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Wie heeft
Poekie gezien?
Uithoorn – Lieve kater Poekie wordt sinds 23 mei vermist
uit het Burgemeester Kootpark.
Poekie is een Britse langhaar.
Kleur wit met Cyprisch grijs.
Mocht u Poekie gezien hebben
neemt u dan contact op met
Yvonne Diderich, telefoon: 0622507887. Hij wordt zo ontzettend gemist!

Hele maand juni in teken
van amateurkunst
Regio - Onder de noemer “Iktoon”
staat heel Nederland de maand juni
in het teken van de amateurkunst:
op meer dan 1000 locaties verspreid
over heel Nederland is van alles te
doen in kunstcentra, ateliers, buurthuizen, muziekcentra, op straat;
overal wordt door amateurkunste-

naars en organisaties hun talent
getoond. Ook in De Ronde Venen is
er van alles te doen: kijken, luisteren
en kennismaken met diverse kunstvormen is op vele locaties mogelijk.
Elders in deze krant vindt u een
uitgebreid overzicht.

Wel vanuit Amstelhoek over de brug naar Uithoorn, terug is niet de bedoeling.

Bestuur Uithoorn kiest voor
‘Dorpshart aan de Amstel’

Uw kostbaarheden Eénrichtingsverkeer over Prinses Irenebrug punt van discussie
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

ZOMERBRIDGE ‘17
DE LEGMEER
woensdagavonden
7 juni t/m 30 augustus

Dans- & Partycentrum Colijn
Industrieweg 20, Uithoorn
Inschrijven per e-mail:
gerdaschravemaker@live.nl
of in de zaal om 19.15 uur
Aanvang 19.45 uur
Kosten:
€ 6,00 per paar

Uithoorn - De nieuwe plannen om
het oude dorpscentrum van Uithoorn aan elkaar te smeden zijn in
deze krant van 24 mei uitgebreid
toegelicht en uit de doeken gedaan.
Uit de negen varianten heeft het gemeentebestuur haar voorkeur gekozen en dat is geworden het ‘Dorpshart aan de Amstel’. Dit met als credo: meer woningen en minder winkels. Dat is totaal iets anders dan
eerder werd voorgesteld waaraan
ook uitleg werd gegeven. Een en
ander is door de gemeente afgelopen week aan bewoners en de media bekend gemaakt. In haar overwegingen komt het nieuwe plan het
meest tegemoet aan het pakket van
eisen en wensen zoals dat staat in
het Masterplan wat in 2010 door de
toenmalige gemeenteraad is goedgekeurd. De belangrijkste argu-

menten voor deze variant zijn behalve woningbouw dat het hier om
grond en locaties gaat die in bezit zijn van de gemeente, men onafhankelijk is van derden en gefaseerd aan de gang kan gaan. Komt
bij dat ook het financiële aspect
voor de uitvoering het meest gunstig uitvalt. De visie is uitgebreid te
zien en te lezen op de betreffende
website van de gemeente Uithoorn:
www.uithoorn.nl/projecten/dorpshart-aan-de-Amstel (Plan voor het
dorpscentrum van Uithoorn). Wat
niet wegneemt dat het ook best interessant is om kennis te nemen
van de andere varianten zoals die
via dezelfde gemeentelijke website
kunnen worden ingelezen.
De gemeente heeft destijds aan stedenbouwkundig bureau MUST opdracht gegeven een aantal varian-

ten voor het nieuwe dorpshart uit
te werken. Dat werden er zes. Een
tweede bureau, Synchroon, dat rond
de supermarkt COOP het gebied in
kaart heeft gebracht en ontwikkeld,
heeft twee varianten ingestuurd. Tot
slot pakte een bewonersgroep de
koe bij de horens en lanceerde het
project ‘Langebrug’. Slechts één variant van de negen werd door het
college van B&W omarmd en kreeg
de naam ‘Variant 1 Dorpshart aan
de Amstel’. Hoe dat er dan planologisch uitziet is mooi waarneembaar
op de bijgaande plankaart van het
nieuw te vormen dorpscentrum. Let
wel: het is nog maar een bespreekplan! Wie behoefte heeft of verdere ideeën ten toon wil spreiden kan
nog tot 14 juni bij de gemeente op
het plan reageren.
Vervolg elders in de krant.

Wie heeft poes Belle gezien?
Uithoorn - Zij is maandagavond
22 mei rond 22.30u naar buiten
gegaan (Weegbree, Legmeer)
en sindsdien niet meer thuisgekomen! Belle is een lapje, roodzwart-wit en draagt geen hals-

bandje maar is wel gechipt! Ze
wordt verschrikkelijk gemist, dus
als U iets ziet wilt U dan contact
opnemen met: 06-52452375 of
0297-527623. Alvast heel erg bedankt!

De Kwakel versiert Uithoorn
Gem

e e nte U i t h o o r

Uithoorn/De Kwakel - Afgelopen
week is onze prachtige waterlijn aan
de Wilhelminakade door een geste
van de Kwakelse Ondernemers nog
mooier geworden dan hij al was.
De afzwaaiende bestuurders van
Kwakelse Ondernemers Vereniging
Wim van Scheppingen en Huub van
Vliet verrichtten hun laatste officiële daad door dertien lantaarnpalen
met geraniumbakken te versieren
en aan te bieden aan de Uithoornse ondernemers. ‘Geranium bakken ophangen is iets wat we al jaren in het centrum van De Kwakel
doen,’ aldus Van Scheppingen, ‘en
het leek ons leuk om op deze manier namens heel De Kwakel én de
SPUK (Stichting Promotie UithoornDe Kwakel) Uithoorn feliciteren met
deze prachtig vernieuwde waterlijn.’
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voor het
gemeentenieuws
zie pagina 2

ADVERTEREN?
IN DE

INfoRmATIE:
✆ 0297-581698
✆ 06-53847419
✉ VERkoopUITHooRN@
mEERboDE.Nl

HARTELUST B.V.

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

Miele specialist

Eigen technische dienst

Geen krant?

0297-581698

Het kruispunt Koningin Máxkimalaan/Legmeerdijkwordt heringericht.
Het fietspad gaat in een tunnel onder de Legmeerdijk door.

Aanleg nieuwe busbaan voor
HOV voorjaar 2018 van start
Regio - De aanleg van de Uithoornlijn (tram) zal in 2019 wel van start
zijn gegaan, maar in mei van dat
jaar zal de nieuwe verbinding voor
Hoogwaardig Openbaar Vervoer
(HOV) tussen Uithoorn via Aalsmeer
naar de Fokkerweg en Hoofddorp al
in gebruik worden genomen. Het is
een tracé dat volledig aansluit op
het bestaande net in Haarlemmermeer rond Hoofddorp en verder. De
provincie Noord-Holland heeft de
aanbesteding via TenderNed deze maand van start laten gaan. Bedrijven die de klus willen uitvoeren
worden verzocht in te schrijven op
deze overigens niet-openbare Eu-

ropese aanbesteding. In februari
2018 wordt bekend wie van de ingeschreven gegadigden het project
wordt gegund. Het bedrijf dat de
beste ‘scores’ heeft gepresenteerd
kan meteen aan de slag. En dat is
nodig ook want men heeft slechts
een jaar de tijd om het toch omvangrijke werk te kunnen uitvoeren.
Op 31 mei 2019 staat de oplevering
van het nieuwe HOV-tracé gepland.
Het lijkt nog ver weg, maar het tijdpad gaat snel…. Het project begint
bij de Poelweg in Uithoorn met de
aanleg van een tweerichtings busbaan en sluit aan op het bestaande
tracé langs de N201 via een nieuw

te bouwen busstation/knooppunt
op de hoek van de Fokkerweg en
de Kruisweg in Schiphol-Rijk (Haarlemmermeer). Op het grondgebied
van Uithoorn is er vanaf het busstation tot aan de Poelweg al een vrije
busbaan voor HOV in twee richtingen aangelegd en in gebruik. Vanaf de Poelweg richting Aalsmeer
is deze tot aan de Legmeerdijk nu
nog enkelbaans en ook die gaat
een vrije busbaan in twee richtingen worden. Vervolgens wordt de
lijn in die uitvoering doorgetrokken
door Aalsmeer naar de Fokkerweg.
Vervolg elders in deze krant.

Het koude voorjaar heeft er voor gezorgd dat het geschenk wat verlaat
was en de geraniums nog niet in
volle bloei staan, maar dat zal snel
veranderen. ‘Het is ook een beetje een bedankje aan het adres van
de Gemeente Uithoorn zelf, waarmee het contact de laatste jaren

veel beter is dan het in het verleden was,’ aldus oud penningmeester Huub van Vliet. ‘Het gevoel dat in
ons dorp voorheen heerste was dat
we het ondergeschoven kindje van
Uithoorn waren. Dat is verdwenen.
Tegenwoordig zijn we meer en meer
een gelijkwaardig partner, waarbij
het nog steeds zo is dat De Kwakel geen Uithoorn is. Het verschil in
bloedgroep zal altijd blijven, maar
we hebben respect voor elkaars
ideeën en gewoontes. De geweldige burgermeester die we momenteel hebben heeft aan dat veranderde gevoel zeker bijgedragen en
de deelnames van het college aan
de Kwakelse kermisoptocht wordt
toch gevoeld als omarming van de
Kwakel.’ De horeca-ondernemers
van de Amstelkade waren blij verrast met de prachtige bloembakken.
‘Maar hoe moeten we ze watergeven?,’ was de vraag van Han Nollen
van Drinken Enzo. ‘Dit jaar zorgen
wij daarvoor,’aldus de afgezwaaide voorzitter van de KOV Wim van
Scheppingen. ‘Hoe dat volgend jaar
gaat moeten jullie maar uitzoeken
met het nieuwe bestuur!’

Kent u iemand die een lintje
verdient?

Gem
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GEMEENTENIEUWS
CO L O F O N
www.uithoorn.nl
www.twitter.com/Gem_Uithoorn
www.facebook.com/gemeenteuithoorn
7 dagen per week, 24 uur per dag

Gemeentewerf en
scheidingsdepot

Gemeentehuis

Ruimte huren?

Laan van Meerwijk 16
1423 AJ Uithoorn
0297-513111
ma., di., wo., do.
vrijdag

08.30-17.00 uur
08.30-12.00 uur

Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
gemeente@uithoorn.nl

Klant Contact Centrum /receptie
Zonder afspraak:
ma., di., do.
woensdag
vrijdag

08.30-17.00 uur
08.30-20.00 uur
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 en
schuldhulpverlening)
Telefonisch spreekuur 0297-513111:
ma. t/m vr.
09.00-10.30 uur
Inloopspreekuur:
woensdag
13.00-17.00 uur

ma., wo., vr., za.

09.00-12.30 uur
13.00-16.30 uur

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

Openbare vergaderingen
welstandscommissie

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

Commissievergaderingen

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

Burgemeester of wethouder
spreken?

U kunt een afspraak maken via 0297513151 of een e-mail sturen met uw
vraag of opmerking:
gemeente@uithoorn.nl

Redactie

Team Communicatie,
bekendmakingen@duoplus.nl

trap tijdens de lokale veteranendag
gedaan.
De Wall of honour staat van 1 tot en
met 23 juni 2017 in het gemeentehuis. Inwoners kunnen tijdens de reguliere openingstijden van het gemeentehuis de veteranen eer betonen door een anjer met hun boodschap op de Wall te bevestigen.

Werk in uitvoering
ASFALTEREN ZIJDELWEG
Vanaf maandag 5 juni t/m 18 juni
wordt de Zijdelweg opnieuw geasfalteerd. Het gaat om het deel tussen de Wiegerbruinlaan en de Koningin Máximalaan. We sluiten de Zijdelweg in delen af voor het verkeer.
Hou hiermee rekening met uw route.
Op www.uithoorn.nl leest u wanneer

Hoe kunt u iemand voordragen?
Iedereen kan voor een ander een
Koninklijke onderscheiding aanvragen. Daarbij moet sprake zijn van
een of meer bijzondere verdiensten
van de voor te dragen persoon.

Doe het voor 1 augustus!
Vanwege een uitgebreide procedure moeten aanvragen voor de lintjesregen in april 2018 al vόόr 1 augustus 2017 bij de burgemeester binnen zijn. Inwoners van Uithoorn en
De Kwakel kunnen de door hen volledig ingevulde en goed onderbouwde
aanvraag sturen naar burgemeester
mevr. drs. D.H. Oudshoorn-Tinga,
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn.
Aanvraag voor andere
gelegenheid dan lintjesregen
Een onderscheiding kan ook bij een
bijzondere gelegenheid worden uitgereikt, zoals een jubileum van een
organisatie. De behandeling van zo’n
aanvraag duurt zes maanden. Houd
u daar dus rekening mee bij het indienen van een voordracht.

Criteria en aanvraagformulier
Op http://lintjes.nl/voordragen staan
de criteria om in aanmerking te
komen voor een Koninklijke onderscheiding. Op diezelfde site staat ook
een aanvraagformulier. U kunt ook
het aanvraagformulier downloaden
van onze website. Het aanvraagformulier kunt u eventueel ook opvragen bij het bestuurssecretariaat
(0297) 513111.

wij welk deel van de Zijdelweg wij afsluiten. Voor het verkeer is een omleidingsroute met borden aangegeven.
De parkeervakken aan de Zijdelweg
worden tijdelijk afgesloten. Wij adviseren de bewoners om op het parkeerterrein van de Sportlaan te parkeren. Heeft u nog vragen over de werkzaamheden? Bel met (0297) 513111.

Uithoorn - Op donderdag 25 mei is
tussen 19.40 en 19.45 uur een elektrische fiets gestolen vanuit de Heymanslaan. De fiets is van het merk
Fooqe, type Comfort en is grijs van
kleur. Het serienummer eindigt op
844. Op vrijdag 26 mei rond negen
uur in de avond werd opnieuw uit
de Heymanslaan een fiets gestolen.
Dit rijwiel kon snel weer teruggegeven worden aan de eigenaar. Ge-

tuigen hadden gezien dat een fiets
werd neergezet in een box bij de
Briant-flat. Dit werd niet vertrouwd
en contact is opgenomen met de
politie. Agenten zijn gaan kijken en
troffen de gestolen fiets aan. Twee
mannen van 54 en 31 jaar zonder
vaste woon- of verblijfplaats zijn
hiervoor verhoord, maar niet aangehouden. Laatstgenoemde bleek
gesignaleerd te staan voor het nog
moeten betalen van boetes voor een
bedrag van 1800 euro.

Onwel na teveel middelen
Uithoorn - Op dinsdag 23 mei rond
half vier in de nacht kregen de politie en de ambulancedienst een melding over een onwel geworden persoon in de Prinses Margrietlaan. De
hulpdiensten zijn ter plaatse gegaan, maar de betreffende 31-jarige inwoner wilde niets met hen te
maken hebben. Hij zou teveel middelen tot zich genomen hebben. Op

vrijdag 26 mei rond half twaalf in de
avond kregen de hulpdiensten een
melding van een vrouw dat de man
nu een hoeveelheid pillen had geslikt en onwel was geworden. De
politie en de ambulancedienst zijn
weer ter plaatse gegaan. De man
is per ambulance vervoerd naar het
VU-ziekenhuis.

Naar justitie door teveel alcohol
Uithoorn - Op vrijdag 26 mei rond
twee uur in de nacht is een 24-jarige man uit Uithoorn aangehouden
wegens rijden onder invloed van alcohol. De automobilist werd op de
Wilhelminakade tot stoppen ge-

maand door agenten. Hij moest blazen en vervolgens mee naar het bureau voor een test. Hij blies 420 Ugl.
De inwoner gedroeg zich zeer recalcitrant. Hij zal zich moeten verantwoorden bij het OM.

Afvalkalender in gemeentegids
In de gemeentegids van 2017 is
voor het eerst de afvalkalender toegevoegd als handige uitklappagina.
Deze pagina kunt u uit de gemeentegids ‘scheuren’ en op een handige
plek ophangen. Althans, dat was de
bedoeling. Helaas is het bij de druk-

proef niet goed gegaan en zijn de
data van de ophaaldagen een kolom
versprongen. De overige informatie
en wijkindeling is wel juist. De kalender staat al weer goed in de digitale gemeentegids en kunt u deze ook
downloaden via www.uithoorn.nl

Inloopbijeenkomsten
Inloopbijeenkomst Kootpark-Oost
Vanmiddag, 31 mei organiseert de gemeente samen met UBA Projectontwikkeling B.V. een inloopbijeenkomst over Kootpark-Oost. De bijeenkomst is van 17.00-20.00 uur in het voormalige Rabobankkantoor aan de
Sportlaan 10. U kunt binnenlopen op een moment dat u het beste uitkomt.

OF F IC IË L E ME D E DE LIN GE N E N B E K E N D MA K IN GE N
De ofﬁciële mededelingen en bekendmakingen zijn een wekelijkse publicatie
van de gemeente Uithoorn. In deze rubriek staan ofﬁciële mededelingen en
bekendmakingen die voor u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouwplannen 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, telefoon 0297 513111, of u kunt mailen naar gemeente@uithoorn.nl. U kunt de
ofﬁciële 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 bibliotheek De Hoeksteen of dorpshuis De Quakel. De openingstijden van het gemeentelijk informatiecentrum en de openbare bibliotheek kunt u vinden in
de colofon.

Bezwaren
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden bezwaar 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 bezwaartermijn 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 ongedaan 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 arrondissementsrechtbank (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 voorziening 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 Amsterdam. Voor de behandeling van het beroepsschrift door de rechtbank worden u grifﬁekosten 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 treffen. 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,

WWW.UITHOORN.NL
Fietsen gestolen

Maandag 5 juni 2017 (Tweede Pinksterdag) is het gemeentehuis,
KCC, Burgerzaken, receptie en scheidingsdepot de hele dag gesloten.
De inzamelwijk PMD Legmeer, Kootpark, Legmeer-West van 5 juni
(Tweede Pinksterdag) wordt op zaterdag 3 juni opgehaald.

Informatieavond over multifunctioneel sportveld
in de Groen-Rode Scheg
Vanmiddag, 31 mei 2017 is van 17.00-19.00 uur een informatieavond in
de aula van basisschool ’t Startnest, Arthur van Schendellaan 100-E in
Uithoorn. Deze inloopavond gaat over de aanleg van een multifunctioneel sportveld in het park de Groen-Rode Scheg. De omwonenden van
het park zijn met een huis-aan-huis brief al geïnformeerd.

Zienswijzen
Zienswijzen kunnen door iedereen kenbaar worden gemaakt. Dit moet schriftelijk worden gedaan bij burgemeester en wethouders van Uithoorn (Laan
van Meerwijk 16) tenzij anders vermeld.

Wall of Honour
De gemeente Uithoorn staat dit jaar
op gepaste wijze stil bij de landelijke veteranendag. Inwoners van Uithoorn kunnen hun eer betonen aan
veteranen door in het gemeentehuis
een tekst op de ‘Wall of honour’ achter te laten.
Burgemeester Dagmar Oudshoorn
heeft op dinsdag 30 mei 2017 de af-

Kent u iemand in uw omgeving die
een Koninklijke onderscheiding verdient? Zo ja, laat ons dat weten voor
1 augustus 2017. Wie weet, krijgt
deze persoon dan in april 2018 een
lintje. In Uithoorn en De Kwakel zetten veel inwoners zich belangeloos
en vaak in alle bescheidenheid in
voor het maatschappelijk welzijn.
Deze mensen kunnen in aanmerking
komen voor een Koninklijke onderscheiding, net als ieder ander met bijzondere verdiensten voor de samenleving. Ze moeten dan wèl worden
voorgedragen.

Afwijkende openingstijden
en afvalinzameling

Renault Captur gestolen
Uithoorn - In de avond of nacht van
maandag 29 op dinsdag 30 mei is een
Renault Captur gestolen vanaf Bertram. De auto is grijs van kleur en het
kenteken is GP-650-D. De diefstal

heeft tussen vier uur in de middag en
negen uur in de ochtend plaatsgevonden. Mogelijk zijn er getuigen. Zij
worden verzocht contact op te nemen
met de politie via 0900-8844.

IVN bomenwandeling
Regio - Eik of linde, wilg of iep?
Vraagt u zich ook wel eens af welke soort het is, als u een fraaie
boom of bomenrij ziet? In de
dorpskernen van De Ronde Venen staan vele duizenden bomen,
maar het aantal soorten is uiteraard veel kleiner. Wie het interessant vindt om meer te weten over
bomen en boomsoorten is op zondag 11 juni welkom in Mijdrecht.
Dan vindt van 10.30-12.30 uur een
bomenwandeling plaats door de
dorpskern van Mijdrecht onder leiding van een IVN natuurgids. Verzamelen op de grote parkeerplaats
náást de fa. van Walraven/ hoek
Industrieweg - om even voor 10.30
uur. Wilt u daarnaast ook op eigen

gelegenheid rondwandelen door
de Ronde Veense kernen en daarbij bomen leren herkennen, schaf
dan het IVN Bomenboekje aan, dat
beschrijvingen van 32 boomsoorten bevat, met allerlei kenmerken,
gebruik door de mens, volksverhalen en nog veel meer. In het boekje vindt U wandelingen door een
aantal dorpskernen van De Ronde
Venen. Het boekje is voor 7,50 euro
verkrijgbaar bij de gids. (graag gepast geld meenemen). De bomenwandeling zelf is gratis, aanmelden
is niet nodig.
Voor meer informatie kunt u terecht bij Marianne van den Bosch
- tel. 0297-257287.

uitsluiten digitaal bekend te maken. U kunt de volledige teksten van verordeningen en verkeersbesluiten alleen nog digitaal inzien via www.ofﬁcielebekendmakingen.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.ofﬁcielebekendmakingen.nl?
- Verordeningen
- Verkeersbesluiten
- Ruimtelijke plannen (publicatie ook via de Gemeentepagina).
INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING
De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.
De Kwakel
- Vuurlijn 8 A, aanvraag omgevingsvergunning voor het oprichten van een woning. Ontvangen 17 mei 2017.
Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Gaastmeer 7 te Uithoorn, aanvraag omgevingsvergunning voor het wijzigen
van de gevel. Ontvangen 12 mei 2017

Zijdelwaard (Europarei)
- Arthur van Schendellaan 100E , aanvraag van Videt Uithoorn voor het organiseren van het evenement Buitenspeeldag 2017 op 14 juni 2017.
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
- J.A. van Seumerenlaan 3, evenementenvergunning en onthefﬁng artikel 35
Drank- en Horecawet verleend aan Scouting Admiralengroep voor de 33e Admiralencup van 2 t/m 4 juni 2017. Bezwaar t/m 28 juni 2017.
De Kwakel
- Hoofdweg 151, omgevingsvergunning voor het bouwen van een verwerkingsruimte met een bedrijfsgebouw. Bezwaar: t/m 27 juni 2017.
- Noorddammerweg nabij 1, kavel 1, aanvraag omgevingsvergunning voor het
oprichten van een woning. Bezwaar: t/m 27 juni 2017.
- Rozenlaan . Onthefﬁng artikel 35 Drank- en Horecawet verleend aan Penelope Events & Catering voor het schenken van zwakalcoholhoudende dranken
tijdens de Kwakelse Kermis van 2 t/m 5 september 2017. Bezwaar: t/m 29 juni 2017.
- Vuurlijn 51, verklaring van geen bezwaar Sport en Spel weekend KDO van 19
t/m 21 mei 2017. Iepenlaan achter 44, omgevingsvergunning voor het oprichten van een woning. Bezwaar: t/m 4 juli 2017.
De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof,
Park Krayenhoff, Buitendijks)
- Bosmuis 26, omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakkapel aan
de voorzijde van de woning. Bezwaar: t/m 27 juni 2017.
Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Grift 29, omgevingsvergunning voor het plaatsen van een vlonder met hekwerk in de achtertuin. Bezwaar: t/m 29 juni 2017.
Thamerdal
- Kloosterhof 4, omgevingsvergunning voor het tijdelijke plaatsen van een
portacabin. Bezwaar: t/m 27 juni 2017.
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INFORMATIEF
DOKTERSDIENSTEN
Spoedgevallen overdag via
eigen huisarts en dan toets 1.
Spoedgevallen avond/nacht/
weekenden via huisartsenpost
Ziekenhuis Amstelveen,
tel. 020-4562000.
APOTHEEK
Apotheek Thamer Zijdelwaardplein 81 Uithoorn, tel. 0297-562851
Apotheek Boogaard Amstelplein
27 Uithoorn, tel. 0297-566886
DIERENHULP
Dierenambulance,
tel: 06-53315557.
DIERENARTSEN
Dierenarts Annemieke Calis
Oranjelaan 32A, 1421 AK Uithoorn,
tel. 0297-565989
Dierenartsenpraktijk UithoornAalsmeer, Marijnenlaan 46, 1421
NH Uithoorn, tel: 0297-560627.
BRANDWEER & POLITIE
Brandweer, tel. 020-5556666.
Politie, tel: 0900-8844.

sinds 1888

COLOFON

SLACHTOFFERHULP
info: 0900-0101.
www.slachtofferhulp.nl
PSYCHOLOGISCHE
HULPVERLENING
Eerstelijnspraktijk voor
Psychologische Zorg
Mw. drs. FMP van Dijk,
Aanmelding: 088-5808000
De Stroom, praktijk voor
psychotherapie en coaching
Mw. M. Eringa,
Integraal Therapeut
0297-267960, www.destroom.info
ELIAGG Uithoorn
Psychotherapeut Dr. R.J. Filius
Ondernemingsweg 230,
1422 DZ Uithoorn, 0297-569544
www.eliagguithoorn.nl
Psychologen Uithoorn
Praktijk Van ‘t Hoff, 06-51994830
Biedt behandelingen aan
kinderen, jongeren, volwassenen,
ouders en gezinnen
Praktijk Klerks, 06-40418725
GZ-psycholoog BIG. Behandelaanbod o.a. CGT, EMDR, ACT,
mindfulness, muziektherapie
Pr. Margrietlaan 86c Uithoorn,
www.psychologen-uithoorn.nl

Aanleveren van advertentie:
Dinsdag voor 10.00 uur
verkoopuithoorn@meerbode.nl
Advertentieverkoop:
Nel van der Pol
Kees Jan Koedam
Advertentie-tarieven:
op aanvraag

OPLAGE: 14.900
Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren op
artikelen of zijn mening te geven op
ontwikkelingen die spelen binnen de
gemeente. Uw ingezonden brief dient
echter ondertekend te worden ingestuurd, dus voorzien van naam, adres,
telefoonnummer en/of e-mailadres.
Deze gegevens worden niet volledig
in de krant gepubliceerd; wél naam
en woonplaats. Anoniem ingezonden
brieven worden niet in behandeling
SLACHTOFFERHULP
genomen.
De redactie behoudt zich
info:recht
0900-0101.
het
voor brieven te weigeren dan
wel
te redigeren of in te korten. Houd
www.slachtofferhulp.nl
maximaal 300 woorden aan.
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Verschijnt woensdag
EDITIE 3:
UITHOORN, DE KWAKEL,
NES A/D AMSTEL

Kantooradres:
Anselmusstraat 19
3641 AM Mijdrecht
Tel. 0297-581698
Mobiel 06-53847419

Uitgave van:
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht
130e jaargang

Aanleveren van advertentie:
Dinsdag voor 10.00 uur
verkoopuithoorn@meerbode.nl
Advertentieverkoop:
Nel van der Pol
Kees Jan Koedam
Advertentie-tarieven:
op aanvraag

OPLAGE: 14.900

Aanleveren van kopij:
Maandag voor 15.00 uur
redactieuithoorn@meerbode.nl
Maximum aantal woorden: 300
Redactie:
Nel van der Pol
Correspondent:
André Veenstra
Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk
Verspreiding en bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433
Centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900

Regio - Geel is de kleur van het
voorjaar. In de afgelopen periode
waren dat speenkruid, dotterbloemen, gele bostulp, narcissen en primula’s. Nu zijn het de boterbloemen, de ratelaar, de voorjaarszonnebloem en de gele lis. De bloemenweides en de oevers in de tuin
staan er vol mee. Maar het is ook de
tijd van enkele bijzondere bloeiers
zoals de witte rapunzel, de Zweedse kornoelje en het oranje havikskruid. En… de regen van de afgelopen periode heeft gezorgd voor
veel groen gras. Dus in de wei lo-

pen weer kalfjes. Op zondag 4 juni bent u weer van harte welkom op
onze Open Dag. De tuin is open van
13 tot 16 uur. Ook op zondag 11 juni zijn wij open in het kader van de
Amstellanddag, dan van 11 tot 16
uur. Wij hopen u dan weer te zien.
De Tuin van Bram ligt op de hoek
van de Boterdijk en Elzenlaan in
Uithoorn. U kunt naar binnen via de
zijingang tegenover de werkschuur
van Landschap Noord Holland aan
de Elzenlaan. Fietsen kunnen worden gestald bij de werkschuur. De
toegang is gratis.

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

De Rabo Fietstocht

Fiets 10 junivoor Chazz
en de Mayaschool

Opening Binnentuin Het
Hoge Heem
Uithoorn - Zaterdag 27 mei was
het zover: de bewoners van de gesloten afdeling van Het Hoge Heem
hebben een eigen tuin gekregen.
Met hulp van diverse donateurs,
sponsoren en vrijwilligers is er een
mooie en veilige buitenruimte gecreëerd voor degenen die niet zelfstandig naar buiten kunnen, de bewoners van de acht zogenaamde’
huisjes’. Het stralende weer gaf een
extra feestelijk tintje aan de openstelling op deze eerste dag. Door
de uitzonderlijke warmte kregen
de bewoners deze keer alleen een
korte rondleiding door de tuin. In
het vervolg kan elk huisje naar ei-

gen inzicht gebruik maken van de
tuin. Na de rondwandeling volgde verkoeling met ijs en een drankje in het restaurant van Het Hoge
Heem en genoot iedereen van de
vrolijke klanken van een straatorgel . Door diverse sponsoren, waaronder de Jumbo, de Rabobank, het
Ouderenfonds, Woonzorg Nederland en de Vrienden van Amstelring is de grondige herinrichting
van de tuin mogelijk gemaakt. Met
de spontane bijdragen van familie,
vrienden en ook enkele buren is de
aankleding voltooid. Het zoveelste
voorbeeld van succesvolle samenwerking!

Door 12, 30 of zelfs 100 km langs
mooie routes door het Groene
hart te fietsen kun je ervoor zorgen dat de Rabobank een schenking aan Chazz doet. Dat gaat als
volgt. Je meld je aan op zaterdag
10 juni tussen 9.00 en 14.00 uur
bij de Rabobank in Mijdrecht,
hoek Bozenhoven bij de rotonde. Daar geef je de afstand die
je voor Chazz en het goede doel
van Chazz 2017 gaat fietsen. Op
de stempelkaart komt het Chazz
deelnemersnummer 76 en als
tweede de Mayaschool deelnemersnummer 46.
Alles voor de Mayaschool: door
12 km te fietsen gaat er 10,- euro naar Chazz, bij 30 km 20,euro en bij 100 km 30,- euro.
Twee keer een ronde fietsen levert een dubbele schenking op.
Voor de tweede ronde kun je bijvoorbeeld nummer 46 van Stichting Mayaschool Guatemala bo-

venaan schrijven en dan Chazz
als tweede. Het zou fantastisch
zijn als voor Chazz de maximale
1500,- euro bij elkaar wordt gefietst en voor de Mayaschool ook
nog een aanzienlijk bedrag. En
het mooie is dat alle schenkingen rechtstreeks naar de Maya-

school gaan. Want de Mayaschool in Guatemala is het goede doel van chazz 2017.
Voor foto’s en de sfeer van het
jazzfestival: www.chazz.nl Daar is
meer informatie over de Mayaschool en over de kaartverkoop.
Ria Waal

Weekagenda Vita Amstelland

Tavenu komt bij u langs
De Kwakel - Op dinsdag 6 juni gaat
Tavenu in het Zwarte dorp en/of in
de Oker langs de deuren om donateurs te werven en tegelijkertijd reclame te maken voor het steelbandfestival dat op zaterdag 17 juni 2017
in De Kwakel wordt georganiseerd.
Voor 10 euro per jaar kunt u donateur worden van Tavenu. Met uw
donatie kunnen de bijdragen voor
de opleidingskosten van de jeugd
relatief laag gehouden worden. Ook
is Tavenu daardoor in staat om evenementen zoals het midzomerfestival en dit jaar het steelbandfestival
te organiseren. Op 17 juni zullen er
naast de steelband van Tavenu nog

11 steelbands optreden uit binnenen buitenland. Uit Nederland o.a. de
steelband van de Koninklijke Marine en de Politiesteelband. Verder 2
steelbands uit Zwitserland, 2 uit Engeland en 1 uit Duitsland. Het programma begint om 12 uur op zaterdag 17 juni en duurt tot middernacht. Tussen de steelbandoptredens door zullen de danseressen
van Jazz&Showballet Nicole weer
enkele optredens verzorgen. Om alvast in de stemming te komen zal de
(loop)steelband van Tavenu spelend
door de wijk gaan. Bij slecht weer
zal de donateursactie een week later plaatsvinden.

Bilderdijkhof 1 Uithoorn, tel. 0297-567209,
www.vita-amstelland.nl
Pinksteren
Op maandag 5 juni is de Bilderdijkhof gesloten in verband met
Pinksteren. Dinsdag 6 juni bent u
weer van harte welkom.
Alzheimer café
als opname in zicht komt
Op 1 juni zullen in het Alzheimer
Café Uithoorn medewerkers aanwezig zijn van de volgende drie
zorgcentra: Het Hoge Heem Uithoorn, Kloosterhof Aalsmeer en
Zonnehof Bovenkerk Zonnehuisgroep. Zij zullen uitleg geven over
alles wat komt kijken bij opname
en uw vragen beantwoorden. U
bent van harte welkom in Wijksteunpunt Bilderdijkhof , Bilderdijkhof 1 te Uithoorn, Aanvang
19.30 uur, einde 21.00 uur. Zaal
open vanaf 19.00 uur

Zilveronline cursus
Wilt u met de iPad leren omgaan?
Dan kunt u zich aanmelden voor
de 8-weekse cursus van 1 juni
(introductie les) t/m 27 juli 2017.
De cursus is elke donderdag ochtend van 10.00-12.00 uur. Kosten
voor de cursus 85,- euro. Heeft u
nog geen iPad dan kunt u deze
bij ons tegen een vergoeding ook
huren. Reageer snel er zijn nog
plekken beschikbaar!!
Diensten
In de Bilderdijkhof zijn wij voorzien van een pedicure (donderdag), een schoonheidsspecialist
(dinsdag) en een kapper (maandag, woensdag ochtend en vrijdag middag). Om een afspraak
te maken kunt u langs komen op
een van de bovenstaande dagen.

Stemmen nodig bij
Zanggroep Muscia

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

WWW.MEERBODE.NL

Wekelijks kunt u een stukje lezen over Chazz 2017, het jazzfestival op Boerderij Stroomzicht, Westzijde 50, 1426 AT De Hoef.
Op 24 juni van 16.00 tot 22.00 uur swingt het weer en klinkt er
heerlijke muziek in de mooie, sfeervolle tuin.
Tot nu toe stonden de muziek, de sfeer en de tuin van Stroomzicht centraal. De Delft Junior Big Band werd uitgelicht in de column van vorige
week en over Gradalicious & the Lounge Factory kwam al begin van de
maand een persbericht in deze krant. Vandaag aandacht voor de fietstocht van de Rabobank waarmee elke column afsloot.
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Open Dag Tuin Bram de
Groote

Geen krant?

0297-581698

Regio – Zanggroep Musica bestaat
alweer bijna vijf jaar. Wekelijks repeteren en bijna elke maand een optreden. Er worden meezingers gevraagd. Musica startte in 2012 in de
oefenruimte van Het Hoge Heem in
Uithoorn. De leden van de zanggroep
komen uit de hele regio. In het noorden uit Aalsmeer, Uithoorn en Amstelveen, maar meer naar het zuiden
uit diverse kernen in Nieuwoop. Toch
kunnen er altijd stemmen bij. Met name sopranen zouden de zanggroep
goed kunnen versterken. Het is een
niet-kerkelijk koor, de jongste is net
50 de oudste net 80. Musica is wel

een groep met een eigen stijl. De leden hullen zich bij optredens in dirndl
(dames) en gilets met edelweiss (heren). Toch is het niet alleen de Weense operette muziek, die men ten gehore brengt. Juist ook andere, Nederlandstalige meezingers worden met
veel plezier gezongen. Wie wil meezingen bij Musica is welkom tijdens
een oefenavond op woensdagavond
in Het Hoge Heem te Uithoorn. Vooraf graag aanmelden, omdat soms
een oefenavond vervalt. Meer informatie aanvragen kan via Dicky en
Kees Oskam, tel 06 29283733 of per
e-mail: c.oskam33@kpnmail.nl
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Aanleg nieuwe busbaan voor HOV
voorjaar 2018 van start
Vervolg van de voorpagina.
Waar in Uithoorn al jaren lang ideeen worden gelanceerd over het weren van doorgaand verkeer over
de Prinses Irenebrug vice versa
door het (oude) centrum, heeft ook
Aalsmeer vergaande plannen om
door haar centrum het doorgaande verkeer zoveel mogelijk te weren. Net zoals Uithoorn zegt men
om de leefbaarheid voor de inwoners te verbeteren. Bovendien wil
men ook hier ook de beide helften van Aalsmeer met elkaar ‘verbinden’ door nieuwe bebouwing en
integratie van bestaande bebouwing. Uithoorn heeft intussen plannen voor een nieuw dorpshart gelanceerd waarbij doorgaand verkeer door het centrum wordt geweerd. Aalsmeer gaat de doorgaande route op de Burgemeester Kasteleinweg afwaarderen naar een 30
km en 50 km zone om o.a. een busbaan voor Hoogwaardig Openbaar
Vervoer mogelijk te maken, alsook
een tweebaansweg voor lokaal verkeer en een twee richtingen fietsroute die aansluit op het bestaande fietsnet richting Rijsenhout (Geniebrug over de A4) en Hoofddorp.
Er komen drie bushaltes: nabij de
Van Cleeffkade, de Ophelialaan en
bij de Zwarteweg komt bovendien
een nieuw busstation met fietsparkeervoorzieningen. Verder worden
de huidige geluidsschermen verwijderd. In het toekomstige HOV- tracé
zijn 5 rotondes opgenomen. Bij 4 rotondes rijdt de bus recht over de rotonde heen. Door over het ‘midden
eiland’ van de rotondes heen te rijden wordt de busrit voor de reiziger
niet alleen sneller, maar ook comfortabeler. Alleen op de rotonde bij de
Zwarteweg in Aalsmeer rijdt de bus
met het verkeer mee. Nabij de kruising Fokkerweg/Kruisweg (Schiphol-Zuid) wordt een busknooppunt
aangelegd om overstappen mogelijk te maken naar het Sternet van
Schiphol. In Haarlemmermeer sluit
de nieuwe busbaan aan op het bestaande HOV tussen Hoofddorp en
de Fokkerweg; in Uithoorn op het
bestaande HOV in Uithoorn.
Ontbrekende schakel
Met de realisatie van de nieuwe
busbaan wordt de ontbrekende
schakel in de zogenaamde ‘Oosttak’, de hoogwaardige busverbinding tussen Hoofddorp, Aalsmeer
en Uithoorn in de provincie NoordHolland ingelast. Deze Oosttak is
onderdeel van het OV-netwerk in
de regio Hoofddorp - Aalsmeer Uithoorn – Schiphol dat onder de
naam R-net in de noordelijke Randstad wordt ontwikkeld. In het licht

van deze ontwikkelingen gezien zou
het natuurlijk helemaal mooi zijn als
vanaf de kruising N201 met de Tienboerenweg in Amstelhoek het tracé van de busbaan ook als tweebaans zou kunnen worden uitgevoerd voor een HOV-lijn. Dan staat
de bus naar Mijdrecht tijdens de
avondspits tenminste niet steeds
vast in de file. Maar dat is aan de
provincie Utrecht…. De gemeenteraad van Aalsmeer heeft juli vorig
jaar groen licht gegeven voor de uitvoeringsfase waarbij nog een participatietraject gevolgd moet worden
voor de nog uit te voeren gemeentelijke reconstructies. Echter de uitvoering van het HOV-tracé gaat in
elk geval volgend voorjaar sowieso van start. De nieuwe HOV-verbinding heeft volgens de Provincie
voornamelijk als doel reizigers een
frequent, comfortabel en betrouwbaar busvervoer te bieden. Men
wil daarmee vanuit de regio (waaronder De Ronde Venen, Uithoorn
en De Kwakel) de bereikbaarheid
van Aalsmeer, het bedrijventerrein
Green Park, Schiphol-Rijk en het
in aanleg zijnde Schiphol Logistics
Park per OV verbeteren.
Begin 2018 van start
Het doorgaande verkeer moet voor
Uithoorn en Aalsmeer haar weg
zoveel mogelijk vervolgen over de
N201 en niet meer door de woonkernen. In Uithoorn is bekend wat
men wil gaan doen; voor Aalsmeer
geldt dat voornamelijk de hele Burgemeester Kasteleinweg – het verlengde van de Koningin Máximalaan – wordt aangepast en opnieuw zal worden ingericht. Dat is
het weggedeelte tussen de kruising
met de N231/Legmeerdijk en de
Aalsmeerderbrug. De verbeteringen
zijn ook voor Uithoorn en De Kwakel
van belang. De plannen overlappen
voor een klein deel de bestaande
eenrichtingsbusbaan en het fietspad langs de Koningin Máximalaan in Uithoorn. Vanaf de Poelweg
tot aan de gemeentegrens met het
kruispunt van de Legmeerdijk zal de
busbaan in twee richtingen worden
aangelegd. Eén ligt er al, er wordt
dus een tweede baan naast gelegd.
De fietsoversteek bij de kruising van
de Legmeerdijk zal als een tunnel
onder de weg door worden uitgevoerd. Het bestaande fietspad langs
de Máximalaan zal daartoe moeten
worden verlegd. Alle partijen in dit
uitvoeringsplan dragen hier financieel aan bij. Zoals de plannen er nu
uitzien worden de kruisingen met
verkeerslichten in Aalsmeer vervangen door rotondes. Als volgend
voorjaar een begin wordt gemaakt
met de uitvoering van de plannen

Bestaande kruisingen worden rotondes

men brengt met dit programma een
avond vol energie en inspiratie, zodat u na afloop weer helemaal opgeladen bent en voelt: de bloei van
mijn leven is nu! Vol overgave zet
ze al haar talenten in om dit doel te
bereiken; zingend vanuit de grond
van haar hart, grappen makend met
haar vele gezichten… en misschien
pakt ze zelfs haar dirigeerstokje er
wel bij! Ja, wie houdt er nou niet van
Bloemen in volle bloei? De swingende band en de prachtige jurken maken er een oog- en oorstrelend geheel van. Een show die helemaal
past bij de sfeer van het Flower Festival. Op vrijdag 16 juni om 20.15 uur
zullen de eerste Bloemenklanken
klinken in het Crown Theater in Studio’s Aalsmeer. De zaal gaat open
om 19.45 uur. Kaarten a 33,50 voor
1e rang of 28,50 voor de 2e rang
zijn verkrijgbaar via www.crowntheateraalsmeer.nl of bij de lokale verkoopkanalen Boekhuis-Zijdstraat,
Espago-Ophelialaan of Marskramer-Kudelstaart.
Foto: Nick van Ormondt
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Vanaf de Poelweg in Uithoorn wordt het tracé dubbelbaans
loopt die gemeente al voor op Uithoorn. Het kruispunt van de Koningin Máximalaan met de Legmeerdijk (N231) en de bijbehorende aansluitingen is voor Uithoorn de
locatie waar in samenwerking met
de gemeente Aalsmeer en de Provincie Noord-Holland het wegennet
met de naastliggende busbaan zal
worden heringericht. Waar de aanbestedingsprocedure al ruim van te
voren in gang is gezet, onderzoekt
de provincie de komende tijd ook al
welke voorbereidende werkzaamheden er reeds uitgevoerd kunnen
worden. Daarbij wordt gedacht aan
het verleggen van kabels en leidingen en het aanbrengen van voorbelasting. Dat het college en de gemeenteraad van Uithoorn al op de
hoogte zijn van deze plannen die
binnen afzienbare termijn klaarblijkelijk worden uitgevoerd, blijkt uit
de Programmabegroting 2017.
Drukkere N201
De plannen die Aalsmeer heeft en
te zijner tijd ten uitvoer gaat brengen zijn ook van wezenlijk belang
voor inwoners van Uithoorn, De
Kwakel en zelfs voor die in De Ronde Venen. Vooral voor diegenen die
via de Koningin Máximalaan (de
voormalige N196) altijd gewend zijn
naar Aalsmeer en richting Hoofddorp/Haarlem en terug te rijden.
Over twee jaar is dat nauwelijks of
niet meer mogelijk, behalve als bestemmingsverkeer. Ook al betreft
het hier voornamelijk een project in
Aalsmeer wilden wij er in dit artikel
toch wat uitgebreider dan normaal
aandacht aan besteden. Achterliggende gedachte is dat als dit allemaal gerealiseerd gaat worden alle
(doorgaande) verkeer over de nieuwe N201 moet gaan rijden. Maar
dat houdt wel in dat het daar een
stuk drukker gaat worden. Helemaal als er voortdurend uitbreiding
van industrie (en Greenport) plaatsvindt aan de noordkant van deze
provinciale weg. Nu heeft Aalsmeer
het geluk dat de weg daar bestaat
uit 2 x 2 rijstroken om het verkeer te
verwerken (richting A4, A5 en A9).
Maar achter de Europarei in Uithoorn richting de A2 gaat dat over
in een tweebaansweg richting het
Amstel aquaduct en De Ronde Venen. Daar staat het in de spits dagelijks nu al vast richting Mijdrecht.
Anders gezegd: het lijkt erop dat de
weg daar niet op berekend is. Voordeel voor Uithoorn is weer dat de
huidige verkeerstroom die zich nu
nog door Aalsmeer over de Burgemeester Kasteleinweg en de Máximalaan in de richting van Uithoorn
beweegt, goeddeels zal opdrogen. Daar spint het oude centrum

van Uithoorn dan baat bij, zoals het
college dat graag ziet. Dit sluit tevens mooi aan bij de wens om doorgaand verkeer vanaf de andere kant
via de Irenebrug ook te weren. Daar
is men al volop mee bezig. Er doemt
wel een probleem op: als de Waterwolftunnel of het Amstel aquaduct
om welke reden dan ook afgesloten
of buiten gebruik is, welke omleiding wordt het verkeer op de N201
dan voorgeschoteld? Via Aalsmeer
gaat niet meer en ook Uithoorn is
dan een obstakel. Omrijden vice
versa via de A4 en A9 plus de A2?
Of binnendoor via Leimuiden, Ter
Aar, Nieuwveen, Vrouwenakker of
De Hoef? Toeristische route!
Kosten bijna 30 miljoen
Donderdag 22 september 2016
werd de aanleg van een nieuwe
busbaan voor Hoogwaardig Openbaar Vervoer tussen Uithoorn, door
Aalsmeer en naar Hoofddorp officieel bekrachtigd. Dat gebeurde in café-restaurant De Dorpshoek in Aalsmeer door ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst door vertegenwoordigers van de deelnemende partijen,
te weten de provincie Noord-Holland, de Vervoerregio Amsterdam
en de gemeenten Haarlemmermeer,
Aalsmeer en Uithoorn. Voor Uithoorn was dat wethouder Marvin
Polak (Verkeer & Vervoer). Het project is in nauwe samenwerking met
deze vijf partijen tot stand gekomen.
De provincie Noord-Holland neemt
de uitvoering van de busbaan op
zich. Begin 2018 zal de aannemer
zijn geselecteerd die het werk gaat
uitvoeren en starten de werkzaamheden. De daadwerkelijke aanleg
vindt in de loop van 2018 en 2019
plaats. Volgens planning kunnen de
eerste bussen eind mei 2019 over
de nieuwe busbaan rijden. Na afloop van de ondertekening door de
vertegenwoordigers werd de handeling buiten symbolisch tot uitdrukking gebracht met vijf puzzelstukken die de samenwerkende
partijen in elkaar schoven waarna
het nieuwe tracé van de HOV in zijn
totaliteit zichtbaar werd (foto).
De busbaan vormt straks een aansluiting met de oost-west verbinding van hoogwaardig openbaar vervoer tussen Mijdrecht en
Hoofddorp. Hierdoor kunnen reizigers snel van A naar B rijden. Bijkomend voordeel is dat reizigers met
het HOV straks ook gebruik kunnen
maken van de Uithoornlijn in Uithoorn om zo met de tram probleemloos naar Amsterdam te komen. Immers, er komt een overstappunt op
het busstation wat de tram ook als
halteplaats heeft.

Karin Bloemen opent
Aalsmeer Flower Festival
Regio - Wie anders kun je vragen
dan Karin Bloemen om de opening
op te fleuren van het Aalsmeer Flower Festival? Het was een subliem
idee van Peter van Eick van stichting Crown Theater Aalsmeer om, in
samenwerking met Royal FloraHolland, de zangeres naar Aalsmeer te
halen met haar show “Volle Bloei”
en daarmee het publiek het startschot te geven van het Aalsmeer
Flower Festival, dat plaatsvindt op
zaterdag 17 en zondag 18 juni van
11.00 tot 17.00 uur op zes locaties in
Aalsmeer. De succesvolle theatertour van Karin wordt dit seizoen begin juni afgesloten, maar zij vond het
zo leuk, dat ze er nog een speciale extra voorstelling aan vast wilde
plakken. Met ‘Volle Bloei’ zet zij een
grote show neer die lekker klinkt en
er gelikt uitziet. Wanneer ben je in de
bloei van je leven? Sommige mensen bloeien al volop in hun jonge jaren, voor anderen begint het leven
na hun 40ste en sommigen bloeien
pas echt op als ze met pensioen zijn.
Tenminste, dat lijkt zo… Karin Bloe-
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Nieuwe Opel Insignia 2e
Pinksterdag bij Van Kouwen
Regio - Van Kouwen, de Opeldealer in Aalsmeer en Amsterdam is
2e Pinksterdag open! Die dag staat
de showroom in het teken van de
nieuwe Opel Insignia. Dit nieuwe
vlaggenschip van Opel staat sinds
enige dagen in de showrooms van
Van Kouwen. De huidige Insignia rijders hebben duidelijk op de
komst van het nieuwe model ge-

wacht want de belangstelling is
groot. De sedan uitvoering, door
Opel de Grand Sport genoemd
is ruimer, lichter, slimmer en dynamischer dan ooit. Pieter van
Beek, hoofd verkoop bij Van Kouwen Aalsmeer: “ Deze nieuwe Insignia is een echte eyecatcher. Dit
segment auto wordt met name zakelijk gereden en met z’n sportie-
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3,8-6,0 l/100km

99 tot 138 gr/km.

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

Open vragen

Plannen Dorpshart aan
B&W en Raad
Er is een nieuw gemeenteplan,
wat een detaillering zou moeten
zijn van het Masterplan uit 2010.
In het plan worden negen varianten vergeleken. De gemeente heeft een voorkeursvariant
gekozen, waarbij zwaar heeft
gewogen hoeveel duurder een
variant is ten opzichte van deze voorkeursvariant. Echter de
misleiding is groot want appels
zijn met peren vergeleken. Zo
worden varianten die proberen
een oplossing te bieden voor
(door de gemeente geconstrueerde!) verkeersoverlast vergeleken met varianten die zich
richten op het uitverkopen van
Uithoornse pleinen ten behoeve van de bouw van winkels en
woningen. En het blikveld is beperkt gebleven tot de gemeentekas, publiek geld. De burger
en zijn kas komen niet in beeld
evenmin als gevolgen binnen en
buiten het plangebied en gevolgen voor het milieu.
Verkeersbesluit
Verwacht mocht worden dat
voortschrijdend inzicht rond het
verkeersbesluit Máximalaan van
maart 2016 was meegenomen
in het nieuwste plan. Althans
uit de 58 ingediende bezwaren, door de bezwaarschriftencommissie overwegend overgenomen, mocht van het Uithoorns bestuur een verbetertraject worden verondersteld. Niet
dus: Uithoorn lapte de bezwaarschiftencommissie aan de laars
en een aantal bezwaarmakers,
niet de geringsten, zijn naar de
rechter gestapt. In het nieuwe
plan, na zeven jaar leergeld amper concreter dan het Masterplan 2010, worden de omstreden verkeersslalom en de discriminatie van landbouwverkeer

ve lijnen en innovatieve technologie valt deze auto duidelijk op. Om
ook de zakelijke rijders de kans te
geven deze auto uitgebreid en op
een rustig moment in onze showroom te bekijken, zijn we speciaal
hiervoor dit jaar op 2e Pinksterdag
open van 11.00 tot 16.00 uur.
Naast de nieuwe Insigna hebben
we ook een leuke voorraad nieuwe Opel Karls, Corsa’s, Astra’s en
Mokka’s die we met forse kortingen ‘opruimen’. Dus voor elk wat
wils tijdens deze 2e Pinksterdag.”
De nieuwe Opel Insignia Grand

niet alleen gehandhaafd maar
wordt ook nog de Irenebrug
een éénrichtingsweg! De klok
is terug naar zeven jaar geleden
toen de gemeente de brug wilde
slopen want voor mij staat éénrichting gelijk aan slopen voor
de helft.
Geteisterd
Oprecht vraag ik me af door
welk lijden onze bestuurder
wordt geteisterd, dat hij zich
zo blijft afwenden van alles
wat hem uit eigen- en burenvolk ter ore komt (zie tekst in
kader). Wij mochten met onze
initiatiefgroep Langebrug Uithoorn met voorrang de plannen
vernemen op het gemeentehuis. Inderdaad, wethouder Polak (VVD) kan vanuit “zijn” glazen verkeerstoren op de hoogste verdieping niet zien dat er
mensen waarmee wij verbonden zijn wonen aan de overzijde
van de Amstel. Ook kan hij niet
kijken tot de N196 in Aalsmeer,
waar de ANWB borden richting Uithoorn (zie foto) het verkeer voor Utrecht en Hilversum nog altijd niet linksaf sturen (buiten de bebouwde kom
via de N231 Legmeerdijk schuin
naar de N201), maar rechtdoor
via de N196 naar het dorpshart
van Uithoorn. Het verbaast me
niet dat ook de “Uitvoeringsopties verkeersontmoediging”, die
zijn overhandigd bij de Presentatie Langebrug Uithoorn op 22
maart, niet zijn opgepakt. Voor
alle duidelijkheid, ik verwerp het
plan “Dorpshart aan de Amstel”
van mei 2017. En ik bereid een
aantal open vragen voor aan
B&W en de Gemeenteraad van
Uithoorn.
Ad de Kort

Sport is één van de zeven nieuwe
modellen die Opel dit jaar introduceert. Op 31 mei kan al even een
kleine impressie worden gekregen van de opvolger van de Opel
Meriva: de nieuwe Opel Crossland
X die dan voor 1 dag in de showrooms staat. De werkelijke komst
is in juli gepland. Daarna is het
wachten op de Ampera-E en de
Grandland X.
Van Kouwen is 2e Pinksterdag
open van 11.00 tot 16.00 uur in de
vestigingen in Aalsmeer en Amsterdam Zuidoost.
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zeggen over een termijn en hoelang
iets gaat duren. Bovendien moet de
gemeenteraad ook nog een besluit
nemen over de plannen en wellicht
komen er nog aanpassingen. Daarna volgt natuurlijk nog de wijziging
van het bestemmingsplan. Dat heeft
dus allemaal zijn tijd nodig en het
blijft voorlopig nog koffiedik kijken,
al hoewel het college hoopt dat de
uitvoering uiterlijk in 2019 van de
grond kan komen.”

De Dorpsstraat en de Waterlijn moeten het centrum domineren

Bestuur Uithoorn kiest voor
‘Dorpshart aan de Amstel’
Vervolg van de voorpagina.
Te midden van redelijk wat instemmende reacties van bewoners met
als achterliggende gedachte ’eindelijk gaat er wat gebeuren met het
dorpscentrum’, zijn er ook kanttekeningen te plaatsen. Zo is er bij de
gekozen voorkeursvariant bijvoorbeeld geen ruimte meer voor het
behoud van de voormalige burgemeesterswoning op de hoek van
nu nog de Raadhuisstraat. Een aantal inwoners zal dit ongetwijfeld betreuren vanwege de historische betekenis van het pand. “Het probleem
is dat het pand georiënteerd staat
op de Koningin Máximalaan en niet
op de Thamerlaan. Als je daar iets
naast wil gaan bouwen, bijvoorbeeld
eengezinswoningen geeft dat problemen in ruimtelijk opzicht. Voorts
moeten de woningen met het uitzicht niet pal tegenover het grote
pand van het winkelcentrum Amstelplein staan want die komen dan
permanent in de schaduw,” zo laat
een woordvoerster desgevraagd weten. Het pand staat in de weg als je
naar de nieuwe situatie kijkt. Bovendien is er de nieuwe vestiging van de
Aldi in gepland. Zij geeft verder aan
dat een verbouwing van het winkelcentrum zelf geheel los staat van het
plan dat de gemeente heeft gelanceerd. Het winkelcentrum heeft een
marktpartij als eigenaar en als het
gaat over renovatie of verbouwing
heeft de gemeente daarover geen
enkele zeggenschap, behoudens
inachtneming van regelgeving en
het verlenen van vergunningen. Het
gaat bovendien om een interne verbouwing. Het ligt vooralsnog niet in
de bedoeling om het winkelcentrum
uit te breiden.
Wel heen, niet terug
Dan het in te stellen éénrichtingsverkeer. Het is niet zo duidelijk aangegeven wat men daarmee voor ogen
heeft en wat wordt bedoeld met de
‘grootste verkeersstroom ’s morgens als de winkels nog niet open
zijn?’… De gemeente wil toch geen
verkeersstroom door het centrum?
“Wat de gemeente wil is dat er minder auto’s over de brug en de Koningin Máximalaan zullen gaan rijden.
Nu zijn dat er nog 11.000 per etmaal.
Door allerlei maatregelen te nemen,
waaronder een 30 km zone in te
stellen, wil men dat sterk beperken.
De beste methode daarvoor blijkt
het instellen van een éénrichtings-

verkeer vanuit Amstelhoek over de
Prinses Irenebrug naar het centrum
van Uithoorn. Amstelhoekers kunnen dus wel volledig gebruik blijven
maken van alle (winkel)voorzieningen in het centrum, maar zij kunnen
vervolgens niet over de brug terug,”
legt de woordvoerster uit. Dat wordt
voor hen (met de auto) dus ook omrijden via de Prins Bernhardlaan/
Amsterdamse weg en N201. Met
fiets en brommer gaat wel. Door gebruik te maken van een verkeersmodel en deze maatregel zegt de gemeente het aantal voertuigbewegingen per etmaal tot ongeveer 3.600 te
kunnen beperken. Via de brug komt
men met de auto uit op een nieuw
aan te leggen parkeerterrein achter
de Coop. Terug rijden naar een bestemming moet men vanaf het parkeerterrein via andere richtingen in
Uithoorn doen. En passant wijst de
woordvoerster op de veranderende verkeerssituatie zoals die nu al
in Amstelhoek met de nieuwe rotonde plaatsvindt en Aalsmeer waar de
Burgemeester Kasteleinweg op korte termijn eveneens niet meer als
een ‘doorgaande weg’ wordt beschouwd met de aanleg van het
nieuwe HOV-tracé (zie hiervoor het
artikel elders in deze krant).
Einde landbouwverkeer
Het instellen van éénrichtingsverkeer over de brug houdt tevens in
dat ook het verkeer van en naar de
Meerwijk-Oost geen gebruik meer
kan maken van de brug en dat de
route naar de N201 wordt verlegd
naar het Thamerlint. Merkwaardig
blijft dat men de ‘grootste verkeersstroom’ vanaf de N201 in de ochtenduren naar het centrum ziet komen als er nog geen winkelend publiek is… Daar werd ook niet een
duidelijke uitleg aan gegeven en de
beweegreden is vreemd. Zou het
niet beter zijn dit als ’bestemmingsverkeer’ te benoemen wat kennelijk
een interactie tot doel heeft (werken of winkelen) in het centrum. In
de loop van de dag lost dat verkeer
zich vanaf het parkeerterrein in andere richtingen vanzelf wel weer op.
Overigens blijft het gewoon mogelijk om overdekt te parkeren boven
het winkelcentrum Amstelplein. Dit
kan door over de brug via het nieuwe parkeerterrein, Prinses Irenelaan
en Laan van Meerwijk daar naartoe
te rijden. Voor bewoners uit Uithoorn
zelf blijft het parkeerterrein achter
de Coop eveneens goed bereikbaar.

Voor het landbouwverkeer is deze maatregel wel meteen definitief
het einde om over de Prinses Irenebrug te rijden naar een bestemming
‘aan de overkant van de rivier’. Via
de Ringdijk 2e Bedijking, Vrouwenakker en de Noord-Zuid route is de
enige optie zolang deze voertuigen
niet door het Amstel aquaduct mogen rijden.
Tijdelijke herinrichting?
Waar in de presentatie eveneens
geen aandacht aan is besteed is de
tijdelijke herinrichting van het gebied, vooruitlopend op de definitieve
realisatie van het nieuwe dorpscentrum. In eerdere gevallen werd dit
breeduit uit door de gemeente voorgesteld. Daarbij gaat het hoofdzakelijk om het weren van doorgaand
verkeer over de Prinses Irenebrug
en de afwaardering van het stukje Koningin Máximalaan tussen de
brug en de kruising met de Laan van
Meerwijk. “Dat klopt, maar dat heeft
te maken met de afhandeling van de
beroepsprocedures en de rechtszaken die nog lopen naar aanleiding
van het Verkeersbesluit wat destijds
door het college is genomen,” vertelt de woordvoerster. “Pas als dat
allemaal achter de rug is weten we
ook wanneer er daadwerkelijk kan
worden begonnen met de realisatie van het dorpscentrum. Dat kan
gefaseerd en eigenlijk al snel uitgevoerd worden omdat de gemeente
niet afhankelijk is van andere partijen. Het is dan de vraag of de investering van de tijdelijke inrichting dan
nog nodig en verantwoord is. Om die
reden kunnen we nu ook nog niets

Gebakken lucht
Wij vroegen enkele ondernemers
om een eerste reactie op het plan.
“Ik heb geen idee want ik heb het
plan nog niet bekeken of gelezen.
Maar ik ben bang dat het weer een
hoop gebakken lucht is,” geeft Mark
Schoorl van het Theehuis te kennen.
”In de tien jaar dat ik hier als ondernemer op het Amstelplein zit heb ik
nog maar weinig of geen resultaten gezien van alle plannen die ooit
met veel bombarie door de gemeente naar buiten zijn gebracht. En elke keer gaat het niet door omdat het
crisis is, of geen geld of er zijn bezwaren en zo ga je maar door. Bovendien ligt de gemeente De Ronde Venen ook dwars heb ik mij laten
vertellen en die heeft ook wat in de
melk te brokkelen. Ik moet het eerst
maar eens zien en dan ga ik mij er
pas druk over maken. Ook over de
renovatie van het winkelcentrum
kan ik je niks vertellen. Het is allemaal abracadabra hier. Niemand
weet er wat van,” merkt Schoorl tot
slot op. Jos Holla, voorzitter van de
Uithoornse Ondernemersvereniging
kan zich met zijn club in eerste aanleg goed vinden in het plan van de
gemeente. “Vanuit de stichting Uithoorn in Bedrijf is er een werkgroep
ingesteld en dat is degene die naar
dit soort ontwikkelingen kijkt. Wat
ik begrepen heb is dat zij de voorkeursvariant van de gemeente steunen met uitzondering van het voorstel van het éénrichtingsverkeer over
de brug. Men is vooral bang dat de
winkeliers op het Amstelplein daardoor benadeeld zullen worden. De
werkgroep zal dit onderwerp ongetwijfeld nog wel aansnijden bij
de gemeente,” aldus Jos Holla die
het argument van het terugdringen
van het autoverkeer door het centrum anderzijds wel zegt te begrijpen. Jos van den Berg: “Ik heb niets
tegen een mooi nieuw dorpshart,
maar het idee van éénrichtingsverkeer moet van tafel. Bezoekers van
het Amstelplein die met de auto komen moeten ook weer terug kunnen
over de brug. Voor Amstelhoekers is
dat helemaal essentieel. Die moeten
anders heel ver omrijden om weer
thuis te komen. En wat de verbouwing van het winkelcentrum betreft,
daar is nog niets concreets over te
zeggen. Wel dat het net zoals vorige keer een opknapbeurt krijgt. En
hoe de op dit moment nog lege winkelruimten dan verder toebedeeld
en ingevuld gaan worden is ook nog
niet bekend. Als het zo ver is wordt
dat wel naar buiten gebracht.” Aldus de korte reactie van Jos van den
Berg op de plannen.

Op de hoek van de Prinses Irenelaan zou supermarkt ALDI een plaats krijgen

Training reanimatie en AED

Waar komen cactussen
vandaan?
Regio – Altijd al willen weten waar
cactussen vandaan komen? Kom
dan bij ons kijken op zaterdag 3
juni. Handelskwekerij Ubink B.V.
opent één dag per jaar haar deuren
en dan kan iedereen kennis maken met de cactusteelt. De 50.000
m² grote kwekerij heeft een groot

assortiment aan cactussen en vetplanten. Waar u, uw ogen de kost
kunt geven aan de cactussen en
succulenten in diverse vormen en
maten. Zo zijn er mini cactussen
van maar 3,5 cm maar ook een aantal grote exemplaren tot wel 4 meter. Succulenta Nederland heeft

Uithoorn - Heb je wel ns gedacht om ooit eens training reanimeren te gaan doen? En dan
gelijk leren hoe zo’n AED apparaat nu eigenlijk werkt? Dan is
dit je kans! Tijd om de gedachte van ooit om te zetten in actie! EHBO vereniging Camillus
Uithoorn organiseert maandagavond 26 juni (19 tot 22u) een
cursus waarin je zult leren hoe je
hartmassage kunt toepassen en
hoe je een AED apparaat kunt
bedienen. Het is een intensieve
avond maar na afloop zul je zeker weten wat je moet doen als

een jaarlijkse beurs. Op deze beurs
staan 25 standhouders die hun eigen geteelde planten te koop aanbieden. Hier zullen zeker de echte
liefhebbers hun ogen uitkijken. Voor
kinderen worden diverse activiteiten
georganiseerd, zo kun je onder andere je eigen cactussen zaaien, de-

er iemand hartfalen heeft en jij
bent toevallig net in de buurt! De
kosten bedragen 50,- euro.
Bel voor informatie naar Chris
(06-11155899)
of
Aernoud
(06-44712585). Je kunt ook een
kijkje nemen op de website:
http://ehbo-camillus.nl
Mocht je toch liever een volledige cursus basis-EHBO willen
doen (inclusief reanimatie en
AED), die gaat na de zomer weer
van start. Je kunt je hier nu al
voor opgeven bij Camillus!

ze mag je mee naar huis nemen om
te ontdekken hoe deze langzaam
zullen gaan groeien. De open dag is
op zaterdag 3 juni van 9.00 tot 16.00
uur. Handelskwekerij Ubink B.V. is
gevestigd aan de Mijnsherenweg
20 te Kudelstaart. Wij raden u aan
om met de fiets te komen.

AmstelProms selecteert
laatste zangers
Zaterdag 17 juni is de dag waarin
een nieuwe traditie wordt gestart.
Het AmstelProms concert wordt
georganiseerd in een spectaculair
decor, met de Amstel op de achtergrond en een fantastisch culinair evenement voorafgaand aan
het concert. Vanaf 4 uur ’s middags
kan iedereen genieten van een culinair feest met diverse heerlijke
gerechten en een drankje op de
zonnige kade langs de Amstel. Cafés ‘de Gevel’ en ‘Drinken en Zo’
verzorgen de drankjes gedurende
de dag en op de evenementensteiger tegenover de cafés zullen, ook
vanaf 4 uur, Jazz Zangeres Juuzz,
saxofoonkwartet Take 4 en DJ
Casey D optreden. U kunt heerlijk
op de kade genieten van het culinaire evenement, waarna om 20:30
het AmstelProms concert begint.
Het concert wordt gespeeld door
het 50 man grote orkest van KnA,
gezongen door een 95 man groot
koor van the VocalCompany en
kinderkoor Xing ondersteunt het
prachtige nummer van Pink Floyd:
Another Brick in the Wall. Soulband Fort55 speelt samen met het
orkest en enkele nummers alleen,
waardoor voor iedere muziekliefhebber een avond wordt neergezet om van te smullen. Al eerder
werd bekend gemaakt welke zangers en zangeressen via audities
zijn geselecteerd. Uit de vele aanmeldingen en het hoge niveau van
de auditanten blijkt hoeveel muzikaal talent Uithoorn en omgeving

heeft. De laatste twee geselecteerden zijn Edo Botterman, die ‘Zij gelooft in mij’ van Hazes op weergaloze wijze gaat zingen, en Benthe
Jansen, die het prachtige ‘Feeling
Good’ gaat zingen. Als u het concert goed wilt kunnen zien, reserveer dan nu uw kaarten voor de
tribune recht tegenover het grote podium via www.amstelproms.
nl. U kunt dit ook combineren met
een AmstelProms culinair arrangement. Daarbij heeft u de allerbeste plaatsen, krijgt u een heerlijk 4
gangen diner geserveerd en kunt
u gebruik maken van de VIP voorzieningen langs de kade. Voor uw
bedrijf kunt u ook een tafel van 6
personen reserveren via de website, of stuur een email naar info@
amstelproms.nl
Voor alle andere belangstellenden is het concert gratis toegankelijk en te bekijken en beluisteren
op de kade.

Hondenuitlaatservice en
trimsalon Outlet! breidt uit
Regio – Sinds december 2016 is
hondenuitlaatservice Outlet! verhuisd van Aalsmeer naar Amstelveen. Na 24 jaar was Outlet! danig uit haar jasje gegroeid, en was
het de hoogste tijd om te verkassen. Vanuit de nieuwe locatie aan
de Bovenkerkerweg 117 worden
de honden opgehaald, om uitgelaten te worden in het Amsterdamse bos. Gezien de bedrijfsomvang
van Outlet! komt er het nodige logistiek bij kijken. Maar daar hebben de honden minimaal last van.
Moet er tussen de wandelingen
door een en ander onderling afgestemd worden, dan kunnen de honden ondertussen heerlijk met elkaar
spelen. Dat kan in een grote open
buitenruimte, of in een semi-open
ruimte in een paddock, waar vroeger de paarden liepen. Maar ook
in een ruim bemeten binnenruimte met verwarming kan even heerlijk gespeeld worden. In deze ruimte
is ook de trimsalon van Outlet! gevestigd, waar men op afspraak terecht kan. In verband met de toenemende vraag naar honden trimmen,
kunnen er nu 2 honden tegelijk getrimd worden. Op dit moment heeft
Outlet! een groeiend aantal medewerkers in dienst, die met gebruik
van 10 geclimatiseerde bussen alle
honden ophalen in het werkgebied.
Dit gebied strekt zich hoofdzakelijk
uit over Amsterdam en Amstelveen.
Met veel plezier buigen de medewerkers zich elke dag over de lo-

gistieke puzzel, die uiteindelijk altijd
weer netjes in elkaar valt. Het werken bij Outlet is dus tamelijk divers.
Naast het wandelen met de hondjes
in het bos, ben je ook hun chauffeur. Je haalt ze immers thuis op, en
brengt ze ook weer moe maar voldaan veilig thuis. Je moet je dus ook
prettig voelen op de weg, en je niet
druk maken mocht je eens de weg
even moeten blokkeren bij het ophalen of terugbrengen. Zeker in het
drukke Amsterdam kan dat soms
het geval zijn, daar Outlet! ook het
centrum inclusief de grachtengordel bedient. Nu de verhuizing afgerond is, vindt Outlet! het leuk een
aantal nieuwe collega's te verwelkomen. Een voorliefde voor honden staat uiteraard voorop. En een
hondenuitlater is weerbestendig; je
loopt immers onder álle omstandigheden buiten! Maar daarnaast is
de ideale collega flexibel, energiek,
maar zeker ook betrouwbaar en sociaal vaardig! Je komt immers ook
bij mensen thuis, die je hun geliefde
viervoeter toevertrouwen. Zoek je
dan ook een gevarieerde baan voor
minimaal 24 uur per week, verdeeld
over maandag t/m zondag, stuur
dan je cv + motivatie naar info@
hondenuitlaatserviceoutle. En gezien de hondentrimactiviteiten die
ook verzorgd worden, houdt Outlet! zich ook aanbevolen voor een
enthousiaste hondentrimmer. Outlet! ziet je cv met belangstelling tegemoet!

Doppen sparen voor
blindengeleidehonden
Uithoorn – ATC De Morgenster
wordt een nieuw inzamelpunt van
plastic doppen. De doppen worden gesmolten tot andere producten en deze worden verkocht. De
opbrengst hiervan gaat in zijn geheel naar KNGF. Iedereen heeft wel
plastic doppen van melkpakken,
frisdrankflesjes slagroombussen of
wasmiddelen. Die kunnen vanaf nu
bij De Morgenster aan de Visserlaan 6 in Uithoorn ingeleverd worden. Met deze doppen wordt niet alleen het milieu gespaard maar kan
er ook een basisopleiding voor een
hond betaald worden. Dit kost ongeveer 5.000 euro. Hier zijn rond de
11 miljoen doppen voor nodig. ‘Als
iedereen mee doet met sparen dan

kunnen we misschien in Uithoorn
wel de opleiding voor een hond bij
elkaar sprokkelen,’ verteld een van
de begeleiders van de Morgenster
enthousiast. ‘Iedereen heeft doppen
en het is een kleine moeite om deze
te sparen en bij ons in te leveren. En
hierdoor kunnen er weer mensen
gelukkig gemaakt worden met een
geleidehond.’ Doppen en deksels
van frisdrankflessen, melk- en yoghurtpakken, fruitsappakken, sportdrank, zepen en shampooflessen,
deo- en spuitbussen, slagroombussen, pindakaas en chocoladepastapotten en wasmiddelen kunnen op
elke werkdag tussen 10.00 en 15.00
uur inleveren bij De Morgenster,
Visserlaan 6 in Uithoorn.

Scooter in beslag wegens boetes
Uithoorn - Op maandag 29 mei om
vijf uur in de middag hebben agenten een scooterrijder ter controle top stoppen gemaand op de Zijdelweg.
De bestuurder, een 61-jarige Uit-

hoornaar, bleek nog voor bijna 1000
euro aan boetes open hebben te
staan. De scooter is in beslag genomen. Deze krijgt de eigenaar terug als hij de bekeuringen betaald
heeft.
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Gewelding seizoen voor
Dansschool Nicole

Handbiker Tim met vijf
gouden medailles weer thuis

Regio - Zondag 28 mei vond de
laatste wedstrijd van het dansseizoen plaats in het mooie Philharmonie theater in Haarlem. Het Dance
Event is een jaarlijkse danswedstrijd
waarbij allerlei verschillende soorten dans door diverse teams wordt
gepresenteerd en waar een vakkundige jury hun oordeel geeft wat
betreft originaliteit, enthousiasme
en vaardigheid. De wedstrijdgroepen van Dansschool Nicole wisten
dus niet precies wat hen te wachten stond toen zij op die mooie zondagochtend richting Haarlem vertrokken.
JuudsFunkyLittleDanceCrew mocht in categorie 1 reeds als
tweede aantreden, door wat technische mankementjes werkten bij hen
de toneelboxen nog niet dus de muziek was wat slecht te horen op het
toneel, maar daar lieten zij zich niet
door in de war brengen. Zij brachten hun TTYLXOX mix vol overgave
en plezier, alle opstellingen werden
fantastisch neergezet en dit optreden heeft de jury gewaardeerd met
een beker voor de 2e plaats.

Regio – De afgelopen vijf weken
betekenden de seizoensopening
voor Handbiker Tim de Vries in Italië en België. De Vinkevener kwam
thuis met zes medailles, waarvan
vijfmaal goud. Daarmee is de De
Vries nu lijstaanvoerder op de wereldranglijst. Tijdens de wedstrijden in Verola en Carpenedolo wist
De Vries zijn eerste twee medailles
te pakken. Tweemaal eindigde hij
als eerste op de tijdrit met een ruime voorsprong.
Daarop volgden 11 tot en met 14 mei
de wereldbekerwedstrijden in Maniago, waar ook concurrent Alessandro Zanardi (Paralympisch kampioen 2016) aan mee deed. De eerste tijdrit werd met vijftien seconden
voorsprong gewonnen. Zanardi eindigde op een tweede plaats en de
Australiër Stuart Tripp kreeg brons
op de derde plaats. Daarmee was
de toon gezet. De Vries won vervolgens ook de wegwedstrijd in de
eindsprint van de Italiaan Zanardi.

Categorie 2
JuudsFunkyDanceCrew mocht in
categorie 2 hun dans laten zien,
voor het eerst dit jaar in een eigen
categorie en niet als concurrenten
van onze eigen dansschool. Na een
jaar hard werken was het voor hen
nu ook weleens tijd voor een podiumplaats, want bij de andere wedstrijden vielen ze daar elke keer net

naast ondanks hun goede performances. Vol goede moed en wat
gezonde spanning betraden zij het
podium en eenmaal gestart viel alle spanning van hen af, ze straalden zoals nooit te voren, alle lijnen
en plekken zetten zij goed neer, wat
een super laatste optreden van hun
nummer Imagine. Alles klopte dit
keer precies en de jury vond dit ook,
met een welverdiende beker voor de
3e plaats gingen zij naar huis.
Categorie 3
JuudsDanceCrew zat in categorie 3 in de middag, waar inmiddels
de temperaturen buiten hoog opliepen, was het in de zaal goed uit te
houden met voldoende airco. In een
groot wedstrijdveld van 14 teams
moesten deze meiden zien op te
vallen met hun Lion King remix. Pas
als 10e waren zij aan de beurt, maar
door het lange wachten bouwden ze
zo wel de spanning en energie op
die ze nodig hadden.
Na behoorlijk wat moderne langzamere nummers mochten zij hun
knalmix ten tonele brengen en wat
hadden ze daar zin in!
Het enthousiasme en de vrolijkheid
spatten er vanaf, de choreo kwam
helemaal tot zijn recht op dat mooie
grote toneel, iedereen op de juiste plekken, sprongen goed hoog,
draaien mooi rond en ook deze
groep werd door de jury beloond
met een beker en wel voor de 2e
plaats.

Negende Kids4Golf Dag
in het Amsterdamse Bos
Uithoorn - Op zaterdag 9 juli krijgen basisschoolkinderen de kans
om gratis kennis te maken met
golf. In het Amsterdamse bos krijgen ze les en spelen een rondje. Er
zijn ook prachtige prijzen te winnen. Kids4Golf organiseert op 9 juli weer haar golfdag, waarbij basisschoolkinderen van 8 tot en met 12
jaar gratis les krijgen van talentvolle oudere kinderen onder begeleiding van een ervaren PGA-pro. Ze
leren swingen, chippen en putten
met aangepast materiaal: speciale
clubs, een zachtere bal en een grotere hole. Na de les mogen de kinderen op een speciaal aangelegde
baan ervaren hoe leuk golf is. Ook
voor kinderen is golf een geweldige
sport: sportief bewegen, concentreren, plezier maken met leeftijdsgenoten, lachen om een mislukt schot
en juichen om een geslaagde klap.
Er zijn bovendien prachtige prijzen
te winnen voor de grootste talenten: een golfcursus op Olympus of
voor de kids uit Amstelveen op Golf-

centrum Amsteldijk en een complete golfset, beschikbaar gesteld door
Jumbo Golf. In totaal nemen de lessen en het spel twee en een half uur
in beslag. Er kan worden gekozen
uit verschillende aanvangstijden en
meer dan sportieve schoenen hoeven ze niet mee te nemen.
Neem je vriend of vriendin mee
Golf is fun en dat beleef je nog meer
met vrienden of vriendinnen op deze geweldige golfdag. Tijdens de
lessen en het spel staan plezier en
gezelligheid voorop.
En het is een stuk gezonder dan
eindeloos gamen. Golf wordt steeds
populairder en overal in ons land
liggen prachtige banen waar de
jeugd met korting kan spelen. En
wie weet wordt er in het Amsterdamse Bos wel een nieuwe Joost
Luiten geboren.
Geef je snel op want het aantal
deelnemers is beperkt. Meer informatie en inschrijving vanaf 5 juni op
www.kids4golf.nl.

België
In het Belgische Oostende verliep
het anders. Tijdens dit laatste wedstrijdweekend van de vijf weken wist
De Vries weer goud te pakken tijdens de tijdrit, maar pakte hij tijdens
de wegwedstrijd zilver achter Heymis Freddie. “Ik ben op 500 meter
voor de finish de sprint aangegaan.
Achteraf was dat misschien te vroeg
en dat heeft me de overwinning gekost”, aldus De Vries die ondanks
die tweede plaats zijn leiderstrui behouden mag na drie overwinningen. De komende periode staan er
nog een aantal wedstrijden op het
programma met de vijfde en zesde
NHC-wedstrijd, het NK tijdrijden en
de derde wereldbekerwedstrijd in
juni. In augustus zal het WK plaatsvinden, waar De Vries zich hoogstwaarschijnlijk voor geplaatst heeft
vanwege zijn goede prestaties. Voor
meer informatie over De Vries, bekijk zijn website www.handbikertim.nl.

Greetje & Ria
periodekampioen BVU
Regio - Maandag 22 mei werd de
zesde parencompetie bij de BVU
afgesloten. De hoogste score van
de dag was voor Tonny Godefroy
& Harry Rubens: 65,42%. Daarmee
wonnen ze tevens de B-lijn (59,52%
over vijf zittingen).
Greet Rahn & Henk van der Schinkel
werden vandaag tweede (63,33%)
en Anja Baars & Monique Verberkmoes derde (57,92%). Op een gedeelde tweede plaats vinden we Co
Beunder & Henk van der Schinkel
en Greet & Rolf Rahn (58,32%). Hen
vinden we na de zomer vermoedelijk in de A-lijn. Daar zegevierden
vandaag Marjan & Ben met 62,28%.
Greetje van den Bovenkamp &
Ria Wezenberg werden tweede
(59,21%) en dat was ruimschoots
voldoende voor de eindoverwinning in deze periode (59,08%). Ans

Breggeman & Lia werden derde met
57,97%. in de stand vinden we Monique Verberkmoes & Jan van Beurden op twee (57,18%) en Lambert
Koeter & Huib van Geffen op drie
(55,12%). Volgende week de Feestelijke Slotdrive en dan beginnen we
weer in september. De BVU wil een
platform blijven bieden voor starters. Zo geven wij ook bridgelessen. Bent u een beginnend bridgepaar (bijv. thuisbridgers) dat ook het
verenigingsleven wil leren kennen,
dan kunt u zich bij de BVU opgeven om bijvoorbeeld vrijblijvend een
paar keer mee te spelen en de sfeer
te proeven.
Voor nadere informatie, opgeven
en/of lid worden van de BVU kunt
u contact opnemen met Hans Wagenvoort tel. 06-53368948 of via de
mail: wagenvoorthans@gmail.com.

Legmeervogels sluit
klaverjasseizoen
Uithoorn - Legmeervogels heeft op
vrijdag 26 mei het klaverjasseizoen
2016-2017 afgesloten.
Naast vele klaverjassers waren er
deze laatste seizoensavond ook
weer vele toeschouwers naar Legmeervogels gekomen. Gewoon voor
de gezelligheid en om te genieten
van de ook deze avond weer geserveerde hapje van Keurslagerij Bader.
Ook deze avond is er weer gestreden om de ereplaatsen. De uitslag
van deze laatste klaverjasavond: 1e

is geworden Anneke Lebesque met
7021 punten; de 2e plaats is gegaan
naar Willem Boer 6994 punten; Richard v.d. Berg is naar huis gegaan
met de 3e prijs 6956 punten. De
poedelprijs is in handen gekomen
van Nel Ales 4714 punten. De laagste partij is gespeeld door het koppel Nel Ales en Gonny de Kuiper
793 puntjes. De hoogste partij deze
avond is gespeeld door het koppel
Jack v.d. Veer en Willem Boer 2379
punten.

Einde seizoen is begin
zomerbridge De Legmeer

Klaverjasnomaden
Uithoorn - Ondanks de finale tussen Ajax en Manchester United op
woensdag 24 mei deden toch nog
28 enthousiaste deelnemers deze
avond mee aan de klaverjasavond
in de Schutse.
Winnaar van dit selecte gezelschap
werd deze avond Johan Zeldenthuis
met een prima totaal score van 7885
punten. Op grote afstand wist Jan
de Kuijer met 7056 punten beslag te
leggen op de tweede plaats, terwijl
Cor de Beer met 6729 punten er met
de derde prijs van door ging. Herman de Jong was deze avond niet
in goede doen, het moge blijken uit
het punten aantal wat hij bij elkaar
sprokkelde. Met een totaal van 5153
punten moest hij dan ook genoe-

gen nemen met de poedelprijs. De
marsenprijzen, bestaande uit een
fles wijn, waren deze kaartavond
voor Ria Smit, Jozef Lebesque, Cor
de Beer, Richard van den Bergh, Tinus Smit en Douwe Douwstra, terwijl de fraaie door DUOplant verzorgde boeketten bloemen in deze
categorie werden gewonnen door
Hans Heere, Douwe Douwstra (2x)
en Tinus Smit. De cadeaubonnen,
ook te besteden bij DUOplant, kwamen deze avond als marsenprijs in
het bezit van Johan Zeldenthuis en
Jaap den Butter. De eerstvolgende
klaverjasavond vindt plaats op donderdag 1 juni in de Schutse aan de
Merodelaan 1 te Uithoorn, aanvang
20.00 uur.

Regio - Na de laatste competitieavond parenbridge liggen de startposities voor het nieuwe seizoen
vast. In de C-lijn op pole position Elisabeth van den Berg & Ineke
Hilliard, waarna Marjan & Jan Wille, Anneke & Bram van der Zeeuw
en Atie de Jong & Ria Verkerk ze
naar de B-lijn vergezellen. Deze
avond deelden Mieneke Jongsma
& Anneke Wijmans en Lenie Pfeiffer & Tina Wagenaar plek één met
57,92% en ook drie en vier eindigden gelijk voor Atie de Jong & Ria
Verkerk en Elly Belderink & To van
der Meer met 55% precies. Dit was
voor Atie en Ria net en voor Elly en
To net niet genoeg voor promotie!
Lidy Krug & Debora van Zantwijk
sloten het seizoen met een vijfde
plaats af. In de B-lijn is het uitgebreid vlaggen voor Marja van Holst
Pellekaan & Sandra Raadschelders, Cobie Bruine de Bruin & Trudi Zandbergen, Sonja & Hans Selman en Tonny & Otto Steegstra,
die het dus in de A-lijn mogen zien
waar te maken. Sonja en Hans, Cobie en Trudie en Tonny en Otto bevestigden hun stapje hoger door nu
met respectievelijk 64, 58, 61, 46 en

53, 13 procenten eerste, tweede en
derde te worden.
Marianne & Huub Kamp eindigden
op vier met 51,04% en Tini Lotgerink & Jeanet Vermeij sloten als vijfde met exact 50% af. In de A-lijn
glorieerden Joop van Delft & Frans
Kaandorp zowel als besten van deze ronde met een gemiddelde van
53,40% en deze avond met 57,92%,
gefeliciteerd. Ben ten Brink & Jan
Bronkhorst kwamen weer eens op
niveau als tweede met 57,08% en
ook Renske & Kees Visser konden
terugzien op een geslaagde avond
als derde met 56,67%. Gerda Schavemaker & Jaap Kenter werden
vierde met 53,75% en de top van de
club werd afgesloten door Johan Le
Febre & Wim Slijkoord met 51,67%.
Volgende keer volgt de slotavond
van het seizoen, waarna op 7 juni het zomerbridge losbarst. Daar
doet u natuurlijk volop aan mee
op de zelfde avond: woensdag, locatie: Dans & Partycentrum Colijn
en aanvangstijd 19.45 uur. Inschrijven per e- mail: gerdaschavemaker@live.nl, of om 19.15 uur in de
zaal. De kosten bedragen 6,- euro
per paar.

Baanrecord voor UWTC
lid Armando
Uithoorn - De 17-jarige Armando
van Bruggen uit Purmerend heeft
zaterdag op de wielerbaan in Geleen het uurrecord in de categorie
tot 18 jaar verbeterd. Armando is lid
van UWTC en een talentvol tijdrijder.
De Noord-Hollander zette zaterdag
onder een brandende zon een afstand neer van 43 kilometer en 410
meter. Een ruime verbetering van
het vorige uurrecord, dat op naam
stond van Youri Keulen. Die reed op
18 oktober 2015 een afstand van 41
kilometer en 253 meter.
Het was de tweede poging van de
Purmerender om het uurrecord op
de Geleense wielerbaan te verbeteren. Bijna een jaar geleden – op
5 juni 2016 – strandde zijn poging
toen hij in botsing kwam met een
toeschouwer die niet goed had opgelet bij het oversteken van de baan.
Armando kwam ten val en daarmee
kwam er een dramatisch einde aan
zijn eerste poging.
Tour de Himmelfart
Lorena Wiebes uit Mijdrecht heeft
Tour de Himmelfart gereden in Denemarken. De eerste etappe ging
over 48,9 km en er reden 2 dames
weg waaronder Eva Bijwaard (een
ploeggenootje van Lorena) samen
met een Deense Emma. Deze twee
dames pakte een voorsprong van
3.47 minuten. Lorena won de sprint
van het peloton. De 2e etappe op
dezelfde dag (13,6 km) werd een
massasprint en Lorena kwam als 1e
over de finish. De tweede dag begon met een tijdrit van 12,8 km, Lorena zette een 3e tijd neer. De 4e
etappe van 31 km op dezelfde dag
werd een massasprint en Lorena kwam als 1e over de finish. De
laatste dag een etappe van 73,8 km,
met een flinke klim die de dames
5x moesten nemen, werd eveneens
een massasprint en Lorena kwam
hierbij als 1e over de finish. In het
algemeen klassement eindigde ze
als 3e, en ze heeft de sprinterstrui
gewonnen. Weer een mooie prestatie van ons trainingslid!
Maren-Kessel
De UWTC trainingsleden Sven Nijhuis en Stijn Ruijter reden op Hemelvaartsdag in het zonnige Maren Kessel. In de koers wist er al
snel een viertal te ontsnappen en
zij werden niet meer terug gezien.
Er volgde diverse mislukte vluchtpogingen, maar 3 rondes voor het ein-

de wist Stijn toch uit het peloton te
ontsnappen. Hij kreeg drie medevluchters mee en samen sprintten
ze voor een plek vanaf plaats vijf.
Stijn werd zevende en aangezien de
eerste tien renners NK plaatsingspunten konden verdienen was Stijn
erg blij met zijn uitslag. Sven finishte in het peloton.
Jeugd
De UWTC jeugdleden Mike Derogee en Lars Hopman waren zondag
beide naar een nationale wedstrijd.
Lars is naar de wielerronde van SintMichielsgestel geweest. En naast de
historische zege van Tom Dumoulin heeft ook Lars historisch gepresteerd: 1e keer top 10 bij een KNWU
koers!! Precies de 10e plek in de
eindsprint. Mike reed een omnium
in Hoogerheide. Deze omnium bestond uit een tijdrit en een criterium.
Mike reed in de tijdrit een nette 6e
tijd. Bij de koers kon Mike net niet
aansluiten bij de twee koplopers en
hij liet zich weer terugzakken in het
peloton. In de sprint eindigde hij als
vierde en hierdoor werd hij vijfde in
het algemeen klassement. Een prima prestatie van onze jeugdrenner.
Interclub jeugdwedstrijd
Zondag 4 juni wordt er een interclub
jeugdwedstrijd verreden bij UWTC.
De interclub wedstrijden zijn laagdrempelige wedstrijden waar vooral beginnende wielrenners de eerste ervaring met koersen opdoen.
De eerste renners zullen om 10.00
uur van start gaan en we verwachten dat ook diverse UWTC leden op
onze baan rondom sportpark Randhoorn van start zullen gaan. Publiek
is van harte welkom.
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Hele maand in het teken van de amateurkunst
WOENSDAG 21 JUNI:

ZONDAG 11 JUNI :

Sprookjesachtige
voorstelling Peer Gynt

Zomerconcert met: Oleg
Fateev en Simone Sou

IN DE WILLISTEE

TROUPE A’DOUR ORGANISEERT
Het duo van de Moldavische accordeonist
en de Braziliaanse percussioniste
presenteert een fascinerende mix van
Balkan/Braziliaanse muziek die het
publiek meeneemt naar de roots in
een opwindende combinatie van ritme
en melodie, in eigen arrangementen
en schitterende traditionele songs. De
accordeonist Oleg Fateev en percussioniste
Simone Sou slaan met prachtige
melodieën een brug tussen jazz, klassiek
en volksmuziek. Dit is het zomerconcert en tevens laatste concert uit de serie de
Seizoenen die afgelopen jaar door Troupe A’dour zijn georganiseerd.
Locatie: Veenhartkerk, Grutto 2, Mijdrecht

VRIJDAG 16 JUNI:

Peer Gynt dwaalt door de Noorse bossen
en komt de koning van de trollen
tegen…. Op 21 juni herleeft dit klassieke
verhaal van Henrik Ibsen uit 1867 tijdens
een sprookjesachtige voorstelling
uitgevoerd door dwarsfluitleerlingen van
Judith Glasbeek, dansleerlingen van Aino
Merits, diverse special guests met viool,
cello, piano, slagwerk en verteller Sabine
Baptist - van Keulen. Een sfeervol decor,
een podium vol enthousiaste musici en prachtig uitgedoste dansers zorgen voor
een sprookjesachtige voorstelling waarin de avonturen van Peer Gynt worden
gespeeld en verbeeld. De Noorse componist Edvard Grieg heeft de prachtige
muziek geschreven, ook van de Holbergsuite die uitgevoerd wordt,
en zo toepasselijk op deze midzomeravond centraal staat.
Datum 21 juni, locatie: de Willisstee, Wilnis
Toegang: volwassenen € 7,50 kinderen € 5,- Zaal open vanaf 19.00 uur.

Defilé met drie
muziekkorpsen
TIJDENS AVOND 4
DAAGSE MIJDRECHT
Vrijdag om 20.15 uur zal er
tijdens de laatste avond van
de avondvierdaagse een
defilé gehouden worden
bij het gemeentehuis van
gemeente De Ronde Venen
te Mijdrecht, aan de zijde
van de Dorpsstraat. Meewerkende muziekkorpsen zijn Show- & Marchingband
VIOS uit Mijdrecht, Muziekvereniging Triviant uit De Ronde Venen en Drumband
De Abcouder Harmonie uit Abcoude. Iedereen is welkom om te komen kijken en
luisteren, het defilé is gratis toegankelijk.

WOENSDAG 21 JUNI:

Optreden muziekvereniging Viribus Unitis
Muziekvereniging Viribus Unitis heeft in haar inmiddels 90-jarige bestaan al
vele honderden muziekstukken gespeeld voor publiek. Het fanfare orkest zal op
woensdag 21 juni een optreden verzorgen voor de Gereformeerde kerk van Wilnis
tijdens de jaarmarkt; het repertoire zal vooral een “licht” karakter hebben om de
sfeer om de jaarmarkt extra gezellig te maken. Sinds 2009 komt het orkest uit in de
eerste divisie van de Koninklijke Nederlandse Federatie van Muziekverenigingen
(KNFM). Dat is beslist iets om trots op te zijn en de vereniging doet er alles aan om
het niveau hoog te houden en vooral ook het plezier in muziek maken aan zoveel
mogelijk mensen te laten zien horen!
Het optreden begint om 19.00 uur en duurt ongeveer tot 20:00. Mensen kunnen
als ze de braderie bezoeken vrijblijvend even komen luisteren.

ZATERDAG 24 JUNI:

Dansvoorstelling
Surprise !
ZATERDAG 17 JUNI;

Straattheaterfestival De Ronde Venen
Het straattheater festival viert dit jaar zijn zilveren jubileum. Al 25 jaar brengt de
organisatie een heel speciaal en bijzonder feest in het dorpscentrum van Mijdrecht.
Het straattheaterfestival is dit jaar op zaterdag 17 juni natuurlijk extra speciaal
met vele verrassende artiesten en duizenden blije bezoekers! Het programma dat
de organisatoren voor de 25e editie van Straattheaterfestival De Ronde Venen in
petto hebben, is veelbelovend. Met wederom spectaculaire acts op en rond het
Raadhuisplein en ontwapenende duo’s en groepen die zich door de straten van
het Mijdrechtse dorpscentrum bewegen. Maar ook met ontroerende en bijzondere
optredens van vele lokale artiesten uit De Ronde Venen. Een bonte mix dus weer
van lokale culturele verenigingen en talenten en professionele artiesten met
straattheater, dwaze straatmuziek, circustheater en acrobatiek, de mix die iedereen
zo leuk vindt. Dit jaar met optredens van o.a. Amstel Blazers Collectief, De Capo’s
Popkoor, Dansstudio Sietske, Jazz- en showballet Nicole, ROM koor,dansshow
leerlingen Karin Dieters en Aino Merits, Sister Act (levende standbeelden) en de
VIOS (Twirl afdeling).
Het festival is van 11.00 tot 17.00 uur en is vrij toegankelijk voor iedereen.
De komende weken wordt op de website van het straattheater bekend gemaakt
hoe het complete programma eruit komt te zien: www.straattheaterdrv.nl

Op zaterdag 24 juni 2017 geven de
dansleerlingen van docent Karin
Dieters een eindvoorstelling in het
Piet Mondriaan Gebouw in Abcoude.
Aan deze voorstelling doen zo’n 70
dansleerlingen mee in de leeftijd van
3 t/m 21 jaar. Er wordt gedanst in de
stijlen klassiek, kinderdans, modern-jazz
en jazz. Voor de vrienden en familie van
de dansers wordt het dit jaar nog leuker
omdat hun kind meerdere keren op het podium staat. Sommige dansers doen zelfs
aan 5 dansen mee! De voorstelling gaat over Jette. Ze is jarig en haar vriendinnen
organiseren een surpriseparty voor haar. Jette is in de veronderstelling dat zij haar
verjaardag net als andere jaren viert met haar groepje vriendinnen. Deze meiden
zijn echter heel wat anders van plan; het wordt namelijk een hele, bijzondere
avond waar er van alles gebeurt: De bakkers komen langs, het vuilnis komt tot
leven, ze kijken naar een levensechte filmtrailer en natuurlijk halen de vriendinnen
ook een geintje met de jarige Jette uit! Aan het einde is de echte surpriseparty; dan
komen alle 70 dansers nog één keer op het podium.
Iedereen is welkom om te komen kijken naar deze leuke familievoorstelling:
Er zijn 2 voorstellingen; om 14.00 uur en om 16.30 uur.
De kaartjes kosten € 10,- en worden verkocht tijdens de danslessen.
Zie voor het rooster: www.krdv.nl

Diverse open dagen en voorspeelavonden
Er zijn heel veel mensen actief op het gebied van kunst- en
muziekonderwijs, een aantal van hen heeft in juni open huis
zodat je vrijblijvend kennis kunt maken met wat zij doen:

ander koperinstrument in de leslocatie achter de Driehuisschool
op Bozenhoven 156 in Mijdrecht. Voor meer info kunt u mailen
met Dick Hesselink: dick.hesselink@wxs.nl

Op maandag 26 juni van 16.00-18.00 uur is iedereen die
geïnteresseerd is in viool spelen welkom bij Eva Lohse aan de
Baambrugse Zuwe 125E in Vinkeveen. Jong en oud is welkom
om te komen kijken wat vioolspelen zoal inhoudt; voor meer info
kunt u mailen met: Eve Lohse: eva_lohse@hotmail.com.

Op donderdag 15 juni is er om 19:30 een voorspeelavond
uitgevoerd door drumleerlingen van docent Maarten Rongen
van Stichting Kunst Rond de Venen. De uitvoering wordt gegeven
in de leslocatie achter de Driehuisschool op Bozenhoven 156 in
Mijdrecht.

De hele maand juni kunnen geïnteresseerden elke
dinsdagmiddag vanaf 17:00 en vrijdagavond vanaf 19.00 uur
uitproberen of je aanleg of hebt voor de trompet,trombone of

Iedereen is welkom, zowel familie en vrienden van alle
deelnemers als andere belangstellenden. Voor meer info kunt u
mailen met: Maarten Rongen: contact@maartenrongen.nl
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Hotel Hengelsport wint
Roland Raadschelderstoernooi

Zonnig spektakel op de Amstel
Uithoorn - Met de temperatuur van
afgelopen weekend was de Amstel
sowieso al een plek die veel mensen opzochten, maar de topdrukte
was te vinden bij kano- en roeivereniging Michiel de Ruyter. De twintigste editie van het internationale
kanopolotoernooi Amsterdam Open
trok veel bekijks. Met zes velden en
ruim vijftig teams uit de hele wereld
is het Amsterdam Open de afgelopen jaren uitgegroeid tot een van de
grootste kanopolotoernooien in Europa. Zeker in de bezetting van de
hoofdklasse was dat terug te zien.
Oud-wereldkampioenen
streden
mee in een van de thuisteams, maar
wisten het podium net niet te halen. De finale ging uiteindelijk tus-

sen het Duitse Essen en de top van
Azië, waarbij de Japanse topscorer
van het afgelopen WK de wedstrijd
met een golden goal besliste.
In de eerste klasse belandde er wel
een thuisteam op het podium. MDR
3 behaalde een knappe derde plek
en gaf daarmee meerdere ploegen
met hoofdklassespelers het nakijken. Twee Taiwanese teams verdeelden het goud en zilver. In de laagste klasse konden MDR 4 en MDR
5 helaas buiten de prijzen, maar de
twee ploegen gingen tweemaal met
elkaar een harde strijd aan, waarbij
de jonge talenten van team 5 de oudere spelers uit het vierde team wisten af te troeven.

Thamen honkballers
winnen bij DVH
De Kwakel - De honkballers van
Thamen mochten afgelopen zondag op bezoek bij DVH te Amstelveen. De verdediging stond in het
veld met de zon in het gezicht en
dat maakt het spel soms was lastig.Al meteen in de eerste inning
weet Farley Nurse het eerste honk
te bereiken door een hoog geslagen
bal die het binnenveld te laat uit de
zon zag komen en steelt het tweede honk. Ernst Koole krijgt vier wijd
en een double steel zorgt ervoor
dat het tweede en derde honk bezet zijn. Nurse scoort op de hit van
Rick Groen, die zelf het eerste honk
bereikt door een fout. Koole scoort
op de opofferingsslag van Mike van
Rekum 0-2. DVH weet in de tweede
inning op het werpen van Gijs Rikken een puntje terug te komen, 1-2.
Jelle Vogelaar slaat in de derde inning een honkslag, Groen volgt met
een honkslag en van Rekum kan
het eerste honk bereiken na een
geraakt werper. Wietse Cornelissen krijgt vier wijd en Vogelaar komt
daarmee over de thuisplaat. Groen
en Van Rekum komen over de thuisplaat op de honkslag van Riordon
van Loenen. Menno Schouten slaat
een homerun waarbij ook Cornelissen en Van Loenen scoren en dan is
de stand opeens 1-8.

Inning
DVH weet in de gelijkmakende derde inning 3 punten terug te pakken
door vier wijd en een paar honkslagen, 4-8. In de vijfde inning slaat
Maikel Benner als eerste slagman
meteen een homerun, Van Loenen
slaat een twee honkslag en Schouten slaat weer een homerun en Thamen loopt weer uit na 4-11. In de
zevende inning weet Thamen nog
een keer te scoren, maar ook DVH
schrijft een puntje erbij 5-12. In de
achtste inning scoort Thamen nog
3 punten. Benner, Van Loenen en
Nurse krijgen vier wijd en weten te
scoren op honkslagen van Koole en
Groen, 5-15. In de gelijkmakende
achtste inning scoort DVH ook weer
een puntje, 6-15 en zo worden het
toch nog 9 innings.
Thamen scoort er in die negende inning nog eens 6 punten bij, onder
andere door honkslagen van Hagendoorn, Nurse en Groen en bij
een stand van 6-21 mag DVH nog
één keer aan slag. Ze weten nog 1
puntje te scoren en dat brengt de
uitslag na 3 uur en 50 minuten op
7-21. Thamen krijgt komende vrijdag om 19.30 uur koploper The
Herons uit Heerhugowaard op bezoek aan de Vuurlijn 24 in De Kwakel.

Heren 1 Zondag Tennis
Club Uithoorn kampioen
Uithoorn - Op de laatste zondag
van het competitieseizoen is het Heren 1 team van Tennis Club Uithoorn
kampioen geworden! Het was erg
spannend, TCU stond namelijk op
de 3e plaats en de heren moesten
tegen het – op papier – laag gekwalificeerde De Kegel Heren3 tennissen. Gelukkig mochten de nummers
1 (T.V. Cromwijck) en 2 (T.V. Wilnis)
ook tegen elkaar tennissen. Cromwijck had een voorsprong van 1
punt en Wilnis stond gelijk met TCU,
het kampioenschap van TCU Heren 1 was dus allerminst zeker. Alleen bij een 5-1 of 6-0 overwinning
waren de kansen op kampioenschap groot. En spannend werd het!
Arnold van Halteren, onze singelaar
en tevens El Capitano, mocht aantreden tegen een taaie tegenstander die nagenoeg geen fout maakte. Resultaat was helaas een verlies van 6-0 6-4. Gelukkig kon Eelco Troost de stand gelijktrekken in
een ogenschijnlijke eenvoudige 6-1
6-1, waarna het de beurt was aan
singelaars Bob Morssink en Martin
Troost.
Spanning
De spanning was hoog en De Kegel
wilde haar sportieve plicht waarmaken. Zij gingen dus niet zonder meer
meewerken aan ons aanstaande
kampioenschap. Martin verloor helaas tegen een fitte en vliegensvlugge tegenstander met 6-4 6-1.
Bob won gelukkig, met de nodi-

ge moeite, met 6-3 7-5, ook al was
Bob duidelijk beter. Tussenstand:
2-2 in wedstrijden dus, dus móesten de dubbels gewonnen worden.
Gebrand op revanche gingen Martin en Arnold ten strijde en maakten
op geweldige wijze 7-5 6-3, waarbij
beide sets erg spannend waren, met
in de games een minimaal verschil.
Toch werd door Martin en Arnold
overtuigend en meer dan terecht
gewonnen!
De laatste dubbel, gevormd door
Bob en Boudewijn Schoon, mocht
het karwei afmaken. Ook dit leek
weer eenvoudig, maar goed tennis
was wel vereist, en winnen een must
anders zou TCU sowieso géén kampioen worden. Met uiterste concentratie van deze heren werd het een
overtuigende 6-2 6-0. Boudewijn
speelde uiteraard met zijn welbekende soeplesse en Bob was nagenoeg onpasseerbaar. De Kegel was
een sportieve verliezer want daarna konden we gezellig borrelen! En
na de wedstrijden begon het lange wachten en nagelbijten, want
de stand bij Wilnis-Cromwijck was
nog onbekend. Om een uur of zeven werd bekend dat Wilnis met
4-2 had gewonnen, en doordat TCU
eerder van Wilnis met 4-2 had gewonnen werd TCU kampioen in de
5e klasse. Dit sterke team gaat dus
volgend jaar een klasse hoger spelen en dit jaar mogen zij zich kampioen van de KNLTB voorjaarscompetitie noemen!

Uithoorn - Hemelvaartsdag vond
bij Legmeervogels voor de zestiende keer het Roland Raadschelders
Kroegentoernooi plaats.
De 35+ vrouwen van KDO speelden
ook dit jaar weer in het tenue van
Hotel Hengelsport/Restaurant De
Uithoek. De eerste wedstrijd speelde Hengelsport tegen Café the River. Hengelsport kwam al snel op
achterstand, wat gelukkig niet lang
duurde nadat Jacqueline met een
fraaie actie voor de gelijkmaker tekende. Vlak voor tijd wordt het 2-1
voor the River als Annemiek de bal
niet ziet aankomen door de vele benen voor haar. Om nog tweede te
worden in de poule moet er van
Bar het Fort gewonnen worden en
in een leuke wedstrijd lukt dit ook.
Via twee goals van Anita en een van
Judith wint Hengelsport met 3-0 en
kan zich opmaken voor de halve finale, waarin Café ’t Geveltje de te-

genstander is. De wedstrijd gaat gelijk op en ondanks een aantal kansen voor beide teams staat er na het
eindsignaal een 0-0 stand op het
bord. Er moeten penalty’s genomen
. Tot de vijfde en laatste pingel blijft
het spannend, maar trekt Hengelsport aan het langste eind en zal in
de finale weer Café the River treffen.
De warmte, en misschien ook wel
de leeftijd, beginnen nu mee te spelen, want voetballend komt Hengelsport er niet meer uit. Het is voornamelijk verdedigen wat de gemiddeld
44 jarige ploeg doet, maar uiteindelijk met succes.
Ook nu eindigt de wedstrijd zoals
deze begonnen is en moeten er wederom penalty’s genomen worden.
De ervaren rotten van Hengelsport
houden de zenuwen het best in bedwang en kunnen zich na vier strafschoppen winnaars van het toernooi
noemen.

Derde plaats voor Boule
Union Thamen
De Kwakel - De jeu de boules vereniging Bulderbaan organiseert
jaarlijks op de laatste zondag van
mei het Dikkerttoernooi. Boule Union Thamen was met twee doubletten present. Voor de equipe Jelle Pekelharing/Wilma Buchner was
het een toernooi van steeds ‘bijna’.
Na eenmaal winst en eenmaal verlies in de voorronde volgden twee
verliespartijen in de poule en daarmee was hun toernooi ten einde. De
andere equipe van but, bestaande
uit Ina Hoekstra en Henk v. Rekum
verloor de eerste partij in de voorronde met 12-13, maar een goede
winst in de tweede partij betekende
dat zij op puntensaldo zich kwalificeerden voor de A-poule. De partij
in de achtste finale was doorspekt
van spanning. Na in een werpron-

de zes punten aan de tegenstander
toe te staan, werd het een gelijke
stand van 9-9. Een goed schot van
Henk en een mislukte worp van de
tegenstander betekende dat Henk
met zijn laatste boule het vierde
punt kon scoren en dus de overwinning binnenhaalde. In de kwart finale werd gewonnen van een team
van Bulderbaan. In de halve finale bleek de winnaar van vorig jaar,
Henk v Boeschoten/Patrick Bosch
hun tegenstander. Deze spelers waren een maatje te groot. Met name
Patrick speelde formidabel. Bij elke boule plaatste hij binnen twintig
centimeter van het butje. Het werd
dan ook en 13-2 nederlaag voor de
equipe van BUT. Dit betekende wel
dat Ina en Henk gedeeld derde werden.

Even niet bang zijn
omdat mama als een
monster tegen je praat
Zieke kinderen voelen zich beter als hun ouders dichtbij zijn.
Daarom zijn er de Ronald McDonald Huizen.
Dan is zo’n lekkere knuffel van papa of mama nooit ver weg.

www.kinderfonds.nl

Een ziek kind
kan niet zonder
zijn ouders
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De Kwakel - Afgelopen weekend
vond op het complex van KDO al
weer voor de 42ste keer het Sport
en Spel weekend plaats. Het thema van het weekend was “Dance
Dance Dance”, dus stilzitten was
niet mogelijk. De kinderen waren
verdeeld over 14 groepen met namen als Cheerleaders, Jumpstylers, Showgirls, Breakdancers, Tapdancers en Ballerinas’. Het Sport
en Spel weekend is bedoeld voor
de gehele jeugd uit De Kwakel die
in groep 4 tot en met 8 van de basisschool zit. Tevens kunnen kinderen die bij KDO sporten en in deze
categorie vallen meedoen. In totaal
deden ruim 250 kinderen mee begeleid door 65 tentleiders en leidsters. Op vrijdagochtend begint een
grote groep vrijwilligers met het opbouwen van het tentenkamp om zo
rond 16.00 uur de eerste kinderen
te mogen verwelkomen. Nadat iedereen een plekje in de tent heeft
gevonden is het tijd voor de opening. Onder grote belangstelling

wordt het weekend doorgenomen
en vervolgens gaan de leiders en
leidsters het openingsspel spelen.
Onder luide aanmoedigingen van
hun eigen groep moesten ze een
hindernisparcours afleggen.
Openingsspel
Na het openingsspel gingen de ouders en andere belangstellenden
weer naar huis en gingen de groepen aan de pannenkoeken. Na het
eten, zoals altijd weer prima verzorgd door de dames van de eetgroep, was het tijd voor het groepsspel gevolgd door de disco. Alle muziekstijlen kwamen voorbij en
vele kinderen en begeleiding waren prachtig gekleed. Het werd een
gezellige boel waarbij de temperatuur in de disco tot grote hoogtes
opliep! Kinderen die even geen zin
in de disco hadden konden zichzelf
vermaken met allerlei spelletjes en
een heuse Swingo! Na de disco terug naar het tentenkamp, nog even
keten in de tent en dan natuur-

lijk lekker slapen. Iedereen moest
zaterdag weer vroeg op en na het
ontbijt gingen de groepen één voor
één naar Poldersport. Bij Poldersport was ook dit jaar weer een gevarieerd parcours uitgezet met spelen op het land en over het water.
Er werd fanatiek geklommen, geslingerd, buik gegleden en nog
veel en veel meer. Iedereen had het
hier enorm naar de zin. Ook dit jaar
kwamen de G-voetballers op zaterdag naar Sport en Spel. Ze begonnen bij Poldersport waar ze een
aangepast parcours hebben gevolgd en ’s middag waren ze bij de
spelletjes te vinden.
Middag
Rond de middag gingen de groepen weer terug naar het Sport en
Spel terrein. Na de lunch werd gestart met het middag programma.
De materiaalploeg had weer flink
uitgepakt met het circuit, de midgetgolf, atletiek en The Battle. Overal waren weer nieuwe spelen te be-

wonderen. Naast deze spelen was
er nog creatief. De dames van de
creativiteitsploeg hadden bedacht
om de kinderen een item te laten
maken dat paste bij hun groepsnaam. Zo werden er bijvoorbeeld
petten, gitaren, jurkjes, hoeden, et
cetera gemaakt.Na het middagprogramma eerst natuurlijk patat eten
waarna het avondprogramma begon. De groepen werden in drieen gedeeld en na elke 45 minuten was er een wissel tussen de
drie verschillende onderdelen van
het avondprogramma. In de grote sporthal werd de dans geoefend
die bij de sluiting zou worden uitgevoerd. In de 2de kantine was er een
spannende quiz waarbij de tentleiding en de kinderen nadrukkelijk
betrokken werden en allerlei opdrachten uit moest voeren. Dit leidde tot hilarische momenten. In de
grote kantine was een echt casino gebouwd waar de kinderen een
gokje konden wagen aan de roulette, bij het paardenracen, et cetera.

Slapen
Na afloop van het avondprogramma
gingen de jongste kinderen weer terug naar de tenten om, na een drukke dag, snel in slaap te vallen. De
oudste groepen gingen op vossenjacht wat natuurlijk erg spannend
was gezien het gegil dat we overal
konden horen. Bij terugkomst ging
iedereen moe maar voldaan terug
naar de tenten waar het niet lang
duurde voordat het rustig was. Zondag gingen de kinderen verder met
de spelletjes van de zaterdagmiddag. Om 11 uur werd het circuit gewissel voor weer andere spelen. Het
was lekker weer en iedereen had
het enorm naar de zin. In de middag
kwam er nog een popcorn en suikerspinnen kraam voor de deelnemers
en andere kinderen die als bezoeker
op het terrein waren. Na afloop van
alle spelletjes werd om 17.00 uur het
42te Sport en Spel weekend in het
bijzijn van vele ouders, opa’s, oma’s,
broertjes, zusjes en andere belangstellenden gepast afgesloten.

Creatief
De groepen kwamen één voor één
met hun spullen die ze bij creatief gemaakt hadden het handbalveld opgelopen wat natuurlijk
een prachtig gezicht was . De dames van Creatief hadden alles beoordeeld en een mooie prijs geregeld voor de groep met de mooiste creaties. Na een korte terugblik
op het weekend was het tijd voor
de ingestudeerde dans. Vol overgave werd deze ingezet en door een
camera onder een drone werd deze dans prachtig in beeld gebracht.
De bewegende beelden zijn op de
facebook pagina van Sport en Spel
De Kwakel te bewonderen. Daarna werd er natuurlijk weer een polonaise gelopen en kwam dit Sport
en Spel weekend tot een eind.
Meer informatie
over Sport en Spel kunt u
vinden op onze website;
sportenspeldekwakel.nl.
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