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Politiebureau 
in avond dicht
Uithoorn – Per 1 juni aan-
staande wijzigen de openings-
tijden van het politiebureau. De 
deur staat vanaf woensdag niet 
meer dagelijks open tussen ze-
ven uur in de ochtend en elf 
uur ‘s avonds, maar voortaan 
zijn bezoekers welkom tussen 
10.00 en 18.00 uur. Gekozen is 
om op de tijden dat er nauwe-
lijks mensen aan de balie ver-
schijnen te kiezen voor meer 
agenten in de wijken. “Er zijn 
te weinig bezoekers om deze 
openingstijden te handhaven. 
Wij denken dat het meer nut 
heeft om met meer blauw op 
straat te gaan”, aldus de agen-
ten in de uitleg op facebook. 
Ook voor het politiebureau in 
Aalsmeer gaan de nieuwe ope-
ningstijden gelden. Uiteraard is 
het mogelijk om een afspraak 
te maken en /of zwaardere za-
ken te bespreken buiten de 
nieuwe tijden. En telefonisch 
blijft de politie 24 uur per dag 
bereikbaar: 0900-8844, ano-
niem 0800-7000 en bij spoed 
112.
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Wij zijn met spoed op zoek naar een serieuze

Uithoorn: Omgeving Klaproos/Koekoeksbloem (160 kranten)

ook 50+ van harte welkom
Wij zijn met spoed op zoek naar een serieuze

Uithoorn: Omgeving Klaproos/Koekoeksbloem (160 kranten)

welkom

BEZORGER/STER

Uw kostbaarheden 
zijn goud waard!

Inkoop   Verkoop   Veiling
Verpanden   Beleggen

t.h.v. Coop supermarkt
Prinses Irenelaan, Uithoorn

Elke zaterdag 10:00 - 16:30 uur

www.goudwisselkantoor.nl

De Kwakel - Na het enorme suc-
ces van vorig jaar organiseert de 
Kwakelse Ondernemers Vereni-
ging wederom een gezellige Fair 
op ’t Fort in De Kwakel. Op zondag 
12 juni bent u tussen 14.00 uur en 
20.00 uur van harte welkom op deze 
sfeervolle locatie! Er zijn vele activi-
teiten voor zowel jong als oud. Di-
verse lokale ondernemers presente-
ren hun producten en diensten op 

de kramenmarkt. De gehele middag 
zijn er optredens en demonstraties. 
Zo verzorgen dweilorkest ‘Dorst’ en 
rock-coverband de ‘Hucksters’ di-
verse optredens. Poldersport zorgt 
ervoor dat u kunt kanovaren op de 
Fortgracht. Gaat u liever lopen over 
water, dan is dit mogelijk in één van 
de zogenaamde aquarollen. Aan de 
kleinste kinderen is ook gedacht! 
Er zijn een springkussen, snoep-

kraam, poffertjeskraam en ijskraam 
aanwezig en de kinderen kunnen 
zich laten schminken. Vanzelfspre-
kend kunnen volwassenen ook vol-
op genieten van diverse hapjes en 
drankjes die ter plekke aangeboden 
worden. De Fortfair is geopend van 
14.00 tot 20.00 uur en de toegang 
is gratis! 

Foto: Dirk Plasmeijer

Zondag 12 juni Fortfair in 
De Kwakel

Uithoorn - Het blijft een uniek ge-
beuren: een echtpaar dat 65 jaar 
met elkaar getrouwd is. Echt briljant 
in alle opzichten want het overkomt 
niet iedereen. Dit moment in hun le-
ven ervaart het echtpaar Johan en 
Annie Piet-Korver. Zij zijn de ouders 
van Johan Piet junior, bekend van 
de naaimachinewinkel in de Dorps-
straat. Johan senior werd geboren 
op 10 augustus 1927 in Amstelhoek. 
Annie zag het levenslicht bijna pre-
cies een jaar later op 12 augustus 
1928 te Waverveen (Nessersluis). 
Na een poosje ‘verkering’ zoals dat 
toen heette trouwden ze op 17 mei 
1951 in Vinkeveen. Het kerkelijk hu-
welijk vond ook op die datum plaats 
in de Hervormde kerk aan de Clif-
fordweg te Waverveen. Uit het hu-
welijk werden drie kinderen gebo-
ren, een zoon en twee dochters. In-
tussen genieten zij van zeven klein-
kinderen en tien achterkleinkinde-
ren. 

Na hun trouwen gingen Johan en 
Annie inwonen bij zijn moeder in 
Amstelhoek. Zij was weduwe want 
haar man Arie was net na de oorlog 
overleden. Arie Piet heeft de naai-
machinehandel opgezet. Hij was 
eerst vertegenwoordiger van Sin-
ger en had een fi liaal in de Dorps-
straat in Uithoorn. Toen hij zelfstan-
dig verder ging kon hij daar niet blij-
ven en verhuisde naar Amstelhoek 
waar hij zich vestigde in een pand in 

de Mennonietenbuurt. Na het over-
lijden van Arie zette zijn zoon Johan 
samen met Annie de naaimachine-
handel voort. Zij hebben dat samen 
met veel passie en enthousiasme 
gedaan. Eerst nog in Amstelhoek, 
later keerden zij weer terug naar het 
huidige pand in de Dorpsstraat. In 
1977 nam Johan Piet junior de zaak 
over. Het is dus altijd tot op de dag 
van vandaag een echt familiebedrijf 
geweest in naaimachines, handwer-
ken en wol.

Genieten van de ‘oude dag’
Johan en Annie leerden elkaar na 
de oorlog kennen op de ijsbaan die 
toen was aangelegd op het Zijdel-
meer. De liefde voor elkaar bloei-
de op en ze zijn tot op de dag van 
vandaag elkaar trouw gebleven. Jo-
han senior is altijd nog actief met 
zijn hobby fi lmen (waar hij prijzen 
mee heeft gewonnen) en houdt 
ook van tuinieren (op het mooie en 
goed verzorgde dakterras boven de 
winkel achter de woning). Annie is 
een uitstekende gastvrouw, goed 
in koken en een geweldige zorg-
zame moeder voor haar kinderen, 
klein- en achterkleinkinderen. Sa-
men genieten ze van hun oude dag 
en rijden regelmatig met hun au-
tootje naar familie en vrienden. Zij 
zijn God dankbaar voor de vele ze-
geningen. Vanwege hun onwrikbaar 
geloof in de Almachtige vierde het 
echtpaar op woensdag 11 mei sa-

men met hun drie kinderen, klein- 
en achterkleinkinderen en genodig-
den hun briljanten bruiloft met een 
dankdienst in de Thamerkerk te Uit-
hoorn. De dienst werd geleid door 
ds. Beekman uit Noorden. Na de 
dienst was er in een feestelijke en-
tourage een receptie en gelegen-
heid het bruidspaar te feliciteren. 
Veel bekenden van het echtpaar lie-
ten zich daarbij niet onbetuigd. Vo-
rige week hebben ze in kleine fa-
miliekring de briljanten bruiloft on-
der elkaar gevierd met een gezellig 
etentje op een mooie locatie in Aar-
landerveen.

Dinsdag 24 mei kwam burgemees-
ter Dagmar Oudshoorn het bruids-
paar persoonlijk feliciteren en nam 
als cadeautje een fraai ingelijs-
te pentekening van het zicht op de 
Amstel en Uithoorn mee. Belang-
stellend als zij altijd is onderhield 
de ‘burg’ zich op een informele en 
gezellige manier met het bruids-
paar. Ter gelegenheid van het hu-
welijksjubileum was er namens de 
gemeente een fraaie bos bloemen 
bezorgd. Trots is het echtpaar ook 
op de felicitaties die zij van Koning 
Willem Alexander hebben ontvan-
gen. Bij alle felicitaties sluit ook de 
redactie van deze krant zich graag 
aan en wenst Johan en Annie nog 
veel plezier en een gezonde voort-
zetting van hun stevig gegrondves-
te huwelijk toe!

Johan en Annie Piet 
65 jaar getrouwd

De Kwakel - Het is alweer even 
geleden, maar dorpshuis de Quakel 
heeft een cheque mogen ontvangen 
vanuit het ING Nederland fonds. Na 
een periode waarin fl ink reclame is 
gemaakt voor het werven van stem-
men, waarvan het aantal uiteinde-
lijk doorslaggevend zou zijn voor 
het eindbedrag, kwam het bedrag 
uit op 2000 euro. Door de eerde-
re nominatie zou het minimale be-
drag al zeker 1000 euro zijn, maar 
de Kwakel zou de Kwakel niet zijn 
als er niet fl ink de best werd gedaan 
om dit bedrag wat hoger te doen la-
ten uitvallen. 
De ontvangen bijdrage is een wel-
kome bedrag voor ons dorpshuis, 
want de plannen om een van de za-
len een nieuwe look te geven zijn 
in gang gezet. De zaal waar voor-
heen de peuters hun intrek had-

den, gaat omgetoverd worden tot 
een “huiskamer”, waar na de ver-
bouw-, en vakantieperiode plannen 
zijn voor project “de Buurtkamer”. 
De Buurtkamer moet een ontmoe-
tingsplek worden voor mensen die 
behoefte hebben aan gezelligheid 
in de vorm van samen koffi e drin-
ken, een krantje en/of boekje lezen 
etc.. Er zal gelegenheid zijn voor het 
uitwisselen van (gebruikte) boeken 
door een boek mee te nemen uit de 
boekenkast, deze kosteloos te lezen 
en later weer om te ruilen voor een 
ander. Dit geheel zal door een aan-
tal vrijwilligers worden begeleid en 
op poten worden gezet. Een nieuw 
initiatief voor mensen die vaak al-
leen zijn en een beetje extra aan-
dacht zouden kunnen gebruiken. U 
gaat hier de komende tijd meer van 
horen.

Dorpshuis de Quakel 
ontvangt cheque

Niet overal 
vrij parkeren 
op en bij de 
Molenlaan
Uithoorn - Zaterdag 4 ju-
ni organiseert stichting Help 
de Zwerfkat een feestelij-
ke open dag aan de Thamer-
weg 61. Daar komen liefheb-
bers van de poezen en katers 
die in het ‘rusthuis’ zitten, op af. 
Probleem is dat er op de Tha-
merweg geen parkeerruimte is. 
Dus zal men dat in de omge-
ving moeten zoeken. In het arti-
kel over de open dag afgelopen 
woensdag 25 mei in deze krant 
stond vermeld dat men in het 
weekend op de ‘open terreinen’ 
van de diverse bedrijven de 
auto kan parkeren. Dat is niet 
juist!! Die terreinen zijn parti-
culier eigendom waar u de au-
to niet zomaar mag parkeren. 
Een waarschuwing is ook op 
zijn plaats voor de Molenlaan 
zelf. Er geldt voor beide kanten 
een parkeerverbod! Als u er wel 
langs de weg parkeert is er al-
le kans dat u een bon krijgt! Er 
zullen ongetwijfeld plekken zijn 
in de buurt waar men de auto 
voor korte tijd wel kan parke-
ren. Dat is even zoeken; het is 
niet anders.

Uithoorn - Met de VakantieBieb-
app heeft iedereen gratis toegang 
tot een omvangrijke selectie Neder-
landse e-books gedurende de he-
le zomer. Voor de jeugd gaat de Va-
kantieBieb al in juni open en de ti-
tels voor volwassenen zijn beschik-
baar vanaf juli. Er zijn dit jaar nog 
meer titels te downloaden, zestig in 
totaal, en er zijn handige leeftijds-
categorieën voor kinderen aan ge-
koppeld. Kinderen van 6-9 jaar 
kunnen bijvoorbeeld helemaal op-
gaan in het verhaal ‘Iep!’ van Joke 
van Leeuwen of raadsels oplossen 
en moppen lezen. Kinderen tussen 
9-12 jaar kunnen wegdromen bij de 
avonturen van Samuel en Tess in 
‘Mijn bijzonder rare week met Tess’ 
van Anna Woltz. Ook jongeren ou-
der dan twaalf jaar kunnen een keu-
ze maken uit diverse leuke e-books 
en mogen misschien al een enkel 
volwassen boek lezen. 

Volwassenen
Niet alleen voor kinderen biedt de 

VakantieBieb-app uitkomst, ook 
volwassenen komen vanaf juli aan 
hun trekken en hebben de moge-
lijkheid om dertig titels te downloa-
den. Romans, spannende en infor-
matieve boeken, voor ieder wat wils. 

‘Cruise’ van Suzanne Vermeer
De app is gratis te downloaden op 
een tablet of smartphone via de App 
Store of Google Play Store. De gese-
lecteerde boeken komen in de boe-
kenkast in de app te staan. Na het 
downloaden is voor het lezen van 
de e-books geen internetverbinding 
meer nodig. Ideaal dus voor vakan-
tie.
Kinderen en volwassenen met dys-
lexie kunnen een deel van de e-
books in een aangepast lettertype 
lezen (ePub-versie). ‘[Mijn dochter] 
(11) heeft dyslexie, wil nooit boeken 
lezen, maar leest nu voor het eerst 
zelf op de iPad! – een blije moeder.’ 
VakantieBieb kinderen: 1 juni t/m 
31 augustus 2016 en voor volwas-
senen: 1 juli t/m 31 augustus 2016.

VakantieBieb: hèt zomercadeau 
van de Bibliotheek
Gratis e-books op smartphone of 
tablet voor iedereen
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www.uithoorn.nl
www.twitter.com/Gem_Uithoorn
7 dagen per week, 24 uur per dag

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

Klant Contact Centrum 
Zonder afspraak:
ma., di., do.  08.30-17.00 uur
woensdag 08.30-20.00 uur
vrijdag 08.30-12.00 uur

Burgerzaken (reisdocumenten, 
rijbewijzen en verklaringen)
Met afspraak:
ma., di., do. 08.30-14.00 uur
woensdag 08.30-13.00 uur 
 17.00-20.00 uur
vrijdag  08.30-12.00 uur
Zonder afspraak:
woensdag 13.00-17.00 uur

Sociaal loket 
(Wmo, jeugd, werk & inkomen)
Telefonisch (0297) 513111 
en met afspraak::
ma., di., do.  08.30-14.00 uur
vrijdag 08.30-12.00 uur

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

Informatiecentrum 
Dorpscentrum
Dorpsstraat 15 Uithoorn
(0297) 513111
dorpscentrum@uithoorn.nl
di. t/m vr. 13.00-17.00 uur

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

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

Commissievergaderingen
Kijk voor actuele commissievergade-
ringen en informatie over de raad op 
www.uithoorn.nl/bis
Twitter: www.twitter.com/RaadUithoorn

Burgemeester of 
wethouder spreken?
U kunt een afspraak maken via 
hun secretaresse: 0297-513151. 
U kunt ze ook een e-mail sturen 
met uw vraag of opmerking:
dagmar.oudshoorn@uithoorn.nl
marvin.polak@uithoorn.nl
ria.zijlstra@uithoorn.nl
hans.bouma @uithoorn.nl

Redactie
Team Communicatie
gemeentepagina@uithoorn.nl

COLOFON

Gemeente Uithoorn

OFFICIËLE MEDEDELINGEN EN BEKENDMAKINGEN
De offi ciële mededelingen en bekendmakingen zijn een wekelijkse publicatie 
van de gemeente Uithoorn. In deze rubriek staan offi ciële mededelingen en 
bekendmakingen die voor u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouw-
plannen of verkeersbesluiten bij u in de buurt. Bovendien wordt vermeld waar 
u de plannen kunt bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. Helaas 
is het niet altijd mogelijk om moeilijk leesbaar taalgebruik te vermijden. Mocht 
u vragen hebben over de rubriek, belt u dan gerust met Publiekszaken, tele-
foon 0297 513111, of u kunt mailen naar gemeente@uithoorn.nl. U kunt de 
offi ciële mededelingen en bekendmakingen ook vinden op www.uithoorn.nl.

PROCEDURE 
Ter inzage
Stukken die ter inzage liggen kunnen door iedereen worden ingekeken. De 
stukken liggen ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum (Laan van 
Meerwijk 16) tijdens de openingstijden. Alleen wanneer dat is aangegeven 
liggen de stukken ook ergens anders ter inzage zoals bij de openbare biblio-
theek De Hoeksteen of dorpshuis De Quakel. De openingstijden van het ge-
meentelijk informatiecentrum en de openbare bibliotheek kunt u vinden in 
de colofon. 
Zienswijzen
Zienswijzen kunnen door iedereen kenbaar worden gemaakt. Dit moet schrif-
telijk worden gedaan bij burgemeester en wethouders van Uithoorn (Laan 
van Meerwijk 16) tenzij anders vermeld.
Bezwaren
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden be-
zwaar indienen. Bezwaren moeten voorzien zijn van motivatie en schriftelijk 
worden ingediend bij burgemeester en wethouders van Uithoorn (Laan van 
Meerwijk 16) tenzij anders vermeld. Voor het verstrijken van de bezwaarter-
mijn moet het bezwaarschrift zijn ingediend. Een bezwaarschrift heeft geen 
schorsende werking. Dit betekent dat de vergunning voor het verstrijken van 
de termijn al kan zijn uitgevoerd (met het risico dat het eventueel weer onge-
daan moet worden gemaakt).
Voorlopige voorzieningen
Om ervoor te zorgen dat er geen gebruik wordt gemaakt van de vergunning, 
kan een voorlopige voorziening worden aangevraagd. Het aanvragen van 
een voorlopige voorziening kan bij de sector bestuursrecht van de arron-
dissementsrechtbank (voorzieningenrechter) via het adres: Postbus 75850, 
1070 AW in Amsterdam. Een verzoek om een voorlopige voorziening moet 
ook een motivatie bevatten. Voor het aanvragen van een voorlopige voorzie-
ning worden door de rechtbank kosten in rekening gebracht. 
Beroep
Wij maken u erop attent dat u op grond van de Algemene wet bestuursrecht 
binnen zes weken na verzending van onze beslissing in beroep kunt gaan 
bij de sector bestuursrecht van de Rechtbank, Postbus 75850, 1070 AW Am-
sterdam. Voor de behandeling van het beroepsschrift door de rechtbank wor-
den u griffi ekosten in rekening gebracht. Een dergelijk beroepsschrift heeft 
geen schorsende werking. Wel bestaat de mogelijkheid om de president van 
de rechtbank in Amsterdam te verzoeken een voorlopige voorziening te tref-
fen. Een gemotiveerd verzoekschrift kunt u daartoe tot hem richten. Voor het 
in behandeling nemen van een dergelijk verzoekschrift worden u kosten in 
rekening gebracht.

DIGITALE BEKENDMAKINGEN
Een aantal bekendmakingen (verordeningen en verkeersbesluiten) worden 
niet meer gepubliceerd in De Nieuwe Meerbode. Per 1 januari 2014 heeft de 
overheid een verplichting gesteld om Algemeen verbindende voorschriften, 
uitsluiten digitaal bekend te maken. U kunt de volledige teksten van verorde-
ningen en verkeersbesluiten alleen nog digitaal inzien via  www.offi cielebe-
kendmakingen.nl U kunt zich daar ook inschrijven voor een e-mailservice om 
op besluiten uit de gemeente Uithoorn geattendeerd te worden.
Welke bekendmakingen vind ik op www.offi cielebekendmakingen.nl?
- Verordeningen 
- Verkeersbesluiten
- Ruimtelijke plannen (publicatie ook via de Gemeentepagina).

 TER INZAGE
Tijdelijk: 
- Noorddammerweg 33 (NL.IMRO.0451.WPNoordd33-VG01), Noorddammer-

weg 37-39 (NL.IMRO.0451.WPNoordd3739-VG01), Randweg 101 (NL.IM-
RO.0451.WPRandweg101-VG01), Randweg 105 (NL.IMRO.0451.WPRand-
weg105-VG01). Inzageperiode 6 mei 2016 tot en met 16 juni 2016. Inlichtin-
gen bij Publiekszaken, D. van de Pol (0297) 513111.

- Vaststelling wijzigingsplan “Drechtdijk 56”. Inzageperiode 3 juni 2016 tot en 
met 14 juli 2016. Inlichtingen bij Publiekszaken, D. van der Pol (0297) 513111.

- Ontwerpbestemmingsplan Vuurlijn 8 en ontwerpbesluit Hogere waarde (Wet 
geluidhinder). Inzageperiode 3 juni 2016 tot en met 14 juli 2016. Inlichtingen 
bij Publiekszaken, D. van der Pol (0297) 513111.

 INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING
De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van bezwa-
ren hiertegen is nog niet mogelijk.
De Kwakel
- Boterdijk 33, aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van een on-

derheide oprit en het vervangen van de bestaande brug. Ontvangen 24 mei 
2016.

- Jaagpad nabij 33, aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een 
stal. Ontvangen 15 mei 2016.

- Drechtdijk 89, aanvraag omgevingsvergunning voor de realisatie gesloten 
bronsysteem. Ontvangen 26 mei 2016.

- De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof, Park 
Krayenhoff, Buitendijks)

- Cartografi elaan 21, aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van 
een dakterras op de garage. Ontvangen 21 mei 2016.

 BESLISTERMIJN AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING VERDAGEN
Burgemeester en wethouders van de gemeente Uithoorn maken gebruik van hun 
bevoegdheid om op grond van artikel 3.9, lid 2 van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht de beslistermijn met 6 weken te verdagen voor de hierna te noe-
men aanvraag:
De Kwakel
- Banken 1, aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van een bed en 

breakfast in de voormalige hooischuur.

 VERLEENDE (OMGEVINGS-)VERGUNNINGEN
Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar/beroep maken. Hoe 
u dat moet doen leest u bovenaan in deze advertentie in het grijze kader.
Bedrijventerrein Uithoorn
- Burg. Van Meetelenstraat / Vinckebuurt, vergunning kabels en leidingen voor 

het uitbreiden en deels vervangen van gasleidingen. Bezwaar t/m 5 juli 2016.
De Kwakel
- Vuurlijn 51. Verklaring van geen bezwaar aan de Sport en Spel voor het orga-

niseren van het Sport en Spel weekend KDO van 20 t/m 22 mei 2016. 
- Iepenlaan 19, omgevingsvergunning voor het oprichten van een woning. Be-

zwaar: t/m 30 juni 2016.
- Boterdijk locatie 1 en 2, vergunning kabels en leidingen voor het aanleggen 

van drinkwaterleiding ten behoeve van nieuwbouw. Bezwaar t/m 5 juli 2016.
- Pastoor J. van Dijklaan, vergunning kabels en leidingen voor het vervangen 

van gasleidingen. Bezwaar t/m 5 juli 2016.
- Boterdijk 91, vergunning kabels en leidingen voor het vervangen van bestaan-

de elektriciteitskabel voor 4x150AL in verband met herhaalstoring. Bezwaar 
t/m 5 juli 2016.

- Linie 1d, aanvraag omgevingsvergunning voor het oprichten van een nieuwe 
woning. Bezwaar: t/m 7 juli 2016.

De Legmeer (Buitendijks, Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, 
Buitenhof, Park Krayenhof)
- Evenemententerrein Legmeer-West. Evenementenvergunning verleend aan 

Mico-Event voor het organiseren van een kofferbakmarkt op 22 mei, 19 juni, 
17 juli en 14 augustus 2016 van 9.00 – 16.00 uur. Bezwaar t/m 24 juni 2016

- Evenementenvergunning verleend aan V.O.F. Amstelland Festival voor het or-
ganiseren van het Amstelland Festival van 24 t/m 26 juni 2016.

- Ontheffi ng artikel 35 Drank- en Horecawet verleend voor het schenken van 
zwakalcoholhoudende dranken tijdens het Amstelland Festival van 24 t/m 26 
juni 2016. Bezwaar t/m 29 juni 2016.

Dorpscentrum
- Prinses Christinalaan 3. Evenementenvergunning verleend voor Kick-off 

Kunstkastjes Uithoorn op 28 mei 2016. Bezwaar t/m 9 juni 2016.
- Evenementenvergunning verleend voor Ibiza Night op de evenementenstei-

ger aan het Marktplein/Wilhelminakade op 4 juni 2016. Ontheffi ng artikel 35 

Drank- en Horecawet verleend aan de exploitant van Café de Gevel en Café 
de River voor het schenken van zwak-alcoholhoudende dranken tijdens Ibiza 
Night. Bezwaar t/m 11 juli 2016.

- Wilhelminakade 3 en 5. Evenementenvergunning verleend aan Stichting 
Werkgroep Horeca Uithoorn voor het evenement 1 jarig kade op 28 mei 2016. 
Ontheffi ng artikel 35 Drank- en Horecawet verleend aan Stichting Werkgroep 
Horeca Uithoorn voor het schenken van zwak-alcoholhoudende dranken tij-
dens het evenement 1 jarig kade. Bezwaar t/m 7 juli 2016

- Marktplein 11. Ontheffi ng voor het ten gehore brengen van geluid verleend 
aan V.O.F. Sjiek aan de Amstel tijdens het midsummernight dinner op 21 ju-
ni 2016. Ontheffi ng artikel 35 Drank- en Horecawet verleend aan V.O.F. Sjiek 
aan de Amstel voor het schenken van zwak-alcohol houdende dranken tijdens 
het midsummernight dinner. Bezwaar t/m 7 juli 2016.

- Dorpsstraat, Marktplein, Wilhelminakade. Evenementenvergunning verleend 
aan mevrouw Dalderup voor het organiseren van een Antiek, Curiosa en 
Kunstmarkt op 11 juni en 13 augustus 2016 van 10.00 tot 17.00 uur. Bezwaar 
t/m 8 juli 2016.

Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Evenementenvergunning verleend aan Stichting Kunstroute Zijdelveld voor 

het organiseren van de Kunstroute 2016 op Laan van Meerwijk 2 en het Zij-
delveld 17 t/m 70 op 28 en 29 mei 2016. Bezwaar t/m 4 juli 2016.

Zijdelwaard (Europarei)
- Europarei 3 - Ontheffi ng overig geluid voor UWTC, afdeling BMX voor de BMX 

wedstrijden op 29 mei 2016 en 18 september 2016. Bezwaar t/m 4 juli 2016.
- Straatsburgfl at – melding voor een tijdelijke uitweg voor GP Groot Infra na-

mens Woningstichting Eigen Haard van mei 2016 tot uiterlijk juli 2017.

 OVERIGE BEKENDMAKINGEN / UITHOORN - DE KWAKEL
- Vergunning verleend aan V.O.F. Amstelland Festival voor het plaatsen van 20 

tijdelijke reclameborden en spandoeken van 13 t/m 27 juni 2016 om bekend-
heid te geven aan het Amstelland Festival van 24 t/m 26 juni 2016. Bezwaar 
t/m 29 juni 2016

- Vergunning verleend aan Stichting Kunstroute Zijdelveld voor het plaatsen van 
20 tijdelijke reclameborden van 16 t/m 30 mei 2016 om bekendheid te geven 
aan de Kunstroute Zijdelveld op 28 en 29 mei 2016. Bezwaar t/m 28 juni 2016.

- Vergunning verleend aan Stichting Kunstroute Zijdelveld voor het plaatsen van 
20 tijdelijke reclameborden van 16 t/m 30 mei 2016 om bekendheid te geven 
aan de Kunstroute Zijdelveld op 28 en 29 mei 2016. Bezwaar t/m 28 juni 2016.

- Vergunning verleend aan Mico-Event voor het plaatsen van 15 tijdelijke recla-
meborden van 14 t/m 22 mei 2016 om bekendheid te geven aan de Kofferbak-
markt op het evenemententerrein Legmeer-West op 22 mei 2016. Bezwaar t/m 
30 juni 2016. 

- Verklaring van geen bezwaar voor Le Champion voor passage door de ge-
meente Uithoorn. Het betreft passage van de Decathlon Cycle Tour Amster-
dam op 12 juni 2016 tussen 12.00 uur en 14.45 uur.

- Vergunning verleend aan Centercom Buitenreclame voor het plaatsen van 20 
tijdelijke reclameborden van 10 t/m 23 mei 2016 om bekendheid te geven aan 
de opening van het winkelcentrum Zijdelwaardplein. 

- Vergunning verleend aan Centercom Buitenreclame voor het plaatsen van 20 
tijdelijke reclameborden van 3 t/m 17 juni 2016 om bekendheid te geven voor 
de oproep mening geven over de buslijn Uithoorn.

 VASTSTELLING WIJZIGINGSPLAN “DRECHTDIJK 56” 
Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken op grond van artikel 3.9a van 
de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend dat zij het wijzigingsplan ‘Drechtdijk 56’ 
met planidentifi catienummer NL.IMRO.0451.WPDrechtdijk56-VG01 ongewijzigd 
hebben vastgesteld.
Toelichting
Op 25 juni 2015 is het bestemmingsplan Landelijk Gebied – De Kwakel Tuinbouw-
gebied door de gemeenteraad van Uithoorn vastgesteld. De behoefte aan be-
drijfswoningen bij de gevestigde bedrijven in dit gebied is afgenomen. Hierdoor is 
de vraag ontstaan om vrijgekomen bedrijfswoningen om te zetten naar burgerwo-
ningen. In het bestemmingsplan is voor een aantal percelen in het woonlint een 
wijzigingsbevoegdheid opgenomen om deze bedrijfswoningen, met bijbehoren-
de gronden, te wijzigen naar de bestemming ‘Wonen’. Voor bovenstaand adres is 
verzocht om toepassing te geven aan deze wijzigingsbevoegdheid. Het verzoek 
past binnen de wijzigingsvoorwaarden.
Terinzage
Het wijzigingsplan en het vaststellingsbesluit liggen met ingang van 3 juni 2016 
gedurende zes weken ter inzage. Het wijzigingsplan is digitaal te raadplegen op 
www.ruimtelijkeplannen.nl. Daarnaast ligt het wijzigingsplan ter inzage in het ge-
meentelijk informatiecentrum in de hal van het gemeentehuis, Laan van Meerwijk 
16 te Uithoorn gedurende de openingstijden van het gemeentehuis. 
Beroep
Gedurende de termijn van terinzagelegging (3 juni 2016 t/m 14 juli 2016) kan te-
gen het vaststellingsbesluit beroep worden ingesteld door degenen die zich tijdig 
met zienswijze tot het college hebben gewend, belanghebbenden die aantonen 
dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest zich tot het college te wenden en een 
ieder als het gaat om een wijziging die het college heeft aangebracht in het vast-
gestelde plan ten opzichte van het ontwerp. Beroep moet schriftelijk worden inge-
steld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 
2500 EA ‘s-Gravenhage. Zij die beroep instellen kunnen tevens een verzoek doen 
tot het treffen van een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet worden gericht 
aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. 
Verdere procedure
Het vaststellingsbesluit treedt in werking met ingang van de dag na die waarop 
de beroepstermijn afl oopt, tenzij binnen de beroepstermijn een verzoek tot het 
treffen van een voorlopige voorziening is ingediend. Is een verzoek tot het treffen 
van een voorlopige voorziening ingediend dan treedt het vaststellingsbesluit niet 
in werking voordat op dat verzoek is beslist.
Uithoorn, 1 juni 2016

 TER INZAGE LEGGING ONTWERPBESTEMMINGSPLAN VUURLIJN 8 
 EN ONTWERPBESLUIT HOGERE WAARDE (WET GELUIDHINDER)
Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken bekend dat het ontwerpbe-
stemmingsplan Vuurlijn 8 met planidentifi catiecode NL.IMRO.0451.BPVuurlijn8-
OW01 en het ontwerpbesluit Hogere waarde (Wet geluidhinder) met ingang van 
vrijdag 3 juni 2016 gedurende zes weken ter inzage ligt.
Toelichting ontwerpbestemmingsplan 
De aanleiding voor het opstellen van een bestemmingsplan is het initiatief om op 
het perceel Vuurlijn 8 een tweede woning te realiseren. Het initiatief past niet bin-
nen het huidige bestemmingsplan. Om het initiatief mogelijk te maken, wordt een 
bestemmingsplanprocedure opgestart.
Ontwerpbesluit Hogere waarde (Wet geluidhinder)
Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken bekend, dat zij voornemens 
zijn tot vaststelling van een hogere grenswaarde van maximaal 55 dB als bedoeld 
in de Wet geluidhinder. Het verzoek heeft betrekking op het realiseren van een 
tweede woning op het perceel Vuurlijn 8 te De Kwakel. De verhoogde geluidbe-
lasting wordt veroorzaakt door het wegverkeer van de Koningin Máximalaan. Hier-
voor is een ontwerpbesluit opgesteld.
Ter inzage
Het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerpbesluit Hogere waarde liggen vanaf 
vrijdag 3 juni 2016 t/m donderdag 14 juli 2016 ter inzage en zijn digitaal te raad-
plegen op http://www.ruimtelijkeplannen.nl. Daarnaast liggen de stukken ter inza-
ge in het gemeentelijk informatiecentrum in de hal van het gemeentehuis gedu-
rende de openingstijden van het gemeentehuis.
Indienen zienswijze ontwerpbestemmingsplan 
Gedurende bovengenoemde termijn van zes weken kan een ieder zijn of haar 
zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan kenbaar maken aan de gemeente-
raad van de gemeente Uithoorn, postbus 8, 1420 AA Uithoorn. De gemeenteraad 
zal met inachtneming van eventuele zienswijzen, een beslissing nemen over de 
vaststelling van het bestemmingsplan.
Indienen zienswijze ontwerpbesluit Hogere waarde 
Gedurende bovengenoemde termijn van zes weken kan een belanghebbende zijn 
of haar zienswijze over het ontwerpbesluit Hogere waarde kenbaar maken aan het 
college van burgemeester en wethouders van de gemeente Uithoorn, postbus 8, 
1420 AA Uithoorn. Het college zal met inachtneming van eventuele zienswijzen, 
een beslissing nemen over het verzoek vaststelling hogere waarde.
Uithoorn, 1 juni 2016

 OPENBARE KENNISGEVING
Burgemeester en wethouders van Uithoorn brengen ter openbare kennis dat de 
jaarstukken 2015 van de gemeente Uithoorn vanaf heden in het gemeentehuis 
Laan van Meerwijk 16 en de openbare bibliotheek Alfons Ariënslaan 1, voor een 
ieder ter lezing is neergelegd.
De rekening is verkrijgbaar tegen betaling van de kosten, welke bedragen:
voor een programmarekening per stuk € 8,60
voor een productenrekening per stuk € 98,25
voor een volledig exemplaar van de bijlagen bij de rekening per stuk € 76,10

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

Op 2 juni start de consultatieronde (in-
formatie en reactie) over de Uithoorn-
lijn. Alle onderzoeken én de keuze van 
de stuurgroep staan vanaf 1 juni 2016 
op de website www.stadsregioamster-
dam.nl/uithoornlijn gepubliceerd. In 
de periode van 2 tot en met 29 juni kan 
iedereen reageren op het voorkeurs-
besluit van de stuurgroep en op alle 
deelonderzoeken. Op 1 juni worden 
een nieuwsbrief over het voorkeurs-
besluit en de deelonderzoeken, en al-
le onderzoeken zelf openbaar. 

Informatieve raadsvergadering
Op 8 juni om 20.00 uur vindt er een 
informatieve raadsvergadering over 
de Uithoornlijn plaats in de raadszaal 
van het gemeentehuis in Uithoorn. Tij-
dens deze bijeenkomst wordt aan de 
gemeenteraad informatie gegeven 
over het voorkeursbesluit, het proces 
en alle onderzoeksresultaten. Het is 
een openbare bijeenkomst, wat bete-
kent dat belangstellenden bij de bij-
eenkomst aanwezig mogen zijn. Houd 
er rekening mee dat er in de raadszaal 
beperkte plekken beschikbaar zijn. Tij-
dens deze informatieve bijeenkomst is 
het niet de bedoeling dat er wordt in-
gesproken. Wel kunt u tijdens de con-
sultatieronde schriftelijk uw reactie 
kenbaar maken bij de Stadsregio. Bij 
voorkeur via het mailadres uithoorn-
lijn@stadsregioamsterdam.nl of an-

ders via de post: Project Uithoornlijn, 
p/a Stadsregio Amsterdam, postbus 
626, 1000 AP Amsterdam. 
Bij de besluitvormingsprocedure na 
de zomer wordt uiteraard voldoende 
ruimte geboden aan belangstellenden 
voor mondelinge inspraak. 

Inloopbijeenkomst Thamerkerk
Voor alle belangstellenden wordt daar-
naast een informatieve inloopsessie in 
de Thamerkerk georganiseerd, op 13 
juni van 17.00 tot 21.00 uur. Ook op 
deze bijeenkomst gaat het om infor-
matie over het voorkeursbesluit, het 
proces en alle onderzoeksresultaten. 
Zoals hierboven al is beschreven, is 
schriftelijk reageren mogelijk.

Besluitvorming
Alle reacties die binnenkomen, wor-
den gebundeld en voorzien van een 
reactie in een reactienota. Daarin 
wordt per opmerking aangegeven in 
hoeverre deze nog leidt tot aanpas-
sing van de plannen, nader onderzoek 
enzovoorts. Deze reactienota wordt 
meegenomen in het uiteindelijke voor-
stel naar de gemeenteraad. Besluit-
vorming door de gemeenteraden van 
Uithoorn en Amstelveen, de Regio-
raad van de Stadsregio Amsterdam 
en Gedeputeerde Staten van Noord-
Holland zal plaatsvinden in het najaar 
van 2016.

Start consultatieronde 
Uithoornlijn

Uitnodiging Uithoornse 
Veteranendag 2016
Burgemeester Dagmar Oudshoorn-
Tinga nodigt alle Uithoornse vetera-
nen uit voor de lokale veteranendag. 
U bent op woensdag 1 juni vanaf 
19.45 uur welkom in het gemeente-
huis, Laan van Meerwijk 16. Het offi -
ciële deel begint om 20.00 uur. 
Dagmar Oudshoorn-Tinga spreekt 
de veteranen toe en plaatst als eer-
ste een persoonlijke boodschap met 
Witte Anjer op de “Wall of Honour”. 

Ook u kunt daarna uw persoonlijke 
boodschap achterlaten. Onder het 
genot van een hapje en een drank-
je kunt u met elkaar van gedach-
ten wisselen. In het gemeentehuis 
is ook een kleinschalige tentoonstel-
ling rondom de tweede wereldoorlog 
ingericht. Van 1 juni tot en met 23 ju-
ni kunt u zelf een boodschap achter-
laten op de Wall of Honour in de hal 
van het gemeentehuis.



Winkelcentrum Zijdelwaard, een verrijking voor Uithoorn

Colofon Gemeente Uithoorn, Laan van Meerwijk 16, 1423 AJ Uithoorn, Postbus 8, 1420 AA Uithoorn Opdrachtgever Gemeenteraad Uithoorn  
Concept & redactie Merktuig, Amsterdam Fotografie Gemeente Uithoorn Meer weten Over inspreken, raadsvergaderingen en de gemeenteraad?  
Kijk op www.uithoorn.nl of neem contact op met de griffie, via (0297) 51 39 63 of griffie@uithoorn.nl

R A A D S A G E N D A

Datum: 2 juni 2016 
Aanvang: 19.30 uur
Vorm: raadsvergadering

1   Opening, agenda 19.30 uur*

2   Inspreken burgers

3   Vragen van raadsleden, 
beantwoording door  
college 19.35 uur

4   Evaluatie Rekenkamer- 
vervolg 19.40 uur

*Let op: de tijdsduur per  
onderwerp is een inschatting. 
De eerstvolgende  
raads vergadering is op 
donderdag 30 juni 2016.  
Alle commissievergaderingen 
vinden plaats in de week  
van 13 jnui 2016.
Op www.uithoorn.nl kunt  
u vergaderingen van de 
gemeenteraad terugluisteren. 
Volg ons op Twitter 
@RaadUithoorn.

Het duurt even, maar dan  
heb je ook wat. Een prachtig  
gemoderniseerd winkel
centrum. Met veel ruimte 

en lichtinval. Diverse  
winkels en fijne horeca
gelegenheden en gratis  
parkeergelegenheid.  

Kijk voor meer informatie op www.uithoorn.nl. Volg de raad op Twitter, via @RaadUithoorn

De Gemeenteraad van  
Uithoorn informeert u  
over zijn activiteiten

Het ging niet zonder slag of stoot, de realisatie 
van winkelcentrum Zijdelwaard. Bijna twaalf 
jaar heeft het geduurd, maar 20 mei was  
dan eindelijk de feestelijke heropening. 
Raadslid Jan Mollema van de PvdA was vanaf 
het eerste uur bij het project betrokken. 
“Ik ben trots op wat ze er hebben neergezet 
en ontzettend blij voor de winkeliers.”

“Dat ze ondanks alle tegenslag zijn gebleven...  
Wat heb ik daar veel respect voor.”

“Door goed naar elkaar te luisteren, 
kun je samen prachtige dingen realiseren. 

Kijk maar naar Zijdelwaard!”

Jan Mollema is blij met  
het resultaat, maar wat 
heeft het lang geduurd... 
“De bewoners van de  
aanliggende straat hebben 
zich erg tegen het plan  
verzet. Ze wilden de groene 
strook tussen hun huis en 
dat van het winkelcentrum 
koste wat kost behouden. 
Net als voldoende parkeer

gelegenheid voor hun eigen 
auto’s,” zegt het raadslid.  
De bewoners hebben het plan 
tot aan de Hoge Raad aan
gevochten. Een strijd die  
bijna tien jaar heeft geduurd. 
Al waren er meerdere  
tegenslagen. “Plannen die 
bijvoorbeeld op het laatste 
moment moesten worden 
afgeblazen omdat ze uit
eindelijk toch te begrotelijk 
waren,” licht Mollema toe. 
Gelukkig kwam er drie jaar 
geleden eindelijk een plan 
waar de bewoners mee  
konden leven en dat ook 
binnen de begroting paste!

Dat is politiek
Jan Mollema is een door  
de wol geverfde politicus. 
Al sinds 1997 lid van de  
Gemeenteraad. Eerst als 
fractieassistent, vervolgens 
als raadslid en al snel als 
voorzitter van de PvdA. 
Twee jaar geleden deed  
hij een stapje terug.  
Sindsdien is Mollema  

Jan Mollema, PvdA

weer ‘gewoon’ raadslid.  
Een man met een groot sociaal 
empathisch ver mogen.  
Een eigenschap die past  
bij zijn partij. “In de raad 
kan ik echt iets voor mensen 
betekenen. Het stelt me  
in staat om over bepaalde 
zaken mee te beslissen.”  
Dat beslissen gaat niet altijd 
zonder slag of stoot getuige 
het project Zijdelwaard.  
Helemaal niet in een plaats 
als Uithoorn waar de in
woners veel inspraak hebben. 
“Maar dat vind ik juist  
zo mooi aan Uithoorn.  
Alles gaat in nauw overleg 
met de inwoners. Door goed 
naar elkaar te luisteren  
en elkaar te helpen, kun  
je samen prachtige dingen  
realiseren. Daar is  
Zijdelwaard een goed  

voorbeeld van,” zegt de  
PvdA’er met een glimlach.

Gratis parkeren
De politicus is met name 
trots op de gratis parkeer
gelegenheid voor de bezoekers 
van Zijdelwaard. “Daar hebben 
we ons als fractie hard  
voor gemaakt en dat is  
gelukt!” Daarnaast vindt  
hij het prachtig.  
“De robuuste stenen en  
het licht geven het winkel
centrum zoveel allure.  
Ik winkel er praktisch  
elke dag, zo mooi vind ik 
het,” zegt hij met een grijns. 
“We hebben als raad echt 
meegeholpen om hier iets 
indrukwekkends neer  
te zetten.” De winkeliers  
zijn al even gelukkig.  
“Je ziet ze er gewoon  
stralend rondlopen. Dat ze 
ondanks alle tegenslag  
zijn gebleven... Wat heb ik 
daar veel respect voor.” 

BIG L JEANS AALSMEER | JOIN FASHION | WWW.BIGL.NL
ZIJDSTRAAT 61, AALSMEER | MAANDAG T/M ZATERDAG | TEL: 0297 321177

MAGAZIJN VERKOOP

250€

9,95 12,95 19,95* 14,95 34,95 49,95*

5€

29,95 44,95 59,95*

10€

39,95 49,95 69,95* 49,95 59,95 79,95*

BIG L RUIMT OP VOOR DE AANKOMENDE NIEUWE COLLECTIES!

*VOORBEELD PRIJZEN, NOG MEER AANBOD IN DE WINKEL.

ALLE JEANS/JASSEN/T-SHIRTS/SHORTS
G-STAR / VILA / PALL MALL / JACK&JONES / LTB / NAME IT / PETROL / ONLY / VERO MODA

750€ 20€

A.S. DONDERDAG 10.00-18.00      VRIJDAG 10.00-21.00      ZATERDAG 10.00-17.00

NU NOG MEER ARTIKELEN TOEGEVOEGD!
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Anselmusstraat 19
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mobiel 06-53847419
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advertentieverkoop:
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redactie:
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tel. 0297-341900
Fax 0297-342900

Uitgave van:
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht

129e jaargang

oplagE: 14.900

ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren 
op artikelen of zijn mening te geven 
op ontwikkelingen die spelen bin-
nen de gemeente. Uw ingezonden 
brief dient echter ondertekend te 
zijn met naam en adres, telefoon of 
e-mailadres. De redactie behoudt 
het recht brieven in te korten of te 
weigeren.

let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op 
attent, dat door ons in deze krant 
geproduceerd advertentie-, foto-, 
en/of tekstmateriaal niet beschik-
baar wordt gesteld aan derden. 
Dus ook niet per e-mail, fotokopie 
of anderszins zonder uitdrukkelijke, 
schriftelijke toestemming van de 
uitgever!

www.mEErbodE.nl

sinds 1888

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

APotHeek
Apotheek Thamer Heijmanslaan 5 
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 Uithoorn-
Aalsmeer, 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
Praktijk voor Eerstelijns-
psychologie Nes a/d Amstel
Mw. drs. C. de Klerk, 
gezondheidszorgpsycholoog 
(BIG geregistreerd) 
tel. 0297-582706 / 06-44222810 
psychoprakt@hetnet.nl
www.psychoprakt.nl

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. Behandel-
aanbod o.a. CGT, EMDR, ACT,
mindfulness, muziektherapie 
Pr. Margrietlaan 86c Uithoorn,  
www.psychologen-uithoorn.nl

INFORMATIEF

Weekagenda 
Vita Welzijn

wijksteunpunt Bilderdijkhof
Bilderdijkhof 1 Uithoorn

0297 567 209, 
www.vita-amstelland.nl

Alzheimercafé op 
donderdag 2 juni 
Thema: avond voor de mantel-
zorger. Deze avond zal er geen 
gastspreker zijn, maar zullen 
de bezoekers van het Alzhei-
mer Café met elkaar in gesprek 
gaan. Het uitwisselen van erva-
ringen geeft mantelzorgers van 
mensen met dementie grote 
steun. Aanvang 19.30 uur, einde 
21.00 uur. Zaal open vanaf 19.00 
uur, toegang is gratis

Voorlichtingsmiddag over 
veiligheid voor senioren
Op vrijdag 3 juni, aanvang 13.30 
uur, vindt er een voorlichtings-
middag plaats over veiligheid 
voor senioren!! Deze middag 
wordt georganiseerd i.s.m. Ei-
gen Haard en de politie. Wel-
kom, de toegang is gratis!!

Zumba-gold voor 55+ers 
Vanaf maandag 6 juni, van 
14.00-15.00 uur kunt u deel 
gaan nemen aan de Zumba-
gold o.l.v. Marjan Bakker. Kos-
ten: 24 euro voor 6 middagen.

We zijn op weg naar 
Liberty Island waar 
het Vrijheidsbeeld 
(Statue of Liberty ) 
staat. “Gelukkig” 
duurt de taxi rit een 
geruime tijd zodat ons 
“buffetje” even de tijd 
heeft om te zakken.

Eenmaal aangekomen in 
de haven van New York (lo-
wer Manhattan) zien we dat 
er enorme rijen aan mensen 
staan te wachten, we waren 
al gewaarschuwd maar von-
den het toch wel waard om 
dit te gaan bekijken daar het 
wel een van de bekendste 
symbolen van New York be-
treft. New York heeft het Vrij-
heidsbeeld van Frankrijk ge-
kregen als geschenk voor hun 
vriendschap en hun honderd-
ste verjaardag van de Ame-
rikaanse Onafhankelijkheids-
verklaring . Na bijna twee 
uur in de rij te hebben ge-
staan (lijkt de Efteling wel!!) 
passeren we eindelijk alle 
controles en kunnen we de 
boot instappen naar Liberty Is-
land, op zich al een happe-
ning om in de haven te varen 
en hoe dichterbij je bij het Vrij-
heidsbeeld komt hoe indruk-
wekkender het wordt.  Van 
dichtbij is het nog veel gro-
ter dan we hadden verwacht, 
en na alle tassen etc. in een 
kluis te hebben gedeponeerd 
(mogen niet mee) en weder-
om een veiligheidsscan lopen 
we eindelijk rond bij die gro-
te dame. Je moet werkelijk je 
nek verrekken om naar boven 
te kijken want mevrouw is bij-
na 100 meter hoog en weeg 
zowat 250 ton!!! Buiten dat 
deze “dame” zeer indrukwek-
kend is, is het uitzicht naar de 
Skyline ook zeer de moete 
waard. We stappen de boot 
weer in op weg naar Ellis Is-
land dat in de 19e en 20e 
eeuw dienst deed als grens-
post voor immigranten die 
zich in Amerika wilden ves-
tigen. De immigranten kwa-
men per boot aan op Ellis Is-
land en moesten een medi-
sche keuring ondergaan voor-
dat zij wel of niet werden toe-
gelaten. Ondanks dat vele ge-
bouwen door een brand zijn 
verwoest werd in 1976 Ellis 
Island opengesteld voor pu-
bliek. Mijn gedachten gaan 
mijlenver weg en zie het voor 
me hoe de mensen hier aan-
komen en proberen een beter 
leven te krijgen voor hun ge-
zinnen en familie, ruw wordt 
ik gestoord door de golven 
die tegen de boot slaan en 
zie dat de Skyline al dichter-
bij komt. We liggen op bed 

na te genieten van een 
heerlijk diner in een ge-
weldig restaurant en pra-
ten na over deze enerveren-
de dag, wat een stad…. De 
volgende dag bezoeken we 
voor de laatste keer de kunst-
beurs en lopen de gangen in 
die we nog niet hebben be-
zocht. De ochtend levert he-
laas niets op en vol goede 
moed gaan we na de lunch 
weer verder, je weet nooit 
waar je tegenaan loopt. Het 
is al bijna donker en wij zitten 
in een cocktailbar een heer-
lijk glaasje wijn te nuttigen en 
praten na over de beelden en 
de kunst die wie die middag 
toch nog hebben gekocht. 
We kijken elkaar aan en 
proosten dat we zeer blij en 
tevreden zijn. We staan in de 
lift van het Empire State Buil-
ding en moeten naar de 86e 
verdieping. Zoals je mag ver-
wachten is het uitzicht feno-
menaal en werkelijk onge-
kend. Het Empire State Buil-
ding is het gehele jaar open, 
alleen bij veel bewolking is 
het niet aan te raden. Zelfs 
bij speciale gelegenheden of 
feestdagen wordt het gebouw 
helemaal in een kleur verlicht. 
Vlakbij het Empire State Buil-
ding heb je 5th avenue, het 
luxe shop walhalla van de 
“Rich and the Fame”… met 
merken zoals : Louis Vuitton, 
Cartier, Rolex, Gucci, Dolce 
& Gabanna, Prada, Versace 
en Jimmy Choo. De fi lm Gos-
sip Girl en Seks and The Ci-
ty heeft hier ook diverse opna-
mes gemaakt, en het beken-
de warenhuis Saks heeft hier 
een “fl agstore”. Wat een za-
ligheid al dat pracht en praal, 
ik geniet met volle teugen en 
denk even snel terug aan 
ons bezoek aan Macy’s  het 
grootste warenhuis van New 
York met elf verdiepingen!!! 
En wij zijn al blij met onze Be-
ijenkorf…… We zitten in het 
vliegtuig op weg terug naar 
Nederland, helaas want wat 
een geweldige stad is New 
York. We hebben veel gezien 
maar er is nog genoeg over 
om voor terug te gaan naar 
The City that Never Sleeps. 

Ida MiltenburgIda MiltenburgIda Miltenburg
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De Kwakel - Jl Donderdag was de 
jaarlijkse uitgaansdag van de oude-
ren van De Kwakel. Met een bus vol 
van 51 personen gingen we richting 
het Westland naar de druiventuin in 
Monster. 
Dat is een druiven museum waar al-
le druiven rassen worden gekweekt 
die in het vroegere Westland wer-
den geteeld. Na de koffie begon de 
rondleiding door een van de 200 
vrijwilligers die alle vertelde over de 
druiventeelt. De oude lage druiven 
serre s zijn daar weer in de originele 
manier zijn opgebouwd. De meeste 

vrijwilligers waren aan het druiven 
krenten een hels karwei waar ve-
le handen aan te pas komen. Voor-
al ouderen en waarvan veel dames 
van 60 t/m 75 jaar werken daar . Na 
de kassen werd er een film vertoond 
hoe het vroeger ging. Na de lunch 
gingen ze richting Schiedam naar 
het jenever museum. Ook daar een 
rondleiding en een uitleg over het 
bottelen van de jenever met daarna 
de proeverij waar gretig gebruik van 
gemaakt werd. Om ongeveer 17.30 
uur waren allen weer terug in De 
Kwakel.

Van Druif tot Jenever met 
de KBO De Kwakel

Uithoorn - In Uithoorn komen 30 
enthousiaste vrijetijdsfotografen uit 
de regio tweewekelijks bijeen om 
foto’s en thema’s rondom fotografie 
met elkaar te bespreken. 
Een van de vaste terugkerende on-
derdelen zijn de club- en rayon-
wedstrijden. Dit seizoen is het ge-
lukt om in de afdeling Kennemer-
land van de Fotobond de eerste 
plaats te bemachtigen! Een resul-
taat om trots op te zijn! De fotokring 
beoogt om naast gezellig samenzijn 
de kwaliteit van de foto’s te verbe-
teren door elkaar opbouwende kri-
tiek te geven. Ook nodigt de club 
tweemaal per jaar een gastspreker 
uit, vindt er een gastbezoek naar 
een andere fotoclub plaats, wordt 
werk van bekende fotografen be-
sproken en zijn er doe-avonden om 
de leden te inspireren. Dat de aan-
pak werkt en de fotografie van de 
leden verbetert, is ook terug te zien 
bij de landelijke bondsfotowedstrijd, 
waar de club elfde werd van de ruim 

160 deelnemende fotoclubs. Het ni-
veau spiegelt zich ook af in exposi-
ties die regelmatig in het gemeen-
tehuis van Uithoorn te zien zijn. Ook 
de wisseltentoonstelling bij de huis-
artenpraktijken De Waterlinie en 
De Amstel toont de variëteit bin-
nen de club. Betekent dit dat be-
ginnende fotografen niets te zoe-
ken hebben bij deze club? Welnee! 
Zij zullen veel kunnen leren, zon-
der op een cursus te zijn. Er is ruim-
te voor alle typen fotografie, waar-
bij de foto’s door de andere leden 
van goede feedback voorzien wor-
den, waardoor de leden elkaar in-
spireren en elkaar helpen door ken-
nis te delen. Meedoen aan club- 
en rayonwedstrijden mag, maar is 
geen verplichting. Aanstaand jaar 
zal de club haar 45-jarig bestaan 
vieren, door diverse openbare ac-
tiviteiten te organiseren. Meer we-
ten over de fotokring Uithoorn?  
www.fotokringuithoorn.nl 
Foto: Helen Witte

Fotokring Uithoorn wint 
rayoncompetitie

De Kwakel - Vrijdag 3 juni orga-
niseert de Activiteiten Commissie 
voor de derde keer een bierproef 
avond in het dorpshuis van De Kwa-
kel. Er zal in een ontspannen sfeer 
de mogelijkheid geboden worden 
om een aantal speciaal-biertjes te 
proeven en te beoordelen. Er kan 
een keuze gemaakt worden uit 6 
verschillende biertjes. 

Bierproefavond in De Kwakel

Uithoorn - Vader en dochter Kray-
vanger exposeren in het wijksteun-
punt Bilderdijkhof 1 te Uithoorn. Ni-
co Krayvanger is na zijn pensione-
ring begonnen met schilderen en 
heeft het zijn dochter Monica ge-
leerd. Beiden hebben hun eigen 
stijl. In het wijksteunpunt hangt 

een kleine selectie van hun schil-
derijen. Er is tevens een boek aan-
wezig met foto’s van andere schil-
derijen. Mocht u meer informa-
tie willen, dan kunt u contact op-
nemen met: Monica Krayvanger - 
m.krayvanger@gmail.com of via tel. 
06-52695664 na 17.00 uur.

Expositie ‘Zo Vader Zo Dochter’

De Kwakel - Ook dit jaar is Tavenu 
weer actief op basisschool De Zon 
in De Kwakel. Groep 4 en 5 krijgt tot 
de zomervakantie op woensdagoch-

Muziekles in groep 4 en 5 
van De Zon

tend muziekles van Rozemarijn van 
Egeren. Rozemarijn geeft Algemene 
Muzikale Vorming en dwarsfluitles 
bij Tavenu. Dankzij een schenking 

van de Kwakelse Veiling, kan Tave-
nu de muzieklessen van Rozema-
rijn ook aanbieden op De Zon. In de 
muziekles zingen de kinderen lied-
jes, er worden ritmes geklapt en ge-
speeld, en er wordt kennis gemaakt 
met verschillende instrumenten en 
orkestvormen. Iedere week komen 
er andere instrumenten aan bod, die 
de kinderen dan ook mogen uitpro-
beren. Twee weken geleden was dit 
de hoorn, zie de foto’s. Als de kinde-
ren graag door willen gaan met mu-
ziek maken en mee willen doen met 
het jeugdorkest van Tavenu, kunnen 
ze zich nu opgeven voor 4 proefles-
sen op een (blaas- of slag-) instru-
ment. Vanaf dit jaar is het ook mo-
gelijk om op steeldrum les te krij-
gen, zodat er een (jeugd-)steel-
bandgroep gevormd kan worden. 
De 4 proeflessen zullen in juni op 
dinsdag- of woensdagmiddag gege-
ven worden in het dorpshuis in De 
Kwakel. Kinderen die al (privé) les 
op een instrument hebben, kunnen 
zich ook opgeven voor het jeugdor-
kest om samen met leeftijdsgenoten 
in een orkestje muziek te maken. 
Wilt u informatie, stuur dan een mail 
naar tavenudekwakel@gmail.com.

Tijdens deze avond zal  “Zeemans-
koor Ahoy” uit Abcoude de sfeer 
verhogen met een tweetal optre-
dens. De toegang is gratis maar 
voor het proeven van 3 flesjes bier 
vragen wij een kleine vergoeding 
van 5 euro. Voor de niet-proevers 
onder ons is de bar van het dorps-
huis gewoon open. Aanvang 20.30 
uur en de zaal gaat om 20.00 uur 
open. Het adres is dorpshuis ‘De 
Quakel’, Kerklaan 16 te De Kwakel 
(0297-531528)

Geen krant?
0297-581698
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449 Inwoners ingeschreven voor 
collectieve inkoopactie zonnepanelen
Uithoorn - De veiling van de 
groepsaankoop zonnepanelen van 
SamenZonneEnergie heeft een fl in-
ke korting opgeleverd voor alle 
deelnemers. De groepsaankoop is 
georganiseerd door het onafhanke-
lijk consumentencollectief iChoosr 
en wordt ondersteund door de ge-
meente. 4.285 inwoners uit de pro-
vincie schreven zich in voor deze 
actie, waarvan maar liefst 449 inwo-
ners uit de gemeente Uithoorn. De-
ze deelnemers ontvangen uiterlijk 
27 mei een aanbod voor een com-
pleet zonnepanelensysteem met 
de scherpe prijs uit de veiling. Op 
22 juni vindt op het gemeentehuis 
een informatieavond plaats voor de 
deelnemers.

Succesvolle veiling         
De uiteindelijke prijs van een zon-
nepanelensysteem is door de suc-
cesvolle veiling gemiddeld 18% la-
ger dan de indicatieprijs bij inschrij-
ving. De scherpe prijs kan bij een 
groepsaankoop worden behaald 

door inkoopvoordeel van de leve-
rancier, maar bovenal door logis-
tiek voordeel. Doordat veel deelne-
mers uit dezelfde regio komen, kun-
nen de werkzaamheden goed wor-
den georganiseerd.
 
And the winner is… Sungevity!
Alle leveranciers die meebieden in 
de veiling doorlopen vooraf een uit-
gebreid kwalifi catieproces op basis 
van bedrijfsvoering, ervaring en fi -
nanciële stabiliteit. De veiling wordt 
gewonnen door de leverancier die 
het beste bod doet in de veiling. 
Sungevity is de winnende leveran-
cier van deze groepsaankoop en 
doet een kwalitatief hoogwaardig 
aanbod aan alle deelnemers.

Wie is Sungevity?
Sungevity is opgericht in de Ver-
enigde Staten en internationaal ac-
tief. Ze hebben tienduizenden zon-
nesystemen over de hele wereld ge-
installeerd. In Nederland doen ze 
dat sinds 2011, met het Amsterdam-

Open Dag 
Tuin Bram de Groote
Uithoorn - Het is groeizaam weer 
en dat is in de tuin goed zichtbaar. 
De voorjaarsbollen hebben plaats 
gemaakt voor de eerste zomerbloei-
ers: adderwortel, akelei, ratelaar, 
vingerhoedskruid en in de oevers 
bloeit de gele lis. Op dit moment 
staan er ook heel bijzondere soor-
ten in bloei zoals de Zweedse kor-
noelje en de zwartblauwe rapunzel. 
In de wei lopen weer jonge kalfjes.
De Open Dag op 5 juni valt samen 
met de Amstellanddag. Daarom is 
de Tuin van Bram is op deze dag 
open van 11 en 16 uur. De Tuin van 
Bram ligt op de hoek van de Boter-
dijk en Elzenlaan in Uithoorn. U kunt 
naar binnen via de zij-ingang tegen-
over de werkschuur van Landschap 
Noord Holland aan de Elzenlaan. 
Fietsen kunnen worden gestald bij 
de werkschuur. De toegang is gratis.

Word Slootjesexpert tijdens 
de IVN Slootjesdagen!
Regio - Weet jij wat er allemaal bij 
jou in de sloot leeft? Kom alles te 
weten over het waterleven en de 
waterkwaliteit in de Nederlandse 
sloten tijdens de IVN Slootjesdagen! 
Ga onder begeleiding van een Na-
tuurgids van IVN De Ronde Venen & 
Uithoorn op ontdekkingsreis in een 
sloot in de buurt op zaterdag 11 juni 
2016. Kinderen van 4 tot 12 en hun 
(groot)ouders kunnen hieraan deel-
nemen. Deze gratis ontdekkings-
reis start om 13.30 uur in het Wic-
kelhofpark in Mijdrecht, bij ingang 
De Walstro. De waterexcursie duurt 
ongeveer twee en half uur. Midden 
in het park zie je de IVN-vlag staan: 
daar is de verzamelplek. Tijdens de 
excursie ontdek je de onderwater-

wereld van de sloot. Je gaat beest-
jes vangen en op naam brengen en 
gebruikt daarbij een zoekkaart wa-
terdiertjes. Er is een gratis sloot-
bingo waarmee je een prijsje kan 
winnen. Vergeet niet om je laar-
zen aan te trekken! Enthousiast ge-
worden? Lees dan meer op de af-
delingswebsite en meld je aan via 
het speciale aanmeldformulier, zie: 
www.ivn.nl/afdeling/de-ronde-ve-
nen-uithoorn/activiteiten/waterex-
cursie-slootjesdag-2016 of geef je 
op bij Cindy Raaphorst per e-mail: 
j.mariaraaphorst@hotmail.com. 
Ben je nieuwsgierig naar IVN Sloot-
jesdagen in de rest van Nederland? 
Op https://slootjesdagen.ivn.nl vind 
je een overzicht van alle locaties.

REACTIE VAN EEN LEZER
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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 onderwer-
pen 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 verga-
dering 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 ver-
antwoordelijk voor de inhoud. Plaatsing door ons betekent 
niet dat onze redactie een standpunt inneemt.

 “We moeten met elkaar 
er de schouders onderzetten: 
ook wethouder Polak!”
Het is geenszins mijn bedoeling 
om problemen via de krant uit te 
vechten, maar wethouder Polak 
staat mij alleen te woord via de-
ze krant, dus dan maar op deze 
manier. Daarbij wil ik vermelden 
dat ik geen ambtenaar of politicus 
ben maar kroegbaas, dus zal ook 
in mijn eigen bewoordingen rea-
geren op het stukje dat hij vorige 
week in deze krant heeft laten zet-
ten. Ik zal het punt voor punt af-
lopen. Omzetderving, Intensief 
contact met de Gemeente, En-
thousiaste geluiden, De Ge-
meente heeft mij zoveel moge-
lijk willen faciliteren, Toegan-
kelijkheid, Drugsoverlast, Ge-
sprek met de wethouder ge-
weigerd, Evenementen en Ter-
rassen

Omzetderving: 
We hebben hier 6 maanden in een 
bouwput gezeten, 1 Juli waren de 
terrassen pas klaar i.p.v. eind April 
zoals de afspraak was. Hoe kan 
Polak nu ontkennen dat daar geen 
omzetderving door is geweest?

Intensief contact
Ja we hebben af en toe contact 
gehad met gemeente, maar daar 
is niks mee gedaan. Afspraken 
over o.a. inrichting van de kade 
zijn niet nagekomen. De gemeen-
te heeft slecht geluisterd. Bijvoor-
beeld hebben wij van tevoren aan-
gegeven, dat er fi ets en motor par-
keerplaatsen moesten komen in 
het zicht van de terrassen. Dat is 
ook toegezegd. Ik zie ze niet! Dun 
bebladerde bomen zouden er ko-
men, i.v.m. schaduw op het terras, 
de oude bomen zijn terug gezet. 
Ook zou er d.m.v. speciale con-
structies wielrenners afgeremd 
worden. Is niet gebeurd. Heel vaak 
hebben wij vragen gesteld, waar-
op het antwoord was: dat weten 
we nog niet. En er zijn nog vele 
andere kwesties, teveel om op te 
noemen.

Enthousiaste geluiden, 
zou kunnen, niemand ontkent dat 

het mooi is geworden, maar in niet 
alle gevallen effectief.

De gemeente heeft mij zoveel 
mogelijk willen faciliteren
Wat is er gedaan aan handha-
ving van het eenrichtingverkeer? 
Dagelijks rijden er nog auto’s te-
gen het verkeer in, en wat is er ge-
daan aan de wielrenners die met 
een rotgang over de kade en wan-
delpromenade rijden? Afgespro-
ken was dat daar maatregelen te-
gen genomen zouden worden. Le-
vensgevaarlijke situatie hier ’s zo-
mers. De politie zegt dat het niet 
duidelijk genoeg is aangegeven 
de gemeente zegt van wel, verder 
gebeurt er niks. En dan de arm-
leuningen, waarvan er 2 zijn ge-
plaatst? De gemeente heeft mij 
schriftelijk medegedeeld: 

Toegankelijkheid:
Dit is het schandalige antwoord 
wat ik van de Gemeente kreeg: 
U heeft aangegeven dat u de toe-
gankelijkheid onvoldoende vindt 
voor mensen die slecht ter been 
zijn om de trappen te gebruiken. 
Onlangs is een leuning geplaatst 
om de toegankelijkheid te verbe-
teren. Met deze actie zijn we naar 
ons idee voldoende tegemoet ge-
komen in uw verzoek. We vin-
den meer leuningen niet wense-
lijk in verband met de uitstraling 
en ruimtelijke kwaliteit van de om-
geving.Dit is maar één voorbeeld! 
Minder valide mensen die van het 
terras naar het toilet willen, moe-
ten 50 meter naar het einde van 
de trappen lopen, en dan 50 meter 
terug naar het Café en visa versa!

Drugsoverlast
Wat is er tegen de drugsover-
last gebeurd?  De wethouder zou 
eens met de GGD of Jellinek moe-
ten praten. Hij weet totaal niet wat 
er aan de hand is. Ik zou een af-
spraak hierover hebben gewei-
gerd?  Ik heb de problemen aan-
gegeven. Daar moet de gemeen-
te dan zelf maar actie op onder-
nemen, dat kan ik niet doen. De 

se IJburg als groen Europees hoofd-
kwartier. Sungevity heeft naam ge-
maakt met Remote Solar Design: 
een simpel maar zeer nauwkeu-
rig concept dat satellietbeelden ge-
bruikt om per adres de meest ideale 
opstelling van zonnepanelen te be-
rekenen. Directeur Frank Goovaerts 
streeft ernaar om mensen energie-
bewuster te maken en naar stra-
lende zonnepanelen op zoveel mo-
gelijk daken. ‘Dat kan alleen als de 
klanten tevreden zijn met hun eigen 
zonne-energie. Ik kijk er dan ook 
naar uit om iedereen die aan deze 
actie meedoet van een mooi en be-
trouwbaar zonnesysteem te voor-
zien,’ aldus Goovaerts.

Verduurzaming van de provincie
Dit is de vijfde groepsaankoop Sa-
menZonneEnergie in Noord-Hol-
land. Via eerdere groepsaankopen 
van SamenZonneEnergie zijn in de 
provincie al meer dan 65.000 zon-
nepanelen geplaatst. Gemeenten 
zetten dus via SamenZonneEnergie 

een grote stap in de verduurzaming 
van de provincie. Bovendien zullen 
de nieuwe zonnepaneleneigenaren 
de komende decennia aanzienlijk 
besparen op hun energierekening.

Kinderdisco Summer Party
Uithoorn - Op zaterdag 11 juni is 
de minidisco voor 4 t/m 7 jaar van 
Kids In The Mix van 16.00 – 17.30 
uur. De kinderdisco is van 19.00 – 
21.30 uur voor de kinderen van 8 
t/m 12 jaar in De Scheg – Uithoorn. 
Op vrijdag 17 juni is de minidisco 
voor 4 t/m 7 jaar van Kids In The Mix 
van 16.00 – 17.30 uur. De kinderdis-
co is van 19.00 – 21.30 uur voor de 
kinderen van 8 t/m 12 jaar in wijk-
centrum Westend – Amstelveen. 
Van elk verkocht kaartje gaat €0,50 
naar het goede doel ‘Day for Chan-
ge’. Day for Change is een stichting 
die zich inzet voor microfi nanciering 
voor ondernemers in ontwikkelings-

landen. Deze stichting wil een bij-
drage leveren aan de vermindering 
van armoede en ongelijkheid door 
kansen te creëren. Meer info zie:  
www.dayforchange.nl/microfinan-
ciering/besteding-opbrengst-7/
DJ Edwin van Happy Power ont-
vangt de kinderen en uiteraard zijn 
er binnen het thema schminken en 
glittertattoo’s.
Een entree kaartje voor de minidisco 
of de kinderdisco is bij Jamin Zijdel-
waard Uithoorn en bij wijkcentrum 
Westend in de voorverkoop verkrijg-
baar voor €3,50. Aan de deur voor 
€4,-. Of een VIP-kaart via www.
kidsinthemix.nl

“Shiatsu geeft mij rust van 
binnen”
Regio - Na enkele zware aandoe-
ningen kon Leny Bark alleen nog 
uitgeblust op de bank liggen. De 
vermoeidheid ging maar niet over. 
Tot ze iets geheel nieuws probeer-
de: shiatsu. Nu maakt Leny weer 
wandeltochten met haar hond. 
Twee hartinfarcten, stents in haar li-
chaam, een jaar heftige pijn en uit-
eindelijk een galsteenoperatie. Leny 
Bark (60) heeft het fl ink voor de kie-
zen gehad. En daarna was ze con-
stant extreem moe. “Ik had nergens 
meer energie voor. En ik was doods-
bang dat ik weer iets ernstigs man-
keerde. Ik kreeg angstaanvallen en 
moest angstremmers gaan slikken. 
Bovenop de cholesterolpillen die ik 
al had.” Leny zat in een neerwaart-
se spiraal en wist niet hoe ze daar 
uit moest komen. Tot ze in de krant 
een interview las met Petra van der 
Knaap, die zich in Aalsmeer had ge-
vestigd met haar San Bao Praktijk 
voor shiatsu massagetherapie. “Ik 
had nog nooit van shiatsu gehoord. 
Maar ik dacht: laat ik dat maar eens 
proberen.” Niet veel later lag ze op 
de mat waar de therapeute haar 
klanten behandelt. Een bijzonde-
re ervaring. “Ze legde iets warms 
op de littekens van mijn operaties. 
Daarna drukte ze zachtjes met haar 
duimen op verschillende plekken 
op mijn lichaam. Tussendoor luis-
terde ze steeds naar mijn polsslag. 
Het was heel ontspannend.” Shi-
atsu is een oosterse behandelwij-
ze om mensen van gezondheids-
klachten af te helpen. Een klacht – 
zoals pijn of vermoeidheid - bete-
kent in deze leer, dat er een blokka-
de zit in de energiebanen (‘meridia-
nen’) in het lichaam. Die blokkade 
(zeg maar: de oorzaak) zit niet altijd 
op de plek waar iemand de klacht 
ervaart. Neem bijvoorbeeld hoofd-
pijn. Dat kan ontstaan door een klap 
op je hoofd. Maar ook omdat je je 
schouders te veel aanspant. Of je 
bovenbenen. De shiatsutherapeut 
spoort de blokkades op en laat de li-
chaamsenergie weer stromen, zodat 

de klacht verdwijnt. “Het geeft mij 
rust van binnen”, zegt Leny. “Ik was 
heel druk. Als ik bij Petra geweest 
ben, voel ik me heerlijk. De pijn in 
mijn armen en benen is niet hele-
maal weg, dat komt door de choles-
terolmedicijnen. Die zijn heftig voor 
je spieren. Maar ik heb mijn ener-
gie terug. In elk geval voldoende om 
de dingen te doen die ik leuk vind. 
Ik kan weer fi etsen en zwemmen. Ik 
loop weer met de hond. Alles wat 
ik zo lang heb moeten missen.” Ze 
hoeft geen angstremmers meer te 
slikken, en angstaanvallen heeft ze 
niet meer. Maar aan stoppen met 
shiatsu denkt ze voorlopig niet. “Het 
doet mij lichamelijk en geestelijk zo-
veel goed, ik ga er lekker mee door.” 
Shiatsu massagetherapie wordt ver-
goed door de zorgverzekeraar mits 
je een aanvullend pakket hebt. Meer 
weten of een afspraak maken? 
www.sanbaopraktijk.nl

Geen oplossing die 
containers!
Er zit mij iets dwars en ik hoop 
van harte dat U bereid bent daar 
een stukje in Uw krant aan te 
besteden,want ik ben namelijk 
niet de enige.
Het betreft het omruilen van de 
containers,van restafval naar 
plastic,volgens mij,en anderen met 
mij,is hier niet echt over nage-
dacht door de gemeente,mijn punt 

is,dat wanneer je al wat ouder bent 
of slecht ter been of fl inke rug-
klachten hebt,het een probleem 
is om de,veelal zware,vuilniszak 
naar de ondergrondse container 
te brengen,een volle rolcontai-
ner 2-4 zakken is toch makkelij-
ker want die kun je meetrekken,en 
een zak plastic is heel wat lichter 
om te dragen.

Hoopt de gemeente soms dat ie-
dereen nu opeens fanatiek plas-
tic gaat verzamelen?Dat werd al 
niet gedaan dus dat zie ik hier-
door echt niet veranderen en wat 
te doen met het kleine tuinafval?
Dit zal voor veel mensen een pro-
bleem worden om met die zware 
zakken te gaan slepen,vooral ook 
omdat de ondergrondse contai-
ners best wel verspreid zijn ge-
plaatst moeten sommige mensen 
best wel een stuk lopen met hun 
zware vuilniszak,waarom geen on-
dergrondse container voor het 
plastic,dat was logischer geweest 

en minder zwaar,daarbij komt nog 
dat je zelf moet bellen als de con-
tainer vol is en dan moet je de zak 
weer mee naar huis slepen want 
die mag je natuurlijk niet laten 
staan,nou ik zie het al helemaal 
gebeuren,net als bij de fl ats,het 
zal gewoon gedumpt worden want 
niemand gaat heen en weer zeu-
len met een zware vuilniszak,deze 
klacht is niet alleen van de Kwakel 
maar ook uit Uithoorn,dit is echt 
een hele stomme actie,sorry!

Ineke Cummins 
uit Uithoorn

politie heeft tegen mij gezegd dat 
wat in de horeca gebeurt is voor 
de verantwoording van de horeca 
zelf. Ik houd m’n zaak schoon. Hoe 
kan je monitoren als er geen boa’s 
in het weekend mogen werken, en 
de politie heel  ergens anders van-
daan komt, of dat er niet genoeg 
mensen zijn?

Een gesprek met de 
wethouder geweigerd
De eerste aanvraag van mijn kant 
is van 5-2-2016. Ik kreeg ande-
re mensen te spreken, maar niet 
de wethouder. Toen ik uiteindelijk 
aan bleef dringen, en aangaf dat 
ik graag hier op de kade, en voor 
’s middags 15.00 u. de afspraak 
wilde, werd de afspraak gemaakt 
op het gemeenthuis om 15.00 uur. 
Daarna werd er een afspraak ge-
maakt om 10.00 uur maar op het 
gemeentehuis. 2  maanden lang 
een afspraak willen en dan dit? 
Volgens mij had de wethouder 
ruim 2 maanden de tijd gehad 
e.e.a. te regelen. De afspraak had 
voor mij geen waarde als deze op 
het gemeentehuis moest plaats-
vinden. Ik was er na alle moei-
te eerlijk gezegd wel klaar mee. 5 
min. lopen en een gesprekje van 
15 min. was teveel voor deze wet-
houder. Wat had ’t nog voor zin?  
Hoe kan je aan ’t lijntje gehouden 
worden. Ook de vragen van deze 
krant werden niet beantwoord!

Evenementen. 
Ja er is aangegeven dat er moge-
lijkheden zijn voor het evenemen-
tenbeleid. Maar dat was niet de 
vraag. Ik ben zelf bij de ontwik-
keling van het evenementenbe-
leid van de gemeente betrokken 
geweest, dus dat weet ik ook wel. 
De vraag is: voor wat betreft de 
Harleydag met in 2012, 1800 Har-
ley’s en 10.000 bezoekers, (nu de 
All American Sunday) waar kan ik 
op deze kade de motoren en au-
to’s kwijt? Volgens veel mensen 
een heel leuk evenement hier op 
de kade. Er is ook totaal geen par-
keerplaats meer. Dat ben ik dus 
ook kwijt!  En dat geldt niet al-
leen voor de evenementen, par-
keren is een heel groot probleem 
geworden, dat heb ik aangegeven. 
Dus de motorrijders waar ik 17 jr 
mee bezig ben, zijn we ook kwijt 
want kunnen niet meer parkeren. 
Evenmin als passanten met de au-
to! Aalsmeer roest niet ’n heel leuk 
evenement, wilde hier koffi e ko-
men drinken,  ong. 200 oldtimers, 
brommers motoren en auto’s, die 
gedurende de hele dag langsko-
men, kan ook niet. Harley dealers 
die een paar keer per jaar langs-
komen voor koffi e en een brood-
je, zitten nu om de hoek, want hier 
kunnen ze niet parkeren! Ik geef 
maar even e.a. aan!

Terrassen. 
Dat de terrassen geen eigendom 
van de gemeente zijn, (inmiddels 
weet ik dat de gemeente wel ju-
ridisch eigenaar is) de afspraak 

was dat de gemeente de terras-
sen zou gaan verhuren! Nu heb-
ben ze een projectontwikkelaar in 
de arm genomen, die nu ook ei-
genaar is van de terrassen, en een 
huur vraagt die niet op te brengen 
is. Misschien 10 jaar geleden, in 
de drukke tijden, maar er is heel 
veel veranderd in de laatste ja-
ren. En nu scheept de gemeente 
ons op met een projectontwikke-
laar die allerlei problemen schept. 
Kijk naar Confusius en de Schans-
kerk, en de jachthaven die er dit 
jaar al zou zijn. En de betreffen-
de persoon met wie we te maken 
hadden is vertrokken! Verder mag 
de wethouder mij een getekend 
huurcontract tonen, want er is niet 
één van mijn collega huurders, die 
een huurcontract heeft getekend. 
Dus over welke overeenstemming 
heeft de wethouder het? In het 
huurcontract staat dat: kosten van 
gebruikersdeel van de onroerend-
goedbelasting, alsmede eventue-
le precariorechten, baatbelastin-
gen, rioolrechten, vuilophaalkos-
ten zuiveringslasten en milieuhef-
fi ngen voor de huurder zijn, inclu-
sief verzekeringen en vergunnin-
gen! Waar heeft de wethouder het 
over, hij heeft niet eens het huur-
contract gelezen blijkbaar. En dan 
zegt de heer Polak, dat ’t alleen mij 
niet is gelukt! Niemand heeft ge-
tekend! Daarbij komt ook dat ik 
v.a. Januari 2013 bezig ben ge-
weest met de vraag wat de afme-
tingen en huur van het terras gaan 
worden, elke keer antwoord: we 
zijn ermee bezig, op een gegeven 
moment helemaal geen antwoord 
meer! Oktober 2015 kwam men 
met dit  huurcontract! Ik ga mijn 
kop niet in ’n strop steken, en al-
leen voor de projectontwikkelaar 
c.q. beheerder aan ’t werk.

En ten slotte, Ik zit hier bijna 17 
jr, met een schitterend uitzicht op 
de Amstel, dat is nu weg! Daar-
om had ik de wethouder hier uit-
genodigd, om deze dingen te la-
ten zien. Hij kan onmogelijk al on-
ze problemen zien vanuit het ge-
meentehuis.  Ik geloof dat ik nu al-
le punten van de heer Polak, heb 
weerlegd, het zou kunnen dat hij 
anders tegen de dingen aankijkt, 
maar als je niet naar iemand wil 
luisteren, weet je ook niet wat er 
speelt!
Ook vraag ik me af wat de wet-
houder beweegt, om op deze ma-
nier oneerlijk commentaar te leve-
ren! Dit past een wethouder niet. 
We zullen wat moeten gaan doen 
aan Uithoorn, want het is zo, ik 
maak slechte tijden door, maar ik 
ben niet de enige, ik denk zelfs al-
lemaal. En er is maar een moge-
lijkheid als we Uithoorn weer op 
de kaart willen zetten, en dat is 
niet om de problemen heen lopen 
maar met z’n allen onze schouders 
er onder zetten, horeca, winke-
liers, politie en de gemeente. Dus 
ook de wethouder!

Han Nollen

Veel boetes na 
bromfi etscontrole
Uithoorn - Afgelopen vrijdag 27 
mei heeft de politie een controle 
gehouden op brommers en snor-
fi etsen. Tijdens de controle werd 
gelet op de snelheid, het rijbewijs, 
algehele staat van het voertuig en 
of de bestuurders alcohol hadden 
gedronken. Er zijn diverse bekeu-
ringen uitgeschreven. De meesten 
voor te hoge snelheid, negen in to-
taal, drie bestuurders bleken te rij-
den zonder rijbewijs of met inge-
vorderd rijbewijs en twee brommers 
bleken niet in deugdelijke staat te 
verkeren. Gezien de vele boetes 
voor te hoge snelheden is de poli-
tie voornemens binnenkort de actie 
‘keuren zonder bekeuren’ te gaan 
houden. Brommer- en scooterrij-
ders kunnen dan vrijblijvend hun 
voertuig op snelheid laten testen.
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Uithoorn - Ter gelegenheid van de heropening van het gerenoveerde winkelcentrum Zijdelwaard afgelopen weekend was 
door de winkeliersvereniging in het weekeinde van 20 mei voor iedereen een feestelijk openingsprogramma georgani-

seerd. Daar hoorde ook een kindermiddag bij op woensdag 25 mei. Daar bleek volop belangstelling voor. Tien-
tallen kinderen en hun ouders/begeleiders waren rond 12 uur naar het winkelcentrum gekomen om van-

af dat tijdstip op het ‘pleintje’ voor supermarkt jumbo een speciaal voor hen georganiseerd program-
ma bij te wonen. Het was er een drukte van belang voor het daar opgesteld podium. Geen won-

der want kinderen konden zelf deelnemen aan een Sing-Along-Show en een ‘meet & greet’ 
met ‘sneeuwkoningin Elsa, prinses en zusje Anna en de speelse sneeuwman Olaf. Het op-

treden was gebaseerd op het sprookje ‘De sneeuwkoningin’ van de Deense schrijver 
Hans Christian Andersen en kennelijk heel bekend bij kinderen. Die konden lied-

jes meezingen en samen met de sneeuwkoningin op de foto gaan. Omdat de IJs-
heiligen rond de helft van deze maand weer naar de poolstreken zijn vertrok-
ken, volgde de sneeuwkoningin en haar gevolg dit voorbeeld rond 15 uur ook 
maar. Vanzelfsprekend met een klaterend applaus, een ‘bravo’, dankjewel en 
tot ziens!

Daarna werd het podium in gereedheid gebracht voor danser en choreo-
graaf Juvat Westendorp, ook bekend als gastacteur in Goede Tijden Slech-
te Tijden (als Ardil Baydar, broer van Aysen Baydar, de rechercheur in de se-
rie). Met hem konden de kinderen ter plaatse deelnemen aan spectaculaire 
dansdemonstraties en bewegingen. Het is verbazingwekkend hoe snel en le-
nig kinderen kunnen inspelen op allerlei dans- en bewegingsvormen en daar 
ook ten volle van genoten. Al met al een leuk en gevarieerd totaalprogramma 
voor de kleintjes, maar ook voor de grotere kinderen. Rond 17.00 uur kwam er een 
einde aan deze geslaagde middag en tevens aan de feestelij-
ke heropeningsprogramma’s van het moderne en mooie 
winkelcentrum dat zich nu volop gaat inzetten op 

behoud en werving van klanten voor nu en in de 
toekomst. Winkeliersvereniging: mede namens 

talloze bezoekers hartelijk dank voor de leu-
ke openingsfestiviteiten en de acties van de 

winkeliers! Veel succes met winkelcentrum 
Zijdelwaard toegewenst!
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ALTIJD GRATIS OVERDEKT PARKEREN

25
jarig

AMSTELPLEIN VIERT            BESTAAN

Hand(ig)werk, uitnodiging
voor creatieve geesten

Uithoorn - Winkelcentrum Amstelplein met meer dan 
twintig winkels, viert in september haar 25-jarig be-
staan. Vooruitlopend daarop zetten wij de verschillen-
de winkels in het zonnetje; elke week een. Hoelang zijn 
ze al in het winkelcentrum, wat hebben ze te bieden 
voor hun klanten en hoe willen de winkeliers die ook 
in de toekomst behouden? Hoe zien zij de verdere ont-
wikkeling van het winkelcentrum? En zo meer.
Sinds 2008 is de hobbywinkel Hand(ig)werk gevestigd 
aan het Amstelplein. Hennie van Houten is eigenares-
se van de winkel die zij samen met Marjo Baars en An-
neke van Wieringen runt. Hand(ig)werk is in de loop 
van de tijd uitgegroeid tot misschien wel dé specia-
list in hobbyartikelen, scrapbook- en tekenmaterialen 
van Uithoorn en de regio. “Wij kunnen onze bezoekers 
goed adviseren over de verschillende hobbyvormen en 
bijbehorende attributen. Mensen die creatief en kunst-
zinnig zijn hebben ook vaak de juiste onderdelen nodig 
om aan de slag te gaan. Die hebben we in huis. Er is 
ook veel op voorraad voor het organiseren van kinder-
feestjes,” laat Hennie weten. “Voor veel hobby’s heb-
ben we acrylverf, klei, mozaïek, sieraden, ponsen, lint, 
lijm, scharen, scrapbook- en origamimaterialen en al-
bums in de winkel. Verder een breed assortiment aan 
Royal Talens producten voor de kunstschilders onder 
ons, waarvoor Hand(ig)werk natuurlijk ook alle soor-
ten en dikten aan penselen heeft, evenals schilders-
linnen, tekenpotloden, krijt, houtskool en ander toebe-
horen. Er is ook een uitgebreid assortiment aan wol en 
garens van bekende merken voor liefhebbers van brei-
en, haken en borduren. Kortom, onze hobbywinkel no-
digt creatieve geesten uit eens binnen te stappen voor 
zover zij dat nog niet deden,” vervolgt Hennie. Maar 
ook modelbouwers behoren tot de klantenkring, even-

als therapeuten die voor een breed scala aan mensen 
bezigheidstherapieën verzorgen. Hand(ig)werk organi-
seert ook workshops in de winkel. Méér weten? Kijk 
dan op www.handigwerk.nl. “We zijn nog altijd blij dat 
we hier met onze winkel zitten. Het wordt echter wel 
steeds moeilijker om het hoofd boven water te hou-
den omdat steeds minder mensen een hobby hebben 
waarvoor ze onze artikelen nodig hebben. Ook kinde-
ren zijn minder creatief, de computerspelletjes zijn in-
teressanter. We moeten met elkaar zorgen dat de klan-
ten blijven komen. Als je de weg achter de brug gaat 
afsluiten rijdt men het dorp voorbij. Dat moet je toch 
niet willen?”

Onderzoekt animo voor nieuw 
op te richten Vrije School
Regio - In De Ronde Venen/Uit-
hoorn is sinds kort een ouderiniti-
atiefgroep actief die onderzoekt of 
er belangstelling is voor een Vrije 
School in deze regio. Op maandag 
20 juni om 20 uur (inloop 19.45) is 
er een informatieavond in de bi-
bliotheek van Mijdrecht. Aanmel-
den kan via de website vrijeschool-
groenehart.wordpress.com of door 
te mailen naar vrijeschoolgroene-
hart@gmail.com. De betrokken ou-
ders missen een Vrije School in de 
omgeving en de dichtstbijzijnde 
Vrije School, Parcival in Amstelveen, 
kampt met wachtlijsten. In samen-
werking met Parcival worden nu de 
mogelijkheden voor een Vrije School 
in Wilnis / Mijdrecht /Uithoorn on-
derzocht. Bij voldoende belangstel-
ling is de Vrije School Groene Hart, 
zoals de werktitel luidt, haalba-
re kaart. Betrokkenen zoals de ge-
meente zijn positief. Nu is het zaak 
dat er genoeg aanmeldingen bin-
nenkomen van belangstellenden die 
hun kind (vanaf 0 jaar) alvast vrijblij-

vend opgeven. Bij een groot aantal 
voorlopige inschrijvingen krijgen de 
gesprekken een vervolg en kan de 
Vrije School Groene Hart in 2017 of 
2018 een feit zijn.

Vrije School
Het aantal Vrije Scholen -in het bui-
tenland bekend als “Waldorf Scho-
len”- groeit de laatste jaren explo-
sief. De Vrije School biedt open-
baar onderwijs en voldoet aan al-
le onderwijsnormen van deze tijd, 
maar focust op méér dan alleen het 
cognitieve en spreekt alle aspec-
ten van het kind aan. Er is veel aan-
dacht voor persoonlijke ontwikke-
ling en ‘kind mogen zijn’ in plaats 
van druk op het presteren. De naam 
Vrije School betekent van oudsher 
‘vrij van overheidsbemoeienis’ èn 
verwijst naar ‘opleidend tot vrij den-
kende mensen’. Het brede onder-
wijspakket biedt juist veel structuur 
en is met zorg afgestemd op de leef-
tijdsfase waarin het kind zich be-
vindt. Op deze manier sluit het aan 

bij de behoeftes van het kind en zal 
de leerstof op een vanzelfsprekende 
manier eigen worden gemaakt. Er 
wordt naast de gebruikelijke vakken 
veel aandacht besteed aan creati-
viteit, zo is houtbewerking een vak 
en zingen de kinderen veel. Spelen, 
buiten zijn en natuurbeleving zijn 
belangrijke aspecten bij de kleu-
ters en blijven gedurende de gehe-
le schooltijd van belang. ‘Leren met 
hoofd, hart en handen’ is dan ook 
het credo van vrijeschoolonderwijs. 
Op de informatieavond van maan-
dag 20 juni zal meer verteld worden 
over dit initiatief. Bart Hurkxkens, 
directeur van de Vrije School Par-
cival in Amstelveen, gaat dieper in 
op wat vrijeschoolonderwijs is. Er is 
mogelijkheid tot het stellen van vra-
gen en het inbrengen van wensen 
en behoeftes. Inloop vanaf 19.45 
uur, start programma 20 uur, einde 
maximaal 21.30 uur. Adres: Biblio-
theek Mijdrecht, dr. J. van der Haar-
laan 8. Aanmelden via vrijeschool-
groenehart@gmail.com.

‘Ik trap op mijn fietsje’ wint eerste 
ronde PvdA Kroegkwis-competitie

Uithoorn - Afgelopen week werd in 
Herbergh 1883 de eerste wedstrijd 
gespeeld van de PvdA Kroegkwis-
competitie 2016. De wedstrijd ken-
de een spannend verloop. Na ie-
dere ronde waren er nieuwe kans-
hebbers voor de overwinning. ‘Ik 
trap op mijn fietsje’ werd de uitein-
delijke winnaar, op de voet gevolgd 
door ‘Ons Uithoorn’ en het team van 
‘Herbergh 1883’. Na de eerste ron-

de van twee keer tien vragen gingen 
‘Ons Uithoorn’ en ‘Hé, een kasteel’ 
aan kop met elk negentien punten. 
Rode lantaarndrager werd het team 
‘Da Vinci’, een positie die ze he-
laas voor hen niet zouden verlaten. 
In de tweede ronde nam ‘Ik trap op 
mijn fietsje’ de kop over, een posi-
tie die ze niet meer af zouden staan. 
Zij werden op een punt gevolgd 
door ‘Hé, een kasteel’. ‘We rotzooi-

en maar wat an’ en ‘Ons Uithoorn’ 
deelden de derde en vierde plaats. 
Na de derde ronde had de koplo-
per zijn positie versterkt, maar nu 
bezette ‘Herbergh 1883’ de twee-
de plaats met slechts twee punten 
achterstand. De vierde en tevens 
laatste ronde zou de uitslag bepa-
len. ‘Ons Uithoorn’ behaalde in de-
ze ronde de meeste punten, maar 
ook ‘Ik trap op mijn fietsje’ en ‘Her-
bergh 1883’ sprokkelden flink wat 
punten bij elkaar. De eindstand was 
als volgt: 1. ‘Ik trap op mijn fietsje’: 
66 punten; 2 en 3. ‘Herbergh 1883’ 
en ‘Ons Uithoorn’: 64 punten; 4. ‘Hé, 
een kasteel’: 62 punten; 5. ‘We rot-
zooien maar wat an’: 59 punten; 
6. ‘PvdA’: 57 punten en 7. ‘Da Vin-
ci’: 55 punten. De volgende wed-
strijd voor de PvdA Kroegkwis-com-
petitie 2016 is op woensdag 22 juni 
as. om 20.00 uur. Plaats van hande-
ling is opnieuw Herbergh 1183 aan 
De Schans in Uithoorn. De andere 
drie wedstrijden zijn gepland op 31 
augustus, 21 september en 23 no-
vember. Er is nog plaats voor enke-
le teams. Inschrijven kan op pvda-
pubquizz@gmail.com en het in-
schrijfgeld bedraagt 10,00 per team 
van maximaal vijf spelers.

Winnaar iPhone6 
van Phonehouse
Uithoorn - In de maand april had ie-
dereen de gelegenheid om gebruik 
te maken van een leuk bedachte win 
actie voor een iPhone6. Deze actie is 
opgezet door Zonnestudio Zonnen 
aan de Amstel en Phonehouse Uit-
hoorn. Iedereen die na het Zonnen 
zijn naam achterliet bij de Zonnestu-
dio en zowel deze face book pagina 
“liked” als die van Phonehouse Uit-
hoorn kon gratis meedoen voor deze 
winactie. Uit alle deelnemers kwam 
Marjon Peters (zie foto) uit Uithoorn 
als zeer gelukkige winnares uit de 
bus! Marjon heel veel plezier met de 
door jou gewonnen prijs!

Zaterdag voedselbank-actie 
bij AH Jos van den Berg
Uithoorn – Voedselbank Uithoorn – 
de Kwakel organiseert op zaterdag 4 
juni een inzameling voor levensmid-
delen in samenwerking met Albert 
Heijn Jos van de Berg op het Amstel-
plein. Vrijwilligers van de Voedsel-
bank zullen tussen 09.00 en 17.00 uur 
flyeren en de bezoekers van de su-
permarkt instructies geven op wel-
ke manier zij een bijdrage kunnen 
leveren. In de winkel is een stellage 

opgesteld met een groot spandoek, 
waarop diverse houdbare produc-
ten staan uitgestald en waaruit men 
een keuze kan maken om te done-
ren. De Voedselbank hoopt op lang 
houdbare artikelen die bij de Voed-
selbank niet vaak binnen komen. 
Denk dan aan producten zoals rijst, 
koffie en pasta’s, maar ook wasmid-
delen en producten voor persoonlij-
ke hygiëne. De inzameling zal de di-

versiteit van de uitgereikte voedsel-
pakketten vergroten. Deze worden 
wekelijks aan 59 gezinnen en 160 
personen in de gemeente Uithoorn – 
en de Kwakel uitgereikt. Het is ook 
nog steeds mogelijk om DE punten 
in te leveren. Als u nog lege statie-
geldflessen over heeft kunt u deze 
inleveren in de winkel en het bon-
netje afgeven bij de goederenkraam 
van de Voedselbank buiten bij de in-
gang. Wilt u zelf ook komen helpen 
die dag of kent u mensen die dit wil-
len? U bent van harte uitgenodigd. U 
kunt hiervoor een berichtje via face-
book sturen of een mail aan: vrijwilli-
ger@voedselbankuithoorn.nl

Meisjes D5 Qui Vive 
kampioen!
De Kwakel - De meiden van de 
D5 van Qui Vive zijn het afgelopen 
weekend op prachtige wijze kam-

pioen geworden. Met ruime cijfers 
versloeg Qui Vive het team dat der-
de stond in de competitie, de Reigers 

Bovenste rij: coaches Coen en Inge. Middelste rij: Fieke, invalster Naomi, Indi, 
Mijntje, Yara, Sophie, Marleen. Onderste rij: Laura, Olivia, invalster Eline, Han-
nah, Maaike. Fleur was helaas ziek.

Postduiven
Regio - Zaterdag was de laatste 
Vitesse vlucht uit Asse-Zellik. De 
vlucht was 169 km en had 13 deel-
nemers en 421 duiven. We hadden 
deze week 2 vluchten maar door 
het slechte weer ging er maar één 
vlucht door. Het is maar goed dat de 
andere vlucht niet doorging, omdat 
het heel slecht weer was in Frank-
rijk. De eerste duif werd geklokt 
door Th. Kuylenburg om 11.58 uur, 
de tweede duif werd geklokt door 
Bosse & Zn om 11.59 uur en de der-
de duif werd geklokt door R. den 
Boer om 11.59 uur.
1 Th. Kuylenburg, 2 Bosse & Zn, 3 
R. den Boer, 4 H.C. Pothuizen, 5 H. 
Half, 6 A. M. van Duivenvoorde, 7 K. 
Roelofsen, 8 R. van der Wal, 9 M. v/d 
Hoort, 10 H. Hendriks.

Kampioenschap Vitesse 
(eindstand) 
Kampioenschap onaangewezen
1 Bosse & Zn, 2 R. den Boer, 3 H. 
Half, 4 H. C. Pothuizen, 5 Th. Kuy-
lenburg
Kampioenschap aangewezen
1 R. den Boer, 2 Bosse & Zn, 3 H. 
Half, 4 H. C. Pothuizen, 5 Th. Kuy-
lenburg

IVN-zomeravondfietstochten
Regio - IVN-afdeling De Ronde 
Venen en Uithoorn organiseert op 
dinsdag 7 juni weer de eerste zo-
meravondfietstocht van dit jaar. We 
vertrekken om 19.15 u vanaf het 
Raadhuisplein in Mijdrecht. Ver-
heugt u zich ook alweer op lange 
zomeravonden? Wat is er dan mooi-
er als er met de fiets op uit te trek-
ken en te genieten van de natuur. 

Elke avond is er een andere route in 
de omgeving van ons mooie veen-
weidegebied. Ontdek samen de bij-
zonderheden van dit unieke land-
schap o.l.v. IVN-natuurgidsen. 

De volgende tochten zijn op 5 juli en 
2 augustus. Opgave niet nodig. Af-
stand: circa 23 kilometer. Info: Anja 
de Kruijf, 0297-261628

uit Hoofddorp. De meiden waren na 
de winterstop de competitie voort-
varend begonnen. Met flinke cijfers 
werden de wedstrijden achter elkaar 
gewonnen. Je kon duidelijk zien dat 
ze al langere tijd met elkaar spelen. 
Ze wisten elkaar steeds beter te vin-
den waardoor ook makkelijk de cir-
kel kon worden bereikt. Met slechts 
twee wedstrijden voor de boeg en 
zes punten voorsprong op de num-
mer twee kon het kampioenschap 
dan ook nauwelijks meer ontglip-
pen. Een van de beide slotwedstrij-
den moest worden gewonnen. En 
dat lieten de D5 meiden van Qui Vi-
ve zich niet twee keer zeggen. Gelijk 
de eerste wedstrijd waarin ze kam-
pioen konden worden sloegen ze 
hun slag. Met een overwinning van 
10-3 werden de benodigde punten 
behaald en werd het doelsaldo ver-
der opgekrikt. Met acht overwinnin-
gen, slechts een gelijk spel en een 
doelsaldo van +39 (!) werd het MD5 
team van Qui Vive terecht kampioen. 
Tijdens een barbecue voor het team 
en ouders en tijdens de medaille-
uitreiking bij Qui Vive zal het kampi-
oensfeest losbarsten!
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Legmeervogels C1 sluiten 
seizoen in stijl af
Uithoorn - Zaterdag 28 mei werd 
het seizoen afgesloten met een 
toernooi bij RKAV Volendam. De 
start was troef , na 12 minuten 
stuurde Mika Benjamin diep , die 
de 1-0 binnen schoot. In de eufo-
rie van dit doelpunt werd niet at-
tent gedekt bij een hoekschop, 
waardoor Volendam zowaar de ge-
lijkmaker wist te scoren. Met deze 
domper werd de wedstrijd afgeflo-
ten. Coach Brian ging ouderwets te-
keer tegen zijn jongens en zette ze 
op scherp voor de tweede wedstrijd 
tegen DIOS. Hier stond een heel an-
dere C1 op het veld. Meteen vanaf 
de aftrap werd DIOS op eigen helft 
vastgezet en afgejaagd. Mika start-
te vanaf de middenlijn een solo, die 
hij bekwaam afmaakte voor de 1-0. 
Vijf minuten later was het Benja-
min die Jordan de diepte in stuurde, 
die rustig bleef en de 2-0 maakte. 
In de laatste seconde van de wed-
strijd volgde nog een penalty, die 
Salaxadin keurig in de rechterbene-
denhoek plaatste voor de 3-0 eind-
stand. Helaas moest Jens deze wed-
strijd geblesseerd staken, toen een 
speler van DIOS zijn schoen op zijn 
hoofd plaatste. Met een forse snee 
in het voorhoofd werd hij, bege-
leid door de vliegende verpleegsters 
Marjan en Sacha naar het zieken-
huis, alwaar zijn wond werd gedicht. 

De derde wedstrijd tegen SV Alme-
re werd eenvoudig gewonnen met 
1-0. De uitstekende verdediging gaf 
geen enkele kans weg. De treffer 
van Jordan was een fraaie, een die-
pe pass wist hij met een sliding vlak 
voor de aanstormende keeper in het 
doel te schuiven. Na 3 wedstrijden 
was de balans 3 gespeeld, 7 pun-
ten. Evenveel punten als de laatste 
tegenstander, Focus ’07.

Finalre
Dus een echte bekerfinale, waarbij 
LMV aan een gelijkspel genoeg zou 
hebben dankzij een gunstiger doel-
saldo. Coach Brian wilde zijn tactiek 
niet hierop aanpassen en koos te-
recht voor een aanvallend concept. 
Na 4 minuten volgde een prachti-
ge aanval over 3 schijven: Tim gaf 
een verre pass op Jens, inmiddels 
weer herrezen, die de bal hard voor-
trok op de invliegende Benjamin die 
deze kans koel inschoot. Lang kon 
deze voorsprong niet vastgehouden 
worden. In de 9e minuut was het 
al weer gelijk. Echter niet geïmpo-
neerd door deze tegenslag wist Ju-
les meteen na de aftrap te scoren.
Als kers op de taart maakte Ilias in 
de slotminuut zelfs nog 3-1. LMV 
kon na een prima gespeeld toer-
nooi de beker ophalen en meene-
men naar Uithoorn.

Springschans jongens 
presteerde goed
Uithoorn - De Springschans jon-
gens gingen ongeslagen door naar 
de Finale Centraal nadat ze eerste 
waren geworden op de Finale Am-
stelland en Weesp e.o. Helaas was 
topscorer Yannick er niet bij, om-
dat hij een tennistoernooi in Brussel 
had. Thymen uit 6b en Daniël uit 5b 
vielen voor hem in. De eerste wed-
strijd was tegen Sterreschool ´de 
Ruimte´ uit Almere. Deze hadden ze 
helaas verloren met 0-3. De volgen-
de wedstrijd was tegen de 2e Dal-
tonschool uit Amsterdam. De jon-
gens kwamen eerst met 1-0 ach-
ter, maar ze lieten zich niet kennen. 
Ze kwamen terug door een penal-

ty van Jari: 1-1. Daarna creëerde 
Melle een actie, maar schoot helaas 
net mis. Tijn keepte ook deze wed-
strijd als de beste en heeft prach-
tige reddingsacties laten zien. He-
laas maakte de Daltonschool ook 
nog een 2-1 en 3-1. De jongens 
wisten na twee wedstrijden al dat ze 
geen ronde verder konden komen, 
maar gaven niet op. De 3e en laat-
ste wedstrijd werd gespeeld tegen 
De Beekvliet uit Velserbroek. Ook 
de Springschans had mooie kan-
sen, maar verloren uiteindelijk met 
4-0. De jongens eindigde op een 4e 
plaats, maar waren heel trots dat ze 
al zover waren gekomen.

Derde plaats meiden 6B 
de Springschans
Uithoorn - De schoolvoetbal mei-
den van de Springschans groep 6B 
hebben heel hard gewerkt om in de 
centrale Finale te komen in Amstel-
veen bij RKAVIC. De eerste wed-
strijd moesten ze tegen Rosj Pi-
na. Dat was een erg zware wed-
strijd en helaas hebben ze deze 
met 6-0 verloren. De meiden wa-
ren erg teleurgesteld, maar hebben 
veel doorzettingsvermogen en gin-
gen door vechten. De tweede wed-
strijd moesten ze tegen de Droom-
spiegel. Deze keer hadden ze een 
hele goede opstelling en ze won-
nen de wedstrijd met 4-0. Toen had-
den de meiden weer heel wat zelf-
vertrouwen terug. De derde wed-
strijd moesten de meiden tegen de 
Vliegende Hollander. De meiden van 
de Springschans stonden al vroeg in 
de wedstrijd voor met 1-0 en al snel 

werd het 2-0. Bij een schot van de 
tegenpartij vloog de bal over keep-
ster Jasmijn heen en werd het he-
laas 2-1. De wedstrijd werd toen op-
eens veel spannender. Tot hun ver-
bazing maakte de tegenstander ook 
nog 2-2. Dit was helemaal aan het 
einde van de wedstrijd. Er kwam 
nog een goede kans voor de Spring-
schans, maar deze kwam op de lat. 
De bal stuiterde op de grond, maar 
het was niet helemaal duidelijk of hij 
er in zat. De scheidsrechter vond dat 
de bal er niet in zat en hierna floot 
hij af. Toen werd de Springschans 
helaas derde op doelsaldo en alleen 
de nummers 1 en 2 plaatsten zich 
voor de volgende ronde. De meiden 
van 6B hebben heel erg hun best 
gedaan en hadden er erg veel ple-
zier in. Ze baalden alleen wel dat ze 
op doelsaldo niet door gingen.

Kom gezellig handballen bij KDO
De Kwakel - Het handbalseizoen 
loopt ten einde, tijd voor alle speel-
sters, coaches, trainers, scheids-
rechters, leden van de jeugdactivi-
teitencommissie, andere vrijwilligers 
en bestuursleden van KDO Handbal 
om te gaan genieten van een wel-
verdiende vakantie. Van stilzitten 
tot volgend seizoen is echter geen 
sprake. Achter de schermen is men 
alweer bezig met de voorbereidin-
gen voor het volgende seizoen. 
De laatste jaren heeft KDO Hand-
bal een behoorlijke groei in haar le-
denaantal gekend en dat is natuur-
lijk niet zonder reden…! KDO Hand-
bal is een gezellige, sociale afde-
ling van de SV. KDO waar gezellig-
heid, sportiviteit en prestatie hand 
in hand gaan. Naast het eigen ver-
harde handbalveld voor de buiten-
competitie beschikken we ook over 

een prachtige sportaccomonda-
tie met eigen sporthal voor de zaal-
competitie. Lekker alles onder één 
dak en dicht bij huis…. We kunnen 
ons voorstellen dat je daar graag 
deel van wilt uitmaken. Voor het vol-
gend seizoen zijn in alle leeftijds-
categorien nieuwe leden van harte 
welkom.
Met name meiden in de A-, B- of C-
leeftijd zijn er leuke collega-hand-
balsters die jullie graag in hun team 
willen verwelkomen! Het nieuwe 
seizoen start medio augustus met 
de trainingen.
Om kennis te maken met KDO 
Handbal kun je je dan aanmelden 
voor een proeftraining zodat je het 
zelf kunt ervaren. Voor meer info 
kun je mailen naar: handbal@kdo.nl 
of bezoek onze pagina op de KDO-
website: www.kdo.nl/handbal

75+ score op laatste avond 
laddercompetitie BVK
De Kwakel - Op de allerlaatste 
speeldag van het seizoen 2015-2016 
is een paar erin geslaagd de aller-
hoogste score van dit seizoen te be-
halen. Een fabeltastisch hoge score 
van 75,42% werd behaald door Ria 
en Hans Broers, wat hen uiteraard 
een daverend applaus opleverde 
van de overige 38 paren die op de 
slotavond waren afgekomen.
Middels een aantal prijsjes in de 
vorm van flessen wijn en bonbons 
en daarnaast nog wat lekkere hap-
jes tussendoor werd de avond op-
geleukt , zodat na afloop eenieder 
met een voldaan gevoel huiswaarts 
kon keren. Voor het zover was werd 
er nog (al dan niet) fanatiek gekaart 
om toch nog een of meer plaats-
jes winst te boeken. Fanatiek is een 
term die zeker niet van toepassing 
is op Jan van der Knaap, onderne-
mend bieden en spelen echter zeker 
wel en dat legde hem deze avond 
geen windeieren, want met part-
ner Loes Schijf vormde hij in de met 
grillige spellen ‘verwende’ A lijn met 
afstand het sterkste paar: 64,93%. 
Hun toekomstige partners Anne-
ke Karlas en Jaap Verhoef sloten 
hun laatste avond als bridgepaar na 
10 seizoenen in stijl af met een 2e 
plaats in deze lijn met 56,94%. Leny 
Heemskerk en Agnes de Kuijer zijn 
de laatste weken niet te houden, de-
ze keer 3e met 54,51%.
In de B lijn oogstten Tiny en Han 
Mann bewondering door de de 
plaats op te eisen met 60,42%. een 

mooi slot van hun seizoen dus. Jan 
Streng en Nico Koning gaan vol-
gend seizoen als steeds beter in-
gespeeld paar van start. Zij onder-
streepten die stelling met een 2e 
plaats (57,92%). Gelegenheidscom-
bi Annie Lauwers- Mieneke Jongs-
ma verrasten met een 3e plaats met 
54,58%.
In de C lijn de bovenvermelde sei-
zoensklapper van Ria en Hans. Zij 
sloegen een gat met paar nummer 2 
Mayke Dekker - Trudy Fernhout van 
maar liefst bijna 19%. Mayke en Tru-
dy noteerden niettemin met 56,67% 
een prima resultaat en dat geldt ook 
voor Ria Bulters en Ans Nieuwen-
dijk, die met 56,25% 3e werden. 
 
De top 10 van de eindranglijst 
ziet er als volgt uit:
1  Rita en Wim Ritzen 56,8%
 gemiddeld
2  Nelly Vork en 
 Andre Verhoef 54,08%
3  Geke en Jaap Ludwig 53,85%
4  Anneke Karlas en
  Jaap Verhoef 53,80%
5  Margo Zuidema en
  Francis Terra 53,66%
6  Nel Bakker en
 Hans Wagenvoort 53,65%
7  Truus Langelaan en
  Elly van Nieuwkoop 53,36%
8  Rina van Vliet en
  Gerda Bosboom 52,51%
9  Leny Heemskerk en
  Agnes de Kuijer 52,08%
10  Kitty en Huub van Beem 52,04%

Bingo Festijn in Het Hoge Heem
Uithoorn - Zaterdag 28 mei is er 
voor het tweede achtereenvolgende 
jaar een waar Bingofestijn georga-
niseerd door een vriendengroep uit 
de Kwakel. De bijzonder enthousi-
aste bewoners van het Hoge Heem 
werden getrakteerd op twee vol-
le ronden Bingo en een borrel met 
een lekker hapje tussendoor. Dit ini-
tiatief van de vriendengroep is vo-
rig jaar spontaan ontstaan omdat 
een van de vrienden de respecta-
bele leeftijd van 60 jaar bereikte dit 
moest gevierd worden in het Hoge 
Heem met een Bingo. Het was vo-
rig jaar zo geslaagd voor zowel de 
bewoners als voor de organisatoren, 
dat dit wel een vervolg moest krij-
gen. Om half drie zat de zaal hele-
maal vol en kon de bingo van start 
gaan.
Na ongeveer twintig minuten was 
de eerste bingo een feit, altijd een 
moeilijk moment want met wat voor 
een prijs loopt de winnaar weg? Is 

het de felbegeerde dvd van Geer 
en Goor of zijn het de planten en 
bloemen die er in ruime hoeveel-
heid aanwezig waren? Maar niets 
van dit alles, het werd een heerlijke 
fles advocaat, die mee naar de ka-
mer van de bewoner ging. Daarna 
duurde het niet lang voordat ieder-
een zijn bingokaart vol had en een 
keuze mocht maken uit de overvolle 
prijzentafel. In de pauze werden er 
naast het drankje ook heerlijke sla-
tjes en kaas en worst rondgedeeld 
door een paar aspirant bewoon-
sters. Voor de tweede ronde stond 
de prijzentafel weer overvol, zodat 
nu ook weer elke bewoner met een 
volle bingokaart een ruime keuze 
had. Om half vijf waren alle prijzen 
verdeeld en keerden de tevreden 
bewoners terug naar hun kamer om 
nog lang na te genieten van deze ui-
terst gezellige en geslaagde bingo-
middag. Het bleef nog lang onrustig 
in het Hoge Heem...

AKU-lopers klaar voor 
214 km lange estafette
Uithoorn - Op 10 en 11 juni wordt 
de Decathlon Elfsteden Estafette 
2016 gehouden, een ultraloop over 
214Km in estafette vorm. Een team 
van Atletiek Klub Uithoorn (AKU) 
bestaand uit 8 lopers en 4 begelei-
ders zal van vrijdagavond op zater-
dag middag deze historische route 
non-stop gaan afleggen. 
De Decathlon Elfsteden Estafette 
is een nationale non-stop estafet-
teloop en gaat dwars door de Pro-
vincie Friesland langs de traditione-
le Friese ‘elf steden’. Op Vrijdag 10 
juni starten 8 lopers en 4 begelei-

ders van de Atletiek Klub Uithoorn 
(AKU) om 20:56 in het Friese Leeu-
warden om de 214 kilometer binnen 
20 uur af te leggen. De lopers los-
sen elkaar zonder ophouden, dag 
en nacht af en volgen een parcours 
langs de mooiste en meest afwisse-
lende stukjes Fryslân. De sponsors 
Endurosportz, Powerbar Sports-
nutrition en Arie Bottinga Vorm en 
Tekst hebben het AKU team voor-
zien van mooie shirt en de beno-
digde sportvoeding om deze spor-
tieve uitdaging tot een goed eind te 
brengen.

Van slot naar zomerdrive 
bij Bridgeclub De Legmeer
Regio- De laatste avond van het 
seizoen bracht de top integrale slot-
drive waarin alle lijnen gemixt wor-
den en de zelfde spellen spelen. Nel 
& Adriaan Koeleman toonden zich 
het beste bestand tegen de soms 
verrassend gecomponeerde kaart-
verdeling en verdienden zo een luid 
applaus door met 61,84% als eerste 
te eindigen.
Ook Joop van Delft & Frans Kaan-
dorp hadden dat zweitje goed te 
pakken en scoorden een zestiger 
van 60,09% waar ze tweede mee 
werden. Wederom een ovatie voor 
het als derde geëindigde paar Mie-
neke Jongsma & Anneke Wijmans, 
dat vanuit C- lijn positie knap zeven 
en dertig andere paren met 58,88% 
een lesje leerde. Ger Quelle & Gijs 
de Ruiter moesten als vierde aan de 
dames met 58,55% zo dus nipt hun 
meerdere erkennen. Jan Egbers & 
Ben Remmers deelden plek vijf en 
zes met 58,11% met Sonja & Hans 
Selman en Francis Terra & Wim 

Slijkoord volgden hen met 57,57% 
als zevende. Cor Hendrix & Wim Rö-
ling bleven daar net onder als acht-
ste met 57,35% en voor Cobie Brui-
ne de Bruin & Trudi Zandbergen 
was plaats negen met 57,13%. Ger-
da Schavemaker & Jaap Kenter slo-
ten de top tien erelijst van de club 
af met 56,80%. Volgende keer start 
zoals reeds aangekondigd het Zo-
merbridge spektakel dat van 1 ju-
ni tot en met 31 augustus een ie-
der in de wijde omgeving van Uit-
hoorn de kans geeft tip top voorbe-
reid weer aan het volgende seizoen 
te beginnen.
Plaats van handeling het onover-
troffen Dans & Party centrum Co-
lijn aan de Industrieweg 20 te Uit-
hoorn, waar het bij alle weersom-
standigheden steeds zeer goed toe-
ven is. Inschrijven kan per e- mail: 
gerdaschavemaker@live.nl of tus-
sen 19.15 en 19.30 uur in de zaal. 
De aanvang is om 19.45 uur en de 
kosten bedragen zes euro per paar.

Ciny en Hetty clubkampioen
Regio - Donderdagmorgen was de 
laatste speeldag van de laatste com-
petitieronde en tevens de laatste 
speeldag van het seizoen bij bridge-
club ABC. Kennelijk wilde iedereen 
nog een keer bridgen voor het zo-
merreces, want er waren weinig af-
zeggingen. In de A-lijn dacht ieder-
een dat er nog een wijziging kon 
worden gebracht in de eindstand 
voor het clubkampioenschap, doch 
de voorsprong van Ciny en Hetty 
was zo groot dat zij het deze och-
tend rustig aan konden doen. Of het 
een bewuste keuze was om wat rus-
tiger aan te doen is mij niet bekend, 
maar met een score van 45,83 ein-
digde dit paar deze morgen op de 
11e plaats. Eerste werden vandaag 
Wim en Ria met een score van 60%. 
Tweede en derde werden respectie-
velijk Ada en Roeli en Greet en Roel 
met 55,83% en 54, 17%. In de B-lijn 
leek het erop dat iedereen nog een 
keer wilde laten zien hoe je tot een 

hoge scoren kan komen. Er werd 6 
keer een groot slem geboden. Vijf-
maal ging het mis en werd er een 
min één tot min drie gescoord. Een 
maal werd er door Jos en Miep een 
plus 1 score behaald, maar dit paar 
dat totaal 3 slempogingen waag-
de was eerder al tweemaal 1 down 
gegaan. Het leek er een beetje op 
van: De volhouder wint. Misschien 
was dit ook wel een beetje het geval 
want in de eindscore eindigede zij 
op de op de 2e plaats met een score 
van 61,25%. Eerste waren hier Lyda 
en Jan, die na vorige week iets goed 
te maken hadden met een bijna ze-
ventiger t.w. 69,79%. Derde wer-
den Greet en Nel met 55,21%. Een 
mooie afsluiting van het seizoen en 
voor Hetty, die naar elders gaat ver-
trekken (nog bedankt voor de lek-
kere traktatie), een mooie afsluiting 
van haar lidmaatschap bij onze club. 
De eerste donderdag in september 
beginnen we weer.

Marathon voor kinderen 
met 22q11 deletie syndroom
Regio - Kinderen met 22q11 dele-
tie syndroom waaronder die uit De 
Ronde Venen en Uithoorn rennen 
samen met het 22q11 expertiseteam 
van artsen van het WKZ Utrecht de 
Brabantse Wal Marathon op zondag 
5 juni. Elk jaar worden er tussen de 
50 tot 85 kinderen geboren met het 
onbekende 22q11 deletie syndroom 
(22q11DS). Bij dit syndroom horen 
vele verschillende aandoeningen en 
symptomen waar kinderen en vol-
wassen met 22q11DS de rest van 
hun leven beperkingen van onder-
vinden zoals ernstige aangeboren 
hartafwijkingen waar vaak meer-
dere openhartoperaties voor nodig 
zijn, een zwakkere afweer, epilep-
sie, ontwikkelingsstoornissen zoals 
autisme en ADHD en psychiatrische 
stoornissen zoals psychoses, schi-
zofrenie en depressies. Kinderen 
en volwassen met 22q11DS heb-
ben vaak een laag IQ en/of verstan-
delijke beperking. Om aandacht te 
vragen voor 22q11DS en de levens-
lange gevolgen van dit syndroom 
loopt Stichting Steun 22Q11 met 
een team van 160 lopers mee met 
de Brabantse Wal Marathon vanuit 
Bergen op Zoom. Naast de kinde-
ren zelf lopen ook vader, moeders, 
opa’s, tantes, vrienden, kennissen, 
militairen van Vliegbasis Volkel en 
zelfs onbekenden die gehoord heb-
ben over 22q11DS en zich willen in-
zetten. De lopers laten zich sponso-
ren door vrienden, familie en beken-
den. Het sponsorgeld dat de lopers 
ophalen zal ingezet worden voor 
de documentaire voor Nederland-

se televisie over de impact van het 
22q11DS. Daarnaast om meer on-
derzoek te kunnen doen in de toe-
komst. Aan de Marathon doet ook 
Jasper Eigenhuis mee uit Uithoorn. 
Vorig jaar september heeft deze 
krant uitgebreid aandacht besteed 
aan Jasper en het 22q11 deletie 
syndroom. Er lopen nog meer kin-
deren mee. Allemaal ‘andere’ kinde-
ren, met een unieke vorm, een eigen 
pakketje 22q11DS want niet één 
kind is gelijk. 

22q11 Expertise team
Het Universitair Medisch Centrum 
Utrecht heeft een expertiseteam 
met artsen die deze kinderen be-
handelen. Zij steunen de doelstel-
lingen van Stichting Steun 22Q11 en 
daarom hebben ze besloten om met 
een team van specialisten mee te lo-
pen. Het artsen team bestaat uit 1 
kinderpsychiater, een plastisch chi-
rurg, een kinderarts, een kinder-
psycholoog en een aantal artsen 
in opleiding. De artsen: “We lopen 
met zijn allen voor 22Q11 uit steun 
en omdat we het belangrijk vinden 
dat mensen zich meer bewust wor-
den van 22Q11DS”. Alle lopers zul-
len starten en finishen in Bergen 
op Zoom vanaf de Atletiekvereni-
ging Spado, Beukenlaan 16, 4624AE 
Bergen op Zoom De marathonlo-
pers starten al om half elf. Om 11.30 
zal de 10 KM groep vertrekken. De 
halve Marathon start als laatste om 
13.00. De prijsuitreikingen zijn om 
12.30 en 15.00 uur. Meer informatie 
vindt u op www.steun22q11.nl.
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Klaverjassen in de Schutse
Uithoorn - Donderdag 26 mei werd 
er geklaverjast in de Schutse waar-
aan 36 klaverjasliefhebbers, van de 
Klaverjasnomaden, aan het weke-
lijkse evenement deelnamen. Jac-
queline van den Bergh behaalde 
7140 punten hetgeen haar de 1ste 
plaats opleverde alsmede wist zij 
een marsenprijs te winnen. De 2de 
plaats werd ingenomen door Cor de 
Bruin met 7071 punten en als 3de-

tikte Jack van der Veer aan met 6979 
punten met ook nog een marsen-
prijs. Inge Maas eindigde als 36ste 
met 4862 punten en dat was goed 
voor de poedelprijs. Marsenprijsjes 
waren er verder voor: Jozef Lebe-
sque, Gerrit Vink, Tinus Smit, Tine-
ke de Munk, Johan Zeldenthuis en 
Douwe Douwstra. Donderdag 2 juni 
is er wederom gelegenheid voor een 
partijtje klaverjassen in de Schutse.

Geslaagd judotoermooi 
bij Judo Ryu Kensu
Uithoorn - Op zondag 29 mei 2016 
was de slotronde van de oefencom-
petitie in de Dojo bij Sport & Health 
Club Amstelhof. De in groten geta-
le aanwezige ouders en belangstel-
lende genoten van de diverse ver-
richtingen en de vooruitgang van 
onze judoka’s. (Voor het comple-
te verslag, uitslagen, foto’s en infor-
matie over onze judoschool kunt u 
een kijkje nemen op: www.judoryu-
kensui.nl). Mooi om te zien dat deze 
interne competitie een succes was! 

Alle judoka maken op een compe-
titiedag vier partijen en op de slot-
dag worden de prijzen pas verdeeld. 
De eerste ronde was het nog wat af-
tasten en wat voorzichtig maar daar 
was deze laatste ronde niets meer 
van te merken. Onverwachte mooie 
punten hebben we gezien en ver-
rassende uitslagen. Mooi ook de 
strijd op de mat en de gezelligheid 
naast de mat!! Al met al een mooie 
dag voor de club. Speciale dank was 
er voor alle vrijwilligers. 

Eerste wedstrijd voor de Noord-
Holland Cup start in Uithoorn
Uithoorn - Het BMX seizoen2016 
is begonnen en afgelopen zondag 
was de eerste wedstrijd in een reeks 
van 6 wedstrijden voor de Noord-
Holland Cup. Een vooral leuke en 
gezellige wedstrijd en daarom re-
den voor veel jonge BMX rijders om 
zich voor de Noord-Holland Cup in 
te schrijven. UWTC aan de Europa-
rei in Uithoorn was voor deze eer-
ste wedstrijd de locatie en ondanks 
de onstuimige weervoorspellingen 
kunnen we terugkijken op een dro-
ge en warme dag. 193 deelnemers 
waarvan 9 cruisers hebben zich voor 
10.30 uur ingeschreven in de kanti-
ne waar het al heerlijk rook naar ge-
haktballen, soep en tosti’s.
Er werd hard in de keuken gewerkt! 
In de 1e manch wil Levi van FCC de 
Kley-drivers wel heel snel starten. 
Het starthek is nog niet naar be-
neden en hij valt er met fiets en al 
overheen. Gelukkig mankeert de-
ze 8 jarige rijder niets en start als-
nog op de juiste manier. UWTC rij-
ders Tom Steenbergen en Jayden 
Bregita strijden in de 1e manch om 
de 2e en 3e plek. In de finale heeft 
Jayden minder geluk. Hij valt samen 
met Lucas van FCC de Kombocht 
net een paar meter voor de finishlijn 
terwijl ze als 1e en 2e reden! Heel 
jammer want dit kost hem punten.
Sem Kroon (6 jaar) is dit seizoen be-
gonnen met BMX rijden en rijdt zijn 
eerste wedstrijd met andere clubs. 
Heel spannend voor hem maar hij 
brengt het er uitzonderlijk goed 
vanaf! Hij weet bij alle manches 
steeds heel mooi in het middenveld 
te eindigen en mag hierdoor de A 
finale rijden. Ook jonge rijders Wolf 
van Vliet en Jens Lang komen uit in 
Boys 6/girls 7 en weten aardig wat 
punten te halen.

Roze helm
Priscilla Jongkind valt op met haar 
roze helm. Haar clubgenoten Alec 
van der Mast en Max Kroon zijn he-
laas een te sterke partij voor haar 
maar Priscilla leidt de tweede ploeg 
en finisht als 4e na haar clubge-
noten. In de 2e manch weet Mika 
Klijn zijn tegenstander te verrassen. 
Na een mislukte inhaalpoging zet 
hij net voor de finish nog even aan 
waardoor hij als 1e finisht. Voor Max 
de Beij zijn er weinig tegenstanders. 
Hij heeft zich als 13 jarige in laten 
delen in boys 15 maar zelfs dan kan 
hij de laatste meters voor de finish 
rustig aan doen omdat de ande-
re rijders geen partij voor hem zijn. 
Thor Hartman start dit seizoen heel 
erg goed. Hij rijdt in de 2e manche 
op een 2e plek. Helaas komt hij in 
de 3e manche klem te zitten tussen 
de andere rijders waardoor hij ein-
digt op een 4e plaats maar hij komt 
toch in de A finale uit. In de halve fi-
nales weet Vigo Klijn als 4e te fini-
shen en weet zich hierdoor te plaat-
sen voor de A finale.
Vigo haalt een mooie 7e plaats. Ty-
go Winter rijdt in de klasse Boys 7/
girls8 de B finale en finisht met rui-
me voorsprong als 1e. Noud van 
Dijk en Mitch van der Steegt rijden 
in boys7/girls8 de A finale en fini-
shen als 1e en 2e. Deze jonge rijders 
doen het ontzettend goed op hun 
eigen thuisbaan. En dan komen de 
geroutineerde rijders in ritje 23. Het 
gaat ontzettend hard en het is dui-
delijk dat de UWTC rijders zich op 
hun eigen baan thuis voelen. Arjan 
van Bodegraven, Michael Schekker-
man en Thomas van der Wijngaard 
gaan als eerste over de finish en be-
halen mooie punten voor de rest van 
het seizoen.

Jetze Plat Europees 
kampioen triathlon
Regio - Vrijdag 27 mei is UWTC 
lid Jetze Plat voor de 3e keer Euro-
pees kampioen geworden bij de tri-
athlon. De onderdelen: 750 meter 
zwemmen, 20 km handbiken en 5 
km wheelen. Met deze overwinning 
heeft Jetze weer een grote stap ge-
zet om zich naast het handbiken ook 
voor de triathlon te plaatsen voor de 
Paralympische Spelen in Rio. 

Ronde van Klein Zwitserland
Zaterdag 28 mei hebben enke-
le UWTC leden de ronde van Klein 
Zwitserland gereden. Dicht bij huis, 
in Amersfoort, een leuke klimkoers. 
In 2017 zal dit het NK parcours voor 
de jeugd zijn. Mike Derogee en Duuk 
van der Haagen reden bij de jeugd 
cat 4, waar 40 renners aan de start 
stonden. Ronde na ronde moesten 
renners lossen, maar Mike en Duuk 
konden goed volgen in de kopgroep 
die uiteindelijk nog maar uit 13 ren-
ners bestond. Mike werd 10e en 
Duuk 12e! Ook Lorena Wiebes ging 
hier de strijd aan bij de junioren da-
mes. Lorena reed naar een mooie 
tweede plaats. Stijn Ruijter startte bij 
de nieuwelingen. Hier was er in de 
tweede ronde een renner ontsnapt 
en Stijn ging met twee metgezellen 
in de achtervolging. De kopman kre-
gen ze niet te pakken en vlak voor 
het einde van de wedstrijd werd ook 
Stijn weer teruggepakt door het pe-
loton. Helaas voor Stijn werd zijn har-
de werken dus niet beloond met een 
podiumplaats.

Veteranen wedstrijd bij UWTC
Zondag 29 mei zijn er op het UWTC 
parcours veteranen wielwedstrij-
den verreden voor de 50+, 60+ en 
68+. Gelukkig werkte het weer mee, 
want het bleef tijdens alle wedstrij-
den droog!. De UWTC was sterk 
vertegenwoordigd met de renners 
Leen Blom, Ben de Bruin, Nico Fok-
ker, Piet Rewijk , John Tromp, Rene 
Oudshoorn en Guus Zantingh. Bij 
de 68+ ontstond er na 5 ronden een 
kopgroep van 5 renners met daar-
bij Guus Zantingh. De 5 koplopers 
werkten goed samen en bouwden 
een grote voorsprong op en wer-
den niet meer achterhaald. De wed-

strijd werd gewonnen door Piet Gru-
teke uit Rotterdam want hij ontsnap-
te met nog 4 ronden te gaan uit de 
kopgroep. Tweede werd Willem van 
Koetsveld uit Zeist en Guus Zantingh 
wist een mooie 3e podiumplaats te 
behalen, Leen Blom werd 11e en Ni-
co Fokker eindigde als 13e.
Bij de 60+ ontstond er op 10 ronden 
voor het einde van de wedstrijd een 
kopgroep van 2 renners, Bert Bakker 
en Willem Hus met daar vlak ach-
ter Hans van Bavel. De drie renners 
werden niet meer achterhaald. De 
wedstrijd werd gewonnen door Wil-
lem Hus uit Voorburg voor Bert Bak-
ker en 3e werd Hans van Bavel uit 
Sint Anthonis. De sprint van het pe-
loton werd gewonnen door John 
Tromp, Piet Rewijk werd 14e en Ben 
de Bruin 17e. Bij de 50+ waren diver-
se demarrages maar niemand kon 
wegkomen uit de greep van het pe-
loton. De wedstrijd werd gewonnen 
Frank Nijssen uit Haarlem, 2e werd 
John Oudshoorn uit Uithoorn en 3e 
Jeroen Bosman uit Amsterdam. Re-
ne Oudshoorn kwam als 20e over de 
eindstreep.

NK jeugdwielrennen
Zondag 5 juni mogen vier UWTC 
jeugdleden meedoen aan het NK 
jeugdwielrennen in Bodegraven/
Reeuwijk. Om 09.35 uur start Jasmijn 
Wiegmans bij de meisjes categorie 3. 
Om 10.10 uur strijden Duuk van der 
Haagen en Mike Derogee bij de jon-
gens categorie 4 en om 15.20 uur zal 
Danny Plasmeijer bij de jongens ca-
tegorie 7 zin uiterste best gaan doen.

Ruime winst voor KDO JG1
De Kwakel - De laatste competi-
tiewedstrijd van het seizoen kon-
den de junioren van de G-voetbal 
laten zien dat ze niet op de onderste 
plaats thuishoren. Omdat te realise-
ren was er een overwinning nodig 
en mocht Delta Sports niet winnen. 
Onze tegenstander, DIOS uit Nieuw 
Vennep, was ons de laatste maan-
den steeds te slim af geweest. Een 
nederlaag thuis en verloren op pe-
nalty’s in het eindtoernooi. Het werd 
tijd voor sportief revanche. Op het 
kunstgras in Nieuw Vennep start-
te KDO de wedstrijd, met 2 nieuwe 
speelsters: Odette en Kelly, door de 
aftrap te nemen. De eerste minuten 
ging de strijd gelijk op maar na de 
eerste wissels bij KDO kwam er be-
tere kansen voor KDO. Luke scoor-
de het 1e doelpunt na een foutje in 
de achterhoede bij DIOS. KDO was 
sowieso wat strijdvaardiger dan DI-

OS. Misschien wilde iedereen aan 
de nieuwkomers laten zien hoe het 
moest. Mark zorgde met 2 doelpun-
ten voor een wat veiligere stand. 
Kelly en Harm zorgde voor de nodi-
ge rugdekking als Mark weer naar 
voren ging. Hierdoor kwam DIOS 
niet in de buurt bij 2e keeper Feroz. 
Het veld werd breed gehouden door 
de buitenspelers Onno en Timo. 
Door bij aanvallen naar binnen te 
komen scoorden ze beide ook een 
doelpunt. Met Manisha en Dylan 
op het middenveld was er voortdu-
rend dreiging richting doel van DI-
OS. Dylan scoorde niet maar gaf wel 
de meeste assists. Uiteindelijk werd 
er door KDO nog 2x gescoord Ma-
nisha en Thomas bepaalde de eind-
stand op DIOS JG1-KDO JG1 0-7. 
Door deze goede teamprestatie 
werd de laatste plaats in de compe-
titie over gedaan aan Delta Sports.

Legmeervogels sluiten 
klaverjasseizoen af
Uithoorn - Vrijdag 27 mei was er dan 
de laatste klaverjasavond van het sei-
zoen 2015 – 2016 bij Legmeervogels. 
Roy Kuilenburg en Hein Nieuwendijk 
kunnen terug kijken op een uiterma-
te geslaagd klaverjasseizoen. De ene 
avond was het wel eens wat druk-
ker dan de andere avond maar min-
der dan 11 bezette tafels is het nooit 
gekomen. De laatste avond was wel 
de topper van dit seizoen. Om 20.05 
werd het startsignaal gegeven en bij-
na 80 klaverjassers schoven aan om 
te beginnen met de 1ste ronde. Om 
eens wat anders te doen dan an-
ders werd de tussenstand doorgege-
ven nadat de 2e ronde was gespeeld. 
Aan de leiding gingen toen Leo van 
Tol, Herman de Jong en Hans Hee-
re. Maar na 2 rondes aan de leiding 
gaan wil niet zeggen dat je ook aan 
het eind in de top drie van de rang-
lijst bent terug te vinden. Verre van 

dit. Geen van dit trio is terug te vin-
den in de einduitslag. Maar wie zijn 
er dan wel in de prijzen gevallen? An-
neke Lebesque bijvoorbeeld. Zij ging 
naar huis met de poedelprijs 4873 
punten binnen gehaald na 4 rond-
jes klaverjassen. Het koppel wat de 
meeste punten heeft binnengehaald 
in een ronde is het koppel Gery de 
Kuijer en Kenny Pijper 2548 punten. 
Iets minder punten haalde het kop-
pel Kees de Kuiper en Klaas Post 
744 punten in 16 spelletjes. Dan de 
top drie. Op de 3e plaats is geëin-
digd Gery de Kuijer met 7109 pun-
ten. Op de 2e plaats vinden wij te-
rug Kenny Pijper met 7178 punten en 
de winnaar op de laatste klaverjas-
avond bij Legmeervogels van het sei-
zoen 2015 – 2016 is geworden Wen-
ner Thum met 7666 punten, Over een 
paar weekjes begint alweer het kla-
verjasseizoen 2016 – 2017. 

Meisjes Qui Vive C4 
kampioen

Atletiekochtend groepen 
3 en 4 groot succes
Uithoorn - Wat een enthousiasme 
op woensdagmorgen 25 mei bij at-
letiekvereniging AKU. Bijna 350 kin-
deren van de Kwikstaart, Vuurvogel, 
Dolfijn, de Kajuit en de Toermalijn 

van de groepen 3 en 4 hebben de-
ze dag kennisgemaakt met het veel-
zijdige aanbod van de atletieksport.
Deze ochtend werd georganiseerd 
door What’s-up en en een grote 

Stolwijk hoofdsponsor 
Ute Hoirne Open
Uithoorn - Tennisclub Uithoorn 
(TCU) organiseert van 25 juni t/m 
3 juli 2016 alweer voor de 35e keer 
het Ute Hoirne open toernooi. Het 
toernooi heeft dit jaar een nieu-
we hoofdsponsor: Stolwijk Regis-
teraccountants en Belastingadvi-
seurs B.V. De wedstrijdcommis-
sie is met veel enthousiasme bezig 
met de voorbereidingen. Er zijn nog 
5 sponsors gevonden die het samen 
met Stolwijk mogelijk maken om dit 
toernooi, dat in de regio zeer goed 
bekend staat, te organiseren. 

Inschrijfmogelijkheden 
Voor het 17+ toernooi kan worden 
ingeschreven voor een enkel-, dub-
bel of gemengd dubbelspel in de 
categorieën 4, 5, 6, 7 en 8. 

Acties tijdens het toernooi
Zoals het bij het Open Toernooi van 
Tennisclub Uithoorn gebruikelijk is 
wordt er rondom het toernooi van 
alles georganiseerd. Zo ontvangen 
alle deelnemers bij hun eerste wed-

strijd gratis een kop koffie of thee. 
Op woensdagavond organiseren 
wij, net als voorgaande jaren, de al-
tijd zeer geslaagde wijnproeverij. 
Op dinsdag, woensdag en donder-
dag zijn onze landen thema-avon-
den met eten en bijpassende wijn. 
Verder kunnen alle deelnemers op 
vrijdagavond genieten van de “gra-
tis Kantonese maaltijd”. En natuur-
lijk is er weer de loterij met mooie 
prijzen op dinsdag- en vrijdag-
avond. Kortom: het wordt een fan-
tastische week bij TC Uithoorn waar 
u allemaal onder het genot van een 
drankje en een hapje gezellig kunt 
genieten van prachtige tennispartij-
en en veel gezelligheid. 

Inschrijven
Ga naar www.tcuithoorn.nl (ook 
voor het laatste nieuws) en schrijf u 
in voor het toernooi voor één of twee 
onderdelen. Inschrijven kan ook via 
www.toernooiklapper.nl. Sluitings-
datum inschrijven is op woensdag 
13 juni

De Kwakel - Met nog 2 wedstrijden 
te spelen en 6 punten voor was de-
ze Zaterdag de wedstrijd tegen Rei-
gers C4. We waren lekker op tijd en 
na een goede voorbereiding begon-
nen we ondanks de zenuwen zeer 
scherp. Binnen een paar minuten 
stond het 1-0 door een doelpunt 
van Elena. We bleven hoge druk 
zetten en daar hadden de meiden 
van Reigers moeite mee.
Maar het risico zat in de uitval . 
Achterin moest geconcentreerd 
verdedigd worden door Daphne, 
Daphne, Britt en Britt. Toch waren 
er een aantal uitbraken, maar ge-
lukkig wij hebben Nina op goal. 
Ook vandaag was ze weer super. 
Na een overtreding op het midden-
veld nam Fay snel en strak de bal 
de cirkel in waar ondertussen Britt 

V in de spits attent de bal in sloeg, 
2-0. Vervolgens werd het een span-
nend kwartiertje. Reigers werd wat 
sterker en het werd 2-1. Na de rust 
werd de strijd op het middenveld 
uitgevochten door Anouk, Fay, Julia 
en later Britt met daarvoor Karlijn, 
Elena en Sophie. Na goed aanval-
lend verdedigen door Sophie werd 
het een strafcorner waaruit ze ver-
volgens ook nog zelf scoorde, 3-1. 
Het laatste doelpunt van weder-
om Sophie was de slagroom op de 
taart. En die taart stond klaar en de 
slagroom was zelfbediening. Op de 
taart en in het haar. Goed gedaan 
meiden, de coaches en ouders zijn 
trots op jullie. En een bedankje voor 
de scheidsrechters en managers dit 
jaar. Op na een nieuw team in het 
volgende seizoen.

groep vrijwilligers van atletiekver-
eniging AKU, op deze dag onder-
steund door leerlingen van het ROC.
sport en bewegen. 

Om extra aandacht te geven aan ge-
zond eten en drinken, was Druppie 
aanwezig en deze liep onder gejuich 
van de kinderen over de atletiek-
baan. AKU had voor iedereen voor 
een gezonde fruittractatie gezorgd.

Kennismaking
Alle kinderen waren kwamen voor 
9.00u. de atletiekbaan op en een 
enorm bont lint van kinderen begon 
aan enthousiast aan de warming-
up met een rondje om de baan. Op 
de baan waren de atletiekonderde-
len uitgezet en in een circuit van 
blokken van 25 minuten hebben al-
le kinderen de 6 onderdelen afge-
werkt. Er werd deze ochtend niet 
gemeten, het doel van deze och-
tend was om een grote groep kin-
deren kennis te laten maken met at-
letiek in zijn verscheidenheid.  
De onderdelen waren: Hoogsprin-
gen, verspringen, balwerpen, kogel-
stoten, estafette, 400 meter. 

Tussen de onderdelen was voor el-
ke groep steeds een pauze ingelast. 
Het enthousiasme van de kinderen 
was heel groot en bij de laatste on-
derdelen was goed te merken dat 
ze veel energie hadden verbruikt en 

werd de coordinatie af en toe iets 
minder, maar dat deed niets af aan 
het plezier dat ze hadden. Hoewel 
de voorspellingen anders waren, 
werd de regen in het laatste uur 
een spelbreker. Vrijwel het hele pro-
gramma kon echter worden afge-
werkt, de kinderen bleven enthou-
siast, maar enkele scholen verlie-

ten een kwartier voor het einde van 
het programma aangezien de kin-
deren niet waren gekleed op de on-
verwachte regen. De kinderen had-
den gelukkig geen last van de re-
gen en met een kleur en glimlach 
op hun gezicht en met een oorkon-
de als herinnering gingen ze weer 
terug naar school.



Boven v.l.n.r.:: Bud van der Vliet, Nieko Dankelman, Helene Kroon (trainster-
coach), Frank Dankelman (trainer-coach), Joas Leeflang, Timo Honig
Onder: Tessa Fokker, Isabel van der Horst, Sanne Fokker, Jiske van der Schaft, 
Roos Samsom, Sifra Kroon.

De Vinken D1 ongeslagen 
kampioen
Vinkeveen - In de vorige wedstrijd 
haalde de D1 pupillen van De Vin-
ken het kampioenschap al binnen. 
In de laatste competitiewedstrijd 
stond er niet echt meer iets op het 
spel, maar de Vinkenjeugd stond op 
scherp en wilde de wedstrijd tegen 
de nummer 2 uit Kamerik erg graag 
winnen. De eerste aanval wordt ge-
vormd door Bud van der Vliet, Joas 
Leeflang, Tessa Fokker en Jiske van 
der Schaft. In de verdediging be-
gonnen de Jumbovinken met Nieko 
Dankelman, Isabelle van der Horst, 
Roos Samsom en Sanne Fokker. De 
reservebank werd goed gevuld door 
Timo Honig en Sifra Kroon.

De wedstrijd
De scheidsrechter heeft nog maar 
nauwelijks gefloten of het tempo 
wordt flink opgevoerd door De Vin-
ken. Na een kleine 33 seconden is 
het al 1-0 door Bud. In de derde mi-
nuut benut Tessa Fokker een mooie 

kans en is het 2-1. SDO komt nau-
welijks in het spel voor, maar is wel 
effectief als het een kans krijgt. Ka-
merik komt in de negende minuut 
terug door middel van een straf-
worp. Het is dan 2-2. Daarna over-
heerst de Vinkeveense jeugd. In de 
eerste helft scoren Joas, Tessa (nog 
2x), Roos (2x) en Isabel zodat met 
een ruime 8-3 voorsprong gerust 
kan worden.Na de rust komt Sifra in 
het veld voor Joas en Timo komt in 
de plaats van Isabel. Het publiek ziet 
een scherp Vinken dat goed aan het 
doelsaldo gaat werken. Jiske laat al 
na twee minuten de 9-3 op het sco-
rebord zetten. Nog geen minuut la-
ter is het Tessa die opnieuw scoort, 
ze komt helemaal los in deze wed-
strijd. Ze scoort nu via een doorloop-
bal. Niet veel later is het opnieuw 
Tessa Fokker die scoort, nu via een 
prachtig afstandsschot, het is dan 
11-3. Jiske zorgt daarna voor 12-3. 
Weer anderhalve minuut later. Het 

Sportieve en vrolijke meerkamp bij Willespoort
Wilnis - De kinderen van OBS Wil-
lespoort leefden zich afgelopen 
woensdag uit tijdens de jaarlijk-
se sportdag. Op het CSW-terrein 
deden zij in groepjes een sportie-
ve meerkamp, met leuke onderde-
len als een verkleedestafette, ke-
gel vangen, medicine ball stoten, 
een sprint, een voetbalwedstrijd 
en penalty’s schieten door een op-
blaaspop. Al deze onderdelen wer-
den begeleid door leerlingen van de 
sportklas van het Veenlanden Colle-
ge in Mijdrecht. Dankzij de sponso-
ring van een aantal ouders met een 
eigen bedrijf maakte ook een grote 
jungle stormbaan onderdeel uit van 
de meerkamp. Genoeg ingrediën-
ten dus voor een ochtend vol sport 
en plezier. De kleuters hadden deze 
dag hun eigen programma. Zij gin-
gen dansen, gymmen in de Willistee 
en konden los gaan op een eigen 
springkussen op het kleuterplein.

Rondwandeling door 
Vinkeveen
Vinkeveen - Gilde De Ronde Venen 
organiseert in mei en juni een aantal 
rondwandelingen door Vinkeveen.
Met een gids maakt u een wande-
ling van ongeveer anderhalf uur. Tij-
dens deze wandeling vertelt de gids 
over de geschiedenis van het ont-
staan van het gebied van De Ronde 
Venen en over bijzondere en histo-
rische gebouwen in Vinkeveen. Zo-
als ieder dorp heeft Vinkeveen in de 
loop der tijden bijzondere bewoners 
gehad en daar worden een aantal 
anekdotes over verteld. 
De wandelingen worden gehouden 
op vrijdag 03 juni, woensdag 08 juni 
en vrijdag 17 juni. 
De start is om 11.00 uur op het par-

keerterrein van Zeilschool Vinke-
veen. Er wordt onder het genot van 
een kop koffie of thee eerst verteld 
hoe het gebied van De Ronde Venen 
is ontstaan. Daarna start de wande-
ling van ongeveer 3 kilometer. 
Als u wilt meedoen aan deze wan-
deling kunt u zich opgeven bij Gil-
de De Ronde Venen via email: info@
gildedrv.nl of via telefoonnummer 
0297-230 280 van Stichting Tym-
paan-De Baat. Omdat dit de eerste 
(test) wandelingen zijn is deelname 
gratis. Het maximum aantal deelne-
mers per wandeling is 10 personen.
Bij opgave is het van belang uw 
naam, het aantal personen en uw 
telefoonnummer door te geven.

Teije, Celine en Esther 
clubkampioenen Veenland
De Ronde Venen - Op zaterdag 
werd in de Willisstee de jaarlijkse 
onderlinge wedstrijd gehouden. Er 
deden 70 kinderen mee en ze stre-
den op hun eigen niveau om de me-
dailles. Bij de jongens werd er ge-
streden in drie groepjes. Er wer-
den oefeningen geturnd op vloer, 
sprong , brug en rek. Iedereen deed 
zijn uiterste best en de uitslag was 
als volgt. 4de : Jurre, Olav en Tjeb-
be 3de Senna, Seppe, Jay, 2de Jai-
my, Dave , Lars en 1ste Teije , Loren-
zo en Cas. Hij of zij met het hoogste 
aantal punten kon ook nog de wis-
selbeker winnen en voor de derde 
keer op rij won Teije de wisselbeker 
dus hij mag hem nu houden.
Bij de meisjes recreatie werd er ge-
streden in 5 groepjes. Op de derde 
plaats Mette, Megan, Anna, Elise, 
Rosanne en Fieke. 2de Roos, Malak, 
Naomi, Ilse en Loïs en op de eer-
ste plaats Kirsten, Charlotte, Juliet-
te, Esther en Jackie. De clubkampi-
oen werd Esther.

Selectie
Als laatste was de selectie aan de 
beurt. Na alle oefeningen was de 
uitslag als volgt. Brons ging naar 
Lotte, Noa, Demi, Marijn en Kim-

berly. Zilver naar Izzy, Robyn, Nora, 
Daphne, Sascha en goud naar Da-
nae, Jasmijn, Emma, Celine en Julia. 
Met een heel klein verschil won Ce-
line de wisselbeker.

Topkorfballers verzorgen clinic
Mijdrecht - De complete jeugd van 
korfbalvereniging De Vinken kreeg 

afgelopen woensdag een daveren-
de verrassing tijdens hun laatste re-

guliere training van deze competitie. 
De korfbalinternationals André Kui-

V.l.n.r. Claudia Pauw, Cor Verlaan, Theo Kranendonk, Hans van Oldeniel en 
Sandra Start.

Winnaars klaverjas-
competitie de Vinken
Vinkeveen - Ook in de korfbalkan-
tine van De Vinken wordt al vele ja-
ren, voor het eerst in 1973, een kla-
verjascompetitie georganiseerd. Za-
terdag 28 mei was de laatste kaart-
avond van het seizoen. De bijzonder 
geslaagde competitie seizoen ken-
de dit jaar een geheel ‘nieuwe’ win-
naar: Theo Kranendonk.
De Vinkenkantine was weer gezel-
lig gevuld. Aan negen tafels werd er 
voor de avondprijzen gespeeld. De 
eindstand van de klaverjascompeti-
tie is gebaseerd op de eerder geor-
ganiseerde avonden. In totaal is er 
op negen kaartavonden gespeeld, 
altijd op de tweede zaterdag van de 
maand. De hoogste zes scores zijn 
geteld. Het was dit jaar bijzonder 
spannend en het verschil tussen de 
nummers 1 en 2 slechts een ‘band-
dikte’...

Het leverde de volgende 
eindstand op:
1. Theo Kranendonk 37.498 punten
2. Cor Verlaan 37.366 punten
3. Hans van Oldeniel 36.918 punten
De marsenprijs door het totaal van 
12 marsen ging naar Herman van de 
Waa. Namens het bestuur van korf-
balvereniging De Vinken was Toos 
Fokker aanwezig voor de prijsuitrei-
king en officiële afsluiting van het 
seizoen. Gekoppeld aan een bijzon-
der woord van dank aan de orga-
nisatoren Claudia Pauw en Sandra 
Start kon zij aan winnaar Kranen-
donk de wisselbokaal overhandi-
gen. Het klaverjassen is al vele tien-
tallen jaren populair. Bij de Vinken is 
het een open competitie, waar niet 
alleen korfballeden meestrijden. 
Het nieuwe kaartseizoen start op 10 
september 2016.

pers en Marjolijn Kroon waren aan-
wezig voor een leuke en leerzame 
korfbalclinic. Vanuit de bijzonder 
succesvolle agendaverkoop is een 
gedeelte van de opbrengst ter be-
schikking gekomen voor de Vinken-
jeugd. Initiatiefnemer van de Vinke-
veen Agenda, Jaco Kroon, wist hier-
mee de juiste snaar te raken en zo 
de Vinkenjeugd een zeer speciale 
training aan te bieden. Om vijf uur 
’s middags werden de allerjongsten 
getrakteerd op een bijzonder speel-
se training verzorgd door Johan en 
Emese Kroon en Dorien Verbrug-
gen. Zij wisten met allerlei speel-
se oefeningen de jeugd van 4 tot en 
met 7 jaar een geslaagde afsluiting 
voor te schotelen. Direct aanslui-
tend kreeg deze jongste jeugd sa-
men met de D- pupillen en C-aspi-
ranten een eenvoudige broodmaal-
tijd in de clubkantine. Om zeven uur 
waren de korfbalinternationals aan-
gekomen. André en Marjolijn wisten 
samen met de Vinkeveense Robin 
van der Vliet met trefzekere doelpo-
gingen en uiterst sterke balbeheer-
sing een prachtig voorbeeld te ge-
ven voor de enthousiaste jeugdle-
den. De nadruk lag op het aanvals-
spel en menig trucje om nog beter 
te scoren werd aangeleerd. Na een 
intensief uurtje mochten de jongens 
en meiden met hun idolen op de fo-
to en konden zij op handtekenin-
genjacht. 
Aan het einde van het avondvullen-
de programma waren de B-aspiran-
ten en de A-junioren aan de beurt. 
Ook zij konden zich uitleven met de 
aangeboden oefenstof, de slimme 
trucjes en de oogstrelende scores, 
die korfbalmasters André en Mar-
jolijn hen voordeden. Al met al een 
bijzonder geslaagde slottraining van 
dit korfbalseizoen.

lijkt wel of de sluis van de doelpun-
ten wijd open is gezet. Bud scoort 
13-3. En Tessa maakt op een afstand 
van een meter of vijf 14-4. De 15-4 
is voor tweelingzus Sanne Fokker en 
ook Timo pikt zijn doelpunt mee. Hij 
laat met nog een minuut te spelen 

een kansje vlak onder de korf niet 
lopen. Het is dan 16-4 op het score-
bord en inmiddels heeft iedere spe-
ler of speelster gescoord. De Vin-
ken D1 is op eigen veld ongeslagen 
kampioen geworden. De bekroning 
van een prachtig seizoen.

Han Bots: de cirkel is rond
Mijdrecht - De cirkel is eigenlijk 
eventjes rond sprak Han Bots van 
Habo vlees en vleeswaren in zijn 
speech voor de gepromoveerde Ar-
gon selectie. Precies 20 jaar geleden 
liet hij en zijn vrouw Danielle zich in-
spireren door een bouwtekening en 
foto van een fraai herenhuis dat pa-
ginagroot afgebeeld stond in een 
advertentie van de Nieuwe Meer-
bode uit 1997. Een advertentie waar-
in juist Argon gefeliciteerd werd 
met de behaalde promotie naar de 
Hoofdklasse. Toen nog via de na-
competitie op het veld van FC Lisse 
tegen SVVSMC. Zoals bekend eve-
naarde Argon deze promotiepresta-
tie recent met een welverdiend kam-
pioenschap tegen s’Gravenzande en 
afgelopen zaterdag werd dit nog-
maals gevierd met een barbecue 
en een drankje bij Han en Daniel-
le thuis in het vrijwel identieke huis 

uit die advertentie van destijds. Het 
werd een bijzonder gezellige afslui-
ting. De twee supporters en spon-
sors Han Bots van Habo vlees en 
Cartouche Veenbrink van Kingsal-
markt droegen met het enthousi-
asme waarmee zij elke thuis en uit-
wedstrijd Argon van achter het doel 
aansporen en ludiek toejuichen, 
ook nu weer bij aan een sfeervol-
le avond. In een toespraak van aan-
voerder Wilco Krimp werd afscheid 
genomen van vertrekkende spe-
lers. Peter en Annemieke Winters 
van Wintours werden bedankt voor 
“the winning bus” en het voortref-
felijk verzorgde vervoer naar de uit-
wedstrijden. Voor de staf Hans van 
Gelderen, Marcel Landman en Jo-
han Stange, Glenn Berkelaar waren 
er evenals voor verzorger fysiothera-
peut Daan Hilhorst en de huisfoto-
graaf mooie bedankwoorden van de 

aanvoerder. Op de avond werd het 
glas geheven, de winnende wed-
strijd nogmaals teruggezien, naar 
de champions league finale geke-
ken en wat niet kon uitblijven was 
uiteraard het natte pak van trainer 
Patrick Loenen die door zijn spelers 
ondanks tegenspartelen het zwem-
bad werd ingerold. In dat natte pak 
bedankte Loenen zijn aanvoerders 
en spelers voor het afgelopen sei-
zoen en benadrukte hij de belang-
rijke rol van het bestuur en het on-
misbare werk achter de schermen 
van Abe van Nieuwkerk en Martin 
van Es van de technische commis-
sie. Er werd genoten van een heer-
lijke barbecue en Han haalde in zijn 
slotwoord nog even aan waarin het 
ook komend seizoen voor Argon 
weer zal gaan, namelijk; erop vlie-
gen, strijd en vooral lol en genieten. 
Een mooie afsluiting van een mooi 
seizoen, met dank aan Han, Daniel-
le en Cartouche!
Foto:sportinbeeld.com 

Open Dag Hockeyclub 
HVM zeer succesvol!
Mijdrecht - Zondag 29 mei jl. vond 
de jaarlijkse Open Dag van Hockey 
Vereniging Mijdrecht (HVM) plaats. 
Circa 50 enthousiaste kinderen van 
verschillende leeftijden deden mee 
aan allerlei hockey oefeningen op 
het veld. Onder de deelnemers wa-
ren een flink aantal meisjes en jon-
gens waar de hockeyclub erg blij 
mee is. In het clubhuis werden de 
ouders ontvangen door de voorzit-
ter van de Technische Commissie 
en geïnformeerd over de club. Na 
afloop werd de kinderen een heer-
lijk ijsje aangeboden, gesponsord 
door L’Opera Foodbar uit Mijdrecht 
en ontvingen zij een tasje met daar-
in een informatiepakket en sponso-
rartikelen van de Rabobank en EMP 
Grafi Media. Een aantal kinderen is 

meteen lid geworden en zij starten 
deze week al met de trainingen. 
Ook als je nog geen inschrijfformu-
lier hebt ingevuld, of de Open Dag 
gemist hebt, ben je van harte wel-
kom om een aantal keer gratis mee 
te komen doen met een training. 
Kinderen vanaf 4 jaar zijn welkom! 
Op vrijdagmiddag trainen de Fun-
ky’s, Benjamins en de F-jes (leeftijd 
4 t/m 7 jaar) van 16.30 tot 17.30. De 
E-jeugd (8 t/m 10 jaar) traint op vrij-
dag van 17.30-18.30. Je kunt je voor 
deze trainingen aanmelden door 
een mailtje te sturen naar hoofdtrai-
ner@hvmijdrecht.nl onder vermel-
ding van je naam en leeftijd. Meer 
informatie over de trainingen en het 
inschrijven bij HVM kun je vinden 
op: www.hvmijdrecht.nl
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