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KORT NIEUWS:

Aankomende
zaterdag
Autowasdag
De Kwakel - Is uw auto vies en
kan deze wel een wasbeurt gebruiken, maar heeft u geen zin
om dit zelf te doen? Dan bent u
van harte welkom bij de autowasdag van de gidsen van de
scouting St. Joannes! De gidsen van scoutinggroep St. Joannes, De Kwakel, organiseren
op zaterdag 27 mei de jaarlijkse
autowasdag. Tijdens deze dag
bent u welkom tussen 10.00 en
16.00 uur op het kerkplein van
De Kwakel om uw auto weer te
laten glanzen. De kosten van
deze wasbeurt bepaalt u helemaal zelf! Met het opgehaalde
geld kunnen de gidsen tijdens
het jaarlijkse zomerkamp (dit
jaar in Hoenderloo) een leuke
activiteit doen, zoals naar een
pretpark, dierentuin of klimbaan. U bent natuurlijk ook van
harte welkom als uw auto eigenlijk schoon is, maar u de
gidsen een leuk uitje gunt.

Elke dag het laatste
regionale nieuws!

zie onze site:
meerbode.nl

Bewoners aan Buitendijks voelen zich buitengesloten bij het overleg over invulling van de Uithoornlijn

Bewoners Buitendijks gefrustreerd
na informatieavond Uithoornlijn
Uithoorn - De plannen om de Uithoornlijn definitief aan te leggen
worden steeds concreter en gaan
gepaard met wat men noemt een
volgend participatieproces, althans
dat is de voorstelling van zaken.
Woordvoerders en projectleiders
van gemeente Uithoorn en de Vervoerregio Amsterdam vertellen tijdens (besloten) informatieavonden
aan bewoners die nauw betrokken
zijn meer over verdere invulling van
de details als op te richten zichtschermen langs het tracé, parkeervoorzieningen voor auto’s en stalling van fietsen bij de haltes en te
nemen maatregelen die veilig oversteken van kruisingen met de trambaan door kinderen (schooljeugd)
en volwassenen mogelijk moet ma-

ken. Een van de avonden vond op
woensdag 17 mei plaats voor de bewoners van Buitendijks en Aan de
Zoom e.o. Het werd een emotionele avond met een (achteraf) verontwaardigde bewonersgroep die zich
geconfronteerd zag met reeds door
B&W (lees wethouder Marvin Polak) genomen maatregelen die volgens het college het meest optimaal
zijn om de veiligheid van de kruising Aan de Zoom met de Faunalaan (waar een tramhalte komt) voor
iedereen die de kruising oversteekt,
voetgangers en fietsers, te garanderen. Zonder dit echter eerst met
de bewoners te bespreken dan wel
alternatieven aan te dragen. Een
woordvoerder laat weten dat op
voorhand is besloten de kruising

te sluiten voor autoverkeer. Bewoners aan de Buitendijk dienen ‘om
te rijden’ via de Faunalaan naar de
rotonde bij het gezondheidscentrum Waterlinie, om vervolgens via
de Koningin Máximalaan hun weg
richting Uithoorn ofwel Aalsmeer
te vervolgen. Wie bijvoorbeeld naar
het winkelcentrum Zijdelwaardplein
wil kan dan niet meer even ‘binnendoor’ en naar de N201 doe je dan
via de Randhoornweg?... dat is iets
wat de bewoners niet zien zitten.
Wat hun het meest blijkt te steken
is dat zij zich niet betrokken voelen
bij het overleg. Iets dat zij intussen
duidelijk kenbaar hebben gemaakt
aan de leden van de gemeenteraad,
alsook verwoord in een ingezonden
brief die u in deze krant aantreft.

facebook.com/

ALS KWALITEIT
BELANGRIJK IS!
Wiegerbruinlaan 73, Uithoorn
(0297) 745 541

Gouden bruiloft in
Marokkaanse stijl
Uithoorn - De heugelijke dag was
eigenlijk al 25 april jl. Toen vierden
Ali Ben Idder (75) en zijn vrouw
Khadouj Ouberka-Ben Idder (68)
hun gouden bruiloft. Hoewel de bijzondere dag al voorbij is willen wij
u dit toch niet onthouden gelet op
de presentatie van het echtpaar in
traditionele Marokkaanse stijl, waar
ook burgemeester Dagmar Oudshoorn zich graag bij aansloot met
haar persoonlijke felicitaties. De informatie bereikte ons pas kort geleden. Ali Ben Idder en zijn vrouw wonen al heel lang in Uithoorn, inmiddels al vele jaren aan de Merodelaan. Oorspronkelijk zijn zij afkomstig uit de buurt van Agadir in het
zuiden van Marokko. Het echtpaar
heeft vier kinderen, twee zonen en
twee dochters die redelijk dicht in
de buurt van Uithoorn wonen. Ali
trouwde zijn vrouw al in Marokko en
kwam in 1963 naar Nederland waar
hij gevraagd werd te komen werken
in de kolenmijnen in Limburg. Later kwam hij naar Uithoorn in 1977
waar hij een ‘gezondere’ baan kreeg
bij de toenmalige melkfabriek AMC.
Die sloot haar deuren eind jaren negentig waarna Ali overstapte naar
de Cindu. Daar is hij toen ook met
pensioen gegaan. Waar Ali in 1963

reeds naar ons land kwam, duurde het tot 1971 voordat hij ook zijn
vrouw en kinderen hier kon verwelkomen waarna het gezin weer compleet was. Naast zijn werkzaamheden in Uithoorn heeft Ali Ben Idder
zich verdienstelijk gemaakt voor de
samenleving met allerhande activiteiten op vrijwilligersbasis en in het
verenigingsleven. Daarnaast houdt
hij graag de traditie van zijn oorsprong in ere en dat is duidelijk te
zien. “Voor die dag hebben we dat
speciaal gedaan met passende kleding en de burgemeester is ook op
bezoek geweest. Die heeft van ons
samenzijn genoten. Wat een aardige vrouw is dat en zo belangstellend,” laat Ali verheugd weten. Samen met zijn vrouw en kinderen
denkt hij nog vaak terug aan die bijzondere dag van hun gouden bruiloft die zij hebben mogen beleven.
De redactie van deze krant sluit zich
alsnog graag aan bij alle felicitaties
die het echtpaar ten deel zijn gevallen. Van harte gefeliciteerd met het
bereiken van deze gouden mijlpaal.
Het ga u goed in uw verdere leven
met daarbij hopelijk een stabiele
gezondheid. Dan kunt u nog vele
jaren samen met uw familie van elkaar genieten!

ren voor techniek. Woensdagochtend 17 mei gingen vier scholieren
van scholengemeenschap Thamen
uit Uithoorn op pad om de knikkerbanen in Uithoorn, Nieuwkoop en De
Ronde Venen te beoordelen. Zij waren verrast over de creativiteit van de
kinderen en de mooie knikkerbanen
met loopings, geluiden, liften en andere geavanceerde toepassingen.
Over de knikkerbaan van de Sint Jozefschool in Vinkeveen stelt jurylid
Bart (14) ,,Ze hebben zowel de voorzijde als de achterzijde van het bord
gebruikt om de knikkerbaan aan te
bevestigen. Dat is heel slim omdat de
knikker dan een langere weg heeft
af te leggen. Daarbij is het heel mooi
dat ieder kind een aandeel heeft gehad in het proces. Dat willen we met
deze competitie ook stimuleren.’’

Winnen
De winnende scholen krijgen een
Techniek Xperience voor de hele klas; een bedrijfsbezoek bij een
technisch bedrijf in de regio, waar
ze van alles gaan beleven. Ook hebben de drie scholen materialen gewonnen voor technieklessen op
school. De knikkerbaanwedstrijd is
een van de activiteiten die TechNet
Amstel & Venen organiseert om kinderen te laten zien en ervaren hoe
boeiend techniek is. Op 7, 8 en 9 november 2017 zijn de basisschoolleerlingen uit groep 7 en 8 en brugklassers weer van harte welkom op
de Techniek Driedaagse. Scholen
uit De Ronde Venen, Nieuwkoop
en Uithoorn kunnen zich daar nu
al voor inschrijven via www.technetamstelenvenen.nl

HARTELUST B.V.

Oosteinderweg 279, Aalsmeer
Tel. 0297-326454
Fax. 0297-345099
www.hartelust.nl
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Fietsbrug De Kwakel mag
verplaatst worden
De Kwakel - Na een lang participatie- en overlegproces mag de
fietsbrug in De Kwakel nu toch verplaatst worden. Het merendeel van
de commissieleden die het onderwerp weer op de agenda had staan,
stemde er afgelopen woensdag 17
mei tijdens de commissievergadering Wonen en Werken uiteindelijk
mee in. De fietsbrug moet het sluitstuk zijn van een logische en veilige verkeersroute voor fietsers vi
het vrijliggende fietspad naast de
Noorddammerweg richting Zwarte dorp en Ringdijk. De brug zal
nu in dat verlengde worden gelegd
bij Tamboer. Op dit moment ligt die
nog ter hoogte van de Linie en gaat
over de ringvaart via een schelpen-

pad naar de Vuurlijn. Gelet op het
gevolgde participatietraject, de verbeterde communicatie, de onduidelijkheden uit het verleden die uit de
weg zijn geruimd, vrijwel geen andere alternatieven en de dreiging
dat de Vervoerregio Amsterdam de
subsidie van 65.000 euro zal intrekken als de brug niet op de bestemde plaats komt, deed de commissieleden besluiten mee te gaan met
het voorstel van het college. Tenslotte is het zonde om geen gebruik
te maken van zo’n bedrag dat wordt
aangeboden. In korte bewoordingen motiveerden zij hun standpunt,
waardoor de commissievergadering
ook niet lange tijd in beslag nam.
Wethouder Marvin Polak, onder wie

het project valt, gaf tot slot aan het
te betreuren dat er zoveel onduidelijkheden zijn geweest tijdens de
voortgang van het project maar kan
nu het dossier na hij zegt ‘afsluiten’
en verder gaan met de uitvoering.
In hoever de bewoners die de verplaatsing (nog steeds) niet zien zitten, blij zijn met het besluit kon niet
worden achterhaald. De teerling is
echter geworpen, de commissieleden hebben ingestemd met het project dat zelfs niet eens in stemming
hoefde te worden gebracht noch
als onderdeel van een politiek debat werd gezien. Afronding van dit
project gaat ongetwijfeld zijn beslag
krijgen en dan is dit ook weer achter de rug.

Toermalijn bouwt spectaculairste knikkerbaan
Uithoorn – Leerlingen van de Toermalijn uit Uithoorn hebben de spectaculairste knikkerbaan gebouwd en
daarmee de 2e Knikkerbaanwed-

strijd gewonnen. De tweede prijs
is binnengehaald door de Paulusschool in Abcoude en de derde door
Het Kompas in Ter Aar. Twaalf basis-

scholen uit Uithoorn, Nieuwkoop en
De Ronde Venen deden mee aan de
wedstrijd van TechNet Amstel & Venen om leerlingen te enthousiasme-

Plan voor dorpscentrum Uithoorn

Dorpshart aan de Amstel
Er ligt een nieuw concept-plan voor het dorpshart van Uithoorn: Dorpsstraat, Prinses Irenelaan,
Raadhuisstraat, Koningin Máximalaan en Amstelplein.

Gem

e e n te U i t h o o r

n

Voordat het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad over dit plan een besluit nemen,
willen zij u graag informeren en de gelegenheid geven om te reageren. Een samenvatting van het plan staat op
deze pagina, u kunt hier ook lezen hoe u kunt reageren. Meer informatie over het plan staat op
www.uithoorn.nl/amstelplein. Aanmelden voor de digitale nieuwsbrief kan via dorpscentrum@uithoorn.nl.
Inloopbijeenkomst 1 juni
Op 1 juni 2017 is er een inloopbijeenkomst in het gemeentehuis waar u tekeningen
kunt bekijken, gelegenheid heeft om vragen te stellen en uw reactie kunt achterlaten.
De bijeenkomst is van 17.00 tot 20.00 uur. U kunt binnenlopen op een tijdstip dat u
het beste uitkomt.
Meer wonen, minder winkels
In 2010 stelde de gemeenteraad van Uithoorn het Masterplan Dorpscentrum voor het
centrum van Uithoorn vast. Belangrijke uitgangspunten zijn onder meer het weren van
doorgaand verkeer, aaneensmeden van twee dorpshelften en een dorps karakter.

Invulling
Er komt een supermarkt (discounter) op
de hoek van de Thamerlaan en de Prinses
Irenelaan. Naar het zich nu laat aanzien
wordt dit de Aldi die verhuist van de huidige
(tijdelijke) locatie bij het Connexxion terrein
(Kootpark-Oost). Dit gebied is een toekomstige woningbouwlocatie. De klanten voor
de nieuwe supermarkt parkeren op het grote
parkeerterrein op het binnenterrein waar ook
andere bezoekers welkom zijn. Op de supermarkt komen appartementen.

Langs de Thamerlaan wordt de supermarkt
deels afgeschermd door stadswoningen die een
voordeur aan de straat hebben en een zonnig
terras op het dak van de supermarkt. Langs de
Prinses Irenelaan komen eengezinswoningen
met de mogelijkheid van een kleine winkelruimte op de begane grond of een ruimte voor
werken aan huis.

Lange tijd was er sprake van aanzienlijke uitbreiding van het winkelcentrum Amstelplein.
Door verandering in de vraag naar winkels is dat plan verlaten. Wel wordt het bestaande
winkelcentrum grondig opgeknapt door de eigenaar.
De uitgangspunten uit het Masterplan zijn nog steeds van kracht maar de gemeente kiest
voor een aangepaste invulling van het gebied. Er komen vooral nieuwe woningen en een
beperkt aantal nieuwe winkels.
Drie initiatieven
Aanpassing van het plan voor het dorpscentrum was voor drie partijen reden om een visie
of plan te maken. Gemeente Uithoorn heeft een stedenbouwkundige visie laten maken
met zes varianten. Projectontwikkelaar Synchroon heeft een plan gemaakt voor het centrum
met twee varianten. Een bewonersgroep heeft een idee ontwikkeld voor de zogeheten
Langebrugvariant.
Voorkeursvariant: Dorpshart aan de Amstel
Het college van burgemeester en wethouders heeft een voorkeur uitgesproken voor de
variant Dorpshart aan de Amstel. Deze variant is één van de varianten uit de stedenbouwkundige visie die de gemeente liet maken. De keuze is gemaakt op basis van een beoordeling op
verschillende aspecten. De beschrijving en beoordeling van alle varianten is te vinden op
www.uithoorn.nl/amstelplein. Hieronder volgt een beschrijving van de voorkeursvariant.

Winkelcentrum
Amstelplein

Woningen op het Amstelplein

Het ‘gat’ in de Dorpsstraat (de huidige Koningin Máximalaan) wordt zo klein mogelijk
met aan weerszijden een aantal woon/winkelpandjes. Op het Amstelplein, tegenover
het gemeentehuis, komt een kleinschalig
woningblok met ruimte voor dienstverlening
of detailhandel op de begane grond. Door een Woningen aan de Prinses Irenelaan
en uitbreiding van het Oranjepark
goede oversteek over de Laan van Meerwijk
is het vernieuwde, nieuwe groene plein aan
het Zijdelmeer goed bereikbaar. Dit nieuwe plantsoen aan het water versterkt het groene karakter van het dorpshart, evenals de uitbreiding van het Oranjepark ter hoogte van de Prinses
Irenelaan.
Overige varianten
De overige varianten vallen voor het college om verschillende redenen af. Deze varianten en
de redenen waarom ze zijn afgevallen kunt u nalezen op www.uithoorn.nl/amstelplein. In de
gemeentelijke varianten is gekeken naar andere locaties voor de supermarkt en alleen
woningen. Ook is gekeken naar het mogelijke behoud van de voormalige burgemeesterswoning. De varianten van Synchroon zijn weliswaar
beter voor het weren van doorgaand verkeer, maar
zijn voor de gemeente aanzienlijk duurder dan de
voorkeursvariant. Bovendien is de afhankelijkheid van
derden groot wat vertragend kan werken.

Politiebureau

Gemeentehuis

Supermarkt en woningen op
de hoek van de Thamerlaan

Coop

Amstel

Eén van de varianten van
Synchroon, kijkend vanaf de
Dorpsstraat richting Amstelplein

Pr. Irenebrug

Plankaart Dorpshart aan de Amstel

Verkeer
Ten oosten van Amstelhoek, bij de aansluiting van de nieuwe N201, wordt doorgaand verkeer
ontmoedigd. Op de brug wordt de rijbaan aanzienlijk smaller met een inrichting die past bij
een snelheid van 30 km/uur. In het dorpshart sluit de oeververbinding aan op een nieuw,
groot parkeerterrein. De route loopt langs de nieuwe parkeerplaats en is niet langer als doorgaande weg herkenbaar. Vanaf de Thamerlaan is het centrale parkeerterrein toegankelijk via
de Prinses Irenelaan. De huidige rechtstreekse route voor fietsers blijft behouden. Er komt een
verbod voor vracht- en landbouwverkeer, laden en lossen blijft mogelijk.
Eenrichtingsverkeer
Ondanks de nieuwe inrichting met ingrijpende snelheid remmende maatregelen en het verbod voor vrachtverkeer, blijft de hoeveelheid doorgaand verkeer aanzienlijk. Het college van
burgemeester en wethouders kiest daarom voor eenrichtingsverkeer vanuit Amstelhoek richting Uithoorn. Hiermee is het centrum van Uithoorn voor Amstelhoek goed bereikbaar en
is de grootste verkeersstroom door het centrum in de ochtendspits. Dit is het moment dat de
meeste winkels nog niet open zijn. De Prinses Irenelaan houdt tweerichtingsverkeer zodat het
parkeerterrein en daarmee het centrum vanuit andere delen van Uithoorn bereikbaar blijft.

Langebrugvariant

De Langebrugvariant stimuleert doorgaand (vracht)verkeer en verslechtert de leefbaarheid
voor aanwonenden. De Langebrug is te combineren met de voorkeursvariant maar door de
benodigde constructie financieel onhaalbaar.
Reageren
U kunt tot uiterlijk 14 juni 2017 reageren op het nieuwe plan door:
• Het digitale formulier in te vullen op www.uithoorn.nl/amstelplein
• Een e-mail te sturen naar dorpscentrum@uithoorn.nl
Vermeldt u daarbij wel uw voorletters en achternaam en uw postadres.
• Een brief te sturen naar het College van Burgemeester en Wethouders, Postbus 8,
1420 AA Uithoorn onder vermelding van dorpscentrum
Digitale nieuwsbrief
In het vervolg geven wij een digitale nieuwsbrief uit over het project met daarin de stand
van zaken, uitnodigingen voor bijeenkomsten en aankondigingen van bijvoorbeeld raadsvergaderingen. U kunt zich voor deze nieuwsbrief aanmelden via dorpscentrum@uithoorn.nl
Vervolg
Na verwerking van de reacties in een reactienota nemen het college van burgemeester en
wethouders en de gemeenteraad een besluit over het plan. Daarna wordt het plan verder
uitgewerkt waar we bewoners en ondernemers bij willen betrekken.

Meer informatie over het plan staat op www.uithoorn.nl/amstelplein. Aanmelden voor de digitale nieuwsbrief kan via dorpscentrum@uithoorn.nl.

04 Nieuwe Meerbode

• 24 mei 2017

INFORMATIEF
DOKTERSDIENSTEN
Spoedgevallen overdag via
eigen huisarts en dan toets 1.
Spoedgevallen avond/nacht/
weekenden via huisartsenpost
Ziekenhuis Amstelveen,
tel. 020-4562000.
APOTHEEK
Apotheek Thamer Zijdelwaardplein 81 Uithoorn, tel. 0297-562851
Apotheek Boogaard Amstelplein
27 Uithoorn, tel. 0297-566886
DIERENHULP
Dierenambulance,
tel: 06-53315557.
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
PSYCHOLOGISCHE
HULPVERLENING
Eerstelijnspraktijk voor
Psychologische Zorg
Mw. drs. FMP van Dijk,
Aanmelding: 088-5808000
De Stroom, praktijk voor
psychotherapie en coaching
Mw. M. Eringa,
Integraal Therapeut
0297-267960, www.destroom.info
ELIAGG Uithoorn
Psychotherapeut Dr. R.J. Filius
Ondernemingsweg 230,
1422 DZ Uithoorn, 0297-569544
www.eliagguithoorn.nl
Psychologen Uithoorn
Praktijk Van ‘t 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

ThenThereWereVoices in
Partycentrum Colijn
Uithoorn – Op zondagmiddag 11
juni geeft de Vocal Group “Then
There Were Voices” (TTWV) een
swingend concert in Partycentrum
Colijn in Uithoorn. Dit keer met
twee nieuwe voices en veel nieuw
repertoire. De aanvangstijd is 14.30
uur. Annemieke, Christine, Cleo,
Esther, Hilde, Jacqueline, Janine,
Jorien, Karin, Marieke, Marlon, Suzanne en de nieuwe aanwinsten,
Olga en Inge: 14 vrouwen die allen al jaren zingen in diverse koren
en musical gezelschappen. Sinds
2011 vormen zij TTWV. De Voices
worden op piano begeleid door pianist/arrangeur en dirigent Carwin
Gijsing. De andere bandleden zijn:
Annemieke van Beek op dwarsfluit,

Hans van der Schaft op drums en
François van Bemmel op basgitaar.
De Vocal Group zingt poprepertoire in een eigen jasje van bekende
artiesten zoals Adele, Coldplay, Ilse de Lange Oleta Adams maar
ook van nieuwkomers als Scouting for Girls en Sam Smith. Het repertoire is in het Nederlands, Engels en Frans. Tijdens het concert
zit het publiek in een gezellige setting om ronde tafels en er vanaf de
bar zijn drankjes verkrijgbaar. Het
concert, inclusief pauze is tegen
16.15 uur afgelopen. Kaarten à 10,euro (kinderen tot 12 jaar 5,- euro) zijn te reserveren per email op:
ttwvoices@gmail.com of te koop
aan de zaal.

Eerste communie
COLOFON
sinds 1888

Uithoorn - In de Emmausparochie
- de kerk De Burght – vond zondag
21 mei het feest van de Eerste ComKantooradres:
munie
plaats. 14 Kinderen waren
Anselmusstraat
19 van Rooden wedoor
Mevrouw Elly
3641 AM
Mijdrecht om voor de eerkenlang
voorbereid
0297-581698
steTel.
keer
helemaal mee te doen in de
Mobiel 06-53847419
viering in de kerk. Onder belangAanleveren van advertentie:
Dinsdag voor 10.00 uur
verkoopuithoorn@meerbode.nl
Advertentieverkoop:
Nel van der Pol
Kees Jan Koedam
Advertentie-tarieven:
op aanvraag

Verschijnt woensdag
EDITIE 3:
UITHOORN, DE KWAKEL,
stelling
van
veel ouders, broers en
NES A/D
AMSTEL

zussen, opa,s en oma,s , luisterden
de kinderen naar Pastoor Samuel en
Uitgave
werd ervan:
gezongen en gebeden. Het
GOUW
Uitgevers
B.V.
was een
internationaal
gebeuren,
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht
want onder de nieuwe kerkgangers
waren
ook kinderen met een bui130e
jaargang
tenlandse nationaliteit.
OPLAGE: 14.900

Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren op
artikelen of zijn mening te geven op
ontwikkelingen die spelen binnen de
gemeente. Uw ingezonden brief dient
echter ondertekend te worden ingestuurd, dus voorzien van naam, adres,
telefoonnummer en/of e-mailadres.
Deze gegevens worden niet volledig
in de krant gepubliceerd; wél naam
en woonplaats. Anoniem ingezonden
brieven worden niet in behandeling
SLACHTOFFERHULP
genomen.
De redactie behoudt zich
info:recht
0900-0101.
het
voor brieven te weigeren dan
wel
te redigeren of in te korten. Houd
www.slachtofferhulp.nl
maximaal 300 woorden aan.

INFORMATIEF

Aanleveren van kopij:
Maandag voor 15.00 uur
redactieuithoorn@meerbode.nl
Maximum
aantal woorden: 300
DOKTERSDIENSTEN
Spoedgevallen overdag via
Redactie:
Nel
vanhuisarts
der Pol en dan toets 1.
eigen
Spoedgevallen avond/nacht/
Correspondent:
weekenden
via huisartsenpost
André
Veenstra

Jongeren koken voor
ouderen in Bistro 9
De Kwakel - Op vrijdag 19 mei was
het zover. Leerlingen van het Thamen gingen koken en serveren voor
de senioren uit De Kwakel en Uithoorn in Bistro 9. De Stichting Samen aan de Amstel bracht deze
middag een 30- tal senioren bijeen.
Zelfs het vervoer was voor een aantal mensen geregeld! De dames en
heren konden niet alleen genieten
van een overheerlijke warme lunch

Wekelijks kunt u een stukje lezen over Chazz 2017, het jazzfestival op Boerderij Stroomzicht, Westzijde 50, 1426 AT De Hoef.
Op 24 juni van 16.00 tot 22.00 uur swingt het weer en klinkt er
heerlijke muziek in de mooie, sfeervolle tuin.
Jaarlijks is er een big band bij
Chazz. Dit jaar is dat de Delft Junior Big Band, die bestaat uit getalenteerde jonge musici van tussen de tien en twintig jaar. Ze spelen onder leiding van de DeensNederlandse jazz-saxofonist Soren Ballegaard en treden op zowel in Nederland als in Denemarken. Ze zijn een succes op festivals en deden mee aan het Prinses Christina Concours in het Amsterdamse Bimhuis. Daar beloonde de jury hen met lovende woorden en een aanmoedigingsprijs.
Ze spelen muziek van grootheden
als Quincy Jones, Dizzy Gillesbie
en Herbie Hancock. Stel je voor
hoe fijn dat klinkt in de tuin van
Stroomzicht. Dat wordt genieten.
En er is meer bij Chazz. Tussendoor naar huis bijvoorbeeld is niet
nodig, want de catering is er vanaf het begin en zorgt voor lekker

eten en voor drankjes. De IJsbeer
met heerlijk ijs is er ook dit jaar.
Parkeren in het weiland is gratis. Voor foto’s en de sfeer van het
festival: www.chazz.nl Daar vindt
u ook informatie over het goede
doel van Chazz 2017 en over de
kaartverkoop.

Op 10 juni is er de RABO fietstocht. Fiets mee en laat je sponsoren door de RABO bank ten gunste
van Chazz en het goede doel van
Chazz 2017. Ook fietsen met de ebike kan.
Ria Waal

maar ook gezellig met elkaar praten.
Omdat Bistro 9 een jubileum jaar
viert (het bedrijf bestaat 130 jaar)
kregen alle gasten deze keer de
drankjes aangeboden; het was dus
dubbel feest. Op het verzoek nog
eens een lunch te organiseren, gaat
de organisatie Samen aan de Amstel graag op in. Voor een impressie van deze middag, zie de website:
www.samenaandeamstel.nl
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De Kwakel - Twee bussen één van
Slingerland en één van Martinus
waren er nodig om de 64 leden van
de KBO De Kwakel met het jaarlijks uitje naar Enkhuizen te brengen. Het museumschip “Friesland”
lag al in de haven te wachten. Daar
genoten ze van koffie met heerlijke taart. Het was goed weer; op
het dek uit de wind was het goed
toeven. Na ruim een uur waren ze
in Medemblik waar Tinus ons een
krentenbolletje gaf. Ze hadden ruim
een uur de tijd om in Medemblik te
winkelen of een terrasje te pakken
en die werd goed benut.

Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren op
artikelen of zijn mening te geven op
ontwikkelingen die spelen binnen de
gemeente. Uw ingezonden brief dient
echter ondertekend te worden ingestuurd, dus voorzien van naam, adres,
telefoonnummer en/of e-mailadres.
Deze gegevens worden niet volledig
in de krant gepubliceerd; wél naam
en woonplaats. Anoniem ingezonden
brieven worden niet in behandeling
genomen. De redactie behoudt zich
het recht voor brieven te weigeren dan
wel te redigeren of in te korten. Houd
maximaal 300 woorden aan.
Let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op attent,
dat door ons in deze krant geproduceerd
advertentie-, foto-, en/of tekstmateriaal niet beschikbaar wordt gesteld
aan derden. Dus ook niet per e-mail,
fotokopie of anderszins zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van
de uitgever!

WWW.MEERBODE.NL

Peuters in het Wild” in
het Libellebos Uithoorn
Uithoorn - Het project ‘Peuters
in het Wild’ gaat haar derde jaar
in. Door heel Nederland verspreid
worden vanaf nu Peuters in het
Wild activiteiten gestart. Een kind,
dat plezier beleeft in de natuur,
is vrij en gelukkig. Het heeft minder speelgoed nodig en is tevreden met een boomtak of een ontmoeting met een slak. Dat gun je
je eigen kind natuurlijk ook. Het is
veel leuker om samen met ande-

Voor méér lokaal
nieuws uit de regio!

zie onze site:
meerbode.nl
facebook.com/

ren het bos in te gaan. En nog leuker met een begeleider die enthousiaste ideeën heeft over natuurbeleving en natuurspelletjes. Wil jij ook
met je peuter(s) de natuur ontdekken met ogen, oren en puntje van
de neus? Spelletjes doen, op avontuur, beestjes en kleuren zoeken en
bouwen. Doe dan mee met Peuters
in het Wild Uithoorn! Voor alle peuters van 2 tot 4 jaar met een volwassene begeleider. Samen gaan
we op avontuur in de natuur! Ontdek de natuur met al je zintuigen! Data: donderdag 15- 22 - 29
juni en 6 – 13 en 20 juli. Verzamelen om 9.30 uur bij het bankje voor
de kinderboerderij in het Libellebos
en zullen daar omstreeks 11.00 uur
ook weer afsluiten. Kosten zijn 37,50
euro voor de hele serie of 7.50 euro per keer per kind en volwassene begeleider inclusief een gezonde snack en drankje. Informatie en
aanmelding bij Emilie Zandvliet via
pihwuithoorn@telfort.nl

Stroomtram
De stoomtram zag er prachtig uit.
Er waren twee coupés gereserveerd; de tafels waren gedekt voor
de lunch die bestond uit diverse
soorten brood met hartig en zoet
beleg. Met de koffie en thee erbij
was die perfect. De reis ging via
Wognum, waar een kwartier gestopt werd om op het stationnetje
te zien hoe vroeger de wissels werden omgezet. Ook stonden er stelten en hoepels.

Langs de route stonden nog veel
bloemenvelden in bloei. Daarna
door naar Hoorn. Bij het station
stonden twee treintjes klaar die een
groot deel van de leden door Hoorn
leidden met gidsen die veel over de
Zuiderzeestad wisten te vertellen.
Een ander deel deed dit te voet. De
gids Huub Ursem wist met een grap
en een grol een duidelijk beeld te
schetsen over Hoorn in de 17de
eeuw. Over de tijd dat er geen zoet
water was, de vele toegangspoorten om de 80 à 90 meter, omdat
dat de bereikbaarheid van de wapens was. Over de rijken en de armen, de schuttersverenigingen die
aanvankelijk de stad verdedigden
om via klapperwacht tot klaploper
te degraderen. Hoewel… volgens
de gids werd dat later de politie. Er
staan prachtige panden: een weeshuis van waaruit de jongens raddraaiers werden genoemd: zij laadden en losten de schepen via een
looprad, een VOC gebouw, kloosters. De tijd was eigenlijk te kort om
naar de havens te gaan, omdat de
bussen bij het station klaarstonden
om hen naar huis te brengen.
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NATUUR
DICHT
BIJ HUIS
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.

Succesvolle voorspeelavond
Pianoles-Amstelland!
Uithoorn - Vorige week dinsdag,
16 mei, was er vanaf 18.30 uur in
Sjiek aan de Amstel een voorspeelavond van Pianoles-Amstelland. Van
de ruim 35 leerlingen die Paul Ravelli heeft, hadden er 16 iets voorbereid
om te laten horen en dat hebben de
vaders, moeders, opa's, oma's, broertjes, zusjes, enz. geweten! Alle leerlingen in de leeftijd van 7 tot 12 jaar

speelden 2 of 3 liedjes, sommige begeleid door Paul en 1 leerling zelfs
door zijn vader! Het publiek heeft genoten van de muziek die ten gehore
werd gebracht en de conclusie is dat
alle leerlingen het supergoed gedaan
hebben! Een mooie ervaring voor iedereen. Speciale dank aan Sjiek aan
de Amstel, die er voor gezorgd heeft
dat de zaal er op en top uitzag!

NISSAN QASHQAI

NU € 5.000
VOORDEEL

*

Nissan Nieuwendijk

Zijdelweg 53, 1421 TC Uithoorn, Tel.: (0297) 56 30 44, nissan-nieuwendijk.nl

*Vraag naar de exacte voorwaarden. Nissan QASHQAI:

3,8-6,0 l/100km

99 tot 138 gr/km.

EDITIE MEI

Deze column is een initiatief van Stichting Uithoorn in Bedrijf,
de koepel van alle winkeliers- en ondernemersverenigingen van
Uithoorn en De Kwakel.
Beste inwoners en ondernemers van Uithoorn en De
Kwakel,

Grijstinten in de bosjes
Zeg eens eerlijk: kent u de heggenmus? Nee? Geeft niet, u bent
zeker niet de enige. De heggenmus is vermoedelijk de onbekendste van de algemene broedvogels in Nederland. Een echte
tuinvogel, die door de verstedelijking van de vorige eeuw enorm
in aantal is gegroeid en zelfs in
aangeveegde, strakke tuinen
nog voedsel of een broedplekje weet te vinden. Misschien zit
er momenteel eentje vlakbij uw
huis in een boomtop zijn metalige, ietwat breekbare liedje te
zingen. Het klinkt een beetje alsof een roodborst een vinkenslag
uitprobeert, maar daarvoor de
kracht mist. Hun bescheiden bijdrage aan het vogelkoor wordt
dikwijls overstemd door het verbale geweld van merels, lijsters,
winterkoninkjes en vinken. Rustig, onopvallend en ondanks de
naam geen familie van de huismus. De kleuren lijken er wel een
beetje op, maar de huismus bezit een kegelsnavel om zaden te
kraken, de heggenmus heeft het
spitse snaveltje van de insecteneter. Een bruin met grijs vogeltje
dat vliegen maar zozo vindt en
zich liever ophoudt in het struikgewas. Soms zie je ze stilletjes
in de tuin rondschuifelen op
zoek naar iets eetbaars. Een grijze muis. Heggen‘muis’ was wellicht een betere benaming geweest. Maar het liefdesleven van

dit grijze muisje kent veel tinten
grijs. In de vogelwereld wordt
partnerschap voor het leven heel
gewoon gevonden, maar in de
nesten van zulke vogelstellen
liggen vaak jongen van verschillende vaders. Nee, met de trouw
neemt men het niet zo nauw.
Heggenmussen gaan daar zelfs
naar vogelbegrippen vrij ver in.
Als ze de lente in hun bol hebben, paren ze dagen achtereen
soms wel twee keer per uur, en
niet alleen met hun vaste partner. Als echtgenote of buurman
even met iets anders bezig zijn,
doet hij het gauw met de buurvrouw. En zij met de buurman.
Dat is al gebeurd voor je er erg in
hebt, het is net of ze even haasje-over doen. Toch gaat dit niet
ten koste van de romantiek, want
als je goed luistert kun je zo’n
mannetje in de bosjes soms een
liefdesliedje horen fluisterzingen
tegen zijn vrouwtje. En in tegenstelling tot veel vreemdgangers
in de mensen- én vogelwereld
kennen ze hun verantwoordelijkheid. Ze vinden het heel normaal
dat meerdere mannetjes helpen
de jongen uit een nest groot te
brengen. Genoeg redenen toch
maar eens op die grijze heggenmusjes te letten. Er gebeurt sowieso veel meer in de bosjes dan
vaak wordt gedacht.
Jaap Kranenborg

Fietsexamens in de regio
Regio - Het verkeersexamen voor
de scholen zit er weer op en iedereen is geslaagd. Honderden groep
7-leerlingen van de basisscholen in
Uithoorn, De Kwakel en De Ronde
Venen fietsten een vaste route door
de hun gemeente om hun praktisch verkeersexamen te halen. Tijdens de route van het examen letten controleurs op het stoppen voor
eventueel aanwezige verkeerslichten, het verlenen van voorrang en
het aangeven van richting. Om aan
het praktisch verkeersexamen mee
te mogen doen moesten alle leerlingen eerst het theoretisch verkeersexamen halen en op de dag zelf beschikken over een veilige fiets.
Gefeliciteerd
De verkeersdiploma’s voor de leerlingen van Uithoorn en de Kwakel
zijn vanaf 16 mei op de scholen uitgereikt aan alle geslaagde leerlingen door burgemeester Dagmar
Oudshoorn en wethouders Marvin
Polak en Ria Zijlstra.
Bedankt
De gemeente Uithoorn bedankt
speciaal de leerlingen van de Praktijkschool Uithoorn voor hun en-

thousiaste bijdrage aan het fietsexamen. Al sinds 2015 helpen de
leerlingen bij de organisatie van het
Verkeersexamen. Zij zorgen voor
de catering (koffie, thee en zelfgebakken cake) voor de schoolmedewerkers, hulpouders, verkeersregelaars en natuurlijk het gemeentepersoneel. Ook deelden zij de genummerde verkeershesjes uit aan
de deelnemers en namen deze, na
het examen, weer in ontvangst. Verder bedanken zij ook alle vrijwilligers, hulpouders, verkeersregelaars
en leerkrachten voor hun inzet tijdens het Fietsexamen.
Controle
Voordat de kinderen van de Hoflandschool in Mijdrecht begonnen
aan de route werden de fietsen gecontroleerd. Vol goede moed en
vertrouwen vertrokken de kinderen.
Ze hadden namelijk al een keer samen geoefend, het moest dus lukken. Iedereen slaagde en kregen
zelf een compliment dat ze allemaal zo goed op het verkeer letten.
Ze hebben het geheel feestelijk afgesloten met een drankje bij Rendez Vous! gesponsord door Frans,
bedankt!

WWW.IVN.NL/AFDELING/DE-RONDE-VENEN-UITHOORN

Start kaartverkoop

Culinair en muzikaal
event AmstelProms
Het unieke culinaire en muzikale even AmstelProms op zaterdag
17 juni is gestart met de kaartverkoop. Dankzijn sponsoring van
een aantal bedrijven, hoofdsponsor Maas autogroep, stichting promotie Uithoorn, de Rabobank, Lions en de gemeente Uithoorn is
voldoende geld bijeengebracht om
het evenement door te kunnen laten gaan. Het evenement start om
16:00 uur op de kade, bij de evenementensteiger. Het culinaire event
wordt verzorgd door divers eettentjes met heerlijke tapas en zalige culinaire hapjes en wordt gedurende de middag al omlijst met
muzikale optredens van Saxofoonkwartet Take 4, Jazz zangeres
Juuzz en DJ Casey D. Gedurende
de middag kunt u genieten van het
eten en een drankje en heerlijke
muziek. In de avond start het AmstelProms concert om 20.30 uur op
het grote podium op de evenmentensteiger. Het concert wordt uitgevoerd door een 50 man groot orkest, een 95 man groot koor, diverse zeer goede zangers en zangeressen en soulband Fort55. U kunt
gratis op de kade komen kijken.

Wilt u echter de beste plaatsen
hebben, reserveer dan een kaart
als VIP, waardoor u van de heerlijke hapjes in de middag kunt genieten in het VIP dorp en daarna naar
de tribune wordt begeleid door
onze hostessen, waar u recht voor
het podium de beste zitplaatsen
heeft. De kaarten voor de tribune
kosten 25 euro en geven u tevens
toegang tot het VIP dorp aan het
water. U kunt de kaarten bestellen via www.amstelproms.nl en er
zijn er slechts een beperkt aantal,
dus bestel snel! Voor meer informatie of sponsoring van dit event
kunt een email sturen naar info@
amstelproms.nl

Eerste Bedrijven Slowpitch dag
HSV Thamen groot succes!
Uithoorn - Mensen kennis laten maken met Slowpitchen, dát
was het doel van de eerste Bedrijven Slowpitch dag bij HSV Thamen
op zaterdag 20 mei jl. Slowpitchen
is een recreatieve vorm van Honken Softbal en kan door iedereen gespeeld worden. De vereniging organiseerde het evenement ter gelegenheid van haar 55-jarig bestaan
en kan terug kijken op een zeer geslaagde dag.
6 teams van verschillende bedrijven startten met een gezamenlijke
warming-up, waarna ze in 3 groepen een clinic volgden voor de tech-

nieken van het gooien, vangen en
slaan én uitleg kregen over de regels van het spel. Daarna kwam de
competitie-ervaring in een toernooi waarbij elk team 3 wedstrijden
speelde. Het was al snel duidelijk:
Slowpitchen is leuk, gezellig, sportief en een échte teambuilder! Ook
al waren de meeste deelnemers onervaren in deze sport, we zagen veel
goede akties, prachtige honkslagen,
en zelfs hier en daar een homerun.
Het toernooi werd afgesloten met
een uitgebreide barbecue en de
deelnemers waren unaniem: Volgend jaar gaan we dit weer doen!

Afscheid Jelle Schmidt
In de vorige column heeft
Jelle Schmidt zijn afscheid
aangekondigd en op 19
april 2017 was het zover. Tijdens de bestuursvergadering
heeft hij de voorzittershamer
overgedragen. Bij deze gelegenheid was burgemeester Dagmar Oudshoorn aanwezig. Zij bedankte hem voor
zijn grote inzet, de plezierige
samenwerking en zijn bijdrage voor de gezamenlijke ondernemers én de samenleving. Zij onderstreepte haar
woorden met de uitreiking
van de hoogste gemeentelijke onderscheiding. In een
vlammend betoog heeft vice-voorzitter Chris van Zantwijk hem namens alle winkeliers- en ondernemersverenigingen eveneens bedankt
voor zijn grote verdiensten in
de afgelopen jaren.
Voorstellen nieuwe voorzitter
Tijdens dezelfde bestuursvergadering is de voorzittershamer aan mij overhandigd. Mijn naam is Jos Holla,
62 jaar, getrouwd, twee kinderen en sinds 1999 woon ik
in het dorpscentrum van Uithoorn. Tijdens mijn 40 jarige
loopbaan als eerst assistentaccountant, later registeraccountant en partner heb ik bij
veel kleine, middelgrote en
grote ondernemingen in de
keuken kunnen kijken. Sinds
mijn pensionering geniet ik
samen met mijn vrouw van
de vrije tijd, maar blijf ook actief in bestuurs- en toezichthoudende functies. Eerst in
Amstelveen, maar om meer
verbondenheid te krijgen
met Uithoorn ben ik in maart
2017 voorzitter geworden van
de winkeliersvereniging Uit
in Uithoorn aan de Amstel en
nu dus van de Stichting Uithoorn in Bedrijf. Bij het afscheid van Jelle is mij duidelijk geworden dat de lat hoog
ligt; ik ga mijn best doen!
Plofkraak geldautomaat,
hoe nu verder?
Door opnieuw een plofkraak
bij de geldautomaat van de
Rabobank bij het winkelcentrum Zijdelwaard is deze weer op brute wijze buiten werking gesteld. Bankovervallen stierven uit dankzij de geldautomaat. Maar
die is nu veelvuldig het doelwit van een plofkraak, ook in
Uithoorn. Deze maand heeft
overleg plaatsgevonden tussen de burgemeester, die
veiligheid in haar portefeuille heeft, vertegenwoordigers van ondernemers en de
bank. De Rabobank is voornemens de geldautomaat terug te laten keren op een inpandige locatie in dit winkelcentrum. Voor het afstorten
van contant geld door ondernemers wordt naar een andere oplossing gezocht omdat de veiligheid, ondanks de
genomen maatregelen, niet
altijd kan worden gegarandeerd. Ook bestaat het plan
de in december 2016 gesloten geldautomaat bij het winkelcentrum Amstelplein terug
te laten keren in een inpandige locatie. Meer in het algemeen kan worden geconstateerd dat de banken een terugtrekkende beweging maken als gevolg van minder
klantbezoeken en geldtrans-

acties. Zo heeft ABN AMRO recent aangekondigd de
geldautomaat in het dorpscentrum te beëindigen en
ING gaat haar kantoor naast
winkelcentrum Amstelplein
sluiten. Door deze onomkeerbare beweging én door
de toegenomen veiligheidsrisico’s is het aan te bevelen
contant geld zoveel mogelijk
te vervangen door internetbankieren, mobiel bankieren
en pinbetalingen.
Meldingen
openbare
ruimte
In een overleg met de gemeente is aandacht gevraagd voor de tijdige afhandeling van klachten van inwoners en ondernemers over
bijvoorbeeld defecte straatverlichting, afval, losliggende straattegels, kapot straatmeubilair, e.d.
De gemeente heeft uitdrukkelijk verzocht dergelijk
klachten via de website van
de gemeente in te dienen
in de vorm van “meldingen
openbare ruimte” met opgave van de contactgegevens
van de melder. Hierdoor kan
de gemeente de melder informeren over de afwikkeling
van de klacht. Voorts werd
meegedeeld dat de gemeente werkt aan een app voor
dergelijke meldingen.
Rondje langs de Waterlijn,
stand van zaken
In december 2016 heeft wethouder Marvin Polak een
werkbezoek aan de Waterlijn afgelegd. Vooraf geïnventariseerde
aandachtspunten om de kwaliteit van de
mooie Waterlijn nog verder
te verhogen werden doorgenomen. Inmiddels zijn verschillende actiepunten afgesproken. Sommige kunnen
op korte termijn worden uitgevoerd, andere vergen een
wat langere doorlooptijd. Als
eerste zullen nieuwe bloembakken worden opgehangen.
Tenslotte
Voor meer informatie over de
bedrijvigheid in Uithoorn en
De Kwakel verwijs ik graag
naar de website www.uithoornaandeamstel.nl
met
onder andere een evenementenpagina. Ook kunt u
zelf evenementen aanmelden. Dus als u betrokken
bent bij de organisatie van
een evenement dat de moeite van het bezoeken waard is,
meld het aan op de site! Er
is ook nog voldoende ruimte voor ondernemers om zich
op deze website te presenteren. Voor meer informatie
kunnen ondernemers vanzelfsprekend ook contact opnemen met hun eigen winkeliers- of ondernemersvereniging.
Jos Holla
Voorzitter Stichting
Uithoorn in Bedrijf
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Extra wijkzorgteam ‘Posthoorn’
Uithoorn - Het beroep op thuiszorg voor senioren, maar ook andere bewoners die zich alleen niet
kunnen redden, trok en trekt de afgelopen tijd een steeds grotere wissel op de medewerk(st)ers van de
thuis- en wijkzorg zoals die door
Amstelring worden ingezet. Het bekende wijkzorgteam Zijdelhof, gevestigd met kantoor en uitvalsbasis Bilderdijkhof, groeide met alle activiteiten daardoor uit haar jas
en was het noodzakelijk om een
splitsing door te voeren. Dat resulteerde in de vorming van een (extra) nieuw team dat onder de naam
‘Posthoorn’ verder gaat. Begin mei
kreeg dit nieuwe wijkzorgteam zelf
een ruim kantoor toebedeeld in het
seniorencomplex Karel van Manderhof (bij de Joost van den Vondellaan) dat begin mei werd betrokken. “Onder het genot van heerlijke zelfgemaakte taarten, cupcakes en hartige lekkernijen, vierde ons nieuwe team met alle bewoners, cliënten, mantelzorgers, collega’s en overige belangstellenden
de geweldige locatie van het nieuwe kantoor. Het is gelegen midden
in het prachtige Karel van Manderhof. Daarin wordt ook nog de nieuwe dagbesteding van De Nostalgie
gevestigd. Alle teamleden voelen
zich hier als een vis in het water. De
bewoners van het seniorencomplex
lieten door middel van bloemen en
lieve woorden, hun blijdschap merken over de intrek van het wijkzorgteam Posthoorn. De opkomst
was groots, waarvoor onze dank!
Wij zien een zonnige toekomst tegemoet met veel samenwerking
met bewoners en medewerkers
van De Nostalgie voor de dagbesteding.” Zo laat verpleegkundige
en woordvoerster Marielle van Dijk
weten. Voor meer informatie over
de wijkzorg, zie de website: www.
amstelringwijkzorg.nl.

Gezellige

lentewandeling

van Het Hoge Heem

REACTIE VAN EEN LEZER
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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.

Teleurstellende beslissing
Uithoorn - Met verbijstering
las ik het artikel over de teleurstellende en laffe beslissing
van onze geachte Burgemeester Oudshoorn. Ik woon inmiddels ruim 40 jaar in Uithoorn
en de Kwakel en als 58 jarige
heb ik nog heel veel plezier op
mijn motor. Klaarblijkelijk is er
geen vertrouwen in het zelf regulerende en zelf reinigende
vermogen van onze gemeen-

schap. Een evenement waar zoveel mensen plezier aan beleven wordt door risico vermijdend gedrag aan de kant gezet.
Wat mij betreft een hele dikke
onvoldoende voor onze burgermoeder. Mocht hier een informeel referendum over worden
gehouden is mijn standpunt
duidelijk!
Ko Legez uit de Kwakel

Uithoornaars bedankt...
Langs deze weg willen wij, de familie Aldewereld onze dank uitspreken aan het gemeentebestuur van Uithoorn, en alle mensen die het mogelijk hebben gemaakt dat wij uw gasten mochten zijn op 3, 4 en 5 mei jl. dat
mijn vrouw en ik de plaquettes
mochten onthullen dit gebeuren heeft op ons een zeer diepe indruk op ons gemaakt. Wij
hebben op de grond gestaan
waar mijn ouders gewoond en
gewerkt hebben en mijn broers
gevoetbald hebben en mijn zus
Fannie geboren is ook het ontvangst in de Thamerkerk was
voor ons zeer emotioneel ook
dank aan het koor en de lezingen die verschillende mensen in
de kerk deden ook mocht ik

een lezing geven op de school
waar veel leerlingen aan dacht
ik luisterde, maar na afloop van
mijn lezing een lange rij jeugd
in de klas stond om vragen aan
mij te stellen ik begreep dat onze komst door docenten goed
voorbereid was ook zijn ons veel
verhalen verteld over mijn ouders maar daar willen wij tezijnertijd meer over horen en dat
in alle rust. Ook willen wij nogmaals iedereen bedanken zeker
de familie Woerden. Wij kunnen iedereen verzekeren dat wij
hebben Uithoorn voor altijd in
ons hart hebben gesloten.
Familie Jack Aldenwereld,
Albert Scheitzerstraat 84
Brunssum

Waarom is deze steiger
weg?
Uithoorn - Nes a/d Amstel Enkele jaren geleden is er aan
de kant van ’de Ronde Venen’
in de Amstel tegenover Amsteldijk Zuid 202b een mooie hardhouten aanleg stijger geplaatst
voor het aanleggen van jachten
en plezier vaartuigen, met op
de oever een gelegenheid om
de honden uit te laten, met aan
beide zijden een hoog hekwerk,
keurig netjes. Hier werd altijd
veel gebruik van gemaakt.
Maar tot onze grote verbazing
is enkele weken geleden de gehele aanlegstijger verwijdert,
wij waren van mening dat er

een nieuwe stijger zou komen
maar nu zijn zelfs de aanduidings borden op de Amsteloever ook verwijdert. Een e-mail
naar Amstel Gooi en Vecht gestuurd, met de vraag, waarom?
Maar hier krijgen wij, tot op heden nog steeds geen antwoord
op, maar dat is ‘gewoon’ bij dit
Waterschap, men is zeer goed
een ‘aanslag’ te versturen maar
op vragen krijgt men geen antwoord.
F.G. Wesselingh.
Amsteldijk Zuid 202f
1188 VP Nes a/d Amstel.

Aan de gemeenteraadsleden Uithoorn,
Uithoorn - Op de eerste tropische
dag van het jaar vond de aftrap plaats
van alweer de bekende Lentewandelingen van Het Hoge Heem! Met ruim
30 graden op de thermometer was
het een heerlijke dag om te wandelen…Vanuit Het Hoge Heem via verschillende bekende woonwijken,
bloemenperken richting de Amstel.
Langs het water waar volop de boten
al weer te zien waren en de gezelligheid van de volle terrassen. Het einddoel was het Rechthuis aan den Amstel: Het Rechthuis is een monument
met een indrukwekkende historie,
de naam zegt het al in dit Rechthuis
werd ooit recht gesproken. Daarnaast heeft het Rechthuis als kazerne gediend, als veerpunt toen er nog
geen brug over de Amstel lag en zelfs
een gedeelte als werkvertrek van de
toen diende burgervader. In de 18e
eeuw is het Rechthuis zelfs in vlammen opgegaan en weer herrezen. En
tijdens de tweede wereldoorlog heeft
het gediend als noodhospitaal! Al
met al een door de unieke ligging en
historie een uitermate geschikte locatie om aan te doen tijdens de wandeling. Alwaar onze bewoners opgewacht werden met een heerlijk koele verfrissing en zowel zoete als hartige lekkernijen. Graag willen de deelnemers op deze manier hartelijk danken dat al deze lekkernijen zijn aangeboden voor alle Lentewandelingen door Hans en Sylvia Tieken, eigenaars van Het Rechthuis aan den
Amstel. De foto’s illustreren dat een
ieder hier ontzettend van heeft genoten. De komende weken zullen er
nog 3 van zulke wandelingen plaatsvinden.

Gefeliciteerd! Op 25 maart 2017
haalde de gemeentepolitiek van
Uithoorn de landelijke pers met
de hypocriete inspraakrondes en
onzinnige raadsvergaderingen
omtrent de Uithoornlijn. ‘Nepdemocratie’ kwam in dat verband bij de redacteur van dagblad Trouw, op. Inspraakavond
Uithoornlijn 17 mei 2017: Buitendijks autoverkeer via Aan de
Zoom wordt afgesloten van Uithoorn, en kan voortaan met een
aansluiting op de Faunalaan kilometers omrijden om Uithoorn te
bereiken. Inspraak, meedenken,
mogelijkheid tot alternatieven?
NIET! Dit heeft B&W, met name
wethouder Polak gewoon zo besloten. In de hele besluitvorming
van de Uithoornlijn de zoveelste gebroken belofte. Zeiden de
gemeenteraad en de wethouder
en impliciet ook de Vervoerregio,
niet dat de bewoners bij de inrichting van hun woonomgeving
wel gehoord zouden worden en
dat de gemeente wel open zou
staan voor alternatieven en dat
de bewoners zeker zouden mogen meedenken en dat dat zeker op prijs zou worden gesteld?
Nu dus niets van dat alles. Bij
een belangrijke beslissing zoals
de afsluiting van hun wijk, zijn
zij ondanks alle toezeggingen

Geen krant?

0297-581698

niet gehoord. Mijn mail en verzoek aan u als gemeenteraadsleden hou ik kort. U hebt ons toegezegd dat wij over de verdere
inrichting van onze woonomgeving in verband met de Uithoornlijn gehoord zouden worden, alternatieven zouden mogen aandragen en zouden mogen meedenken. Ik verwacht van u als
onze vertegenwoordiger, dat u
de wethouder Polak op dit punt
ter verantwoording roept. En dat,
de beslissing op dit punt wordt
teruggedraaid en eerst zoals beloofd, een volwaardig medezeggenschapstraject op dit punt
wordt doorlopen alvorens een
besluit te nemen. De dooddoener ‘U kunt een zienswijze indienen’ is te vaak gehoord. Dat hier
toezeggingen en beloftes door
de wethouder met voeten worden getreden, werpt overigens
vragen op over de beweegreden van wethouder Polak. Wil hij
op deze manier zijn gram halen
op tegenstanders van ‘zijn’ Uithoornlijn? Dat zou toch wel een
minne streek betekenen van deze bestuurder. Toch, een andere
verklaring tot nu toe heb ik niet
voorhanden.
Casper van Wijk
Uithoorn
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10-jarig jubileum
Zorgboerderij Inner-Art!

De Kwakel - Afgelopen donderdag
heeft Zorgboerderij Inner - Art haar
10-jarig jubileum gevierd samen
met hun deelnemers, vrijwilligers en
stagiaires. Met een groep van zo’n
90 personen was er een groot feest!
De ochtend begon met koffie en
heerlijk gebak van Het Theehuis
in Uithoorn. Tegelijkertijd zorgde een accordeonist voor sfeervolle achtergrondmuziek. Na de koffie hebben zij met elkaar bingo gespeeld! Hiervoor dank aan de Kienclub De Kwakel voor de bingomaterialen. Het was reuze gezellig en er
waren mooie prijzen te winnen gesponsord door Bloembinderij Christa Snoek, Het Chocoladepaleis en
Boerderij De Jong.
Voor de lunch waren er goed verzorgde broodjes van Budgetbroodjes uit Aalsmeer en als afsluiter van
de dag zorgde Jan Leliveld voor een
zeer geslaagd optreden! De voetjes gingen van de vloer, van jong
én oud. Er kan worden teruggekeken op een geweldige feestdag . De
organisatie wil graag iedereen bedanken voor de hulp en interesse in
hun Zorgboerderij. “Met elkaar zorgen we er nog steeds voor dat wij
ons moto kunnen blijven naleven;
‘Met zorg genieten!”

Geslaagd ‘Batizado’ van
leden van Capoeira
Uithoorn - Afgelopen weekend
deden de leden van Capoeira Uithoorn ‘Batizado’. Dat is een soort
examen waarbij capoeiristas een
koord ontvangen. Het evenement
was georganiseerd door de groep
Gingaxé, waar Capoeira Uithoorn
deel van uitmaakt. Alle leden van
Gingaxé waren enthousiast bij elkaar gekomen in Hilversum voor
een twee dagen durend evenement
met muziek en vechtdans. Bekende capoeiraprofessors uit binnen
en buiteland waren aanwezig. Met
de authentieke Braziliaanse instrumenten Berimbau (een boog met
een snaar), Pandero (tamboerijn)
en Atabaque (hoge trommel) werd
de Roda (capoeira cirkel) opgezweept zodat de spelers hun spel
met schoppen afwisselde met acrobatische bewegingen. De leerlingen

vanaf 6 jaar kregen allemaal de mogelijkheid om met de profesoren en
meesters te spelen in verschillende workshops. Het weekend werd
afgesloten met de officiële Batizado (portugees voor ‘doop’) uit Uithoorn waren de leerlingen uitstekend voorbereid door hun leraar
Frans Roodvoets ( in de capoeira wereld bekend als Mobilette);
Babet en Ian kregen een wit cordau, Daryen kreeg een wit cordau
met een gele kwast, Darian kreeg
een wit/geel cordau, Vigo en Lucas
kregen een geel cordau, Thorvald
kreeg een wit cordau met een oranje kwast, Thomas kreeg een oranje
cordau en ‘Energia en Elastica kregen een wit/blauw cordau. Het was
een fantastische belevenis met heel
veel positieve energie en een warme sfeer.

Zwaargewonde
snorfietser gevonden
Uithoorn-Amstelveen - In de
nacht van zaterdag op zondag is op
het fietspad van de Bovenkerkerweg tussen Amstelveen en Uithoorn
in, op het fietspad een zwaargewonde snorfietsbestuurder aangetroffen. Vooralsnog lijkt men uit te
gaan van een ongeval. Auto’s die
voorbijreden zagen het slachtoffer liggen, en schoten te hulp. In
de paniek werden de hulpdiensten
aanvankelijk naar de Legmeerdijk
in Amstelveen gestuurd, maar dit
kon op tijd worden gewijzigd naar

de goede locatie. Twee ambulances en een traumahelikopter kwamen ter plaatse om het zwaargewonde slachtoffer te behandelen.
Deze is vervolgens onder begeleiding van de trauma-arts naar het
VU Medisch Centrum overgebracht.
De Verkeers Ongevallen Analyse
van de politie gaat technisch onderzoek verrichten naar de oorzaak van
het incident.

Dit weekend
KunstRondeVenen
De Ronde Venen – Bezoek op zaterdag 27 en zondag 28 mei ateliers
van ruim zeventig kunstenaars in alle dorpen van De Ronde Venen. Zowel het kunstaanbod als het aanbod aan optredens en activiteiten is
dit jaar gevarieerder dan ooit. KunstRondeVenen is dé atelierroute voor
kunstenaars in alle dorpskernen van
De Ronde Venen en vindt om het jaar
plaats. Na ruim 15 jaar te zijn weggeweest, maakte de kunstroute van
De Ronde Venen in 2013 een overweldigende comeback. Aankomend
weekend vindt alweer de derde editie
plaats van KunstRondeVenen. Voor
bezoekers is het een uitgelezen kans
om een kijkje te nemen in al die ateliers die normaal gesloten zijn voor
publiek.
Start
In startlocatie Art-Galerie Boven Verwachting in Wilnis vinden bezoekers
een overzicht van alle deelnemende kunstenaars, één van hun werken
en van de optredens die zij onderweg
kunnen zien. Zo kan iedereen zijn eigen route uitstippelen. Duik je gelijk een van de werkplaatsen in? Ook
geen probleem, want bij elke deelnemer liggen routegidsen klaar om je
weg te vervolgen. De deelnemende
locaties zijn vanaf de weg te herkennen aan de vlag van KunstRondevenen. Om bezoekers nog beter de gelegenheid te geven zoveel mogelijk te
zien, zullen dit jaar meer kunstenaars
op gezamenlijke plekken exposeren.
Daar staan ze klaar om uitleg te ge-

ven over wat ze maken, wat hen inspireert en hoe ze te werk gaan.
Optredens
Behalve heel veel kunst om te bekijken zijn er ook weer veel bijzondere
optredens van lokale artiesten. Zaterdagmiddag speelt accordeonist
Wim Holla in Art-Galerie Boven Verwachting. Op zondag speelt de Heyser Klezmerband daar Oost-Europese
volksmuziek en een dag eerder doen
ze dat op Fort Abcoude. In het Paviljoen Viscentrum bij het fort zijn zondagmiddag leerlingen van Muziekschool de Regenboog te vinden. De
dansers van docent Aino Merits van
Kunst Rond de Venen treden op zaterdag op in ’t Oude Parochiehuis in
Mijdrecht en het fluitensemble van
Judith Glasbeek speelt die dag in De
Broedplaats (MariaOord), in Vinkeveen. In het atelier van Resi van Zijl in
Mijdrecht geeft Justin Buskermolen
op zaterdag een demonstratie Stencil Art en op zondag geeft hij een inkijk in de kunst van het Tatoeage Zetten. En dit is nog slechts een greep uit
het complete aanbod! Art-Galerie Boven Verwachting is gevestigd aan Herenweg 298a in Wilnis. Op zaterdag
en zondag zijn bezoekers hier welkom
van 11.00 uur tot 17.00 uur. Op beide
dagen zijn alle atelierdeuren eveneens
geopend van 11.00 tot 17.00 uur. Voor
meer informatie over de kunstroute zie
www.kunstrondevenen.nl. Het complete programma is te vinden onder
www.kunstrondevenen.nl > KunstRondeVenen > Programma KRV2017.

Foto’s: KaWijKo Media /
Nickelas Kok

Bridgevereniging Mijdrecht BVM
Mijdrecht - Op18 mei heeft de donderdagmiddagafdeling van BVM
haar slotdrive gespeeld met voorgesorteerde spellen. Deze spellen ga-

De vier paren die de beste
oplossingen vonden, waren:
1. Riet & Gerard
van der Meer
66,27%
2. Huub & Hennie
van der Reep
64,23%
3. Rene de Jong &
Tineke Schreurs
63,85%
4. Ruud pfeiffer &
Ria Matthiessen
61,76%
GRATIS ADVERTENTIE

VAKANTIE
IS...

...HET ONMOGELIJKE
MOGELIJK MAKEN

VAKANTIE IS WIELEWAAL
Stichting Wielewaal zoekt vrijwilligers
om kinderen, jongeren en volwassenen met een beperking
een onvergetelijke vakantietijd te bezorgen.
Maak jij het mogelijk?
www.wielewaal.nl/
vrijwilligers

ven toch wel veel hoofdbrekens bij
de verschillende paren. Maar zoals
altijd werden vele oplossingen gevonden die leidden tot verrassende
scores. Na 24 spellen was de uitslag
duidelijk.

Voorts zijn de overall kampioenen
bekend gemaakt. Dit zijn degenen
die over het hele seizoen gemiddeld het beste resultaat hebben gescoord: Jan Bunnik & Corry Twaalfhoven. Zij zijn in het zonnetje gezet
met een mooie bos bloemen. Ten
slotte is de leiding van de donderdagmiddaggroep bedankt voor hun
organisatorische inzet. Het nieuwe
seizoen vangt aan op donderdagmiddag7 september 2017. Nieuwe
leden zijn van harte welkom. In de
zomer valt er ook te spelen bij BVM.
Vanaf maandagavond12 juni de zomerbridge drives. Inschrijven kan
vooraf via E-mail naar mevrouw Caro Toebosch: caro.toebosch@tele2.
nl, met vermelding van beide namen van de deelnemende paren. Inschrijfkosten 6 euro per paar.

Brandweer bevrijdt
bekneld jongetje
Uithoorn - Vorige week dinsdagmiddag is omstreeks 13.00uur een
5-jarig jongetje met zijn hoofd vast
komen te zitten in een hek bij basisschool de Vuurvogel aan de Arthur van Schendellaan in Uithoorn.
De brandweer was snel ter plaat-

se om hetjongetje te bevrijden. Dit
is snel gelukt waarna een applaus
volgde. Hoe het precies kon dat het
kindje vast kwam te zitten in het hek
is onbekend.
Foto: KaWijKo Media Vivian Tusveld

Argon JO13-5 Kampioen
Mijdrecht - Zaterdag is dan eindelijk het kampioensfeest van Argon JO13-5 gevierd door een overwinning op Roda 23 JO13-9 met
6-1. Speciaal voor deze gelegenheid mochten de mannen op het
hoofdveld hun talenten laten zien.
De wedstrijd ging redelijk gelijk op,
maar toen de Argonauten eenmaal
begonnen met scoren was er geen
houden meer aan en werd Roda 23
weg gespeeld. Achterin komt er dan

geen muis meer doorheen en voorin lijkt iedereen vleugels te krijgen.
Supporters waren in grote getalen
aanwezig om het feest mee te vieren, en na het laatste fluitsignaal
kwam de kampioensschaal dan
eindelijk te voorschijn. Het feestje
barste los en iedereen mocht ook
nog een beker en een foto in ontvangst nemen en zelfs de begeleiding kreeg nog iets om op de overwinning te proosten.
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Seizoen BVK zit er op

Turnen selectie groep
KDO D.A.G.
De Kwakel - Zaterdag hebben de
meiden van KDO D.A.G. hun laatste
selectie turnwedstrijd van dit seizoen
gehad, thuis bij KDO. Deze keer waren de onderdelen Brug Ongelijk,
Balk en Sprong aan de beurt. Ze
begonnen na een lekkere warming
up die Britt gaf, met de 1ste groepen. Dit zijn de jongste meisjes. De
pre-instap en de instap met als extra
groep ook nog jong talentjes. Meike
van Duuren deed voor het eerst mee
aan een selectie wedstrijd. Dus extra spannend. Wat deed ze het goed.
Op de brug gewoon 14,3 punten en
voor de sprong 14. Alle KDO meiden
deden zo enorm hun best, maar het
kwam er niet goed uit. Alle 5 podium plekken gingen naar Kwiek uit
Nieuwveen. Na deze groep deden
de meisjes van KDO D.A.G. weer
een muzikale vloeroefening met de
gehele groep op het nummer van de
Lion King. Ontzettend mooie choreografie zo met zijn allen.
Pupillen
Na de prijsuitreiking van de 1ste
groep, mochten de pupillen hun talenten laten zien aan het publiek en
natuurlijk de jury. KDO deed mee
met 3 meiden. Hoe hoger de groep,
hoe moeilijker de stof wordt. Hier
zien we al handstanden en koprol-

len op de balk. Luna kreeg die middag op de brug het hoogste aantal punten: 14,9 en Fay haalde 13,5
punten voor de sprong. Tot het laatste jurybriefje werd ingevuld stonden ze 1, 2 en 3. Maar helaas had
Anne in haar balk oefening 1 onderdeel vergeten. Daardoor kreeg
ze hoge aftrek en zakte ze naar een
4e plek. Zonde want aan de brug
scoorde ze een mooie 14,5.De balk
werd dus een 11,1. Luna de Koning
werd 1e en Fay van Doorn behaalde
een mooie 2e plek. De 3e plek ging
nu naar Kwiek .
Derde groep
De 3e groep was nu aan de beurt.
11 meiden lieten mooie oefeningen
zien. De jury had er nog een zware dobber aan om dit te jureren. Helaas voor KDO ook in deze groep
geen prijzen. Zaterdag 3 juni is bij
Kwiek in Nieuwveen een wedstrijd
dan maken ze een vrije vloeroefening op muziek. De meisjes mogen
zelf hun muziek en choreografie uitkiezen en deze die dag laten zien.
Er doen meisjes mee van Kwiek,
Nieuwveen, Odi, Leimuiden Zevensprong Zevenhoven en KDO D.A.G.
de Kwakel. Alle 4 de verenigingen
succes met de voorbereidingen en
de trainingen.

De Kwakel - Op donderdag 18 mei
werden de laatste kaarten gelegd in
het bewogen bridgeseizoen 2016 2017 van de BVK in Dorpshuis De
Quakel. Gezien de geringe opkomst
van slechts 32 paren leken veel paren hier ook wel aan toe. In de A lijn
van 12 paren eisten Bep Verleun
en Ria van Zuylen de 1e plaats op
met exact 60%, gevolgd door Geke en Jaap Ludwig met 56,67%. Op
een gedeelde 3e/43 plaats eindigden Wim Beijer en Gerard de Kuijer en echtpaar Rees en Gerard van
der Post met beiden 56,25%. Riet
Beijer en Agnes de Kuijer konden
hun echtgenoten deze keer niet bijbenen en zij eindigden dan ook als
12e. In de B lijn de topscore van
de avond voor Kitty en Huub van
Beem met 65,1%. Corrie en Ruud
van der Peet scoorden de 2e plaats
met 62,5% en Nico Koning en Jan
Streng de 3e met 58,85%. Jan en
Jaap eindigden het seizoen ‘in stijl’
door afgetekend laatste te worden.
Volgend seizoen misschien toch wat
vaker een troefcontract spelen en
wat minder ‘3 Sans’.
C lijn
In de C lijn een fraaie 1e plaats voor

Wim Roling en Greet Rahn met
58,33%. Zeker net zo mooi was de
2e plaats voor Ria Bulters en Ans
Nieuwendijk, die in hun laatste gezamenlijke optreden nog 1x alles
uit de kast haalden en 55,73% lieten optekenen. Emmy en Gerard van
Beek completeerden de top 3 met
54,69%. En dan de eindstand: Op de
1e plaats de zeer vertrouwde namen
Rita en Wim Ritzen. Helaas voor de
laatste keer, maar zij hebben dit, zoals Rita zelf zei, wel samen bereikt.
In de 1e 4 avonden ‘voor de winterstop’ was al een dusdanige buffer opgebouwd dat zij niet meer te
achterhalen bleken. Hun slotgemiddelde bedroeg 56,41%. Op de 2e
plaats Margo Zuidema en Francis
Terra met 55,48%, 3e werden Geke en Jaap Ludwig met 54,59%. Bep
Verleun en Ria van Zuylen scoorden 53,8 gemiddeld, goed voor de
4e plaats en de top 5 werd volgemaakt door Rees en Gerard van der
Post met 53,73%.
Zomerstop nu, 7 september gaan
we weer van start. Eenieder die de
moeite neemt mijn schrijfseltjes tot
zich te nemen wens ik een zonnige
zomer. Tot volgend seizoen!

Inschrijving Tour
De Kwakel geopend
De Kwakel - Terwijl de wielen in
Italië nog niet uitgedraaid zijn, begint men in De Kwakel al weer warm
te draaien voor de Tour de France.
Neerlands hoop Tom Dumoulin doet
in de Giro de wielerharten sneller
kloppen, maar zal 1 juli niet aan de
start verschijnen tijdens het Grand
Depart in Düsseldorf. Voor degene
die zich dit jaar wel (weer) dagelijks
aan de Boterdijk willen melden voor
de Tour de Kwakel, is het zaak zich

snel op te geven. Ook de deelnemers
van vorig jaar dienen zich dit jaar zelf
te melden. Zij zullen tot 100 worden
aangevuld door de afvallers van vorig jaar en de renners op de reservelijst. Opgeven van bestaande en
nieuwe deelnemers kan tot 1 juni via
e-mail (tourdekwakel@gmail.com)
of telefonisch (0637322476). De
Tourdirectie heeft er alvast alle vertrouwen in dat we een sportieve en
gezellige maand juli tegemoet gaan.

tegorieën. Speelplezier staat bij ons
voorop en wij vinden het dan ook
belangrijk dat iedereen zich thuis
voelt bij ons. Op woensdag 31 mei
houden wij speciaal voor jongens en
meisjes tussen de vijf en twaalf jaar
een leuke clinic.
Nieuwe vrienden maken
Al onze jeugdleden nemen ook allemaal een vriend of vriendin mee deze dag, dus je kunt al snel nieuwe
vrienden maken. Onder begeleiding
van enthousiaste coaches zal je de
beginselen van het spel ervaren. Na
afloop krijg je van ons wat lekkers te
eten en te drinken.
Inschrijven voor de clinic is niet nodig. Kom op woensdag 31 mei om
16.00 uur naar ons veld aan de Vuurlijn 24 in De Kwakel en doe gezellig
mee. Mocht je nog vragen hebben
dan kan je ons altijd bereiken via het
e-mail adres nieuweleden@thamen.
info. Tot de 31ste!

AKU atleten bij
Amsterdams baancircuit

Regiofinales Schoolhandbal
bij Legmeervogels
Uithoorn - Afgelopen woensdag
zijn bij Legmeervogels de regiofinales van het schoolhandbal gespeeld.
Bij een lekker zonnetje streden bij
de meisjes Basisschool De Zon (de
Kwakel), Montessorischool Boven ’t
IJ (Amsterdam) en de Herman Gortelschool (Zaandam) en bij de jongens Basisschool De Springschans
(Uithoorn), montessorischool Boven
’t IJ en de Herman Gorterschool om
de prijzen. In de meisjespoule was
De Zon de sterkste. Zij wonnen beide wedstrijden. De wedstrijd om de
tweede plek werd gewonnen door
Montessorischool Boven ’t IJ, zodat de Herman Gorterschool derde
werd. Bij de jongens leek het span-

nender te worden. Daar moest de
laatste wedstrijd de beslissing brengen. Uiteindelijk werd Montessorischool Boven ’t IJ eerste, de Springschans tweede en de Herman Gorterschool derde. Het was leuk om te
zien hoe iedereen zich met veel plezier inzette om een zo goed mogelijk
resultaat te behalen. Lijkt handbal
jou ook leuk? Kom dan eens vrijblijvend meetrainen! Meisjes én jongens zijn van harte welkom. Wij zijn
aan het kijken of wij een jongensteam kunnen oprichten, maar daarvoor kunnen we nog wel wat talenten gebruiken. Meer informatie over
trainingstijden etc: legmeervogels@
handbal.nl.

Uithoorn - IJzersterk zijn de handbikers van UWTC! Vrijdag 19 mei
stond er weer een worldcup wedstrijd op het programma voor Tim
de Vries en Jetze Plat. Ditmaal in het
Belgische Oostende. Vandaag reden
zij een tijdrit over 15 km. In de klasse H4 was Jetze Plat uit Vrouwenakker de snelste van de dag met
een tijd van 23:55.35, hiermee was
hij 12 seconde sneller dan Thomas
Dekker (USA) en 21 seconde sneller dan Jonas vd Steene (Bel). In de
H5 klasse was de winst voor Tim de
Vries uit Vinkeveen. Tim kreeg Stuart Tripp (Australië) en Oscar Sanches (USA) naast zich op het podium. Op zaterdag stond voor beide mannen de wegwedstrijd van 56
km op het programma. Tim werd in
de eindsprint tweede, de Amerikaan
De Los Santos was net iets sneller in
de laatste meters. Tim blijft nog aan
de leiding om de wereldbeker. In de
H4 klasse weer een mooi startveld
van ruim 20 handbikers. Met zijn
7-en bleven ze over voor de eindsprint en Jetze liet wederom zien in
een super vorm te verkeren, want hij
won overtuigend in de sprint.
Ronde van Nes ad Amstel
Vrijdagavond 19 mei, lekker dicht
bij huis de ronde van de Nes! Prima koersweer en leuke deelnemersvelden. De amateurs werden
als eerste weggeschoten met voor
UWTC Bas de Bruin, Niels Ruyter
en Bart de Veer. Bas was lekker op
dreef en won alle premiesprints! En
ook Niels, hangend in het wiel van
Bas, wist bij twee premiesprints een
tweede plaats te behalen. Helaas
zat Bas bij de eindsprint niet helemaal op de juiste plaats en moest
hij genoegen nemen met de 7e
plaats. Maar een sterke koers gereden! Niels werd 11e en Bart zat met
de 22ste plaats net buiten de gevulde enveloppen. Trainingslid Lorena
Wiebes won bij de dames de eindsprint van de grote groep dames en
zij kon hiermee de ronde van Nes ad
Amstel op haar zegelijst bijschrijven.

Welcome Friends dag bij
Thamen
De Kwakel - In samenwerking met
de KNBSB is er op woensdag 31 mei
de Nationale Welcome Friends Dag
bij honk- en softbalvereniging Thamen. Tijdens deze gezellige dag krijgen kinderen in de leeftijd van 5 tot
en met 12 jaar de kans om kennis te
maken met de honkbal- en softbalsport. Lijkt het jou leuk om de bal
zo ver mogelijk weg te slaan, zo snel
mogelijk over de honken te rennen
of zo hard mogelijk de bal te gooien? Dan zoeken we jou! Honkbal en
softbal zijn individuele teamsporten.
Ieder heeft zijn eigen talent en eigen
rol binnen het team. De één is heel
snel en de ander kan hard gooien.
Samen werk je toe naar succes. En
wat is dan leuker dan samen met
je vrienden te spelen in een team?
Honkbal en softbal zijn ook nog
eens sporten waar veel onderling
respect en sportiviteit bestaat. Thamen is een gezellige vereniging met
10 jeugdteams in diverse leeftijdsca-

Veel winst voor UWTC
wielren

Uithoorn - Van april t/m juni zijn er
4 avondwedstrijden in Amsterdam.
Aan de eerste 2 wedstrijden hebben
verschillende AKU atleten mee gedaan. Deze Athetics Champs zijn op
een andere manier opgebouwd dan
de gewone meerkamp wedstrijden.
Er worden iedere avond 5 verschillende onderdelen afgewerkt. Bij elk
onderdeel heb je 20 minuten de tijd
en binnen die tijd mag je het onderdeel zo vaak mogelijk proberen.
Behalve kogelstoten, verspringen,
hoogspringen en de 600 meter, kom
je ook nieuwe onderdelen tegen als
vortex of medicienbal gooien, hordenlopen en polsstokverspringen.
Zaterdag
Op zaterdag 22 april was de 1e wedsrijd bij Phanos in het Olympisch Stadion, omdat het meivakantie was deden alleen Peter en Esmee mee. Wat
een geweldige ervaring om in zo’n
enorm stadion te mogen lopen, waar
afgelopen zomer nog het EK atletiek werd gehouden met o.a. Daphne Schippers. De 1e wedstrijd verliep goed voor beide. Ze zaten gezellig samen in een groep en maakten
kennis met polsstokverspringen, wat
best ingewikkeld is om aan te lopen
met zo’n lange stok. Verder wist Peter zijn p.r. op kogel te verbreken naar
ruim 6 meter. Esmee wist haar p.r. op
vortex te verbeteren naar 25,5 meter.

Vrijdag
Op vrijdag 19 mei gingen 5 aku atleten uit de B en de A2 pupillen naar
de wedstrijd bij AV ATOS in Amsterdam. Elin ( B pupil ) Peter, Reinier,
Suzan en Esmee ( A2 pupillen) hadden er meteen al zin in! Vooral het
nieuwe onderdeel sling (voorloper
op discuswerpen ) en hordenlopen.
Al is die laatste ook wel een beetje spannend, want hoe moet je nu
ook alweer over die horden heen. Er
sneuvelde al meteen vele pr’s deze
avond bij vortex werpen, hordenlopen en ook op de 600 meter was het
raak. De A2 pupillen hoopten met
zijn vieren bij elkaar in een groep
te worden ingedeeld, maar door het
enorme aantal aanmeldingen van 70
jongens en meisjes was dit helaas
niet mogelijk. Van deze 70 deelnemers werd Suzan bij haar 1e avondwedstrijd meteen 3e en Esmee werd
1e . Bij de jongens is nog niet duidelijk waar ze gaan eindigen, omdat
de tijdwaarneming bij de 600 meter
er mee stopte.
Bij de meisjes B pupillen wist Elin
op alle 5 haar onderdelen een p.r. te
behalen, wat haar in de einduitslag
op een mooie 3e plek bracht.
Er volgen nog 2 baancircuit wedstrijden en dan zal het eindklassement opgemaakt gaan worden,
waarbij de beste 10 resultaten meetellen.

GP Groenen groep
Lorena heeft zondag de GP Groenen Groep gereden in Veldhoven.
De GP Groenen Groep was ook dit
jaar weer het decor van de tweede
manche van de Centric Clubcompetitie. In zonnige omstandigheden
koerste het peloton honderd kilometer in en om Veldhoven. Hier zagen we aanval na aanval plaatsen,
maar allen zonder succes. De wedstrijd eindigde in een massasprint,
waarbij Marjolein van ’t Geloof de
snelste bleek. Nederlands Kampioene bij de junioren Lorena Wiebes
tekende voor de tweede plaats, wat
na enig rekenwerk genoeg bleek
om de leiding in de Clubcompetitie
over te nemen van Rixt Meijer.
Winst in Hilversum
Bij de ronde van Hilversum hebben de elite renners van UWTC zich
goed laten zien. Met behoorlijk vals
plat rondom het Dudok gemeentehuis en een aantal pittige bochten
is het een zware wedstrijd. UWTC
lid Steven Stenekes wist de sprint
te winnen van het groepje dat een
kleine 7 seconde voorsprong had op
het peloton. Jeroen Breewel werd
12e en Jake Griffin 23ste.
Selectiewedstrijd jeugd N-H
De jeugdrenners van regio Noord-

Holland hebben zondag weer een
NK
selectiewedstrijd
gereden.
Mike Derogee en Jasmijn Wiegmans zijn beide goed op koers om
zich te plaatsen voor het NK. Ook
Lars Hopman heeft al een aantal
selectiewedstrijden gereden, maar
de kans dat hij zich gaat plaatsen
is erg klein. Lars doet wel weer een
hoop ervaring op! Zondag reden zij
bij DTS in Zaandam. Jasmijn werd
10e in cat 4. Bij cat 5 werd Mike 13e
en Lars 14. Mike had net een nieuwe fiets, dus dat was even wennen.
Maar beide jongens konden lekker
mee in het peloton, waar het tempo
niet zo hoog was. In de massasprint
kwamen zij wat tekort om mee te
doen voor de podiumplaatsen.
Guus Zantingh weer goed op
dreef bij de veteranen
De veteranen 68+ en 60+ van de
UWTC Leen Blom, Ben de Bruin, Nico Fokker en Guus Zantingh waren
afgelopen weekend weer actief. Zaterdag 20 mei stonden de renners
aan de start in Alphen aan de Rijn.
De 68+ renners begonnen na het
startschot direct tempo te maken
onder impuls van Piet Gruteke en
Arie de Groot, maar niemand kreeg
in de eerste helft van de koers de
ruimte. Hierna probeerde Piet Gruteke het nogmaals en nam een kleine voorsprong en wist deze uit te
bouwen. De wedstrijd werd gewonnen door Piet Gruteke uit Rotterdam
en Guus Zantingh uit Mijdrecht won
de spurt van het peloton voor de 2e
plaats. Leen Blom finishte als 14e.
Bij de 60+ was het Arie Blomberg,
die direct na het startsein ontsnapte
en even later sloot Paul van Heijningen bij hem aan en samen bouwden ze een voorsprong op, maar zij
werden weer achterhaald. Als gesloten groep gingen ze de spurt aan
en deze werd overtuigend gewonnen door Ron Paffen uit Milsbeek,
2e werd Piet Kralt uit Rijnsburg. Ben
de Bruin finishte als 13e.
Zondag 21 mei was er een wedstrijd
in het groene hart in Woerden. Na
het startschot bij de 68+ werden
er direct pogingen ondernomen
om te ontsnappen. Ook Leen Blom
probeerde enkele pogingen, maar
het peloton onderhield een zodanig hoog tempo dat er geen enkele
renner weg kon blijven. Een groepsspurt moest de winnaar gaan bepalen. In de laatste ronde werd het
tempo flink opgevoerd en hierbij
ging Guus Zantingh uit Mijdrecht al
vroeg de sprint aan en won de wedstrijd, 2e werd Aad Vingerling uit
s-Gravendeel, 3e Arie de Groot uit
Stolwijk. Leen Blom eindigde als
9e. Bij de 60+ sprong na 20 minuten koers de Nederlandse kampioen Willem Hus weg en even later
sloot Hans van Bavel bij hem aan
en samen bouwden zij een ruime
voorsprong op. Willem Hus won de
wedstrijd voor Hans Van Bavel, 3e
werd Piet Kralt uit Rijnsburg. Ben de
Bruin finishte als 9e.
Triathlon
Sjon van de Berg reed zondag een
90 km lange tijdrit, als onderdeel
van een triatlon in Nieuwkoop. Sjon
deed mee met de trio’s, waarbij één
persoon het zwemmen deed, Sjon
het fietsen en een derde persoon
het hardlopen. Zij deden dit niet onverdienstelijk want de winst bij de
trio’s ging naar het team van Sjon.
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Zeventiger bij Bridgeclub
De Legmeer
Regio - Wat samenwerking al niet
vermag! De gelegenheidscombinatie Joop van Delft van De Legmeer en Marcel Dekker van BVU
presteerde het om met 72,57% alle A- spelers te overbluffen, klasse. Op gepaste afstand volgden Johan Le Febre & Wim Slijkoord met
toch nog een prima percentage van
60,07. Nel & Adriaan Koeleman zaten daar dichtbij en werden derde
met 59,38%. Mieke van den Akker &
Lijnie Timmer tekenden voor plaats
vier met 54,51% en Heleen & Mees
van der Roest, alweer, sloten de top
in deze lijn af als vijfde met 52,08%.
In de B- lijn viel de eerste plek toe
aan Sandra Raadschelders & Marja van Holst Pellekaan met 58,33%.
Cora de Vor & Bep de Jong werden
tweede met 57,19% gevolgd door
Riet & Wim Beijer die met 56,35%
derde werden. Adrie & Ko Bijlsma
blijven het uitstekend doen en werden nu vierde met 53,75% en ook
voor Irene Hassink & Rie Bezuyen
was de avond geslaagd met 51,63%
als vijfde. In de C- lijn trokken Marjan & Jan Wille aan het langste eind

met 59,02%. Gewoon onverstoorbaar blijven, ook na een vervelend uitneem bod van de tegenpartij, loont! Voor Froukje Kraaij & Rini
Tromp was de tweede plaats weggelegd met 57,17% en de nummers
drie en vier, Anneke & Bram van der
Zeeuw en Mick & Sybren Frantzen,
zaten met respectievelijk 56,96 en
56,04% erg dicht bij elkaar. Lenie
Pfeiffer & Tina Wagenaar versloegen met 54,97% nipt Ineke Hilliard
& Elisabeth van den Berg, waardoor
Ineke haar Nederlandse bridge carriere met 54,94% beëindigde. Volgende keer volgt de ontknoping van
deze laatste ronde van dit seizoen,
waarna na de slotdrive het zomerbridge vanaf woensdag 7 juni losbarst. Dit gebeurt net zo als de vorige zomer ook in Dans & Partycentrum Colijn aan de Industrieweg 20 te Uithoorn. Voor inlichtingen en inschrijven het secretariaat:
e- mail gerdaschavemaker@live.
nl. Inschrijven kan ook direct voorafgaand aan de avond in de zaal,
maar dan wel minimaal een halfuur
voor de aanvang van 19.45 uur.

Kanopolo-toernooi Amsterdam
Open barst komend weekend los
Regio - Komend weekend verandert de Amstel in een strijdtoneel
voor een van de grootste kanopolo-toernooien van Europa. Topteams
uit landen van Frankrijk tot China
reizen af naar de Uithoornse kanoen roeivereniging Michiel de Ruyter om het water te laten kolken. In
wedstrijden van 2 x 10 minuten ha-

len spelers alles uit hun kracht en
behendigheid voor een dynamische
mix van rugby en basketbal. Allemaal in een stralende zomerzon, als
we de actuele voorspellingen mogen geloven. Kom dus gerust langs
voor een kijkje op 27 en 28 mei. Zeker de finale op zondagmiddag belooft een spektakel te worden.

Dagprijs BVU voor
gelegenheidskoppel Ada & Jan
Regio - Maandag 15 mei werd de
vierde en voorlaatste zitting gespeeld in de laatste paren competitie van de BVU. Ada Veerhuis & Jan
van Beurden haalden in de B-lijn de
hoogste score: 65,58%. Ze werden
gevolgd door Bertha de Jong & Lisa Antonioli met 63,25% en Tonny
Godefroy & Harry Rubens (61,92%).
Greet & Rolf Rahn en Co Beunder
& Henk van der Schinkel leiden deze lijn met 59,18%. Tonny en Harry
zijn derde met 58,05%. Het ziet er
naar uit dat deze 3 paren gaan uitmaken wie er volgende week promoveert, de rest volgt op meer dan
4%. In de A-lijn was de winst voor
Lambert Koeter & Huib van Geffen met 62,98%. Marijke & Ger van
Praag werden tweede met 61,16%
en Greetje van den Bovenkamp &
Ria Wezenberg derde met 61,07%,
waarmee ze nog steeds ruimschoots
aan de leiding gaan (59,05%). Mo-

nique Verberkmoes & Jan van Beurden staan 2 (56,98%) en Lambert
& Huib 3 (55,28%). Deze kopgroep
van drie wordt op de hielen gezeten
door het jagende peloton op slechts
een paar procentjes. Enkele namen:
Marijke & Ger, Bep & John, Cees &
Jos, Ans & Lia, allen op minder dan
4 %. Volgende week de ontknoping!
De BVU wil een platform blijven bieden voor starters. Zo geven wij ook
bridgelessen. Bent u een beginnend
bridgepaar (bijv. thuisbridgers) dat
ook het verenigingsleven wil leren
kennen, dan kunt u zich bij de BVU
opgeven om bijvoorbeeld vrijblijvend een paar keer mee te spelen
en de sfeer te proeven.
Voor nadere informatie, opgeven
en/of lid worden van de BVU kunt
u contact opnemen met Hans Wagenvoort tel. 06 53 368 948 of via
de email: wagenvoorthans@gmail.
com.

Stichting Dorpentocht fietst op
zondag 4 juni voor de 40e maal

Prachtige prestaties schoolvoetbal
voor de Springschans groep 6 en 7
Uithoorn - Woensdag 17 mei j.l.
voetbalden de jongens van groep
6b en de meiden van groep 7b de
regiofinale bij RKAVIC in Amstelveen. Beide teams waren op 21 april
eerste geworden tijdens de finalewedstrijden van Uithoorn. Vol goede
moed, zelfvertrouwen en vooral veel
enthousiasme gingen de twee groepen op weg naar Amstelveen. Beide
teams hadden veel supporters meegenomen om hen aan te moedigen.
En dat het zonnetje volop aanwezig
was, was de kers op de taart om de
dag goed te laten slagen.
Jongens
De jongens van groep 6b waren
ook deze middag met maar liefst
13 man sterk aanwezig: Misja, Laurens, Thomas, Luca, Sam, Bas, Sietse, Simon, Maurits, Raouane, Ties,
Daniël en Julius. Allemaal gebrand
om te winnen! Na een goede warming up en de laatste aanwijzingen van ouders en de juf, mochten ze het de eerste wedstrijd opnemen tegen de Jan Hekmanschool
uit Amstelveen. Al snel wist Bas het
team met een prachtige goal op een
1-0 voorsprong te zetten. Na mooi
overspel kwam de Springschans op
een 2-0 voorsprong. De tegenpartij
wist nog een 2-1 te maken, maar de
jongens uit Uithoorn leken toch te
sterk en wisten de wedstrijd met 3-1
te winnen.
Moed
Vol goede moed werd begonnen
aan de tweede wedstrijd die zij
speelden tegen de Roelof Venemaschool uit Amstelveen. Als snel
kwam deze school helaas op een
1-0 voorsprong. Vanuit een corner
werd de 2-0 gemaakt. Een bal die
keeper Maurits net niet kon hebben. Er werd hard gewerkt op het
veld en de Springschans kwam
mooi terug met een 2-1. Helaas lukt
het niet om de gelijkmaker te maken en kregen ze in de tweede helft
ook nog de 3-1 en 4-1 om hun oren.
Aan samenspel en inzet lag het zeker niet, maar de jongens van Roelof Venema waren net een tikje te
sterk.
De derde wedstrijd werd gespeeld
tegen de Oranje Nassauschool uit

Badhoevedorp. Dit team leek al snel
zeer gewaagd te zijn aan de Springschans. Er waren over en weer kansen. De Oranje Nassauschool kreeg
al vrij snel een penalty mee, waar
de jongens van de Springschans
het niet echt mee eens waren. Zij
scoorden hieruit de 1-0. De Springschans liet dit niet op zich zitten en
maakten de 1-1. Er werd van beide kanten zeer fanatiek gespeeld,
maar de ballen wilden het doel niet
meer in. Met een gelijkspel eindigden de jongens van groep 6B op
een prachtige 3e plaats. De beker
heeft een mooi plaatsje gekregen
in de klas, naast de andere bekers.
De meiden
De meiden van groep 7B mochten
om 14.30 uur de eerste aftrap nemen. De eerste wedstrijd, tegen
Kindercampus. King uit Amstelveen, wonnen de meiden met 2-0.
Dat kwam door de inzet van verdedigers: Elena, Maria, Jasmijn, Luna
en door de aanvallers: Xanne, Julia,
Kim en Amélie en zeker ook door de
keeper Lieke! Het was deze middag
erg warm, dus de meiden waren
blij dat ze een wedstrijd rust hadden voordat ze aan de tweede wedstrijd zouden beginnen. De tegenstander tijdens de tweede wedstrijd
was de Piet Mondriaan school. Daar
hebben de meiden met 2-1 van gewonnen. De opstelling was als volgt:
Amélie op goal. In de verdediging:
Maria, Jasmijn, Luna, Elena en Lieke. In de aanval stonden Julia, Kim,
Jasmijn en Xanne.
De laatste wedstrijd was erg spannend! De meiden moesten winnen,
want op doelsaldo stonden ze tweede. Ze moesten deze laatste wedstrijd dan ook spelen tegen de nummer 1. De nummer 1 van de poule was de Bekemaschool. Zij hadden beide wedstrijden met 2-0 gewonnen. De Springschans stond
eerst 1-0 achter, maar toen scoorden ze twee keer en stonden ze met
1-2 voor. Dit was direct ook de eindstand!! Na afloop ontvingen ook de
meiden een mooie beker en hebben
zij natuurlijk een feestje gevierd. Op
woensdag 24 mei spelen ze de Finale Centraal, opnieuw bij RKAVIC
in Amstelveen.

Bert Loogman kampioen
hoogste klasse librebiljart

Qui Vive hockey fietst
voor het goede doel
Uithoorn - Afgelopen weekeinde werd de “24 uur van Maas” georganiseerd: in de autoshowroom
stonden 10 spinningfietsen opgesteld met als doel om die 24 uur actief bezet te houden en zoveel mogelijk geld op te halen voor het goede
doel “Alphen d’HuZes”. De hockeyers van Qui Vive Heren 1 en Dames1

-die door Maas Autogroep worden
gesponsord- hebben vrijdagavond
twee uur meegefietst en op deze wijze hun verbondenheid met dit goede
doel onderstreept. Het was een geslaagd evenement waarbij Maas hopelijk een mooi bedrag heeft kunnen
overhandigen aan “Alphen d’HuZes”
dat ten goede komt aan het KWF.

Regio - De finale in de biljart spelsoort libre hoogste libre klasse (4-5
ster) werd gespeeld in de prachtige
biljartzaal van De Springbok, de spelers hebben hier de beschikking over
3 top onderhouden biljarttafels. Zes
spelers gingen deze strijd aan: John
Vrielink, Paul Schuurman, Bert Loogman, Kees de Zwart, Ton Bocxe en
Rob ten Brink. De finale werd verspeeld over 2 dagen, en alle spelers
bestreden elkaar in een persoonlijk
treffen, waarbij twee spelers over
bleven voor de uiteindelijke finalepartij, dit waren Ton Bocxe en Bert
Loogman. Beide spelers waren aan

elkaar gewaagd, tot de finale hadden zij beide 6 punten, elk 3 wedstrijden gewonnen en 1 verloren. De
partij ging tot 110 caramboles, richting het eind van de partij stond Ton
op 102, en Bert op 80. Bert had echter zijn zenuwen het beste onder
controle, en wist dankbaar gebruik
te maken van een paar foutjes van
Ton, waardoor Bert met een eindsprint het kampioenschap voor zich
opeiste. Met Bert Loogman als kampioen kan de biljartfederatie trots
zijn, al jaren is hij teamleider van het
in Cafe De Vrijheid te Amstelhoek
spelende team van Dé Biljartmakers.

Fietstocht

Men kan starten tussen 10.00 en 12.00
uur bij Dorpshuis De Kwakel, Kerklaan
16. De inschrijfkosten zijn 3,00 euro
p.p. De tocht is ± 45 km lang. Na afloop ontvangt u een leuke attentie.

De Kwakel - Op Hemelvaartsdag
(donderdag 25 mei) wordt de alom
bekende Elisabeth fietstocht gereden.

Regio - Op zondag 4 juni 2017 (1e
Pinksterdag) viert de Stichting Dorpentocht opnieuw een jubileum.
Dan wordt voor de 40e keer de jaarlijkse fietstocht voor een Goed Doel
verreden. Een jubileumtocht, en de
stichting laat dit niet ongemerkt
voorbijgaan. Als dank aan de oprichter van de Elfdorpentocht (zoals deze fietstocht vroeger genaamd
was), de heer B. Breij, is de route van
de veertigste editie vrijwel gelijk aan
de allereerste van 1987. Maar wie
kent die nog? De deelnemers aan
de veertigste editie worden niet vergeten, er is een prijsvraag met vragen uit het verleden van de (Elf-)
Dorpentocht waarmee vele mooie
prijzen te winnen zijn. Er zijn mensen die alle voorgaande negenendertig edities hebben meegefietst.
Zelfs die van 1997 en 2012, toen het
weer bar en boos was. Dit jaar rekenen wij op goed fietsweer en op
veel deelnemers en uiteindelijk is
dat weer goed voor het Goede Doel,
Stichting Dream4Kids.
Droomdagen
Stichting Dream4Kids organiseert al
sinds 2003 droomdagen voor kinderen tussen 6 en 12 jaar die te kampen hebben met een jeugdtrauma.
Denkt u aan rouwverwerking, vechtscheiding, mishandeling, misbruik
of verwaarlozing. Alleen al in Nederland heeft tussen de 25 en 50%
van de kinderen te kampen met een
jeugdtrauma. Om te voorkomen dat
deze kinderen klachten overhouden
is een goede behandeling en begeleiding van levensbelang. Dream4Kids ondersteunt de behandeling
door de allergrootste dromen van
kinderen in vervulling te laten gaan
tijdens een droomdag. Dit draagt bij
aan het vertrouwen in zichzelf en de
wereld. Ook na de droomdag verliezen hen niet uit het oog!
Dorpentocht
De Dorpentocht 2017 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. De startposten
liggen dit jaar in: Amstelveen, Ouderkerk aan de Amstel, Mijdrecht,
Uithoorn, De Kwakel, Aalsmeer en
Nieuw Oosteinde. 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.
Startplaatsen
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 horecagelegenheid iets nuttigen of gewoon op een
bankje 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 Dream4Kids. 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.
Erelint
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 39 voorgaande
exemplaren hebben verzameld.
De kosten van deelname zijn nog
steeds 4,50 euro (op de dag van de
tocht), maar u betaalt slechts 3,50
euro 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 euro (inclusief verzendkosten). De hoofd-startpost is net als vorig jaar in het gebouw van het Keizer Karel College
aan Elegast 5 te Amstelveen. Graag
treffen wij u op zondag 4 juni a.s.
daar of op één van de andere onderstaande startposten.
Voorzitter Marco stopt
Dit jubileumjaar is het moment dat
de huidige voorzitter van de Stichting Dorpentocht, de heer Marco
de Knegt, afscheid neemt van ons
stichtingsbestuur. Hij heeft maar
liefst 30 jaar (32 tochten) de Dorpentocht mede georganiseerd en hij
gaat zich toeleggen op andere zaken. Als u hem tijdens onze fietstocht op zondag 4 juni 2017 ergens
treft, schroomt u dan niet om hem
persoonlijk de hand te schudden.
Hij heeft dat zeker verdiend. Het bestuur van De Dorpentocht is hem
veel dank verschuldigd.
Startplaatsen
Amstelveen
35 + 55 km
Keizer Karel College, Elegast 5
Ouderkerk ad Amstel 35 + 55 km
Café De Vrije Handel, Dorpsstraat 7
Mijdrecht
alleen 55 km
Rotonde Hofland/Dukaton
Uithoorn
35 + 55 km
Kwalitaria, Amstelplein 30
De Kwakel
alleen 55 km)
Dorpshuis “De Quakel”, Kerklaan 16
Aalsmeer
alleen 55 km
Snackbar ’t Koepeltje,
Beethovenstraat 62
Nieuw Oosteinde
35 + 55 km
Hoek Karperstraat/Vlinderweg
t.h.v. Karperstraat 78
Voorverkoop
Voorverkoop is van zaterdag 20 mei
2017 tot en met vrijdag 2 juni 2017
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 (zaterdags gesloten)
- Bruna Amstelveen, Groenhof
118, 1186 EX Amstelveen
Prijzen (per deelnemerskaart)
- In de voorverkoop is het tarief
3,50 euro.
- Het tarief voor bestellen via de
website www.dorpentocht.net is
4,00 euro (inclusief verzendkosten)
- Op de dag van de tocht is het tarief 4,50 euro.
Starttijd
Er kan gestart worden vanaf 9.30
uur tot 14.00 uur. Alle posten sluiten
uiterlijk 18.00 uur.
Meer informatie
Kijk op onze website: www.dorpentocht.net of stel een vraag per e-mail
op info@dorpentocht.net. Like ons
op facebook: www.facebook.com/
Dorpentocht
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MET AED UITHOORN
Uithoorn / De Kwakel - In Uithoorn is sinds januari 2012 de Stichting AED Uithoorn actief en in De Kwakel de Stichting AED De Kwakel. De vrijwilligers van beide stichtingen worden per pager (pieper)
opgeroepen als er een reanimatiemelding bij 112 binnenkomt. Zij krijgen op hun pager het adres te zien en als ze in de gelegenheid zijn
gaan ze erheen om te helpen bij de reanimatie. De AED stichtingen
hebben met Ambulance Amsterdam een convenant afgesloten, waarin staat dat zij instaan voor een goede reanimatie. De vrijwilligers van
de stichtingen worden 3 keer per jaar getraind. Elk jaar moeten ze tevens een competentietest afleggen. Ook wordt er jaarlijks een oefening gehouden met Ambulance Amsterdam en Brandweer Uithoorn.
Druk
Op woensdagavond was het een drukte van belang bij de brandweerkazerne in Uithoorn. 3 ambulances, Brandweer Uithoorn en vrijwilligers van de AED stichtingen waren aanwezig. De aanwezigen werden in drie groepen gesplitst. Een groep ging naar het theorielokaal
om daar nadere informatie te krijgen over een reanimatie, een groep
ging de diverse scenario’s behandelen en een groep ging naar de ambulances. Dit werd na een half uur gewisseld zodat iedereen langs alle posten kwam.
Slachtoffers
De volgende scenario’s werden gespeeld: een slachtoffer moest eerst
nog uit de wc gehaald worden voordat er gereanimeerd kon worden. Een ander slachtoffer lag halverwege de trap. Dat is ook geen
fijne plek om te reanimeren. Een volgend slachtoffer (een kind) was
uit het water gehaald en moest ook gereanimeerd worden. De techniek van de reanimatie bij kinderen verschilt van die van volwassenen. En het laatste slachtoffer zat achter zijn bureau. Bij de 3 ambulances werd het overnemen van een reanimatie door ambulancepersoneel geoefend. Dit om tot een nog betere samenwerking te komen.
Het was een heel geslaagde avond, waarbij veel geoefend is en ook
veel geleerd is van elkaar.

UITHOORN
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