvisie, de economische visie en de
ruimtelijke beleidsvisies. De vraag
rees daarbij hoe je op een goede manier met respect voor de bestaande omgeving een woonfunctie
kunt inpassen. Er is tevens gekeken
naar de locatie van de ECG waarvoor het bestuur volgens het raadsbericht zal worden benaderd of men
wel of niet wenst mee te gaan in de
(toekomstige) herontwikkeling. Ook
is er gekeken naar de mogelijkheid
van kleinschalige bedrijvigheid en/
of dienstverlening. Duidelijk wordt
aangegeven dat het hier nog maar
gaat om een verkennend onderzoek
naar de mogelijkheden of transformatie (herontwikkeling) van Herman Gorterhof haalbaar is. Daarvoor is een stedenbouwkundig bureau ingeschakeld. Bij het raadsbericht waren uitvoerige bijlagen van
stedenbouwkundige concepten en
visies gevoegd. Dat zou erop kunnen duiden dat men bij de gemeente al verdere stappen wenst te ondernemen dan men naar buiten
wil laten blijken. Dat is ook de reden dat bewoners in het geweer komen want er wordt slecht of helemaal niet naar hun toe gecommuniceerd over een dergelijke gang van
zaken en lieten dat dan ook door
hun drie insprekers aan vertegenwoordigers van het college weten.
Het is dat Ons Uithoorn dit in een
commissievergadering aan de kaak
stelt, anders heeft niemand er weet
van, toch? Ook het CDA had vragen
over dit project, evenals Gemeente
Belangen en wilden net zoals Ons
Uithoorn een en ander van de aanderlandse musicalsterren! Er wordt
niet alleen toegewerkt naar een
eindproject maar vooral het leerproces onderweg is van groot belang. De groepen zullen twee keer
de gelegenheid krijgen een presentatie te geven. Tijdens de midwinterpresentatie in februari en de
eindshow in juni. Deze presentaties

‘Verkennend onderzoek’
Wethouder Polak (Ruimtelijke Ontwikkeling, Wonen en Werken) gaf
aan dat herontwikkeling van Herman Gorterhof nog lang niet aan de
orde is en dat het slechts een ’verkennend’ onderzoek betreft voor intern gebruik. “Er wordt nagedacht
over een andere invulling van het
vastgoed waarin met name Solidoe
is gehuisvest. Er is ook in het algemeen gesproken over de toekomst
van de ECG en het gebouw samen
met andere kerkgemeenschappen,
maar er zijn nog geen concrete afspraken uit voortgevloeid. Kinderdagverblijf Baloe is verouderd en
als dit op den duur richting Vuurvogel zou gaan komt het pand leeg
te staan. Niemand anders maakt er
gebruik van. Ik weet overigens niet
of die plannen concreet zijn en zal
dat gaan natrekken bij Solidoe,” aldus wethouder Polak. “Er is aan een
stedenbouwkundig onderzoeksbureau opdracht gegeven eens te onderzoeken wat maximaal mogelijk is
op Herman Gorterhof als je dat zou
gaan herontwikkelen met inachtneming van de beleidsvisies van Uithoorn. Het nu aangemelde bericht
is dus slechts een verkenning wat
de mogelijkheden zijn. Dat wil niet
zeggen dat het ook zo uitgevoerd
gaat worden. Er staat geen ontwikkelaar te trappelen om met heimachines en sloopkogels aan de gang
te gaan.” Volgens hem maken de
bewoners zich vooralsnog druk om
niets. Wat hem betreft is het onderzoek afgerond en wordt er nu geen
vervolg aan gegeven.
Wethouder Bouma (Woningontwikkeling en Vastgoed) onderschreef
de bewoordingen van zijn collega en was net zo verbaasd over de
commotie betreffende een mogelijke herontwikkeling van Herman
Gorterhof dat, mocht al dat aan de
orde zijn, nog helemaal vooraan in
het traject staat ter visie en behandeling. “Het is slechts een verkenning op basis van de inventarisatie
van het gemeentelijk maatschappelijk vastgoed. Niet meer en niet
minder. Dat is de status van nu. Het
gaat voorlopig op de plank en als er
zich ooit een projectontwikkelaar
aandient zou er een keer een vervolg aan kunnen worden gegeven,”
aldus Bouma in woorden van gelijke strekking. Na de beantwoording
van de vragen van de commissie
door de wethouders werd ook gezegd dat alle vragen van de insprekers schriftelijk door de gemeente
zullen worden beantwoord. Tot slot
volgde er een vragenronde waarbij
door Jordy Keimes van het CDA aan
de insprekers werd gevraagd of er
een mogelijkheid bestaat te onderhandelen over een eventuele herinrichting. Een duidelijk ‘No Way’ was
daarop het antwoord. Ons Uithoorn
drong er bij de wethouders op aan
om duidelijk te zijn over de vervolgacties zodra die aan de orde zijn en
klip en klaar aan te geven wat er zo
nodig moet gebeuren.
Ten slotte werd een dringend beroep op het college gedaan om nu
eens eindelijk werk te maken van
een betere communicatie met inwoners vooraf om te voorkomen
dat er telkens weer volle tribunes
met getergde bewoners zijn in het
gemeentehuis. Een minzaam ‘uiteraard’ was het antwoord. De bewoners hebben de wethouders en
raadsleden uitgenodigd voor een
bezoek aan Herman Gorterhof om
een en ander eens ter plaatse te komen bekijken.
zullen bestaan uit een op maat gemaakt programma. Geen poging tot
kopie van een grote musical waarin
vaak een groot onderscheid is tussen hoofdrollen en bijrollen. Robbert: “Wij maken het liefst een show
mét de kinderen waarin iedereen de
ruimte krijgt om te stralen.”Meer informatie: www.jtsu.nl

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

Haat en liefde in de polder

Een woerd heeft
blinde liefde

Op dit moment zien we ze overal: eenden met een rijtje pulletjes, jonge eendjes, achter ze aan.
Langzaam maar zeker wordt hun
aantal minder, dat wel. Maar ze
zijn allemaal uit het ei gekomen.
In onze tuin broeden altijd eenden. Vanaf maart zien we man
en vrouw door de tuin waggelen.
‘s Ochtends zie je door het natte gras hun sporen al. Ze zwemmen wat in de vijvers en gaan
dan weer op zoek naar een goede nestplek. De man voorop, de
vrouw erachteraan. Raar toch,
want zìj moet straks het werk
doen. De man wijst allerlei nestplaatsen aan. Hij doet alsof hij
die het beste kan uitkiezen. En
ja, zij gaat mee. Op een dag zien
we een woerd opvliegen. Naar de
bovenkant van een wilg die we
met kerst geknot hebben. Zij erachteraan. Dat kan toch niet waar
zijn? Alle andere eenden broeden op een beschut plekje waar
je ze niet zo gauw vindt: onder
een steiger, onder een struik die
over het water hangt. Maar deze
woerd kiest de top van een knotwilg uit…
Zo dom, denken we. Tot we het
snappen: waar de woerd loopt

kan hij de kop van de knotwilg
niet zien. Dus hij denkt vast dat
niemand daar te zien is?
Er verschijnt een nest van mos en
veertjes in de top van de knotwilg
en na een week ligt er een ei in.
Het duurt niet lang of het zijn er
tien. De man is niet meer in beeld.
De vrouw gaat aan het broeden.
Ze moet 4 weken op het nest blijven. Maar af en toe moet ze iets
eten. Dus dan dekt ze haar eieren zo goed mogelijk toe en gaat
foerageren. Intussen zit de man
alweer achter andere vrouwtjes
aan... Na twee weken vinden we
een kapot ei naast de wilg. Gevallen? Of toch de ekster? Er is veel
belangstelling van eksters voor
het nest, zeker als de vrouw even
van het nest af is. De eksters hebben immers geen enkele moeite
het nest te zien. Na 4 weken zijn
er nog twee eieren over. De volgende dag zien we twee pulletjes
over de rand van het nest op de
knotwilg kijken. Hoe zouden ze
naar beneden moeten? Maar dat
hoeft niet. Heel even is de eend
van het nest als de buizerd langskomt.
Catherine

www.ivn.nl/afdeling/de-ronde-venen-uithoorn

www.ivn.nl/derondevenen&uithoorn

Uithoornse miss Beauty
of Noord-Holland 2016
Uithoorn - De Uithoornse blondine
Stella Dorrestein (20) uit de Legmeer
is zaterdag 21 mei de winnaar geworden van de Miss Beauty NoordHolland verkiezingen in Hoorn. Een
prachtige prestatie. Eind april hebben wij in deze krant aandacht geschonken aan het (Provinciale) verkiezingsmoment van dit evenement
dat op 21 mei zou plaatsvinden. Samen met haar plaatsgenote Chislaine Pattisiana (16), woonachtig in
het Thamerdal, nam Stella deel aan
deze Miss verkiezing. Ghislaine als
‘Miss Teen’. Tijdens de verkiezing
kwam Stella in haar categorie als
winnaar uit de bus. Ghislaine redde het net niet om mee te doen aan

het vervolg van de landelijke verkiezing tussen de Provinciale schonen.
Niettemin een groot compliment
voor deze toch ook knappe inwoonster van Uithoorn die haar uiterste
best heeft gedaan. Volgende keer
beter Ghislaine.
Het zou natuurlijk mooi zijn geweest als beide plaatsgenoten voor
Uithoorn de ‘miss-ladder’ landelijk
verder hadden kunnen beklimmen.
Nu gaat alleen Stella Dorrestein
door. Van harte gefeliciteerd Stella. We horen nog graag de details,
hoe, waar en wanneer het nu verder gaat. Dan willen wij er graag een
vervolg aan geven in deze krant (Foto Ed Post, Studio133)
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Ontwikkeling Schansgebied
weer terug bij af
Vervolg van de voorpagina.
Parochie en Bisdom zijn zodoende
wederom op zoek naar een gegadigde.’ Aldus luidt het persbericht.
Kerkgebouw struikelblok
“Het kerkgebouw is wel het voornaamste struikelblok geweest omdat daar voorwaarden aan waren

verbonden bij de herontwikkeling.
Zo moesten bijvoorbeeld de contouren van de torens als dorpsgezicht blijven staan. Het opknappen
en onderhouden daarvan kost al
een vermogen omdat de bouwkundige staat abominabel is. Vervolgens
ga je er bijvoorbeeld appartementen
achter bouwen en zadel je de Vereniging van Eigenaren (VVE) op

Artistieke impressie van het Schansgebied zoals het idee was

met het onderhoud en het beheer.
Dat kan je niet van de nieuwe bewoners verlangen. Het zou wat anders zijn geweest als het hele kerkgebouw had kunnen worden gesloopt om er op die plaats dan een
passend wooncomplex neer te zetten. De naastliggende pastorie had
daar onderdeel van kunnen zijn. Het
is echter achteraf praten want Van
Wijnen ziet er vanaf,” laat woordvoerder Stefan Kunst van Van Wijnen in een reactie weten. “Wij kunnen ons nu helemaal richten op het
aangepaste project van Confucius
aan de Waterlijn.”
Streep door de rekening
De gemeente en het Bisdom Haarlem-Amsterdam, in wiens eigendom de Schanskerk is, zijn weer terug bij af. Dat zal een lelijke streep
door de rekening zijn van iedereen
die veel had verwacht van het ‘ombouwen’ van de kerk naar een zinvolle bestemming als cultureel centrum of als een woonappartementencomplex.
Maar ook van de herinrichting van
omgeving waar woningen zouden
worden gebouwd die passen in het

historische beeld van de Schans.
Voorlopig is het project van de baan
en zal er een nieuwe koper annex
ontwikkelaar gezocht moeten worden. Burgemeester Oudshoorn liet
desgevraagd weten dat er geen gevaar dreigt voor instorting of anderszins omdat er destijds tussen
gemeente en Bisdom afspraken zijn
gemaakt om de torens en de rest
van het gebouw in ‘veilige’ staat te
houden. Nu de transactie van de
baan is treedt dit weer in werking.
De ontwikkeling van het gebied is
destijds vastgelegd in het Masterplan Dorpscentrum. In 2009 diende de toenmalige gemeenteraad bij
het college vier moties in voor de
herontwikkeling van het Schansgebied en het behoud van de kerkcontouren. Precies vier jaar geleden,
in mei 2012, werd het gebied rond
de Schanskerk op last van de burgemeester ontruimd omdat instortingsgevaar van de torens bestond.
Die zijn later in de steigers gezet
waarna de bouwkundige staat zo
goed en zo kwaad als dat ging weer
op orde is gebracht. Hoe het gebouw er vandaag de dag voor staat
blijft de vraag. Er is een jarenlange
discussie gevoerd over de Schanskerk en de toekomstige bestemming (en zelfs sloop) heeft heel veel
stof doen opwaaien binnen de gemeenschap met voor- en tegenstanders, met blije en verdrietige
mensen. Nou ja, anno 2016 staat de
kerk er in elk geval nog! Maar wat
nu??

Nieuw festival in Uithoorn:

Ibiza Night aan de Amstel

Regio – Op zaterdag 4 juni 2016
wordt de eerste editie van Ibiza
Night aan de Amstel georganiseerd.
Op de evenementensteiger aan de
Wilhelminakade in Uithoorn zullen
die avond vanaf 19:00 uur de beste
DJ’s hun muziek ter gehore komen
brengen. Een avondvullend programma vol dance-klassiekers, precies wat Uithoorn nodig heeft!
Het evenement wordt georganiseerd door Bruin-Café de Gevel en
Café de River, beiden gevestigd in
het centrum van Uithoorn. De Wilhelminakade is, na de renovatie in
2015, een prachtige locatie geworden om geweldige buitenfeesten te
geven. Als de zon schijnt en de terrassen volzitten, is het net of je heel
even niet in Nederland bent. Hier is
dan ook het idee van de Ibiza Night
ontstaan: Een avond op deze fantastische locatie in Uithoorn om de
zomer op een passende manier in te
luiden. De verwachtingen zijn hoog
gespannen, want voor Uithoorn is
het de eerste keer dat er iets als de
Ibiza Night wordt georganiseerd. De
avond zal om 19:00 uur worden geopend door DJ Maarten. Vervolgens
zal DJ Berry Zarzamora het podium
betreden. Om 21:00 uur is DJ Joey
Adiri aan de beurt. Hij is in 2013 begonnen als DJ en heeft sindsdien op
veel feesten mogen draaien, onder
andere op Ibiza. “Dit was echt een
hoogtepunt in mijn draai-carrière en
daarom weet ik zeker dat de Ibiza
Night een goed feest gaat worden
met een ontspannen sfeertje, leuke muziek en veel gezelligheid, net
zoals op Ibiza!”, aldus DJ Joey Adiri. Om 22:00 uur is het tijd voor een
vrouw met pit, namelijk DJ Faya. DJ

Faya, oftewel Fajah Lourens, heeft
al ontzettend veel grote feesten op
haar naam staan en daarom is het
extra leuk dat zij bij de eerste editie van de Ibiza Night aan de Amstel het dorp op zijn kop komt zetten. Na DJ Faya is niemand minder
dan DJ Jean “ready for the launch” .
Wie kent deze grote naam niet? Tot
slot zal DJ ST.OK plaatsnemen achter de draaitafel. Deze topper begon
als DJ in de kroegen en clubs van
Uithoorn en heeft daarna op veel
nationale en internationale festivals
heel wat dance-deuntjes met de
wereld gedeeld. San Fransisco en
Ibiza zijn hem als DJ niet onbekend,
maar ondanks dat kan DJ ST.OK niet
wachten om er op Ibiza Night aan
de Amstel, in zijn dorp Uithoorn,
een groot feest van te maken: “Om
in mijn woon- en geboorteplaats
zo’n geweldig evenement af te mogen sluiten met zoveel vrienden, familie en bekenden om mij heen, is
absoluut één van de hoogtepunten
in mijn DJ-carrière”. DJ ST.OK zal tot
1:00 uur zijn muziek met het publiek
delen en dan loopt Ibiza Night aan
de Amstel op zijn einde. Naast de
eerder genoemde DJ’s, zal er ook
voldoende gelegenheid zijn om een
heerlijk koud biertje, wijntje of frisje te drinken. Er zijn meerdere buitenbars aanwezig met allerlei ijskoude versnaperingen. Voor de lekkere trek kan iedereen terecht bij
de snackwagen, Ijssalon Esplanade zorgt voor heerlijk ijs en tevens
zullen er Ibiza-snacks te verkrijgen
zijn. Kortom, genoeg ingrediënten
voor een geweldige avond! Iedereen is van harte welkom op 4 juni
vanaf 19:00 uur op de Wilhelminakade in Uithoorn. De entree is gratis. Een deel van de opbrengst van
Ibiza Night aan de Amstel ten goede van de Sinterklaasaktie Uithoorn.

Kaartverkoop Chazz gestart
De Ronde Venen - Op zaterdag
25 juni komt jazz- en popzangeres Grada Otten met haar muzikale vrienden naar boerderij Stroomzicht om Chazz op te luisteren met
haar verleidelijke stem. Die stem en
de Lounge Factory blijven je bij. De
stem van Grada heeft een prachtig timbre en de begeleiding van de
factory vernieuwt zich steeds. Invloeden van lounge, funk en jazz zijn
te horen. Over de muziekale vrienden van Gradalicious: Alle vijf leden van de band hebben individueel hun sporen verdiend, werkten
mee aan theaterproducties, schreven teksten voor of speelden mee
in theatershows en maakten jingles voor radio en tv. Als rasartiesten en multitalenten zijn ze steeds
op zoek naar vernieuwing en een eigen sound. De Chazz-organisatie is
er dan ook trots op dat Gradalicious
& the Lounge Factory komen zingen
en spelen op Stroomzicht. Het optreden is geprogrammeerd van 17.15
uur tot 18.00 uur. Zorg dat je erbij

bent. Niet op een vaste tijd in het
programma, maar wel steeds aanwezig zijn The Savoy Dancers. Al bij
diverse eerdere Chazz festivals traden zij op. Ook nu zullen ze dansen, wellicht bij Gradalicious of bij
Pete Bog’s Big Band. Chazz staat
voor: Heerlijke muziek, van 16:00 tot
22:00 uur en het goede doel. Speciaal onder de aandacht staan dit jaar
de pedagogische opleiding in Guatemala en de medische opleiding in
Kenia. Ook door hapjes en drankjes te gebruiken steunt u het goede
doel. Kom daarom zaterdag 25 juni
naar Boerderij Stroomzicht, Westzijde 50, 1426 AT De Hoef. Kaarten zijn
verkrijgbaar via www.chazz.nl

KnA start muziekproject
voor 40, 50 en 60 plus
Uithoorn - Als muzikanten ergens
spelen horen ze vaak dezelfde opmerkingen: Wat lijkt het me toch
leuk om ook een instrument te kunnen spelen. Jammer dat ik dat als
kind nooit geleerd heb. Ik ben nu te
oud om nog een instrument te leren
spelen. Ik zou het wel willen, maar
het lijkt me zo moeilijk om noten te
leren lezen. Al deze bezwaren om
zelf een instrument te leren spelen
blijken in de praktijk echter onterecht. Een instrument leren bespelen kost niet heel veel moeite, hooguit wat tijd. Noten leren lezen gebeurt op hetzelfde moment, en kost
geen extra moeite.
Het leuke van samen muziek maken
is dat je het tot op hoge leeftijd kunt
blijven doen. Binnen het orkest van
KnA zijn een aantal voorbeelden van
muzikanten die op latere leeftijd (40,
50 of 60 plus) muzieklessen hebben
genomen en nu iedere week meespelen in het orkest. Zij nemen deel
aan de wekelijkse repetities en natuurlijk de concerten. Muziek maken verbindt oud en jong, gaat eenzaamheid tegen en houdt de grijze
hersencellen fris en alert.
Middelbare Muzikale Meester
Muziekvereniging KnA start een initiatief onder de naam Middelbare
Muziek Meesters. Een project om
volwassenen en ouderen te inspireren om op latere leeftijd nog een

instrument te leren bespelen. Vele mensen leren op (zeer) late leeftijd nog een instrument bespelen.
Een instrument leren bespelen kan
je al in enkele maanden door wekelijks les te nemen en daarnaast zelf
te oefenen. Muziekvereniging KnA
biedt de aanstormende muzikanten
de mogelijkheid om voor een proefperiode van 6 maanden lid te worden van KnA.
In die tijd krijgen ze wekelijks les op
een instrument naar keuze. Het instrument wordt beschikbaar gesteld
door KnA en na afloop van de periode van 6 maanden sluiten we de
proefperiode af met een concert wat
door alle leerlingen wordt gegeven
(oud en jong), samen met het KnA
Orkest. Op die manier kunnen ze
met beperkte ervaring toch ondervinden hoe het is om in een orkest
te spelen en of ze het bespelen van
een instrument voldoende leuk vinden om daar mee door te gaan.
De instrumenten die in het orkest
meespelen en dus in aanmerking
komen voor het Middelbare Muziek
Meesters project zijn onder andere:
Saxofoon, Hobo, Dwarsfluit, Klarinet, Trompet, Trombone, Hoorn, Tuba, Fagot. Wil u meer informatie over
dit project, of speelt u wellicht al een
instrument en bent u geïnteresseerd
in meespelen in het orkest? Neem
dan contact op via kna.secretariaat@gmail.com

Lokale 9 maanden beurs
bij Solidoe Kinderopvang
Regio - Solidoe Kinderopvang organiseert aanstaande zondag 29
mei een super gezellige 9 maanden
beurs voor alle aanstaande en jonge ouders in Aalsmeer. Van 13.00
tot 17.00 uur kun je naar locatie Sam
Sam (Jac. P. Thijsselaan 10) komen
voor de laatste zwangerschapsmode, unieke kraamcadeautjes, voedingsadvies, informatie over alles
rondom de zwangerschap, informatie over kraamzorg, informatie over
kinderopvang, tips van de lactatiekundige, workshops en nog veel
meer! Solidoe heeft een scala aan
partners uit Uithoorn, Kudelstaart,
Aalsmeer en de Kwakel betrokken

bij dit evenement en samen hopen
we het voor zwangeren en jonge
ouders makkelijk te maken door alle zaken omtrent zwangerschap, bevallen en kinderen, samen te brengen. Er zal een modeshow zijn, kinderen kunnen kennis maken met de
pedagogische speerpunten van Solidoe, je kunt foto’s laten maken en
natuurlijk gewoon lekker shoppen.
Kortom, een middag vullend programma! Graag heten wij jullie welkom van 13.00 tot 17.00 uur op zondag 29 mei a.s. aan de Jac. P. Thijsselaan 10 in Aalsmeer. Kom gerust
op de fiets, parkeren is evt. mogelijk
bij het naastgelegen Wellantcollege.
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KUNSTt
scha
We lopen langs
de vele billboards
richting de theaterwijk
Broadway, hier kan
je de meest beroemde
theaterproducties zien,
en dan een moeilijk
moment…welke willen
we zien.
Het werd The Phantom of The
Opera. Wat een prachtig theater, zo stijlvol en die fantastische sfeer die er heerst. En
uiteraard hebben we genoten van de fenomenale show.
In Amerika gaat het echt allemaal over de top, zelfs dus in
hun shows. Je weet gewoon
niet waar je kijken moet zoveel er allemaal gebeurt. Al
vroeg in de ochtend vertrekken we met een volle maag
(American Breakfast) wederom richting de beurs. Is trouwens echt niet normaal zo’n
American Breakfast-Buffet, ongelofelijk wat die mensen opscheppen….en nog een keer
en….We lopen ons te verheerlijken aan de kunst en lopen tegen werken aan van
de Amerikaanse kunstenaar
Michael Parkes die gespecialiseerd is in fantasie en magisch realisme. Zijn wereld
bekende litho’s zijn een lust
voor het oog en ik ben dan
ook blij dat wij deze werken ook in onze kunstuitleen
galerie mogen gaan verkopen. Ligt met Amerikaanse
kunstenaars toch even anders
dan in Nederland, hier kan
je eigenlijk kopen wat je wil
maar daar lijkt het een “voorrecht”. Na een gezellig gesprek met een beeldend kunstenaar waar we een paar
prachtige beelden van hebben gekocht lopen we tegen
een Nederlandse firma aan
die we eigenlijk op bijna elke beurs waar dan ook in de
wereld tegen komen. Zodra
we elkaar zien moeten we
al lachen, dacht al waar blijven ze wordt er dan geroepen en gelijk wordt er een
glas champagne ingeschonken. Proost en tot de volgende keer…. We hebben al
een paar keer langs Central
Park gereden en als je dan
toch in New York bent dan….
ja toch. We komen er al snel
achter dat Central Park wel
heel erg groot is en ondanks
dat alles daar groot is moet
ik toegeven dat onze “parkjes” toch echt in het niet vallen, maar goed we hebben
het dan ook over Central Park

in NYC. Een Central
Park Walking Tour duurt
2,5 uur nou doe maar niet
en die fietsen zien er ook al
niet aantrekkelijk uit…. Even
later zitten we comfortabel
en ontspannen in een paardenkoets (zo romantisch) die
ons de toeristische plekjes
laat zien. Zo komen we aan
de weet dat het park jaarlijks
door zo’n 40 miljoen mensen
wordt bezocht, in 1980 John
Lennon vlakbij werd doodgeschoten en Jacqueline Kennedy Onassis hier altijd ging
hardlopen net als zovelen. Er
is in de winter een schaatsbaan en er is zelfs een heuse
dierentuin Central Park ZOO,
waar ze filmopnames hebben
gemaakt voor de film Madagascar. Dit is natuurlijk niet de
enige film die ze hier hebben
opgenomen, onze koetsier
vertelde dat er meer dan 300
films zijn opgenomen. Wij
vroegen hoe groot Central
Park nu eigenlijk is, zo groot
als Frankrijk zegt hij…eh pardon Frankrijk zei u. Ja van
die Queen Grace Kelly….
oh u bedoeld Monaco…..Tja
maar dan nog. Ondanks een
overvloedig ontbijt van die
ochtend kregen we trek, nog
niet echt in avondeten maar
een tussendoor trek. We besloten om een pizza te delen, en bestelde deze met extra salami. Wilt u een “hele”
pizza? Nog niet echt in de
gaten waarom dit zo nadrukkelijk werd gevraagd, maar
daar kwamen we snel achter…. Toen hij werd gebracht
moest ik denken aan een pizza reclame waarin een Amerikaan zegt: “our pizza’s are
much bigger than yours. Nou
dat was niet gelogen… nog
niet een kwart van die pizza
kregen we samen op en dan
vragen ze ook nog of je de
rest wil meenemen. Hadden
ze dan wel een bigshopper
voor nodig gehad haha…
wordt vervolgd
Ida Miltenburg

IVN Aankondiging Nationale
Nachtvlindernacht 2016
Regio - In de nacht van 4 op 5 juni 2016 vindt de Nationale Nachtvlindernacht weer plaats. Dit jaar
valt de editie van de NNN samen
met de European Moth Night, een
nachtvlindernacht die door heel Europa wordt georganiseerd. De werkgroep Vlinders en libellen van IVN
De Ronde Venen & Uithoorn organiseert dit jaar het evenement bij de
werkschuur van Tuin van Bram de
Groote.
De meeste nachtvlinders leiden een
verborgen leven. Om ze toch te zien
te krijgen zullen we de vlinders lokken met licht en stroop. Dit geeft de
mogelijkheid om ze van dichtbij te
bekijken en te kunnen ervaren wat
voor prachtige soorten er zijn.
De zon gaat om 21.55 uur onder.
Het is de verwachting dat vanaf een
uur of elf allerlei soorten nachtvlinders te zien zullen zijn. Iedereen is
welkom vanaf 22.30 uur aan de Elzenlaan bij de werkschuur van Tuin

van Bram de Groote te Uithoorn. Om
02:00u is het evenement ten einde.
Parkeren kan op de parkeerplaats
aan de Watsonweg en in de nabijgelegen woonwijk. Indien je wilt zitten is het verstandig om een (klap)
stoeltje mee te nemen.
Indien het evenement door (weers-)
omstandigheden niet door gaat,
meldt de organisatie dit dezelfde
avond (ongeveer 3 uur van tevoren) op de homepagina van de afdelingswebsite en bij de activiteit.
Aanmelden voor het evenement is
noodzakelijk. Dit kan via het speciale aanmeldformulier via de website van IVN de Ronde Venen & Uithoorn. Mail je eventuele vragen
naar Jasper de Vries via vlindersenlibellen@gmail.com.
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APotHeek
Apotheek Thamer Heijmanslaan 5
Uithoorn, tel. 0297-562851
Apotheek Boogaard Amstelplein
27 Uithoorn, tel. 0297-566886
DierenHULP
Dierenambulance, tel: 0653315557.
DierenArtsen
Dierenarts Annemieke Calis
Oranjelaan 32A, 1421 AK Uithoorn,
tel. 0297-565989
Dierenartsenpraktijk UithoornAalsmeer, Marijnenlaan 46, 1421
NH Uithoorn, tel: 0297-560627.
brAnDweer & PoLitie
Brandweer, tel. 020-5556666.
Politie, tel: 0900-8844.
sLAcHtofferHULP
info: 0900-0101.
www.slachtofferhulp.nl

Column 11

PsycHoLogiscHe
HULPverLening
Praktijk voor Eerstelijnspsychologie Nes a/d Amstel
Mw. drs. C. de Klerk,
gezondheidszorgpsycholoog
(BIG geregistreerd)
tel. 0297-582706 / 06-44222810
psychoprakt@hetnet.nl
www.psychoprakt.nl

DaarOM
Door Willem Nijkerk

Eerstelijnspraktijk voor
Psychologische Zorg
Mw. drs. FMP van Dijk,
Aanmelding: 088-5808000

sinds 1888
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In deze tweewekelijkse column van mr.
Willem Nijkerk geeft het openbaar ministerie (OM) in Amsterdam een kijkje
in de keuken van het OM. Willem Nijkerk is officier van justitie, hij geeft leiding aan het team Beleid & Strategie
van het Amsterdamse parket.

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

Nieuw initiatief in het dorpshuis:

Levenslang is écht levenslang

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

Buurtkamer De Kwakel
De Kwakel - Buurtkamer De Kwakel is een nieuwe ontmoetingsruimte. Het is een gezellige huiskamer in
het dorpshuis waar iedereen welkom is die zin heeft in een lekker
kopje koffie en tijd heeft voor een
praatje. Het is vrije inloop voor alle
leeftijden en koffie of thee is de eerste keer gratis, bij een volgend bezoek vragen we een bijdrage van €
0,50 per kopje.
Buurtkamer De Kwakel is elke vrijdagmorgen van 10:00 tot onge-

De laatste keer dat een levenslange gevangenisstraf werd opgelegd, was afgelopen januari in
Amsterdam. De officier van justitie eiste deze straf tegen een verdachte van een dubbele moord.
Nu hoor ik mensen om mij heen
wel eens vragen: “Levenslang, is
dat in Nederland ook echt levenslang?” Het antwoord is ja, in principe wel. In Nederland moet een
levenslang gestrafte voor de rest
van zijn leven in de gevangenis
zitten, als er geen mogelijkheid
meer is om in hoger beroep te
gaan. In de meeste Europese landen is dat anders geregeld: in veel
landen bestaat geen levenslange gevangenisstraf, of wordt deze
straf alleen opgelegd met de garantie dat de rechter na een bepaalde periode opnieuw beoordeelt of de straf nog gerechtvaardigd is.
‘Levenslang’ is de zwaarste straf
die we in Nederland kennen. Op
dit moment zitten ruim 30 mensen een levenslange gevangenisstraf uit. Deze straf wordt natuurlijk niet zomaar geëist: dat gebeurt alleen bij de ernstigste delicten, zoals het plegen van meerdere moorden of leiding geven aan terroristische organisatie. Omdat het zo’n zware straf
is, moeten de officier van justitie
en de rechter goed onderbouwen
waarom ze de straf passend vinden voor de verdachte. In de zaak
die ik zojuist bijvoorbeeld noemde, vond de rechtbank een levenslange gevangenisstraf passend omdat de verdachte niet liet

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

veer 12:00 uur open. Buurtkamer
De Kwakel is bedoeld om andere
mensen in een ongedwongen sfeer
te ontmoeten. Er zijn kranten, tijdschriften, boeken aanwezig en spelletjes zoals Rummikub. Het is ook
mogelijk om boeken mee naar huis
te nemen en later weer terug te
brengen. Buurtkamer De Kwakel is
een initiatief van vrijwilligers en begint vrijdag 16 september om 10 uur
in het dorpshuis. Contactpersoon:
Emmy Röling 06-48729257.

Wij willen ons even voorstellen:

Brandweervereniging
Uithoorn

COLOFON

Foto: Loes van der Meer

DoktersDiensten
Spoedgevallen overdag via
eigen huisarts en dan toets 1.
Spoedgevallen avond/nacht/
weekenden via huisartsenpost
Ziekenhuis Amstelveen,
tel. 020-4562000.

Het Vrouwengilde
De Kwakel 60 jaar
bestaan
De Kwakel - Met 62 leden van het
Vrouwengilde De Kwakel is afgelopen week hun 60 jarig bestaan gevierd. Om half zes begon het feest
met een borrel en/of frisdrank,
daarna volgde een toespraak van de
voorzitter, ze bedankte ook alle oud
bestuursleden, want zonder hen,
zouden we nooit ons 60 jarig bestaan hebben kunnen vieren. Daarna volgde een buffet met o.a. heerlijke salades., saté e.d. Na het buffet kwam er een optreden van entertainer Harry Bakker. Hij heeft ons
geweldig beziggehouden met zijn
liedjes, zijn verkleedpartij en uiteraard mocht het, voor ons zo bekende kermis nummer Ein Festival der
Liebe niet ontbreken. Ondanks het
feit, dat het druk was in de ontmoetingsruimte hebben we toch heerlijk kunnen dansen. Als herinnering
aan deze middag/avond kreeg iedereen een pen met inscriptie mee
naar huis..

Weekagenda
Vita Welzijn
wijksteunpunt Bilderdijkhof
Bilderdijkhof 1 Uithoorn
0297 567 209,
www.vita-amstelland.nl
Alzheimercafé op
donderdag 2 juni
Thema: avond voor de mantelzorger. Deze avond zal er geen
gastspreker zijn, maar zullen
de bezoekers van het Alzheimer Café met elkaar in gesprek
gaan. Het uitwisselen van ervaringen geeft mantelzorgers van
mensen met dementie grote
steun. Aanvang 19.30 uur, einde
21.00 uur. Zaal open vanaf 19.00
uur, toegang is gratis
Voorlichtingsmiddag over
veiligheid voor senioren
Op vrijdag 3 juni, aanvang 13.30
uur, vindt er een voorlichtingsmiddag plaats over veiligheid
voor senioren!! Deze middag
wordt georganiseerd i.s.m. Eigen Haard en de politie. Welkom, de toegang is gratis!!
Zumba-gold voor 55+ers
Vanaf maandag 6 juni, van
14.00–15.00 uur kunt u deel
gaan nemen aan de Zumbagold o.l.v. Marjan Bakker. Kosten: 24 euro voor 6 middagen

Uithoorn - De brandweervereniging
Uithoorn doet ook mee met de mooie
actie van Jumbo Peter de Jong. Onze
vereniging heeft geen hekken langs
de lijn met de namen van sponsoren.
Wij krijgen geen subsidie en hebben geen donateurs. Onze inkomsten zijn contributie en giften die wij
krijgen bij een inzet. Wij zijn niet echt
bekend dus wie zijn wij eigenlijk?
De leden van onze vereniging bestaan uit leden of oud leden van de
vrijwillige brandweer van Uithoorn/
De Kwakel. Deze vrijwilligers staan
naast hun werk en/of vrije tijd 24 per
dag voor u klaar bij brand, ongevallen, reanimaties en andere hulpverleningen. Als de pager gaat verlaten zij hun werkplek of thuisfront om
klaar te staan voor u, de inwoners
van Uithoorn/De Kwakel en randgemeentes. Deze inzetten kunnen binnen de gezinsleden, die thuis blijven,
een bepaalde impact geven.

brandweervoertuig gestald, een TTFord uit 1926, die nog dienst heeft
gedaan in Uithoorn/De Kwakel. Deze Ford is eigendom van de vereniging. Met de Ford nemen wij deel
aan historische tochten en oldtimer
shows. De onderhoud van het voertuig wordt door ons zelf gedaan en
dat zijn toch extra kosten. Uw geschonken punten die om worden
gezet naar een donatie gaan wij besteden aan onze bijzondere voertuig, de TT-Ford, en aan ons zeventigjarige jubileum, volgend jaar. Dus
steun onze onafhankelijke brandweervereniging met deze actie en
daarmee waardeer u meteen de
mensen die zich vrijwillig inzetten
voor uw veiligheid. Bedankt. Namens de leden van de Brandweervereniging Uithoorn.

De Kwakel

Opgericht
Daarom hebben wij een vereniging
opgericht die de saamhorigheid van
deze brandweerlieden en hun partners versterkt. Denk dan aan een
bingo, feestavond en andere activiteiten die het teamverband versterken. In de kazerne is een oude

Toen & Nu…
Aflevering 40

Aziatische avond bij de
Wereldkeuken
Uithoorn - 18 Mei was er weer een
kookavond van de Wereldkeuken
Europarei. De avond werd druk bezocht door bewoners uit heel Uithoorn. Bewoners hebben genoten van heerlijke Thaise en Indische gerechten. Bewoners zaten
naast elkaar,te kletsen en te genieten van het eten en van de mensen
om hen heen. Volgende kookavond
van de Wereldkeuken is op 15 Juni van 18:00 tot 21:00 in het Buurt-

blijken dat hij beseft hoe ernstig
zijn daad was. Daarnaast vreesde de rechtbank dat de verdachte
in de toekomst vaker misdrijven
gaat plegen: “Het risico dat verdachte na het uitzitten van een tijdelijke gevangenisstraf nog steeds
een gevaar voor de maatschappij
vormt is te groot”.
In heel bijzondere gevallen kan
een uitzondering gemaakt worden. Een veroordeelde kan dan bij
de minister van Veiligheid en Justitie een verzoek doen om gratie
te verlenen. Gratie betekent dat
de levenslange gevangenisstraf
wordt omgezet in een tijdelijke
gevangenisstraf. Uiteindelijk beslist de koning of hij de gratie verleent. Gratie kan worden verleend
in twee gevallen: als na de veroordeling nieuwe omstandigheden
aan het licht komen waardoor
de rechter in zijn vonnis anders
zou oordelen, of als het voortzetten van de straf zinloos zou zijn.
Zo verleende toenmalig koningin
Beatrix in 2009 gratie aan een terminaal zieke levenslang gestrafte,
zodat hij zijn laatste dagen bij zijn
vrouw en kinderen kon doorbrengen. Sindsdien is geen gratie meer
verleend.
Hoewel de Nederlandse wet de
mogelijkheid biedt om een verzoek tot gratie in te dienen, wordt
zo’n verzoek in de praktijk zelden
ingewilligd: sinds 1970 is drie keer
gratie verleend. De kans om onder de levenslange gevangenisstraf uit te komen is in Nederland
daarmee kleiner dan in andere
Europese landen.

nest. Prijs is €5,- p.p. excl.drankjes.
Vind je het leuk om te koken voor
een grote groep, of wil je je aanmelden om te komen eten, stuur dan
een mail naar wereldkeukeneuroparei@gmail.com
Aanmelden voor de kookavond kan
tot Maandag 10 Juni. Wil je op de
hoogte gehouden worden van alle activiteiten van de Werelkeuken,
Like dan onze facebookpagina Wereldkeuken Europarei.

1930 KWAKELSEPAD... TOEN
De Heilig Hartschool geheel verbouwd met de nieuwe gymnastiekzaal.
De Rooms-Katholieke school was in 1910 geopend voor gebruik. De
Kwakelse aannemers waren Lodewiekus Hendrikse en Willem de Horde, die in 1909 startten met de eerste 3 lokalen en de woning voor het
schoolhoofd, meester Despomare. In 1920 is de school nog keer flink
uitgebreid met 5 lokalen en in 1930 kwam de gymnastiekzaal erbij. Dat
was dankzij de inspanningen van hoofdmeester Piet Graven, die tevens ook de Gymnastiekvereniging DWS (Door Wilskracht sterk) oprichtte in 1930.

2016 KWAKELSEPAD... NU
In oktober 1988 is de oude Heilig Hartschool gesloopt. Er werd al geen
les meer gegeven en herbergde het “Dorpshuis De Quakel”. De leslokalen waren bijzonder geschikt om als oefenruimte te dienen voor de
vele Kwakelse verenigingen. Van 1974 t/m 1988 werden er o.a. ondergebracht een peuterspeelzaal, de hobbyclub en Tavenu. In de grote zaal
(twee oude lokalen samengevoegd) van het dorpshuis werden in de jaren zeventig discoavonden georganiseerd. Na de sloop zijn op die plek
deze kleinere woningen voor ouderen gebouwd. Waarschijnlijk wonen
er nu mensen die daar ook nog op school hebben gezeten.

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)
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Fietsster gewond na botsing

Zaterdag feest aan de
Wilhelminakade

Uithoorn - Op de rotonde bij de
Potgieterslaan is op donderdag 19
mei een 70 jarige inwoonster met
haar elektrische fiets op een auto gebotst. De vrouw kwam ten val
op het wegdek. Omstanders hebben eerste hulp verleend. De poli-

Uithoorn – Zaterdag a.s. is het precies een jaar geleden dat
de geheel vernieuwde kade in Uithoorn officieel werd geopend. Om dit eenjarig bestaan te vieren hebben cafe de Gevel en cafe Drinken en Zo een ‘ Wilhelminakade events georganiseerd. Vanaf 21.00 uur is er live muziek van de bekende band Party Shift. Partyshift bestaat uit 6 enthousiaste en
ervaren muzikanten voor wie muziek maken een grote passie
is. Ze laten een afwisselend repertoire van groovy dance classics tot hedendaagse popsongs horen. De twee fantastische
zangeressen en de strakke ’back-line van bas, drums, gitaar
en toetsen zorgen voor een spetterend optreden waarbij stilzitten geen optie is. Partyshift heeft naast gewilde dance classics ook heerlijke dansbare muziek die niet zo voor de hand
ligt. Denk aan Toto, Simply Red, Level42, waardoor ze net
even anders zijn dan de doorsnee coverbands. Kortom dat
wordt een gezellige zaterdagavond daar in Uithoorn

Het Zijdelveld:

43 tuinen, 80 kunstenaars
en entertainers
Uithoorn - De bewoners van het
Zijdelveld organiseren voor het 6e
jaar een kunstzinnig evenement
waar jong en oud welkom is. Zo
kun je een weekend lang genieten

van optredens en kunst in de verschillende tuinen waar zowel kunstenaars uit Uithoorn, maar ook van
buitenaf hun werk presenteren.
Er zijn schilders, beeldhouwers en

tie en de ambulancedienst zijn ter
plaatse geweest. De Uithoornse is
per ambulance naar het ziekenhuis
vervoerd ter controle. De auto werd
bestuurd door een 58 jarige vrouw
uit Aalsmeer. Haar auto raakte licht
beschadigd.

Winkeldief betrapt
Uithoorn - Op vrijdag 20 mei is een
20 jarige man uit Baarn betrapt op
winkeldiefstal in een supermarkt op
het Amstelplein. Hij dacht de winkel te kunnen verlaten zonder twee
blikjes frisdrank van 2 euro totaal af

te rekenen. De man is door de politie aangehouden en meegenomen
voor verhoor. Om kwart voor tien in
de avond is hij heen gezonden. De
20 jarige moet zich verantwoorden
bij justitie.

Mobiel weg na zakkenrollerij
fotografen, kunstenaars met sieraden, tassen en toegepaste kunst in
metaal en steen. Er wordt een ‘multi creatieve’ bijdrage geleverd door
de jongeren van What’s Up?! met
o.a. een dj-workshop en je kunt zelf
meedoen aan een virtueel kunstobject door Framed by Framed. Deze editie zullen er op zondag weer
optredens worden verzorgd door
een popkoor en door het kinderkoor XING. Maar ook het Amstel
Blazers Collectief doet weer mee.
Het evenement speelt zich af tus-

sen Restaurant De Fransche Slag
en de Watsonweg. Het is een leuke
en inspirerende wandeling en misschien loop je de straat wel uit met
een kunstwerk of sieraad! Hou er
rekening mee, dat met uitzondering
van bestemmingsverkeer, auto’s dat
weekend geen toegang tot het Zijdelveld zullen hebben. Kunstroute
Zijdelveld – Uithoorn 28 en 29 mei
van 12.00 – 17.00 uur Vrij entrée
https://www.facebook.com/KunstrouteZijdelveld email: kunstroutezijdelveld@gmail.com

Uithoorn - Op zondag 22 mei is tussen
een en drie uur in de nacht een mobiele telefoon gestolen uit de broekzak van

Volkswagen weg
Uithoorn - In de nacht van vrijdag
20 op zaterdag 21 mei is vanuit de
Roland Holstlaan een auto gesto-

Fiets gestolen
Uithoorn - In de nacht van dinsdag 17 op woensdag 18 mei is van-

een inwoner. De zakkenrollerij heeft
plaatsgevonden in de Koningin Julianalaan. Het betreft een Apple iPhone.
len. Het gaat om een grijze Volkswagen Golf. Kenteken van de auto
is 78-KPK-8. De diefstal heeft tussen acht uur in de avond en tien uur
in de ochtend plaatsgevonden.
af het Legmeerplein een fiets gestolen. Het betreft een Puch Excellent,
blauw van kleur en het registratienummer eindigt op 784.

Wethouder op bezoek in de
plusgroep van obs de kajuit
Uithoorn - Onlangs kwam de wethouder, mevrouw Zijlstra op bezoek in
de plusgroep van OBS de Kajuit. Doel van dit bezoekje was om eens in de
praktijk mee te maken hoe we werken in de plusgroep. In de plusgroep van
OBS de Kajuit komen kinderen van de groepen 5, 6 en 7 op maandagmiddag bij elkaar om op een creatieve en uitdagende manier aan het werk te
gaan. Om de wethouder te laten zien wat we al geleerd hebben, hebben
we een klein debat gevoerd over de stelling: Uithoorn is de beste gemeente van Nederland voor kinderen! De wethouder en beleidsmedewerker hebben tijdens dit kleine debat onze jury bijgestaan. Wat leren de kinderen in
de plusgroep op de Kajuit? We proberen onderwerpen te zoeken waar ze
nog niet veel van weten en waar ze veel over op- en uit kunnen zoeken, zoals Fibonacci, het ontwerpen van een dierentuin, het organiseren van een
sponsorloop, programmeren van een robot, het ontdekken van PI. Ze werken alleen, in duo’s of in kleine groepjes aan de opdrachten. Dus veel overleggen en samenwerken! We proberen te zoeken naar opdrachten waar ze
hun tanden in kunnen zetten maar ook zeker hun creativiteit! Leren doe je
met vallen en opstaan!
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HET ALKWIN KOLLEGE
VIERT 50 GOUDEN JAREN!

Uithoorn - 50 jaar geleden, in
1966, werd het Alkwin Kollege
opgericht. Wat begon als dependance van het Keizer Karel College in Amstelveen, in een oude
school van een klooster, groeide
uit tot een grote school met tegenwoordig meer dan 1500 leerlingen.
De school is vernoemd naar Alcuinus, de leraar van keizer Karel
de Grote. In de beginperiode had
het Alkwin een paar klassen, maar
dat groeide gestaag. In 1968 werden een houten noodgebouw speciaal voor het Alkwin gebouwd achter een boerderij, Bandjer Masin,
bij de kruising tussen de Zijdelweg
en de spoorlijn. Er kwamen steeds
meer leerlingen. Rond 1980 waren
het er zelfs al 1100. Steeds moest er
weer een deel aan het houten noodgebouw worden gebouwd om leerlingen te kunnen herbergen. Pas in
1989, toen de boerderij al lang was
afgebroken, werd er een 'echt' stenen gebouw neergezet. Ook dit
bleek niet voldoende, want vanaf het jaar 2000 groeide het Alkwin
Kollege uit tot een school met ruim
1500 leerlingen. Daarom werden
tegen het gebouw van 1989 twee
nieuwe vleugels 'geplakt': Banaan
1 en Banaan 2. Deze namen werden gekozen omdat de twee nieuwe vleugels licht gebogen en knalgeel zijn.
Jubileum
Inmiddels is het 2016 en dus bestaat het Alkwin Kollege 50 jaar. Het
hele jaar door zijn er activiteiten gepland om dit jubileum extra glans
te geven. Zo zijn alle leerlingen samen met het personeel naar Moviepark Germany geweest en is er
een filmnacht gehouden. Op vrijdag
3 juni wordt er een groot feest voor

alle leerlingen georganiseerd in de
studio’s van Aalsmeer en in september gaat het personeel twee dagen op pad. Maar dat is nog niet alles! Op zaterdag 25 juni opent het
Alkwin Kollege haar deuren voor
oud-leerlingen en oud-collega’s om
te vieren dat de school 50 jaar bestaat. Van 16:00 uur tot 21:00 uur is
iedereen met een verleden op het
Alkwin welkom om oude bekenden te ontmoeten. Hoe vergaat het
je oude klasgenoten of oud-collega’s tegenwoordig? Werkt die lerares nog steeds op het Alkwin? Is
je beste vriend van de middelbare
school toch astronaut geworden?
Misschien is het mooiste meisje van
de klas inmiddels wél single?
Ontmoeten
Die dag zal vooral in het teken staan
van ‘ontmoeten’. Eenieder krijgt de
ruimte en de tijd om bij te praten.
Op de achtergrond wordt gezorgd
voor muziek en er zijn eetkraampjes en barretjes aanwezig om de
honger te stillen en de dorst te lessen. De school zal, verwijzend naar
het 50–jarig bestaan, goud zijn aangekleed. De dresscode is dan ook
‘Goud’, maar dat heeft een vrijblijvend karakter. Via de website www.
alkwin.nl/reunie kan men een toegangsbewijs à €12,50 bemachtigen.
Dit is inclusief twee consumpties.
Op de site staat meer informatie
over de dag zelf en er kunnen vragen gesteld worden indien er vragen zijn.
Op het Alkwin hoopt iedereen
uiteraard op een hoge opkomst van
ex-Alkwinezen en daarbij is jouw
komst ontzettend belangrijk. Koop
dus zo snel mogelijk je kaartje en
wees verzekerd van een plekje bij
het gouden jubileum van het Alkwin
Kollege.
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Heropening Winkelcentrum

11

Zijdelwaard een groot feest!

Vrijdag 20 mei is winkelcentrum Zijdelwaard in een feestelijke sfeer
officieel heropend. Om 12.00 uur
deed burgemeester Dagmar Oudshoorn dat met een ‘voorproefje’
door het aansnijden van een 25 meter lange taart waarvan alle bezoekers een stukje kregen. In de middag kreeg het feestelijke gebeuren
rond 16.00 uur een vervolg met de
officiële openingshandeling door
wethouder Polak in samenwerking
met de voorzitter van de winkeliersvereniging, Marieke van der Wurff.
Met een druk op de knop werd het
startschot gegeven voor een fantastische en kleurrijke show die door
danseressen werd opgevoerd met
als afsluiting een confettiregen. Het
geheel werd muzikaal omlijst door
zes Imperial Power Blazers van de
Vocal Company. Zaterdag 21 mei
werden de feestelijkheden om 12.00
voortgezet met o.a. modeshows en
style-adviezen van stylist Fred van
Leer. Beide dagen was het erg druk
met belangstellende bezoekers en
winkelend publiek. Deze pagina
geeft een indruk van het feestelijke openingsweekend. Woensdag 25
mei krijgt dat vanaf 12 uur nog een
vervolg met een middag speciaal
voor kinderen met een sing-along
show en dansdemonstraties. Daarna is de pret echt voorbij!

14 Nieuwe Meerbode

• 25 mei 2016

Bezoek de feestelijke Open dag op zaterdag 4 juni

Stichting Help de
Zwerfkat bestaat 30 jaar

Er is ruime en schone bewoning voor maximaal 65 zwerfkatten
Vervolg van de voorpagina.
Verder is het nodig dat sommige dieren speciale voeding moeten
hebben en ook dat krijgen zij. Achter de woning van Els en Annemieke aan de Thamerweg 61 is in eigen
beheer een grote en indrukwekkende ‘poezenkennel’ gebouwd. Een
besloten en met gaas opgetrokken
binnenplaats, compleet met buitenverblijf en binnenverblijf. Verder
is er een magazijn voor allerhande
verzorgingsmiddelen, kattenbakvulling, voedsel en zelfs een koeling
en een washok. Het verblijf is voorzien van klim- en krabpalen, looprekjes, balkjes, huisjes, terrasjes,
bedden en wat al niet om de katten het gevoel te geven dat dit hun
huis is. Ze kunnen slapen, spelen
en rondlopen. Niets moet, alles kan
en mag. Het ziet er allemaal keurig
en schoon uit wat niet in de laatste plaats te danken is aan de vrijwilligers die hier dagelijks onbezoldigd op vaste uren hun werk doen.
De activiteiten van stichting Help de
Zwerfkat zijn vergelijkbaar met de
Zeehondencrèche in Pieterburen
van Lenie ’t Hart met dat verschil
dat bij De Zwerfkat geen poezen
meer worden ‘teruggezet’. Die blijven er dus permanent wonen. Hoe
leuk en lief ook, u kunt dus geen kat
mee naar huis nemen! Geweldig dat
er mensen zijn die voor deze ‘verschopte’ dieren willen zorgen zodat ze een fatsoenlijk leven hebben.
Compliment aan Els, Annemieke en
hun vrijwilligers! Al dertig jaar lang!!
Maar ooit komt er een eind aan hun
inspanningen? En dan?...

nateurs en sponsors afkomstig uit
heel Nederland, maar ook die hebben niet het eeuwige leven. “Dat
klopt, want wij zien het aantal donateurs behoorlijk afnemen en ook de
sponsoring blijft achter. Dat danken
we nog aan de crisis die achter ons
ligt. Wij hopen dat men ons wel blijft
steunen, want anders kunnen we dit
nooit volhouden. Aanvulling in donaties en sponsoring is dus altijd
welkom,” aldus Els Verkerk die ook
al weer aardig op leeftijd begint te
raken en net zoals Annemiek, goed
op haar gezondheid moet letten. Na
deze Open Dag waar vanwege het
jubileum wat extra’s wordt gedaan,
willen ze het de volgende keren
toch wat kalmer aan gaan doen met
de Open Dagen. Els wijst op het ontmantelde terrein van Koppers in de
buurt. “Daar waren heel veel zwerfkatten die er hun toevlucht hadden en dat nu kwijt zijn. Die zien we
hier regelmatig. In de toekomst zou
het de helft aan zwerfkatten schelen als de mensen hun kittens eens
langer binnen zouden houden tot-

dat ze gecastreerd of gesteriliseerd
zijn,” adviseert Els. “De kittens lopen
meestal al vanaf tien weken buiten
en hebben daardoor een groot territorium. Ze zijn al snel geslachtsrijp
en dwalen steeds verder van huis af
en worden zwanger. Op die manier
kweek je steeds meer (zwerf)katten.
Na vier maanden kan je zo’n dier al
laten castreren of steriliseren. Ze
hebben dan ook veel minder kans
op tumoren en suikerziekte. En als
je ze kunt binnenhouden wordt hun
territorium ook niet zo groot. Ben je
vijf weken verder dan zijn hun hormonen uitgewerkt en blijven ze zelfs
in je eigen tuin. Ze worden ook minder vaak slachtoffer van het verkeer
en veel minder vaak zwerfkat,” aldus Els die na al die jaren echt weet
waarover ze praat.
Op de Thamerlaan 61 is Help de
Zwerfkat nu alweer 30 jaar actief.
Els en Annemiek wonen in het huis
aan de voorkant; de katten hebben
hun eigen verblijf erachter. Stilaan is
de stichting uitgegroeid tot wat het
nu is. “We voldoen aan alle milieuvergunningen en zorgen er zoveel
mogelijk voor dat de katten geen
stank en andere overlast bij omwonenden veroorzaken. We houden alles schoon en het ziet er elke dag
netjes uit. Dankzij onze donateurs
en sponsors kunnen we nog heel
wat doen maar de financiële bijdragen moeten niet verder slinken. Zolang wij het kunnen doen verzorgen
wij deze dieren. Maar als wij er niet
meer zijn zullen anderen dat moeten voortzetten.
Voor zover er mensen beschikbaar
zijn die zich over deze dieren willen ontfermen. In het andere geval
is het voor hen einde oefening,” vult
Annemiek Els aan.
Meer weten? Bezoek de website:
www.helpdezwerfkat.nl. Of bel voor
nadere informatie: 0297-566285.

De poezen zijn dol op de vrijwilligers

25
jarig

BESTAAN

HEMA,
winkel voor het hele gezin.
Uithoorn - Winkelcentrum Amstelplein met meer dan
twintig winkels, viert in september haar 25-jarig bestaan. Vooruitlopend daarop zetten wij de verschillende winkels eens in het zonnetje; elke week een. Hoelang zijn ze al in het winkelcentrum, wat hebben ze te
bieden voor hun klanten en hoe willen de winkeliers
die ook in de toekomst behouden? Hoe zien zij de verdere ontwikkeling van het winkelcentrum? En zo meer.
Deze aanwinst voor het winkelcentrum werd op 14 februari 2008 geopend. De HEMA wordt vaak gezien als
een trekpleister voor een winkelcentrum. Deze heeft
bijna 500 vierkante meter vloeroppervlak en werd tijdens de laatste verbouwing gerealiseerd. De HEMA op
het Amstelplein biedt een uitgekozen selectie van het
bekende assortiment zoals dat in de grotere HEMA’s
wordt gevoerd. Zo is er keus uit seizoensgebonden en
houdbare levensmiddelen, waaronder ook voorverpakte koek, zoutjes en verschillende soorten wijn. Maar
ook op het gebied van kinderkleding, persoonlijke verzorging, huishoudelijke artikelen, schrijfwaren en toebehoren is men hier aan het juiste adres. Daarnaast
biedt HEMA een tweedaagse fotoservice, terwijl men
tevens terecht kan bij de fotokiosk voor ‘direct-klaar’
afdrukken. Bestellingen die klanten met de PC online
via www.hema.nl plaatsen, kunnen in dit filiaal worden
opgehaald. Deze HEMA biedt ook de mogelijkheid om
gordijnen te kopen en op maat te laten maken. Dat
geldt voor alle soorten raambekleding. “De meeste collega’s werken hier al vanaf de opening. Een aantal is
fulltime en dat wordt aangevuld met oproepkrachten.
Wij hebben het merendeel van het MEMA-assortiment
in huis, maar geen verse producten als vleeswaren en
gebak zoals andere HEMA’s dat wel hebben. Daarvoor
is deze winkel te klein. Persoonlijk vind ik het wel jam-

mer dat we dat niet hebben, want het trekt toch weer
meer mensen die speciaal daarvoor naar de HEMA komen. Je kan wel zeggen dat we allemaal best tevreden zijn over dit winkelcentrum. We hebben veel vaste klanten en het is een mooie omgeving met een leuk
winkelend publiek. Ik hoop wel dat ze de Irenebrug
niet afsluiten voor het verkeer. We hebben dat een keer
meegemaakt toen de brug in onderhoud was en dat
heeft ons in die periode veel klanten gescheeld,” aldus
Bettina die met spanning wacht op het moment dat het
winkelcentrum zal worden verbouwd.

ALTIJD GRATIS OVERDEKT PARKEREN

Groep 5 van Het Duet leest voor
het tweede jaar voor bij VITA!

Afhankelijk
Om deze opvang van verschopte dieren in stand te houden is de
stichting afhankelijk van giften en
donaties. Help de Zwerfkat kent
gelukkig een behoorlijk aantal do-

Wethouder herkent zich niet
in klacht ondernemer(s)
Uithoorn - In deze krant werd op
4 mei met een artikel melding gemaakt dat ondernemers aan de Waterlijn - en met name Han Nollen, eigenaar en exploitant van café Drinken & Zo – omzetderving ondervinden als gevolg van de aanleg van de
Waterlijn. Het klantenbestand en de
bezoekers zouden een forse terugloop te zien hebben gegeven. Omdat de betreffende wethouder Marvin Polak toen niet bereikbaar was
voor commentaar hebben wij hem
schriftelijk gevraagd om een reactie. Die laat het volgende weten: “Ik
heb begrepen dat de heer Han Nollen in een moeilijke situatie verkeert.
Hij stelt dat dit komt door de aanleg
van de Waterlijn. Ik heb die berichten niet gehoord van andere ondernemers. Sterker nog: ik hoor vooral
enthousiaste geluiden. We hebben
al jarenlang intensief contact met
de heer Nollen. Zowel bij de inrichting van de Waterlijn als onlangs nog
veel via telefoon en ambtelijk. In het
verleden zijn er ook gesprekken op
bestuurlijk niveau geweest. In de recente contacten is geprobeerd van-

AMSTELPLEIN VIERT

uit de gemeentelijke rol de heer Nollen zo veel mogelijk te faciliteren. Zo
hebben we actie ondernomen op
zijn klachten met betrekking tot verkeersveiligheid en (drugs-)overlast.
Een aanbod van onze kant voor een
gesprek hierover heeft hij echter afgeslagen. Ook een gesprek met ondergetekende in het gemeentehuis
heeft hij geweigerd. Op zijn verzoek
bij hem te komen is minder makkelijk omdat ik dan bij het gesprek en
oriëntatie een of meer ambtenaren
moet meenemen die niet altijd beschikbaar zijn.”
Terras niet van de gemeente
“Tevens hebben we hem gewezen op de mogelijkheden wat het
nieuwe evenementenbeleid biedt
en hem in contact gebracht met
de juiste mensen voor procedurele, creatieve en/of financiële ondersteuning bij het organiseren van
een evenement. Voor zover wij weten heeft hij hier tot op heden geen
gebruik van gemaakt. Ook hebben
we zaken als parkeren, toegankelijkheid en de situatie van het terras be-

sproken. Daarbij hebben wij aangegeven dat het terras niet van de gemeente is (en vroeger ook niet was).
Om die reden speelt de gemeente geen rol in de exploitatie. De exploitant van de terrassen op de kade
en de steigers hanteert een marktconform huurbedrag voor het terras.
Een deel van de huur is een retributie aan de Provincie t.b.v. het gebruik van de Amstel. Met alle andere ondernemers is hierover overeenstemming bereikt, waarbij voor iedereen dezelfde voorwaarden gelden. Alleen met de heer Nollen is dit
niet gelukt. Dit was voor de exploitant aanleiding om het terras per 1
april 2016 vrij te maken voor een andere huurder.” Aldus het antwoord
van wethouder Polak. Tja, gezien de
verschillen in opvatting en benadering misschien toch goed als partijen nog eens samen om tafel zouden
gaan zitten. Dit om te kijken in hoeverre men tot elkaar kan komen teneinde te profiteren van elkaars expertise om leuke dingen te doen in
de evenementensfeer en om meer
toeloop naar de Waterlijn te krijgen.

Uithoorn - Woensdag 18 mei was
het zover, 25 leerlingen van groep
5 gingen voorlezen aan de mensen
van het Bilderhof! Natuurlijk was
deze activiteit er niet zomaar. Jaarlijks is er een landelijke Annie M.G.
Schmidt week rondom 20 mei, de
datum waarom Annie in 1911 geboren is. Vorig jaar is groep 5 van Het
Duet voor de eerste keer bij de mensen van de Bilderdijkhof gaan voorlezen tijdens deze week. Want wat
is er mooier dan jonge en oudere
mensen met elkaar verbinden met
het werk van Annie M.G. Schmidt?
De kinderen van Het Duet hebben
ook dit jaar hun bezoek goed voorbereid. In april heeft de lees- mediaconsulent van Het Duet, werkzaam bij What’s Up in Uithoorn, een
les gegeven in de groepen 5, over
het leven en werk van Annie. Daar
zijn de kinderen hard mee aan de
slag gegaan. De leerlingen hebben
veel boeken van Annie gelezen. Ook
hebben ze stukjes uit de boeken
voorbereid die ze wilden gaan voorlezen aan de mensen. Verder is onder andere het liedje “Ik ben lekker
stout” geoefend zodat het gezongen
kon worden. En zowel de jongens
als de meisjes hebben een gedicht
van Annie uitgezocht dat ze wilden
gaan voordragen. Natuurlijk zijn er
uitnodigingen en posters gemaakt
en rondgebracht, zodat de mensen
van de Bilderdijkhof wisten dat deze
activiteit er aan zat ze komen
Optreden
Na een korte wandeling van Het
Duet naar het Bilderdijkhof, werden
de kinderen hartelijk ontvangen. Bij

de deur stond een groot schoolbord
met daarop de tekst: “Welkom Duet”. Natuurlijk was het bord mooi
versierd met tekeningen van Jip,
Janneke en Takkie. Na snel de jassen te hebben opgehangen, konden de kinderen niet wachten om te
gaan optreden. Het eerste optreden
was dit jaar extra speciaal omdat de
kinderen live begeleid werden door
Suzanne, moeder van Eva. Zij speelde op haar dwarsfluit terwijl de kinderen uit volle borst “Ik ben lekker
stout” zongen. Na het lied werden
twee gedichtjes voorgedragen, één
door de jongens en één door de
meisjes. Iedereen luisterde ademloos en de kinderen kregen een
warm applaus na afloop.
Lezen maar
Natuurlijk werd er daarna veel gelezen! De kinderen zochten de men-

sen op en hebben hun voorbereide
“Annie-verhaal” voorgelezen. Iedereen luisterde vol aandacht en er was
herkenning alom. Zowel de kinderen als de ouderen hebben van deze ochtend genoten. Verschillende
mensen, die normaal niet op woensdag in de Bilderdijkhof komen, waren speciaal voor groep 5 aangeschoven. Een dame wist te vertellen
dat ze eerst niet wilde komen, maar
dat ze nu erg blij was dat ze dit heeft
meegemaakt omdat het fijn is om te
kijken en luisteren naar de kinderen. Stijn uit groep 5 vertelde dat hij
het fantastisch heeft gevonden om
voor te lezen. De mensen luisterden
zo goed en gaven hem complimenten. Daar werd hij blij van! Het werk
van Annie heeft ook vandaag weer
gezorgd voor een prachtige verbinding tussen Het Duet en de mensen
van de Bilderdijkhof.
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Fietsen voor het goede doel
met Stichting Dorpentocht
Regio - Op zondag 5 juni 2016 organiseert Stichting Dorpentocht opnieuw haar overbekende jaarlijkse fietstocht voor het hele gezin en
de sportieve fietser. Dit jaar voor
de 39e maal en uiteraard is ook dit
jaar de financiële opbrengst van de
dag weer voor een Goed Doel. Het
Goede Doel van dit jaar is Stichting SAM, dolfijntherapie. Stichting
SAM verzorgt een dolfijn interactief
programma in samenwerking met
het Dolfinarium te Harderwijk. De
doelgroepen zijn kinderen met het
Downsyndroom, autistische stoornissen en aanverwante syndromen,

mogelijk in combinatie met spraaken taal stoornissen. De interactieve
sessies met dolfijnen zijn een aangepaste vorm van gedragstherapie
waarbij de dolfijn zowel coach als
beloning is. De Dorpentocht 2016
kent net als voorgaande jaren weer
twee afstanden; de traditionele afstand is natuurlijk de 55 kilometer;
de korte route is circa 35 kilometer.
Maar het maakt niet zoveel uit welke afstand u fietst, het is veel belangrijker dat u fietst. Want alleen
dan kunt u weer genieten van een
gezellige dag tijdens een zorgvuldig
voorbereide fietstocht in een sportieve setting en dit alles ten behoeve van het Goede Doel.

REACTIE VAN EEN LEZER

Startposten
De startposten liggen dit jaar in:
Aalsmeer, Amstelveen, De Hoef,
Hoofddorp, Kudelstaart, Nieuwveen
en Uithoorn. Onderaan dit artikel en
op de website www.dorpentocht.net
zijn de exacte adressen en afstanden vermeld. Bij veel van deze startplaatsen zijn voldoende parkeerplaatsen voor het geval u er voor
kiest met de auto naar de start te
komen. Behalve de zeven startplaatsen zijn er onderweg ook twee controleposten. Bij meerdere posten is
het mogelijk om iets te eten en/of
te drinken. In de routebeschrijving
zijn deze plaatsen duidelijk aangegeven. U kunt ook bij een andere
langs de route gelegen horeca gele-

REACTIE VAN EEN LEZER
De redactie van de Nieuwe Meerbode rekent het tot haar
taak om de lezers van haar krant zo objectief mogelijk te
informeren. Wij nemen zelf geen standpunt in. Wij vinden
dat alle mededelingen, nieuwsfeiten en overige onderwerpen die zich in het openbaar afspelen en zeker die zaken
die tijdens gemeentelijke vergaderingen, bijeenkomsten of
interviews worden gedaan, in onze krant horen. Alle lezers
van onze krant, ook die niet bij zo’n bijeenkomst of vergadering of wat dan ook aanwezig waren, behoren daarvan
kennis te kunnen nemen. Ingezonden brieven plaatsen
wij omdat de afzender wil dat haar of zijn mening bekend
wordt gemaakt in haar of zijn omgeving. Zij of hij blijft verantwoordelijk voor de inhoud. Plaatsing door ons betekent
niet dat onze redactie een standpunt inneemt.

genheid iets nuttigen of gewoon op
een bankje of in het gras uw eigen
lunch gebruiken. Bij elke post ontvangt u een stempel met een letter
op uw deelnemerskaart. De letters
vormen samen het codewoord van
de dag en dit woord heeft zoals altijd te maken met het Goede Doel,
nu Stichting SAM.
Organisatie
De Dorpentocht staat al lang bekend om de goede organisatie en
brengt u langs de meest schitterende plekken in de omgeving. En zoals
u gewend bent ieder jaar een andere route. De Stichting Dorpentocht
steekt elk jaar veel tijd en moeite in
het vinden van fietspaden waar u
nog niet eerder geweest bent.
En na afloop van uw fietstocht ontvangt u zoals gebruikelijk natuurlijk het fel begeerde erelint. Deze
fraai uitgevoerde herinnering is uw
bewijs van deelname. Er zijn fietsers die intussen alle 38 voorgaande exemplaren hebben verzameld.
De kosten van deelname zijn nog
steeds 4,50 (op de dag van de
tocht), maar u betaalt slechts 3,50
als u vooraf bij één van de voorverkoopadressen een deelnemerskaart aanschaft (zie onder). En wederom is er weer de mogelijkheid
een deelnemerskaart via de website www.dorpentocht.net te bestellen. Dan betaalt u 4,00 (inclusief verzendkosten). Dit jaar bestaat de Rabobank Regio Schiphol
100 jaar. Om dit te vieren heeft de
Rabobank in overleg met Stichting
Dorpentocht, haar rekeninghouders
gevraagd met De Dorpentocht 2016
mee te fietsen. Voor ALLE aan de
Dorpentocht deelnemende fietsers
heeft de Rabobank een extra attentie en een lekkernij op de route. De
hoofd-startpost is net als vorig jaar
in het gebouw het Keizer Karel College aan Elegast 5 te Amstelveen.
Graag treffen wij u op zondag 5 juni

a.s. daar of op één van de andere
startposten.
Startplaatsen
- Aalsmeer (35 + 55 km)
Rabobank, Stationsweg 8
- Amstelveen (35 + 55 km)
Keizer Karel College, Elegast 5
- De Hoef (alleen 55 km)
Restaurant “De Strooppot”,
Oostzijde 42
- Hoofddorp (alleen 55 km)
Graan voor Visch t.o. nr. 14901
- Kudelstaart * (35 + 55 km)
Fort “Kudelstaart”,
Kudelstaartseweg 96
- Nieuwveen * (35 + 55 km)
Kruising Blokland / Achterweg
- Uithoorn (35 + 55 km)
Uithoornse Wieler Trainings Club
“UWTC”, Europarei 3
* Beperkte parkeermogelijkheden
Voorverkoop
Voorverkoop is van zaterdag 21 mei
2016 tot en met vrijdag 3 juni 2016
bij onderstaande adressen.
- Boekhandel Mondria BV,
De Lindeboom 11,
3641 EX Mijdrecht
- Bruna Aalsmeer, Zijdstraat 45,
1431 EA Aalsmeer
- Van Hilten’s Kantoorinstallaties,
Wilhelminakade 41/43,
1421 AB Uithoorn
- Bruna Amstelveen, Groenhof 118
1186 EX Amstelveen
- Bruna Hoofddorp,
Markenburg 73,
2135 DS Hoofddorp
Prijzen (per deelnemerskaart)
In de voorverkoop is het tarief 3,50.
Het tarief voor bestellen via de website www.dorpentocht.net is 4,00
(inclusief verzendkosten). Op de
dag van de tocht is het tarief 4,50.
Starttijd:
Er kan gestart worden vanaf 9:30
uur tot 14.00 uur. Alle posten sluiten
uiterlijk 18.00 uur.
Meer informatie
Kijkt u op onze website www.dorpentocht.net. Of stel uw vraag per
e-mail op info@dorpentocht.net.
Like ons op facebook: www.facebook.com/Dorpentocht.

meer lawaai maken en veel vaker. En Schiphol wordt nog meer
uitgebreid,nog een baan erbij,
nog een terminal erbij,nog meer
vliegtuigen,alles ten koste van de
gezondheid en welzijn van de inwoners. En als uit metingen blijkt
(wanneer wordt dat eigenlijk gedaan) dat de “Wettelijk toegestane Geluidsnormen” overschreden
worden dan rekken we die gewoon wat op of gaan ergens anders staan meten waar het wat
rustiger is. Of er wordt een andere draai aan gegeven door een
uit zijn nek kletsend figuur van de
een of andere commissie. Niemand in Den Haag kijkt naar ons
om en in de Gemeenteraad wordt
triest genoeg niets bereikt om
een vuist naar Schiphol te maken.
Van al mijn klachten over Schiphol en van vele anderen wordt
een statistiekje met een mooi
plaatje erbij gemaakt en verdwijnt
in een archief. En wij meten het
geluid van een tram.
G. van Stuijvenberg,
Uithoorn

Schiphol sjoemelt met cijfers
over hinderbeperking en
frustreert Alders-afspraken
Schiphol claimt in allerlei interviews in de media dat zij de afgelopen jaren een hinderreductie van 20% zou hebben gerealiseerd. Dat daarbij creatief boekhouden niet wordt geschroomd
blijkt uit het volgende:
1 De effecten van de nieuwe
startmethode NADP2, bedoeld als brandstofbesparingsmaatregel,
worden ernstig overschat en
zouden meer dan enige andere maatregel hebben bijgedragen aan de gerealiseerde
hinderbeperking.
2 De effecten van stille glijvlucht
landingen overdag (zogeheten ”nep” CDA’s) – die ook al
vóór 2008 werden gevlogen
en bovendien in vergelijking
tot echte CDA’s met vaste naderingsroutes nauwelijks minder hinder veroorzaken – wor-

den ten onrechte meegerekend.
3 Door uit te gaan van het nog
niet geactualiseerde woningbestand 2005 worden ongeveer 10.000-20.000 zogeheten ”spook-gehinderden” niet
meegeteld.
Als men rekening houdt met de
werkelijke effecten van de punten
1 t/m 3 blijft er van de geclaimde
hinderbeperking bitter weinig
over. Door de discussie hierover
in de Omgevingsraad Schiphol
(ORS) uit de weg te gaan worden
de afspraken uit het Alders-akkoord gefrustreerd.
Bewonersdelegatie College
van Advies Omgevingsraad
Schiphol (ORS)
Kees van Ojik
Klaas Bijlsma
Matt Poelmans

Uithoorn - Onder het toeziend oog
van heel veel bezoekers is het Legmeervogels B1 gelukt om de KNVBbeker te veroveren. Op een winderig
veld kwam bekertegenstander Dirkshorn B1 al vrij vroeg in de wedstrijd
op een 1-0 voorsprong, maar door
een enorme pegel trok Legmeervogels nog voor de rust de stand weer
gelijk.
Na rust scoorde Legmeervogels
binnen korte tijd 2 keer en leek de
wedstrijd gedaan. Dirkshorn gaf
zich echter nog niet gewonnen en

kwam nog terug tot 2-3. Tien minuten voor tijd kwam Legmeervogels
op 2-4 en deze voorsprong werd tot
het einde vastgehouden. In de bomvolle kantine werd Legmeervogels
gehuldigd met medailles en natuurlijk de KNVB-beker.
Eenmaal buiten ging het feest nog
even verder en belandden de trainer en diverse spelers uiteindelijk in
de sloot. Een gedenkwaardige dag
voor Legmeervogels, want naast de
B1 pakten ook de meisjes van de
F10 de beker.

Tweede plaats voor LMV E4
Uithoorn – De jongens van Legmeervogels E4 hebben met 20 punten een mooie tweede plaats op de
ranglijst gepakt. Ze speelden het
seizoen tegen FC Aalsmeer E7, Argon E8, KDO E2, CSW E5 en de
Vecht E4. Sinds januari hebben Ralph, Stan, Duco, Steije, Mike, Kid,
Radja, Lucas en Mustafa in weer
en wind gespeeld. Het warme zonnetje, de regen, de wind (soms
storm), het onweer en precies het
“goede” voetbalweer kwamen aan
bod. Ondertussen heeft Mustafa
ons team versterkt, want we missen

nog steeds onze geblesseerde Michael. De laatste wedstrijd tegen de
Vecht speelden we 14 mei in Loenen. Van allerlei factoren zou afhangen of we toch nog eerste konden
worden. Maar helaas verloren we
deze wedstrrijd. KDO verloor van
Argon en Argon won van CSW. Er
was even een teleurstelling, maar
nu is het goed. Hopelijk blijven we
als team met onze coaches zoveel
mogelijk bij elkaar. Nu op naar het
Jos van den Bergtoernooi as weekend en het Sport-en Spelweekend 2
weken daarna.

Tweede midfond-vlucht
duivenvereniging

Geluidmeting tram versus
vliegtuigen
Vooropgesteld dat ik niets heb
tegen de nieuwe tram en begrip
heb voor de mensen die langs
deze evt. toekomstige trambaan
wonen,moet ik toch nog wat
kwijt. In de Nieuwe Meerbode
van 18 mei 2016 staat een korte berichtgeving van de redactie
over “onderzoek naar mogelijke
geluidoverlast door een tram”.
Toen ik dit las moest ik met twee
handen mijn broek vast houden.
Wij hebben hier in Uithoorn 7 dagen in de week om de minuut of
twee minuten last van een pokkenherrie door vlieglawaai,Het
begint om 07:00 uur en gaat door
tot ca. 10:30 uur. Er wordt dan
met vol gas over een woonwijk
gesjeesd die aan het ontwaken is
en als de helft van de inwoners
in de avond op bed ligt of in zijn
tuintje zit gaat dit nog een tijdje
door. Ik zou zeggen dat het geluid
van die tram niet boven dit lawaai
uit kom,die zul je toch nauwelijks
horen. De tram zou minder lawaai veroorzaken dan een aangedreven dieselbus, nou ik weet
zeker dat die vliegtuigen veel

Legmeervogels B1 wint
KNVB-beker

KDO E3 kampioen
De Kwakel - Na de C1 en de D1 is
ook de E3 van KDO erin geslaagd
het kampioenschap binnen te halen!
Het team maakte het spannend tot
de laatste wedstrijd. Met nog twee
wedstrijden te gaan was één wedstrijd winnen voldoende om kampioen te worden. De uitwedstrijd tegen Argon ging verloren waardoor
het op de laatste wedstrijd aankwam. Met een lekker weertje en
veel publiek langs de kant kon de
thuiswedstrijd tegen DIOS beginnen. De uitwedstijd tegen dit team
had KDO vrij eenvoudig gewonnen
dus er was goede hoop op een positieve uitslag. Die hoop werd kort
voor de wedstrijd toch wat getemperd door de mededeling van de
DIOS-coach dat hij vanwege diverse afmeldingen wat spelers uit hogere teams had meegenomen. Aan
het begin van de wedstrijd werd direct duidelijk dat DIOS inderdaad
een stuk beter voetbalde dan tijdens
de eerste wedstrijd. DIOS kreeg een

paar flinke kansen om de score te
openen maar de paal en goede reddingen van de keeper voorkwamen
dit. Hierna kwamen er twee kansen voor KDO die wel meteen benut werden zodat de ruststand 2-0
was. De tweede helft werd bijzonder spannend en hectisch. Handsballen die met een penalty en vrije
trap bestraft werden benutte DIOS
allebei. Gelukkig wist KDO ook nog
twee keer te scoren en dit leidde tot
de eindstand van 4-2. Het kampioenschap was een feit! En dit werd
in stijl gevierd met bloemen, medailles en patat. In de kleedkamer hielden de jongens een wedstrijd buikglijden en de trainers werden met
kleren en al onder de douche gezet.
Heel mooi dat dit team kampioen is
geworden. De jongens hebben er
elke training en wedstrijd weer veel
zin in en altijd een superinzet. Van
harte gefeliciteerd Roy, Bart, Sven,
Sam, Luuk, Finn, Job, Stijn en Tijmen!

Lambert & Huib
periodekampioen BVU
Uithoorn - De zesde en laatste ronde van de zesde en laatste parencompetitie van de BVU op maandag
23 mei werd in de A-lijn op glorieuze wijze gewonnen met de topscore van de avond (67,92%) door Thea
Stahl & Marja van Leeuwen. Greetje van den Bovenkamp & Ria Wezenberg werden 2 (61,67%) en Ans
Breggeman & Lia eindigden op
plaats 3 (54,17%). Lambert Koeter & Huib van Geffen hadden een
dipje (nog geen 42%) maar eindigden wel bovenaan (54,35%), nog net
boven Tineke van der Sluijs & Anke Reems (54,13%). Hans Wagenvoort & Nico van der Meer werden
derde (53,19%). De B-lijn werd ditmaal gewonnen door Cees Harte & Jos van Leeuwen (63,39%),

op de voet gevolgd door Andrew
de Graaf & Ton ter Linden (62,8%).
Ellen Hengeveld & Yvonne Splinter werden 3 (59,23%). Dit trio bepaalde ook de eindstand: Op 1 Andrew & Ton (57,36%), op 2 Ellen &
Yvonne (56,33%) en op 3 Cees & Jos
(55,57%). Over promotie/degradatie valt aan het eind van het seizoen
nog niets te zeggen i.v.m. opzeggingen, aanmeldingen, partnerwisselingen etc. Volgende week de feestelijke Slotdrive. Voor informatie over
bridgelessen kunt u terecht bij Hans
Wagenvoort:
wagenvoorthans@
gmail.com, of tel. 06 53 368 948. Wilt
u informatie over lidmaatschap van
BVU, neemt u dan contact op met
onze secretaris via bvu1953@gmail.
com, of tel. 0297569432

Regio - Zaterdag was de tweede
midfond vlucht vanuit morlincourt,
330 km met een ZZO wind. De duiven waren gelost om 9 uur. Door
deze wind gaan de duiven hard. De
eerste duif werd geklokt door A.M.
Duivenvoorde om 11.53. De tweede duif werd geklokt door Bosse en Zoon om 11.55 en de derde
duif door H. Half om 11.58. Er waren 9 deelnemers, 299 duiven mee.
Ook deze week weer vroege duiven
in Rayon F. 2 duiven bij de eerste 10.
1 A.M.Duivenvoorde;2 Bosse & Zn; 3
H. Half; 4 R. den Boer; 5 H.Hendriks;
6 H.C. Pothuizen; 7 R. van der Wal; 8
Th. Kuylenburg

Nog één spannende zitting voor
de zomerstop bij Bridgeclub ABC
Regio - Donderdag 19 mei heette Lucas, de wedstrijdleider van de
Amstel Bridgeclub, iedereen welkom en stelde de nieuwe voorzitter Wies voor. Deze nieuwe voorzitter gaf aan dat ze vooral voor de gezelligheid en de sfeer, die er bij deze club is, zal instaan. Tevens wenste ze iedereen vast een prettige vakantie toe, omdat ze zelf de volgende week afwezig is. In het nieuwe
seizoen zal ze er voor gaan en proberen wat nieuwe leden te werven.
Deze ochtend vond de 4e zitting
plaats. Met slechts een verschil
van 0,56% en 0,79% op de 2e en 3e
plaats na deze zitting, zullen de paren Ciny & Hetty, Els & Alice en Wim
& Ria de volgende week moeten
strijden om de 1e plaats van deze
laatste ronde. Hoewel er altijd nog
verrassend kan worden gespeeld,
staat het bijna vast dat een van deze
drie paren de kampioen wordt van
deze ronde. Volgende week wordt
ook bekend gemaakt welk paar de
clubkampioen van dit seizoen is geworden, maar waarschijnlijk is dit
voor iedereen al wel duidelijk. Bij
spel 11 in de A-lijn werd vandaag 2x
slem (6 sans) geboden en gemaakt
door de paren Greet & Roel en Wies
& Hetty. Henny & Lucas stopten met
bieden bij 3 ruiten en maakten vervolgens + 3. Een vergissing mensen? Maar het kan nog mooier, want
Ada & Roelie doubleerde het door
Riet & Wim geboden 3 sans contract in dit spel, en zij maakten gewoon +3! Gelukkig voor Ada & Roelie nog geen 0, want een gehaald 6
sans contract geeft toch meer punten. Spel 14 was een grappig spel.
Er werd door noord geopend met 1
sans (15+ punten), doch oost had

meer dan 20 punten en doubleerde.
Enkele zuid spelers lieten dit doublet zitten, met als gevolg dat dit geboden contract down ging. Leny &
Ria gingen zelfs 4 down en dat was
dan ook 0% voor hen helaas. In de
B-lijn speelden Arna & Gerda deze
ochtend uitstekend. Met slechts één
keer 0% tegen Jos & Nel werden zij
eerste in deze lijn. In spel 4 waren
zij de enige die een 3 sans-contract
boden en maakten. Mooi dames.
Jany & Hanny scoorden aan tafel 5
en tafel 6 een gemiddelde van 75%,
wat hun een mooie tweede plaats
opleverden. In Bij spel 22 zou door
oost/west een groot slem gespeeld
kunnen zijn, doch niemand heeft dit
contract uitgeboden. Het is wel gehaald door de meeste paren, alleen
Ank & Lotte vonden het na 3 klaveren blijkbaar welletjes. Zij maakten
overigens 3 klaveren + 4. Jos & Nel
profiteerden hiervan en behaalden
dan ook een 100% score.
De uitslag voor de beste:
A-lijn
1. Greet & Roel met 57,29%
2/3. Aja & John met 56,77%
2/3. Wies & Hetty met 56,77%
B-lijn
1. Arna & Gerda met 63,33%
2/3. Jany & Hanny met 54,86%
2/3. Jos & Nel met 52,08%
Lid worden van deze donderdagochtendclub? Wij zoeken gezellige bridgers voor het nieuwe seizoen. Wij
helpen iedereen en spelen in twee
lijnen, alle bridgers zijn van harte
welkom. Bel onze secretaris telefoon
0297-564729 of kom gewoon een
keer kijken in het Buurtnest aan de
Arthur van Schendellaan.
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bSv Europarei, voor en door bewoners
Uithoorn - Meer bewegen! Dat is
het doel van de BuurtSportVereniging (BSV) Europarei. De BSV Europarei biedt laagdrempelig sporten en andere activiteiten aan. In
de vierde ronde kan jij voor maar
10,- van 9 mei tot en met 8 juli 2016
meedoen aan verschillende activiteiten in de wijk. Wil je graag meer
bewegen maar liggen er drempels
zoals de afstand naar de vereniging
toe, de financiële drempel, of weet je
niet welke sport bij jou past, kom bij
de BuurtSportVereniging! De BSV
is voor jeugd maar ook voor volwassene. Zo kan de jeugd Tennissen, Koreaans kickboksen, Voetballen, Schilderen en nog meer! Voor
de volwassene is er Yoga, Zumba,
Wing Chun Kung Fu en meer. Bij inschrijving ontvangt u een BSV-pas
waarmee je kunt deelnemen aan
meerdere activiteiten. Inschrijven

Laddercompetitie bvK
De Kwakel - Vorige week met droge ogen beweerd dat de laddercompetitie op donderdag 19 mei afgesloten zou worden en dat dan op
26 mei nog een slotdrive zou volgen.
Dat laatste klopt, maar ook die
avond telt wel degelijk mee voor de
laddercompetitie. Dat leek dus een
extra kans voor de concurrentie om
toch wellicht die ogenschijnlijke ongenaakbare 1e plaats van Rita en
Wim Ritzen nog te bedreigen. Nou,
vergeet het maar, want zij scoorden
deze avond meer dan al degenen
die vorige week nog de plaatsen 2
- 8 achter hen innamen, zodat het
gat alleen maar groter is geworden.
Hun score van 55,9% was in de A
lijn goed voor de 3e plaats. De eerste plaats was voor Margo Zuidema
en Francis Terra met 59,03%, terwijl
Leny Heemskerk en Agnes de Kuijer met 56,25% lieten zien dat zij uit
het goede bridgehout gesneden
zijn. Rita en Wim voeren met 57,02%
zoals gezegd souverein de ranglijst
aan en dat is ruim 2,5% meer dan
de huidige nummer 2. Het verschil

tussen de nummers 2 t/m 7 op de
ranglijst is slechts 1,1% gemiddeld,
dus zijn op de slotavod nog wel wat
verschuivingen mogelijk. In de B lijn
vormden Loes Schijf en Jan van der
Knaap een gelegenheidspaar dat
met 62,5% zomaar eventjes de 1e
plaats opeiste. Hun nieuwe partners
in het volgende seizoen, resp. Anneke Karlas en Jaap Verhoef(!) konden hier alleen maar met een schuin
oog naar kijken, maar zij gunden het
hen uiteraard van harte. Nog meer
hoge scores in deze lijn, want Janny Snabel en Ruud Doeswijk wisten
61,61% op te laten tekenen en daar
deden Greet de Jong en Roel Knaap
met 60,71 nauwelijks voor onder. In
de C lijn was het grootste applaus
voor Susanne Ambagtsheer en Riet
Wesseling, die met 61,81% 1e werden. De 2e plaats was voor Rie Bezuyen en Gerbrnd van Nigtevegt met
58,33% en de 3e voor Marjo en Gerrit van Zijtveld met 54,51%. Volgende week dus de slotavond van dit
bewogen seizoen, waarna we ons
een zomerlang kunnen gaan opmaken voor het seizoen 2016/2017

Mooie resultaten voor
UWTC wielrennen
Uithoorn - De afgelopen week zijn
er weer hele mooie resultaten gereden door leden van de UWTC.
Bij de districtskampioenschappen
(DK) werd Harry van Pierre kampioen bij de masters 40+. Ook bij de
amateurs stond er een UWTC lid
op het podium, Koen de Best werd
tweede. Bij het DK tijdrijden was er
een tweede plaats voor de 16-jarige
Stijn Ruijter.

eindsprint. Na het bestuderen van
de finishfoto bleek zij net niet gewonnen te hebben, maar toch een
mooie tweede plaats. Hiermee blijft
zij stevig aan de leiding staan in het
Rechtstaete klassement. Deze voorsprong zal zij verdedigen bij de laatste wedstrijd in Ouderkerk ad Amstel op 12 juni. Bas de Bruin werd
vierde bij de amateurs, maar omdat zijn chip niet alle rondes geregistreerd was werd hij niet opgenomen in het klassement door de jury.
Ook Harry van Pierre reed naar de
vierde plaats bij de masters.

Handbikers op weg naar Rio
De handbikers Jetze Plat en Tim de
Vries zijn beide goed op weg naar
de Paralympische spelen van Rio.
Dit weekend waren er wereldbeker
wedstrijden in het Belgische Oostende. Jetze won de tijdrit en Tim
werd hier derde. Bij de wegwedstrijd
werd Jetze heel nipt verslagen door
de Italiaan Zanardi, maar een sterk
optreden beloont met een tweede
plaats. Tim de Vries werd ook hier
derde.

Jeugd
Ook de jeugdleden van UWTC rijden
regelmatig een koers. Vijf jeugdleden reden een interclub in Hoorn.
Hier werd Siem 5e, Jasmijn 7e, Benjamin 14e, Olivier 15e en Louisa 17e.
Mike reed in het Brabantse Stampersgat naar de 7e plaats en Duuk
werd 3e bij een wedstrijd in België.

Ronde van Nes aan de Amstel
Ook bij de ronde van Nes aan de
Amstel waren er weer veel UWTC
leden in de strijd. Lorena Wiebes
maakte het erg spannend in de

Bike Physics tijdritcompetitie
Donderdag 26 mei wordt de tweede
tijdrit van de Bike Physics tijdritcompetitie verreden. Meer info op www.
uwtc.nl/wielren

kan digitaal via www.whatsupuithoorn.nl de betaling gaat via IDEAL
of persoonlijk op woensdagmiddag
van 14.30-16.30 uur in ’t Buurtnest

neem dan 10,- euro contant . mee.
Vragen en/of wensen kun je contact
opnemen met: mvandenbroek@
sportservicehaarlemmermeer.nl

Oranje wint finale Amsterdam
Open bij URKv Michiel de Ruyter
Uithoorn - Oranje heeft zondagmiddag de finale van het Amsterdam Open met 7-3 van Zwitserland
gewonnen. Het internationale toernooi van kanovereniging Michiel de
Ruyter op de Amstel kende dit jaar
een sterk deelnemersveld. Niet alleen Oranje had het toernooi uitgekozen als voorbereiding op de
ECA Cup die volgend weekend begint, ook de herenselectie van Zwitserland was present. Verder was
het deelnemersveld aangevuld met
clubteams uit Duitsland en Neder-

land en maar liefst 4 teams uit Taiwan. De Taiwanese teams deden de
Amstel aan als onderdeel van een
intensief trainingskamp onder leiding van hun Nederlandse coach
Tim Schrama. Ondanks al dit Aziatisch geweld was de vooraf voorspelde finale tussen Oranje en Zwitserland toch een feit. Michiel de
Ruyter zelf deed mee met 6 teams
en het 4de team van Michiel de
Ruytee behaalde ook een podium
plaatst in de tweede klasse, zij werden derde.

Legmeervogels meiden
schrijven geschiedenis
Uithoorn - Op zaterdag 21 mei
speelde Legmeervogels F10M de
KNVB beker finale tegen het
Utrechtse kampong. Op sportpark
de randhoorn was het kampong
dat vel van start ging en de thuisploeg Legmeervogels wat last van
de zenuwen leek te hebben. Het resulteerde dan ook in de 0-1 voor
kampong. Legmeervogels leek te
beseffen dat er een tandje bij moest
en dat gebeurde voor rust ook. Via
goed voetbal gekoppeld aan strijd
scoorde Legmeervogels in korte
tijd 3 keer en stond er 3-1 op scorebord in de rust. Na rust was het
kampong dat meteen de 3-2 scoorde en er toen weer in ging geloven.
De spanning was weer terug in de
wedstrijd, zeker toen de 3-3 ook
nog gemaakt werd door kampong.
Met nog 5 minuten te spelen gingen
beide ploegen vol voor de winst en
werd het ongekend spannend. Uiteindelijk scoorde kort voor tijd kampong de 3-4 en ging het mee gereis-

de kampong publiek helemaal uit
zijn dak. Maar zei waren nog niet op
de hoogte van de vechtlust en mentaliteit van de meiden uit Uithoorn.
Want in de allerlaatste seconde van
de officiële speeltijd was het de spits
van Legmeervogels die de bal hard
in het doel van kampong knalde en
er zo nog een verlenging uit sleepte. 2 keer 5 minuten verlengen alsof het allemaal nog niet spannend
genoeg was. In de eerste helft van
de verlenging liet Legmeervogels
zich van haar beste kant zien en
vochten de meiden zich al snel naar
5-4 en kort daarna de 6-4 met een
fraaie kopbal uit een hoekschop. Dit
bleek genoeg voor de eerste beker
winst in de geschiedenis van Legmeervogels want in de 2de verlenging werd er niet meer gescoord en
kon de champagne open. Uitzinnig
van vreugde werd de beker omhoog
gehezen onder toeziend oog van het
vele publiek. Een top prestatie van
Legmeervogels F10M!

Klaverjasnomaden
Uithoorn – Woensdag de 18de mei
werd de 36ste weekwedstrijd van
het seizoen gespeeld in de “Schutse” op deze ongebruikelijke dag namen toch 34 liefhebbers deel aan
festijn. Els Werensteijn behaalde vorige week het geringste aantal punten en leverde haar de poedelprijs
op maar deze wist zij 7638 punten
te behalen in de 4 gespeelde partijen van 16 spelletjes en dat leverde
haar de eerste plaats op.
De tweede plaats werd ingenomen

door jan de Kuijer met 7479 punten
en de 3de positie ging naar Tinus
Smit met 7159 punten.
Nel van de Jagt verwierf slechts
4557 punten daarom krijgt zij de
poedelprijs. Mareseprijsjes werden
gewonnen door; Cor de Bruin, Gaby abdesselem, Marian van Gestel,
Douwe Douwstra, Bep van den Helder en Greet Josten. Donderdag 26
mei is de eerst volgende klaverjasavond en weer in de “Schutse”, het
kaarten vangt om 20.00 uur aan.

De Legmeer

Na finale, op naar het
Zomerbridge
Uithoorn - Deze laatste competitieavond werden de registers nog eens
volledig opengetrokken en werd beslist of de zomer ontspannen of met
extra huiswerk zal worden doorgebracht. In de A- lijn deden Ruud Lesmeister & Cora de Vroom het kalm
aan door voor een keer in het onderste deel te eindigen. Dat neemt
niet weg dat ze met hun vaste partners, respectievelijk Cees Bergkamp & André van Herel, totaal over
vijf avonden als eerste met 60,13%
en derde met 55,98% zijn geëindigd. Daar tussen wrongen zich
nog Joop van Delft & Frans Kaandorp als tweede met 56,42%, maar
ook die braken deze maal geen potten. De eer voor het beste paar van
deze laatste zitting was voor Renske & Kees Visser die met 62,53% allen aftroefden. Gerda Schavemaker
& Jaap Kenter sloten als tweede af
met 59,17% en ook Ben ten Brink &
Jan Bronkhorst deden goed mee als
derde met 55,63%. Op vier volgden
keurig Stenny & Herman Limburg
met 54,03% en Mieke van den Akker & Lijnie Timmer tekenden voor
plaats vijf met 53,99%.
B lijn
In de B- lijn promoveerde als eerste het “heen en weer” paar An &
Jan van Schaick met een gemiddelde van 58,57%. Ze vullen zo de
plek van een familielid op dat, kennelijk erfelijk belast, ook hier aan
lijdt! Als tweede gaan Cobie Bruine
de Bruin & Trudi Zandbergen over

met 56,16% en met hen gaan Heleen & Mees van der Roest en Tineke & Frans Beliën als derde en vierde paar mee. De vijf ereplaatsen van
deze zitting waren voor, alweer, Cobie & Trudi met 70% precies, Cor
Hendrix & Wim Röling met 62,08%,
Riet & Wim Beijer met 59,17%, Mieneke Jongsma & Ria Wezenberg
met 49,17% en Tini Geling & Jo
Wevers deelden de eer met Elisabeth van den Berg & Ineke Hilliard met voor allen 48,75% In de Clijn promotie voor Gerda van Liemt
& Els van Wijk, Anneke & Bram van
der Zeeuw, Lidy Krug & Debora van
Zantwijk en Tini Lotgerink & Anneke
de Weerdt. De besten van deze zitting waren Lenie Pfeiffer & Tina Wagenaar die met 55,83% eerste werden. Anneke & Bram bevestigden
hun klasse als tweede met 54,58%
maar moesten deze eer wel delen
met Irene Hassink & Henriëtte Omtzigt. Anneke Houtkamp & Marianne
Jonkers werden vierde met 53,75%
en Tini & Anneke sloten de avond
als vijfde af met 53,33%. De laatste
avond vindt de traditionele slotdrive
plaats en daarna barst van 1 juni
tot en met 31 augustus het Zomerbridge weer los.
Op de woensdagavond vanaf 19.45
uur op de zelfde locatie, Dans &
Party centrum Colijn aan de Industrieweg 20 te Uithoorn. Aanmelden per e- mail: gerdaschavemaker@live.nl. of tussen 19.15 en 19.30
uur in de zaal. De kosten bedragen
6 euro per paar per avond.

Prima prestatie KDO JG1
in eindtoernooi
De Kwakel - In de voorjaarscompetitie had KDO JG1 niet zoveel geluk. Wedstrijden werden telkens met
1 doelpunt verschil verloren. In het
eindtoernooi wat traditioneel georganiseerd wordt door de kHFC duren wedstrijden iets korter en kan
KDO wel een goed resultaat neerzetten. KDO moest het opnemen
in de poulefase tegen VVSB, Only
Friends en Patria.
Op de training zagen de trainers al
een stijgende lijn in het spel. Dit was
in het toernooi ook te merken. Onze vaste keeper was niet aanwezig
dus moest er een speler opgeofferd
worden. De eerste twee wedstrijden stond Luke op doel en de overige wedstrijden Feroz. Dit was voor
het voetballend vermogen nadelig.
Het resultaat in de poulefase was
prima: KDO-VVSB 1-1, KDO Only
Friends 1-1 en KDO-Patria 0-0. Uiteindelijk mocht KDO het in de kruisfinales opnemen tegen WMC om de

5e t/m 8e plaats. Dit werd een spannende wedstrijd. In de competitie
nog met 4-1 verloren maar KDO gaf
nu heel goed partij. KDO had de nodige kansen om te scoren maar deze werden niet benut en WMC kon
er met moeite wel een scoren dus
na het 1-0 verlies moest er gespeeld
worden om de 7e of 8e plaats. De
wedstrijd was tegen DIOS en heel
lang leek het erop dat KDO na een
vroeg doelpunt van DIOS zou verliezen. Echter niemand had op Onno
gerekend. Een schot vanaf de rechterkant daalde net op tijd en verdween over de keeper in het doel.
Eindstand 1-1.
Gezien het vertoonde spel een uitstekend resultaat voor KDO. Er
moest een winnaar komen dus 3
penalty’s zouden de eindstand bepalen. DIOS nam de penalty’s beter waardoor KDO plaats 8 eindigde. Met 12 deelnemende teams een
prima resultaat.
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Legmeervogels A1 zondag
viert kampioensfeest bij
Cafetaria Friends!
Uithoorn - Zondag 22 mei 2016 is
de Legmeervogels A1 zondag kampioen geworden. Het kampioenschap werd een aantal keren uitgesteld, de supporters op de proef gesteld, maar afgelopen zondag haalde ze de titel binnen tegen Tos Actief A1 uit Amsterdam.
Tijdens het verzamelen bij uitwed-

strijden op de zondagochtend bij de
Scheg en Cafetaria Friends, beloofde Ben van Cafetaria Friends dat hij
bij een kampioenschap zou trakteren.
En dat heeft hij gedaan. 16 spelers,
staf en meegereisde supporters
werden door Ben volledig voorzien
van drank en patat.

Van onder naar boven, links naar rechts: Frank Konincks, Marcel Koster, Bastiaan van Dijk, Rowdy Vork, Filmon Zekarias, Youssef Redouan, Jan Vieira Charneca Rens Konincks, Roy van Leeuwen, Bas Klaver, Youri Koster, Rick Kuit,
Jessie Vork, Tobias Ravelli, Clemens Allen, Jaimy van der Wals. Niet aanwezig:
Wouter Kloos en Koen Wilcke.

Danscentrum Colijn trekt hiphop/
breakdance specialist aan
Regio - Het docententeam van
Danscentrum Colijn wordt met ingang van september versterkt met
een hiphop en breakdance specialist. Daarmee wordt het toch al
brede aanbod van het danscentrum nog verder uitgebreid. Shailesh Panday heeft al een naam op-

gebouwd in de breakdance en hiphop wereld en heeft veel ervaring
met het lesgeven aan kinderen en
tieners.
De donderdag zal volledig in het teken staan van deze eigentijdse en
superleuke dansvorm. Het cursusaanbod omvat breakdancelessen

3e bmx topcompetitie bij
the wheely’s in baarn
Uithoorn - Afgelopen zondag werd
alweer de 3e topcompetitie wedstrijd verreden ditmaal dichtbij huis
in Baarn bij FCC The Wheely’s. De
laatste wedstrijd om punten te behalen voor de ranking voor eventuele plaatsing voor het EK in Verona; Italië en NK in Luyksgestel. 36
UWTC-ers aan de start vandaag,
voor Naud van Dijk, Bas Kortekaas,
Seth van Dijk en Sophie Kortekaas
was het hun allereerste deelname
aan een Topcompetitie wedstrijd,
extra spannend dus! De wedstrijd
begon om 11.00 uur keurig op tijd,
in totaal 93 manches in de verschillende leeftijdsklasse. Naud van Dijk
(7-) werd in zijn eerste manche nog
6e, in zijn tweede manche 4e door
een aantal valpartijen en in zijn laatste manche weer 4e helaas net niet
goed genoeg om door te stromen
maar wel een prima debuut in dit
zware geweld. Ook voor de andere drie( Bas, Seth en Sophie) debutanten ging het net allemaal te snel
maar zij zijn wel weer een hele ervaring rijker. Brad Jongkind (8) reed in
alle drie zijn manches keurig bij de
eerste 4 voor hem gelijk een halve
finale. Mika Lang bij de boys 10 liet
ook zien dat hij er zin in had vandaag 1,3,3 voor hem eerst nog een
kwartfinale! Bij de boys 11, 6 rijders
van UWTC aan de start, Rens Grömmel, Alec van der Mast, Jessy Soede
en Daan Corts wisten zich te plaatsen voor de kwart, helaas lukte dit
Joël Rijneker en Seth van Dijk niet..
Boys
Ook bij de boys 13, 4 UWTC-ers
waarvan drie, Jochem v.d. Wijngaard, Max de Beij en Tonko Klein
Gunnewiek een kwart wisten te halen, helaas geen kwart voor Melvin
van der Meer. Bij Boys 14 reed Jeffrey Maerten heel sterk in zijn manches 3x2, ook Izar van Vliet Garcia
wist zich te plaatsen voor de kwart.
Boys 15 deden Kevin Boomkens
en Maarten v.d. Mast goede zaken gelijk door naar de halve finale!
Ook Joey Nap boys 16 liet zien dat
hij echt in het talenten team West
thuishoort, op naar de halve finale. Sportklasse 17-24 reed Nederlands Kampioen Pim de Jong zeer
sterk 1,1,2 ook Arjan van Bodegraven deed het super 2,2,3 voor beiden een halve finale.
Manches
Na de manches geen pauze maar
werd er gelijk begonnen met de
16 kwartfinales. Boys 10 reed Mika Lang een zeer mooie inhaalrace
en eindigde zeer verdient op de 4e

plaats. Boys 11: Rens Grömmel en
Alec van der Mast bij elkaar in de
kwartfinale. Tot de laatste bocht had
Alec de 4e plaats maar Rens pakte een schitterende binnenbocht en
reed zo mooi naar plaats 4! Daan
Corts werd 5e, Jessy Soede reed in
zijn kwart zeer keurig naar plaats 4!
Bij Boys 13 wisten Jochem, Max en
Tonko zich alle drie jammer genoeg
niet te plaatsen voor de halve finale.
Boys 14: werd Jeffrey Maerten nipt
5e en Izar van Vliet Garcia wist gelukkig wel de 4e plaats op te eisen.
Halve finales
Tijd voor de 30 halve finales en gelukkig nog steeds droog dat zou helaas met de grote finales wel anders
zijn! Boys 8 liet Brad Jongkind zien
dat hij echt in de finale thuishoort,
hij reed mooi naar plaats 3. Boys
10 reed Mika Lang tot vlak voor de
laatste bocht op plaats 6 dat zag er
dus niet goed uit voor hem maar
wat gebeurt er?!? Twee rijders voor
hem komen ten val en Mika weet dit
zeer handig te ontwijken en kon zo
doorstromen naar plaats 4 en dus
de finale, ja dit is ook BMX-en! Boys
11 voor Jessy en Rens allebei een 7e
plaats. Boys 14 wordt Izar van Vliet
Garcia ook 7e. Bij Boys 15 lukt het
helaas Maarten en Kevin ook niet
om zich te plaatsen voor de finale,
zij eindigde respectievelijk als 5e en
6e. Joey Nap (16) had in zijn halve
een bliksemstart en wist dit tot het
einde volhouden mooi 1ste! Pim de
Jong (17-24)werd 2e, Arjan van Bodegraven werd 6e.
Finales
Klokslag 15.30 uur tijd voor de 22 finales en het was inmiddels opgehouden met zachtjes regenen waardoor de baan dus gevaarlijk glad
begon te worden… Eerst de cruisers 17-29; 3 UWTC-ers in de finale, Wouter Plaisant v.d. Wal wordt
5e, Mike Veenhof 8e en Sven Wiebes 7e ; Boys 8 reed Brad Jongkind
een zeer sterke finale en pakte op
het laatst een mooie binnenbocht
en schoof zo door naar plaats 3.
Boys 10 werd Mika Lang zeer knap
6e, Boys 16 had Joey Nap niet zo
een goede start als in zijn halve finale maar wist toch nog een knappe 4e plaats op te eisen. In de sportklasse 17-24 reed Pim de Jong keurig vooraan maar doordat hij uit zijn
clicks ging was het verkeken en eindigde daardoor op de 6e plaats. Volgende week zaterdag het NK voor
clubs in Doetinchem. Maar natuurlijk ook deze week het WK in Medellin in Colombia.

voor kids tussen de 8 en 12 jaar,
hiphoplessen voor kids tussen de 8
en 12 jaar en hiphoplessen voor 1216 jaar.
Gratis workshopdag
Om iedereen die dat wil gelegenheid te geven kennis te maken met
de nieuwe docent en deze coole dansvorm, organiseert het danscentrum op zondag 19 juni tussen
15 en 18 uur workshops voor de
verschillende onderdelen en leeftijden. De workshopdag is gratis maar
er moet wel even voor worden ingeschreven, zodat het aantal deelnemers overzichtelijk blijft. Opgeven
via info@dansenpartycentrumcolijn.nl. Meer info: www.dansenpartycentrumcolijn.nl

KDO G1 wint eindtoernooi
district West 1
De Kwakel - De afgelopen jaren
organiseerde de kHFC samen met
de KNVB het eindtoernooi voor de
jeugd G-voetbal. Vorig jaar werd er
voor het eerst ook de senioren aan
het eindtoernooi toegevoegd. Dus
dit jaar ging KDO met 2 jaar ervaring in de 3e klasse van de KNVBseniorencompetitie vol goede moed
naar kHFC. Deze instelling bleek
niet onterecht. In de eerste wedstrijd moest KDO in het veld tegen
HBC. De inschatting was dat dit de
zwaarste tegenstander zou zijn. Dit
bleek niet te kloppen. Uiteindelijk
was de organiserende partij de lastigste tegenstander. In het toernooi
begin mei werd nog van kHFC verloren met 1-0 maar nu waren de rollen weer omgedraaid. Het toernooischema gaf aan dat voor- en na de

middag alle teams 1x tegen elkaar
zouden uitkomen. Doordat de teams
die de 2e plaats voor zich op wilde
eisen elkaar zwaarbevochten, bleek
KDO rond het middaguur al zeker
te zijn van de 1e plaats. Er moesten
natuurlijk nog wel 4 wedstrijden gevoetbald worden maar de comfortabele voorsprong in het toernooi gaf
rust in het spel. De wedstrijden na
de middag werden dan ook professioneel uitgespeeld. De uitslagen
van het toernooi weergegeven in 2
wedstrijden per tegenstander. KDOHBC 2-0 en 2-0, KDO-Bloemendaal
2-1 en 3-1, KDO-VVSB 4-0 en 3-1,
KDO-kHFC 1-0 en 4-1. Geen wedstrijdpunten weggegeven. Een fantastisch resultaat met als beloning
de beker overhandigt door Chris
Zeegers.

Admiralencup vliegt voorbij
Uithoorn – Op zaterdagochtend 14
mei startten de deelnemers van de
Admiralencup voor hun tocht van 7,
35 of 70 km. De Admiralencup is het
landelijke waterscoutingevenement
waar zes deelnemers in een boot
op spier- en windkracht zich aan elkaar meten. Er stond een harde wind,
wat soms hoge en soms lage snelheden betekende. Iedereen heeft veilig de finish gehaald en een geweldig weekend gehad. Scouting Admiralengroep Uithoorn is hier uiterst
trots op. De Admiralencup wordt elk
jaar door Scouting Admiralengroep
Uithoorn georganiseerd en door waterscouts uit heel het land bezocht.
De tocht wordt afgelegd in een lelievlet, de speciale scoutingboot waarin gezeild, geroeid, gejaagd en gewrikt kan worden. Alle tochten starten voor de Thamerkerk, het Stiltemonument en het wachtschip van
de scoutinggroep in Uithoorn. Aan
de editie van dit jaar deden ongeveer
200 deelnemers mee. De organisatie bedankt de 50 vrijwilligers die het
weekend mogelijk hebben gemaakt.
Jonge deelnemers
Voor de jonge deelnemers, tot 13
jaar, is er een roeitocht van 7 km.
Deze tocht gaat via de Amstel en de
Kromme Mijdrecht naar de Pondkoekersluis. Hier is een post met limonade en een aantal teamspellen.
Zo hebben de jonge scouts even tijd
om bij te komen en zich op te laden
voor de terugreis. Voor de deelnemers tot 16 jaar is de 35 km tocht.
Deze tocht gaat via de Amstel en de
Kromme Mijdrecht naar de Pondkoekersluis. Na de sluis gaan ze

door de Kerkvaart naar Mijdrecht en
varen ze door naar Wilnis. In Wilnis
gaan ze stuurboord uit naar de Oudhuizersluis. Vervolgens kunnen ze
via de Kromme Mijdrecht weer terug naar de finish. Ook voor de volwassenen die 70 km te ver vinden, is
de mogelijkheid om de 35 km tocht
af te leggen. Dan de tocht waar het
allemaal om draait: de 70 km tocht.
De winnaar van de 70 km komt met
zijn naam op de wisselbeker ‘de Admiralencup’. De tocht gaat over de
Amstel door de Tolhuissluizen en
over het Aarkanaal. Onder de Vijfgatenbrug naar het Braassemmeer.
Via de Ringvaart langs Aalsmeer,
door naar het Nieuwe Meer in Amsterdam. Door de grachten van Amsterdam naar de Amstel en dan terug naar Uithoorn.
Uitslagen
70 km: 1e prijs Scouting ’63 in een
tijd van 10:10 uur, 2e prijs Brandaen
Loodsen AA in een tijd van 10:19 uur,
3e prijs Team Cornelis de Houtman in
een tijd van 10:30 uur.
35 km jongens: 1e prijs Scouting
’63 in een tijd van 05:43 uur, 2e prijs
Klimopgroep verkenners 2 in een
tijd van 08:01 uur, 3e prijs Radboudgroep Blizzard in een tijd van 08:51
uur.
35 km meisjes: 1e prijs Klimopgroep
verkenners 1 in een tijd van 09:36
uur.
Juniorcup (7 km): 1e prijs De Spetters van Admiralengroep in een tijd
van 01:45 uur, 2e prijs MR. DENS
van Admiralengroep in een tijd van
02:46 uur, 3e prijs Ketelbinkies van
Sarto in een tijd van 03:57 uur.

Klaverjassen bij Legmeervogels
Uithoorn - Vrijdag 27 mei om 20.00
uur de laatste klaverjasavond het
seizoen 2015 – 2016 bij Legmeervogels. U hebt dit seizoen nog een
maal de kans om u in de prijzen
te spelen bij het klaverjassen in de
kantine van Legmeervogels.
Naast het klaverjassen, komen er
steeds meer en meer toeschouwers
die van het klaverjas spektakel geen
minuut willen missen en gezellig aan de bar zitten om onder het
genot van een kopje koffie of thee
te genieten van dit grote klaverjas

spektakel. Tussen de partijen klaverjassen door kunt u ook mee genieten van de hapjes aangeboden
door Keurslager Bader. Deze keurslagen is te vinden in het winkelcentrum Zijdelwaard te Uithoorn. Ook
op deze laatste avond van dit seizoen worden en 4 ronden gespeeld.
Is er ook nu geen tombola en is er
ook nu weer gelijk na afloop de prijs
uitreiking. Mooier kan het toch niet
hé? De aanvang van deze klaverjasavond bij Legmeervogels is ook nu
weer, 20.00 uur.

Deelnemers Elke Stap Telt stappen verder!
Uithoorn - Vrijdag 20 mei hebben
de deelnemers van de meest recente Elke Stap Telt groep de finish van
het wandelprogramma bereikt. 12
weken lang hebben zij door weer en
wind gezamenlijk de wegen in Uithoorn bewandeld. Startpunt voor
deze groep was de Kwakel. De afsluiting van het programma vond net
als afgelopen najaar plaats op de altijd gastvrije Atletiek Klub Uithoorn
(AKU). De bijeenkomst werd gestart
met een presentatie over het belang
van bewegen op fysiotherapeutische basis door Sharon Heskes. Na
de presentatie was het uiteraard tijd
om zelf aan de wandel te gaan. Om
de progressie van de afgelopen 12
weken te meten, werd opnieuw de
staplengte bepaald en werd de 6 –
minuten wandeltest opnieuw afgenomen. Alle deelnemers kunnen nu
minimaal 4 kilometer per uur wandelen. Een super resultaat! De bijeenkomst werd afgesloten met een
door de deelnemers zelfgemaakte gezonde lunch. Immers hoort bij
bewegen ook gezonde voeding en
water drinken! Uiteraard werden de

deelnemers nog kort in het zonnetje gezet voor hun geweldige prestaties. Intentie van de deelnemers is
om door te wandelen; zelfstandig,
in groepsverband of door zich aan
te sluiten bij de AKU! Vind u wandelen in een groep ook gezellig, wilt
u het wandelniveau rustig opbouwen en bent u nog op zoek naar

een leuke groep? Geef u dan alvast
op voor een van onze volgende EST
groepen! In september 2016 zullen
er twee nieuwe Elke Stap Telt groepen starten. Voornemen is om één
groep te starten vanuit buurthuis
de Ponderosa en één groep vanuit
buurtcentrum het Buurtnest. Voor
meer informatie kunt u contact op-

nemen met Sharlon Gardeniers via:
sgardeniers@sportservicehaarlemmermeer.nl of door te bellen naar
0616464870. Wilt u al eerder aan de
wandel gaan? Neem dan een kijkje
bij de AKU Uithoorn en wandel vier
keer gezellig gratis mee! Voor meer
informatie kunt u contact opnemen
met Henk de Vries via 0630851865.
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Een geweldig 41ste
Sport en Spel weekend

Afgelopen weekend vond op het complex van KDO
al weer voor de 41ste keer het Sport en Spel weekend
plaats. Het thema van het weekend was “Superhelden”
en de kinderen waren verdeeld over 12 groepen. De groepen hadden namen gekregen als James Bond, Superman, Hulk, Catwoman, Spiderman en Wonderwoman. Het
Sport en Spel weekend is bedoeld voor de gehele jeugd
uit De Kwakel die in groep 4 tot en met 8 van de basisschool zit. Tevens kunnen kinderen die bij KDO sporten
en in deze categorie vallen meedoen.
Vrijwilligers
Op vrijdagochtend begint een grote groep vrijwilligers
vroeg in de ochtend met het opbouwen van het tentenkamp om zo rond 16.00 uur de eerste kinderen te mogen
verwelkomen. Nadat iedereen een plekje in de tent heeft
gevonden is het tijd voor de opening. Onder grote belangstelling wordt het weekend doorgenomen en vervolgens
gaan de leiders en leidsters het openingsspel spelen. Onder luide aanmoedigingen van hun eigen groep moesten
ze een hindernisparcours afleggen. Het openingsspel is
gewonnen door de groep De Hulk.

Ouders
Na het openingsspel gingen de ouders en andere belangstellenden weer naar huis en gingen de groepen aan
de pannenkoeken. Na het eten, verzorgd door de dames
van de eetgroep, was het tijd voor het groepsspel gevolgd
door de disco. Iedereen was prachtig gekleed en het werd
een gezellige boel waarbij de temperatuur in de disco tot
grote hoogtes opliep! Kinderen die even geen zin in de
disco hadden konden zichzelf vermaken met allerlei spelletjes. Na de disco terug naar het tentenkamp waar het
nog wel eventjes onrustig bleef.
Zaterdag
Toch moest iedereen zaterdag weer vroeg op en gingen
de groepen één voor één naar Poldersport. Bij Poldersport
was ook dit jaar weer een gevarieerd parcours uitgezet
met spelen op het land en over het water. Er werd fanatiek geklommen, over de sloot geslingerd, buik gegleden
en nog veel en veel meer. Iedereen had het hier enorm
naar de zin en het was ook helemaal niet erg om nat te
worden. Ook dit jaar kwamen de G-voetballers op zaterdag naar Sport en Spel. Ze begonnen bij Poldersport waar
ze een aangepast parcours hebben gevolgd en ’s middag
waren ze bij de spelletjes te vinden. Rond de middag gingen de groepen weer terug naar het Sport en Spel terrein.
Na de lunch werd gestart met het middag programma. De

materiaalploeg had weer flink uitgepakt met het circuit,
de midgetgolf, atletiek en The Battle. Overal waren weer
nieuwe spelen te bewonderen. Naast deze spelen was er
ook nog creatief. De dames van de creativiteitsploeg hadden bedacht om de kinderen een cape te laten maken en
de leiders en leidsters maakten een Superhelden voertuig.

Patat
Na het middagprogramma eerst natuurlijk patat eten
waarna het avondprogramma begon. De groepen werden in drieën gedeeld en elke 45 minuten was er een
wissel tussen de drie verschillende onderdelen van het
avondprogramma. Er was in de grote sporthal een apenspel en trefbal uitgezet waarbij de kinderen naar hartenlust konden rennen en springen. In de 2de kantine was er
een spannende quiz waarbij de tentleiding en de kinderen nadrukkelijk betrokken werden en allerlei opdrachten uit moest voeren. Dit leidde tot hilarische momenten.
In de grote kantine konden de kinderen een aantal losse spelen doen.
Avond
Na afloop van het avondprogramma gingen de jongste
kinderen weer terug naar de tenten om, na een drukke
dag, snel in slaap te vallen. De oudste groepen gingen op
vossenjacht wat natuurlijk erg spannend was gezien het
gegil dat we overal konden horen. Bij terugkomst ging iedereen moe maar voldaan terug naar de tenten waar het
niet lang duurde voordat het rustig was. Zondag gingen
de kinderen verder met de spelletjes van de zaterdagmiddag. In de ochtend troffen we het nog met het weer. Om
11 uur werd het circuit gewissel voor weer andere spelen.
Het was gezellig en er liepen vele bezoekers over het terrein. In de middag begon het wat vaker te regenen, maar
niet erg genoeg om over te schakelen op het regenprogramma. Na afloop van alle spelletjes werd om 16.45 uur
het 41te Sport en Spel weekend in het bijzijn van vele
ouders, opa’s, oma’s, broertjes, zusjes en andere belangstellenden gepast afgesloten. De groepen kwamen één
voor één met hun spullen die ze bij creatief gemaakt hadden het handbalveld opgelopen wat natuurlijk een prachtig gezicht was . De dames van Creatief hadden alles beoordeeld en een mooie prijs geregeld voor de groep met
de mooiste creaties. Deze prijs werd gewonnen door de
groep Superman. Na een korte terugblik op het weekend kwam, met het lopen van een grote polonaise, dit
Sport en Spel weekend tot een eind. Meer informatie over
Sport en Spel kunt u vinden op onze website; sportenspeldekwakel.nl.

• Nieuwe Meerbode
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