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Kunstroute 
Zijdelveld
Uithoorn - Komende zaterdag 
6 en zondag 7 juni is het weer 
kunstweekend in Uithoorn. En 
is Het Zijdelveld creatief, gezel-
lig, gastvrij en inspirerend. 
Vier kernwoorden, die de sfeer 
tijdens de kunstroute om-
schrijft. De bewoners van het 
Zijdelveld organiseren nu voor 
het 5e jaar dit kunstzinnig 
avontuur waar men een week-
end lang kan genieten van 
kunst en artiesten in hun tuin. 
Kunstenaars van ‘eigen bodem’ 
en een groot aantal van buiten-
af. Zo biedt het programma dit 
jaar plaats aan 62 kunstenaars, 
een blazerscollectief, poppen- 
& verteltheater, workshops, 
een pop- en een kinderkoor. 
Er zijn schilders, beeldhouwers 
en fotografen vertegenwoor-
digd. Maar er wordt ook een 
‘multi creatieve’ bijdrage gele-
verd met o.a. zang, dans, graf-
fi ti en fi lm door de SJU (Stich-
ting Jongeren Uithoorn). Het 
evenement speelt zich af tus-
sen Restaurant De Fransche 
Slag en de Watsonweg. Het is 
een leuke wandeling van een 
kilometer en als dat niet vol-
doende is, dan is een rondje 
Zijdelmeer een absolute aanra-
der. De kunstroute wordt zater-
dag om 11.00 uur feestelijk ge-
opend door wethouder Ria Zijl-
stra. Hou er rekening mee dat, 
met uitzondering van bestem-
mingsverkeer, auto’s dat week-
end geen toegang tot het Zij-
delveld zullen hebben. Kuns-
troute Zijdelveld - 6 en 7 juni 
van 12.00-17.00 uur. Vrij entree. 
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Uw kostbaarheden 
zijn goud waard!

Inkoop   Verkoop   Veiling
Verpanden   Beleggen

Parkeerplaats Potgieterplein
Potgieterplein, Uithoorn

Elke zaterdag 10:00 - 16:30 uur

www.goudwisselkantoor.nl

Wiegerbruinlaan 73, Uithoorn
(0297) 745 541

Voor betaalbaar
auto onderhoud

Koop nu 
kaarten via 
feestweek.nl 
of bij de 
Primera.
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MEER WETEN? BEL TIJDENS KANTOORUREN: 0251674433

BEZORGER/STER
Wij zijn met spoed op zoek naar serieuze

Klaproos/Koekoeksbloem in Uithoorn (165 kranten)

Waterlijn in Uithoorn 
offi cieel in gebruik genomen
Uithoorn - Tegen 12 uur is don-
derdagmiddag 28 mei op de nieu-
we evenementensteiger de Water-
lijn, zoals de Amsteloever ook wel 
wordt genoemd, offi cieel in gebruik 
genomen. Dit gebeurde met het te 
water zetten van een (kunststof) 
zwaan door de Commissaris van de 
Koning (CdK) in Noord-Holland, de 
heer Johan Remkes. De zwaan werd 

vergezeld van gele badeendjes die 
door schoolkinderen ter plaatse aan 
de Amstel werden toevertrouwd. 
Het moet het sprookje voorstellen 
dat een lelijk eendje ooit uitgroeit 
tot een mooie zwaan, waarmee 
men recht wil doen aan de symbo-
liek van de veranderingen die Uit-
hoorn uiterlijk ondergaat. En dan is 
dit nog maar één aspect van het to-

tale masterplan dat nog meer plan-
nen omvat, zoals de verbouwing van 
het Amstelplein en de bouw van de 
Vinckebuurt.
Ondanks dat het geen lekker zon-
nig weer was, bleek de belangstel-
ling overgroot. 

Voor een uitgebreid fotoverslag 
zie elders in deze krant.

Gouden bruiloft voor Ton 
en Mirjam Bouman
Uithoorn - Maandag 1 juni vier-
den Ton en Mirjam Bouman-Dete-
ring aan de Witte de Witlaan hun 
gouden bruiloft. Vijftig jaar lief en 
leed intussen met elkaar gedeeld. 
Tegenwoordig is 60 jaar en meer 
al geen uitzondering hoor je ve-
len zeggen. Maar 50 jaar bij elkaar 
is al een half mensenleven en ook 
dat is uniek te noemen in deze tijd. 
Ton en Mirjam zijn beiden geboren 
Amsterdammers en hebben er ge-
ruime tijd gewoond in de regio Am-
sterdam-West. Ton zag er het le-
venslicht op 15 januari 1943, Mirjam 
elf dagen later op 26 januari 1943. 
Zij trouwden zowel voor de wet als 
voor de kerk op 1 juni 1965 in Am-
sterdam. Uit het huwelijk werden 
een zoon en drie dochters geboren. 
Ton en Mirjam genieten behalve van 
hun kinderen ook van zeven klein-
kinderen. Ze kwamen elkaar op hun 
veertiende en vijftiende jaar tegen 
op de kermis. “Ik had het zusje van 
Mirjam als vriendinnetje. Maar dat 
liep niet zo lekker. Mirjam en ik gin-
gen beter met elkaar om. Kortom, 
met het zusje ging het uit en Mir-
jam en ik gingen met elkaar ver-
der. Het leuke is dat haar zusje toen 
kennis kreeg aan een jongen die bij 
dezelfde voetbalclub en in hetzelf-
de elftal voetbalde als ik toen. Tot op 
de dag van vandaag zijn we vrien-
den en hebben nog steeds contact 
met elkaar. Dat is al sinds ons trou-
wen,” vertelt Ton die zich het alle-
maal goed kan herinneren. 

Al 40 jaar in Uithoorn
Het echtpaar woonde eerst in Am-
sterdam. Ton werkte als loodgie-
ter bij een bedrijf dat onder ande-
re in de omgeving van Uithoorn op-
drachten uitvoerde. Daar kreeg hij 
het advies eens te gaan praten bij 
installatiebedrijf Van Walraven in 
Uithoorn dat onder andere verwar-
mingssystemen aanlegde in wo-
ningen. Daar kwam hij in dienst en 
werd verwarmingsmonteur. Ton leg-
de de verwarming aan in het naast-
gelegen huis en hoorde dat de bu-
ren gingen verhuizen. De woning 
ernaast kwam leeg en Ton kreeg de 
kans er met zijn gezin te gaan wo-
nen. Dat scheelde elke dag een rit 
op de brommer heen en weer naar 
Amsterdam-West. Dat is nu veertig 
jaar geleden en tot op de dag van 
vandaag wonen Ton en Mirjam er 
nog steeds met veel plezier. Mirjam 
is niet alleen huisvrouw geweest, zij 
heeft een poosje gewerkt bij Jantje 
de Goede in Mijdrecht. Inmiddels 
genieten beiden al een aantal jaren 
van hun pensioen.
Ton is nog altijd dol op sport, ook 
al is hij er zelf niet meer zo fanatiek 
in. Bij een mooie pot voetbal gaat hij 
er voor zitten, net zoals bij het dar-
ten op TV. Biljarten en vissen zijn 
ook liefhebberijen. Mirjam is ver-
zot op line dancing wat zij regelma-
tig graag doet. Ter gelegenheid van 
hun vijftigjarig huwelijk had de ge-
meente en bloemstukje gestuurd en 
burgemeester Dagmar Oudshoorn 

kwam het bruidspaar persoonlijk fe-
liciteren. Zij nam als cadeautje een 
fraai ingelijste pentekening van Uit-
hoorn aan de Amstel mee. Bij de-
ze feestelijkheden is het altijd een 
huis vol gezelligheid als de burge-
meester op bezoek komt. Heel ont-
spannen toegankelijk gaat zij met 
de familie leuke gesprekken aan 
over tal van onderwerpen. Ook de 
drie dochters waren op de trouw-
dag aanwezig en gingen graag met 
hun ouders en ‘de burg’ op de plaat.
Bruidspaar, de redactie van deze 
krant feliciteert u van harte met het 
behalen van deze toch wel bijzon-
dere gebeurtenis in uw huwelijksle-
ven en wenst u nog vele jaren met 
elkaar in goede gezondheid toe. Als 
het een beetje meezit ligt in het ver-
schiet misschien ook wel een dia-
manten bruiloft (60 jaar). Moet kun-
nen als we uw leeftijd en vitaliteit in 
ogenschouw nemen. Velen gingen 
u daarin al voor, dus waarom u niet!

Overdracht N196 in 
Uithoorn begin oktober
Uithoorn - De veelbesproken pro-
vinciale weg N196 in Uithoorn 
zal begin oktober dit jaar door de 
Provincie aan de gemeente Uit-
hoorn worden overgedragen. Dat 
heeft de Commissaris van de Ko-
ning, de heer Johan Remkes, tij-
dens zijn werkbezoek aan Uithoorn 
op 28 mei laten weten. “Recente-
lijk hebben Gedeputeerde Staten 
van Noord-Holland het besluit ge-
nomen om het deel van de N196 in 
Uithoorn over te dragen aan de ge-
meente. De termijn is wat verscho-
ven, omdat de gemeente en de Pro-
vincie het eerst eens moesten wor-
den over het (achterstallig) onder-
houd van het wegdeel dat nog moet 
worden uitgevoerd. Wat de bijdrage 
in de kosten is wordt door Provin-
ciale Staten in september bekend-
gemaakt,” lichtte wethouder Mar-
vin Polak (Verkeer & Vervoer) don-
derdagvond 28 mei toe tijdens een 
korte raadsvergadering. Het was 
te verwachten: diverse raadsleden 
gingen op dit bericht kort in hoe het 
dan wel zat met het landbouwver-
keer. Dat blijft toch onderdeel van 
discussie. “Zodra de weg is over-
gedragen nemen wij als gemeen-

te maatregelen om het oude dorps-
centrum autoluw te maken. Dat is 
gezien de overeenkomst een ver-
plichting. De Provincie kan zelfs be-
zwaar maken als we die maatregel 
niet uitvoeren. Maar naar de ma-
nier waarop wij dat doen kijken zij 
in mee. Aan de andere kant kunnen 
ze dan zelf weer bezwaar maken als 
wij bepaalde voertuigen als bijvoor-
beeld landbouwtrekkers geen door-
gang zouden verlenen. Dat zit opge-
sloten in dat autoluw maken. Over 
het volledig weren van doorgaand 
verkeer staat niets in de realisatie-
overeenkomst van destijds vermeld. 
Naar onze mening voldoen wij aan 
hetgeen wat er staat in de Realisa-
tieovereenkomst aangezien land-
bouwverkeer óók doorgaand ver-
keer is omdat dit veelal gaat om ver-
voersbewegingen tussen De Ronde 
Venen en Aalsmeer of Amstelveen 
vice versa. Wij beraden ons mo-
menteel op het nemen van tijdelij-
ke maatregelen zolang het Amstel-
plein nog niet wordt verbouwd, om 
het doorgaande verkeer door het 
centrum van het Oude Dorp alvast 
te weren als de weg aan ons is over-
gedragen,” aldus de wethouder.

Vooraankondiging 
Publieksdag in De Hoeksteen
Uithoorn - Op zaterdag 13 juni a.s. 
is iedereen welkom in De Hoek-
steen vanaf 11.00 uur. 
Nu is in dit bijzondere gebouw van 
de hand van Gerrit Rietveld nog 
de bibliotheek gehuisvest, maar in 
2016 verandert dat. De bibliotheek 
krijgt een nieuwe huisvesting. Daar-
om wordt voor De Hoeksteen een 
nieuwe bestemming gezocht. Wordt 
het een Rietveldmuseum of toch 
iets anders. Het uitgangspunt is om 
voor De Hoeksteen een maatschap-
pelijke bestemming te vinden. In het 

kader van het herbestemmingspro-
gramma Noord-Holland 2015 wordt 
op 13 juni een open dag georgani-
seerd voor allen die in de toekomst 
van De Hoeksteen zijn geïnteres-
seerd. Er vinden speciale tekenac-
tiviteiten plaats, er zijn rondleidin-
gen en presentaties van de Stich-
ting Vrienden van De Hoeksteen en 
er wordt een fi lm over Rietveld ver-
toond. De openingstijden van deze 
publieksdag vallen samen met de 
openingstijden van de bibliotheek: 
11-15 uur.
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DoktersDiensten
Spoedgevallen overdag via 
eigen huisarts en dan toets 1. 
Spoedgevallen avond/nacht/
weekenden via huisartsenpost 
Ziekenhuis Amstelveen, 
tel. 020-4562000.

APotHeek
Apotheek Thamer Heijmanslaan 5 
Uithoorn, tel. 0297-562851
Apotheek Boogaard Amstelplein 
27 Uithoorn, tel. 0297-566886

DierenHULP
Dierenambulance, tel: 06-
53315557.

DierenArtsen
Dierenarts Annemieke Calis 
Oranjelaan 32A, 1421 AK Uithoorn, 
tel. 0297-565989
Dierenartsenpraktijk Uithoorn-
Aalsmeer, Marijnenlaan 46, 1421 
NH Uithoorn, tel: 0297-560627. 

brAnDweer & PoLitie
Brandweer, tel. 020-5556666. 
Politie, tel: 0900-8844.

sLAcHtofferHULP
info: 0900-0101. 
www.slachtofferhulp.nl

PsycHoLogiscHe 
HULPverLening
Praktijk voor Eerstelijns-
psychologie Nes a/d Amstel
Mw. drs. C. de Klerk, gezond-
heidszorgpsycholoog (BIG gere-
gistreerd) tel./fax: 0297-582706; 
06-44222810; psychoprakt@
hetnet.nl; www.psychoprakt.nl
Eerstelijnspraktijk voor
Psychologische Zorg
Mw. drs. FMP van Dijk, 
Aanmelding: 088-5808000
De Stroom, praktijk voor 
psychotherapie en coaching 
Mw. M. Eringa, Integraal 
Therapeut, 0297-267960; 
www.destroom.info

gezonDHeiDszorg-
PsycHoLoog
Psychotherapeut Dr. R.J. Filius
ELIAGG Uithoorn, 
Ondernemingsweg 230, 
1422 DZ Uithoorn, 0297-569544
www.eliagguithoorn.nl
Praktijk Van ‘t Hoff
Biedt behandelingen aan  
kinderen, jongeren, volwassenen, 
ouders en gezinnen.
Tel. 06-51994830 
www.psychologen-uithoorn.nl

INFORMATIEF

COLOFON

Verschijnt woensdag
EditiE 3:
Uithoorn, dE KwaKEl, 
nEs a/d amstEl

Kantooradres:
Anselmusstraat 19
3641 AM Mijdrecht
tel. 0297-581698
mobiel 06-53847419
Fax 0297-581509

aanleveren van advertentie:
verkoopuithoorn@meerbode.nl

advertentieverkoop:
Nel van der Pol
Kees Jan Koedam

advertentie-tarieven:
op aanvraag

aanleveren van kopij:
redactieuithoorn@meerbode.nl

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
Fax 0297-342900

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

128e jaargang

oplagE: 14.400

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

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

www.mEErbodE.nl

sinds 1888

Mijmeringen
Bijstellen
Iedereen zit vol met verwachtingen. De 
doelen, wensen of ideeën die je hebt voor 
de toekomst. Onze verwachtingen wor-
den gevoed door onze eigen gedachten, 
maar ook door alles wat we zien, horen en meemaken. De wereld is te-
genwoordig maar klein, iedereen heeft toegang tot internet en dus tot 
de hele wereld. Verwachtingen zijn er groot en klein. Regelmatig moet 
je echter je verwachtingen bijstellen, omdat teleurstelling anders op 
de loer ligt. 

Slaapfeest
Zo hadden we afgelopen weekend het partijtje van onze oudste zoon 
te vieren. Vorig jaar was dat uit enthousiasme een beetje uit de hand 
gelopen qua activiteiten en gasten. Tsja, feestjes vind ik nu eenmaal 
leuk en belangrijk. Toen bleven ook alle gasten, meisjes en jongens sla-
pen. En dat laatste was niet zo’n succes. De jongens plaagde de meis-
jes, de meisjes bleven maar kletsen en zo ging dat de halve nacht door. 
Op dat moment zei ik dan ook uit de grond van mijn hart “Dit doe ik 
niet meer”. 

Voortschrijdend inzicht
De tijd vliegt echter en voordat je het weet heb je het weer over het 
partijtje van een jaar later. Ergens in mijn achterhoofd had ik nog wel 
een herinnering en gevoel gelinkt aan de ervaring van vorig jaar. Dat 
gevoel zei me dat het nu tijd werd voor een wat kleiner partijtje en al-
leen maar jongens. Met dat idee dacht ik de drukte wel te vermijden. 
Waarom ik dat dacht? Geen idee, ik zal wel al moe zijn geweest. Kin-
derpartijtjes zijn natuurlijk altijd druk en zeker als het een slaapfeestje 
is. Zoals een van de gasten zei: “Jaha, kom op, slaapfeestjes zijn er om 
niet te slapen!”. Mijn verwachting was dus iets te idealistisch en het ge-
wone leven kwam snel tussendoor. 

De dag erna
De dag erna zie je wat slaaptekort doet met kinderen en met jezelf. 
Mijn humeur was niet al te best te noemen en de wallen onder mijn 
ogen leken permanent er in te zijn gebeiteld. Tijd om het partijtje zon-
der al te veel gedoe goed af te sluiten. Dat ging overigens prima. Maar 
diezelfde avond vond zoonlief het compleet belachelijk dat hij vroeg 
naar bed moest. Hij was toch zeker niet klein meer! Zijn verwachting 
was nog even de film afkijken, onze insteek was op tijd je bed in. Ver-
wachtingen kunnen dus flink botsen en communicatie blijft altijd en 
overal en met iedereen belangrijk. Lastig dingetje dat communiceren, 
maar gelukkig moeten we het allemaal doen en kunnen we allemaal 
ervan leren en daarmee onze verwachtingen bijstellen. 

Leerervaring
Na het grote verdriet en boze bui van zoonlief, wou hij gelukkig het 
nog wel even goedmaken met zijn moeder voor het slapen gaan. Na 
het gevoel te hebben geuit, konden we weer gewoon zeggen “ik hou 
van je en slaap lekker”. Deze week heb ik mede dankzij hem een hoop 
geleerd over mezelf en over verwachtingen. En voorlopig zijn we nog 
lang niet uitgeleerd.

Vita-wijksteunpunt, Bilderdijkhof, Bilderdijkhof 1
Uithoorn, 0297-567209, www.vitawelzijnenadvies.nl

Alzeheimercafé op donderdag 4 juni
Thema: Langer zelfstandig wonen door technische zorgoplossingen
Gast: Firma de Beij elektra b.v., Ergotherapeuten, Anneloes Turkenburg 
en Laura Bakker. Uitleg dementie- App door Harm Hasenaar.

Koersballen op vrijdagmorgen (ook in juli & augustus)
Koersballen is van oorsprong een Australische sport en lijkt op jeu de 
boules. Er is geen kracht voor nodig, zodat iedereen gelijke kansen 
heeft. Iedere vrijdag van 09.30-11.30 uur.

Week agenda Vita Welzijn

www.ivn.nl/derondevenen&uithoorn

NATUUR 
DICHT
BIJ HUIS

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

Bij vleesetende planten denkt 
men aan reusachtige planten, 
met grote grijparmen die niets-
vermoedende voorbijgangers 
vangen, deze in gekleurde kel-
ken stoppen, en ze daar met hun 
sappen verteren. Dat alles gesi-
tueerd in verre, donkere, tropi-
sche regenwouden. Maar dat is 
fantasie. Dichter bij huis speelt 
een dergelijk tafereel zich in het 
echt af, zij het op wat beschei-
dener schaal. Zonnedauw is zo’n 
vleesetend plantje. Deze mooie 
naam kreeg hij eeuwen geleden, 
omdat het leek alsof de ochtend-
dauw op zijn blaadjes niet ver-
dampte in de zon. De druppel-
tjes bleken echter geen water 
te zijn, maar een kleverige sub-
stantie, afgescheiden door rode 
klierharen op de bladeren van 
het plantje. Ook insecten vergis-
sen zich daarin, met fatale ge-
volgen. Ze worden aangetrok-
ken door de glinsterende drup-
peltjes. Ze willen die drinken of 
hun eieren erin leggen. Zodra 
een vliegje op een blaadje landt, 
kleeft het vast. Door sparte-
len werkt het zich steeds verder 
in de nesten. Vervolgens vouwt 
het blaadje zich langzaam om de 
prooi heen. De klierharen pro-
duceren daarbij spijsverterings-
sappen, die de weke delen van 
het insect in een vloeibare vorm 
omzetten. Deze stikstofrijke op-
lossing kan zo in het plantje op-
genomen worden. Eén zonne-
dauwplantje nuttigt per zomer 
wel 2000 insecten. Meestal eet 
hij vliegen en spinnetjes, maar 
hij deinst ook niet terug voor 
een lekkere libel. De zonnedauw 
krijgt via deze weg de broodno-
dige mineralen binnen. Zonder 
dit “vlees” zou de zonnedauw 

niet kunnen leven. Deze eigen-
schap is een aanpassing aan 
de extreem voedselarme bodem 
waarop de zonnedauw groeit, 
zoals in stikstofarme moerasge-
bieden tussen veenmos. Er ko-
men drie soorten zonnedauw in 
Nederland voor. De ronde, de 
kleine en de lange. Omdat hun 
natte voedselarme biotoop sterk 
afneemt, worden ze steeds zeld-
zamer. Ze staan daarom op de 
rode lijst en zijn wettelijk be-
schermd. De ronde zonnedauw 
is de minst zeldzame van de drie. 
Deze soort heeft ronde blaadjes 
die kleiner zijn dan een dubbel-
tje. Ze liggen in een rozet plat op 
de grond. Je ziet ze daardoor ge-
makkelijk over het hoofd. In de 
zomer bloeit hij met witte bloe-
metjes aan een lange stengel 
die uit het midden van de rozet 
ontspringt. Zonnedauwplant-
jes in huis kunnen je een zo-
merlang van vliegen verlossen. 
Neem dan wel de gekweek-
te soort. Extra voeding geven is 
niet nodig. Wie de ronde zon-
nedauw in het echt wil zien kan 
zich per mail bij mij aanmelden.  
g-veth@kpnplanet.nl 

Gerda Veth, IVN-natuurgids

Een Vleesetende Plant

www.ivn.nl/derondevenen&uithoorn

NATUUR 
DICHT
BIJ HUIS

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

Regio - Bij de tiende editie van 
Chazz zullen tijdens de jamsession 
bekende jazz artiesten optreden. 
Met hun muziekvrienden zetten zij 
jazzinterpretaties neer die ons ver-
rassen, ‘thrilling grooves’ en spet-
terende solo’s. Musici van naam als 
Nathaly Masclé en Clous van Me-
chelen zijn er. Zangeres Nathaly 
Masclé trad op met het Glenn Miller 
Orchestra en werkte mee aan ‘a li-
ving legend’ van The Diamond Five. 
Ze komt naar Chazz met haar vaste 
pianist Jean Louis van Dam. De al-
leskunner Clous van Mechelen (ca-
baretier, liedjesschrijver en compo-
nist) is er op sax en key’s. Met zijn 
sax trad hij al op zijn 16e op met 
Hans Dulfer. Trouwe bezoekers ken-
nen hem van voorgaande Chazz-

Hart van Chazz 2015: 
De Jamsession

festivals. De virtuositeit van deze 
musici zal zorgen voor jazzinterpre-
taties van de bovenste plank. Hun 
optreden start om 17.00 uur. 

Hapje, drankje 
Naast de jamsession is er de top-
act van Saskia Laroo & Warren 
Byrd om 19.00 uur. Op het jazzfesti-
val voor het goede doel komen nog 
veel meer musici belangeloos op-
treden. One Day Fly (Linda van der 
Leek met band), het Nicola Mecca 
Quintet en de reggaeband Bob Syn-
dicate treden op. Vanaf half vier ’s 
middags tot half elf ’s avonds kun-
nen bezoekers in- en uitlopen. Blij-
ven kan ook, want restaurants uit de 
regio zorgen voor lekkere hapjes en 
drankjes. Vrijwilligers zorgen voor 
het uitserveren ervan. 

Kaartverkoop
Het volledige programma is te vin-
den op www.chazz.nl en facebook/
chazzdehoef. Kaarten zijn verkrijg-
baar bij de boekhandel Sprey in 
Abcoude, boekhandel Mondria in 
Mijdrecht en Ten Hoope in Uithoorn, 
bij drogisterij De Bree in Vinkeveen 
en bij Drank- en delicatessen De 
Zwart in Wilnis. Kaarten online via 
kaartjes@chazz.nl In de voorver-
koop kosten kaarten €15,00. Kinde-
ren tot 12 jaar kunnen gratis mee, 
studenten voor half geld. Op de dag 
zelf aan de tuin kosten de kaarten 
€20,00. De opbrengst komt ten goe-
de aan ‘onze’ scholen in Nepal die 
getroffen zijn door de aardbeving.

Regio - Stichting Help de Zwerfkat, 
die al sinds 1986 bestaat, houdt op 
zaterdag 6 juni haar jaarlijkse open 
dag. Sinds de laatste open dag is 
er weer het een en ander verbeterd 
voor de poezen. Ook zijn er een aan-
tal nieuwe bewoners bijgekomen. 
Bezoekers zijn van harte welkom 
om tussen 12.00 uur en 17.00 uur 
kennis te komen maken met al onze 
lieve poezen. Zoals de vaste bezoe-
kers wel gewend zijn, staan er ook 
deze open dag weer leuke kraam-
pjes (beschikbaar gesteld door Jan 
Uithol) met allerlei snuisterijen en 
proefzakjes kattenvoer. Tevens is er 
een kraampje te vinden waar koffie, 
thee en frisdrank geschonken wordt 
waarbij ook dit jaar het plakje cake 
(beschikbaar gesteld door Millenaar 
Bakkerij BV) niet zal ontbreken. In 
de tuin zijn tal van vrijwilligers aan-
wezig, die de bezoekers, daar waar 

gewenst is, graag alle informatie ge-
ven die nodig is. Ook staat er een 
informatiekraam waar kan men zich 
opgeven als donateur of adoptieou-
der. Voor meer informatie over de 
stichting Help de Zwerfkat kan con-
tact worden opgenomen via de te-
lefoonnummers: 0297-566285 of 06-
12725071. E-mailen kan ook: mail@
helpdezwerfkat.nl of neem een kijk-
je op de website: www.helpdezwerf-
kat.nl.   Tevens zijn wij op Face-
book te vinden. Wie ons werk met 
de zwerfkatten een warm hart toe-
draagt maar niet in de gelegen-
heid is om op de open dag te ko-
men, kan ook een donatie storten 
op een van onze rekeningen. ING: 
NL21INGB0007233223 of Rabo: 
NL38RABO0363567593
Stichting Help de Zwerfkat is ge-
vestigd op de Thamerweg 61 in Uit-
hoorn.

Open Dag Stichting Help 
de Zwerfkat

Nacht van 
Gebed 
Uithoorn - Komende vrijdagavond 
begint de Nacht van Gebed. Dui-
zenden mensen in Nederland zul-
len een nacht wakker blijven om 
te bidden voor christenen die ver-
volgd worden vanwege hun geloof. 
In Uithoorn kunt u meedoen vanaf 
20.00 uur bij de ECG, Herman Gor-
terhof 3. De Nacht van Gebed is 
het initiatief van de stichting Open 
Doors. Zij verzorgt filmfragmenten 
en gebedsonderwerpen die dienen 
als leidraad. Daarnaast zullen twee 
christenen via een live verbinding 
vertellen over de vervolging die zij 
ervaren hebben in Syrië en Noord-
Korea. Het thema dit jaar is ‘Wees 
wakker’. De vervolging neemt we-
reldwijd toe. In meer dan vijftig lan-
den worden christenen vervolgd 
vanwege hun geloof. Zij roepen ge-
loofsgenoten op voor hen te bid-
den. Iedereen is welkom om de he-
le nacht of een deel van de nacht te 
komen bidden. De Nacht van Ge-
bed begint vrijdag om 20.00 uur en 
duurt tot zaterdagochtend onge-
veer 3.00 uur. Meer informatie is te 
vinden op www.ecguithoorn.nl.

Filatelisten 
Vereniging 
Uithoorn - Er is weer de maande-
lijkse zaterdagse postzegelruilbeurs 
van de Filatelisten Vereniging Uit-
hoorn wordt de laatste ruilbeurs 
van dit seizoen gehouden op za-
terdag 6 juni en U bent van harte 
welkom om postzegels te ruilen of 
te kopen. Er is ruimte genoeg om 
te parkeren nabij het Wijksteun-
punt Bilderdijkhof. En er zijn al-
tijd leden van de Filatelisten Ver-
eniging aanwezig, bij wie U infor-
matie kunt inwinnen over het ver-
zamelen van postzegels. Ook is er 
de mogelijkheid om advies vra-
gen over de waarde en het ver-
kopen van verzamelingen. Ruilen, 
kopen, verkopen in een ontspan-
nen sfeer, dat vindt je op deze ruil-
beurs. Er zijn de vertrouwde hande-
laren aanwezig, waarbij men beno-
digde postzegels kan aanschaffen. 
Verder zijn er z.g.n. stuiverboeken, 
dat zijn insteekboeken met post-
zegels, waar je zegels uit mag ne-
men voor 1 stuiver per stuk. Ook 
de jeugd is zeer welkom om te rui-
len en om eventuele vragen te stel-
len over het verzamelen van postze-
gels. De ruilbeurs is open van 10.00 
uur tot 14.00 uur. Het adres is Wijk-
steunpunt Bilderdijkhof 1, Uithoorn. 
Wilt U meer weten, bel dan 0297-
525556 of 567873.

maakt voor de eerste zomerbloeiers: 
adderwortel, akelei, gele lis, ratelaar, 
vingerhoedskruid en nog veel meer. 
Op dit moment staan er ook heel 
bijzondere soorten in bloei zoals 
de Zweedse kornoelje en de zwart-
blauwe rapunzel. Beide staan in ons 
land op de Rode Lijst van bedreigde 
planten. In de wei lopen weer jonge 
kalfjes en de bijen hebben gezorgd 
voor verse honing. 
De Open Dag op 7 juni valt samen 
met de Amstellanddag. Daarom is 
de Tuin van Bram is op deze dag 
open van 11 en 16 uur.
De Tuin van Bram ligt op de hoek 
van de Boterdijk en Elzenlaan in Uit-
hoorn. U kunt nu naar binnen via de 
zij-ingang tegenover de werkschuur 
aan de Elzenlaan. Fietsen kunnen 
worden gestald bij de werkschuur. 
De toegang is gratis.

Open Dag Tuin Bram de Groote
Uithoorn - In de Tuin van Bram 
begint het aardig te zomeren. De 
meeste bollen hebben plaats ge-
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Kick-Off Talent Academy
Uithoorn - Op zaterdag 13 juni 
2015 organiseren de jongerenwer-
kers van sportservice Haarlemmer-
meer de Kick-Off van de Talent Aca-
demy. In Uithoorn werken de jonge-
renwerkers vanuit de Talent Acade-
my. Alle jongeren van 12 tm 23 jaar 
kunnen bij de jongerenwerkers te-
recht met ideeën, wensen en be-
hoeften.. De jongerenwerkers on-
dersteunen jongeren bij het uitvoe-
ren van deze ideeën. Talentontwik-
keling is belangrijk voor jongeren. 
Iedere jongere moet de kans krij-
gen z’n talenten te ontdekken en 
ontplooien. De Kick-Off vindt plaats 
in de Regenboog aan de Johan de 
Wittlaan 83 in Uithoorn. Tijdens de 
Kick-Off kunnen jongeren, na de of-
ficiële opening, gratis deelnemen 
aan verschillende workshops. Na de 
workshops is het tijd voor live-mu-
ziek en een bbq.

Het programma ziet 
er als volgt uit:
13.45 u: inschrijven workshops + bbq
14.00 u: officiële opening
14.00-18.00 u: workshops
Live-muziek (van o.a Eva Commissa-
ris) en bbq 

Deze workshops kun je 
onder andere volgen:
Streetdance/HipHop
14.00-15.00 uur: Georganiseerd 
door Dancestudio Shanna Elleswijk. 
Voor jongeren van 12-18 jaar. 
Zelfverdediging voor meiden
15.00-17.00 uur: Deze workshops 
wordt gegeven door Helga Vandijck 
van de stichting Eigen Kracht. Hel-
ga heeft al jaren ervaring in het ge-
ven van deze training . Voor meiden 
vanaf 12 jaar. 

Zelfstandig ondernemen
15.00-16.30 uur: Deze workshop is 
bedoeld voor jongeren van 15 tm 
23 jaar die een eigen onderneming 
zouden willen starten. Ook krijg je 
meer informatie over het project de 
ZomerOndernemer. Deze training 
wordt gegeven door Lorenzo Lede 
ism iemand van de ZomerOnder-
nemer.
Schilderles
16.30-18.00 uur: Voor jongeren van-
af 12 jaar. Onder leiding van de jon-
gerenwerker Amir Roseburg kun-
nen de jongeren aan de slag met 
verschillende materialen en tech-
nieken. 

Dit is slechts een deel van de work-
shops. Dus kom vooral langs om 
je in te schrijven en te kijken wat 
er nog meer te doen is! Tijdens de 
Kick-Off willen de jongerenwer-
kers ook graag van de jongeren we-
ten welke ideeën zij hebben en wel-
ke wensen en behoeften. Je kunt je 
ideeën in de ideeënbus doen, maar 
je kunt ook direct met de jongeren-
werkers in gesprek om te kijken of 
jouw idee uitvoerbaar is! Jongeren 
van SJU zijn ook aanwezig en zul-
len een prachtig kunstwerk maken 
in de jongerenwerkruimte in de Re-
gennboog. Uiteraard zijn ook ou-
ders, buurtbewoners, wijkagenten, 
gemeente en andere organisaties 
welkom om een kijkje te komen ne-
men bij de Kick-Off! 

Houd vooral ook de Facebook-
event in de gaten! Wil je meer we-
ten of heb je een leuk idee? Neem 
dan contact op met een van de jon-
gerenwerkers: jongerenwerkuit-
hoorn@gmail.com, tel: 0647080932

Uithoorn - Aanstaande vrijdag 5 ju-
ni gaat de politie weer flyeren op het 
Amstelplein. Inwoners worden attent 
gemaakt op burgernet en de moge-

lijkheid om hun vakantie te melden 
bij de politie, zodat vaker gecontro-
leerd worden bij deze huizen. De ac-
tie wordt in de ochtend gehouden.

Fietsen gestolen
Uithoorn - Op woensdag 27 mei is 
tussen acht uur in de ochtend en 
vijf uur in de middag een fiets ge-
stolen vanuit de Stationsstraat, na-
bij de parkeerplaats bij de busbaan. 
Het betreft een herenfiets van het 
merk Sparta, type Pick-Up, zwart 
van kleur en het serienummer ein-

digt op 157. In de nacht van zater-
dag 30 op zondag 31 mei is vanuit 
de Willem Alexanderpoort nog een 
fiets gestolen. 
Een inwoonster mist haar Batavus 
Easy Weekend. De fiets is bruin van 
kleur en het serienummer eindigt op 
469.

Laptops uit bedrijf weg
Uithoorn - Op donderdag 28 mei is 
tussen half negen en half twaalf in 
de avond ingebroken in een bedrijf 
aan de Amsterdamseweg. De da-
ders hebben vermoedelijk het pand 
betreden door mee te lopen met de 
schoonmaakploeg. Terwijl zij op de 

bovenverdieping aan het werk gin-
gen, hebben de dieven de gehe-
le benedenverdieping doorzocht. Er 
zijn twee laptops van het merk Dell 
gestolen. Op de camerabeelden zijn 
twee mannen te zien. De politie doet 
verder onderzoek.

Onwel naar ziekenhuis
De Kwakel - Om half twee in de 
nacht van zaterdag 30 op zondag 31 
mei zijn de hulpdiensten opgeroe-
pen voor een onwel geworden per-
soon op de Boterdijjk. Een 22 jarige 

vrouw uit Kudelstaart bleek niet lek-
ker te zijn geworden. Er is reanima-
tie toegepast. Per ambulance is de 
vrouw naar het VU ziekenhuis ver-
voerd. 

Steen door ruit woning
Uithoorn - Om kwart voor drie in 
de nacht van zaterdag 30 op zon-
dag 31 mei hebben onbekenden 
een steen door het voorraam van 
een woning in de Admiraal de Ruy-
terlaan gegooid. De voorste ruit van 

de dubbele beglazing is door de 
steen gebarsten. De politie doet on-
derzoek naar de vernieling. Moge-
lijk zijn er getuigen. Zij worden ver-
zocht contact op te nemen met de 
politie via 0900-8844.

Politie houdt flyeractie

Regio - Een weekend vol optre-
dens, workshops, inspiratie, dich-
ters, maaltijden, verdieping en ont-
moetingen. Van vrijdagavond 12 ju-
ni tot en met zondagavond 14 juni 
bruist de Paaskerk, Augustinuspark 
1 in Amstelveen, met de derde edi-
tie van het (te) Gekke Kerk Festival. 
De opening op vrijdagavond door 
de burgemeester van Amstelveen, 
Mirjam van ’t Veld, vindt plaats tij-
dens een grote tapas-maaltijd. Er 
volgt een weekend rond het thema 
‘verbinden’ met optredens van be-
kende artiesten als Mathilde San-

ting, Karsu, Jeroen Zijlstra en Ber-
tolf & Royal Parks. Daarnaast is er 
in deze drie dagen ruimte voor een 
zaterdagmiddag met aansprekende 
workshops, een literaire lunch met 
Tjitske Jansen, een lunchconcert en 
tussendoor ruimte voor ontmoeting, 
eten en drinken en muziek door lo-
kaal talent. Kijk voor meer informa-
tie en kaartverkoop www.tegekke-
kerk.nl. Het (te) Gekke Kerk Festival 
is een project van Protestants Am-
stelveen en wordt georganiseerd 
in de Paaskerk, Augustinuspark 1, 
Amstelveen.

Festival in Paaskerk 
Amstelveen

Regio - Heb je zin om je eigen 
droom waar te maken, je eigen be-
drijf te beginnen, met fun en actie, 
geld verdienen en nog een zakgeld 
van 100 tot 200 euro toe? Doe dan 
mee!
Ben je tussen de 15 en 22 jaar? Heb 
je wel eens overwogen te gaan on-
dernemen? Een eigen bedrijf als 
websitebouwer, honden uitlaatser-
vice of het maken van tuinmeubels? 
Maar je weet niet hoe je dat met 
school of studie combineert of hoe 
je überhaupt een onderneming op-
start? Dan is het project ZomerOn-
dernemer iets voor jou! ZomerOn-
dernemer biedt je de gelegenheid in 
de zomervakantie een eigen onder-
neming op te zetten naar jouw idee-
en en behoeften. Daarmee creëer 
je als ZomerOndernemer je eigen 
vakantiebaan. Als ZomerOnderne-
mer krijg je de gelegenheid te on-
dernemen in de praktijk en de on-
dernemer in jezelf uit te dagen. Je 
leert veel over ondernemerschap, 

ondernemen en jezelf. Het project 
biedt je inspirerende en ervaren 
begeleiders, een leuke en leerza-
me driedaagse kick-o  training, toe-
gang tot een interessant en bruik-
baar netwerk en contact met colle-
ga ZomerOndernemers. Na de trai-
ning driedaagse krijg je een startka-
pitaaltje waarna je aan de slag kunt 
met je eigen onderneming. Er zijn 
terugkombijeenkomsten en we slui-
ten het project af met een feestelij-
ke kick-out op 19 augustus. Deelna-
me is kosteloos. Hoe dit kan? Om-
dat grote nationale fondsen, de Ra-
bobank en de Gemeente Aalsmeer 
en Amstelveen ons daarbij helpen. 
Door mee te doen aan ZomerOn-
dernemer zul je deze zomervakan-
tie niet snel vergeten! Aarzel niet en 
meld je aan! Kijk voor meer informa-
tie op onze website: www. zomeron-
dernemer.nl. Voor informatie: bern-
hardschellenberger@hotmail.com. 
Zomerondernemer is een project 
van Stichting TNE

Zomerondernemers gezocht

Uithoorn - Het was zo’n mooi feest 
op de Waterlijn afgelopen zaterdag. 
Maar ’s avonds na sluitingstijd van 
de horeca, zijn vandalen, al dan niet 
met een forse slok op, onderweg 
naar huis kennelijk nog even door 
de Admiraal de Ruyterlaan gegaan 
om daar huis te houden. Zo zijn er 
bij de woning van Inge Rutgers in 
de nacht van zaterdag op zondag 
forse vernielingen aangericht. Me-
vrouw Rutgers heeft dit aan de re-
dactie van deze krant meegedeeld. 
Zij spreekt van een baksteen door 
haar ruit en ernstige vernielingen in 
haar tuin. 
“Ik heb ’s nachts direct de poli-
tie gebeld, aangifte gedaan en fo-
to’s gemaakt van de ravage. Maan-
dag heb ik met mensen van de ge-
meente en de woningbouwvereni-
ging gesproken en heb ze gezegd 
dat zo niet langer kan. In mijn bele-
ving is er bij ons een aanlooproute 
naar en van de uitgaansgelegenhe-
den aan de Amsteloever. Elke zater-
dagavond is het wel prijs. Ik woon 
hier nu 22 jaar maar heb dit nog 
nooit meegemaakt. Mijn zoon en ik 
durfden niet naar beneden te gaan 
zo bang waren we. De Admiraal de 
Ruyterlaan is een lange laan, maar 

ons huis staat nagenoeg aan het 
begin, gerekend vanaf de hoek van 
de Admiraal Tromplaan. Misschien 
dat een of andere onverlaat of een 
paar idioten het eerste het beste 
hebben gekozen om hun frustraties 
af te reageren. Wie zal het zeggen. 
Het heeft een enorme impact op je 
als er een baksteen door je ruit gaat 
en je ligt te slapen,” zegt een gecho-
queerde Inge aan de telefoon. “Een 
paar weken geleden is er ook weer 
een bushokje vernield. Vaak worden 
er auto’s beschadigd door er spie-
gels en ruitenwissers vanaf te slo-
pen en ga zo maar door.” Omdat 
het dus kennelijk vaak prijs is in de 
buurt vindt zij het stilaan tijd wor-
den om er ruchtbaarheid aan ge-
ven door er in de krant melding van 
te maken. “Veel mensen durven er 
kennelijk niets over zeggen, maar 
ik wel.” Gelet op het feit dat in de 
Admiraal de Ruyterlaan vandalis-
me vaker voorkomt in de nachtelijke 
uren van het weekend zou het wel-
licht een idee zijn als de politie er 
wat vaker zou surveilleren. Dat zou 
vandalen ervan kunnen weerhou-
den hun gang te gaan en dat komt 
de gemoedsrust van de bewoners 
ook ten goede.

Onverlaten houden huis 
in Admiraal de Ruyterlaan

Uithoorn - Afgelopen weekend, 30 
en 31 mei 2015, heeft het jaarlijk-
se Voetbaltoernooi plaats gevonden 
bij de Legmeervogels op Sportpark 
De Randhoorn. Op deze twee dagen 
hebben 152 (!!!) F- en E-teams hun 
voetbaltalent laten zien. Vooraf ge-
zien waren de weergoden niet al te 
gunstig gestemd, maar dat viel ach-
teraf best mee. Op zaterdag 30 mei 
2015 speelden 120 teams het vierde 
Albert Heijn Jos van den Berg toer-
nooi. Verdeeld over een ochtend- en 
een middagdeel, hebben alle teams 
met veel plezier hun wedstrijden ge-
speeld. Tussen de wedstrijden door 
werd er lekker buiten gespeeld, op 
het springkussen gesprongen of 
uitgerust in het zonnetje. Op deze 
toernooidag stond het voetbalple-
zier bovenaan en dat is zeker ge-
lukt. Nadat iedereen 4 wedstrijden 
had gespeeld, volgde de prijsuitrei-
king door Jos van den Berg. Aan ie-
der team werd een beker uitgereikt 
en iedere speler kreeg een vaan-
tje. En veel blije gezichtjes vertrok-
ken richting huis. Op zondag 31 mei 
2015 speelden 16 Super F-teams en 
16 Super E-Top teams voor de grote 
beker. In deze teams spelen dé ta-
lenten van iedere vereniging. Zelfs 
een team uit Vlissingen was aan-

wezig, fantastisch!. Deze toernooi-
dag begon met een spectaculai-
re openingsceremonie, waarbij de 
slagwerkgroep Bovenkerk voorop 
liep met swingende muziek en alle 
teams daarachter, voor de goedge-
vulde tribune langs. Een mooi begin 
van deze dag. Tussen wat lichte re-
gen door zijn alle poulewedstrijden, 
kwart-, halve- en winnaarsfinale 
gespeeld. Alle teams hebben laten 
zien wat ze in huis hebben. De uit-
eindelijke finale bij de F-teams ging 
tussen FC Diemen F1 en FC Almere 
F1, die FC Diemen won. Legmeer-
vogels F1 is derde geworden, na 
de winst tegen Zeeburgia F1, een 
hele goede prestatie. Bij de E-Top 
teams ging de finale tussen Kol-
ping Boys uit Oudorp E1 en onze ei-
gen Legmeervogels E1. In de zinde-
rende finale waren de Legmeervo-
gels de baas en wonnen dus de eer-
ste prijs. Een superprestatie wat ze 
ook de grote wisselbeker opleverde. 
De toernooicommissie kijkt terug op 
een zeer geslaagd weekend en wil 
graag alle teams, scheidsrechters 
en andere vrijwilligers hartelijk dan-
ken voor hun aanwezigheid en in-
zet. Zonder al deze mensen is zo’n 
toernooi niet te organiseren. Tot vol-
gend jaar!

Jeugd voetbaltoernooi 
weekend bij Legmeervogels

Uithoorn - De trainer Fred Pattiasi-
na van de Legmeervogels heeft het 
ook dit seizoen weer gered met zijn 
jeugdteam. Ze zijn weer kampioen.
Kampioen Legmeervogels C3 zater-

dag seizoen 2014–2015, Kampioen 
Legmeervogels C4 zaterdag seizoen 
2013-2014 en Kampioen Legmeer-
vogels D5 zaterdag seizoen 2012-
2013. Een geweldige prestatie. 

Fred Pattiasina 3x kampioen 
met de Legmeerjeugd

Staand vlnr: Fred Pattiasina (Trainer/Coach), Ruben Kreuzen, Marcio van Wie-
ringen, Josja van Hal, Thijs Anderiessen, Mirco Nieberg, Nicky Maijenburg, 
Dennis van Zwieten, Dick Streefkerk (Leider/Coach). Zittend vlnr: Wouter Ha-
bing, Daaf Beuse, Sander Streefkerk (aanvoerder), Senza Burgers, Mees van 
der Weij. Niet op de foto: Yannick Mahieu (keeper) helaas afwezig i.v.m. een 
toernooi in Haarlem met Legmeervogels C2 zondag

Regio - Voor de duivenliefhebber 
was het weer een vlucht op zater-
dag. Met goed weer en 10 Deelne-
mers. 229 duiven waren er op de 
vlucht. 
De duiven werden in Morlincourt 
329 km gelost om 9.00 uur.
De eerste duif door Peter Bosse om 
12.31uur de tweede duif R. den Boer 
12.33 uur & Derde duif A.M. Duiven-

voorde om 12.34 uur Donderdag en 
Vrijdag weer inkorven voor de 2de 
fond vlucht en Vitesse vlucht en ho-
pen op goed weer voor de duiven.

Uitslag
1 Peter Bosse. 2 R. den Boer. 3 A.M. 
Duivenvoorde. 4 H.C. Pothuizen. 5 
M. v/d Hoort. 6 H. Half. 7 J.A.G. Hen-
driks. 8 Th. Kuylenburg

Duivenvereniging P.V. Rond de Amstel

Thamen honkballers 
winnen topper bij 

Cromtigers
Uithoorn - Zondag onder regen-
achtige omstandigheden mochten 
de Thamen honkballers op bezoek 
bij koploper Cromtigers te Kromme-
nie. Thamen weet de eerste inning 
al gelijk twee keer te scoren nadat 
Rob Kooiman en Rick Groen beide 
het eerste honk weten te bereiken 
op vier wijd. Rob kan scoren op de 
honkslag van Thomas Spijker. Rick, 
die inmiddels op het derde honk 
was gekomen, kan scoren door 
een foutieve pick-off op het twee-
de honk door de pitcher van Crom-
tigers. Cromtigers komt in de gelijk-
makende eerste inning door twee 
honkslagen, twee keer vier wijd en 
een opofferingsslag, weer op gelijke 
hoogte 2-2. De tweede inning weten 
beide teams niet te scoren.
In de derde inning bereikt Marijn 
van Ham het eerste honk op vier 
wijd, waarna Rob Kooiman de bal 
over de hekken van het linksveld 
sloeg, 2-4. Thomas, Maikel Benner, 
Patrick Schuchard bereiken het eer-
ste honk met honkslagen en Tho-
mas kan scoren op de vier wijd van 
Ernstjan Koole. Maikel en Patrick 
bereiken de thuisplaat op de honk-
slag van Mike van Rekum, 2-7. 
Cromtigers weet in de gelijkmaken-
de derde inning één punt te sco-
ren via een vier wijd, 3-7. In de vier-
de inning weten beide teams niet 
te scoren. Patrick slaat in de vijfde 
inning een honkslag en komt door 

een doorgeschoten bal op het twee-
de honk. Op een honkslag in het 
rechtsveld van Mike kan hij sco-
ren, 3-8. Cromtigers weet in de ge-
lijkmakende inning ook één punt 
te scoren door een velderskeus en 
twee honkslagen, 4-8. In de zesde 
inning weet Thamen niet te scoren, 
maar Cromtigers krijgt wel een kans 
om terug te komen tot 6-8 door een 
aantal keren vier wijd en een veld-
foutje. Marijn van Ham neemt aan 
het einde van deze inning het wer-
pen over van Patrick, die tot op dat 
moment prima had staan gooien.
Thamen haalt in de zevende inning 
meteen weer 2 punten terug. Patrick 
slaat een honkslag en komt samen 
met Mike over de thuisplaat door-
dat Mike ook de bal over de hekken 
weet te slaan, 6-10. Cromtigers weet 
nog wel een paar keer in scorings-
positie te komen in de volgende in-
nings maar weet niet meer te sco-
ren. Thamen had er nog wel even 
zin in en in de eerste helft van de 
negende inning weet Thamen nog 
5 punten te scoren door onder an-
dere honkslagen van Thomas, Mai-
kel en Rick. In de gelijkmakende ne-
gende inning weet Cromtigers niets 
meer terug te doen en kan Thamen 
na ruim 3 uur honkballen de 6-15 
overwinning mee naar huis nemen.
Zondag 7 juni a.s. om 14.00 uur 
komt DVH uit Amstelveen bij Tha-
men op bezoek. 
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Door de aanleg van de nieuwe lagere Heilig Hartschool aan de lin-
kerkant van de weg in 1963/64 en de afbouw van de Cyclamenlaan 
in 1964/65 rechtsachter in De Kuil-1, kwam er meer autoverkeer. Er 
kwam een besluit in 1965 om de Anjerlaan, nu 50 jaar geleden, op te 
gaan hogen. Van de Cyclamenlaan (bestaat ook 50 jaar) naar de Ring-
dijk als een nieuwe grote weg en een grote zandhoop. De kinderen van 
de lagere school hadden die zomer lang een heel grote zandbak om in 
te spelen, wat ze ook naar hartenlust deden. Na 50 jaar is er weer heel 
wat veranderd, maar het oude paadje langs de huizen ligt er nog als 
toegangsweg voor de bewoners.

Voor meer Kwakelse historische en actuele informatie:
Kijk op de website van
Stichting De Kwakel Toen & Nu:

www.de-kwakel.com
(Foto’s: Stichting De Kwakel 
Toen & Nu / Dirk Plasmeijer)

1962 Anjerlaan... Toen 

2015 Anjerlaan... Nu 

De Anjerlaan was de eerste straat in de Zuider-Legmeerpolder, beter 
bekend als “De Kuil”. Hier liep het kleine doodlopende straatje langs 
de huizen rechts van de families Kok en Rietbroek. Met de aanvang in 
1959 van de bouw van de Chrysantenlaan (op de foto midden rechts), 
werd de Anjerlaan doorgetrokken naar de nieuwe huizenblokken. In 
1961/62 werden de huizen in de Anjerlaan en de Fresialaan (links) af-
gebouwd. De Anjerlaan kronkelde met een bocht eromheen, naar de 
Fresialaan.

De Kwakel Toen & Nu…
Afl evering 35

Kwakelaartjes actie:
nog 10 dagen!
De Kwakel - Nog 10 dagen lang 
ontvangt u bij uw aankopen bij 
één van de deelnemende onderne-
mers een zgn. “Kwakelaartje”. Dit is 
een kanskaart waarmee u, door de-
ze in te vullen en in te leveren, kans 
maakt op één van de vele mooie en 
een aantal smakelijke prijzen. Maar 
liefst 17 ondernemers doen dit voor-
jaar mee met deze gezamelijke ac-
tie. Hoe meer Kwakelaartjes u inle-
vert, des te groter wordt de kans op 
het winnen van een prijs! Een ex-
tra waardering voor trouwe klanten 
en een extra motivatie voor nieuwe 
consumenten om kennis te maken 
met de kwaliteit, service en gastvrij-
heid van de Kwakelse Middenstand.
De hoofdprijs een dames- of he-
renfi ets naar keuze ter waarde van 
580,-. 
1e prijs: een compleet barbecue 
pakket voor 10 personen, 2e prijs: 
een Poldersport arrangement voor 
10 personen, 3e prijs: een 186-de-

lige gereedschapset, 4e prijs: een 
3 gangen diner voor 2 personen bij 
Bistro-9. Daarnaast zijn er nog tien-
tallen andere prijzen te winnen!
De uiterste inleverdatum van de 
“Kwakelaartjes” is zaterdag 13 juni 
2015 voor 18.00 uur. Prijswinnaars 
krijgen telefonisch bericht waar en 
wanneer de prijs opgehaald kan 
worden. 
Onderstaande ondernemers hopen 
u spoedig te mogen begroeten en 
de Kwakelaartjes te overhandigen!
Bakkerij Westerbos/Mens • Knipsa-
lon Care for Hair • Kwaliteitsslage-
rij Eijk en Veld • E-Markt Schalkwijk 
• Cafetaria-eethuis ‘t Trefpunt • 
Lek Bloemenservice • Ambulan-
te vishandel Fish-Nederland • Bar 
het Fort • Het Fruitpaleis • Bistro 9 
• Zorgboerderij-winkel Inner-Art • 
Bonny’s Beauty • Scheepers/Wijfjes 
zonwering • Poldersport • van Rijn 
fi etsen • Café AnderZ • Reclamebu-
reau A & M Producties.

Kikker voorleesconcert
Uithoorn - Kikker, van Max Veld-
huis, speelt de hoofdrol in het unie-
ke voorleesconcert van Kees Sij-
brandij op 6 juni in bibliotheek Uit-
hoorn. Tijdens dit speelse en inter-
actieve voorleesconcert leest Sij-

Bevrijdingsfeest bij Fort Uithoorn
De Ronde Venen - Na de Twee-
de Wereldoorlog, nu alweer 70 jaar 
geleden, was er rondom 21 juni, de 
langste dag, een groot bevrijdings-
feest van 3 dagen (!) op Fort bij Uit-
hoorn in Amstelhoek. Stichting Cul-
tura De Ronde Venen laat dit feest 
herleven. Het fort en het fortterrein 
worden op een zaterdag 13 en zon-
dag 14 juni a.s. teruggebracht in 
de sfeer van zeventig jaar geleden. 
Stichting Cultura wil daarbij zoveel 
mogelijk (culturele) organisaties uit 
Uithoorn en De Ronde Venen be-
trekken bij de organisatie en uit-
voering van de feestelijke activitei-
ten. Het Fort bij Uithoorn maakt on-
derdeel uit van de Stelling van Am-
sterdam, die op de Wereld Erfgoed-
lijst van de Unesco staat. Het fort 
zelf heeft in de 2de wereldoorlog 
Duitsers als bewoners gehad, ter-

wijl ook in de Koude oorlog het fort 
een wel erg bijzondere en geheime 
rol heeft gespeeld. Het fort is pas in 
de jaren 90 van de vorige eeuw door 
Defensie overgedaan aan Staats-
bosbeheer. Dit als één van de laat-
ste forten van de stelling. Het fort is 
daardoor nog behoorlijk in origine-
le staat. Evenals destijds zal ook nu 
het een festijn worden vol muziek, 
toneel, dans en sport. Voor jong en 
oud. Voor zowel degene die actief 
bezig wil zijn als voor hem/haar als 
toeschouwer.

Programma
Zaterdag 13 juni vanaf 14.30 uur 
staat op Fort bij Uithoorn het open-
luchtspel ‘Plant de Meiboom’ van 
Wim Snitker centraal. Dit spel van 
toneel, muziek, zang en dans, dat in 
1945 ook is opgevoerd, werd des-

tijds omschreven als ‘een landju-
weel van Vrede en Vrijheid’. In op-
dracht van Cultura heeft Troupe 
A’dour uit Wilnis, een eigen bewer-
king van ‘Plant de Meiboom’ ge-
maakt. Ditmaal wordt de voorstel-
ling uitgevoerd door zo’n 100 ama-
teurtoneelspelers, -zangers en -mu-
zikanten uit De Ronde Venen en Uit-
hoorn. Ook leden van ‘Keep them 
Rolling’ doen mee aan het spel. 

Zij verzorgen aan het begin van de 
voorstelling een act met oude le-
gervoertuigen uit de periode van 
de Tweede Wereldoorlog. Op ver-
schillende locaties op het fort vin-
den korte optredens plaats, waarbij 
ook het aanwezige publiek betrok-
ken zal worden. Met als fi nale het 
dansen rond de meiboom, als sym-
bool voor vrijheid en leven.

Fietsen en genieten van muziek
Maar er is in het weekend nog veel 
meer te doen op het fort. Vanaf 9.00 
uur is Fort bij Uithoorn een pleister-
plaats van de Rabo Fietstocht. Een 
mooie gelegenheid om mee te doen 
aan beide activiteiten!

Linieloop van fort naar fort
Zondagmorgen 14 juni staat het 
feest op het fort in Amstelhoek in 
het teken van de speciale Linieloop. 
Tussen 10.00 en ca. 12.00 zullen 
honderden lopers en wandelaars op 
weg zijn voor een ruim 8 km lange 
tocht langs de Kromme Mijdrecht 
van Fort bij Uithoorn naar Fort aan 
de Drecht en terug naar Fort bij Uit-
hoorn, met een bijzondere over-
steek van de Amstel. 

Speciaal spel voor kinderen
Zowel op zaterdag als op zondag 
is er voor kinderen ook van alles te 
doen op en rond het fort. Zo is er 
voor gezinnen een educatieve (na-
tuur)wandeling uitgezet van onge-
veer 1,5 km rondom het fort, het 
zogenoemde hazenpad, met aller-
lei wetenswaardigheden en uit te 
voeren opdrachten. Zondag kun-
nen kinderen vanaf 6 jaar tevens 
een speciaal voor hen gemaakt spel 
spelen, met een knipoog naar het 
leven van de militairen op het fort.

Voor iedereen
Altijd leuk om mee te maken is een 
rondleiding door het fort. In het fort 
zelf zijn de fi lms ‘Forten in De Ron-
de Venen’ en ‘Berging Wellington 
in Wilnis’ te bekijken en kunnen di-
verse tentoonstellingen worden be-
zocht. 
Voor een hapje en drankje kan ie-
dere bezoeker op beide dagen te-
recht in de Genieloods. Meer in-
formatie over het bevrijdingsfeest 
op Fort bij Uithoorn is onder meer 
te vinden op de websites van deel-
nemende verenigingen en op www.
cultura-drv.nl.

Zijdelwaardbewoners volgen met aandacht de uiteenzetting van Tekin (jongerenwerker radar)

Drukbezette agenda 
Bewonersoverleg Zijdelwaard
Uithoorn - Op d vorige week gehou-
den  bewonersoverleg van buurtbe-
heer Zijdelwaard kwamen veel on-
derwerpen aan de orde. Zo passeer-
den de ontwikkelingen bij de reno-
vatie van winkelcentrum Zijdelwaard 
en  kinderboerderij De Olievaer de 
revue. Ook het Repaircafé en het 
jongerenwerk werden besproken. 
Vereniging Buurtbeheer Zijdelwaard 
had voor het bewonersoverleg di-
verse sprekers uitgenodigd om be-
woners te informeren en met hen 
te spreken over zaken die de buurt 
aangaan. Anja Ulkeman van VIita 
beet het spits af door de bewoners 
te wijzen op de mogelijkheden mee 

te doen aan ‘Elke stap telt...’. Daar-
na vertelde Tekin van radar hoe hij 
en zijn collega Amir zich inzetten om 
overlast van jongeren te voorkomen 
en waar nodig in te dammen. De 
aanwezige bewoners stelden de in-
spanningen van de jongerenwerkers 
op prijs en konden het zeer waar-
deren geïnformeerd te worden over 
hun werkwijze. Erik Wolbers en Rob 
Kloppenburg van Kinderboerderij 
De Olievaar gaven de bewoners in-
zicht in de gang van zaken rond de 
heropening van de kinderboerde-
rij. Ook schetsten zij de problemen 
waarmee dit gepaard ging. Aan de 
herstart bleken meer haken en ogen 

Goed resultaat super-
marktactie AH Zijdelwaard
Uithoorn - Het was zaterdag een 
prachtige en gezellige dag. Het 
boodschappen doende publiek bij 
AH Zijdelwaard werd gevraagd of 
ze ook boodschappen wilde kopen 
voor de voedselbank. Welnu, dat 
hebben ze gedaan. Hier zijn we na-
tuurlijk heel blij mee. De sfeer bin-

Vijfde seizoen van start 
voor Crown Theater

Bingo in het 
buurtnest

Uithoorn - Op Vrijdag 5 juni is 
er weer een gezellige bingo in t 
buurtnest met fantastische prij-
zen. Zaal open 19.00 kaartjes 1 
euro of 6 voor 5 euro Superron-
de 1,50 of 6 voor 7,50. Tombola 
lootjes 3 voor 1 euro.

te zitten dan bewoners gedacht 
hadden. Voor de meesten van hen 
wierp de informatie een heel nieuw 
licht op de zaak. Ook was men blij 
te vernemen dat de kinderboerderij 
deels open is op woensdag- en vrij-
dagmiddag. Erik en Rob plaatsten 
meteen een oproep aan vrijwilligers 

om mee te helpen bij de opbouw en 
later de openstelling. Na een kor-
te pauze schetste Joep Szejnoga 
de stand van zaken bij de renovatie 
van winkelcentrum Zijdelwaard. Met 
grote aandacht volgden de aanwe-
zigen zijn heldere uiteenzetting. 
Ook hier bleek dat informatie goud 
waard is: door de uitleg van Joep 
begrepen bewoners wat er allemaal 
gebeurt en wat de gevolgen zullen 
zijn. Helaas kon Joep niet alle vra-
gen beantwoorden, zeker niet waar 
het de openbare ruimte betrof. Dat 
is een zaak van de gemeente. Wel 
werd duidelijk dat het nog een hele 
klus zal worden om de heropening 
voor de feestdagen plaats te doen 
vinden. Jan Bruning vertelde over 
het Repaircafé en wat dat inhoudt. 
Kort gezegd komt het erop neer dat 
alles wat onder de arm mee te ne-
men valt in het Repaircafé zo moge-
lijk gerepareerd wordt. Vrijwilligers 
doen hun uiterste best mobieltjes, 
koffi ezetapparaten, föhns e.d. weer 
tot leven te wekken. Uit milieu-oog-
punt een lofwaardige zaak. Voor hun 
diensten vragen zij slechts een vrij-
willige bijdrage in de kosten. Ma-
rijn Demarteau vroeg de aanwezi-
ge buurtbewoners hem te voorzien 
van tips om zijn streven – geld bin-
nenhalen voor KiKa – waar te ma-
ken. Uit het publiek kwamen enkele 
suggesties die Marijn zeer de moei-
te waard vond. Tot slot maakte Arn-
oud van Markesteijn aan de bewo-
ners duidelijk waarom Buurtbeheer 
Zijdelwaard veranderd was in een 
vereniging. Al met al konden bewo-
ners en het bestuur van de vereni-
ging Buurtbeheer Zijdelwaard terug 
zien op een geslaagde avond.”

Regio - Het is dan eindelijk zo-
ver.  Later dan verwacht, is het dui-
delijk dat er weer een nieuw the-
aterseizoen voor Crown Theater 
Aalsmeer op stapel staat. En dat is 
alweer het 5e theaterseizoen. Een 
jubileum! 

Het theater dat wordt gerund door 
zeventig vrijwilligers en steun krijgt 
van inmiddels vijftig belangrij-
ke sponsoren uit Aalsmeer en om-
streken, is van start gegaan in the-
aterseizoen 2011.  In nauwe samen-
werking met het bestuur heeft di-
recteur Peter van Eick in de afgelo-
pen maanden hard gewerkt om een 
balans te vinden tussen de risico’s 
die  Studio’s Aalsmeer als fi nancië-
le ondersteuner van de stichting be-
reid is te lopen en de wens om leuke 
en aantrekkelijke producties te pro-
grammeren. Dit heeft iets te lang 
geduurd, maar daarom is men er 
niet minder blij om dat het theater-
seizoen nu dan toch doorgaat. Het 
jubileum seizoen zal gaan lopen 
vanaf medio oktober 2015 tot medio 
mei 2016. Er zullen rond dertig voor-
stellingen in de grote zaal en zeven 
voorstellingen in the Club ‘Exclusief 
bij Bob&Gon’ worden gespeeld. 

Voorstellingen
En wát voor voorstellingen! Er zijn 
weer leuke en bijzondere produc-
ties geprogrammeerd; zoals Nijntje, 
Opvliegers, Chez Brood, Sprookjes-
boom de Musical, Simone Kleinsma, 
Jochem van Gelder, Jandino, Antho-
ny Fokker Experience en Suske en 
Wiske de musical. In the Club komen 
onder andere Zazi , Sven Ratzke en 
Cor Bakker met Gerard Alderliefste. 
Het theater zal dit seizoen ook abon-
nementen en speciale familie-pak-
ketten aanbieden. Door het marke-
ting team onder leiding van marke-
tingmanager Roel Houwers zal hard 
worden gewerkt aan de uitvoering 
van de marketingstrategie en com-
municatie. Het theater verwacht voor 
eind juni alles voor elkaar te hebben 
en met de kaartverkoop te kunnen 
starten. Liefhebbers kunnen zich 
aanmelden voor de nieuwsbrief of de 
ontwikkelingen volgen op de social 
media. www.crowntheateraalsmeer.
nl. Peter van Eick wil vanaf deze plek 
tot slot zijn team en met name Ap Ei-
genhuis, Johan Molema, Karen van 
Zijverden (het bestuur) en Roel Hou-
wers, hartelijk danken voor hun sup-
port: “Zonder hen waren we niet zo-
ver gekomen!”

brandij voor uit Kikker en een heel 
bijzondere dag. Het blijft niet bij 
luisteren voor de kinderen: zij zin-
gen een aantal liedjes mee, bewe-
gen erop en beleven het verhaal 
van top tot teen. Samen met Kikker, 
Haas en Slak komen de kinderen er 
dansend en zingend achter wat er 
nou zo bijzonder is aan deze heel 
bijzondere dag van Kikker. Kees Sij-
brandij schrijft kinderliedjes en mu-
sicals en is muziekdocent, koorlei-
der, zanger, verteller en gitarist. Het 
voorleesconcert begint om 15.30 
uur en duurt tot 16.15 uur op zater-
dag 6 juni in bibliotheek Uithoorn. 

Voor kinderen in de leeftijd van 
4 t/m 6 jaar. Kaartjes zijn er al 
vanaf �4,50 en een begeleider 
mag gratis meekomen. Kaart-
jes koopt u in een van de Amstel-
land bibliotheken of op de website 
www.debibliotheekamstelland.nl

nen de ploeg was heel goed en de 
medewerking van AH Zijdelwaard 
was als vanouds heel fi jn. Aan het 
eind van de dag zat er 66,75 in de 
collectebus. Hier hebben we bood-
schappen van gekocht. Met de 
sponsoring van AH Zijdelwaard 
kwam het geheel op 81 volle krat-
ten. Een geweldig resultaat. 

Tevens zijn er heel veel DE bonnen 
ingeleverd. Het zijn er zo veel dat we 
nog steeds bezig zijn met het tellen. 
Deze bonnen kunnen door de voed-
selbank ingeleverd worden voor 
pakken koffi e en/of thee. DE bon-
nen kunnen het hele jaar nog inge-
leverd worden bij onze voedselbank. 
Voor meer informatie zie onze web-
site. Met deze opbrengst kan Voed-
selbank Uithoorn- De Kwakel gezin-
nen ondersteunen die dit hard no-
dig hebben. 









Vervolg van de voorpagina
Een paar honderd mensen waren naar 
de plek gekomen waar de handelingen 
zich afspeelden. Daaronder talloze be-
woners, ambtenaren, ondernemers en 
verdere nieuwsgierigen. IJssalon Espla-
nade was er met een wagen voor ijs en 
koffi e met gebak voor iedereen en Sel-
ky de zeemeermin wachtte op de stei-
ger het gezelschap op dat met een sa-
lonboot was gearriveerd. Behalve de 
CdK waren aan boord burgemeester en 
wethouders van de gemeente Uithoorn, 
de directie van Van Wijnen en de Ont-
wikkelcombinatie Hart aan de Amstel 
en andere genodigden. Na enkele kor-
te toespraken van burgemeester Dag-
mar Oudshoorn en de heer Theo Rook 
van Van Wijnen Projectontwikkeling 
West, verrichtte de Commissaris van de 
Koning de openingshandeling met de 
zwaan waarmee hij de Waterlijn offi cieel 
in gebruik stelde. De boulevard, zoals de 
Waterlijn, moet een trekpleister worden 
voor bezoekers, watersporters en ande-
re toeristen. De ondernemers en de ho-
reca zien hen graag komen. Het was te 
merken aan de gesprekken en de ge-
zichten dat men er dit seizoen er ‘vol’ 
voor gaat. Men is blij is dat de werk-
zaamheden aan de kade achter de rug 
zijn. Op de aanleg van de nieuwe jacht-
haven na aan de andere kant van de 

busbrug. Maar dat komt volgende jaar 
wel goed.

Niet druk op vrijdagavond
De organisatie had zich de feestelijkhe-
den vrijdagavond 29 mei anders voor-
gesteld. In plaats van een beetje mooi 
weer stond er een harde wind, viel er 
veel regen en was het koud buiten. 
Sneu voor de ondernemers die op een 
beetje mooi en in elk geval droog weer 
hadden gerekend. Zij hadden graag het 
feestje van de Waterlijn meegevierd met 
drommen bewoners, fl anerend over de 
nieuwe wandelboulevard. Het kwam er 
helaas niet van. Gelukkig was er wel be-
langstelling om binnen een hapje te eten 
en een drankje te drinken. De aanwezig-
heid van DJ-boot die populaire muziek 
over het water liet schallen, met daar-
achter opspuitende kleurrijke fonteinen 
zorgde toch voor een feestelijk tintje. 
Later was er een spetterende show van 
een fl yboardteam. Het viel helaas een 
beetje in het water. Al vanaf half vijf in 
de middag werd het een natte boel. De 
boulevard was verlaten en de lege party-
tenten stonden er treurig en nat bij. Maar 
bij Sjiek aan de Amstel was het wel vol. 
Daar zong Wolter Kroes een paar be-
kende nummers en liet het bezoek in de 
andere cafés zich ook niet onbetuigd. Bij 
Drinken & Zo was binnen een muziek-

band die van vijf tot zeven de gang er 
wat inbracht. In de avonduren namen de 
buien in hevigheid toe. Dan kan je veel 
toeloop wel vergeten. Toch waren er nog 
bezoekers die het aandurfden te komen 
in de hoop op een droog uurtje. Dat ge-
beurde. Pas rond kwart over tien klaar-
de het wat op en kon er toch nog van 
de show op het water worden genoten. 
Niet dat het druk was en werd. Maar ge-
zellig was het wel op diverse locaties. Ie-
dereen heeft daarvoor zijn inbreng ge-
toond. Op zaterdag, familiedag, lieten 
de weergoden zich gelukkig van hun be-
tere kant zien. Het begon wat bewolkt 
en er was aardig wat wind, maar van-
af twaalf uur werd het steeds drukker en 
drukker. Het was ook fantastisch. Tot 4 
uur was het een groot feest voor de kin-
deren. Ze konden knutselen, schilderen, 
plakken, knippen, een avontuurlijke reis 
meemaken in een onderzeeboot, in een 
bal op de Amstel ‘lopen’, waterfi etsen, 
springen in een levens groot piraten-
schip, gratis poffertjes eten, kortom een 
waar feest voor kinderen van 3 tot 14 
jaar. Vanaf vier uur werd het feest voort-
gezet voor de wat ouderen. Kwamen er 
live optredens van diverse bands, kon er 
gegeten en gedronken worden en het 
weer werd alleen maar beter. Het was 
een waar feest, waar jong en oud van 
heeft kunnen genieten.

Opening Waterlijn

We beginnen 29 mei om 16:00 uur met het voorprogramma en muziek.
Vanaf 21:00 uur een watershow & muziek op het water!

30 mei vanaf 11:00 uur leuke workshops voor de kleintjes. 
Gratis poffertjes van 13:00 uur tot 17:00 uur.

Vanaf 17:00 uur muziek & entertainment. 
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Opening Waterlijn

We beginnen 29 mei om 16:00 uur met het voorprogramma en muziek.
Vanaf 21:00 uur een watershow & muziek op het water!

30 mei vanaf 11:00 uur leuke workshops voor de kleintjes. 
Gratis poffertjes van 13:00 uur tot 17:00 uur.

Vanaf 17:00 uur muziek & entertainment. 
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Thamen Pupillen 3 blijft winnen!
Uithoorn - De jongens van Tha-
men Pupillen 3 hebben in de Pupil-
len 3e klasse M goede zaken ge-
daan in de race naar de titel door 
in Amsterdam met 6-7 te winnen 
van Amsterdam North Stars Pupil-
len 1. Op het laatste moment waren 
de thuis- en uitwedstrijd nog omge-
wisseld, op verzoek van North Stars, 
en moest Thamen naar Amsterdam. 
De eerdere ontmoeting tussen bei-
de ploegen eindigde in een specta-
culaire 4-8 waardoor ook nu weer 
enig vuurwerk te verwachten viel. 
Thamen mocht als eerste aan slag. 
Arend opende, maar was al snel met 
drie slag uit. Bram had een prach-
tige verre slag die niet snel ge-
noeg door North Stars werd opge-
pikt, waardoor hij kon blijven door-
lopen en een mooie homerun scoor-

de met een even zo fraaie sliding. 
Dit maakte een enorm enthousias-
me los bij Pupillen drie en ze wa-
ren dan ook enorm gemotiveerd 
om de score verder te laten oplo-
pen. Milan kwam via een tossbal 
op het eerste honk, waarna hij op 
de slagbeurt van zijn broer Quinto 
het tweede honk kon stelen. Quin-
to verliet de thuisplaat met drie slag 
waarna Mees met een mooie tik zelf 
op het derde honk kwam en Milan 
kon scoren (0-2).
Dominique maakte vervolgens een 
honkslag waarna Mees over de 
thuisplaat kon lopen (0-3). Ook Ty-
cho kwam, via een tossbal en een 
mooie slag, op het tweede honk 
waardoor Dominique het vierde 
punt kon maken. Ondanks de druk 
van twee uit bleven de jongens sterk 

TC Qui Vive samenwerking 
met Intersport Duo
Uithoorn - Al vele jaren is Inter-
sport Duo een trouwe sponsor van 
TC Qui Vive. Een goede reden om 
dit officieel te bevestigen in de vorm 
van een door beide getekende over-
eenkomst. TC Qui Vive kan bij Inter-
sport Duo rekenen op levering van 
tennisballen, cadeaubonnen, gad-
gets bij de toernooien en natuur-
lijk de KNLTB korting voor alle le-

den bij de aanschaf van tennis gere-
lateerde artikelen. Intersport Duo is 
sinds 1983 gevestigd op het Zijdel-
waardplein in Uithoorn, maar heeft 
meerdere vestigingen in Mijdrecht, 
Hoofddorp, Haarlem en in Amster-
dam-Buitenveldert. TC Qui Vive is 
blij met de trouwe steun van Inter-
sport Duo en hoopt op een lange en 
sportieve samenwerking.

Vriendinnendag bij KDO
De Kwakel - Op zaterdag 13 juni is 
er bij KDO in de Kwakel weer een 
vriendinnendag voor meiden die 
graag willen voetballen in de leef-
tijd van 7 t/m 15 jaar. Er zijn diverse 
activiteiten gepland om eens kennis 
te maken met het meidenvoetbal en 
de gezellige sfeer bij KDO. De acti-
viteiten beginnen om 10:30 uur en 
eindigen rond de klok van 12:00 uur. 
Dit alles onder leiding van Helene 
Heemskerk, speelster van het ADO 
Den Haag vrouwen team. Verder is 
er begeleiding van diverse trainers 

en leiders van KDO meidenteams. 
Het programma is als volgt: 
10.30-10.45 uur:
Welkom + warming up
10.45-11.30 uur:
Training in doordraaicircuit
11.30 - 11.55 uur: Minitoernooi
11.50 - 12.00 uur: Afsluiting
Aanmelden voor deze sportie-
ve viendinnendag bij KDO kan 
via veldvoetbal.meisjes@kdo.nl.
Dus neem je voetbalschoenen en 
een goed humeur mee dan wordt 
het zeker een geslaagde dag.

spelen en de punten binnenhalen. 
Op een doorschietende bal kon Ty-
cho scoren, waarna Jeremi op het 
tweede honk belandde door een 
mooie tik op een tossbal. Bij een 
stand van 0-5 werd Martijn uitein-
delijk met drie slag uitgegooid.
Een prima begin van de wedstrijd, 
maar we hadden al de vorige wed-
strijd gezien dat deze tegenstander 
niet snel opgeeft. Ondanks het so-
lide gooien van Bram en het attent 
catchen van Tycho werd het al snel 
2-5. Toen North Stars ook nog een 
homerun sloeg met nog nul uit, zag 
het er even somber uit voor Pupil-
len 3, ook omdat het veldspel er een 
beetje onverzorgd uitzag. De eerste 
inning eindigde dan ook in 4-5.

Sterk
De tweede inning begon weer sterk; 
Seth kwam al snel op het twee-
de honk en kon scoren op de slag-
beurt van Goya (4-6). Goya had ge-
luk; zijn hoge slag werd bijna ge-
vangen door de korte stop, maar 
deze kwam tijdens het vangen in 
botsing met een medespeler waar-
door Goya alsnog op het eerste 
honk mocht blijven. Op de beurt van 
Arend kon Goya het tweede honk 
stelen. Arend zelf kwam via een slag 
op een tossbal op één terecht, maar 
helaas werd Goya uitgetikt op weg 
naar het derde honk. Met Bram aan 
slag kon Arend het tweede en derde 
honk stelen, voordat bram voor de 
tweede ‘uit’ tekende door drie slag 
tegen te krijgen. Door de honkslag 
van Milan kon Arend ook scoren 
(4-7). Quinto werd vervolgens ge-
raakt door de worp van de pitcher 

en kreeg twee tossballen. Hij raak-
te hem goed en kwam op het eerste 
honk. Milan schoof door naar twee. 
Op de beurt van Mees konden de 
broers ieder een honk verder ko-
men, maar kwamen helaas niet tot 
scoren, omdat Mees werd uitge-
maakt bij het eerste honk. In de ge-
lijkmakende beurt werd met één uit 
Quinto als werper gebracht. Hij kon 
niet voorkomen dat North Stars de 
5-7 maakte, maar ging daarna pas 
écht goed gooien en stuurde de vol-
gende twee spelers beiden met drie 
slag terug de dug-out in.
Ook North Stars had inmiddels ge-
wisseld van pitcher en deze gooide 
in een ongekend tempo achtereen-
volgens Dominique, Tycho en Jere-
mi uit. Geen score dus deze inning.
Gezien de tijd kon het wel eens de 
laatste inning zijn geweest, dus het 
bleef ongemeen spannend: zou 
North Stars nog iets kunnen doen 
aan de achterstand in de laatste 
slagbeurt? Quinto bleef echter sta-
biel en hard werpen, waardoor er al 
snel twee uit waren. Toch kon North 
Stars nog de 6-7 maken. De laatste 
actie van de wedstrijd was echter 
ook meteen de beste veldactie van 
de ochtend: op een slag van North 
Stars kon Quinto de bal snel fielden 
en strak gooien naar Arend die door 
een goede vangbal de lopende spe-
ler uitmaakte op het eerste honk.
Alweer een fraaie overwinning. 

Volgende week wacht de double-
header tegen TIW/Survivors, de hui-
dige koploper. Om daarvan te win-
nen moet Pupillen 3 minstens zo 
goed zijn aan slag als vandaag en 
het veldspel het liefst een stukje be-
ter, dan maken ze een goede kans 
op het kampioenschap.

Spanning om te snijden bij 
Bridgeclub De Legmeer
Uithoorn - In de laatste zitting van 
de tweede ronde parencompetitie 
worden sterke zenuwen doorslag 
gevend.

In de B- lijn jumpten Marianne & 
Huub Kamp, maar vooral Elisabeth 
van den Berg & Ineke Hilliard zoda-
nig dat een promotie naar de A- lijn 
heel goed mogelijk is. Marianne en 
Huub kwamen met hun eerste plek 
van 59,72% al heel dicht bij door nu 
vierde te staan met een gemiddel-
de van 53,03% en Elisabeth en Ine-
ke bereikten als derde met 55,90% 
zelfs de derde plek voor bevordering 
met een gemiddelde van 53,31%. 

Zeer dicht bij elkaar, maar toch!
Op één staan Tini Lotgerink & Jeanet 
Vermeij met 54,19% en op twee Hel-
een & Mees van der Roest met een 
gemiddelde score van 54,06%. Toe-
gang tot het bridge Walhalla draait 
dus de laatste avond om een paar 
procentjes! Anneke Houtkamp & 
Marianne Jonkers werden deze 
avond tweede met 56,25% en Anton 
Berkelaar & Wil van der Meer vierde 
met 53,82%, maar die spelen voor 
promotie waarschijnlijk geen rol.
In de C- lijn moesten diverse pro-
motie kandidaten een veer laten, 
maar kwamen voorlopig nog met 
de schrik vrij. Trudy van den As-
sem & Cathy Troost staan hier met 
55,56% gemiddeld nog 1, maar Lidy 
Krug & Debora van Zantwijk liepen 
met hun derde plek van deze avond 
van 54,51% flink in en hebben nu 
55,07% totaal. Voor Klaas Verrips 

werd het over duidelijk, hij kan niet 
zonder Maria Baas.

Zakken
Als gevolg zakten ze naar plek drie 
met een gemiddelde van 54,93%, 
maar houden nog voldoende buf-
fer, omdat hier vier paren promo-
veren. Mieneke Jongsma & Anne-
ke Wijmans maakten een uitstapje 
in de C en kwamen, zagen en over-
wonnen met 61,81%. Froukje Kraaij 
& Rini Tromp werden tweede met 
60,42% en Lenie Pfeiffer & Tina Wa-
genaar deelden de plaatsen vier en 
vijf met Ria Verkerk & Ans Voogel 
met 53,13% voor beide paren.
De A- lijn lijkt het domein te worden 
van Ger Quelle & Gijs de Ruiter. Hun 
57,08% als eerste zet ze ook stevig 
op nummer één totaal met een ge-
middelde van 54,77%. Mieke van 
den Akker & Cora de Vroom werden 
tweede met 55,83%, gevolgd door 
Joop van Delft & Frans Kaandorp 
die op 55.42% uitkwamen. Op de 
vierde plek vinden we Cees Berg-
kamp & Ruud Lesmeister terug met 
55% precies en Floor & Theo Jans-
sen sloten de top vijf af met 54,58%.
Volgende keer volgt dus de ontkno-
ping en zullen we zien wie de zenu-
wen het beste in bedwang kan hou-
den. Wilt u hier ook getuige van zijn, 
kom dan spelen bij Bridegclub De 
Legmeer. Elke woensdagavond in 
Dans & Party Centrum Colijn aan de 
Industrieweg 20 te Uithoorn. Voor 
inlichtingen het secretariaat: e- mail 
gerdaschavemaker@live.nl of tele-
foon 0297 567458.

Dorpentocht fietst op zondag 7 juni
Regio - Op zondag 7 juni 2015 or-
ganiseert de Stichting Dorpentocht 
opnieuw de alom bekende Dorpen-
tocht. Dit is in de regio van Amstel-
veen echt Dé recreatieve fietstocht 
voor het gehele gezin en voor de 
sportieve fietser. 
Dit jaar voor de 38e maal en natuur-
lijk weer voor een Goed Doel. Het 
Goede Doel van dit jaar Stichting 
Kind aan Huis. Deze stichting heeft 
tot doel kinderen en jong volwasse-
nen met forse hechtingsproblema-
tiek een veilige woonsituatie te bie-
den waarin ze tot rust kunnen ko-
men en hun basisvertrouwen kun-
nen herstellen om uiteindelijk uit te 
groeien tot een normaal functione-
rend en aan de maatschappij deel-
nemend mens. De stichting onder-
houdt de contacten met de zoge-
naamde Dushihuizen die deze kin-
deren een veilige woonplek bieden. 
De Dorpentocht heeft, zoals u in-
tussen gewoon van ons bent, twee 
routes; de traditionele afstand is na-
tuurlijk weer ongeveer 55 kilome-
ter; de korte route is circa 35 kilo-
meter. Maar het maakt ons niet uit 
welke route u fietst, als u op de-

ze dag maar op één van onze start-
posten verschijnt. Want alleen dan 
kunt u weer genieten van een ge-
zellige dag in een sportieve setting 
en dit alles ten behoeve van een 
Goed Doel. De startposten liggen dit 
jaar in: Aalsmeer, Abcoude, Amstel-
veen, Amsterdam, Nes aan de Am-
stel, Mijdrecht, Uithoorn en Wilnis. 
Onderaan dit artikel en op de web-
site www.dorpentocht.net zijn de 
exacte adressen vermeld. Bij veel 
van deze startplaatsen zijn voldoen-
de parkeerplaatsen voor het geval u 
er voor kiest om met de auto naar 
de start te komen. Behalve de acht 
startplaatsen zijn er ook enkele con-
troleposten. Bij meerdere posten is 
het mogelijk om iets te eten en/of te 
drinken. In de routebeschrijving zijn 
deze plaatsen duidelijk aangegeven. 
Maar u kunt natuurlijk ook gewoon 
op een bankje of in het gras langs 
de route uw eigen lunch gebruiken. 
Op elke controle- en startplaats ont-
vangt u een stempel met een letter 
op uw deelnemerskaart. De letters 
vormen samen het codewoord van 
de dag en dit woord heeft zoals al-
tijd te maken met het Goede Doel, 

Stichting Kind aan Huis. De Dorpen-
tocht staat al lang bekend om de 
goede organisatie en brengt u langs 
de meest schitterende plekken van 
de omgeving. En ieder jaar een nieu-
we route, ook dit jaar. Dit jaar weer 
een bijzondere route door het Groe-
ne Hart van Nederland. Veel deelne-
mers zullen op plaatsen komen waar 
zij nog niet eerder geweest zijn. En 
na afloop van uw fietstocht ontvangt 
u natuurlijk het fel begeerde erelint. 
Deze fraai uitgevoerde herinnering 
is uw bewijs van deelname. Er zijn 
fietsers die intussen alle 37 voor-
gaande exemplaren hebben verza-
meld. De kosten van deelname zijn 
nog steeds niet meer dan 4,50 (op 
de dag van de tocht), maar u betaalt 
slechts 3,50 als u vooraf bij één van 
de voorverkoopadressen een deel-
nemerskaart aanschaft (zie onder). 
En natuurlijk is er weer de mogelijk-
heid om een deelnemerskaart via de 
website www.dorpentocht.net te be-
stellen. Dan betaalt u 4 euro (inclu-
sief verzendkosten). 

Hoofdpost
De hoofd-startpost is net als vorig 

jaar in het gebouw het Keizer Ka-
rel College aan Elegast 5 te Amstel-
veen. Graag treffen wij u op 7 juni 
a.s. daar of op één van de andere 
startposten. 

Startplaatsen:
- Aalsmeer (35 + 55 km)
 Autoschade Van den Berg,
 Legmeerdijk 260
-  Abcoude (alleen 55 km)
 Snackbar Van Schaick,
 Raadhuisplein 7
-  Amstelveen (35 + 55 km]
 Keizer Karel College, Elegast 5
-  Amsterdam (35 + 55 km) 
 Café restaurant Klein Kalfje,
 Amsteldijk Noord 355
- Nes a/d Amstel (alleen 35 km) 
 Eetcafé De Zwarte Kat,
 Amsteldijk Zuid 105 
-  Mijdrecht (alleen 55 km)
 Parkeerterrein naast
 Oosterlandweg 16
-  Uithoorn (35 + 55 km)
 Cafetaria Friends,
 Arthur van Schendellaan 100 B
-  Wilnis/Vinkeveen (alleen 55 km)  

Eetcafé De Schans, Uitweg 1 

Voorverkoop 
Aalsmeer: Bruna Aalsmeer, Zijd-
straat 45, Aalsmeer
Amstelveen: Bruna Amstelveen, 
Groenhof 118, Amstelveen
Mijdrecht: Boekhandel Mondria BV,
De Lindeboom 11, Mijdrecht
Uithoorn: Van Hilten’s Kantoorinstal-
laties, Wilhelminakade 41/43, Uit-
hoorn

Prijzen:
In de voorverkoop zijn de tarieven 
voor deelname 3,50 per persoon. 
Kaarten bestellen via de website 
www.dorpentocht.net zijn 4,00 (in-
clusief verzendkosten). Op de dag 
van de tocht inschrijven 4,50 per 
persoon

Starttijd:
Er kan gestart worden tussen 9.30 
en 14.00 uur. De controleposten 
sluiten uiterlijk 18.00 uur

Meer informatie:
Kijkt u op onze website www.
dorpentocht.net of stel uw vraag 
per e-mail op info@dorpentocht.
net. Like ons op facebook: www.
facebook.com/Dorpentocht

Qui Vive Meisjes C4 kampioen
Uithoorn - Afgelopen Zondag 
speelde de meisje C4 van Qui Vive 
de laatste competitie wedstrijd te-
gen de meisjes C3 van Haarlem. Met 
2 punten voorsprong op de meisjes 
van IJburg op de 2de plaats, dus bij 
voorbaat een spannende wedstrijd. 
Een gelijkspel was niet voldoende.
Ondanks dat we deze competi-
tie maar 1 wedstrijd niet gewonnen 
hadden beloofde het toch spannend 
te worden.

Net als verleden week begonnen we 
zenuwachtig aan de wedstrijd door 
de druk van het kampioenschap. 
We waren gretig en zaten er bo-
venop zoals elke week. Je kon zien 
dat we als een team wilden winnen. 
Beide teams verdedigden sterk en 

het bleef tot laat in de eerste helft 
0-0. Het spel was grotendeels op de 
helft van Haarlem en Haarlem werd 
niet echt gevaarlijk. Wij bouwden 
sterk op met balletjes in de breed-
te om via de zijkanten aan te vallen. 
Want daar hebben jullie dit seizoen 
het verschil gemaakt met de tegen-
standers. Opbouwend zijn jullie be-
ter en verder dan de tegenstander. 
En als Haarlem in de buurt van het 
goal kwam dan stond daar de ont-
dekking van het jaar Nina.
Want sinds Nina ontdekt werd als 
keeperstalent ging er bij ons eigen-
lijk geen bal meer in. Wat een top-
pertje. Uiteindelijk ver in de 1ste 
helft werd de ban gebroken. Na-
tuurlijk via een aanval over rechts 
opgezet en de gebruikelijke intikker 

bij de 2de paal van Lynn werd het 
1-0. In de rust even de koppen bij 
elkaar en vol energie de 2de helft in.
Hetzelfde spelbeeld als in de eer-
ste helft. 2 strafcorners van Haarlem 
zowaar maar ook die werden niet 
echt gevaarlijk. Gelukkig werd het 
redelijk snel 2-0 en 3-0. Toen gin-
gen we wat rustiger hockeyen. Toen 
het fluitsignaal klonk was er een ex-
plosie van blijdschap. Wat een top 
wedstrijd als afsluiting van een top-
jaar. Kampioen in de voorcompetitie, 
kampioen en bijna kampioen in de 
zaal en in de beslissende competie 
weer kampioen. Aan het eind was er 
champagne, bloemen en taart. Vol-
gend jaar weer andere teams en he-
laas zonder Feline die er mee uit-
scheid.
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Slotdrive start voor 
zomerbridge De Legmeer
Uithoorn - Met een avond waarin 
alle rangen en standen van Bridge-
club De Legmeer de zelfde spellen 
voorgeschoteld kregen werd het sei-
zoen 2014- 2015 in stijl afgesloten. 
Noblesse oblige en dus eindigden 
Cees Bergkamp & Ruud Lesmeis-
ter met grote voorsprong, 66,95%, 
op één. Plaats twee werd echter be-
zet door runner up Marja van Holst 
Pellekaan die nu profiteerde van de 
inbreng van Nel Gaarenstroom, die 
met 61,21% zo Marja’s vaste maatje 
uitstekend verving. André van Herel 
& Cora de Vroom maakten als derde 
met 60,78% hun bridgestatus vol-
ledig waar en ook Riet & Wim Be-
ijer konden als vierde met 59,80% 
op een geslaagde avond terug zien. 
Francis Terra & Wim Slijkoord toon-
den met 59,13% als vijfde aan dat ze 
niet zomaar gepromoveerd zijn. Na 
de top vijf nestelden Wouda Roos 
& Andrew de Graaf zich als outsi-
ders op plek zes met 56,64%, ge-
volgd door Marijke & Ger van Praag 
die hier maar drie honderdste pro-
cent achter zaten! Lidy Krug & De-
bora van Zantwijk haalden 55,89% 

binnen als achtste paar en de plaat-
sen negen en tien werden gedeeld 
door Nel & Adriaan Koeleman en 
Ger Quelle & Gijs de Ruiter met voor 
allen 55,67%. Hiermee lieten ze wel 
nog dertig paren achter zich die dus 
wat minder grip hadden op de soms 
verrassende speluitdagingen van de 
wedstrijdcommissie. Volgende week 
echter geen zwart bridge gat, maar 
de flitsende start van de zomer-
drives die op de zelfde locatie, Dans 
& Party Centrum Colijn aan de In-
dustrieweg 20 te Uithoorn, tot eind 
augustus elke woensdagavond ge-
organiseerd worden. Deelname voor 
iedereen, rijp of groen en dus een 
uitgelezen kans om eens vrijblijvend 
aan bridgen in wedstrijdverband te 
kunnen wennen. De kosten bedra-
gen 6 euro per paar per avond en 
het inschrijven bij voorkeur per e- 
mail: gerdaschavemnaker@live.nl of 
tussen 19.15 en 19.30 uur in de zaal. 
De aanvang is om 19.45 uur en de 
laatste kaarten worden om plus mi-
nus 22. 45 uur gelegd, waarna voor 
de winnaars een lichte alcoholische 
versnapering klaar staat.

Qui Vive D7 kampioen
De Kwakel - Het waren nog span-
nende weken. Met immers maar 1 
puntje voor op de nummer 2 moest 
iedere week gewonnen worden om 
de eerste plaats in de lentecompe-
titie vast te houden. Maar dat de-
den de hockeymeiden van Qui Vi-
ve D7 dan ook. Steeds overtuigen-
der trokken de meiden de wedstrij-
den naar zich toe. Zelfs met 7-1 in 
de een na laatste wedstrijd. En na 
die wedstrijd konden de meiden 
gaan uitkijken naar de kampioens-
wedstrijd de week erop ... winst in 
de laatste wedstrijd zou immers het 
kampioenschap definitief maken.

Maar wat bleek, de nummer 2 liet 
ineens punten vallen waarmee de 
Qui Vive meiden de punten van de 
laatste wedstrijd niet eens meer no-
dig hadden. Ze waren al kampioen!
De meiden wilden natuurlijk wel de 
laatste wedstrijd in stijl afsluiten. 
Maar blijkbaar zaten ze al zo in de 
kampioensroes dat ze snel op een 
1-0 achterstand kwamen. Met aan-
wijzingen van de coaches en onder 
luide aanmoedigingen van de moe-
ders en vaders op de tribune, trok-
ken de meiden toch de wedstrijd 
naar zich toe: eindstand 4-2 in het 
voordeel van het kampioensteam 

van Quive Vive. En daarna werd het 
kampioenschap in stijl gevierd: met 
bossen bloemen, een certificaat, 
een chocolade champagnefles, 
taart en nog veel meer. Ook werden 
natuurlijk de coaches Coen en Inge 
goed in het zonnetje gezet.
Een prachtig en gezellig jaar voor de 
MD7 van Quive Vive!

Bovenste rij van links naar rechts: 
Nikki, Roxy, Stelle, Sterre, Laura, Ya-
ra, Maaike Onderste rij van links naar 
rechts: Eva, Naomi, Mijntje, Noor en 
Marleen geflankeerd door coaches 
Coen en Inge

IVN-zomeravondfietstochten
Regio - IVN-afdeling De Ronde 
Venen en Uithoorn organiseert op 
dinsdag 9 juni weer de eerste zo-
meravondfietstocht van dit jaar. We 
vertrekken om 19.15 u vanaf het 
Raadhuisplein in Mijdrecht. In totaal 
zijn er drie tochten (7 juli en 4 au-
gustus).Elke avond is er een andere 
route in de omgeving van ons mooie 

veenweidegebied. Ontdek samen 
de bijzonderheden van dit unieke 
landschap o.l.v. IVN-natuurgidsen.

Er is een pauze onderweg waar u 
uw zelfgebrachte koffie/ thee e.d. 
kunt nuttigen. Opgave niet nodig. 
Afstand: circa 23 kilometer. Info: 
Anja de Kruijf, 0297-261628

Uniek wandel- en hardloopevenement 
in het Groene Hart: De Linieloop
Regio - Dit jaar wordt herdacht dat 
Nederland 70 jaar geleden werd be-
vrijd. Rondom de bevrijding wer-
den vele bevrijdingsfeesten georga-
niseerd, één van deze feesten vond 
plaats bij Fort Uithoorn in Amstel-
hoek. Stichting Cultura De Ronde 

Venen (www.cultura-drv.nl) zal in 
het weekend van 13 en 14 juni bij 
het Fort Uithoorn een aantal festi-
viteiten organiseren, waarbij de be-
zoekers de sfeer van 70 jaar gele-
den kunnen herbeleven. Een spor-
tief onderdeel van het programma 

is De Linieloop op zondag 14 ju-
ni. Dit is een prestatie/wandeltocht 
voor hardlopers en wandelaars. De 
te lopen afstand bedraagt 8 kilome-
ter. Er wordt gestart vanuit het Fort 
Uithoorn. Het parcours loopt via de 
Kromme Mijdrecht naar de Amstel. 

Daar worden alle deelnemers met 
een pont overgezet naar het Fort 
aan de Drecht (Uithoorn). Dan loopt 
het parcours verder langs de Amstel 
terug naar Amstelhoek. De finish 
zal komen te liggen in het midden 
van Fort Uithoorn.(Amstelhoek). De 
prestatieloop voor de hardlopers 
start om 10.00 uur. Tussen 10.00 en 
10.20 uur gaan de wandelaars van 
start. Inschrijven kan vanaf 9.00 
uur in de Genieloods aan de voor-
kant van het fort. Daar is ook een 
horecagelegenheid. Alle deelne-
mers ontvangen een stempelkaart. 
De laatste stempelpost sluit om 
13.30 uur. De kosten voor dit unie-
ke evenement bedragen 5 euro, en 
als herinnering ontvangen de deel-
nemers bij een volle stempelkaart 
een medaille. In het fort is kleedge-
legenheid aanwezig in de voormali-
ge ruimten waar de soldaten en of-
ficieren verbleven. 
De organisatie van de Linieloop 
wordt verzorgd door de atletiekver-
enigingen AKU (Uithoorn) en De 
Veenlopers (Mijdrecht). Een unie-
ke samenwerking die tot doel heeft 
een bijzonder en sportief evene-
ment te organiseren. Alle informa-
tie is terug te vinden op de web-
sites van de AKU www.aku-uit-
hoorn.com en De Veenlopers  
www.veenlopers.nl.

Thamen Beeballers spelen 
tegen Amsterdam Pirates
Uithoorn - Zaterdag waren de bee-
ballers van Thamen weer aan de 
beurt voor een thuiswedstrijd, deze 
keer kwam Amsterdam Pirates op 
bezoek. Ook de eerste wedstrijd van 
het seizoen was al erg leuk.
In de eerste inning wist Pirates al 
meteen de nodige punten te scoren, 
maar de allerjongste van Thamen 
gingen meteen in de tegenaanval. 
De dames van het team (Noa, Me-
gan, Inèz en Suus) wisten meteen 
al in de eerste inning te scoren sa-
men met Ingvald en Stan. Ook in de 
tweede inning wist Pirates goed te 
scoren maar maakte Inèz een mooie 

nul op het derde honk. In de gelijk-
makende slagbeurt wisten wij maar 
4 puntjes te scoren.
In de derde inning weet Thamen 
3 spelers van Pirates uit te maken 
en begon het veldspel steeds be-
ter te worden. Ook de laatste slag-
beurt voor Thamen was een succes, 
want wij wisten 6 punten te scoren 
en konden Koen en Ralph ook beide 
nog binnenkomen op de homerun 
van Ralph. Jesper was de grootste 
pechvogel aan slag, drie keer een 
mooie honkslag, maar daarna drie 
keer uitgaan op het tweede honk 
door een velderskeus.

Seizoensrecord op 
slotavond B.V.K.

De Kwakel - Het waren 3 da-
mesparen die toesloegen op de 
laatste speelavond van de ladder-
competitie en de laatste avond van 
het seizoen  in zowel de A lijn als in 
de beide andere lijnen.
In de B lijn werd bovendien een sei-
zoensrecord bij elkaar gekaart en 
wel door Addie de Zwart en Het-
tie Kesting die een zeldzaam hoge 
score van maar liefst 71,25% lieten 
bijschrijven in de geschiedenisboe-
ken. Het toeval wil dat zij in deze lijn 

werden gevolgd door Jan Streng en 
Cor Hendrix die deze keer 60,83% 
scoorden, maar die daarnaast tot nu 
te het enige paar op de club waren 
die dit seizoen ook een 70+ score 
wisten te behalen. Piet- Hein Bac-
kers en Huub Kamp werden 3e met 
52,08%. 
In de C lijn was de hoofdprijs voor 
de immer kwiek ogende Ria Bulters 
en Ans Nieuwendijk met 58,33%. 
Jannie en Nico Koning werden met 
54,38% 2e en Rie Bezuyen en Ger-

Negende AH Jos vd Berg 
jeugdronde van Uithoorn
Uithoorn - Zondag 31 mei is de 
9e jeugdronde van Uithoorn ver-
reden en ook dit jaar was AH Jos 
vd Berg uit Uithoorn weer spon-
sor van de jeugdronde! Het scheel-
de trouwens niet veel of we had-
den de jeugdronde geannuleerd. 
Tweede Pinksterdag, met nog een 
kleine week te gaan, waren er nog 
erg weinig inschrijvingen. Maar uit-
eindelijk hadden we toch een leuk 
deelnemersveld met honderd wiel-
renners. In categorie 1 had UWTC 
met Siem van Smoorenburg één van 
de acht deelnemers in het veld. Mi-
chiel Mouris (WTC de Amstel) reed 
de eerste ronde op zijn gemak, maar 
daarna kwam hij op stoom en liet ie-
dereen zijn wielen zien. Met 25 se-
conde voorsprong won Michiel bij 
de jongste jeugd.
Naast hem stonden Veerle Muller 
(HSV de Kampioen) en Thijmen van 
Lüling (LRTV Swift) op het podium. 
Siem reed naar plaats 5. Categorie 2 
werd gewonnen door Zoë van Vel-
zen (GRTC Excelsior) die als enige 

het tempo van categorie 3 kon vol-
gen en hiermee al haar concurren-
ten op een ronde achterstand zet-
te. Kjell Edam en Femke Reeme-
ijer (beide van HSV de Kampioen) 
mochten ook een beker en bloemen 
in ontvangst nemen. Bij categorie 
3 bleef de hele wedstrijd het pelo-
ton bijna compleet, maar in de laat-
ste ronde toch een valpartij, want 
het peloton bleek bij de finish een 
stuk kleiner geworden. Twee kinde-
ren moesten de schaafwonden laten 
behandelen bij de EHBO, waaron-
der de Zeeuwse Nienke Dullemond. 
De winst in de eindsprint ging bij 
categorie 3 naar Nienke Veenho-
ven van ZWC DTS, die clubgenoot 
Tobias Kool naast zich op het po-
dium kreeg. Duuk van der Haagen 
(HSC de Bataaf) maakte het podi-
um compleet. Rond 11.15 uur mocht 
categorie 4 zich opstellen. Ook hier 
bleef een behoorlijk peloton de ge-
hele wedstrijd bij elkaar en moest 
de eindsprint de winnaar aanwijzen. 
Daan van Lüling (LRTV Swift) won 

de wedstrijd voor Pepijn Veenings 
en Naomi Buchener van ZWC DTS. 
UWTC lid Mees van 

Peleton
Smoorenburg reed de wedstrijd in 
het peloton uit en werd 13e. Na een 
korte pauze, waarin cat 5-7, op de 
baan konden infietsen ging het pro-
gramma weer verder. Het begon 
steeds harder te waaien en regel-
matig viel er wat regen. Categorie 
5 bleef lang volledig bij elkaar, al-
leen Sam Kerkvliet van Swift waaide 
halverwege van de groep af. Deze 
groep gaf een wat vertekend beeld. 
Ze kwamen op volle snelheid bij de 
jury langs, waarop de groep op een 
lang lint ging en de jury sprak van 
een snelle koers. Maar aan de ach-
terkant van het parcours leek het 
meer op een tourclubje die rustig 
peddelend aan het fietsen waren. 
Dat bleek ook wel uit de rondetij-
den, want categorie 4 reed snellere 
tijden dan categorie 5! De spannen-
de eindsprint werd gewonnen door 
Lotte Jansen van DRC de Mol voor 
Biki Goedschalk en Leonardo van 
Driel van Westland Wil Vooruit. Bij 
categorie 6 ontstond een kopgroep 
van 3 man, waar Rosan Koper (Ken-
nemerland) nog een dappere po-
ging deed om bij de koplopers te 
komen. UWTC lid Sven Buskermo-
len kon het tempo niet volgen, maar 
dat is niet zo gek als je nog wei-
nig wedstrijdervaring hebt en net 
de hele week ziek bent geweest. 
Maar je hebt de wedstrijd wel uit-
gereden Sven en dat is ook een 
prestatie! Tristan Kool (ZWC DTS) 
won de sprint voor Elian Lagendijk 
(WV Avanti) en Axel van den Berg 
(WV Eemland). Bij categorie 7 ston-
den enkele kanonnen aan de start, 
die ook landelijk hoge klasseringen 
halen. En dat bleek wel toen En-
zo Leijnse in de vierde ronde  er-
vandoor ging. Het veld sloeg com-
pleet uit elkaar.... Tijmen van Loon 
(WTC de Amstel) viel bij de tweede 
bocht. Eric Looij (UWTC) probeerde 
erom heen te sturen, maar belande 

met fiets en voeten in de sloot! Door 
een krom stuur moest Eric opgeven 
en ook Tijmen ging met wat schaaf-
wonden naar de EHBO. Ondertus-
sen was Enzo op stoom en reed so-
lo de overige 25 rondes uit. Alleen 
Owen Geleijn (de Amstel) kon lang 
de achterzijde van Enzo in het vizier 
houden, maar uiteindelijk werd het 
gat toch wel wat groter.  De overi-
ge renners werden zowel door Enzo 
als door Owen allen gedubbeld. De 
strijd om plaats 3 was erg spannend. 
Jan Wicher Sieders (Swift) en Yorik 
Wever (AR en TV de Adelaar) wa-
ren aan elkaar gewaagd. Met 0.003 
seconde voorsprong ging de der-
de plaats naar Yorik uit Apeldoorn! 
UWTC lid Ian van den Berg reed de 
wedstrijd netjes uit, maar komt net 
als Sven Buskermolen nog wat te-
kort in zo’n sterk veld. Een woord 
van dank aan alle vrijwilligers die 
deze dag weer mogelijk hebben ge-
maakt en zeker aan de jeugdcom-
missie van UWTC die vele uurtjes in 
de voorbereiding hebben gestoken. 
De mooie boeketten van Wiegmans 
bloemen uit Mijjdrecht en de hoofd-
sponsor van dit toernooi voor John 
Tromp.
Op zaterdag 30 mei werd naast 
vliegveld Zestienhoven de 60+ 
wedstrijd verreden met 2 deelne-
mers van UWTC: Leen Blom en 
John Tromp. John Tromp had deze 
dag super benen en ging voor de 
leidersprijs, die hij ook in de wacht 
sleepte, alsmede een 3 ronde klas-
sement. Hij was aanstichter tot ont-
staan kopgroep van 9 renners. De 
kopgroep bleef bij elkaar en in de 
eindspurt werd John Tromp uit Ku-
delstaart eerste en Leen Blom werd 
20e. 

Nog meer 
Bij de ronde van Nes aan de Am-
stel op vrijdagavond 29 mei sprint-
te Lorena Wiebes onder slechte 
weersomstandigheden naar de 2e 
plaats bij de dames. Harry van Pier-
re kwam in de sprint net tekort voor 
het podium en pakte de 4e plaats.

brand van Nigtevegt sloten hun sei-
zoen netjes af met een 3e plaats 
met 51,25%. In de A lijn gingen Le-
ny Heemskerk en Agnes de Kuijer 
en met de 1e plaats van door met 
een score van 57,29%. Het lag in de-
ze lijn bovenin dicht bij elkaar, on-
danks de soms bizarre spelverdelin-
gen. 2 paren eindigden exact gelijk 
op een dus gedeelde 2e/3e plaats 
met 56,77% en dat waren naast Ge-
ke en Jaap Ludwig   Margo Zuide-
man en Francis Terra. Laatst ge-
noemde paar greep net naast de 
1e plaats in de eindrangschikking, 
want die was met een fraai gemid-
delde van 57,73% voor Rees en Ge-
rard van der Post. Margo en Fran-
cis dus 2e met 57,6%. De 3e plaats 
was voor Tiny en Adriaan Kooyman 

met een gemiddelde van 56,27% en 
dat was exact 0,01% meer dan Ge-
ke en Jaap. De top5 werd gecom-
pleteerd met Rita en Wim Ritzen 
met een gemiddelde van 55,5%. Zo 
kwam er een einde aan een bewo-
gen seizoen waarin helaas 3 van 
onze leden ons ontvielen. Ook on-
ze zo vertrouwde beheerder van het 
dorpshuis Piet Kas overleed plotse-
ling eind vorig jaar en ook dat zorg-
de voor een grote schok. Inmiddels 
zijn we echter wel gewend aan en 
verwend met de nieuwe beheerder 
Edward Verburg, die met zijn en-
thousiaste team van medewerk(st)
ers  een prettige sfeer weet te creë-
ren en er voor zorgt dat we niets te-
kort komen. Edward & Co, bedankt 
voor de goede zorgen!





Meiden groep 8 de Zon 
schoolhandbal kampioen!
Regio - In september hadden de 
meiden van groep 8 het school-
handbal toernooi bij de legmeervo-
gels gewonnen. Na de finale werd 
er gelijk gezongen; “we gaan naar 
Emmen toe”. Maar dan moest er 
eerst nog wel het regionale toer-
noei midden-Nederland van afgelo-
pen woensdag in Amsterdam Noord 
gewonnen worden tegen scholen 
uit Den Haag, Almere, Amsterdam 
en Zaandam. Voorzichtig werd er bij 
aankomst gekeken naar de ingooi-
ende scholen en er werd geconclu-
deerd dat er nog wel een school was 
met aardig wat handballers. De eer-
ste drie wedstrijden werd er gewon-
nen en toen wisten ze dat ze in de fi-

nale zouden staan omdat de ande-
re scholen punten hadden laten lig-
gen. Een klein beetje sparen dus bij 
de laatste wedstrijd om niet uitge-
put aan de finale te beginnen. 

Maar ja verliezen tegen degene 
die je daarna in de finale nog een 
keer tegen komt geeft niet heel veel 
vertrouwen. Maar met een goe-
de teambuildings jell pepte ze el-
kaar goed op voor de finale. Bij de 
meiden van de zon lukte nu alles en 
ze wonnen de finale zelfs met 11-2. 
Super meiden, met zo’n goed gevoel 
mogen jullie dus echt op 13 juni de 
landelijke schoolhandbal vertegen-
woordigen echt in Emmen!

Geslaagde ‘Batizado’ Capoeira grupo Gingaxé
Regio - Afgelopen weekend deden 
de leden van Gingaxé ‘batizado’
Dat is een soort examen waarbij de 
capoeiristas een koord ontvangen.
Het evenement werd georganiseerd 
door grupo Gingaxé, waar Capoeira 

Uithoorn deel van uitmaakt. Er wa-
ren meer als honderd enthousias-
te beoefenaars bij elkaar gekomen 
in Hilversum voor het twee dagen 
durende evenement met muziek en 
capoeira. 

Bekende capoeiraprofesors en 
meesters uit het hele land waren 
aanwezig. Met de authentieke Bra-
ziliaanse instrumenten Berimbau 
(een boog met een snaar), Pande-
ro (tamboerijn), en atabaqe (trom-

ANBO-KBO bingo
Uithoorn - Aanstaande dinsdag 9 
juni organiseren de Ouderenbon-
den ANBO en KBO weer hun ge-
zamenlijke Bingomiddag in Wijk-
steunpunt Bilderdijkhof, Bilderdijk-
hof 1 te Uithoorn. Aanvang 14 uur, 
de zaal is open vanaf 13.30 uur. 
Gastvrouw is Hanny Kampen. Ook 
niet ANBO-KBO leden zijn van har-
te welkom op deze gezellige mid-
dag! Er zijn bijzonder mooie prij-
zen te winnen, bovendien zijn de 
consumpties redelijk geprijsd. Kom 
eens kijken,doe mee en geniet van 
de gezellige sfeer die er op zo’n bin-
gomiddag heerst. En... de toegang is 
gratis! De volgende Bingo is op 14 
juli aanstaande. Er is geen bingo in 
de maand augustus. 

Woensdag 10 juni 
Buitenspeeldag BIJ KDO
De Kwakel - Op woensdagmid-
dag 10 juni 2015 is het weer Bui-
tenspeeldag! Nickelodeon gaat “op 
zwart” en alle kinderen mogen van 
14.00 tot 16.30 uur lekker buiten ko-
men spelen op het sportpark van 
KDO op de Vuurlijn 51 in de Kwakel.
Want lekker buiten spelen en spor-
ten is goed voor de ontwikkeling 
van kinderen en is bovenal vooral 
heel erg leuk! In samenwerking met 
KDO en de ROC studenten Sport en 
Gezondheid organiseert het team 
van What’s Up in Uithoorn dit jaar 
de buitenspeeldag bij KDO. Alle 
kinderen zijn van harte welkom om 
mee te doen aan alle buiten speel-

activiteiten. We hebben een storm-
baan en op de BMX fietsen kun je 
vette trucs laten zien. Je kunt met 
stoepkrijt je mooiste kunstwerken 
tekenen en met een (foam)speer 
kijken hoe ver je kunt gooien. Ook 
kun je mee doen aan tikspelen, es-
tafette race en nog veel meer! Naast 
het buitenspelen kun je ook bui-
ten knutselen. Zo kun je samen met 
de medewerkers van Speel Inn een 
waterflesje versieren en lekker wa-
ter drinken na al het buitenspelen. 
Dit wil je toch niet missen? Kom en 
speel gratis mee! Woensdag 10 juni 
14.00 – 16.30 uur. KDO, Vuurlijn 51, 
De Kwakel.

Uithoorn - De laatste klaverjas-
avond bij Legmeervogels van dit 
seizoen is een daverende afsluiting 
van het seizoen 2014 – 2015 gewor-
den. De voorspelling was dat men 
op deze laatste klaverjasavond mo-
gelijk zou moeten plaats nemen bij 
het biljart om te kunnen klaverjas-
sen dit is het niet geworden maar 
aan de bar daar moest wel gespeeld 
worden. 
Weer eens een nieuwe ervaring voor 
de organisatie. Bijna 75 man/vrouw 

heeft de weg naar het clubhuis kun-
nen vinden en het is een gezellige 
avond geworden. Maar ook op deze 
laatste avond waren er winnaars en 
verliezers. Een rondje met 705 pun-
ten was niet erg hoog. Johan Zel-
denthuis en Frank waren het die zo-
veel punten hebben vergaard. De 
hoogste partij van de avond was 
voor het koppel mevr. Van Bemme-
len en mevr. Groeneveld. Zij sprok-
kelde even 2447 bij elkaar. Ook op 
deze laatste klaverjasavond waren 

er weer overheerlijke hapje en ook 
deze keer weer aangeboden door 
Keurslager Bader, Zijdelwaardplein 
te Uithoorn. Dan gingen er nog een 
aantal prijzen over de toonbank, 
Riet de Beer 6928 punten is vier-
de geworden. Marjan Duikersloot is 
derde geworden 7037 punten. Bep 
Groeneveld ging naar huis met de 
2e prijs 7099 punten en de winnaar 
op deze laatste klaverjasavond van 
dit seizoen is geworden Leen van 
Bemmelen met 7219.

Succesvolle slotavond bij Legmeervogels

mel) werd de Roda (cirkel van spe-
lers) opgezweept tot acrobatische 
bewegingen. De leerlingen kregen 
allemaal de mogelijkheid om met 
de leraren te ‘spelen’ in verschillen-
de workshops. Het weekend werd 
afgesloten met de officiële Batiza-
do en troca di cordau (Portugees 
voor doop en wisselen van koord) 
Van Capoeira Uithoorn kregen Es-
meé, Linn, Vigo, Yanniek en Marissa 
een wit koord. Thorvald kreeg een 
wit koord met een gele punt. Jonas, 
Duco, Dex en Daan kregen een half 
wit half geel koord. Callum, Thomas 
en Mathieu kregen een geel koord. 
“Energia” en “Elastica” kregen een 
half wit half oranje koord. Het was 
een fantastisch weekend met veel 
positieve energie en een warme 
sfeer. Mocht u/jij ook capoeira wil-
len leren kijk dan op hun website; 
www.capoeirasou.eu of u kunt ook 
bellen met Instrutor Mobilette 06-
18940513

OCCASIONS
MET AALSMEERSE

DEALER ASSOCIATIE
KWALITEIT

AUTOWIJZER

A a l s m e e r s e  e a l e r  A s s o c i a t i e

Teelmanstraat 3, 1431 GL Aalsmeer 
Tel. (0297) 324320 • auto_maas@seat.nl

Dichterbij dan u denkt...
www.automaas.nl

 Hyundai Getz 1.1 Active ‘07 128.500 km zwart m. 3.500,-

Seat Altea 1.6 Emocion nieuw distr. ‘06 137.300 km luvia blauw 6.450,-

Seat Altea Stylance 2.0 16v FSi ‘05 136.100 km luvia blauw 6.450,-

Audi A6 1.8 20v 150PK autom. 1e eigenaar ‘03 149.800 km groen 6.940,-

Ford Ka 1.2 Limited nette auto ‘10 23.600 km zwart 6.995,-

Seat Ibiza 1.2 TDi REF ‘12 35.700 km emocion rood 8.500,-

Seat Ibiza ST 1.2 TDi Copa ‘11 81.200 km phantom zw. 8.500,-

Seat Leon 1.4 TSi 125PK Style ‘08 128.000 km grijs 9.940,-

Seat Mii 60 PK Style automaat ‘13 13.000 km wit 10.495,-

Seat Ibiza 1.4 Style SC sport coupe ‘11 30.800 km magic zwart 10.495,-

Seat Leon 2.0 TFSi FR 272 PK Lim. Edit. ‘07 106.800 km zwart 10.995,-

Mercedes A-klasse 160 Blue efficiency lim. ‘10 15.600 km zwart 10.995,-

Seat Leon 1.4 TSi Businessline high ‘08 88.400 km ada blauw 10.000,-

Seat Leon 1.4 TSi Style + navigatie ‘11 43.700 km luna grijs 11.995,-

Seat Ibiza 1.2 TSi Style 105 PK ‘13 12.500 km candy wit 13.795,-

Seat Leon TSi Copa Business + leer ‘11 34.500 km grijs 14.450,-

VW Tiguan 1.4 TSi Comfort & design ‘09 74.800 km zilver m. 17.940,-

Seat Leon 2.0 TDi 150 PK Fr + intropakket ‘13 61.100 km zwart 21.950,-

Auto’s worden uitsluitend geleverd 
in goede conditie mét APK en beurt!

Nu te financieren met slechts 4,99% rente!

AUTOMOBIELBEDRIJF VAN DER WAL B.V.
AALSMEER, WITTWEG 6, TEL. 0297  32 52 30

www.fi ataalsmeer.nl

  

DE FIAT 500 CABRIO
TIJDELIJK MET €2900,- KORTING!

Dus u rijdt nu al een FIAT 500
CABRIO LOUNGE vanaf € 16.495,-.
Kom nu langs voor meer informatie of een 
vrijblijvende offerte. Actie loopt tot en met 30 
juni 2015. Genoemde prijzen zijn exclusief 
afl everingskosten en extra opties.

Ontwerpbesluit 
Burgemeester en wethouders van de gemeente 
Uithoorn zijn van plan om voorschrift 1.2.6.A en 1.2.6.B 
aan de op 23 december 2013 (kenmerk 483913-16306) aan 
Quaker Chemical B.V. verleende omgevingsvergunning 
toe te voegen. In voorschrift 1.2.6.A is expliciet 
opgenomen dat in de opslagvoorziening ‘Hal 2’ geen 
brandbare gevaarlijke stoffen als bedoeld in artikel 1, 
eerste lid, onder c, van het Besluit externe veiligheid 
inrichtingen (Bevi) aanwezig mogen zijn. In voorschrift 
1.2.6.B is opgenomen dat in de opslagvoorziening 
‘Hal 2’ aanvullende organisatorische en technische 
maatregelen moeten worden getroffen. De inrichting
is gelegen aan de Industrieweg 7 te Uithoorn.
 
U kunt het ontwerpbesluit inzien
Het ontwerpbesluit en alle bijbehorende stukken 
kunnen van 5 juni tot 17 juli 2015 worden ingezien:
-  Op het gemeentehuis van de gemeente Uithoorn, 

Laan van Meerwijk 16 te Uithoorn, tijdens inloopuren 
(tel.: 0297 513 111).

 
Zienswijzen
Als u het met het ontwerpbesluit niet eens bent,
dan kunt u uw zienswijze (graag onder vermelding
van uw telefoonnummer) tot 17 juli 2015 
schriftelijk indienen bij de Omgevingsdienst 
Noordzeekanaalgebied, Regiebureau, Postbus 209,

1500 EE Zaandam of per e-mail: wabo@odnzkg.nl.
In uw zienswijze moet u aangeven waarom u het niet 
eens bent met het ontwerpbesluit. Geef het duidelijk 
aan als u een ontvangstbevestiging wilt of als u niet 
wilt dat uw naam en adres bekend worden. U kunt er 
ook voor kiezen uw zienswijze mondeling te geven.  
Een verzoek voor een gesprek moet voor 10 juli 2015  
zijn gedaan. U kunt hiervoor ook een e-mail sturen  
naar wabo@odnzkg.nl ter attentie van de heer  
C.H.M. van Broekhoven.
 
Verdere procedure
Wij zullen binnen 6 maanden na binnenkomst van 
de vergunningaanvraag een definitief besluit nemen. 
Hierbij zullen wij rekening houden met de eventueel 
ingekomen zienswijzen. Worden geen zienswijzen 
ontvangen, dan zullen wij binnen 4 weken na de 
terinzagelegging een definitief besluit nemen.
Tegen ons definitieve besluit kan door belanghebbenden 
beroep worden ingesteld. Voorwaarde is dan wel dat 
de belanghebbende tijdens de terinzagelegging zijn/
haar zienswijze naar voren heeft gebracht. Heeft hij/zij 
dit niet gedaan, dan moet worden aangetoond dat dit 
hem/haar in redelijkheid niet te verwijten valt.

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)



De Kwakel - Afgelopen weekend 
vond op het complex van KDO al 
weer voor de 40ste keer het Sport 
en Spel weekend plaats. Het the-
ma van het weekend was “Sport en 
Spel’s Tijdmachine” waarbij tijdens 
het weekend bij verschillende acti-
viteiten werd terug gekeken op de 
voorgaande 39 edities. De kinde-
ren waren verdeeld over 16 groepen 
en zijn het hele weekend vermaakt 
met diverse activiteiten. De groepen 
hadden namen gekregen als Space 
Girls,  Wifi ’s, Scrooge, Farao’s, Rid-
ders en Gravinnen. Het Sport en 
Spel weekend is bedoelt voor de 
gehele jeugd uit De Kwakel die in 
groep 4 tot en met 8 van de basis-
school zit. Tevens kunnen kinderen 
die bij KDO sporten en in deze ca-
tegorie vallen meedoen.

Op vrijdagochtend begint een gro-
te groep vrijwilligers met het op-
bouwen van het tentenkamp om 
zo rond 16.00 uur de eerste kinde-
ren te mogen verwelkomen. Nadat 
iedereen een plekje in de tent had 
gevonden was het tijd voor de ope-
ning. Het weekend werd doorgeno-
men en vervolgens gingen de lei-
ders en leidsters het openingsspel 
spelen. Onder luide aanmoedigin-
gen moesten ze een hindernispar-
cours afl eggen. 

Na het openingsspel gingen de ou-
ders en andere belangstellenden 
weer naar huis en gingen de groe-
pen aan de pannenkoeken. Na het 
eten, verzorgd door de dames van 
de eetgroep, was het tijd voor het 
groepspel gevolgd door de disco. 
Iedereen was prachtig gekleed en 
het werd een gezellige boel waarbij 
de temperatuur in de disco tot grote 
hoogtes opliep! Kinderen die even 
geen zin in de disco hadden konden 
zichzelf vermaken met allerlei spel-
letjes. Na de disco terug naar het 
tentenkamp waar het nog wel even-
tjes onrustig bleef.

Toch moest iedereen zaterdag weer 
vroeg op en gingen de groepen één 
voor één naar Poldersport. Bij Pol-
dersport was ook dit jaar weer een 
gevarieerd parcours uitgezet van 
spelen op het land en over het wa-
ter. Er werd fanatiek geklommen, 
over de sloot geslingerd, buik ge-
gleden en nog veel en veel meer. Ie-
dereen had het hier enorm naar de 
zin en het was ook helemaal niet erg 
om nat te worden. Ook dit jaar kwa-
men de G-voetballers op zaterdag 
naar Sport en Spel. Ze begonnen 
bij Poldersport waar ze een aange-
past parcours hebben gevolgd en ’s 
middag waren ze bij de spelletjes te 
vinden.
Rond de middag gingen de groe-
pen weer terug naar het Sport en 
Spel terrein waar we de groepsfo-
to’s hebben gemaakt. Na de lunch 
werd gestart met het middag pro-
gramma. De materiaalploeg had 
weer fl ink uitgepakt met het circuit, 
de midgetgolf, atletiek en The Bat-
tle. Overal waren weer nieuwe spe-
len te bewonderen. Naast deze spe-
len was er ook nog creatief. De da-
mes van de creativiteitsploeg had-

den bedacht om de kinderen een 
hoofddeksels en fotolijstjes te la-
ten maken en de leiders en leidsters 
maakten een eigen tijdmachine.

Na het middagprogramma eerst 
natuurlijk patat eten waarna het 
avondprogramma begon. De groe-
pen werden in drieën gedeeld en 
elke 45 minuten was er een wissel 
tussen de drie verschillende onder-
delen van het avondprogramma. Er 
was in de grote sporthal een circuit 
uitgezet waarbij de kinderen alle-
maal opdrachten moesten doen.  
In de 2de kantine was er een in-
teractieve quiz opgezet waarbij de 
tentleiding en de kinderen nadruk-
kelijk betrokken werden en allerlei 
opdrachten uit moest voeren. Dit 
leidde tot hilarische momenten.
In de grote kantine konden de kin-
deren een eigen tegeltje beschilde-
ren.

Na afl oop van het avondprogramma 
gingen de jongste kinderen weer te-
rug naar de tenten om, na een druk-
ke dag, snel in slaap te vallen. De 
oudste groepen gingen op vossen-
jacht wat natuurlijk erg spannend 
was. Bij terugkomst gingen ze alle-
maal 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 zaterdag-
middag. We hebben nog even ge-
twijfeld om met het regenprogram-
ma te starten, maar dat was geluk-
kig niet nodig. Om 11 uur werd het 
circuit gewissel voor weer andere 
spelen. Het was gezellig en er lie-
pen vele bezoekers over het terrein. 
In de middag kwam er nog een ijs-
coman het Sport en Spel terrein be-
zoeken.
Tegen het eind van de middag kwa-
men er wat meer buien en moesten 
we helaas iets eerder met de spelle-
tjes stoppen.
Vervolgens werd om 16.45 uur het 
40te Sport en Spel weekend in het 
bijzijn van vele ouders, opa’s, oma’s, 
broertjes, zusjes en andere belang-
stellenden gepast afgesloten. Dit 
hebben we deze keer in de gro-
te tent gedaan omdat het af en toe 
nog regende.

De groepen kwamen met hun spul-
len gemaakt bij creatief de tent 
in gelopen. De dames van Crea-
tief hadden alles beoordeeld en 
een mooie prijs geregeld voor de 
groep met de mooiste creaties. Na 
een korte terugblik op het week-
end kwam, met het lopen van een 
grote polonaise, dit Sport en Spel 
weekend tot een eind. Meer infor-
matie over Sport en Spel kunt u vin-
den op onze website; sportenspel-
dekwakel.nl.

Omdat dit het 40ste Sport en Spel 
weekend was vieren we op zaterdag 
13 juni ons jubileum. Iedereen die in 
de afgelopen 40 jaar heeft bijgedra-
gen aan het Sport en Spel weekend 
is van harte welkom. Zie onze web-
site ook voor meer informatie over 
ons jubileum.

Het 40ste Sport en Spel weekend
was weer helemaal geweldig

is van harte welkom. Zie onze web-
site ook voor meer informatie over 
ons jubileum.ons jubileum.
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