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KORT NIEUWS:

Schrijfcafé de
talerie naar
nieuwe locatie
Uithoorn - Vanaf 14 juni vindt
het Schrijfcafé De Talerie
plaats op een nieuwe locatie
en wel naar Sjiek aan de Amstel, Marktplein 11. De bijeenkomsten zijn elke 2e dinsdag
van de maand van 14.00 tot
16.00 uur. De kosten zijn per
deelname, incl. twee consumpties: 10.00 contant per keer.
Kennismakingsprijs: 5,00. Max.
aantal deelnemers: acht.De
bijeenkomsten zijn afzonderlijk te volgen. Schrijfervaring
is niet nodig. Een schrijfcafé is
een plek waar mensen die van
schrijven houden elkaar kunnen ontmoeten. Schrijfcoach
met negen jaar ervaring zorgt
voor inspirerende opdrachten.
Voor meer informatie: www.
schrijvenbijdetalerie.jimdo.com
Nieuwe deelnemers kunnen
zich via ‘Contact’ op de website aanmelden.

Elke dag het laatste
regionale nieuws!

zie onze site:
meerbode.nl
facebook.com/

Doortrekken tramlijn naar
Uithoorn komt dichterbij
Uithoorn - De kogel is door de kerk
ook al is realisatie nog niet in beeld,
maar op voorhand heeft het Dagelijks Bestuur van de Stadsregio Amsterdam en de colleges van Burgemeester en Wethouders van Uithoorn
en Amstelveen ervoor gekozen om de
vernieuwde Amstelveenlijn t.z.t. door
te trekken naar het dorpscentrum
van Uithoorn. In deze voorkeursvariant voor wat de ‘Uithoornlijn’ wordt
genoemd, is het beoogde tracé de
oude spoordijk, gerekend vanaf de
Westwijk in Amstelveen, via de Legmeer richting busstation, waarbij de
eindhalte is voorzien in het dorpscentrum van Uithoorn, naast het
voormalige Spoorhuis (zie bijgaande
impressie). Dat werd dinsdag 31 mei
jl. bekendgemaakt door de voorzitter van de Stuurgroep Uithoornlijn en
portefeuillehouder Openbaar Vervoer
van de Stadsregio Amsterdam, Pieter
Litjens en wethouder Marvin Polak

van de gemeente Uithoorn. Een en
ander vond plaats tijdens een persbijeenkomst in Café Du Nord in het
Oude Spoorhuis.
Positieve neveneffecten
Wethouder Marvin Polak van Uithoorn zei over de keuze: “Het college van Burgemeester en Wethouders
vindt de Uithoornlijn een kans voor
Uithoorn en haar directe omgeving.
Daarmee houdt Uithoorn ook voor de
langere termijn goed en snel openbaar vervoer naar Amsterdam. Én het
maakt Uithoorn goed bereikbaar, zeker nu de tram in de gekozen voorkeursvariant tot het dorpscentrum
doorrijdt. Dat heeft weer positieve neveneffecten voor de ontwikkeling van
het dorp! We horen natuurlijk graag
de mening van onze inwoners over
de gekozen variant in de consultatieronde”. Van een aantal weet de wethouder dat al, vooral van degenen die

langs het toekomstige tramtracé wonen. Het laat zich raden wat hun gevoelens zijn bij het vernemen van hun
voorkeur voor de tram. Maar hetzelfde geldt voor bewoners die de tram
graag zien komen. Tijdens de consultatieronde kan men deze maand tot
en met 29 juni zijn/haar mening geven. Het liefst schriftelijk per e-mail:
uithoornlijn@stadsregioamsterdam.
nl. Belanghebbenden en belangstellenden – óók uit De Ronde Venen!
– kunnen maandag 13 juni a.s. van
17.00 tot 21.00 uur tevens de inloopbijeenkomst bezoeken in de Thamerkerk aan de Amsteldijk in Uithoorn
om te reageren op de keuzevariant.
Alle informatie over de onderzoeksrapporten die hieraan ten grondslag liggen, evenals een samenvatting daarvan is te vinden op www.
stadsregioamsterdam,nl/uithoornlijn.
Vervolg elders in deze krant.

Als kwAliteit
belAngrijk is!

OM eist tot negen jaar cel
wegens reeks overvallen

Wiegerbruinlaan 73, Uithoorn
(0297) 745 541

HARTELUST B.V.

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

Miele specialist

Eigen technische dienst

Op de foto een beeld van vorig jaar

Colijnlaan weer op de schop
Uithoorn - Vorige week heeft de
gemeente Uithoorn de bewoners
van de Colijnlaan per brief laten weten dat hun straat helaas weer opengebroken gaat worden. Vorig jaar zaten deze bewoners al maanden in de
troep door de aanleg van een nieuwe riolering en nu blijkt dat het bij
een groot deel niet goed is gebeurd
en de boel weer open moet. Vanaf heden gaat aannemer Fronik Infra

BV namens gemeente Uithoorn een
gedeelte van de in september tot december 2015 aangelegde hoofdriolering herstellen. In de brief biedt de
gemeente haar excuus aan aan de
bewoners en legt uit: “Door onvoorziene omstandigheden, noch door
schuld van Fronik Infra BV, noch
door schuld van de gemeente Uithoorn, is een gedeelte van het vuilen het regenwaterriool verzakt. Om-

dat de riolering hiermee niet voldoet
aan de kwaliteitseisen van de gemeente, die gesteld worden op een
levensduur van 40 jaar moet het riool
opgehaald worden. Het regenwaterriool wordt voorzien van twee extra
regenwateruitlaten naar het open
water. Het vuilwaterriool wordt vanaf
de Pr. Christinalaan (Colijnlaan huisnr. 2) tot ongeveer ter hoogte van
Colijnlaan 60 opgehaald.”

Wethouder handhaaft plan
ADVERTEREN? weren doorgaand verkeer
IN DE

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

Geen krant?

0297-581698

Uithoorn - Onlangs verliep de termijn waarop bewoners en andere belanghebbenden hun bezwaar
en/of zienswijzen konden indienen tegen de plannen van het college (lees Wethouder Polak) hoe dan
ook het doorgaande verkeer te gaan
weren dat vice versa via de Prinses
Irenebrug door het centrum van Uithoorn rijdt. Op het plan het stukje
N196 vanaf de brug tot aan de kruising met de Laan van Meerwijk tijdelijk opnieuw in te richten totdat
de verbouwing van het winkelcentrum Amstelplein daadwerkelijk van

start gaat, zijn net zoals de vorige
keer bezwaarschriften/zienswijzen
binnengekomen. Overigens zij opgemerkt dat de mogelijke herinrichting en technische uitvoering nog
steeds ten grondslag ligt aan het
plan van oktober 2014. Wethouder
Polak geeft desgevraagd aan dat er
57 bezwaarschriften zijn waarvan
de helft uniek is. Er zijn acht reacties waarvan de tekst precies gelijk
is aan dat van het Wijkcomité Amstelhoek, een loonwerkbedrijf heeft
een reactie ingestuurd waarvan er
17 identiek zijn, 7 bezwaren zijn er

van inwoners van Uithoorn, natuurlijk ook die van de gemeente De
Ronde Venen, enzovoort. “Waar wij
als college op teruggekomen zijn
is het Onttrekkingsbesluit van destijds. Wat we nu hebben gedaan is
een Verkeersbesluit genomen puur
gericht op de tijdelijke situatie als
die er komt. Dat heeft nog niets te
maken met wat we hier uiteindelijk
willen gaan doen omdat dit nog onduidelijk is. We hebben onze ideeën
er wel over maar hoe het er precies
gaat uitzien weten we niet.
Vervolg elders in deze krant.

Regio – Dinsdag 31 mei jl. heeft
het openbaar ministerie (OM) in
Amsterdam celstraffen tot negen
jaar geëist tegen zes verdachten.
Het OM verwijt hen afgelopen zomer een reeks overvallen te hebben gepleegd in Aalsmeer, Amstelveen, Uithoorn, Hoofddorp en
Bennebroek. In de maanden juni en juli 2015 zouden zij in wisselende samenstelling een woning in
Aalsmeer, een tankstation in Amstelveen, tweemaal hetzelfde tankstation in Bennebroek en een supermarkt in Uithoorn hebben overvallen. Ook worden ze verdacht van
een poging overval op een snackbar
in Amstelveen en van een poging
overval op een videotheek in Hoofddorp. De vijf mannen en één vrouw
die in leeftijd variëren van 20 tot 23
jaar zijn afkomstig uit Amsterdam,
Amstelveen en Hoofddorp.
“Er is sprake van een reeks overvallen, gepleegd in een korte perio-

de, die wordt gekenmerkt door toenemende ernst en brutaliteit”, aldus
de officieren in hun requisitoir. “Bij
het plegen van deze overvallen hebben de verdachten nauw samengewerkt en zijn zij geraffineerd en met
een zekere mate van professionaliteit te werk gegaan. Zij hebben gebruikgemaakt van een wapen en
gezichtsbedekking.
Steeds nadat zij met succes een
overval hadden gepleegd, hebben
de verdachten op korte termijn besloten om een volgende overval te
plegen. Soms zelfs nog op dezelfde dag. Geldgewin was de motivatie. Was er niet genoeg opbrengst,
dan werd gezocht naar een volgend
slachtoffer. De wijze waarop al deze
verdachten zich hebben opgesteld,
geeft blijkt van een bepaalde mate van onoverwinnelijkheid of onaantastbaarheid. Dit rekenen wij de
verdachten ernstig aan.”
Vervolg elders in deze krant.
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INFORMATIEF
DoktersDiensten
Spoedgevallen overdag via
eigen huisarts en dan toets 1.
Spoedgevallen avond/nacht/
weekenden via huisartsenpost
Ziekenhuis Amstelveen,
tel. 020-4562000.
APotHeek
Apotheek Thamer Heijmanslaan 5
Uithoorn, tel. 0297-562851
Apotheek Boogaard Amstelplein
27 Uithoorn, tel. 0297-566886
DierenHULP
Dierenambulance, tel: 0653315557.
DierenArtsen
Dierenarts Annemieke Calis
Oranjelaan 32A, 1421 AK Uithoorn,
tel. 0297-565989
Dierenartsenpraktijk UithoornAalsmeer, Marijnenlaan 46, 1421
NH Uithoorn, tel: 0297-560627.
brAnDweer & PoLitie
Brandweer, tel. 020-5556666.
Politie, tel: 0900-8844.
sLAcHtofferHULP
info: 0900-0101.
www.slachtofferhulp.nl

PsycHoLogiscHe
HULPverLening
Praktijk voor Eerstelijnspsychologie Nes a/d Amstel
Mw. drs. C. de Klerk,
gezondheidszorgpsycholoog
(BIG geregistreerd)
tel. 0297-582706 / 06-44222810
psychoprakt@hetnet.nl
www.psychoprakt.nl
Eerstelijnspraktijk voor
Psychologische Zorg
Mw. drs. FMP van Dijk,
Aanmelding: 088-5808000
De Stroom, praktijk voor
psychotherapie en coaching
Mw. M. Eringa,
Integraal Therapeut
0297-267960, www.destroom.info
ELIAGG Uithoorn
Psychotherapeut Dr. R.J. Filius
Ondernemingsweg 230,
1422 DZ Uithoorn, 0297-569544
www.eliagguithoorn.nl
Psychologen Uithoorn
Praktijk Van ‘t Hoff, 06-51994830
Biedt behandelingen aan
kinderen, jongeren, volwassenen,
ouders en gezinnen
Praktijk Klerks, 06-40418725
GZ-psycholoog BIG. Behandelaanbod o.a. CGT, EMDR, ACT,
mindfulness, muziektherapie
Pr. Margrietlaan 86c Uithoorn,
www.psychologen-uithoorn.nl

Open Dag
“Het VerkeersCollege”
De Ronde Venen - Het VerkeersCollege verzorgt op zaterdag 25 juni weer de jaarlijkse Open Dag
in Mijdrecht. “Het VerkeersCollege” heeft meerdere vestigingen in
de regio De Ronde Venen, Woerden, Nieuwkoop en Aalsmeer. En
beschikt daarbij over 15 lesauto’s,
Bromfietsen, Motoren een BE combinaties en een Vrachtauto combinatie. Voor al uw rijbewijzen en theorieopleidingen bent u hier dus aan
het juiste adres. Wilt u kennismaken
met Het VerkeersCollege en de instructeurs of heeft u altijd al eens
een rondje met een vrachtauto of
motor willen rijden dan is zaterdag
25 juni uw kans.

2todrive (16,5 jaar B rijbewijs) en de
code 95 (nascholing chauffeurs).

Kom gezellig langs voor een gratis rijtest met de auto, BE, motor of
bromfiets. Maak vast GRATIS de
eerste km’s en ontvang daarna een
opleidingsadvies. Ook kunt u, uw
theoriekennis toetsen over de nieuwe verkeersregels. Natuurlijk kunnen zij daarbij ook al uw vragen beantwoorden over:

Komt u ook even langs? De koffie en
de instructeurs staan voor u klaar!
Op Zaterdag 25 juni van 10.00 uur
tot 16.00 uur. Bij “Het VerkeersCollege” aan de Diamant 6 in Mijdrecht
(naast het VLC). Zie ook de website voor meer informatie: www.verkeerscollege.com of bel met: 0297250 638.

Deze Open Dag hebben zijn er speciale Kortingsacties voor de auto,
motor, bromfiets en Rijsimulator !!!
Deze open dag zullen ook verschillende relaties van Het VerkeersCollege aanwezig zijn. (autobedrijf v.
Rijn, Roke, VVN, Schadenet Kranenburg, Jongerenwerk De Baat)
U kunt deze dag ook meedoen aan
een skelterrace (voor jong en oud)
of een rit met een lesauto maken
waarbij u via een bril ervaart wat er
gebeurt als u gedronken heeft. Genoeg te doen voor iedereen. Zowel
jong als oud.

Word Slootjesexpert tijdens
de IVN Slootjesdagen
Regio - Weet jij wat er allemaal
bij jou in de sloot leeft? Kom alles
te weten over het waterleven en de
waterkwaliteit in de Nederlandse
sloten tijdens de IVN Slootjesdagen!
Ga onder begeleiding van een Natuurgids van IVN De Ronde Venen &
Uithoorn op ontdekkingsreis in een
sloot in de buurt op zaterdag 11 juni
2016. Kinderen van 4 tot 12 en hun
(groot)ouders kunnen hieraan deelnemen. Deze gratis ontdekkings-
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Verschijnt woensdag
EditiE 3:
Uithoorn, dE KwaKEl,
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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
129e jaargang
oplagE: 14.900
ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren
op artikelen of zijn mening te geven
op ontwikkelingen die spelen binnen de gemeente. Uw ingezonden
brief dient echter ondertekend te
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 beschikbaar wordt gesteld aan derden.
Dus ook niet per e-mail, fotokopie
of anderszins zonder uitdrukkelijke,
schriftelijke toestemming van de
uitgever!

www.mEErbodE.nl

reis start om 13.30 uur in het Wickelhofpark in Mijdrecht, bij ingang
De Walstro. De waterexcursie duurt
ongeveer twee en half uur. Midden
in het park zie je de IVN-vlag staan:
daar is de verzamelplek. Tijdens de
excursie ontdek je de onderwaterwereld van de sloot. Je gaat beestjes vangen en op naam brengen en
gebruikt daarbij een zoekkaart waterdiertjes. Er is een gratis slootbingo waarmee je een prijsje kan winnen. Vergeet niet om je laarzen aan
te trekken! Enthousiast geworden?
Lees dan meer op de afdelingswebsite en meld je aan via het speciale aanmeldformulier, zie: https://
www.ivn.nl/afdeling/de-ronde-venen-uithoorn/activiteiten/waterexcursie-slootjesdag-2016 of geef je
op bij Cindy Raaphorst per e-mail:
j.mariaraaphorst@hotmail.com.
Ben je nieuwsgierig naar IVN Slootjesdagen in de rest van Nederland?
Op https://slootjesdagen.ivn.nl vind
je een overzicht van alle locaties.

Weekagenda
Vita Welzijn
wijksteunpunt Bilderdijkhof
Bilderdijkhof 1 Uithoorn
0297 567 209,
www.vita-amstelland.nl
Vita restaurant
U kunt op elke maandag,
woensdag en vrijdag genieten
van een warme maaltijd (tijd:
12.00 tot 13.00 uur). De warme
maaltijd wordt verzorgd door
’t Oventje en vindt plaats in de
Bilderdijkhof. Elke week hebben
we een andere menukaart.
Als u last heeft van een allergie
laat dit ons van te voren weten
en wij zorgen voor een aangepaste maaltijd. Kosten bedragen
5,- per maaltijd.
Spellenmiddag en kleuren
Op vrijdag 3 juni, aanvang 13.30
Iedere dinsdag van de maand
(behalve de 2e dinsdag van de
maand) kunt u tussen 13.30 en
16.00 uur in de Bilderdijkhof terecht om met elkaar een spel
te spelen: rummikub, canasta,
trio Minos, sjoelen en nog veel
meer! U kunt zelf uw spel uitkiezen. Kosten zijn 1,- exclusief koffie of thee. Ook kunt u
komen kleuren bij ons. Leeftijd
maakt niet uit en de kosten voor
deze middag zijn 1,- inclusief
kleurmateriaal en papier.
Huiskamergroep – welkom
Deze groep ouderen ontmoet
elkaar op woensdag van 10.00
– 13.00 uur. Wees welkom om
een keer deze ochtend te ervaren. Gezamenlijke koffie drinken, spelletjes doen en van een
lunch genieten zijn vaste onderdelen van het programma. Kosten van deze ochtend 6,-.

Geen krant?

0297-581698

OM eist tot negen jaar cel
wegens reeks overvallen
Vervolg van de voorpagina.
Bij de meeste overvallen werd gebruik gemaakt van een zilverkleurig pistool, werd het geld in een
plastic tas gestopt, droegen de daders een zwarte pet en grijs/zwarte werkhandschoenen en verplaatsten ze zich in een zwarte BMW. Bij
vrijwel alle overvallen is er eerder
op de dag al contact geweest tussen de verdachten, live of telefonisch via whatsapp. Er was duidelijk sprake van samenwerking, zowel bij het beramen van de overvallen als bij het verdelen van de
buit. “De verdachten waren voor, tijdens en na de overvallen steeds op
de hoogte van wat er ging gebeuren en hebben daar, ieder op hun
eigen manier, een significante bijdrage aan geleverd’, aldus de officieren in hun requisitoir. De politie
is de verdachten op het spoor gekomen dankzij het signalement van
een van hen. Vervolgens leidden onderzoek van de telefoons en onderzoek van verschillende camerabeelden naar de overige verdachten. Afgelopen juli werden eerst drie van
de zes verdachten door de politie
aangehouden. Vervolgens, toen een
van de overige verdachten onder de
tap stond, werd duidelijk dat hij van
plan was opnieuw een overval te
plegen. De politie kon de volgende
dag nog twee verdachten op heterdaad aanhouden. Drie van hen zitten sindsdien in voorlopige hechtenis. De zesde verdachte werd in januari 2016 aangehouden, sindsdien
zit ook hij in voorlopige hechtenis.
In korte tijd zijn vele slachtoffers gemaakt. De officieren: “De verdachten hebben gedreigd met een vuur-

wapen. Bij de slachtoffers bestond
steeds een enorme angst dat dit
vuurwapen ook gebruikt zou worden. De slachtoffers konden niet
zien dat het geen echt vuurwapen
was. Dat het achteraf geen echt
vuurwapen bleek te zijn, maakt dus
niet uit voor de impact. Het enkele
feit dat de slachtoffers allemaal hun
geld en/of spullen hebben afgegeven is daarvan het levende bewijs.
Deze confrontatie is voor hen onuitwisbaar.”
Voordat de officieren hun strafeis
formuleerden, legden ze uit dat het
OM ook een signaal aan de samenleving wil afgeven. “Gevoelens van
onveiligheid, angst en verdriet overheersen bij diegenen die overvallen
zijn. Het OM kent een strafvorderingsrichtlijn voor overvallen, maar
‘voor zulke ernstige feiten gepleegd
in zo’n kort tijdbestek’ bestaan geen
aparte richtlijnen. “Dit is zo buitensporig veel en heftig dat enkel
maatwerk kan worden toegepast.”
De 23-jarige verdachte uit Amsterdam, die volgens het OM een leidende en sturende rol vervulde,
hoorde vandaag een onvoorwaardelijke celstraf van negen jaar tegen
zich eisen. De officieren eisten tegen twee 20-jarige mannen uit respectievelijk Hoofddorp en Amstelveen een onvoorwaardelijke celstraf van acht jaar. Tegen een 20-jarige man uit Hoofddorp werd zes
jaar onvoorwaardelijk geëist. Tegen
de 20-jarige vrouw uit Amstelveen
eiste de officieren vier jaar cel waarvan één jaar voorwaardelijk en een
20-jarige man uit Amstelveen hoorde een taakstraf van 240 uur en een
voorwaardelijke celstraf van acht
maanden tegen zich eisen.

Column 12

DaarOM
Door Willem Nijkerk

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

Foto: Loes van der Meer

02 Nieuwe Meerbode

Wat is de positie van het
slachtoffer in het strafproces?
“De confrontatie is voor hen onuitwisbaar”, zei de officier van justitie tijdens de rechtszitting over
de slachtoffers van een serie overvallen - onder meer in een woning
in Aalsmeer en een supermarkt in
Uithoorn. Afgelopen week eiste
het Openbaar Ministerie tot negen jaar cel tegen zes verdachten.
Zij bedreigden hun slachtoffers
steeds met een vuurwapen, waarna de slachtoffers - in de angst dat
ze neergeschoten zouden worden
- hun geld en spullen gaven. Achteraf bleek het om een nepvuurwapen te gaan, maar dat maakt
voor de impact van de daad op
het slachtoffer geen verschil: ze
konden namelijk niet zien of het
om een echt vuurwapen ging.
Niet alleen de verdachten stonden tijdens deze zitting dus centraal, maar ook de slachtoffers.
De aandacht voor het slachtoffer
in het strafproces is de laatste tijd
toegenomen.
Onze ideeën over hoe we als
overheid verantwoordelijk zijn
voor slachtoffers, zijn de afgelopen decennia aan het veranderen. Tot ongeveer de jaren 80 had
het slachtoffer maar een kleine
rol in het strafproces. Het slachtoffer had geen rechten, maar wel
de plicht om aangifte te doen of
een getuigenis af te leggen. Nu
vinden we dat de overheid er niet
alleen in moet investeren dat een
dader stopt met het plegen van
misdrijven. Ook moeten we kijken hoe we het slachtoffer kunnen helpen om de draad van het
leven weer op te pakken. We willen voorkomen dat een slachtoffer nog meer leed wordt aangedaan door hem onrechtvaardig te
behandelen tijdens de strafzaak.

Dat geldt niet alleen voor het OM,
maar ook voor de politie en de
rechtspraak.
Daarvoor zijn verschillende zaken
in het leven geroepen. Een slachtoffer kan bijvoorbeeld emotionele en juridische ondersteuning
krijgen van Slachtofferhulp Nederland. Daarnaast zijn veel rechten van het slachtoffer vastgelegd
in de wet: hij kan onder meer zijn
schade verhalen op de dader, zich
laten bijstaan door een (gespecialiseerde) advocaat, en in sommige gevallen kan hij het woord voeren tijdens een strafzitting. Ook
heeft het slachtoffer recht op het
ontvangen van informatie over de
strafzaak, zoals de datum van de
rechtszitting en de uitspraak van
de rechter. Een speciaal loket, het
Slachtofferloket, houdt het slachtoffer - als hij dat wenst - hierover
op de hoogte.
Allemaal positieve ontwikkelingen dus, maar daarmee zijn we
er nog niet. Op dit moment worden in de Eerste en Tweede Kamer een aantal wetten opgesteld,
die de positie van het slachtoffer
nog steviger maken. Dat betekent
trouwens niet dat we als overheid
het leed van een slachtoffer helemaal kunnen wegnemen, of alle
criminaliteit kunnen voorkomen.
Hierover moeten we realistisch
zijn. Wat we wel kunnen doen, is
het slachtoffer erkennen, informeren, beschermen en ondersteunen. Bovendien mag de balans in het strafproces niet helemaal in de richting van het slachtoffer verschuiven, ten koste van
de verdachte. De verdachte en
het slachtoffer hebben per slot
van rekening allebei rechten die
we moeten respecteren.

Colette Wickenhagen leidt
Jam Session bij Chazz
Regio - Zaterdag 25 juni Chazz is
het jazz evenement in De Hoef voor
het goede doel met fantastische vocalisten en instrumentalisten. Bij de
Jam Session treden vier bijzondere
solisten op. Een van hen is Sébastienne, een jonge vocaliste die heeft
deelgenomen aan The Voice of Holland. Ze schrijft haar eigen muziek
en heeft liefde voor jazz. Twee jaar
geleden deed ze mee aan de Chazz
workshop en maakte toen indruk op
het publiek. Een andere jonge musicus is Boet die als zesjarige bij een
wedstrijd de langste toon op een
trompet kon blazen. Daarmee won
hij gratis trompetlessen. En zo is zijn
muzikale carrière begonnen. Boet
houdt van verschillende muziekstijlen, maar zijn grote liefde ligt bij
de jazzmuziek. De andere solisten,
Robbert Tuinhof en Colette zijn zeer
ervaren musici die al heel wat jaren
in diverse gerenommeerde ensembles spelen. Robbert als saxofonist
en Colette als jazz zangeres. Over
hen kun je zeggen, dat ze ‘muziek’

Leerlingen van O.B.S De Kajuit naar Studio Snugger

zijn. Ze hebben gespeeld en gezongen ‘all over the world’, van Kenia tot
Bahrein en op tournee in Rusland.
Colette treedt al jaren op bij Chazz
en bij deze Jam Session heeft ze de
leiding.
De Jam Session bij de 11e editie van
Chazz is van 18.15 uur tot 19.30 ingepland. De solisten worden begeleid door een combo op piano, bas
en drums. Sommige leden van het
combo zijn al vaker bij Chazz geweest. Nu dus bij de Jam Session, waar muzikanten bij elkaar komen om samen muziek te maken,
zonder dat ze van tevoren hebben
gerepeteerd. En dat gaat fantastisch goed worden. Kom dus zaterdag 25 juni naar Chazz, het jazz evenement voor het goede doel. Van
15.30 tot 22.30 uur in de tuin van
Stroomzicht, Westzijde 50, 1426 AT
De Hoef. Kaarten kosten in de voorverkoop 15,00 en aan de tuin 20,00.
Te bestellen via www.Chazz.nl en te
koop bij de boekwinkels in De Ronde Venen en Uithoorn.
Uithoorn - Op vrijdag 3 juni jl. zijn
de leerlingen van de groepen 4, 5
en 6 van De Kajuit met een dubbeldekker naar Studio 21 in Hilversum
geweest. Daar mochten zij aanwezig zijn bij de opname van Studio
Snugger. Dit is een showprogramma dat op zoek gaat naar antwoorden op prangende vragen van kinderen tussen de 8 en 10 jaar. De
talkshow zit vol leuke en leerzame
rubrieken over boeiende onderwerpen en weetjes. De leerlingen zaten
voornamelijk te kijken als publiek,
maar op een paar momenten deden
zij ook actief mee. Voor de kinderen
was het wonderbaarlijk om te zien
hoe een show, die ze normaal alleen
op televisie zien, nu daadwerkelijk gemaakt wordt. Het was iets om
nooit meer te vergeten: al die cameramensen, de presentator, de verschillende acteurs, de belichting en
de productiemedewerkers. De leerlingen hopen gauw te horen wanneer het uitgezonden wordt!
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Weekmarkt misschien
naar Amstelplein
Uithoorn - Het verhaal doet de ronde dat de weekmarkt die op woensdag achter de Coop aan de Prinses
Irenelaan zijn standplaats heeft, zou
moeten verkassen mocht er sprake zijn van een (tijdelijke) herinrich-

ting van het stukje Koningin Máximalaan tussen de Dorpsstraat en
de kruising met de Laan van Meerwijk. “Nee, dat klopt niet. De marktkooplieden hebben zelf gevraagd of
ze kunnen verhuizen naar een an-

dere standplaats”, vertelt wethouder Marvin Polak (Economische Zaken, detailhandel en Winkelcentra).
“Vroeger was de weekmarkt op de
locatie waar nu de Waterlijn is. Dat
is nu niet meer mogelijk. Daarom is

destijds voor de locatie op het parkeerterrein achter de Coop gekozen. De verhuizing van de weekmarkt is niet afhankelijk van de tijdelijke inrichting van het weggedeelte. In feite kan die er gewoon
blijven. Maar de marktkooplieden
hebben aangegeven er weg te willen omdat er onvoldoende ‘aanloop’
is. Ook omdat men bij slecht weer
in de plassen staat, het is nu eenmaal niet ingericht als een wandelgebied. Men wil daar dus weg. Zelf
wil ik graag de weekmarkt behouden voor Uithoorn want ik zie die
als een verrijking en aanvulling op
ons winkelbestand hier. Waar dan
naartoe? Ik zou ze het liefst naar
het Amstelplein hebben achter het
winkelcentrum. De vraag is of dat
past. Wij zijn met de marktkooplieden druk in de weer en er is laatst
een proefopstelling geweest. Daar
is nog geen uitslag over of dit al dan
niet is bevallen. Past de weekmarkt
op het plein dan wordt dat de nieuwe standplaats. Wanneer dat zal zijn
is nog niet bekend. Past het niet dan
gaan we kijken wat we dan kunnen
doen”, aldus wethouder Polak. Geluiden van de winkeliers op het Amstelplein zijn positief. Zij willen de
markt graag op het plein achter het
winkelcentrum hebben. Dat geeft
ook voor hen meer aanloop. In elk
geval moet dan nog wel even bekeken worden of de huidige eindhalte
van de bus ter hoogte van modehuis
Blok aansluit op de plannen.

Wethouder handhaaft plan weren
doorgaand verkeer
Vervolg van de voorpagina.
Dan kan je ook geen volgende beslissing nemen,” meent Polak.
De ondernemers op en rond het
Amstelplein zijn vooralsnog niet blij
met de andere instelling van het
verkeerslicht tussen de Dorpsstraat
en de Schans.
Daardoor ontstaan vaak lange files.
De wethouder: “Ik vraag mij af waar
dat idee vandaan komt. Er is hier
een werkgroep dorpscentrum, daar
nemen veel ondernemers aan deel.
Elk dingetje wat hij hier doen wordt
met hen besproken en ze staan er
achter. Overigens, toen de Vrouwenakkerse brug gestremd was hebben
wij het verkeerslicht weer tijdelijk
aangepast om filevorming tegen te
gaan. Toen het werk klaar was hebben we het weer teruggeschroefd,
zij het niet zo krap als we het voor
die tijd gedaan hebben.
De afspraak die we met de ondernemers hebben gemaakt en waar
ik zelf ook achter sta is dat we het
verkeer moeten knijpen om de leefbaarheid en de veiligheid te verbeteren.
Duurt lang
Het idee erachter is dat men vanzelf gaat zeggen ‘het duurt mij te
lang’ en rij in het vervolg wel over
de N201 buiten Uithoorn om, wat

ook de bedoeling is. Dat heeft echter tijd nodig voordat dit besef er is.
De tijdelijke (her)inrichting zou pas
mogelijk zijn als alle bezwaarschriften afgehandeld zijn.
De mensen die bezwaar hebben
aangetekend krijgen t.z.t. een brief
met het antwoord daarop.
De commissie die alle bezwaarschriften moet beoordelen, gaat die
op 23 juni in behandeling nemen.
Dat geldt ook voor ons verweerschrift.
Op basis van wat de commissie adviseert gaan wij als college kijken
wat we ermee gaan doen. Het college kan op basis van de uitspraak
van de commissie een ‘beslissing op
bezwaar’ maken. En daar kan men
dan weer tegen in beroep gaan,”
legt Polak uit. “Maar de ideeën die
er zijn om tijdelijk en op den duur
definitief het doorgaande verkeer
door het centrum te weren blijven
overeind.
Als we te zijner tijd willen aangeven op de N201 dat vrachtverkeer
niet meer via de Irenebrug door het
dorp kan gaan, bijvoorbeeld bij de
kruising met de Tienboerenweg,
wordt dat met verkeersborden aangegeven. Wij hebben de provincie
Utrecht gevraagd of men ons daarbij zou willen helpen dat te realiseren en dat was geen probleem.” Aldus de wethouder.

Ans de Meulmeester
50 jaar lid van Maskerade

Uithoorn - Uithoorns Toneelgroep
Maskerade heeft het 50-jarig jubileum van Ans de Meulmeester gevierd. Ans werd als 16-jarig meisje
lid van de Toneelgroep, een vereni-

ging die zelf inmiddels 52 jaar bestaat. Zij werd onverwachts thuis
opgehaald met een serenade aan
haar deur. Vervolgens werd zij opgewacht door leden, partners en fa-

milie en werd ze, ondanks de kletterende regen, flink in het zonnetje
gezet! De voorzitter hield een waardige speech, ze kreeg bloemen, cadeaus, een feestelijk lied, er was
een ‘Ans-Quiz’ en een sketch. Dit
alles onder het genot van een hapje en drankje. Ans heeft in de afgelopen halve eeuw veel voor Maskerade betekend. Uiteraard heeft ze
veel verschillende rollen met succes
gespeeld. Van Molière en Shakespeare tot Alan Ayckbourne, kinderstukken, serieus, komisch, cynisch, dramatisch; Ans kan het allemaal. In 50 jaar heeft Ans veel zien
gebeuren, leden kwamen en leden
gingen, maar velen bleven ook. Ans
de Meulmeester is één van de leden
met hart voor de vereniging Maskerade. Ook Nel Dubelaar vierde 2 jaar
geleden reeds haar 50-jarig jubileum en er komt nog een aantal jubilea aan. Een ‘grijze’ vereniging is de
toneelgroep echter allerminst. Met
een flinke jonge aanwas is Maskerade een gezonde vereniging
met leden in alle leeftijden. Ans de
Meulmeester wordt niet alleen als
actrice gewaardeerd, ze heeft in de
loop der jaren haar stempel ook gedrukt op de vereniging door in verschillende commissies plaats te nemen. Ans is jarenlang grimeuse en
souffleuse geweest, ze zat in de artistieke commissie en heeft tal van
feestjes georganiseerd. Deze keer
was het feestje voor haar georganiseerd met Ans zelf als stralend middelpunt.

KnA

Gerda

Middelbare
Muziek
Meester

(begonnen op 34 jarige leeftijd)
Muziekvereniging KnA is een project begonnen voor 40, 50 en 60 plus.
Het KnA orkest hoort erg vaak na een concert opmerkingen als:
- Wat lijkt het me toch leuk om ook een instrument te kunnen spelen
- Jammer dat ik dat als kind nooit geleerd heb
- Ik ben nu te oud om nog een instrument te leren spelen
- Ik zou het wel willen, maar het lijkt me zo moeilijk om noten te leren
lezen
Deze week een interview met Gerda Blom (60). Het bewijs dat je op latere leeftijd nog prima een instrument kan leren spelen en tot op zeer
late leeftijd kan blijven doen.
Op welke leeftijd ben je begonnen met muziek maken?
Ik was 34 jaar toen ik begon. Mijn broer speelde al bas en op een open
dag van de muziekvereniging wilde ik wel eens saxofoon proberen te
spelen. Maar daar kreeg ik helemaal gen geluid uit! Er lag daar ook
een bugel en daar kreeg ik wel geluid uit. Na een jaar lesnemen was ik
overgestapt op trompet en kon ik in de groep meespelen.
Wat vond je het moeilijkst van het leren spelen op trompet?
En wat het leukst?
Een mooie klank uit een instrument krijgen vond ik het moeilijkst. Dat
vergt veel oefening, maar dan wordt de klank steeds mooier. Het leren op zich ging sneller dan ik had gedacht op mijn leeftijd toen. Ik kon
geen muziek lezen, maar dat ging ook best snel. In een groep muziek
maken is zo veel leuker dan in je eentje. Ineens komt dat melodietje
wat jij speelt samen met de andere instrumenten en dan ben je echt
muziek aan het maken.
Wat vind je het leukst aan muziek maken?
Grappig genoeg vind ik alle muziek wel mooi, het roept steeds verschillende emoties op. Of het nou klassiek, jazz of popmuziek is, het maakt
me niet uit. Op een zeker moment hoor je in het orkest de balans ontstaan en gaat alles mooi klinken. Dat is altijd een erg mooi moment. En
na het concert gaan we weer nieuwe muziek repeteren.
Hoe lang blijf je dit nog doen?
Zo lang ik nog kan blijven blijf ik spelen. Ik ben geen ster, maar dat
maakt me niet uit. De sociale contacten van de vereniging vind ik ook
erg leuk. Jong en oud door elkaar heen vind ik ook een mooie combinatie. Ik kijk iedere week weer uit naar de repetitie en de concerten
zijn ook altijd erg leuk. Muziek maken is voor mij een belangrijke uitlaatklep.
Wilt u meer informatie over dit project, of speelt u wellicht al een
instrument en bent u geïnteresseerd in meespelen in het orkest?
Neem dan contact op via kna.secretariaat@gmail.com.

Vrouw zwaargewond na
ongeluk met scootmobiel

Duivensport

Regio - Zaterdag werd zondag, omdat het weer in Frankrijk niet goed
was .Ze werden zondag om 1uur.
Gelost met NNO wind. De vlucht
was 198 km lang en er deden 9
deelnemers en 356 duiven aan mee.
Voor de duiven was dit een moeilijke
vlucht, vooral door de warmte.
De eerste duif werd geklokt door
Bosse en ZN om 15.51 uur. De
tweede duif werd geklokt door H.
Half om 15.56 uur en de derde duif
werd geklokt door R. den Boer om
15.57 uur. Als het goed is hebben
we deze week de eerst fond vlucht
hopen we.
UITSLAG Menen
• Bosse en zn
• H. Half
• R. den Boer
• H. Hendriks
• Th. Kuylenburg
• H.C. Pothuizen
• K. Roelofsen
• M. v/d Hoort

Uithoorn – Vorige week omstreeks
14.10 uur is er een ongeval gebeurd
met een scootmobiel. Het ongeluk
gebeurde op het fietspad langs de
N196 in Uithoorn. Door nog een onbekende reden is de vrouw met haar
scootmobiel van een talud afgegleden en kwam vervolgens het water in. De hulpdiensten rukten massaal uit waaronder meerdere brandweerwagen uit de regio en de traumahelikopter uit Amsterdam.
Uiteindelijk is de traumahelikopter
afgemeld. De vrouw is met spoedbegeleiding van de politie zwaargewond afgevoerd naar het ziekenhuis. De brandweer heeft met behulp van een kraan de scootmobiel
uit het water getakeld. De politie-

woordvoerder kon nog niet vertellen
wat er precies is gebeurd. De politie
doet onderzoek.
Door het ongeval was de N196 in
beide richtingen afgesloten voor al
het verkeer. Tijdens afzetting wilde
een buschauffeur keren op de weg,
maar dat mislukte. De bus knalde
met een vaart tegen een boom aan.
De chauffeur stond overdwars missen op de weg en zat met zijn banden vast in het gras. De chauffeur
bleef ongedeerd , de brandweer die
terplaatste was bij het eerder ongeval heeft de lijnbus weer op de weg
getakeld
Foto: Davey Photography /
Davey Baas
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Doortrekken tramlijn
naar Uithoorn
komt dichterbij
Inpassing trambaan tussen Burg. Kootlaan en Weegbree met 2 m hoog scherm

Met verkeerslichten beveiligde kruising trambaan bij de Randweg

Eindhalte Oude Spoorhuis met een indruk van de fietsenstalling

Plattegrond indeling eindhalte bij Oude Spoorhuis

Geplande tramlijn (rode lijn) met drie haltes
Vervolg van de voorpagina.
Voor reizigers in de regio rond Amsterdam zijn de veranderingen in het
openbaar vervoer de komende jaren
groot door de komst van de Noord/
Zuidlijn in Amsterdam en de wijzigingen in verbindingen die daaraan
gekoppeld zijn. Dit ongeacht de mogelijke komst van een tram naar Uithoorn. Daarnaast groeit de komende jaren het aantal reizigers, mede vanwege de geschatte toename
met 270.000 huishouders in de regio. Daardoor wordt het in de toekomst drukker op de wegen van de
zuidelijke corridor met als gevolg
dat rijtijden van bussen toenemen.
Als besloten wordt de Uithoornlijn
aan te leggen ontstaat een directe
tramverbinding vanuit het centrum
van Uithoorn via Amstelveen naar
station Amsterdam-Zuid. Op deze tramverbinding takken verschillende verbindingen aan, zoals bussen naar Schiphol en Bijlmer-Arena,
maar ook bijvoorbeeld de Noord/
Zuidlijn en tramlijn 5. Op hoogwaardige knooppunten kunnen reizigers
overstappen op openbaar vervoer
richting alle belangrijke bestemmingen.
Nieuwe HOV-as
De Uithoornlijn geeft de gemeente
het meest duurzame openbaar vervoer systeem dat ook in de toekomst
de meeste kans heeft behouden te
blijven. Met de Uithoornlijn ontstaat
een nieuwe Hoogwaardig Openbaar Vervoer-as (HOV-as), tussen
Uithoorn-Amstelveen-Amsterdam
waarbij de meeste reizigers snel en
betrouwbaar, soms met een extra
overstap, hun bestemming kunnen
bereiken. Het in stand houden van
de directe busverbinding met Amstelveen en Amsterdam is daarom
niet nodig. Wel blijven de busverbindingen met Hoofddorp-Aalsmeer,
De Ronde Venen-Wilnis en Alphen
aan de Rijn in stand, zij het in een
(beperktere?) vorm die afhankelijk
is van de (nieuwe) vervoersconcessie de komende jaren. In De Ronde
Venen al in december dit jaar, in Uithoorn vanaf een jaar later. De gebieden in Uithoorn die niet direct in de
nabijheid van de Uithoornlijn liggen,
zullen een reguliere busverbinding

behouden. Maar wel in overeenstemming met de OV-concessie van
de vervoerder. Volgens de Portefeuillehouder openbaar vervoer Stadsregio Pieter Litjes wordt met het doortrekken van de Amstelveenlijn naar
het centrum van Uithoorn een toekomstbestendige,
hoogwaardige
ontsluiting van de regio gerealiseerd
die een snelle en betrouwbare verbinding vormt met Amsterdam. Als
besloten wordt de Uithoornlijn aan
te leggen ontstaat een directe tramverbinding vanuit het centrum van
Uithoorn via Amstelveen naar station Amsterdam-Zuid. Daarop takken
verschillende busverbindingen in
oost-west richting aan. Naar de mening van vier betrokken overheden,
t.w. de provincie Noord-Holland, de
Stadsregio en de gemeenten Amstelveen en Uithoorn, biedt de aanleg van de Uithoornlijn de garantie
op behoud van een goede kwaliteit
van het openbaar vervoer in de regio
ten zuiden van Amsterdam.
Bezuinigingen
De keuze voor een tram naar Uithoorn is in beginsel terug te voeren
op de bezuinigingen die het rijk oplegt aan het openbaar vervoer (ook
de Stadsregio krijgt minder financiële middelen), maar wel een beter en
efficiënter OV wil realiseren…. Om
die reden is een groot aantal varianten voor een hoogwaardig openbaar vervoer (HOV) onderzocht in
de regio Amsterdam-Meerlanden
waartoe ook Uithoorn behoort. Tevens waar er bespaard kan worden,
of andere (slimme en snelle) routes in beeld zijn om de doorstroming
te bevorderen en niet in de laatste plaats het effect van de Noord/
Zuidlijn (metro) in Amsterdam als
die eind 2017 begin 2018 in gebruik
wordt genomen. Dat laatste wordt
het hart van het OV-netwerk in Amsterdam met Station Zuid als belangrijkste station voor alle OV routes en aantakkingen van en naar de
zuidelijke corridor. Kortom, het OV
plan van en naar Uithoorn staat niet
op zichzelf, maar maakt deel uit van
een groter gebeuren. Een en ander
is verwoord in de Lijnenvisie 2018.
Kosten
Uit een Maatschappelijke Kosten

Baten Analyse (MKBA) is gebleken
dat een tram naar Uithoorn niet alleen een goede vervoerskwaliteit
oplevert, maar bovendien de grootste bijdrage levert aan de bezuinigingsdoelstellingen. Om die reden
is toen een aantal tramvarianten bekeken en nader onderzocht. Daaruit
is nu de voorliggende variant gekozen met drie haltes Aan de Zoom,
het busstation en de eindhalte bij
de stationsstraat achter het Oude
Spoorhuis. Een geopperde variant
om als eindhalte het Shell tankstation op de Zijdelweg nabij de N201
te kiezen bleek geen haalbare variant te zijn.
De kosten voor de aanleg van het
tracé Uithoornlijn inclusief haltes en
bijbehorende voorzieningen worden
geschat op rond 60 miljoen euro.
Van die kosten neemt Stadsregio 95
procent voor haar rekening. De overige 5 procent komt voor rekening
van de Provincie Noord-Holland en
de twee deelnemende gemeenten.
Stadsregio is dus de grootste investeerder.
Inpassingsontwerp
Parallel aan het onderzoek naar
openbaar vervoer is een inpassingsontwerp van het tramtracé gemaakt.
In het inpassingsontwerp is gekeken naar een goede en veilige inpassing van de trambaan met modern trammaterieel, inclusief de haltes en de benodigde parkeervoorzieningen voor fiets en auto. Daarin spelen allerlei aspecten en belangen een rol, zoals effecten voor
de direct aanwonenden, veiligheid,
technische randvoorwaarden en
beschikbare ruimte. Na een besluit
over het al dan niet aanleggen van
de Uithoornlijn, wordt in de uitwerkingsfase de inpassing verder uitgewerkt. Het college van B&W vindt
de komst van de Uithoornlijn een
kans voor Uithoorn en haar directe omgeving. Een tram geeft de gemeente het meest duurzame openbaar vervoer systeem dat ook in de
toekomst de meeste kans heeft behouden te blijven. Ook verwacht het
college dat de tram positieve neveneffecten voor de gemeente oplevert,
bijvoorbeeld op het woon- en ondernemingsklimaat en de toeristische aantrekkelijkheid.

Kans voor Uithoorn
Een tram is een hoogwaardige openbaar vervoer verbinding. Duidelijk is
dat dit gunstig is voor de structurele bereikbaarheid en de kwaliteit
van het openbaar vervoer van Uithoorn. Daarnaast kan de komst van
een dergelijke hoogwaardige openbaar vervoervoorziening positieve
neveneffecten hebben, zeker met
een eindhalte in het dorpscentrum.
Uithoorn zorgt met het Masterplan
Dorpscentrum hier al voor een impuls. De komst van de tram kan deze
ontwikkelingen versterken. Ook kan
de tram ertoe bijdragen dat Uithoorn
aantrekkelijker wordt als woongebied, omdat voorzieningen buiten
Uithoorn, zoals scholen, universiteiten en werklocaties, goed bereikbaar zijn. Lokale ondernemers in
het dorpscentrum, winkels, jachthaven en horeca kunnen meer bezoekers verwachten. Daarnaast kan het
winkel- en horecabestand zich meer
‘differentiëren’ en zich ook gaan
richten op toeristen. Vanuit Amsterdam rijdt een bezoeker eenvoudig
met de tram naar Uithoorn om vandaar per fiets of boot een tocht langs
de Amstel te maken en de Stelling
van Amsterdam en het Groene Hart
te bezoeken. Ten slotte wordt het
bedrijventerrein beter bereikbaar en
zal de komst van een tram een positief effect hebben op het vestigingsklimaat. Aldus de gedachtegang van
de gemeente Uithoorn.

ruimere omgeving, ruimtelijke kwaliteit, financiële middelen) moeten
worden afgewogen. Indien besloten wordt de Uithoornlijn aan te leggen wordt in de uitwerkingsfase de
inpassing verder uitgewerkt. Tijdens
de consultatieronde in juni kan iedereen daarop reageren en wat er in
zijn/haar beleving (technisch) moet
gebeuren om de tram in te passen
in de onmiddellijke omgeving of helemaal niets omdat men de tram
(daar) niet wil. De reacties worden
na de consultatieronde gebundeld,
van een antwoord voorzien en aangeboden aan de vier partijen die dit
najaar een besluit nemen of de Uithoornlijn haalbaar, maakbaar, betaalbaar en wenselijk is. Een daarvan, de gemeenteraad van Uithoorn,
zal naar verwachting eind oktober
een besluit nemen. Dat zal zeker
geen gemakkelijke afweging worden gezien het gevoelen en de mening van veel inwoners van Uithoorn
over de komst van de tram. Mocht
het project doorgaan, dan volgt er
in 2017 een planuitwerkingsfase en
zou in 2018 de aanbesteding kunnen plaatsvinden. In 2019 start dan
de bouw van de lijn en in 2022 zou
de tram moeten rijden. Dat is het
plan. Uitvoering is nog even (ver)
weg want er kan nog van alles tussen komen, zoals bezwaren of dat
er ineens een beschermde diersoort
op de spoorbaan huist. Dat kan allemaal voor vertraging zorgen.

Omgeving en participatie
Het tracé van de Uithoornlijn loopt
door bebouwd gebied, op sommige delen redelijk dicht langs woningen. Dat betekent dat er omwonenden zijn die mogelijk nadelige effecten van de Uithoornlijn zullen ondervinden. In een uitgebreid participatietraject hebben omwonenden aangegeven te vrezen voor geluidoverlast, verlies van uitzicht en van privacy. Het college is op basis van uitgebreide onderzoeken van mening
dat de Uithoornlijn ruimtelijk inpasbaar is, maar dat bij de verdere uitwerking de effecten voor de direct
aanwonenden moeten worden beperkt, door eventueel ook niet wettelijk verplichte maatregelen te treffen, Daarbij zullen de verschillende belangen (individuele bewoners,

Als het ‘nee’ wordt?
In het licht van al deze ontwikkelingen werd er tijdens de persbijeenkomst aan de voorzitter van de
Stuurgroep gevraagd wat de consequenties zijn als een van de partijen, bijvoorbeeld de gemeenteraad
van Uithoorn, in meerderheid besluit
af te zien van het doortrekken van
de tram naar Uithoorn. Is er dan een
Plan B? “Dat zou ik jammer vinden
voor Uithoorn en ik zie dat als een
gemiste kans. We hebben echt gekeken wat de beste oplossing voor
Uithoorn is in de verandering van
het openbaar vervoer in de regio.
De gemeenteraden moeten echter
wel instemmen met het doortrekken van de tramlijn. Gebeurt dat niet
dan gaat het ook niet zomaar door
en dan wordt het knap lastig,” licht

portefeuillehouder OV Stadsregio
Pieter Litjes toe. “Op het moment dat
de tramlijn er niet zou komen betekent het dat er in een andere manier
in openbaar vervoer moet worden
voorzien. Dan valt men terug op de
concessie. En dan is het aan de vervoerder om binnen het programma
van eisen openbaar vervoer te leveren. Ik verwacht dat als er geen tram
komt dat per bus zal moeten. En dan
is men gelet op het steeds drukker
wordende verkeer in de regio naar
mijn mening slechter af omdat de
reistijd daardoor negatief beïnvloed
wordt. Dat zal leiden tot een verslechtering van het openbaar vervoer.” Een ‘plan B’ kon niet zomaar
worden genoemd. Wethouder Polak
vult aan: “De nieuwe OV-concessie is gebaseerd op de Lijnennetvisie van de Stadsregio. Dat houdt in
dat er een en ander gaat veranderen. De busverbindingen zoals we
die vandaag de dag nog kennen blijven in ieder geval niet bestaan. De
bereikbaarheid wordt minder. Maar
wat dat gaat worden is nog niet duidelijk.”
Tot slot: wat is het nut van een consultatieronde als er toch al voor een
(nog uit te voeren) tramvariant gekozen is? “Iedereen de kans te geven zich over de voorkeursvariant uit
te laten spreken en hoe men erover
denkt,” laat Litjes weten. “Maar ook
om van die kant informatie te krijgen en wellicht ook ideeën die aan
de hand worden gedaan waar we
wat aan kunnen hebben. Voorts is
het een heel democratisch proces
waarin iedereen zijn inbreng heeft.
Hoe meer mensen reageren hoe beter, want des te nauwkeuriger kunnen we de plannen indien nodig
aanpassen. Of nog meer maatregelen nemen om de tram zo goed mogelijk in de omgeving in te passen
als daarmee wordt doorgegaan,” aldus Litjes. Net als veel inwoners van
Uithoorn, de leden van de Stuurgroep, het college van B&W en ongetwijfeld raadsleden zijn ook wij
benieuwd wat er na de consultatieronde nog aan zienswijzen, meningen en mogelijke bezwaren ter tafel
komt. Wordt vervolgd dus!
(Ref.: impressies: Stadsregio
Amsterdam )
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Tavenu midzomeravondfestival

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

Onder moeders paraplu
Tijdens één van onze vakanties
op Vlieland belandden we in een
hoosbui. Schuilen onder de paraplu. We stonden amper of er renden tien jonge bergeendjes op
ons af en doken ook onder de paraplu tussen onze schoenen.
Na de bui liepen ze weer weg.
Ze moesten op weg naar zee een
verkeersweg oversteken. Niet ongevaarlijk. We hadden visioenen
van platgereden pulletjes en wilden ze wel overzetten in de omgekeerde paraplu. Even snel als
we ze in de paraplu stopten, wipten ze er weer uit. Toen klonk ineens het “tjoek tjoek....” van de
moedereend uit het bos en alle tien kuikentjes spurtten naar
mams en verdwenen met haar
tussen de bomen.
Bergeenden woonden tot halverwege de vorige eeuw voornamelijk aan de Waddenzee en de
Zeeuwse wateren. Er was daar
voldoende voedsel. Ze snorkelden door het slik om kleine waterdiertjes uit de modder te zeven en grondelden in ondiep water. Ze nestelden in de duinen,
meestal in een verlaten konijnenhol. Omdat dat nest zo verstopt
lag, was een schutkleur voor
háár overbodig. Predatoren zagen haar niet broeden. Zodra de
jongen uit het ei kwamen, werd
direct de weg naar zee ondernomen. Soms moesten de pulletjes wel een paar kilometer lopen voor ze het water bereikten. Een hachelijke onderneming

waar veel gevaren op de loer lagen. Soms bleven er van vijftien
eieren maar twee eendjes over.
Door de teruggang in de konijnenstand, kwamen er ook minder holen beschikbaar. De eenden gingen verder de binnenlanden in en vonden nestgelegenheid in dicht struikgewas. Wél in
de buurt van voedsel.
Ook in sloten, vaarten en plassen in De Ronde Venen, kun je de
gansachtige eenden regelmatig
aantreffen. Ze vallen op door hun
grootte en hun kleurenpatroon,
unisex; een zwart-groene kop,
een wit lijf met bruine en zwarte banden. Hun snavel is opvallend rood. De man heeft een extra snavelknobbel.
Als de pulletjes het water bereikt
hebben, worden ze in grote groepen bijeen gedreven en aan de
zorg van “tantes” toevertrouwd.
De ouders vertrekken naar een
veilig onderkomen op het wad,
vooral in de “Duitse Bocht” om
extra te foerageren en om te ruien. Ze verliezen al hun vleugelen staartpennen en kunnen vier
weken niet vliegen. Maanden later hebben ze weer een prachtkleed en kunnen ze elkaar opnieuw het hof maken.
Of alle eendjes, toen op Vlieland,
de oversteek naar zee uiteindelijk gered hebben, zijn we nooit te
weten gekomen.
Gerda Veth,
IVN-natuurgids

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

Open dag stichting Help de
Zwerfkat feestelijk verlopen
Regio - Van heinde en verre kwam
zaterdag 4 juni vanuit heel Nederland en zelfs vanuit België een groot
aantal bekende en onbekende bezoekers naar de jaarlijkse open dag
van de stichting waar op deze zonovergoten dag gelijktijdig het dertigjarig jubileum werd gevierd.. Mede door de media-aandacht voor de
stichting en de uitnodigingen die
vooral bij dierenartsen en dierenwinkels in Uithoorn en omgeving
waren verspreid, hebben veel mensen met eigen ogen kunnen zien
hoe heerlijk het leven van de katten
is geworden nadat de meesten van
hen een korte of langere tijd een beroerd leven achter de rug hadden.
In de week voor de open dag is er
door de vrijwilligers veel extra werk
verricht, zo is de tuin en het pad onkruidvrij gemaakt en vervolgens
schoongespoten met de hogedrukreiniger, de buitenkant van het gebouw in de tuin waar de snorrebaarden in gehuisvest worden werd geschrobd en ook de houten schuttingen werden stevig met water en
soda onder handen genomen. Op
de ochtend van de open dag waren er acht vrijwilligers aanwezig
voor de werkzaamheden die pas op
het laatste moment gedaan kunnen
worden. Om elf uur kwamen ook
de andere vrijwilligers en was het
tijd voor koffie met gebak. De taart
die ze cadeau kregen van een lieve vriendin die deze met heel veel
liefde en zorg had gemaakt, was bijna te mooi om aan te snijden. Vandaar dat deze eerst van alle kanten
gefotografeerd werd. Na een korte toespraak waarin we de vrijwilligers bedankten voor hun enorme
inzet, kregen ze van hen een zorgvuldig uitgekozen cadeau aange-

boden, waar ze superblij mee zijn.
Om 12.00 uur kwamen er al snel tal
van bezoekers, waarvan sommigen
eerst de gezellig ingerichte kramen
op het pad bezochten. Eenmaal in
de tuin konden alle bezoekers zich
uitleven met het knuffelen van de
poezen die hier van gediend waren.
Niet elke bewoner van de stichting
stelde dit op prijs, maar zij konden
vanaf gepaste afstand de bezoekers
gadeslaan zonder bang te hoeven
zijn om aangeraakt te worden. Door
het prachtige weer en het gezellige sfeertje bleven veel bezoekers
wat langer en werden er veel lootjes verkocht, waar mooie prijsjes,
o.a. heerlijke fruitmandjes die grotendeels gesponsord zijn door de
groentewinkel De Goudreinet in Uithoorn, mee te winnen waren. Verder
kreeg de stichting zoals elk jaar het
geval is de kramen gratis van Jan
Uithol, de kattengrasplanten van
Rinus van Zijdelfleur, de kaas van
Stijn van Kaas & Zo en de cake van
Bakkerij Millenaar. Ook kregen we
van een sponsor 500 prachtige katoenen tasjes, bedrukt met het logo van Help de Zwerfkat, van onze dierenartsen Petra & Sylvia van
de dierenartsenpraktijk Westeinder uit Aalsmeer kregen we een cadeaubon voor dertig katten gratis
in te enten, van Johan van Tol van
Dier XL allerlei kattenspeeltjes en
voeding en waren er veel bezoekers die voeding, kattententjes en
kattensnoepjes meebrachten. In de
tuin stond ook een infokraam waarop o.a. prachtige verjaardagskalenders met foto’s van de eigen katten
lagen en die tot stand is gekomen
met medewerking van en foto’s gemaakt door HUIS-DIEREN-FOTO.
Hier konden bezoekers zich aan-

www.ivn.nl/derondevenen&uithoorn

De Kwakel - Op zaterdagavond 18
juni organiseert Tavenu voor de 17e
keer het midzomeravondfestival.Het
thema van deze avond is water en
varen. . Het orkest van De Kwakel,
in samenwerking met het orkest van
KnA uit Uithoorn, zullen een “spetterend “ muziekprogramma voor u
verzorgen met o.a. Bridge over Troubled Water, Smoke on the Water en
het thema uit the Love Boat. Beide
orkesten spelen afzonderlijke nummers en ook zullen enkele nummers
gezamenlijk gespeeld worden zodat
er een orkest ontstaat van + 65 muzikanten. Het jeugdorkest van Tavenu zal zich presenteren. Ook de
steelband zal deze avond niet ontbreken en de danseressen van Jazz
& Showballet Nicole zijn natuurlijk ook weer van de partij. Tevens
zullen er 3 dansgroepen van KDO
D.A.G. laten zien hoeveel plezier je
kunt hebben met dansen. Als u van
doedelzakmuziek houdt, moet u zeker naar Steve the Bagpipe player komen luisteren. Omdat het thema water en varen is zal shanty- en
zeemanskoor De Turfschippers u
met hun liederen meenemen op de
woelige baren. Tijdens het Midzomeravondfestival zal aandacht gevraagd worden voor de Stichting

100% Judith. Judith is de dochter
van onze trompettiste Sharon. Vorig jaar september kregen ze te horen dat Judith neuroblastoom heeft,
een agressieve kwaadaardige kankersoort die bij kinderen voorkomt.
Daardoor staat het hele leven van
het gezin op zijn kop. Sharon heeft
haar baan op moeten zeggen om tijdens alle zware kuren bij haar dochter in het ziekenhuis te zijn en ook
alle behandelingen worden niet altijd helemaal vergoed. Ook zullen er
in de toekomst kosten komen die
door de bijwerkingen van de chemokuren veroorzaakt worden. De
stichting is bedoeld om het gezin financieel te ondersteunen, zodat, als
de ziekte voorbij is, ze niet met enorme schulden blijven zitten. Tijdens
het Midzomeravondfestival zullen er
bussen staan waarin iedereen een
vrijwillige donatie kan doen. We
hopen natuurlijk op een mooi bedrag voor Judith. Als het heel goed
gaat met Judith, wat we natuurlijk allemaal hopen, en ze heeft het
geld van de stichting niet nodig, zal
het overgemaakt worden naar Villa Joep. Het midzomeravondfestival
start om 19:30 uur op het plein voor
het dorpshuis “de Quakel”, Kerklaan
16, in De Kwakel.

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

Geen oplossing die
containers!
Graag wil ik nog iets toevoegen
aan het stuk van Ineke Cummins, waar ik het overigens helemaal mee eens ben. Onbegrijpelijk dat je het zware afval zelf
weg moet brengen en het afval
wat zelfs ik met één vinger kan
optillen opgehaald wordt. Waarom niet een groene container
waarin het biologisch en tuinafval kan, en wat daarna als compost een jaar later aan de bewoners van Uithoorn aangeboden
kan worden. Iets wat we in Groningen, waar we vandaan komen,
al jaren gewend zijn. Zelf heb ik
het gras in onze tuin laten vervangen door een border, zodat
ik niet elke week een kruiwagen
vol gras een straat verderop hoef
leeg te kiepen. Nu ben ik toevallig
een tuinliefhebster, om mij heen
zie ik echter overal betegelde en

betonnen tuinen ontstaan. Niet
bevorderlijk voor het voorkomen
van wateroverlast waar we in de
toekomst nog meer last van zullen krijgen en dus het tegendeel
van duurzaam en milieuvriendelijk afvalbeleid.
Voorstel aan de gemeente: plaats
alstublieft containers voor plastic
afval en geef bewoners een groene bak voor biologisch en tuinafval wat om de twee weken wordt
opgehaald. Waarom kan dat in
andere gemeenten wel en zou
dat niet in Uithoorn kunnen? De
gemeente laat zich voorstaan op
haar duurzaam afvalbeleid, maar
spelen hier misschien economische motieven minstens zo’n belangrijke rol?
Rietje Rustema,
Meerwijk Uithoorn

Schiphol sjoemelt met cijfers

Draag een warm hart toe
aan het goede doel
Uithoorn - Zazen heeft haar yogastudio op een prachtige plek op
het Fort. Een plek om te delen. Ook
met mensen die daar vanuit zichzelf
misschien niet zo makkelijk kunnen
komen. Marijke van Zazen draagt
graag een steentje bij aan het goede doel en nodigt jou uit dat ook te
doen. Je krijgt er een mooie yogaworkshop van anderhalf uur voor
terug. Aan het eind is er thee met
iets lekkers. Jouw bijdrage is bestemd voor bewoners van Stichting
ons Tweede Thuis die op het Fort
een uitbreide brunch wordt aangeboden. Stichting ons Tweede Thuis
is er voor mensen met een verstandelijke beperking, autisme of nietaangeboren hersenletsel. Voor kinderen, jongeren, volwassenen en
ouderen én voor hun familie. Ons

Tweede Thuis is overal in onze regio
aan het werk. Het goede doel om de
hoek! Ze werken veel op een kleinschalige manier wat goed past bij
Marijke en Zazen.
Yogaworkshop
De workshop vindt plaats op het
Fort Aalsmeer aan de Aalsmeerderdijk 460 in Aalsmeer. Prachtig
te midden van het groen en aan het
water ademt de plek van nature al
een serene rust uit die bij yoga past.
Met mooi weer is de workshop zelfs
buiten. Wie net als Marijke dit goede
doel een warm hart toedraagt kan
meedoen aan de workshop op vrijdag 2 juli vanaf 19:30 tot 21:00 uur.
De kosten zijn 25 euro, inclusief alle materialen. Aanmelden kan via email: info@zazenyoga.nl of bel Marijke via 06-24767468.

melden als donateur of vrijwilliger
of gewoon gezellig een praatje komen maken met Els, die dit jaar zelf
achter de informatiekraam stond.
Aan het einde van de dag konden
we terugkijken op een mooie open
dag, een dag om nooit te vergeten. En de stichting blijft doorgaan,
daar is echter wel geld voor nodig,
want alleen met behulp van donateurs en giften kunnen ze dit zo
dankbare werk voortzetten. Mensen die niet in de gelegenheid wa-

ren om langs te komen, maar toch
een financiële bijdrage willen leveren, kunnen dit doen op de volgende rekeningnummers: NL21 INGB
0007 233223 of NL38 RABO 0363
567593. Tevens bestaat er de mogelijkheid om alsnog in het bezit
te komen van de prachtige verjaardagskalender, die 15,00 euro kost
wat uitsluitend gebruikt zal worden
voor de zorg van onze zwerfkatten.
Hiervoor graag even mailen naar:
mail@helpdezwerfkat.nl

In mijn schrijven van vorige week
“geluidmeting versus tram” had
ik al bedenkingen over de geluidmeting van Schiphol. Onder mijn artikel van deze krant
stond een stuk van de bevindingen van “Bewonersdelegatie College van Advies Omgevingsraad
Schiphol (ORS) waarin sprake is
van creatief boekhouden en gesjoemel van Schiphol. De bedoeling van dit College ,waarin alle belangengroepen en bestuurders meepraten,is dat alle omwonenden zo min mogelijk geconfronteerd worden met overlast.
Wel nu de overlast wordt steeds
groter volgens mijn gevoel en dat
wordt min of meer via dit College bevestigd, en dat daardoor alle grenzen worden overschreden lijkt mij duidelijk. In een ochtendblad lees ik dat de eerste 5
maanden van dit jaar er een passagiersstijging is van bijna 12%
en dat er in vergelijking tot vorig jaar er 6% meer starts en landingen zijn geweest op Schiphol. Dat dit met overschrijdingen
van de normen gebeurd valt niet
te ontkennen,maar deze normen
zijn opgesteld t.b.v. de gezondheidsrisico’s van de omwonen-

den en dienen gerespecteerd te
worden. Tevens loopt er momenteel een onderzoek naar de veiligheid op Schiphol omdat het
aantal bijna-ongelukken bij start
en landingen blijkt toe te nemen.
Momenteel wordt er gewerkt aan
onderhoud van start en landingsbanen en wordt er via de media
door Schiphol “begrip” gevraagd
voor de geluidsoverlast die dit
geeft. Maar als ik belazerd wordt
dan kan ik daar geen begrip meer
voor opbrengen. Voorts vraag ik
mij af wat het nut er van is plannen te maken om rond 2030
(weliswaar nog ver weg) Schiphol nog verder uit te breiden in
een gebied waarin tot die tijd nog
250.000 huizen gebouwd moeten worden. Wat te denken van
een enorme toename van auto
en vrachtverkeer rond dit gebied.
Het een kan niet met het ander of
je moet de geluid en milieu normen nog verder oprekken,maar
die zijn er niet voor niks.
Dat e.e.a. meer werkgelegenheid
oplevert begrijp ik wel ,maar we
moeten niet in een onleefbare situatie terecht komen .
G. van Stuijvenberg, Uithoorn

Reactie op plannen
Uithoornlijn
De Brede School Legmeer, sinds
2009 gesitueerd in Legmeer-west
nabij het sportveldencomplex,
huisvest kinderopvang Solidoe,
de basisscholen De Kwikstaart
en Toermalijn, de speciale basisschool De Dolfijn en een dependance van de Praktijkschool Uithoorn. Het verzorgingsgebied van
deze partners van waaruit kinderen c.q. leerlingen betrokken
worden strekt zich niet alleen uit
tot Legmeer en Zijdelwaard, maar
tot de gehele gemeente Uithoorn
en de buurgemeentes Aalsmeer
en De Ronde Venen. Bij de realisatie van de Brede School Legmeer is uitgebreid (postcode)
onderzoek gedaan naar de verkeersstromen van ouders en leerlingen en de vervoersmiddelen.
Op grond daarvan zijn de wegen,
fiets- en voetpaden aangelegd en
beveiligd. De situatie waarbij de
busbaan in gebruik zou zijn is uiteraard niet meegenomen in het
toenmalige onderzoek en de bevindingen. Wij achten niet alleen
de bereikbaarheid van de Gemeente Uithoorn, maar bovenal die van de Brede School Legmeer van groot belang. Dat betekent dat wij warme voorstander
zijn van een goed openbaar vervoersnet, waarbij voldaan wordt
aan optimale veiligheid voor bewoners in het algemeen en de
deelnemers aan de Brede School

Legmeer in het bijzonder. Wij missen in de rapportage over de veiligheid een gedegen studie met
tellingen van het aantal overstekende personen naar vervoermiddel bij de overgangen Aan
de Zoom, Bieslook en Randweg.
Dagelijks zijn er gemiddeld 1.000
personen aanwezig in onze Brede
School; dat aantal rechtvaardigt
nader en hernieuwd onderzoek
inzake de verkeersstromen. Ergo,
zonder deze gegevens is het onderzoek naar de veiligheid van de
Uithoornlijn onvolkomen. Het zou
eveneens uitgebreid moeten worden naar de leden van de sportclubs die aan de Randhoornweg
hun domicilie hebben en de personen die het Alkwin Kollege bezoeken. Naast ons fundamentele bezwaar van het voorliggende
onvolledige onderzoek willen wij
u graag een tip mee geven bij de
aanleg van de Uithoornlijn. Laat
niet alleen een tram of bus de
overwegbomen automatisch sluiten, maar geef daarbij voorrang
aan de drukknop die bediend
wordt door overstekende mensen (waarbij die dus het primaat
krijgen in het vrijmaken van hun
oversteekweg).
Bestuur van de Stichting
Brede School Legmeer,
namens deze Chr.M.M.
Woerden
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Alkwin kollege
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Regio - Vrijdag 3 juni was het zover: het grote Alkwin bestaat 50 jaar, feest in de Studio’s
van Aalsmeer. Hét feest voor alle leerlingen
en personeelsleden van het Alkwin Kollege:
Hollywood Summer Ball! Na binnenkomst
via de rode loper voor iedereen een feestelijke (alcoholvrije) cocktail. Gefeest werd er in

the Big Apple; de grote entertainmenttempel
waar de DJ’s Alentro, Frank van der Lende en
Dave Roelvink optraden en waar gedanst kon
worden. Een zaal met unieke elementen zoals een levensgrote Amerikaanse locomotief,
een Brooklyn bridge, een verlichte showtrap
en een aantal bars. Of in de luxe piano bar,

om even te chillen in een rustige omgeving òf
naar The Club; de cabaretclub waar stand up
comedians van Badaboom drie keer optraden. Op de foto bij de fotowand: een professionele fotograaf was aanwezig. Bijna 1000
leerlingen en 100 personeelsleden hebben
genoten van een schitterend lustrumfeest!
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AMSTELPLEIN VIERT

25
jarig

BESTAAN

Succes voor
Kunstroute
Zijdelveld
Uithoorn - Mooi weer, grote opkomst, vrolijke gezichten en succesvolle presentaties zijn het afgelopen weekend een rode draad geweest tijdens de Kunstroute op het
Zijdelveld. 80 kunstenaars en entertainers hebben samen met de bewoners van het Zijdelveld een geweldig evenement neergezet. Het
is weer gelukt om ook deze 6e editie tot een succes te maken. En het
is niet alleen maar kijken, maar
ook een sport geworden om iets te
spotten in de vele kramen en tuinen. Steeds meer bezoekers weten
dat ze met mooie aanwinsten naar
huis kunnen gaan. Vanaf nu zal het
om het jaar gaan plaatsvinden. De
eerstvolgende route is gepland in
het eerste weekend van juni 2018.
Dit geeft de kunstenaars alle tijd
om mooie nieuwe werken te maken. Vragen over de route kunnen
gestuurd worden naar kunstroutezijdelveld@gmail.com. Op de facebookpagina (https://www.facebook.
com/KunstrouteZijdelveld) worden
de foto’s van de route gepubliceerd.

Oorwerk,
maakt ‘werk van het oor’
Uithoorn - Winkelcentrum Amstelplein met meer dan
twintig winkels, viert in september haar 25-jarig bestaan. Vooruitlopend daarop zetten wij de verschillende winkels in het zonnetje; elke week een. Hoelang zijn
ze al in het winkelcentrum, wat hebben ze te bieden
voor hun klanten en hoe willen de winkeliers die ook
in de toekomst behouden? Hoe zien zij de verdere ontwikkeling van het winkelcentrum? En zo meer.
Zeven jaar alweer is ook Oorwerk Uithoorn gevestigd in het winkelcentrum, aan de buitenkant, vlakbij de ingang aan de Schans. Oorwerk heeft voor nagenoeg elke hoorstoornis een passende oplossing. Er
wordt door gediplomeerde en gecertificeerde (‘triage’)
audiciens ‘gehoor op maat’ aangeboden via een ruime
keuze aan A-merk hoortoestellen met wereldwijde service. Bij Oorwerk Uithoorn kunnen mensen uit de hele regio die last hebben van hun gehoor vrijblijvend en
zonder een huisarts of KNO-arts te hoeven raadplegen, binnenstappen voor hoor adviezen, een gehoortest of hoortoestel. Maar ook degenen die al een hoortoestel hebben zijn welkom als zij een second opinion
willen, hun hoortoestel opnieuw willen laten afstellen
en/of een meer geavanceerdere hoor oplossing wensen. Iedereen die zijn oren wil beschermen met bijvoorbeeld een universele gehoorbescherming of een
op maat gemaakte versie (tegen al te veel lawaai met
risico van gehoorschade) kan er terecht. Maar ook voor
oordopjes om te slapen of bij het zwemmen. Tevens
als het gaat om ringleidingen, luister- en communicatiesystemen, wek- en waarschuwingssystemen, enzovoort. Wat Oorwerk van auditieve ketens onderscheidt,
is dat men niet gebonden is aan merken. Iedere auditief gehandicapte kan een hoortoestel op maat aangemeten krijgen van budget tot topapparatuur. Oor-

werk heeft goede contacten met KNO-artsen en audiologen. “Wij maken in Uithoorn al zeven jaar werk
van het oor als er sprake is van gehoorverlies (Oorwerk als bedrijf bestaat 10 jaar). Belangrijk te weten is
dat een gratis hoortoestel niet bestaat. Uw zorgverzekeraar betaalt wel degelijk een vergoeding, maar die is
sinds 2013 sterk gedaald waardoor er steeds eenvoudiger producten worden geleverd met steeds minder
service. Met ons kan men de mogelijkheden bespreken wat de meest optimale verbetering is,” aldus audicien Paul Bartels die samen met Annika Fangmann
de vestiging van Oorwerk Uithoorn bemenst. Meer weten? Bezoek de website: www.oorwerk.nl. Ook bereikbaar via Facebook.

ALTIJD GRATIS OVERDEKT PARKEREN

Marga van der Meer neemt
afscheid van de Kwikstaart
Uithoorn - Donderdag 16 juni vanaf 16.00 tot 18.30 uur neemt leerkracht en intern begeleider Marga
van der Meer op de rkbs de Kwikstaart tijdens een receptie in de Brede School aan de Randhoornweg 33
afscheid van haar collega’s, ouders,
oud-leerlingen, ex-leerkrachten en
talloze contacten binnen het (regionale) onderwijs. Samen met hen
wil Marga in een informele sfeer en
onder het genot van een hapje en
een drankje haar ruim vijfenveertigjarige carrière in het onderwijs afsluiten. Marga heeft de pensioengerechtigde leeftijd bereikt en gaat
haar leven samen met haar echtgenoot en kinderen wat anders inrichten nu er wat meer vrije tijd beschikbaar komt. Wat overigens niet betekent dat zij het onderwijs definitief
de rug toekeert. Integendeel, Marga
heeft het plan een eigen bureau op
te zetten van waaruit zij haar jarenlange opgebouwde kennis en expertise aan het basisonderwijs nog
wil aanbieden als daarom wordt gevraagd. “Ik heb prachtige schooljaren achter mij liggen en hoop dat alle leerkrachten als die op hun beurt
met pensioen gaan kunnen zeggen

dat zij een zinvolle bijdrage hebben
geleverd aan de ontwikkeling van
jonge kinderen vanaf 4 tot en met
12 jaar. Zelf heb ik dat altijd met veel
inzet en plezier gedaan”, aldus Marga die de laatste 15 jaar als intern
begeleider van leerkrachten op de
Kwikstaart heeft gefunctioneerd. Zij
had daarvoor de nodige extra studies gevolgd.
Marga: “Het onderwijs in Nederland
is voortdurend aan verandering en
vernieuwing onderhevig. Dat brengt
met zich mee dat leerkrachten daarin begeleid moeten worden. Dit doe
je met elkaar. Vernieuwing moet je
ook niet ‘topdown’ invoeren, maar
langzamerhand uitdragen in gesprekken en bij elkaar kijken in de
klas. Dus leren van elkaar zijn de
beste leermomenten. Met elkaar
hebben we er altijd naar gestreefd
– en we doen dit nog steeds – dat
kinderen op de Kwikstaart met plezier naar school gaan waar de sfeer
goed is en wij het onderwijs aanbieden dat aangepast is aan hun niveau. Ook kinderen met specifieke
behoeften en aandacht houden wij
bij de Kwikstaart zo lang mogelijk
op school. De ontwikkeling van kin-

deren wordt samen met ouders, externen, de leerkracht en de interne
begeleider goed in kaart gebracht
en geëvalueerd. Zo kan je de ontwikkeling van het kind goed volgen
en zien welke kant het opgaat. Punt
is wel dat daarmee veel administratief werk om de hoek komt kijken.”
Aanvullende studies
Marga van der Meer weet waarover zij praat. Geen wonder na zoveel jaren intensief en met volle inzet in het onderwijs te hebben gewerkt. De talloze veranderingen en
vernieuwingen die ook in het basisonderwijs hun intrede deden, waren voor haar aanleiding om telkens
weer een nieuwe aansluitende studie te volgen. Marga is sinds 1970
werkzaam geweest in het onderwijs. Zij begon met een studie voor
de kleuteropleidingschool en kreeg
daarna een baan op kleuterschool
St. Janneke op Zijdelveld, waar nu
kinderdagverblijf Borus is gevestigd.
Zij woonde toen in Amsterdam en
ging op de brommer naar Uithoorn.
Intussen werd er een nieuwe woonwijk in De Legmeer gebouwd inclusief twee scholen: kleuterschool de
Karekiet en lagere school de Kwikstaart (nu staat daar de Praktijkschool). Marga solliciteerde op haar
22e jaar naar de functie van hoofdleidster en kreeg de baan toegewezen. Het onderwijs was toen nog gesplitst in kleuteronderwijs en lager
onderwijs. Dat veranderde in 1985
met de Wet op het Basisonderwijs
waarbij de kleuterschool en de lagere school in elkaar opgingen en de
huidige basisschool werd. In 1994
werd het adaptief onderwijs geïntroduceerd waarbij door de leerkracht
de leerstof werd afgestemd op het
kennen en kunnen van de kinderen.
Vier jaar later gevolgd door de wet
op primair onderwijs WSNS (Weer
Samen Naar School) met de invoering van het rugzakje. Dit met als
doel dat kinderen zo lang mogelijk
in het basisonderwijs moesten blijven. Bij al die vernieuwingen is wel

kennis nodig om de invoering ervan te laten slagen. Om die reden
volgde Marga in 2000 een 2-jarige
HBO opleiding voor intern begeleider. Zij beëindigde haar werkzaamheden met voor de klas te staan
omdat het ‘nieuwe werk’ dusdanig
veel tijd in beslag nam en neemt om
met leerkrachten en ouders de zorg
voor goed onderwijs aan de kinderen op de juiste manier te kunnen
invullen. Veel van de meer dan (momenteel) 560 leerlingen (van elke
groep 3 groepen) hebben ook vaak
extra aandacht nodig. Zeker kinderen die een vorm van dyslexie vertonen. Reden voor Marga om in 2005
de HBO-opleiding dyslexiespecialist
te volgen en in 2008 nog de Master
Sen opleiding Remedial Teaching er
achter aan. Intussen was ook basisschool de Kwikstaart verhuisd vanuit de Legmeer naar de nieuwe Brede School aan de Randhoornweg.
De laatste verandering in het onderwijs die Marga heeft meegemaakt
was in 2014 waarbij WSNS werd
vervangen door Passend Onderwijs.
Steentje bijdragen
Al met al heeft Marga van der Meer
heel wat veranderingen meegemaakt in het onderwijs waar zij, ambitieus als zij is, op in haakte met
studies om het voor zowel docenten
en ouders, maar vooral voor de kinderen op school toegankelijk te maken en vooral om er met elkaar profijt van te hebben. Marga: “Ja, dat is
waar. Tijdens mijn schoolloopbaan
heb ik altijd de ambities gehad om
mijn blik te verruimen waardoor ik
met een aantal studies heb geprobeerd om een steentje bij te dragen aan de goede kwaliteit van ons
onderwijs op de Kwikstaart. Vanzelfsprekend neemt daar het onderwerp ‘bewegen’ een belangrijke
plaats in. Ook in het huidige onderwijs wordt het steeds weer bevestigd dat kinderen behoefte hebben
aan bewegen en zich daardoor de
leerstof beter eigen maken. Immers,
een woordje spellen kun je ook
springend doen en het zelfde geldt
voor het analyseren van een getal.”
Marga houdt zelf ook van bewegen.
Zij wandelt graag en ook reizen is
haar passie samen met haar man.
Ze woont in de Legmeer en gaat
op de fiets naar school. Zo kennen
veel mensen haar. Marga, ga behalve jouw ambities na te streven ook
leuke dingen doen nu je wat meer
vrijetijd krijgt. Het ga je goed!

Geweldig resultaat supermarktactie AH Jos v.d. Berg
Uithoorn - Het was een super
mooie dag afgelopen zaterdag. Het
was warm, maar dat weerhield het
winkelend publiek bij AH Jos van
den Berg er niet van om boodschappen te doen en massaal producten te doneren voor de voedselbank. Het resultaat was ruim 100
volle kratten en 84,65 euro in de
collectebus. Een geweldig resultaat
dankzij de enthousiaste vrijwilligers
van de voedselbank en de gulle giften van de klanten van AH.
Deze actie was weer hard nodig

om de momenteel 59 huishoudens
en 160 personen in Uithoorn en de
Kwakel van een voedselpakket te
voorzien. Door deze inzameling is
het mogelijk om de diversiteit van
de pakketten te vergroten.
Wilt u ook iets betekenen voor de
voedselbank maar op een andere
wijze dan producten schenken of
geld doneren? De voedselbank is op
zoek naar vrijwilligers die mee willen helpen bij de supermarktacties.
Voor meer info mailt u naar: vrijwilliger@voedselbankuithoorn.nl

Winkel Ceres gaat veranderen
Uithoorn - Stichting Ceres aan de
industrieweg 33 in Uithoorn gaat
haar winkel totaal veranderen. Van
maandag 13 juni tot en met woensdag 15 juni zal de winkel daarom
zijn gesloten. Ook kunnen er gedurende die drie dagen geen artikelen of goederen worden ingeleverd bij Ceres. Tijdens deze drie
dagen gaan alle medewerkers en
vrijwilligers van Ceres hard aan de
slag. De winkel zal na de veranderingen overzichtelijker zijn en aantrekkelijker om te winkelen. De veranderingen moeten ertoe leiden,
dat Stichting Ceres een professionele winkel wordt. Uiteraard blijft
het wel een kringloopwinkel. Daarom zullen onder andere de prijzen

zeker niet worden verhoogd. Stichting Ceres wil zich onderscheiden
als een heerlijke winkel om te winkelen, maar tegen lage prijzen. Voor
iedereen!
Op donderdag 16 juni om 10.30 uur
gaat de veranderde winkel weer
open. Stichting Ceres hoopt dan vele bekende gezichten te mogen ontvangen, maar uiteraard ook veel
nieuwe klanten. Tevens kunnen op
donderdag 16 juni vanaf 08.30 uur
weer goederen en artikelen worden afgegeven bij het magazijn van
Stichting Ceres, Industrieweg 33,
Uithoorn. Zie ook de website www.
ceres-kringloop.nl en Facebook
Stichting Ceres Kringloopcentrum.
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KDO selectie turnt vrije
vloeroefening op muziek

Zomerbridge De Legmeer
met vliegende start

De Kwakel - De laatste regio turn
wedstrijd bij Kwiek in Nieuwveen
van afgelopen zaterdag was een
zeer geslaagde afsluiting van het
wedstrijdseizoen.
Turnvereniging
ODI, Kwiek, Zevensprong en KDO
deden hieraan mee. 18 groepjes bestaande uit 2,3 of 4 kinderen hadden zelf hun vrije vloeroefening op
muziek gemaakt. De kinderen waren in 3 niveaus onderverdeeld. De
juryleden hadden er een zware kluif
aan wie er in de prijzen ging vallen
en wie net niet. Alle meisjes hebben met veel enthousiasme hun oe-

Uithoorn - Met direct 30 paren verdeeld over een A en B- lijn, was de
openingsavond gelijk geslaagd. In
de A- lijn stroopten veertien paren
de mouwen op en waren het Joop
van Delft & Frans Kaandorp die
met een geweldige 65,63% de eerste flessen wijn scoorden. Ook voor
Ger Quelle & Gijs de Ruiter was deze
versnapering weggelegd door met
59,03% tweede te worden. Kees Koning & Mieke Timmer moesten het
met de eer van een derde plek en
57,64% doen en dat gold ook voor
André van Herel & Mieke van den
Akker en Cobie Bruine de Bruin &
Jan Egbers, die respectievelijk de
vierde en vijfde ereplaatsen veroverden met 56,25 en 54,57%. De chocolade kon als prikprijs geconsumeerd worden door Wim Slijkoord &
Francis Terra.

fening laten zien. Er kwamen mooie
en zeer creatieve vloeroefeningen
in beeld. Echt prachtig! Er waren 3
duo’s van KDO die mee deden. Het
was geen verplichte wedstrijd, dus
iedereen was vrij om te kiezen of ze
mee deed of niet. Dus KDO had bij
elk niveau 1 duo groepje. Bij Niveau
C deden Luna en Sonja mee. Bij elk
niveau waren er 10 verplichte elementen die verplicht in de vloeroefening moesten voorkomen. Verder
waren de meiden vrij om in te vullen.. KDO behaalde een mooie 3e
plek. In niveau B deden Fay en Dani-

que mee. Danique hoort ook eigenlijk in niveau C thuis, maar omdat
haar maatje een niveau hoger turnt
moest zij ook een niveau hoger na-

tuurlijk. Bij dit niveau werden de
verplichte elementen natuurlijk ook
weer moeilijker. De meiden hadden
een erg mooie vloeroefeningen laten zien op het nummer van James
Bond. Zij haalden hiermee een hele mooie 2e plek In niveau A deed er
ook 1 duo mee van KDO.
Dat waren Samantha en Elaine. Zij
werden erg hoog ingedeeld en waren de jongsten van die groep. Dus
dat was erg zwaar voor ze. Maar wat
hadden ze een mooie vloeroefening
laten zien aan het publiek. Helaas
vielen ze daarmee niet in de prijzen,
Deze vloeroefening wedstrijd werd
voor het eerst georganiseerd en is
met veel enthousiasme ontvangen,
zowel door het publiek als de deelnemers zelf.

UWTC NK jeugdwielrennen
marreren. Mike moest van achteren komen en wist zich ook naar voren te werken. Helaas zat Mike twee
rondes voor het einde achter een
valpartij en kwam hij weer verder
naar achteren te zitten. Voor Mike
een 34e plaats. Duuk zat mooi voorin tot hij in de laatste bocht de strobalen werd ingeduwd.
Duuk herstelde zich knap en wist er
toch nog een 16e plaats uit te slepen.

Regio - Zaterdag 4 juni hebben
Jasmijn, Mike, Duuk en Danny het
NK jeugdwielrennen gereden in Bodegraven/Reeuwijk. Een hele ervaring voor de mannen en dame, want
bij het NK staat toch die hele Nederlandse top aan de start.
Jasmijn moest de spits afbijten en
dat deed ze super goed. Jasmijn

werd 18e van de 38 meisjes in categorie 3. En dat in haar eerste echte
wedstrijdseizoen!
Hierna mochten Duuk en Mike van
start bij de jongens categorie 4.
Met 50 jongens in de wedstrijd was
het dringen voor een goede positie.
Duuk zat gelijk goed van voren en
probeerde nog enkele keren te de-

Danny was pas in de middag aan
de beurt bij de jongens categorie 7.
En wat wordt er hard gereden door
deze jonge mannen! Danny moest
al vroeg in de wedstrijd lossen.
Eerst nog in een groepje, maar later kwam hij alleen te rijden. Op karakter heeft hij de wedstrijd uitgereden en is hij 71e geworden. Achteraf bleek zijn rem aan te lopen
en heeft hij dus gewoon een zware krachttraining afgewerkt! Ondanks de pech hebben ze allemaal
weer een hele mooie ervaring opgedaan. UWTC is trots op deze jonge
kanjers!

Werelduur record poging
voor Armando
Zaterdag 4 juni ondernam de 16-jarige Armando van Bruggen uit Purmerend, lid van UWTC, een aanval op het werelduurrecord wielerbaan Geleen in de categorie tot 18
jaar. Het uurrecord in die leeftijdscategorie staat met 41,253 kilometer op naam van Youri Keulen. Armando was heel goed op weg, maar
13 minuten voor het einde sloeg
het noodlot toe. Armando kwam in
botsing met een overstekende toeschouwer. Zo eindigde deze poging
in een regelrecht drama.
Uiteindelijk vielen de verwondingen van zowel Armando als de toeschouwer mee. En mogelijk gaat Armando het op een ander moment
nog een keer proberen om het record te verbreken.
Winst voor Lorena in Rijen
Lorena Wiebes heeft zondag 5 juni
een wedstrijd gereden in Rijen. Zestig dames stonden hier aan de start.
In het begin van de wedstrijd waren er regelmatig demarrages maar
zonder succes. Zo’n 10 rondes voor
het eind van de wedstrijd zat Lorena
bij een succesvolle ontsnapping van
vier dames. Zij wisten dit tot het einde van de wedstrijd vol te houden
en Lorena won de sprint van deze
vier koplopers. Een verdiende zege
voor dit Mijdrechtse sporttalent!
Interclub jeugdwedstrijd
Zondag 12 juni wordt er een interclub jeugdwedstrijd bij UWTC verreden. Op ons wielerparcours rondom sportpark de Randhoorn worden tussen 10.00 en 12.00 uur diverse jeugdwedstrijden verreden. De
renners moeten in het bezit zijn van
een basislicentie. Veel UWTC jeugdleden zullen hier weer een stukje
wedstrijdervaring gaan opdoen. Publiek is van harte welkom. Meer info
op www.uwtc.nl/wielren

Succes voor Boule Union Thamen
Uithoorn - De Zomercompetitie
doubletten van afdeling 09 van de
Nederlandse Jeu de Boules Bond
is erg in trek bij de boulers in deze afdeling. Vijftig spelers en speelsters nemen deel aan deze competitie, die op vier zondagen gespeeld
wordt. De start was eind april in
Zandvoort en ronde twee in Leiderdorp. Nu werd in Sassenheim bij de
vereniging De Vaste Voet de derde
ronde gespeeld, die meteen beslissend was voor de finaleronde op 26
juni in Haarlem-Schalkwijk.
Boule Union Thamen neemt met vier
doubletten deel aan deze competitie. Per speeldag worden drie partijen gespeeld en de eindstand na

drie speeldagen is bepalen voor de
indeling van de finaledag. Per speeldag zijn voor de vier poules waarin gespeeld zogenoemde dagprijzen in de vorm van planten. De eerste speeldag leverde al een succesje op voor Boule Union Thamen. De
equipe Jannie van Kooten/Hans van
de Wal waren de beste in hun poule,
maar door een rekenfout kregen ze
geen prijs. Dat werd tijdens de derde speeldag rechtgetrokken.
Deze derde speeldag werd onder een stralende zon gespeeld.
Voor twee equipes van Boule Union Thamen lukte het helaas niet om
de winst te proeven, hoewel Wilma
en Sander Buchner er nog dicht bij

kwamen met een 12-13 verlies in de
laatste partij. Hans en Jannie deden
het beter en wonnen tweemaal. Het
was echter de equipe Ina Hoekstra/
Henk van Rekum, die erg goed omgingen met de verschillende terreinsoorten waarop gespeeld kon
worden. Met driemaal winst pakten
zijn ook de dagprijs in hun poule.
De deelnemers worden dus ingedeeld in pouletjes van vier en spelen
op de finaledag een halve competitie, dus drie partijen, in hun poule. In de twaalf poules is er voor de
winnaars een prijs in natura en voor
de winnaar van poule 1 een wisselbeker. Met de komst van de zomer
wordt het uitstekend petanqueweer

en zijn de banen van Boule Union
Thamen aan de Vuurlijn weer gezellig gevuld. De volgende clubactiviteit is het Zomertoernooi op 12 juni,
aanvang 11.00 uur. Dit is weer een
mêleetoernooi, waarbij spelers alle drie de partijen met een andere
maat en tegen andere spelers spelen. Een week later, op 18 en 19 juni
wordt in het van der Aartsportpark
te Haarlem het Nederlands kampioenschap tripletten voor mannen,
vrouwen en jeugd gespeeld.
Een mooie gelegenheid om de Nederlandse top eens van dichtbij te
zien. Wilt u meer weten over Boule
Union Thamen, raadpleeg dan onze
website www.buthamen.nl of neem
contact op met Henk van Rekum,
tel. 0297-565377, email redactie@
buthamen.nl.

Lentewandeling voor bewoners van Het Hoge Heem
Uithoorn - De activiteitenleiding
van Het Hoge Heem heeft in de
voorbije weken weer gezorgd voor
een bijzonder lenteprogramma voor
vier groepen van wandelaars. Gewapend met capes tegen de regen
en een extra dekentje voor eventuele koude wind stonden vrijwilligers

en familieleden op vier verschillende dagen klaar met hun rolstoelpassagiers.
Eén groep moest vanwege het
slechte weer helaas genoegen nemen met een kort buitenrondje.
Maar des te groter was voor hen

de verrassing dat de feestelijke lentelunch in het eigen Heemrestaurant werd geserveerd. De andere
drie groepen kwamen na een leuke wandelroute door Zijdelwaard
en het Libellebos voor de lunch uit
bij de Praktijkschool in de Legmeer.
Daar was voor de gasten en hun

begeleiders de loper uitgelegd. De
leerlingen stonden keurig uitgedost
klaar met een compleet verzorgde
middagmaaltijd. Zo konden zij hun
vakbekwaamheid tonen en oefenen.
Beurtelings traden zij op als gastheren- en dames aan prachtig gedekte tafels èn in de bediening. Dat
ook de afdeling koken alles uit de
kast had gehaald om goed voor de
dag te komen bleek uit de rijke variëteit aan gerechten: soep, hartige
taart, bitterballen, een keur aan kleine sandwiches en allerlei zoetigheden. Alles was even smaakvol gepresenteerd. Voordat de groep aan
de terugweg begon, kregen de leerlingen en hun docenten in een persoonlijk dankwoordje onder luid applaus veel lof toegezwaaid.

B lijn
De B- lijn produceerde ook een toppaar bestaande uit Nel Kwakenaak
& Wil Groot. Zij staken met kop en

schouders boven de rest uit door
de hoogste score van de avond te
halen met 68,75%. Op gepaste afstand werden Anton Berkelaar & Wil
van der Meer tweede met 56,85%,
maar dat leverde natuurlijk wel ook
een flesje op. Derde werden Atie
de Jong & Ria Verkerk met 54,17%
gevolgd door Marianne Jonkers &
Anneke Houtkamp als vierde met
52,98% en Maria Baas & Klaas Verrips daar vlak achter als vijfde met
52,68%. De chocolade viel hier toe
aan maar liefst drie paren die allen
tegelijk als negende van de zestien
door kwamen.
Ook dorst en trek gekregen, kom
dan meespelen met het Zomerbridge van Bridgeclub De Legmeer.
Elke woensdagavond vanaf 19.45
uur tot en met 31 augustus in Dans
& Party centrum Colijn aan de Industrieweg 20 te Uithoorn. Inschrijven
per e- mail: gerdaschavemaker@
live.nl, of tussen 19.15 en 19.30 uur
in de zaal voor de prijs van zes euro per paar.

Atleten van AKU in actie
in Hoofddorp
Uithoorn - Op zaterdag 28 mei
werd de 2e atletiekwedstrijd gehouden van dit jaar voor de mini’s, c, b,
en a pupillen. Er deden ruim 44 atleten mee van de AKU in de leeftijd van 6 t/m 11 jaar. Voor de kinderen die meededen met de estafettes begon de dag al vroeg. Bijna alle teams hadden een estafette team
bij de jongens en de meisjes. Bij de
jongens mini, jongens B en de meisjes a1 werd een knappe overwinning behaald bij de estafette. Daarna begonnen de verschillende onderdelen. Voor alle pupillen waren
er 3 onderdelen deze dag, variërend
van bal werpen, kogelstoten, hoogspringen 40 of 60 meter sprint of
verspringen. Dat er steeds meer kinderen mee gaan doen aan de wedstrijden is super leuk om te zien, dat
betekent wel dat er soms lang per
onderdeel gewacht moet worden
. De organisatie deed er alles aan
om de onderdelen vlot na elkaar in
te plannen. Aan het einde van deze
warme dag kon er nog een 600 meter voor de mini’s en de c pupillen of
een 1000 meter voor de b en a pupillen gelopen worden.

Gesneuveld
Ondanks het warme weer zijn er
weer veel persoonlijke records gesneuveld. Aan het einde van de dag
kregen alle deelnemers een diploma met hun persoonlijke prestaties
en waren er medailles voor de eerste 3 op de meerkamp of op de lange afstand.
Behalve een individueel klassement
is er ook een ploegen klassement.
AKU heeft het in Hoofddorp heel
goed gedaan. Voor de meisjes C, de
jongens C en de jongens B was er
een 2e plaats in het eindklassement.
Voor de jongens mini, de meisjes B
en de meisjes A1 was er zelfs een
1e plaats.
De komende weken zal er hard getraind worden voor de laatste wedstrijd van het seizoen op 2 juli in Beverwijk.
Na deze laatste wedstrijd zal er gekeken worden welke beste 8 teams
van de 5 regio’s en welke 12 individuele atleten er mee mogen doen
met de finale in september.
Maar eerst het komende weekend
genieten van het tentenkamp bij de
AKU.

Qui Vive Jongens C1
kampioen
De Kwakel - Na een spannende
wedstrijd is Qui Vive JC1 zaterdag
jl. kampioen geworden van de Topklasse B. Vanaf het begin van het
seizoen ging het tussen HIC JC1 en
Qui Vive JC1.
Ze gingen gelijk op en heel lang
gaf alleen het doelsaldo het verschil
aan tussen de twee teams. Tot vorige week, toen pakte Qui Vive de
punten bij Hurley, maar verloor HIC
thuis van Pinoké. Het verschil was
toen 3 punten in het voordeel van
Qui Vive. Zaterdag jl. stond de laatste wedstrijd van het seizoen op het
programma en die was – thuis - tegen HIC! Aan een gelijkspel of een
kleine nederlaag had Qui Vive al ge-

noeg, maar daar gingen de mannen
niet voor. Ze wilden het seizoen in
stijl afsluiten, met een overwinning
op de nummer 2 en er een feestje
van maken.
Het was een drukke boel langs de
lijn in De Kwakel en het toch wel
enigszins nerveuze publiek zag hoe
Qui Vive met 0-1 achter kwam. Gelukkig werd het niet lang daarna 1-1
en daarna gingen de jongens van
Qui Vive door. Achter elkaar werd
het 2-1 en 3-1.
Na de rust wist HIC nog 1x te scoren, maar de jongens van Qui Vive maakten het netjes af en scoorden de 4-2! Gefeliciteerd jongens en
coaches, het was een mooi seizoen!
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Rolstoelvierdaagse Rode Kruis
Uithoorn - Voor het negende achtereenvolgende jaar vindt dinsdag
28 juni tot en met vrijdag 1 juli de
rolstoelvierdaagse in Uithoorn en
De Kwakel plaats. De inschrijving
is begonnen. De vierdaagse wordt
georganiseerd door Het Rode Kruis
in samenwerking met woonzorgcentrum Het Hoge Heem. We starten dagelijks om 14.00uur vanaf Het
Hoge Heem, Wiegerbruinlaan 29
in Uithoorn, en zijn daar om ongeveer 16.30uur weer terug. Inschrijving staat open voor alle aan een
rolstoel gebonden inwoners van de
gemeente Uithoorn. De organisatie
kan voor vervoer zorgen om te halen en brengen. Het is ook mogelijk om voor één (of twee, drie) dagen in te schrijven. De donderdag is
gereserveerd voor de bewoners van
“de huisjes” van Het Hoge Heem.
Deelname kost 3,-. Er zijn vrijwilligers om een rolstoel te duwen. Info
en inschrijven (tot 13 juni) via 0297519.520 (ma, di, do, vrij van 8.30 17.00) of ab.hhh@amstelring.nl.

Blacklight toernooi van
SAS’70 een kleurrijk succes

LMV B1 pakt hoofdprijs
bij toernooi OSV
Uithoorn - Op het zondagse toernooi bij OSV te Oostzaan moest
de B1 van LMV aantreden tegen
4 ploegen uit de 2e klasse: ZSGO/
WMS (Amsterdam), KDO(bekend) ,
Wasmeer (Hilversum) en DZS (Wormerveer). Allereerst de strijd tegen
Zonder Strijd Geen Overwinning /
Wilskracht maakt Sterk. Ondanks de
indrukwekkende clubnaam maakte
LMV gehakt van deze ploeg.
Tommy Fluks vierde zijn terugkeer
bij LMV, na een buitenlands avontuur, met een treffer in de 1e minuut. Een andere teruggekeerde speler, Lucas B., wilde hier niet
voor onder doen en scoorde in de
3e én de 6e minuut. Hierna volgden
nog doelpunten van Benjamin, Jaimy ( met zijn linker chocoladebeen)
en Stan maakte de fraaiste met een
afstandsschot van buiten het strafschopgebied. De Amsterdamse rivalen wisten slechts 1x gelegenheidskeeper Yoran te passeren. De
tweede wedstrijd was de gemeentelijke tweestrijd tegen KDO, waarbij
ook prestige een rol speelde. LMV
nam meteen het initiatief en zette
KDO vast op eigen helft. In de 20e
minuut leidde dit tot een doelpunt,
toen Benjamin op links diep werd
gestuurd en bijna vanaf de achterlijn de bal voorzette op Lucas B. Nadat de scheidsrechter het doelpunt

had goedgekeurd, begon de grensrechter van KDO te zwaaien alsof
hij een JSF moest binnenhalen. De
scheidsrechter liet zich helaas door
dit fanatieke gewapper overreden
om buitenspel toe te kennen. Benjamin was getergd en een minuut
zette hij wederom voor, waarbij Stan
deze keer kwam inlopen en afdrukte voor de 1-0. Daar bleef het bij, het
kampioenschap van De Ronde Venen was in ieder geval hiermee binnen. Voor de aftrap van de 3e wedstrijd bleek dat Lucas B. zijn voetbalschoenen het hadden begeven. Onze inventieve coach Julius zag het ,
en stond meteen zijn eigen schoeisel af zodat Lucas aan de aftrap kon
staan. Als een kopie van het stripverhaal van Sjakie en de Wondersloffen, bleek Lucas een plaag voor
de Wasmeer-verdediging. Hij scoorde en gaf 2 assists. Doelpunten van
Lucas D. , Renzo en Djomy maakten
het kwartet vol. Tenslotte de wedstrijd tegen DZS, evenals LMV nog
ongeslagen die dag. Het werd een
boeiende strijd, die eindigde zoals
die was begonnen. Geduldig wachtte LMV het resultaat van de laatste
wedstrijd van DZS af. Uiteindelijk
bleken beide ploegen op 10 punten te zijn geëindigd, maar mocht
LMV dankzij een beter doelsaldo de
hoofdprijs in ontvangst nemen van
Miss Oostzaan.

Veel blessureleed voor
LMV B1 bij toernooi
Uithoorn - De deelname aan het
toernooi van SV Baarn is op een deceptie uitgelopen. Het team startte
de dag met 15 spelers, uiteindelijk
resteerden er nog 11. Na een periode waarin we sportief verwend zijn
met de prestaties van Max, Steven
en Kiki, leverde deze dag slechts
sportieve ellende op . De B1 kreeg
wat tikken te verduren. Reeds in de
eerste wedstrijd tegen TOV moesten
twee spelers voortijdig het veld verlaten, Djomy en Lucas B. Tot overmaat van ramp ging de wedstrijd in
de laatste minuut verloren. Na een
flitsende start , met een droompass van Lucas “Pirlo” van Duivenbooden op Benjamin, wist laatstgenoemde na een ferme sprint de keeper te verschalken. Deze stand werd
lang vastgehouden, maar uiteindelijk scoorde TOV in de 21e en de 25e
minuut. Djomy bleek na een bezoek
aan de eerste hulp zijn schouder te
hebben gekneusd. Zowel Djomy als
Lucas B., met een dikke knie, moesten noodgedwongen de strijd staken. In de tweede wedstrijd tegen
Hooglanderveen liet LMV zich van
zijn beste kant zien.
Er werden prachtige aanvallen opgezet, echter de afronding was abominabel. Eindstand 0-0. Wedstrijd
nr. 3 tegen ’t Gooi was een dramatische pot, met wederom een blessure en zelfs een verwijdering. Al in
de 1e minuut lette LMV niet op bij

een corner en kreeg een treffer te
verduren. Daarna nam LMV het initiatief over en werd ’t Gooi naar achteren gedrukt.
Michael, David en Lucas konden de
kansen niet verzilveren. In de 20e
minuut schoof Luuk in en soleerde op de linkerflank. De tegenstander kwam aanstormen en maakte
een schandalige overtreding op de
enkels van Luuk. De scheidsrechter meende hier toch wel een gele
kaart in te zien. Leider Wouter zag
echter wel een andere kleur van de
regenboog in aanmerking komen
voor een dergelijke charge en wees
de scheidsrechter hierop.
Deze man wist niets beters te verzinnen dan Wouter achter het hek
te sturen. Helaas ging de wedstrijd
zodoende verloren. De jongens wisten in de laatste wedstrijd tegen
ASW nog een zege te behalen. Stan
wist met een vlammend schot vanaf ca. 20 meter de keeper te verrassen. Maar ook in deze wedstrijd viel
weer een slachtoffer. Na een stevige
botsing moest Renzo het veld verlaten, waarna op aanraden van de
EHBO een ambulance werd opgeroepen. Bij het schrijven van dit verslag is nog niet bekend wat de diagnose is. Ondanks de 4e plek in
de eindstand, hebben de jongens
ook vandaag tegen ploegen uit de
1e klasse getoond dit niveau aan te
kunnen.

Uithoorn - Dinsdag 31 mei jl. vond
het eindtoernooi van volleybalvereniging SAS’70 plaats. Dit was, in
tegenstelling tot voorgaande jaren,
niet zomaar een toernooi, maar een
blacklight toernooi. Dit werd mede mogelijk gemaakt door sponsor
Gereedschapsmolen, een webwinkel voor professioneel gereedschap
(ook voor particulieren). Een donkere, warme zaal met op enkele plekken felle blauwe lichten, lichtgevende ballen en neon stickers om de
veldlijnen aan te geven… De Scheg
was omgetoverd tot een waar glow
in the dark sportpaleis.
Iedereen had zijn uiterste best gedaan om te ‘shinen’ in het donker.
Niet alleen neon lippenstift maar
ook een skeletonpak, flitsende vestjes van de wegenwacht en knipperende fietslampjes waren overal te zien. Daarnaast zaten zowel de
jeugd als de senioren onder de body paint. Armen, benen, kleding en
gezicht… Er werd werkelijks niets
overgeslagen door de enthousiastelingen; alles werd door de volleyballers uit de kast gehaald voor de perfecte outfit. Om 18:00 uur begon de
jeugd. Bij de jeugd van SAS’70 hebben de C en B-jeugd, 12 tot en met
16 jaar, een gemixt blacklight toernooi gespeeld. Daarnaast heeft de
jongste jeugd van SAS’70 ook nog
wat trainingsoefeningen gedaan.
Vervolgens werd het seizoen voor
de jeugd feestelijk afgesloten met
drinken en chips. Twee uur later, om

20:00 uur, waren de senioren aan de
beurt. De hoge opkomst, met ongeveer 70 leden, was al meteen een
goede indicatie van het enthousiasme van de leden.
Alle seniorenteams werden door elkaar gemixt, zodat er tien aan elkaar
gelijke teams ontstonden. Tijdens
het toernooi was iedereen aan elkaar gewaagd. Uiteindelijk werd het
toernooi gewonnen door, ironisch
gezien, team 1 – bestaande uit Pieter, Jeroen, Kees, Jeroen, Britta en
Jolanda.
Rond 23.00 uur volgde de prijsuitreiking, met taart voor de winnaars - en zo tegen 24.00 uur gingen de meeste mensen huiswaarts.
Zo sluit SAS’70 een mooi seizoen
op het sportieve vlak af, al zijn ze
als club nog helemaal klaar. Op financieel vlak zijn ze namelijk nog
hard bezig met het sparen voor een
mooi zakgeldje bij de sponsoractie
‘Spek de Kas’ van Jumbo Peter de
Jong Uithoorn. Met deze actie hoopt
SAS’70 geld op te halen, om zo van
dit geld een volleybalclinic te organiseren voor jong en oud in sporthal De Scheg.
Op 30 augustus is weer de eerste
training van het nieuwe seizoen. Wil
jij ook lid worden van deze gezellige volleybalvereniging? Er is altijd
ruimte voor nieuwe leden om mee
te trainen of om competitie te spelen. Stuur voor meer informatie een
mailtje naar tc-voorzitter@sas70.nl!

Toernooiweekend
Legmeervogels
Uithoorn - Het was druk op het
sportpark bij de Legmeervogels.
Het vijfde– Jos van den Berg Voetbaltoernooi vond plaats. Gedurende deze dag hebben 100 teams hun
voetbalkwaliteiten laten zien. Het
KNMI gaf code geel af in verband
met mogelijk noodweer, maar het
enige geel wat we zagen tijdens deze dag waren de 24 Legmeervogelteams die deelnamen. De hele dag
heeft de zon geschenen en was de
temperatuur prima voor een potje
voetbal. In de ochtend een schema
voor 50 teams en in de middag kwamen ook 50 teams in actie. Dit toernooi was voor de F (7-8 jaar) en E
(9-10) pupillen, zowel jongens- als
meisjesteams. Ook waren er enkele mini-teams, die hun eerste toernooi speelden. Zij spelen komend
seizoen voor het eerst in een F-team
en hebben dus nu al kunnen laten
zien wat ze kunnen.
Ieder team heeft 4 wedstrijden gespeeld. Alle 400 wedstrijden zijn
sportief verlopen. Mede door de begeleiding van de soms erg jonge (11
jaar) scheidsrechters van onze eigen vereniging. Fantastisch dat zij er
allemaal waren, waardoor het toernooi mogelijk is gemaakt. De prijsuitreikingen zijn door Jos van den
Berg gedaan, waarbij ieder team
een beker en vaantjes kreeg uitgereikt. Op zondag 29 mei 2016 startte om 9.00uur het Super F en Super
E-top toernooi. Deze start werd mu-

zikaal begeleid door Slagwerkgroep
Bovenkerk, waarbij alle teams achter elkaar het hoofdveld op liepen
met hun clubvlag en zo werden gepresenteerd aan het publiek. Op deze dag hebben 16 F-teams spelend
in de 1e klasse en 16 E-top teams
spelende in de hoofdklasse deelgenomen aan het toernooi. In de ochtend de poule-wedstrijden en in de
middag de achtste, kwart, halve en
grote finales. Ook voor de zondag
dreigde het noodweer op te komen,
maar gelukkig bleef dat uit. Op een
enkele regendruppel na, was het
ook op zondag droog en prima voetbalweer. Aan het einde van de middag kwam de F1 van Pancratius uit
Amstelveen als sterkste naar voren
in het F-deelnemersveld en Zeeburgia E1 uit Amsterdam werd de kampioen in het E-deelnemersveld. Zij
wonnen de finale tegen Balcontrole
Academy na strafschoppen.
Wij kunnen met z’n allen terug kijken
op een zeer geslaagd voetbalweekeinde en de Toernooicommissie bedankt alle deelnemende teams, alle
scheidsrechters, de EHBO-er en alle
andere vrijwilligers die dit toernooi
mogelijk hebben gemaakt. Wilt u
na het lezen van dit artikel volgend
jaar meehelpen met het organiseren
van dit geweldige voetbalweekend,
meld je aan en stuur een mail naar
toernooicommissie@legmeervogels.
nl. Wij kunnen zeker nog 1 of 2 nieuwe commissieleden gebruiken.

Qui Vive prominent gaat
heren hoofdklasse fluiten
De Kwakel - Niet alleen Heren 1
van Qui Vive is onlangs gepromoveerd naar de hoofdklasse maar
ook KNHB bondscheidsrechter Barry Plaisant van der Wal fluit volgend
jaar vast in de heren hoofdklasse. Barry floot zijn eerste wedstrijden aan de Vuurlijn en is nog steeds
nauw aan Qui Vive verbonden. Na
10 jaar met gemiddeld 50 wedstrijden per seizoen is hij toegetreden
tot de vaste groep van scheidsrechters die wekelijks in de heren hoofdklasse fluit. Dit is een geweldige individuele prestatie waar ook Qui Vive erg trots op is. Barry heeft dit
o.a. met zijn grote doorzettingsvermogen, zijn ijzeren discipline en de
juiste mentaliteit weten te bereiken.
Elk jaar kreeg hij goede tot uitstekende beoordelingen die uiteindelijk hebben geresulteerd dat hij op
het hoogste niveau mag fluiten.
Niet zomaar
Scheidsrechter in de hoofdklasse wordt je namelijk niet zomaar.
Hij heeft zich gedurende vele jaren maximaal ingespannen om dit
te bereiken. Buiten dat je vanzelfsprekend beschikt over de vereis-

te kwaliteiten moet je conditie continue op het gewenste niveau zijn. Er
waren vele bijeenkomsten o.a. voor
bijscholing, briefings en congressen
waar Barry aan moest deelnemen.
Naast de reguliere competities floot
hij ook veel oefenwedstrijden, deed
kennisoverdracht naar andere collegae, zorgde ervoor dat zij goed werden begeleid en heeft erg veel conditietests gelopen.
Voorbereiding
Verder vraagt elke wedstrijd om een
goede voorbereiding, is er na afloop
een evaluatie met de collega en
wordt regelmatig ook met de beoordelaar van de KNHB de wedstrijd
doorgenomen. Dit patroon zal voor
Barry in de hoofdklasse niet veranderen maar met zijn passie voor de
hockeysport zal hij elke week weer
met veel plezier het veld betreden.
Qui Vive vertrouwt er op dat Barry gaat behoren tot de topscheidsrechters. De volgende stappen zijn
dan de play-offs, landskampioenschappen fluiten en uiteindelijk internationaal doorgroeien om de wereldkampioenschappen en Olympische spelen te mogen fluiten.

Bingo ouderenbonden
Uithoorn - Op dinsdag 14 juni aanstaande organiseren de Uithoornse
Ouderenbonden weer hun maandelijkse Bingomiddag in Wijksteunpunt Bilderdijkhof, Bilderdijkhof 1.
Aanvang 14 uur, de zaal is open
vanaf 13.30 uur. Gastvrouw is Hanny Kampen.
Ook niet leden zijn van harte welkom op deze gezellige middag ! Er
zijn bijzonder mooie prijzen te win-

nen , bovendien zijn de consumpties redelijk geprijsd. Kom eens
kijken,doe mee en geniet van de
gezellige sfeer die er op zo’n bingomiddag heerst. En ...de toegang is
gratis !! De eerstvolgende Bingo van
de Uithoornse Ouderenbonden is
op dinsdag 12 juli. In augustus is er
geen bingo, het seizoen begint weer
met de bingo van dinsdag 13 september.

Klaverjassen “De Schutse”
Uithoorn - De klaverjasnomaden
speelden, donderdagavond de 2de
juni, hun 38steweekwedstrijd in “De
Schutse” en hieraan namen 38 spelers deel. Door twee 3-mansspellen
in te lassen behoefde er niemand
stil te zitten om een oude krant in te
kijken of gewoon stil te zitten.
Goed het spel: de poedelprijs van
deze editie komt toe aan Maurits de
Vries die toch 5129 punten behaalde
maar dat bleek toch niet voldoende
om de laatste plaats te ontwijken,
een troostprijsje voor de moeite.
Marsenprijsjes waren er deze week
voor: Louis Franken, Joke Veenhof,
Gaby Abdesselem, Jaap den Butter,
Cor de Beer, en Gerrit Vink.
Deze week werd er hoog gekaart er
waren 7 spelers met meer dan 7000

punten en 1 eindigde er boven de
8000 punten. Het gemiddelde aantal
punten kwam uit op 6247 per speler, ongeveer 100 punten boven het
normale gemiddelde. Dan de winnaars van deze week en dat waren:
Richard van den Bergh werd 3de
met 7411 punten tevens viel hem
een marsenprijsje ten deel, de 2deplaats wordt ingenomen door Johan
Zeldenthuis met 7811 punten en Johan wist ook noch een 3-mansmarsenprijsje te winnen.
De absolute winnaar van deze week
was Kees van den Helder met 8042
punten en Kees nam ook nog 2
marsenprijsjes mee naar huis.
De 9de juni is er weer, vanaf 20.00
uur, gelegenheid te klaverjassen in
de Schutse.

Anton Philipsweg 13, 1422 AL Uithoorn, tel. 0297-561844

OUD & VERTROUWD UW ADRES VOOR:
• Onderhoud en reparatie
aan alle merken
• In- en verkoop gebruikte
en nieuwe auto’s

Uw
specialist in
Fiat en Alfa
Romeo!

• In- en verkoop nieuwe
Fiat’s en Alfa Romeo’s

WWW.AUTOVERMEIJ.NL

Te koop:
Spiegelkast massief grenen in
white wash uitvoering. Hoog 72
cm, diep 19 cm en breed 69 cm,
€25,-. Tel. 06-12918468
Te koop:
Nieuw boek over barometers.
€39,50. Zie ook www.barometerboek.nl. Tel. 023-5293991
Te koop:
Disney auto, cars auto’s, 6 stuks
€8,-. Tel. 06-52639770
Te koop:
Mooie vrachtwagen Mattel van
auto cars, achterkant uitklapbaar, afm. 23 bij 8 cm i.z.g.st.,
€8,-. Tel. 06-53639770
Te koop:
Mobach schemerlamp, uit 1965,
vraagprijs €75,-.
Tel. 023-5242459
Te koop:
Appelgroene schemerlampvoet
inclusief bijpassende kap uit
1965, vraagprijs €80,-.
Tel. 023-5242459
Te koop:
Easy Walker kinder wandelwagen, 270,-. Tel. 023-5288484

Te koop:
Appelgroene schemerlampvoet
inclusief bijpassende kap uit
1965, vraagprijs €80,-.
Tel. 023-5242459

Te koop:
Nieuw goocheldoos €5,-.
Baby Born popje €5,-.
Paardrijlaars, mt. 32, €5,-.
Tel. 023-5841538

Gratis kabaaltJE
LET OP! Van elk artikel móet een vraagprijs worden vermeld!
Te koop/Aangeboden/Gevraagd*

*(Doorhalen wat niet van toepassing is)

Westzijde 28 • De Hoef

EXCLUSIEVE TUINSCHERMEN
Industrieweg 65 • 3641 RK Mijdrecht • Tel. 0297-282436
WWW.SCHUURMANBLOKHUTTEN.NL INFOSCHUURMANBLOKHUTTEN.NL

GROTE SORTERING

Perkgoed
GEOPEND VAN MA. T/M ZAT. VAN 9.00 TOT 17.00 UUR

Het VerkeersCollege

Strafzaak? Arbeidsconflict? Familieprobleem?
advocaten mw mr J.M. Tason-Avila en mr C.J.P. Liefting
hebben spreekuur te Aalsmeer, Van Cleeffkade 3/b.
Gesprek op afspraak.
Ons telefoonnummer is 0297 34 37 34
Iedere vrijdag vanaf 09.30 tot 15.00 uur
een GRATIS inloopspreekuur in Aalsmeer

Juni acties:
40 uur Autorijles + examen: € 1.900,Onbeperkt op de Rijsimulator € 50,Bromfietspraktijk 1 dag: € 275,Kom GRATIS Theorie oefenen

Te koop:
Dames wandelschoenen,
Human Nature, mt. 40, donkergrijs/paars, weinig gedragen
€40,-. Tel. 023-5477430

Telefoon:

Deze bon kunt u uitknippen en opsturen naar:

1 regel
2 regels
3 regels
4 regels
5 regels
6 regels

3
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Weekblad de Nieuwe Meerbode

Anselmusstraat 19 - 3641 AM Mijdrecht
of gewoon digitaal lekker vanaf de bank via www.meerbode.nl
GRATIS kAbAALTjES WORDEN GEPLAATST
ONDER DE VOLGENDE VOORWAARDEN:
- Eén bon per week
- Géén onroerende goederen, woonruimte of auto's.
- Géén goederen en dergelijke met een waarde boven de € 500,- Géén personeels- of zakenadvertenties.
- Géén werk gevraagd of aangeboden.
- brieven met te weinig porto worden niet in behandeling genomen.
- Altijd prijs vermelden
Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade
van welke aard dan ook, ontstaan door niet tijdig of onjuist plaatsen
van kabaaltjes. kabaaltjes kunnen op grond van hun inhoud, zonder
opgaaf van redenen, worden geweigerd.

0297-250 638 / www.verkeerscollege.com / 0172-577 980

EDITIE junI

Beste inwoners en ondernemers van Uithoorn
aan de Amstel en De Kwakel, Deze column is
een initiatief van Stichting Uithoorn in
Bedrijf.

Vanaf vorige week vrijdag van 19.00 tot 06.00 uur:

Zomergevoel
Een paar heerlijke zomerse dagen en Uithoorn
ziet er nog mooier uit. Volle terrassen en steigers, een afgeladen Wilhelminakade tijdens de
geslaagde “Ibiza Night”, bezoekende dagjesmensen en een prima sfeer. In de tuin van Bram
de Groote ging het er wat minder uitbundig
aan toe, maar de open dag bood een oase van
rust en de variatie van planten en gewassen is
fraai. Voor velen een mooie combinatie met de
kunstroute langs de Amstel tijdens de Amstellanddag. Het ziet er zo allemaal zoveel vrolijker
uit als de zon zich zo uitbundig laat zien!

130 km op A2 tussen Amsterdam
en Utrecht en vice versa

Kunstroute Zijdelveld
In het laatste mei-weekeinde werd er door zo’n
80 kunstenaars een veelzijdig aanbod van uiteenlopende kunst in meer dan 40 tuinen langs
het Zijdelveld tentoongesteld. De Kunstroute
is een culturele traditie geworden waar steeds
meer belangstellenden op af komen.

Regio – Het is nu officieel. Vanaf vorige week vrijdag 3 juni mag er op de
A2 tussen Utrecht en Amsterdam en

vice versa van 19.00 tot 06.00 uur 130
km per uur worden gereden. Tussen
06.00 en 19.00 uur is de snelheid 100

Legmeervogels handbal F2
veld kampioen!
Aalsmeer - Uithoorn - Vorig jaar
augustus begon het nieuwe F2 team
aan het seizoen. Op Nikki en Dewi na, was het voor de rest van de
meiden voor het eerst dat ze begonnen met handballen. Alles was
nieuw, niet in de cirkel staan, niet

lopen met de bal in je hand, handen omhoog in de verdediging, over
gooien naar elkaar, voet op de lijn
met de bal ingooien, enz. Ook gingen de meiden om de beurt ervaren hoe het is om op doel te staan.
De 1 ervaarde dat als erg leuk en

Legmeervogels F2, bestaat uit, Kenya, Dewi, Jady, Nikki, Mies, Allyssa, Ralicia, Bente en Demi

km per uur. Houdt u er rekening mee
dat er op dit gehele traject permanente trajectcontrole plaatsvindt?
de ander als minder leuk. Tijdens de
competitie deden de meiden vaak
mee aan toernooien. Erg leuk om te
zien was dat zij dit erg leuk vonden
en er ook veel van leerde. Er werden zelfs ook wedstrijdjes gewonnen, dat motiveerde ze erg goed. Zo
werd er in de competitie wedstrijden ook steeds meer gescoord, nog
niet gewonnen, maar met elk doelpunt wat er gescoord werd, werd er
gejuicht als kampioenen. Het team
groeide zichtbaar en werd steeds
sterker. Na het zaalseizoen werd er
gestart met weer een nieuwe veldcompetitie. Hier kwamen de meiden wel dezelfde tegenstanders tegen, maar nu werd er van ze gewonnen. Het bewijs hoe de meiden gegroeid zijn in het verloop van het
seizoen. Er werden wedstrijden gewonnen, wat erop resulteerde dat ze
de laatste competitie wedstrijd bovenaan stonden. Deze laatste wedstrijd werd thuis gespeeld tegen
Legmeervogels F1. Het was een hele spannende wedstrijd, die erg gelijk opliep. Tot een halve minuut voor
tijd was de stand 5-5, maar vlak voor
tijd was het Ralicia die 6-5 scoorde. Toen waren de meiden officieel
kampioen, wouw wat een prestatie,
goed meiden!! Volgende week beleven ze nog met elkaar het leuke
sport en spel weekend, veel plezier
en tot volgend seizoen!!!

Opening Zijdelwaard
Met een daverend spektakel werd het totaal
vernieuwde winkelcentrum Zijdelwaard op
20 mei jongstleden officieel geopend. Na jaren van ontwerpen, plannen maken, overleg,
en een hele intensieve bouwperiode is de metamorfose van dit prachtige winkelcentrum afgerond. Het resultaat mag er zijn; een moderne
uitstraling waarin je prettig kunt winkelen en er
is voldoende parkeergelegenheid. Een compliment voor de winkeliers en de bouwers; door
hun gezamenlijke inzet bleef het winkelcentrum toegankelijk en kon de voortgang op de
voet worden gevolgd. Hopelijk worden de nog
lege winkelruimtes snel verhuurd en krijgt Zijdelwaard een nog completer winkelaanbod. Wij
wensen de ondernemers in het winkelcentrum
heel veel succes en goede zaken toe.
Oude Dorp en Schansgebied
Helaas heeft de projectontwikkelaar vastgesteld dat de plannen om de Schanskerk en de
omgeving te herontwikkelen niet haalbaar zijn.
Dat is erg jammer omdat daarmee alles weer stil
ligt en de staat van de
kerk er zo natuurlijk
niet beter op wordt.
Dat doet de omgeving ook geen goed.
Al eerder schreef ik
dat de plannen voor
cultuurcluster Confucius gewijzigd worden en dat dit de oorspronkelijke ideeën
worden aangepast.
Het is te hopen dat
de naam van de wijs-

geer Confucius eer aan wordt gedaan en de tijd
wordt benut om de gaten in ons mooie dorpshart goed op te vullen.
Uithoornlijn
In de maand juni heeft iedereen de gelegenheid om zijn of haar mening over de plannen
over Uithoornlijn kenbaar te maken.
Op basis van deze zogenaamde consultatieronde zullen de resultaten worden opgenomen
in de besluitvorming van de betrokken partijen. Op 13 juni is er van 17:00 tot 21:00 uur een
informatiebijeenkomst in de Thamerkerk. Een
goede gelegenheid om u goed te laten voorlichten over de plannen en de varianten die zijn
onderzocht De gezamenlijke ondernemers zijn
in voorstander van aanleg van de Uithoornlijn
tot in het oude dorp. Het vergroot de bereikbaarheid van Uithoorn, het bedrijventerrein en
het oude dorp worden beter met openbaar vervoer bediend en tevens zal Uithoorn als knooppunt van openbaar vervoer in de regio aan belang winnen. De structuur van het openbare
vervoer verandert in de komende jaren en is
het een goede zaak als Uithoorn daar passend
op inspeelt. Elders in deze krant vindt u meer
informatie over de consultatieronde en ook op
de website www.stadsregioamsterdam.nl/uithoornlijn kunt u alle belangrijke informatie over
de ideeën achter de Uithoornlijn vinden.
Leuk in Uithoorn
De website www.uithoornaandeamstel.nl is
ván en vóór Uithoornaars; steeds meer mensen
weten deze site te vinden en hoe meer inbreng
de bezoekers hebben, hoe interessanter de informatie wordt. Meld evenementen aan en laat
het weten als u informatie over Uithoorn en De
Kwakel mist. De evenementenkalender voor de
komende weken is goed gevuld: aanstaande
zondag organiseert de Kwakelse Ondernemersvereniging de “Fortfair”, een gezellig gebeuren
voor jong en oud in ‘t Fort in de Kwakel. De lustrumversie van “Culinair aan de Amstel” behoeft
inmiddels geen verdere toelichting: op 18 juni
kunnen we weer volop genieten van een keur
aan overheerlijke specialiteiten en het ontmoeten van vele bekenden onder het genot van een
drankje. Lions Club Uithoorn organiseert deze
geweldige manifestatie en de opbrengst wordt
dit keer gedoneerd aan Dagopvang De Nostalgie. Het zijn geweldige initiatieven die door de
inzet van groepen ondernemers mogelijk worden gemaakt. Door bundeling van krachten kan
veel moois worden bereikt. De ondernemers in
Uithoorn en De Kwakel zetten zich samen in. En
als zich daarbij nog meer ondernemers aansluiten, wordt er nog meer verwezenlijkt.
Hopelijk zijn de zomerse weergoden ons in de
komende tijd goed gezind en beleeft iedereen
veel plezier aan de evenementen buiten!
Jelle Schmidt
Voorzitter Stichting Uithoorn in Bedrijf
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Vrouwen zwemmen af

Een verdiend nat pak
voor Argon MC1
Mijdrecht - Het was een prachtig voetbalseizoen vol successen
voor Argon MC1. Het behalen van
het voorjaarskampioenschap in de
2de klasse, tweede eindigen in de
najaarscompetitie in de 1e klasse en
Ronde Venen kampioen afgelopen
weekend bij een goed bezocht toernooi bij Hertha in Vinkeveen. Om dit
te vieren stonden 13 meiden klaar
voor een nat pak bij Poldersporten
in de Kwakel. Slingeren, klimmen,
klauteren stond op het programma.
De meiden kwamen er achter dat

het ene obstakel nog lastiger was
dan het andere. Uiteindelijk na veel
gillen, lachen en hilariteit gingen alle meiden kopje onder. Het was die
avond trouwens warmer in het water dan daar buiten. Dat gegeven
heeft de pret niet kunnen drukken.
Na een warme douche en droge
kleren ontvingen de meiden een
welverdiende medaille voor de prestaties van het afgelopen seizoen. Als
afsluiter was er ook voor een hapje
en een drankje gezorgd.

Zara, Sana, Tanne, Iris, Lynn, Kaoutar, TT, Ellis, Kiki, Jessie, Tabitha, Amber, Yasmina en Sidney van harte gefeliciteerd met een mooi seizoen.

Examens judoschool Blaauw
Wilnis – Afgelopen week is er in de
dojo van Judoschool Blaauw de eerste van twee weken examens afgenomen. Deze week hebben 63 judoka’s laten zien wat zij het afgelopen
seizoen hadden bijgeleerd. Gadegeslagen door ouders, oma’s, opa’s en
andere belangstellenden, die genoten van de verrichtingen, lieten de
judoka’s de worpen en de grondhandelingen zien.
De voorzitter van de examencommissie, bestaande uit David Siebeler, Martijn de Jong, Ronald Oussoren en Edwin Blaauw, heeft een ieder persoonlijk toegesproken en de
uitslagen bekend gemaakt.
De uitslagen van
afgelopen week zijn:
Gele slip, 6e Kyu: Gaius Lequin, Jayden Visser, Julius Lequin, Lars van
der Linden, Luca Knepper, Maegan
Pool, Mika Stam, Sam van der Jagt,
Selma Lequin, Tony Komst, Vincent
Komst, Yente van Bloemendal
Gele band, 5e Kyu: Eline van Zijtveld, Emma Zeilstra, Olav Hazeleger,
Sophie Verlaan, Thamar van Kreuningen, Thirsa Fokkens, Tim Lamme,
Wim van den Berge, Zeline Verkade

De Ronde Venen - Onder aanwezigheid van de wethouden Alberta Schuurs van Sport van Gemeente de Ronde Venen, vond woensdag 25 mei 2016 het afzwemmen
plaats in het Veenweidebad. De dames hebben het afgelopen jaar hard
getraind voor deze dag. Het examen
bestond uit verschillende onderdelen, waaronder het duiken door een
gat en de hurksprong. Nog niet iedereen van de groep was er helaas klaar voor om af te zwemmen,
maar we hebben er alle vertrouwen

Oranje slip, 5e Kyu: Evi Millenaar, Ismael Ozdemir, Lars Brouwer, Liza
Cherepanova, Max Wittebrood, Nick
Braamskamp, Niels van Haaften,
Nigel Enthoven, Rik Jansen, Sem
Hoogendoorn, Thijs Polman, Wout
Nap
Oranje band, 4e Kyu: Alexandros
Tsamitros, Indy Burggraaf, Iris Swagemakers, Kyan van der Toorren,
Mathieu Antonis, Mike van der Linden, Stijn de Groot
Groene slip, 4e Kyu: Amy Dekkers,
Bram Koot, Dakota Witteveen, Erik
Dekkers, Felix Ekkelkamp, Levi van
Kreuningen, Thomas de Koster
Groene band, 3e Kyu: Berend Meijles, Joep Wilmink, Joost de Rooi,
Pascal Konijnenburg, Roan van der
Burch, Sander Loo, Stefan Baron
Blauwe slip, 3e Kyu: Bram Koenders, Daan van Scheppingen,Dylan
Koeleman, Teije Goossens
Blauwe band, 2e Kyu: Luuk Haarman, Simon Klappe, Thomas Tacken
Bruine slip, 2e Kyu: Dyami Koppenol, Jesse Versteeg
De volgende examens zullen volgende week worden gehouden in
de dojo van Judoschool Blaauw

speeld. Met een beetje wind en
vooral veel zon, startten de deelnemers zaterdag voor vier rondes
over twee dagen. Op zondag werd
in de middag door acht spelers geknokt om de eerste tot en met derde
prijs. Aan het eind van de dag wer-

Je kan je nu al aanmelden voor
het volgende seizoen via de website www.multimondo.nl , of stuur een
e-mail naar info@multimondo.nl. De
zwemlessen zijn voor alle vrouwen.

De prijswinnaars v.l.n.r. Henk Beekmann, Riek van Veen, Wil Kuijper, Ton Warmenhoven en Johan Kuijper.

Feestelijke seizoenafsluiting
door bowlinggroep
Mijdrecht – Op dinsdag 31 mei
vond in bowlingcentrum Mijdrecht
de afsluiting plaats van de bowlingcompetitie 2014/2015 van de senioren league van Stichting Spel en
Sport De Ronde Venen. De bowlinggroep bestond vorig jaar precies
twintig jaar, en daar is op gepaste
wijze aandacht aan besteed. Vervolgens is de groep in augustus vorig
jaar welgemoed aan het nieuwe seizoen 2015/2016 begonnen. Aan het
eenentwintigste seizoen werd deelgenomen door gemiddeld eenenvijftig mannen en dertig vrouwen die
elke dinsdagmiddag bij elkaar komen voor een paar uur beweging en
gezelligheid. De onderlinge competitie zorgt voor een spannend verloop. Voorzitter Gerard Monshouwer prees de inzet van de deelnemers en toonde zich verheugd over
de goede sfeer binnen de bowlinggroep. Naast voorzitter Monshouwer
bestaat de bowlingcommissie uit secretaris/penningmeester Wim Beijer
en wedstrijdleider Peter den Hartog.
De Prijsuitreiking
De bowlingcommissie heeft een
versobering toegepast in het aantal uit te reiken prijzen. De traditionele wisselbokaal van hoofdsponsor
De Ronde Venen Fonds wordt niet

meer uitgereikt. Datzelfde geldt ook
voor de Jan van den Berg Wisselbokaal. Tevens zijn de medailles vervallen en wordt volstaan met een beker voor elke winnaar van een groep.
De competitie werd bij de vrouwen
in drie groepen gespeeld en bij de
mannen in vier groepen. De gemiddelde scores bepalen de indeling in
de groepen. Bij de dames ging in
groep C de overwinning naar Giny
Liesveld. Riek van Veen werd eerste
in groep B en Wil Kuijper behaalde
de eerste prijs in groep de hoogste
categorie, groep A.
De uitslagen bij de heren
In groep D werd Dirk Gijsbertsen
eerste. In groep C ging de overwinning naar Henk Beekmann. Winnaar
in groep B was Piet Geuzebroek en
in de topklasse A legde Ton Warmenhoven beslag op de eerste
plaats. Als blijk van waardering voor
zijn jarenlange betrokkenheid bij de
bowlinggroep ontving Johan Kuijper een door Sophia van Ettekoven
vervaardigd beeldje. Het nieuwe seizoen start weer op dinsdag 30 augustus 2016. Er wordt gespeeld van
13.00-15.00 uur en van 15.00-17.00
uur. Nieuwe deelnemers zijn welkom. Aanmelden kan op dinsdagmiddag in het bowlingcentrum.

Eerste team Heren 35+ TV
De Ronde Venen kampioen
Mijdrecht - Het door Van der Wilt
verwarming & airconditioning gesponsorde team TV De Ronde Venen 1 zaterdag hoofdklasse is in
2016 opnieuw kampioen. Tijdens
de tenniscompetitie van dit voorjaar speelde het goed op elkaar ingespeelde team op zes zaterdagen
hun wedstrijden. Er werden leuke
partijen gespeeld. Soms niet veel tegenstand, maar je moet wel de pun-

ten verdienen om kampioen te worden. Dat lukt dit team, dat al vaker
kampioen werd, ook nu weer. Na
de wedstrijden werd er samen met
de tegenstander onder het genot
van een competitieschotel en een
glaasje nog gezellig nagepraat. Na
de laatste competitiewedstrijd werd
uit handen van de voorzitter, Gerben
Dijkstra, de beker in ontvangst genomen.

De spelers op de foto vanaf links: Sander van der Wilt, Roeland van der Wilt,
captain Jan Röling, Peter Vedder en Michel Haspels

Isa de jong (GVM79)
straalt op finale!
Mijdrecht - Zaterdag 4 juni vond
de selectie turn finale van de D1 en
D2 plaats. Voor Isa de Jong was dit
de hoogst haalbare finale dit seizoen waar zij zich dan ook vol trots
voor had geplaatst. Wat leuk was
het om turnsters uit andere plaatsen te zien. Je kon heel goed zien
dat deze turnsters bij de top hoorde. Alle kleine puntjes werden deze wedstrijd erg belangrijk. Isa begon op vloer en maakte kennis met
haar groepsgenoten die al even zenuwachtig waren als haar. Ze maakte een mooie overslag met plank
waarbij ze heel mooi landde. Geen
extra stapjes en dat scheelt weer
een paar tienden! Het tweede toestel was sprong. Een kleine hoek in
haar eerste sprong maar dat maakte ze meteen goed met haar tweede
sprong en ze kreeg een punten totaal van 12.075.
Op naar de brug waar Isa zoals altijd netjes alles achter elkaar aan
turnde. Ze werd maar liefst 5e op
de brug op deze moeilijke finale!
Wat een prestatie. Ten slotte op naar
balk, het laatste toestel van de dag.

Joke Schiphorst en Mark Weitjens
Clubkampioen Golfclub Veldzijde
De Ronde Venen - De clubkampioenschappen Matchplay van Golfclub Veldzijde op de 18-holes wedstrijdbaan van Golfpark Wilnis zijn
in het weekend van 4 en 5 juni gespeeld. Voorafgaand waren door
de heren al kwalificatierondes ge-

in dat dat goed komt in het nieuwe zwemseizoen. Woensdag 7 September 2016 zal het nieuwe seizoen
van start gaan. Deelnemers kunnen
zich aanmelden voor nieuwe zwemlessen of om gewoon lekker vrij te
zwemmen en te werken aan een beteren conditie.

den de spelers na vier wedstrijden
van elk ongeveer vier uur op een vol
terras verwelkomd en gefeliciteerd.
Het bleken vier spannende wedstrijden, waarbij in de meeste gevallen
tot en met hole 18 gespeeld moest
worden voor bekend was wie de

Matchplay Golfclub Veldzijde 2016 winnaars – v.l.n.r. Kim Versleijen (2e), Frank van der Wal (3e) , clubkampioene Joke
Schiphorst, Robin van Wissen (2e), Daniëlle Nass (3e) en clubkampioen Mark Weitjens

Isa heeft thuis ook een balk waar ze
heel goed haar handstand op heeft
geoefend. Dat heeft goed uitgepakt
want ze bleef als een huis staan op
de balk en viel er niet af! Isa vertegenwoordigde GVM op de finale en
heeft een fantastische score neergezet. In een deelnemersveld van
28 kinderen werd zij maar liefst 17e.

Mini’s (4½-6 jaar) bij CSW
Wilnis - Het komende seizoen willen we bij CSW gaan starten met
een trainingsgroep voor meisjes van
4½ tot 6 jaar. Op deze manier willen we de speelsters al op een jonge leeftijd in contact brengen met
de voetbalsport. Voorlopig zullen
we alleen trainen op de woensdagmiddag van 14 tot 15 uur. Afhankelijk van de vorderingen en het aan-

tal speelsters kunnen we later in het
seizoen gaan bekijken of er ook op
zaterdag gespeeld kan gaan worden.
Interesse in deze trainingsroep geef
je dan op via de website (http://
cswilnis.nl/clubinfo/inschrijven/).
Voor meer informatie bel of mail
naar nellekevrielink@hotmail.nl of
06-51205008

tweestrijd zou winnen. Bij de dames
heeft Joke Schiphorst uit Mijdrecht
de titel gewonnen. In een spannende wedstrijd tegen Kim Versleijen
uit Wilnis die 7 keer clubkampioen
is geweest, won Joke en verbeterde daarmee haar tweede plaats die
ze in de afgelopen twee jaar behaalde. Kim Versleijen werd dus tweede
en op de derde plaats eindigde Daniëlle Nass uit Utrecht. Zij won haar
wedstrijd tegen Yvette Bartlema uit
Mijdrecht.
De strijd
De strijd bij de heren was verrassend
spannend omdat bij de finalisten de
strijd tussen een zeer ervaren golfer
en twee recent gestarte golfers ging.
Mark Weitjens uit Wilnis speelt al jaren op hoog niveau en won voor de
tweede keer op rij de titel clubkampioen Matchplay. De tweede plaats
is voor Robin van Wissen uit Harmelen. Frank van der Wal uit Woerden
werd derde. Hij versloeg Michael
Dijkstra uit Amsterdam. De golfbaan
van Golfpark Wilnis en vereniging
Golfclub Veldzijde trekken spelers
uit de regio en daarbuiten. Een actief verenigingsleven bindt en trekt
met verschillende wedstrijden voor
de leden en twee keer per jaar een
open toernooi, zoals het Wilnis Open
op 11 juni a.s. voor spelers vanaf 21
jaar met een handicap lager dan 28.

Laatste wedstrijd HVM
M6E2
Mijdrecht - Op zaterdag 4 juni
speelden de meiden van M6E2 van
HVM de laatste wedstrijd van het
seizoen. Zij moesten spelen tegen
De Kikkers die na 9 wedstrijden op
de eerste plaats stonden. Het werd
een hele spannende wedstrijd. Jasmijn, Kim, Lotte, Anne, Yara, Olivia
en Aimée speelden goed samen en
konden drie keer scoren. Met een
heel klein verschil verloren de meiden (3-4). In de eerste speelperiode
van dit seizoen werden de meiden

van M6E2 kampioen. In de laatste
speelperiode werden veel wedstrijden gewonnen, maar net niet genoeg om kampioen te worden.
Op 11 juni spelen de meiden een
laatste toernooi (Jongste Jeugd
Dag) in Castricum. Afgelopen seizoen hebben de meiden met heel
veel plezier samen gespeeld en
hebben zij ook veel lol gehad met
elkaar buiten het veld. Bij alle wedstrijden werden zij gecoacht door
twee toptrainers: Thijs en Dagmar.

