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Uithoorn - Doordat de Gemeente het Rietveldpand de
Hoeksteen heeft verkocht, moet
de Wereldwinkel de Aardnood
uit deze locatie vertrekken. Het
bestuur heeft geprobeerd elders een goede en betaalbare winkelruimte in Uithoorn te
vinden maar dit is tot nu toe
niet gelukt. Zij blijven hier echter het komende jaar mee bezig
want het zou een groot gemis
voor Uithoorn zijn als de Wereldwinkel na 30 jaar zou verdwijnen. De laatste verkoopdag
in de Hoeksteen is op zaterdag
17 juni. De winkel houdt momenteel een grote uitverkoop
met 70% korting op alle nonfood artikelen, zoals kettingen,
sieraden, sjaals, boeken, kaarten, wierook, vazen, aardewerk,
beelden, speelgoed, muziekinstrumenten, enz. Door deze totale uitverkoop hopen zij te zijner tijd in een andere locatie
met een schone lei en met een
nieuw assortiment en een nieuwe uitstraling een herstart te
maken. De totale uitverkoop is
tot en met 17 juni op de huidige
locatie in de Hoeksteen op de
openingstijden: maandag t/m
donderdag van 13.30-17.00 uur,
vrijdag van 11.00-17.00 uur en
zaterdag van 11.00-16.00 uur.
Als u mee wilt denken over een
doorstart, meld dit dan aan uithoorn.wereldwinkels@gmail.
com.

Elke dag het laatste
regionale nieuws!

zie onze site:
meerbode.nl
facebook.com/

GEVRAAGD

Wereldwinkel
uit Hoeksteen

Je zou het niet zeggen maar de Zijdelweg richting Amstelveen kent tijdens de spitsuren veel vertraging door een slechte doorstroming van het verkeer.

VVD Uithoorn wil betere doorstroming
verkeer op de Zijdelweg
Uithoorn - Hoewel de Zijdelweg
ten noorden van de N201 grondgebied van Amstelveen is, heeft Uithoorn toch direct te maken met onder meer de verkeersafwikkeling op
de Zijdelweg en Bovenkerkerweg.
Dagelijks staat de boel tijdens de
spits regelmatig vast. Dit tot ergernis van inwoners van Uithoorn die
voor hun werk van deze weg gebruik moeten maken. “Dat zorgt er
mede voor dat Uithoorn als woongemeente voor werkenden minder aantrekkelijk wordt. Terwijl juist
economische bedrijvigheid een belangrijk aspect is voor Uithoorn.
Met de komst van nieuwe industrie langs de N201 en de Zijdelweg
neemt het autoverkeer alleen maar
toe. Wij hebben er al vaker gewezen op het feit dat de doorstroming
van het verkeer op die weg een heikel punt is. Voorts zouden wij graag
een snelfietsroute langs de toekomstige trambaan zien richting Amstelveen,” zo laat fractievoorzitter
Nick Roosendaal tijdens de raadsvergadering van 1 juni weten. De
VVD zou bijvoorbeeld ook graag
willen dat de veiligheid en het overzicht bij en op de rotondes tussen
de afritten van de N201 en de Zijdelweg worden verbeterd. Verbreding van de Zijdelweg/Bovenkerkerweg zou eveneens een optie zijn.
“Welke concrete maatregelen worden er nu en wanneer genomen om
de doorstroming van het autover-

keer in de ochtendspits in de richting van Amstelveen te verbeteren?
Wat zijn de plannen die de gemeente voor ogen heeft en welke stappen
gaat het college richting de provincie ondernemen om de wegcapaciteit van de Zijdelweg te verbeteren en de ontsluiting van de N201
overzichtelijker, beter en veiliger te
maken, bijvoorbeeld door een volledig klaverblad en een directe oprit
vanuit Amstelveen richting Schiphol
zodat de rotondes ontlast worden,”
waren de vragen die de VVD op het
college afvuurde.
Capaciteit N521 voldoende
Wethouder Marvin Polak (Verkeer &
Vervoer) kon er al wat op zeggen.
“Op ons verzoek heeft de provincie onderzoek uitgevoerd naar de
doorstroming van het verkeer op
de corridor N201 – A9. Dit onderzoek en de oplossingen die daarbij worden bedacht worden binnenkort naar de gemeenteraad gestuurd. Een klein voorproefje: uit het
onderzoek komt bijvoorbeeld naar
voren dat het kruispunt Bovenkerkerweg/Burgemeester Wiegelweg
een knelpunt vormt. De gemeente
Amstelveen gaat dit kruispunt verruimen door de inrichting met 2 x 2
rijstroken ten noorden door te trekken tot het kruispunt. De capaciteit
van de N521 Zijdelweg/Bovenkerkerweg blijkt voldoende te zijn zodat hier geen maatregelen worden

verwacht. Een andere aansluiting
van de N201 op de Zijdelweg is niet
aantoonbaar noodzakelijk gebleken voor de doorstroming. De capaciteit van de zogenoemde ‘turborotondes’ ís voldoende om het verkeer te kunnen afwikkelen. Vanuit
Uithoorn zijn er bij de opritten richting Mijdrecht en Aalsmeer ‘bypasses’ gemaakt waardoor de rotonde
kan worden vermeden. Het college heeft gezien de uitkomsten van
dit onderzoek geen plannen om bij
de provincie Noord-Holland aan te
dringen op uitbreiding van de wegcapaciteit van de Zijdelweg. Natuurlijk zorgt een volledig klaverblad voor meer capaciteit en wellicht meer overzicht maar de noodzaak hiertoe is niet aangetoond. Wel
een feit is dat de A9 bij Amstelveen
de komende jaren wordt verbouwd
met onder een verdieping en capaciteitsuitbreiding. Voorts worden de
Bosrandweg en de Laan van Langerhuize behalve naar Amstelveen
centrum de belangrijkste toegangswegen naar de A9. De gemeente
Amstelveen gaat maatregelen nemen om de doorstroming daar te
verbeteren. De gemeente Uithoorn
blijft in gesprek met de provincie en
de gemeente Amstelveen om met
eerder genoemde maatregelen de
last op de Zijdelweg en de Bovenkerkerweg te verminderen.” Aldus
de beantwoording van de wethouder.

Wiegerbruinlaan 73, Uithoorn
(0297) 745 541

HARTELUST B.V.

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

Bewoners niet blij met gemeentelijke
Miele specialist plannen: ‘Schijndemocratie?’
Multifunctioneel speelveld Uithoorn in de Groen-Rode Scheg

Eigen technische dienst
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Family van het jaar
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Wij zijn met spoed op zoek naar een serieuze

Uithoorn - Woensdagavond 31 mei
jl. bezochten bewoners van de A.M.
de Jonglaan en de Herman de Manlaan de door Videt, Kompan en de
gemeente Uithoorn georganiseerde
informatieavond over het multifunctionele sportveld in de Groen-Rode
Scheg. Dit is het park bij Sporthal
De Scheg in Zijdelwaard. Wij (bewoners van de A.M. de Jonglaan en
Herman de Manlaan) kregen daarvoor een enthousiaste uitnodiging: ‘Ruim twee jaar nadat bevlogen medewerkers van Videt (het
voormalige What’s Up) aan de slag
zijn gegaan met het in kaart brengen van de behoeften van inwoners
van Uithoorn voor een sportgelegenheid in de buitenruimte ligt er
een prachtig uitgewerkt plan inclusief ontwerp voor een speelveld in
de Groen-Rode Scheg’.

In de zomer van 2015 schijnen er
enquêtes te zijn gehouden waaruit
de wens naar voren kwam dat ‘bewoners van Uithoorn van alle leeftijden, geslacht, afkomst samen met
elkaar kunnen genieten van sport,
bewegen en samenzijn op een veilige, leuke en coole manier op een
multifunctioneel sportveld’. Op de
uitnodiging staat ook wethouder
Ria Zijlstra vermeldt met een citaat:
“Uit de buurt is het voorstel naar voren gekomen voor de aanleg van
een multifunctioneel speelveld. Dit
initiatief juichen wij als gemeente
van harte toe”.
Opgedrongen plan
Tijdens de infoavond vroegen bewoners van de A.M. de Jonglaan en
Herman de Manlaan die uitkijken
op het huidige speelveld en het

park zich een aantal dingen af. Zij
zetten grote twijfels bij het participatieproces. Geen van deze bewoners was op de hoogte, is bevraagd, sterker nog, heeft dit initiatief genomen. Videt deelde overigens mee dat het initiatief bij de
school ’t Startnest lag en dat via
crowdfunding al 108.000 euro was
toegezegd. De school beweerde op
haar beurt aan dat het initiatief bij
Videt lag. Het ziet er naar uit dat dit
een door Videt aan de directe bewoners opgedrongen plan is. Geen
plan voor en van de buurt, maar een
plan om voor alle Uithoornse jeugd
en jongeren een nieuwe betonnen
buitenspeelplek te creëren, met hek
erom. Met ook wat toestellen voor
ouderen.
Vervolg elders in deze krant.

Uithoorn - Family Uithoorn is afgelopen 29 mei tijdens de ondernemersdag voor alle franchiseondernemers van Family uitgeroepen tot
beste Family van het jaar 2016/2017.
De prijs werd uitgereikt door Roy
den Hartog van Remia tijdens een
diner met comedian Harry Glotzbach. Eigenaars Marvin en Mitchell
Meeuwig danken de titel vooral aan
hun enthousiaste regionale acties
en inspanningen rondom het thuisbezorgen.
Omzetstijging
De cafetaria van de gebroeders

Meeuwig is al meer dan 20 jaar een
echt begrip in Uithoorn. Iedereen
is welkom om er gezellig te blijven
eten of eten af te halen. Daarbij zijn
ze sinds een jaar succesvol gestart
met thuisbezorgen. Dit en de vele inspanningen van het team hebben onder andere voor een mooie
omzetstijging gezorgd. Family Uithoorn is altijd actief en overal zichtbaar, van gratis ijs uitdelen tijdens
de rolstoelvierdaagse tot actieflyers
en zelf leuke filmpjes maken voor
Facebook. Verder scoren ze hoog op
hygiëne en kregen ze een mooie beoordeling van de mystery shoppers.

Thamen haalt grootste honkbal/
softbal jeugdtoernooi binnen
Uithoorn/De Kwakel - De KNBSB
heeft zes verenigingen toegewezen
voor de organisatie van de Landelijke BeeBalldag. Nederlands grootste
honkbal en softbal jeugdtoernooi
- met jaarlijks ruim 120 teams en
1.100 deelnemers – wordt elk jaar
georganiseerd op zes verschillende
locaties verspreid over het land georganiseerd. Eén van de zes organiserende verenigingen is honk- en
softbalvereniging Thamen. Voorzitter Linda van Rekum is trots dat dit
jaar de Landelijke BeeBalldag op de
velden van zijn vereniging georganiseerd wordt: “voor de tweede keer
in ons 55 jarig bestaan mogen wij
dit feest voor klein en groot organiseren” BeeBall is een spelvariant
van honkbal en softbal en speciaal
ontwikkelt voor de doelgroep van 4
tot 10 jaar. In gemixte teams maken
de spelers en speelsters op een leuke, veilige en speelse manier kennis met honkbal en softbal. De aangepaste spelregels verhogen de actie in het veld en daarmee ook het
sport- en spelplezier.

11 juni
De Landelijke BeeBalldag wordt dit
jaar georganiseerd op zondag 11 juni 2017. De vereniging Thamen is al
druk bezig met de voorbereidingen.
“De Landelijke BeeBalldag is altijd
één groot feest. Het draait niet alleen om het spelen van wedstrijden,
maar ook om het maken van nieuwe
vrienden en vooral het maken van
plezier.” vertelt voorzitter Linda van
Rekum. “Om 09.15 zal gestart worden met de gezamenlijke warmingup en daarbij hebben wij een speciale verrassing”. Bij Thamen zullen 30
teams op bezoek komen uit de regio Amsterdam/Haarlem en NoordHolland op bezoek.
Uiteraard biedt de Landelijke BeeBalldag ook de uitgelezen gelegenheid voor kinderen om kennis te
maken met de sport. Linda vervolgt:
“Iedereen is van harte welkom om
onze mooie sport te ervaren. Tijdens
het toernooi kunnen vragen gesteld
worden aan de vrijwilligers van Thamen die met een speciaal crew tshirt rondlopen.
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INFORMATIEF
DOKTERSDIENSTEN
Spoedgevallen overdag via
eigen huisarts en dan toets 1.
Spoedgevallen avond/nacht/
weekenden via huisartsenpost
Ziekenhuis Amstelveen,
tel. 020-4562000.
APOTHEEK
Apotheek Thamer Zijdelwaardplein 81 Uithoorn, tel. 0297-562851
Apotheek Boogaard Amstelplein
27 Uithoorn, tel. 0297-566886
DIERENHULP
Dierenambulance,
tel: 06-53315557.
DIERENARTSEN
Dierenarts Annemieke Calis
Oranjelaan 32A, 1421 AK Uithoorn,
tel. 0297-565989
Dierenartsenpraktijk UithoornAalsmeer, Marijnenlaan 46, 1421
NH Uithoorn, tel: 0297-560627.
BRANDWEER & POLITIE
Brandweer, tel. 020-5556666.
Politie, tel: 0900-8844.

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

Dorpsfeest Nes aan de
Amstel
Nes aan de Amstel - 16, 17 en 18
juni vindt het jaarlijkse dorpsfeest
van Nes aan de Amstel plaats. Op
vrijdagavond is er na de jaarlijkse
klassieke voetbalwedstrijd, FC Nes
United vs the next generation, feest
in de tent. De ‘nieuwe band’ zal optreden. Entree is gratis.
Rommelmarkt
Op zaterdag wordt de dag gestart
met een rommelmarkt (vanaf 10.00
uur). Iedereen is welkom om spullen te komen verkopen. Neem een
kleedje mee om alle verkoopwaar
uit te stallen. Bij slecht weer kan er
droog verkocht worden in de feesttent. Deelname is gratis! Na het pupillenvoetbal en een graffiti clinic is
een concert van Seniorenorkest Amstelland. Aansluitend gevolgd door
de dorpsmaaltijd.

Slob- en slotenrace
Zaterdagavond vindt dit terugkerend evenement plaatst. Van heinde en verre komen deelnemers naar
Nes aan de Amstel om door de schitterende Bovenkerkerpolder te racen
door de weilanden en sloten. Ook
voor toeschouwers een waar spektakel. Inschrijven vanaf 19:00 uur in de
feesttent. Vanaf 21:00 uur gaat het
dak van de feesttent eraf met Decibel drive-in show. Entree gratis.
Zondag
Op zondag kan de kerktoren beklommen worden en is er voetbal
6X6 voor volwassenen. ’s Middags
zijn er volksspelen en tobbetje steken. ’s Avonds is er een BBQ bij het
dorpshuis ‘de Nesse’. Als afsluiting
treden de ‘Nesserboys’ op gevolgd
door het ‘Nesser Volkslied’!
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Verschijnt woensdag
EDITIE 3:
UITHOORN, DE KWAKEL,
NES A/D AMSTEL

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

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

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

OPLAGE: 14.900

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

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

WWW.MEERBODE.NL

Samen aan de Amstel
naar Sjiek aan de Amstel
Uithoorn - De laatste twee maaltijden van Samen aan de Amstel waren een groot succes. Op vrijdag 19
mei kookten leerlingen van het Thamen College in Bistro 9 voor senioren. De gasten hebben genoten
van een heerlijke warme lunch in
het sfeervolle restaurant. De leerlingen hebben laten zien hoe goed ze
kunnen koken en serveren. Maandag 22 mei vond voor de tweede
keer een Syrische maaltijd plaats in
Geniet aan de Amstel. Syrische inwoners maakten voor ongeveer 50
gasten een heerlijk 3 gangen menu.

De sfeer was fantastisch, buiten op
het terras met uitzicht op de Amstel!
Op veler verzoek daarom voor de
zomervakantie nog een bijeenkomst
en wel op maandag 19 juni. Deze
keer zijn we uitgenodigd bij Sjiek
aan de Amstel. U bent vanaf 18.00
uur welkom. Opgeven graag via de
website: www.samenaandeamstel.
nl Deze avond zal geheel in het teken staan van een uniek kookboek
uitgebracht door de stichting Samen aan de Amstel maar gemaakt
door amateurkoks, restaurants en
sponsoren.

Wekelijks kunt u hier lezen over Chazz 2017, het jazzfestival op
Boerderij Stroomzicht, Westzijde 50, 1426 AT De Hoef. Op 24 juni van 16.00 tot 22.00 uur swingt het weer en klinkt er heerlijke
muziek in de mooie, sfeervolle tuin.

Graziella Hunsel

The Voice met
Surinaams-Spaanse roots
Ze is veelzijdig, zingt funk, jazz,
opera en fijne luisterliedjes. Je
kunt haar ook ‘One of the Grand
Ladies of Jazz’ noemen of de
‘First Lady of Jazz’. Ze verdient
gewoon elke titel. Ze schrijft haar
teksten en componeert de muziek. Ze staat al vanaf haar vijfde op de planken, nu zo’n 30 jaar.
Opera, musical, optreden met de
big band en solo, Graziella doet
het allemaal. Ze is een feest om
naar te luisteren en te kijken. Het
geloven in eigen talent en eigen
kracht heeft ze hoog in het vaandel. Haar levensmotto is: zet de
stap in 3D – ‘Dromen, Durven,
Doen’.
Sommigen zullen zich haar herinneren uit ‘De koningin van Suriname’ of van The Voice of Holland. Ze heeft opgetreden met
Candy Dulfer, Boy Edgar en andere grootheden. De organisatoren van Chazz zijn dan ook blij
dat ze Graziella Hunsel bereid
hebben gevonden bij Chazz in
De Hoef zingen. Het wordt zeker
een hoogtepunt. Beluister haar
maar op youtube en heb alvast
voorpret.

Voor foto’s en de sfeer van het
festival: www.chazz.nl Daar vindt
u ook informatie over de Mayaschool, het goede doel van Chazz
2017 en over de kaartverkoop.

Op 10 juni is er de RABO fietstocht
die start tussen 9.00 en 14.00 uur
vanaf het filiaal aan Bozenhoven in
Mijdrecht. Er zijn mooie routes uitgezet in het Groene Hart. Fiets 12,
30 of 100 km mee voor een schenking van 10, 20 of zelfs 30 euro aan
Chazz of de Mayaschool. Zet deelnemersnummer 76 op de stempelkaart voor Chazz en deelnemersnummer 46 voor de Mayaschool.
Ook fietsen met de e-bike kan en
een rondje van 12 of 30 km twee
keer fietsen is mogelijk. Dan wordt
de schenking dubbel zo groot.
Ria Waal

Weekagenda Vita Amstelland
Bilderdijkhof 1 Uithoorn, tel. 0297-567209,
www.vita-amstelland.nl
Zending over grenzen
Op maandag 29 mei is er weer
hard gewerkt bij de Bilderdijkhof
voor de ophaal actie voor Roemenië.. deze spullen zullen met een
vrachtwagen naar Roemenië gebracht worden. De dames hebben alle kleding uitgezocht en het
was een gezellige ochtend. Hieronder nog wat sfeer impressies
van de dag. Bedankt dames voor
jullie inzet!
Vita restaurant
U kunt op elke maandag, woensdag en vrijdag genieten van een
warme maaltijd. De warme maal-

tijd wordt verzorgd door ’t Oventje
en vindt plaats in de Bilderdijkhof.
Elke week hebben we een andere
menukaart. Volgt u een bepaald
dieet, dan kunt u ons dit laten
weten. Kosten bedragen 6,- euro per maaltijd. Tijd: 12.00 uur tot
13.00 uur
Kleuren en knip club
Iedere maandagmiddag kunt u
tussen 13.30 en 16.00 uur in de
Bilderdijkhof terecht om met elkaar kaarten te maken of om te
kleuren. Vanzelfsprekend wordt
er ook gezellig en gezamenlijk
een kopje thee gedronken.

Ons Uithoorn zoekt
nieuwe betrokkenen
Uithoorn - Vanaf juni start Ons
Uithoorn oriëntatietrajecten voor
mensen met interesse in de lokale politiek. Aanleiding is de verkiezingen voor de gemeenteraad in
maart 2018. Met het oog hierop wil
de lokale politieke vereniging Ons
Uithoorn haar draagvlak in de samenleving verder versterken. De
kennismaking is bedoeld voor een
ieder die zich kan vinden in de
standpunten en de manier van politiek bedrijven van deze lokale politieke partij. Voorzitter Benno van
Dam benadrukt dat er verschillende mogelijkheden zijn om betrok-

ken te zijn. Een optie is kandidaat
te zijn als volksvertegenwoordiger
in de gemeenteraad. Een plek als
lijstduwer is ook mogelijk. Daarnaast kan op een andere manier
een bijdrage geleverd worden, bijvoorbeeld op 'ad hoc'-basis rondom een bepaald onderwerp’. Van
Dam benadrukt dat het niet persé
nodig is om lid te worden. Uithoornaars met interesse kunnen zich
aanmelden via info@onsuithoorn.
nl of telefonisch op 06 2001.5365.
Na een persoonlijk gesprek kan
een, op maat gemaakt, oriëntatietraject opgesteld worden.

Repair Café Uithoorn
Uithoorn - We draaien ook dit seizoen weer op volle toeren. Bezoekers worden medewerkers, soms
te druk soms gewoon gezellig. Op
de 1e en 3e woensdagmiddag van
de maand van 13.00 tot 16.00 uur
zijn we met een 9-tal ervaren vrijwilligers aanwezig om samen te bekijken of iets gerepareerd kan worden, want wij gaan uit van dit motto:
Lampen, koffiezetters, tafel-apparatuur, kleding, platendraaiers!, computer/laptop, fietsen enz.

worden gebracht en gaan meestal weer gerepareerd mee terug.
Soms een onderdeeltje laten bestellen, doet wonderen. De maand
juni zijn we nog paraat, juli en augustus op vakantie, september hervatten we zeker weer onze “café” activiteiten.Kosten: Wat het u
waard is! Onze kosten: huur, koffie en thee. Adres: ‘t Buurtnest
te Uithoorn, Arthur van Schendellaan 59, 1422LB. Mailadres:
repaircafeuithoorn@gmail.com

Open dag Stichting Help
de Zwerfkat
Uithoorn - Al 31 jaar opvang voor
onplaatsbare zwerfkatten. Alle donateurs, adoptieouders en overige belangstellenden zijn van harte welkom
om onze snorrende vriendjes te bezoeken. Naast een bezoek aan het
gezellige kattenverblijf “De Spinnerij”, kan er ook volop geknuffeld worden met onze poezenvriendjes. Wie
graag een kat financieel wil adopteren, of belangstelling heeft om vrijwilliger te worden, kan langskomen
bij de informatiekraam. Een gratis

kop koffie of thee staat voor u klaar.
Wie niet in de gelegenheid is de open
dag te bezoeken, maar de stichting
toch een warm hart toedraagt, kan
een financiële bijdrage overmaken
op de volgende rekeningnummers:
NL21 INGB 0007 2332 23 of
NL38 RABO 0363 5675 93 Stichting Help de Zwerfkat, Thamerweg
61, 1422 XL Uithoorn. Telefoonnummer: 0297-566285 of 06-12725071,
mail@helpdezwerfkat.nl,
www.
helpdezwerfkat.nl
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DANSCENTRUM COLIJN SLUIT AF
MET PRACHTIGE THEATERSHOW
Uithoorn - Het dansseizoen bij Danscentrum Colijn is
helaas al weer afgelopen; een prachtig seizoen achter de
rug met weer mooie en heerlijke hoogtepunten. Het optreden van de meiden van het Modern Ballet tijdens een
van de bals van de afdeling stijldansen, het Open Podium
met dansers van Colijn én zangers van Zangles Uithoorn,
het optreden van de dansers tijdens de Kickoff van het
Jeugd Cultuurfonds Uithoorn. Stuk voor stuk momentjes
waar Axel en Heleen Colijn met trots op terug kijken. Het
docententeam, inmiddels gegroeid tot een viertal; Patty,
Bo, Babet en Roos, is HBO opgeleid en zijn stuk voor
stuk zeer enthousiaste en gedreven docenten. Zij hebben
samen met de leerlingen weer prachtige dansstukken
gemaakt voor de Theatershow 2017.
Thema
Het thema van dit jaar was ‘Iside Out’. Iedereen kent vast
de prachtige animatiefilm van Walt Disney; het draait
om gevoelens en emoties. Plezier, verdriet, angst, liefde,
frustratie en gedrevenheid. Al deze onderdelen waar we
allemaal mee te maken krijgen in ons leven, passeerden
de revue in deze prachtige show.
De verschillende optredens liepen vloeiend in elkaar over,
mede dankzij het team dat al jarenlang belangeloos meewerkt aan de Theatershows. Volledig op elkaar ingewerkt
weten zij elkaar blindelings te vinden op momenten dat
het even spannend is door b.v. de spoedverkledingen.
Voor het publiek is deze hectiek niet merkbaar, zij kunnen
heerlijk genieten van een prachtige show.
Achter de schermen
Axel en Heleen vinden echter dat de mensen achter de
schermen ook wel eens aandacht mogen krijgen. Mede
door hen kan het creatieve werk van de docenten en de
voorbereidende organisatie van Axel en Heleen tot een
prachtig resultaat komen! Dank dus aan Talitha, Frank,
Rik, Yves, Kira, Simone en Julian. Daarnaast natuurlijk
ook dank aan alle hulpmoeders die ervoor zorgen dat de
leerlingen netjes op tijd met de juiste kleding, make-up
en haren klaar staan voor het optreden.
Seizoen 2017-2018
Ook in het nieuwe seizoen staan er weer nieuwe ontwikkelingen op stapel; er komt een nieuwe HipHop groep
voor 8 tot 12 jarigen, een speciale groep voor Kleuters
vanaf 3,5 jaar en een groep Klassiek Ballet vanaf 7 jaar.
Daarnaast blijven alle bestaande groepen bestaan. De
inschrijving is reeds gestart.
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Multifunctioneel speelveld Uithoorn in de Groen-Rode Scheg

Bewoners niet blij met
‘Schijndemocratie?’

200 artiesten op podium
bij Amstelproms concert
heid, vreest de buurt dat er structureel overlast ontstaat.
Rol politiek?
Tegen het einde van de bijeenkomst
arriveerden Herman Bezuijen (Gemeentebelangen) en Elfriede Henraat (DUS!). Zij hebben daardoor
de discussie gemist. Omdat dit veld
niet met gemeentegeld wordt aangelegd, is onduidelijk hoe de politiek hier mee omgaat. Wat de buurt
betreft is dit tot nu toe geen democratisch proces en niet volgens participatieregels anno 2017 verlopen
en wordt dit veld niet ongevraagd
op deze locatie aangelegd.

Vervolg van de voorpagina.
Omwonenden niet geraadpleegd
De direct omwonenden zijn het
niet eens met dit ondemocratische
proces. Ze vinden dat het huidige
speelveld, de avontuurlijke speelplaats, de buitenspeelobjecten en
het schoolplein prima voldoen.
Kleine kinderen van jonge gezinnen spelen rond het park en voetballen nu dagelijks graag en veilig
op het gras. Op feestelijke speeldagen van ’t Startnest wordt het hele
grasveld gebruikt voor allerlei bonte vormen van sport en spel. Daarnaast willen omwonenden het park

vooral graag groen houden en vrezen toenemende overlast. Het beoogde betonnen speelveld zou
overdag door twee scholen worden gebruikt, na school door de
naschoolse opvang en ’s avonds
dus door alle Uithoornaars. In het
weekend zou Videt graag activiteiten voor kinderen houden. Dus de
hele dag door herrie voor de deur.
Waar de buurt niet om heeft gevraagd.
Buurt vreest structurele overlast
Nu al ervaren bewoners van de
A.M. de Jonglaan en Herman de
Manlaan overlast in dit park. Groe-

pen jongeren hangen hier rond,
dealen, consumeren en luisteren
naar luide muziek of voetballen tot
midden in de nacht. De dag erna
is dan de prullenbak uitgebrand
of met paal en al uit de grond gerukt en mogen de ijverige werkers
in hun oranje pakken (of wij buurtbewoners zelf) weer een vuilnisbelt
aan gescheurde pizzadozen, lege flessen, gebruikte wietzakjes en
andere troep, vooral rond de huidige hangbank en de speeltoestellen
opruimen. Dat is ook niet prettig
maar omdat het incidenteel is, kan
de buurt hiermee omgaan. Met een
betonnen veld met hanggelegen-

Omwonenden willen park groen
houden voor de buurt
Wat omwonenden, jong en oud,
woonachtig aan het groene speelveld c.q. park dan wel willen? Laat
het huidige mooie veld natuurlijk
groen zoals het is. Ieder kan er nu
al fijn spelen, voetballen of ravotten.
Zorg voor goed onderhoud van gras
en gewas. Zorg voor behoorlijke
drainage, zodat speelveld en paden
na een forse regenbui niet steeds
meertjes worden waar eendjes in
zwemmen. Handhaaf de regels over
zwerfafvalvrij houden van de openbare ruimte en pak vervuilers van
ons mooie park aan steeds als ze er
weer een troep van maken. Bijgaande foto’s werden genomen door één
van de buurtbewoners die zich afvraagt waarom een park dat prima
en volop in gebruik is door jong en
oud door het spenderen van meer
dan 100.000 euro mogelijk wordt
verpest door een betonnen veld met
een hek eromheen.

Zaterdag 17 juni wordt de Wilhelminakade in Uithoorn het toneel
van een ongekend muziekspektakel. Op een podium van 10 bij 20
meter op de evenementensteiger
verschijnt een groot transparant
theater met daar tegenover een
tribune voor bijna 400 gasten die
allemaal getuige kunnen zijn van
het grootste concert ooit in Uithoorn aan de Amstel gegeven. Een
orkest van meer dan 50 muzikanten, een koor van bijna 100 zangers, soulband Fort55, 40 kinderen
die pink floyds another brick in the
wall meezingen en 10 solisten treden die avond op. Afgelopen week
mochten de 10 jarige Thibault van
der Does en de 9 jarige Reinier
Broshuis voor het eerst meezingen
met het orkest van KnA. De kleine Ciskes stonden duidelijk niet
voor het eerst op te treden en zullen op 17 juni laten beiden zien en
horen waarom zij uit de audities
als beste Ciske de rat zijn geselecteerd om het bekende “ik voel me
zo verdomd alleen” mee te mogen
zingen. AmstelProms volgt het bekende Night of the Proms concept:
bekende muziek door een groot
orkest, een goede popband, een
prachtig en swingend koor en zeer
goede zangers en zangeressen. In
het geval van AmstelProms komen
alle artiesten uit de omgeving van
Uithoorn, waarmee nog maar eens
duidelijk wordt hoeveel talent zich
in deze regio bevindt!
Gericht op volwassen publiek
Het AmstelProms concert wordt
voorafgegaan door een culinair
event dat ervoor zorgt dat gedurende de zwoele zomermiddag al
kan worden genoten van de zon,
heerlijke muziek en lekker eten
en drinken. De catering wordt
verzorgd door Roekz en Drinken
en Zo en De Gevel verzorgen de
drankjes. Het AmstelProms culinaire en muzikale event richt zich
duidelijk op het volwassen publiek. Marco Lesmeister van KnA

Weer bijstorten
Tijdens de commissievergadering
op 16 mei vond al de nodige discussie plaats over de invulling en overheveling van gelden bij de verschillende disciplines in de gemeentelijke Kadernota 2018 en dat maatregelen nodig zijn om de tekorten
weg te werken. Hoe zou veel te ver
voeren alle discussiepunten hier te
omschrijven, maar de raad had wel
moeite met het meer geld vrij te
maken voor bepaalde zaken zonder dat daar een concreet stappenplan aan ten grondslag ligt om de
zaken in evenwicht te houden waardoor niet steeds om extra geld hoeft

te worden gevraagd. De vraag rijst
ook of Uithoorn wel voldoende gebruik maakt van de (geldelijke) middelen die de centrale overheid beschikbaar heeft gesteld voor bijvoorbeeld het Sociaal Domein. Verder waren er talloze vragen over onduidelijkheden en de verleende service door de Duo+ organisatie aan
de gemeente Uithoorn die nog verre van optimaal is maar waar wel
grof voor wordt betaald. Voor 2018
moet er door Uithoorn weer 5 ton
extra worden bijgestort. Er dienen
voorts prioriteiten te worden gesteld
en er moeten taken ‘extern’ te worden belegd. Een enkel raadslid vond
de Kadernota in zijn opstelling wel
erg ‘vaag’ omdat er geen concrete
bedragen in worden genoemd. Verder is er met de Provincie als toezichthouder overleg gevoerd omdat de gemeentelijke begroting al
twee jaar achtereen niet sluitend
kon worden gemaakt. Kortom, de
portefeuillehouder(s) werd(en) stevig aan de tand gevoeld. Wethouder Hans Bouma (Financiën) gaf
uitgebreid uitleg over de opbouw
van de Kadernota en beantwoordde de vragen. Verdere vragen waren er niet door de raad waarna het
onderwerp op de agenda werd gezegd voor het politieke debat tijdens
de eerstkomende raadsvergadering
op 1 juni.
Scheve verhoudingen
Tijdens dezelfde commissievergadering kwam ook de Kadernota voor
Duo+ inclusief bedrijfsplan en begroting van de Gemeenschappelijke
Regeling (GR) aan de orde. Ook hier
de gelijke procedure. Voornaamste
discussie ging over de verschillende bijdragen die de deelnemende
gemeenten ‘ín de kas’ van Duo+
storten. Uithoorn draagt daarin het
meeste bij en het wordt door burgemeester Oudshoorn als bestuurlijk
vertegenwoordiger van Duo+ voor
Uithoorn ook erkend dat ‘de verhouding op sommige punten een beetje scheef is’. Zij geeft aan dat wat
haar betreft daar goed naar gekeken wordt en dat er onderzoek naar
wordt gedaan. “Wij willen monitoren
wat we inbrengen en wat we er aan

dienstverlening voor terug krijgen,”
zo laat Oudshoorn weten. “Dat vinden we heel belangrijk. De verdeling zoals die van meet af aan was
(2015) blijft dus niet zo.” Het loopt
allemaal nog niet op rolletjes bij de
organisatie en de uitvoering van de
taken, maar met name de VVD fractie gelooft nog wel in de voorgestelde oplossingen en ziet licht aan het
einde van de tunnel om uit de ‘badkuip’ te komen, al is het volgens
raadslid Daniel Wolffensperger niet
van harte. Ook Gemeente Belangen
kon zich vinden in de voorstellen
ook al is het een moeizaam proces.
DUS! sloot zich erbij aan waarna
het agendapunt naar de stemmingen kon en de avondvoorzitter de
vergadering op een acceptabel tijdstip kon afsluiten. Beide onderwerpen kwamen natuurlijk weer terug
op de raadsagenda van 1 juni in het
politieke debat en bij de stemmingen. De verschillende fracties debatteerden over de diverse onderwerpen die onderdeel uitmaken van
de Kadernota 2018 en gaven duidelijk hun mening in de vorm van Algemene Beschouwingen. De schrijvende pers kreeg die vooraf en onder embargo nog wel eens toegestuurd van de verschillende politieke partijen, maar dit keer helemaal niets. Kennelijk heeft de raad
er geen behoefte (meer) aan zich
daarmee in de media te profileren.
Reden waarom wij hier jammer genoeg weinig of geen openheid van
zaken kunnen geven over datgene
wat door de partijen tijdens deze
raadsvergadering naar voren is gebracht. Uiteindelijk bleek de Kadernota 2018 niet veel verrassingen te
bevatten. Er was een amendement
ingediend over de re-integratie verordening maar daarbij staakten de
stemmen tijdens de stemmingen.
Na het debat ging het onderwerp
richting stemmingen. Er waren verder geen moties of amendementen
ingediend.
Bijstelling verdeelsleutel
Dit was wel het geval bij de behandeling van de Kadernota 2018 Duo+
waarvan een groot deel al was behandeld tijdens de commissieverga-

dering. Het kon eigenlijk als een hamerstuk worden behandeld. Niettemin kwam er toch nog wat uit. Namelijk een motie over de onderlinge kostenverdeling van de gemeenten (van 2015) door de VVD, samen
met Gemeente Belangen, DUS! en
het CDA. De motie hield in dat dient
te worden onderzocht of de huidige verdeelsleutel wel recht doet aan
de werkelijkheid en dat dit door een
externe partij moet worden onderzocht. Het college wordt verzocht de
voortgang van dit onderzoek te bespoedigen en er naar te streven op
de kortst mogelijke termijn de uitslag van het onderzoek te effectueren door middel van een bijstelling
van de verdeelsleutel. Burgemeester Oudshoorn zag dit als een goede ondersteuning van het ingezette beleid en was blij met de motie
die uiteindelijk bij de stemmingen
door alle partijen werd onderschreven met uitzondering van Groen
Uithoorn. De Kadernota 2018 werd
zonder slag of stoot met algemene
stemmen aangenomen, zoals dat
ook het geval was met de Kadernota 2018 Duo+ met uitzondering van
wederom Groen Uithoorn. Die partij
is van meet af aan geen voorstander
geweest van Duo+. De voorzitter
sloot de vergadering nog vóór 22.00
uur. Opmerkelijk is dat de raad in
Uithoorn slechts zowel een relatief
korte commissie- als raadsvergadering voor de behandeling van twee
Kadernota’s nodig had waaruit nauwelijks zienswijzen kwamen (amendementen en moties). Dit in tegenstelling tot de raad in De Ronde Venen waar men er op woensdag 31
mei en donderdag 1 juni twee marathonzittingen aan wijdde (van
19 tot 24 uur en van 19 tot 0.1.30
uur!) waar 29 moties en 23 amendementen uit voortkwamen (waarvan slechts een paar zijn overgebleven). Dat roept vragen op als zijn
de raadsleden in Uithoorn nu slimmer en sneller van begrip dan hun
collega’s in de buurgemeente, is de
materie wellicht minder complex of
heeft men blindelings vertrouwen
in wat het college allemaal bekokstooft? Wie het weet mag het zeggen.

Kaarten voor de tribune zijn te
koop via www.amstelproms.nl

NATUUR
DICHT
BIJ HUIS

Raad wil reële verdeling van bijdragen aan Duo+
Uithoorn - Tijdens de gezamenlijke commissievergadering op 16 mei
en tijdens de raadsvergadering van
1 juni stond de ‘Kadernota 2018’ op
de agenda. Beter gezegd, twee Kadernota’s, te weten die van de gemeente Uithoorn zelf en die van
Duo+; dat is het samenwerkingsverband met de gemeenten Diemen
en Ouder-Amstel. Het zijn de laatste Kadernota’s van deze raadsperiode waarover de raad zich mag buigen. De Kadernota is kort gezegd
een richtlijn die het college van
B&W aan de raad voorlegt over hoe
zij de financiële huishouding het komend jaar gaat inrichten en stelt de
raadsleden voor kennis te nemen
van de inhoud en geen zienswijzen in te dienen. Dus de Kadernota te accepteren. Dat kan het college wel willen, maar de raad heeft
het recht daarop te reageren door
de voorstellen goed te keuren, maar
eventueel ook te wijzigen. Uiteindelijk komt dit later dit jaar in detail tot
uitdrukking in de Programmabegroting 2018, zijnde de ‘echte’ gemeentelijke financiële begroting. De inwoners hebben er indirect mee te
maken, want er staan zaken in als
bijvoorbeeld hoe hoog de woonlasten zullen worden, hoeveel geld er
beschikbaar is voor aanleg en onderhoud van wegen, hoe rijk de
subsidiepot gevuld is, hoeveel geld
er beschikbaar is voor de zorg, enzovoort, enzovoort. Het is een belangrijk onderwerp waaraan terecht
de nodige aandacht wordt besteed.

en Ferdinand Beuse van de Vocal
Company, de beiden muzikale initiators van dit evenement verklaren waarom: “Er wordt gedurende de zomermaanden in de omgeving best wel het nodige georganiseerd in Uithoorn en omgeving. Ibiza Night en het Amstelland
festival zijn daar mooie voorbeelden van. AmstelProms is een uitzonderlijk evenement met een totaal ander karakter; gezellig eten
en drinken met vrieden en bekenden onder begeleiding van sfeervolle muziek van Uithoornse muzikanten. Dit evenement is niet alleen geschikt voor de 20 plussers
maar zeker ook voor de 50 en 60
plussers!” AmstelProms Culinair
begint om 16:00 uur met een feestelijke opening. Gedurende de gehele middag en avond kan er worden gegeten en gedronken en om
20:30 uur begint het concert. Beuse en Lesmeister leggen uit: “het
toneel wordt gebouwd met een
doorzichtige tent. De Amstel als
prachtig decor van een fantastische muzikale avond. Dat is de bedoeling van AmstelProns. Door de
doorzichtige tent kan vanaf de tribune naar de artiesten worden gekeken met de Amstel als decor
op de achtergrond. Maar je kunt
ook vanaf het water in een bootje meekijken naar het concert door
het doorzichtige theater.”

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.

Crèche

Haat en liefde in de polder
In het weiland aan de overkant
klinkt keihard gekrijs. Gekrijs
van ganzen. Gauw kijken. Er zijn
tientallen grauwe ganzen. En ze
jagen fanatiek op andere grauwe
ganzen. Waarom? Dan zie ik het:
de ganzen die jagen hebben –
voor een gans – piepkleine pulletjes, jonge gansjes die donzig
op elkaar kruipen. Hun vaders en
moeders zijn bezig en dan moeten zij één zacht hoopje vormen.
Hun ouders zijn boos: de andere grauwe ganzen hebben géén
jongen. Waar zijn de ouders
bang voor? De kinderloze ganzen zullen hún jongen niet opeten, vegetariër als ze zijn. Maar
ze moeten weg. Misschien willen ze de jongen “overnemen”?
Er zijn wel 6 paren met elk 5 à 6
pullen. In de loop van de week
komen er nog meer paren met
jongen bij. De gansjes moeten direct aan de slag: zwemmen, lopen, liggen, eten, zwemmen, lopen, liggen, eten. Twee
weken later zie ik opeens paren
met wel 15 tot 20 gansjes: een
crèche. Twee volwassenen trekken op met de pullen, verderop
staan andere op de uitkijk. Rare gewoonte? De gansjes heb-

ben nogal wat vijanden: vossen,
buizerds. En hoe groter de groep,
des te kleiner de kans voor één
gansje dat ze gepakt wordt. Na
nog een week wordt er weer gejaagd: de ouders zonder crèche
moeten weg, een paar weilanden verder. Nu zal de rust wel
weerkeren. Nee hoor. Een andere soort, de Canadese gans,
komt opeens tevoorschijn met 6
jongen. En nog een paar. Mooie
zwarte halzen. Als ze door het
weiland lopen gaan kop en hals
voortdurend op en neer, ook bij
de jonkies. De Canadese ganzen
vormen geen crèches. Ze zwemmen met hun jongen tussen hen
in, rustig en kalm. Maar let op:
als er een duo grauwe ganzen
met een crèche in de buurt komt
gaat het los: de Canadese ganzen schreeuwen en bijten naar
de ouders en jongen. Die jongen
kunnen inmiddels wel wat hebben: ze zijn nauwelijks meer te
onderscheiden van de volwassenen. Maar toch gaan ze er
met een grote vaart vandoor. Er
is veel ganzenliefde maar geen
ganzenvrede.
Catherine
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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.

de gemeente t.a.v. de toekomstige tramlijn en de ontsluiting vam
Buitendijks via de Faunalaan. Wij
hebben de indruk dat de consequenties van dit besluit voor ons
woon- en werkgenot door de gemeenteraad niet goed is over-

de ontsluiting zo zal blijven daar
andersom niet mogelijk is vanwege een waterleiding richting
Aalsmeer. Wij weten inmiddels
allemaal dat dit een knarsende
tram is geworden, en die trein
is niet meer te stoppen. Tot mijn
enorme verbazing zag ik op 17
mei j.l. in de Thamerkerk dat tot
overmaat van ramp de ontsluiting van Buitendijks linksaf gaat
worden in plaats van rechtsaf (de
huidige situatie). NUL communicatie hierover, laat staan iets van

inspraak! Mijn besluit om destijds deze woning te kopen (en
niet een woning in Legmeerwest) was nou juist dat Buitendijks in verbinding staat met Aan
de Zoom, en dus een normale
verbinding met de in de buurt gelegen winkels! Wij als bewoner(s)
voelen ons niet gehoord en alle
belangen moeten wijken voor de
toekomstige Polaklijn, en als deze dan ook nog zo goedkoop mogelijk uitgevoerd kan worden met
een kruising zonder autoverkeer
is dat voor de gemeente een fijne opsteker, MAAR NIET VOOR
ONS! Ik wil u dan ook dringend

verzoeken het genomen besluit
te heroverweging en de bewoners van Buitendijks niet wederom in de kou te laten staan. Geef
ons eens het gevoel dat wij serieus genomen worden, er zijn voldoende alternatieven te bedenken die een paar centen meer
kosten en daar betalen wij graag
die enorme gemeentebelastingen voor welke zelfs nog hoger
zijn dan in Amstelveen waar de
tram zelfs ondergronds een kruising passeert.

dergronds lopen). Maar goed als
er bij de verkoop al was gesproken over een tram, en het allerergste de halte op de hoek van
de straat, had ik hier zeer zeker
geen huis gekocht. Wij gaan uiteraard zienswijzen indienen, net
zoals we dat gedaan hebben voor
de tram. En ook doen we er alles
aan om als bewoners van Buitendijks samen sterk te staan, door
juridische stappen te gaan ondernemen. Maar waren noemen
jullie steeds het woord participatie, als jullie toch bewust ons niet
laten meedenken en mee besluiten over zaken die toch vooral
ons aangaan? Quote van Marvin
Polak inzake de ontsluiting via de
Faunalaan:
“We hebben als college die afweging gemaakt en hebben besloten
dat we geen concessies wat betreft de veiligheid willen doen. Dat
betekent dat we daarover dan ook
niet met de buurt in gesprek willen gaan.”

Wat betreft de veiligheid doen wij
geen concessies??? Wat zorgt er
hier nu voor onveilige situaties,
niet de auto’s in combinatie met
fi etsers. Want dat gaat hier al 3
jaar prima samen door de bocht.
Het is de tram die voor onveilige
situaties gaat leiden. De redenen
daarvan zal ik hier niet gaan benoemen die staan uitgebreid in
mijn zienswijze tegen de komst
van de tram. De manier waarop
de Gemeente Uithoorn met ons
omgaat is ronduit onbeschoft en
respectloos.

gemeente een korte verklaring
gegeven. ‘Het besluit is genomen
in het kader van de openbare orde en veiligheid. De organisator
is ingelicht via een gesprek en
begrijpt de beslissing’. Maar het
publiek en ook de gemeenteraad
als volksvertegenwoordigend orgaan weten niet meer dan in de
krant heeft gestaan! Vandaar de
volgende vragen aan het college:

vergunning? Klopt het dat elders
in het land (in Katwijk?) dit soort
evenementen wel een vergunning krijgen? Zo ja, waarom dan
niet in Uithoorn? Is het mogelijk
dat All American Sunday in de
toekomst wel doorgang kan vinden en wat is daar dan voor nodig? Waarom is de gemeenteraad
niet geïnformeerd en gaat dit alsnog gebeuren?

Kunt u een nadere toelichting geven op het niet verlenen van de

B. van Dam fractievoorzit-ter
van Ons Uithoorn

Ik ben boos!
Uithoorn - Ik ben een bewoner
van het project Buitendijks (fase 2) en ik ben boos! Boos over
de algehele gang van zaken dat
wij als bewoners geen enkele inspraak hebben over de in onze ogen “doorn in het oog” de
tram! Anderhalf jaar geleden
hebben wij onze huidige woning
gekocht in wat wij dachten “een
leuk stukje groen”. Mooie situatie schets van verkopende partij met eventuele busbaan in het
verschiet en met de belofte dat

Ontevreden en
teleurgesteld in de raad
Uithoorn - Middels dit schrijven
wil ik u allen op de hoogte brengen van onze (en die van onze
medebewoners) ontevredenheid
en teleurstelling over de eenzijdige besluitvorming binnen de
gemeente inzake de toekomstige tramlijn en de ontsluiting van
Buitendijks via de Faunalaan. Wij
worden hierdoor letterlijk en figuurlijk Buitendijks gezet, afgesloten van het centrum van Uithoorn en de uitvalswegen richting Amsterdam, Amstelveen en
de N201. Wederom een besluit
wat ons, na de tramlijn en de halte op de hoek van de straat, door
de strot wordt geduwd. En tevens
een besluit wat ons woongenot
niet ten goede komt. Alle winkels
bevinden zich aan de andere zij-

de van het spoor, de N201, maar
voor ons als hardwerkende mensen vooral de route naar Amsterdam en Diemen. Dit gaat ons dagelijks een extra 20 minuten reistijd kosten. En ja.....die 20 minuten kloppen echt. Toen ik de ontsluiting Buitendijks op de agenda van het overleg van 17 mei
jl zag staan en uiteraard al wist
hoe laat het was heb ik de proef
op de som genomen en dit uitgetest.
Ontsluiting
Als bij de verkoop van dit project de ontsluiting al zo was geweest, had ik hier géén huis gekocht (maar de grap is dat kan
en mocht toen ook niet vanwege waterleidingen die daar on-

Verbod op All American
Sunday
Uithoorn - Uit de Nieuwe Meerbode van 17 mei jl. kon iedereen
vernemen dat het motor- en oldtimer-evenement All American
Sunday dit jaar niet zal doorgaan.
De organisator krijgt geen vergunning. Deze situatie heeft veel
reacties opgeroepen. Op de Fa-

bewust geprobeerd ons een rad
voor ogen te draaien en alle politieke trucs worden uit de kast gehaald. Dat dat in de landelijke politiek gebeurt, oké, maar als bewoner van een groen en rustig
en prachtig Uithoorn verwacht je
toch dat de gemeenteraadsleden
voor zijn bewoners opkomt. En
niet bezwijkt voor het argument
van geld alleen.

Zienswijzen
Natuurlijk gaan wij zienswijzen
indienen. En reken er maar op dat
wij gaan procederen. Maar, waarom de vechtroute kiezen als het
ook democratisch kan? In onze
wijk wonen veel slimme mensen
die al verschillende alternatieven
hebben voorgesteld voor het probleem van de veilige overgang en
de ontsluiting. Het lijkt mij zonde
om geen gebruik te maken van
deze (gratis!) expertise van oprecht betrokken mensen. De route naar overleg lijkt helaas volledig afgesloten. De inspraakavond
van 17 Mei was een lachertje. We
hadden namelijk helemaal geen
inspraak. Het ergste is nog, de
volkomen respectloze benadering van de projectorganisatie
en met name de gemeente, naar
ons als bewoners toe. Er wordt

Geachte leden van de
gemeenteraad
Uithoorn - Aan ons als bewoner van Buitendijks is gevraagd,
door twee van onze medebewoners, om aan u duidelijk te maken dat er binnen onze gehele
wijk grote ontevredenheid heerst
over de besluitvorming binnen

zien. Een vertraging van minstens
20 minuten om op je werk in Amstelveen of Amsterdam Zuid Oost
te komen, is een grote belasting
voor een groep mensen die ook
al enorm in hun woongenot worden gestoord door de komst van
de tram.

cebook-pagina van de organisator bijvoorbeeld kwamen 192 reacties binnen. Deze mensen zijn
teleurgesteld en begrijpen het
niet. ‘Het is toch een mooi evenement en er waren immers nooit
problemen? In het krantenbericht
in de Nieuwe Meerbode heeft de

Op komen
Wij vragen aan u om het onderwerp van de ontsluiting van Buitendijks opnieuw op de agenda
te zetten, en als door ons verkozen vertegenwoordigers voor onze belangen op te komen door
kritische vragen te stellen, daarbij ons perspectief in gedachten
te hebben en niet alleen de financiën of de statistieken die u door
de projectorganisatie in mooie
bewoordingen en schema’s worden voorgehouden. Mocht u vragen hebben kunt u altijd contact
opnemen. Wij rekenen er op dat u
voor ons opkomt.
Major, Uithoorn

Uithoorn

Wij vragen U dan ook met klem
om het onderwerp van de ontsluiting van Buitendijks opnieuw
op de agenda te zetten en op
te komen voor jullie bewoners.
Laat ons niet nog eens in de kou
staan!
M. Vlam en E. Zijdel-Vlam
Uithoorn

Weer mis!
Uithoorn - Afgelopen weken
heeft B&W de gewijzigde plannen voor het nieuwe dorpscentrum gepresenteerd. Eindelijk
wordt er weer een stapje gezet richting een gezellig en leefbaar dorpscentrum. Helaas blijkt
de verkeerssituatie nog slechter
dan in het plan voor de tijdelijke
inrichting. Dagelijks zullen 8000
autoritten uit het centrum worden weggetreiterd, zodat er nog
4000 slalommend over het parkeerterrein overblijven. En direct buiten dit centrum wordt het
drukker en gevaarlijker dan ooit,
met -dankzij de nieuwe eengezinswoningen- nog meer gehinderde bewoners dan eerder voor-

zien. Waar die andere 8000 auto’s
in de gemeente gaan rijden blijft
een raadsel. Niet alleen zijn de
vele tientallen bezwaren op het
vorige plan opnieuw allemaal genegeerd, zelfs die ene (juridisch
afgedwongen) toezegging tot
aanpassing is niet terug te vinden. Het is jammer dat er maar
geen oplossing komt waar zowel
direct aanwonenden, voetgangers als automobilisten blij van
kunnen worden!
Jaap Dijkstra
Principeschets nieuwe situatie (Uit:
Dorpshart a/d Amstel van gem. Uithoorn)

De Eetkamer kookt Surinaams
Uithoorn - Donderdagavond 8 juni is Eetkamer Goede Genade geopend voor gasten. Normaal is de
Eetkamer open op de laatste donderdag van de maand, maar vanwege diverse feestdagen zijn de
data versprongen. Het thema deze keer is Surinaams. Er wordt begonnen met soep, geserveerd aan

tafel. Vervolgens zijn er diverse gerechten die op een buffet warm gehouden worden. Daarna is er een
heerlijk nagerecht en er wordt afgesloten met koffie en thee met wat
lekkers erbij. Gedurende de maaltijd wordt er een kort praatje over
een onderwerp gehouden. Iedereen is van harte welkom om aan te

schuiven. Eetkamer Goede Genade
bestaat inmiddels ruim vijf jaar en
draait nog steeds goed. Jongeren
en ouderen, alleenstaanden en gezinnen bezoeken de avonden. Gemiddeld komen er zo’n vijftig gasten. Nieuwe mensen zijn altijd welkom. Het is wel nodig dat u zich van
tevoren opgeeft, dan weten de ko-

kers op hoeveel mensen ze kunnen rekenen. De maaltijd is gratis.
Er mag een vrijwillige bijdrage worden gegeven. De avond begint om
zes uur. Volgende maand is de Eetkamer op donderdag 6 juli en dat
is de laatste keer van dit seizoen.
Meer informatie of opgeven via
www.ecguithoorn.nl.

Bram plaatst zich voor Europese
jeugdkampioenschappen
Uithoorn - Bram Anderiessen heeft
zich door 2x de limiet op de 1500
meter te lopen geplaatst voor de
Europese jeugdkampioenschappen.
Dit kampioenschap wordt gehouden van 20 t/m 23 juli in het Italiaanse Grosseto. Een topprestatie. Bram
is jarenlang lid geweest van AKU en
is in die periode vaak Nederlands
kampioen geworden op de 800 en
1500 meter, indoor en op de baan,
zijn talent was toen al duidelijk
zichtbaar. Op 15-jarige leeftijd is hij
overgestapt naar het team van TDR
in Castricum omdat de trainingsomstandigheden en de begeleiding
daar professioneler is en daar heeft
hij zich verder kunnen ontwikkelen
tot een van Nederlands grootste talenten op de middellange afstand.

Limiet
De limiettijd voor de 1500 meter is
3.47,50. In het Belgische Oregem
liep Bram al onder deze limiet met
een tijd van 3,47,20 en dat deed hij
afgelopen vrijdag tijdens een wedstrijd in Nijmegen nog eens dunnetjes over door een tijd van 3.45.85 te
lopen. Na afloop mocht hij op het
podium het behalen van de limiet
vieren met het openen van een fles
champagne.
De komende tijd zal in het teken
staan van het lopen van een aantal
800 meterwedstrijden om de snelheid en tempohardheid nog groter te maken en met een gerichte
en gedoseerde training moet hij in
staat zijn om in Italië een medaille
te halen.

AKU-lopers naar estafetteloop in het Teutoburger Wald
Uithoorn - Komend weekend (910 juni) zullen 12 atleten van de lopers groep van de Atletiek Klub Uithoorn mee gaan doen aan de 226
km lange Hondsrug Trail. Dit is een
avontuurlijke estafettewedstrijd die
gaat van Schipborg in Drenthe naar
Bad Laer in het Teutoburger Wald
(Duitsland). De route leidt de deelnemers langs een bosrijk en bergachtig gebied met indrukwekkende middelgebergtes en schitterende glooiende vergezichten vanaf de
Nederlandse en Duitse Hondsrug.
Om goed voorbereid aan de start
te komen, zijn de lopers een aantal
keer bij elkaar gekomen. De voorbereidingen bestonden onder meer
uit het downloaden van de route op
de mobiele telefoons, het reserveren van slaapgelegenheid en vervoer en het maken van een kledinglijst. Vooral dit laatste is van belang
omdat er met alle weertypes rekening gehouden moet worden.
Start
De start is vrijdagavond om 18.00
uur in Schipborg en de deelnemende teams zullen om de 2 minuten

starten. De verwachte aankomsttijd
is zaterdagmiddag rond 17.00 uur
in Bad Laer. Onderweg worden er
een aantal checkpoints gepasseerd.
Hierdoor kan nagegaan worden of
de juiste route gelopen wordt en of
men op schema zit (een vooraf opgegeven snelheid). Afhankelijk van
de gelopen snelheid van de teams
kunnen er pauzes ingelast worden
zodat alle teams binnen een bepaalde tijdzone gaan finishen. Er wordt
gelopen in 2 teams van ieder 6 lopers, als het ene team loopt heeft
het andere team rust. Na een blok
van circa 55-60 km zullen de teams
wisselen.
Er is constant 1 loper actief die begeleid wordt door 2 fietsers. De fietser voorop zorgt voor de navigatie
en de fietser achter de loper is om
de veiligheid te waarborgen. Iedere 2 km wordt de loper afgewisseld
door een andere loper.
Vorig jaar heeft nagenoeg dezelfde groep AKU-lopers deelgenomen
aan de Elfstedenestafette in Friesland. Een beetje ervaring is er dus
wel, maar het wordt vast weer een
mooie uitdaging!

Belangrijk winst voor
Thamen
Uithoorn - De honkballers van Thamen kregen afgelopen vrijdag The
Herons uit Heerhugowaard op bezoek, de koploper in de 2e klasse.
Belangrijke punten waren er dus te
verdienen om in de top 3 te blijven
en uitzicht te blijven houden op het
kampioenschap. The Herons weten
in de eerste inning meteen te scoren door twee honkslagen van Jansen en Netz, 0-1. Thamen trekt de
stand in de gelijkmakende eerste
inning meteen weer gelijk door een
homerun van Menno Schouten, dat
is inmiddels zijn vierde homerun in
drie wedstrijden. In de tweede inning lopen The Herons uit naar 1-3.
Een driehonkslag van Van Wijk en
een tweehonkslag van Timmermans
en een tweehonkslag van Has. Thamen pitcher Maikel Benner en catcher Mike van Rekum passen daarna hun strategie aan en houden de
deur op slot samen met het prima
verdedigende werk van hun veld.
Gelijkmaker
Thamen pakt in de gelijkmakende
vierde inning de voorsprong. Benner krijgt vier wijd, Rick Groen slaat
een honkslag. Op een foutieve aangooi na de hit van Riordon van Loenen weet Benner te scoren. Francis Martina slaat een tweehonkslag
waarop Groen kan scoren en Van
Loenen komt over de thuisplaat na
een doorgeschoten bal, 4-3. In de
vijfde inning komt Bekker op de pitcherplaat voor The Herons en vervangt Vernooy. Ernst Koole krijgt
vier wijd, Benner bereikt het tweede honk door een fout van de kortestop bij zijn aangooi naar het eerste
honk. Groen bereikt het eerste honk
door een fout van de eerste honkman en Koole kan daarop scoren.
Van Loenen slaat een honkslag in
het rechtsveld waarop Benner kan
scoren. Groen gaat uit op de hit van

Van Rekum. Martina slaat een tweehonkslag waarop Van Loenen en
Van Rekum scoren, 8-3.
Honk
Ondertussen lukt het The Herons
niet om te scoren. In de zevende inning komt Van Loenen op het eerste
honk met vier wijd, weet het tweede honk te stelen en bereikt het
derde honk op de geslagen bal van
Van Rekum. Martina slaat weer een
tweehonkslag waarop Van Loenen
kan scoren 9-3. In de gelijkmakende
achtste inning weet The Herons één
puntje terug te halen door honkslagen van Haller en Timmermans en
een opofferingsslag van Bekker, 9-4.
Schouten slaat in de gelijkmakende
achtste inning een tweehonkslag
en kan scoren op de honkslag van
Benner, 10-4. Benner staat na 9 innings nog steeds op de heuvel voor
Thamen en het team maakt vlot de
laatste 3 nullen voor de win. Vrijdag 9 juni a.s. komt RCH-Pinguins
3 op bezoek aan de Vuurlijn in De
Kwakel, ook deze wedstrijd start om
19.30 uur.
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de Kwikstaart in dromenland!

Uithoorn - Op 30 en 31 mei en op 1 juni had basisschool de
Kwikstaart de jaarlijkse podiumavonden. Veel kinderen dromen
ervan om ooit op het podium te staan. En dat was dan meteen ook het thema van de drie avonden: “dreams”. Elke groep
bracht een unieke act om van te dromen en liet het publiek
genieten. Mooie dromen, grappige dromen, liefdesdromen,
spannende dromen, dansdromen, sportdromen, eigenwijze dromen maar ook hier en daar een regelrechte nachtmerrie. Zelfs
de meesters en juffen hebben zo hun dromen, dat lieten ze het
publiek in een verrassingsfilmpje zien.

Acts
Er waren zoveel mooie acts, dat het teveel wordt om allemaal
op te noemen. Daarom een korte bloemlezing. Er was een
mooie droom met dansende elfjes. Het werd al snel een heel
spannende droom over enge draken. De kinderen van juf
Lyske verrasten het publiek met een romantische liefdesdroom.
Verliefd…verloofd…getrouwd! En wie gingen er trouwen? Juf
Lyske met haar man Gerben, ‘live’ voor de volle zaal. Er was een
nachtmerrie waarbij Dolfje in een weerwolfje veranderde. De
Pink Panter ging in zijn droom op onderzoek uit en kwam on-

derweg een echte drakenboot tegen. Er werd heerlijk gedanst
op Wa-wa-wa-waanzinnig gedroomd en ook andere liedjes uit
Kinderen voor Kinderen passeerden de revue.
Mister Dreamy had een paar droommeiden om zich heen
verzameld en liet de kinderen dromen wat ze maar wilden. Natuurlijk droomden de kinderen van groep 8 van kamp! Aan alle
blije en enthousiaste snoeten was te zien dat de kinderen en
leerkrachten weer veel plezier hebben beleefd aan het oefenen
en uitvoeren van hun acts!
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De nieuwe aansluiting vanaf de N201 naar de Ringdijk is nu ook in gebruik. Rechts het voormalige en nu afgesloten
stukje Mijdrechtse Zuwe

Amstelhoek nu verkeersluw
Uithoorn/Amstelhoek - Sinds
vrijdag 2 juni is Amstelhoek verkeersluw geworden. Het stukje Mijdrechtse Zuwe ter hoogte van het tankstation en de kruising met de Piet Heinlaan is verleden tijd als doorgaande route voor
het verkeer. Verkeer met bestemming Amstelhoek, De Hoef en verder vanaf de N201/kruising Tienboerenweg, komt nu met de nieuwe aansluiting op de rotonde rechtstreeks uit op de Ringdijk 2e Bedijking (of va de 30 km zone naar Amstelhoek). Het is daarbij nog steeds
mogelijk Uithoorn te kiezen over de
Prinses Irenebrug. Maar daarvan is
bij de oprit al een stuk wegdek verwijderd waardoor het overgebleven
gedeelte wel erg smal is geworden
om elkaar te passeren. Op de brug
zelf zijn er nog wel twee rijstroken
beschikbaar. Maar naar verluidt
gaat dat ook veranderen vanwege
de plannen voor een éénrichtings-

verkeer. Op de kruising met de Piet
Heinlaan zijn de verkeerslichten
verwijderd en is het fietspad verlegd. Het verkeer moet duidelijk aan
de nieuwe situatie wennen want het
weet zich nog niet goed raad…Het
tankstation en het bedrijf Pothuizen
als bestemming zijn goed bereikbaar via het nog afgesloten stukje
Zuwe. De naastliggende berm van
de nieuwe aansluiting en het heringerichte kruispunt voor langzaam
en bestemmingsverkeer zijn in detail nog niet gereed. Daar wordt de
komende dagen nog aan gewerkt
en de planning is dat het over ruim
een week allemaal netjes zal zijn
afgewerkt. Dan is Amstelhoek een
’rustig dorp’ geworden zonder voorbijrazend doorgaand verkeer…

over. Hier hebben ze het vanuit De
Ronde Venen al verkeersluw voor

Het is even wennen op de nieuwe, maar nog niet afgewerkte, kruising met de
Piet Heinlaan

“Ze krijgen toch hun zin?”
Een bewoner uit de De Bruinlaan
met een blik op de nieuwe verkeerssituatie: “Waar zeuren ze nou

DTS online biedt persoonlijke hulp bij
computerproblemen

Regio - Danny Tjoeng van DTS online (Desk Top Services) biedt behalve in de Haarlemmermeer eveneens in de regio Amstelland, waartoe ook Uithoorn en Aalsmeer, zijn
diensten op locatie aan bij het oplossen van alle vormen van computerproblemen, software installatie, netwerk opzetten en dergelijke bij diverse besturingssystemen.
Dat doet hij voor bedrijven (kleinzakelijk), waaronder veel ZZP’ers,
maar ook voor particulieren aan
huis in de vorm van een thuisservice. En deze laatste groep PC-ge-

Uithoorn gemaakt. Dat was al jaren
geleden de afspraak.” Hij wijst op
de brug. “Kijk daar eens. Aan deze kant kan je elkaar straks moeilijk
passeren omdat ze een deel van het
wegdek aan de rechterkant al hebben verwijderd. Uithoorn wil dat er
ook minder verkeer door het centrum rijdt en heeft het plan er zelfs
een éénrichtingsweg van maken
heb ik gelezen. Zo te zien zijn ze
daarmee al hard op weg. Dan hebben ze toch alle twee hun zin? Let
op mijn woorden, als ze van mening
zijn dat er te zijner tijd nog steeds
teveel verkeer over de brug rijdt,
gaan ze nog meer maatregelen nemen. Van ons mag het, wordt het
lekker rustig, dat wel. Aan de andere kant is dat éénrichtingsverkeer
niet in ons voordeel, want nu moeten wij ook een heel eind omrijden
als we vanuit het Amstelplein met
onze boodschappen in de auto weer
naar huis willen. Met de fiets lukt
mij niet. Daar kan ik niet voldoende
tassen aan hangen. Misschien ga ik
dan wel naar Mijdrecht. Is heen en
weer bijna net zo ver en minder gedoe. Maar ik wacht het eerst eens
allemaal af, zo ver is het nog niet,”
aldus de opmerkingen van de Amstelhoeker die verder van mening
is dat beide gemeenten elkaar ondershands het balletje toegooien
maar voor de vorm naar buiten toe
elkaar verwijten maken…

bruikers die een beroep op hem
doet wordt steeds groter. Als deskundig ICT-er doet Danny dat al bijna tien jaar in de Haarlemmermeer,
Amstelveen en Amstelland vanuit zijn thuiskantoor in Hoofddorp.
Vanwege toenemende vraag in Uithoorn en Aalsmeer komt DTS online meer en meer in beeld bij potentiele opdrachtgevers in deze plaatsen. Mond op mond reclame heeft
hem in dat opzicht geen windeieren
opgeleverd, integendeel. Danny verleent deze dienstverlening professioneel met een persoonlijk tintje.

Keuzes
“Vóór 2008 was ik bij diverse bekende bedrijven onder andere in
de marketing en sales werkzaam
wat ook geïmplementeerd is in de
ICT. Maar wat ik met en voor ICT
deed kon ook voor een eigen klantenbestand uitvoeren. Toen was de
keuze snel gemaakt en ben ik na
enig onderzoek of het een haalbare kaart was, voor mijzelf begonnen
in de regio. Dat pakte goed uit en
ik had al vlug een behoorlijk klantenbestand opgebouwd. Dat kostte wel enig reclame maken van mijn
kant in de vorm van flyers en mededelingen in de lokale media, maar
daarmee kreeg ik wel de nodige bekendheid,” legt Danny enthousiast
uit. “Met de jaren groeide het klantenbestand en wel zodanig dat ik op
zeker moment keuzes moest maken
in de gebieden waar ik niet alleen
de meeste opdrachtgevers had gevonden, maar waarbij ook de bereikbaarheid een rol speelt. Het
wordt alleen maar drukker op de
weg en ik wil op tijd mijn afspraken
nakomen. Om al mijn klanten mijn
hulp op computergebied op een
persoonlijke manier goed te kunnen blijven aanbieden waarvoor ik
de nodige tijd uittrek, bleven uiteindelijk Haarlemmermeer, Amstelveen en Amstelland als regio over.

Dat kan ik goed bemannen, maar
niet een te groot gebied. Immers,
ik bied mijn diensten zonder personeel aan en ben bovendien zelf het
aanspreekpunt voor dienstverlening
en natuurlijk ook de technische nazorg als dat nodig is. Dat doe ik overigens in helder en begrijpelijk taalgebruik. Veel van mijn (particuliere)
klanten stellen het op prijs als ik dat
doe in Jip en Janneke taal.”
Geen voorrijkosten
Danny oogt als een vertrouwd persoon die weet waarover hij praat en
hij geeft aan zijn huidige klantenbestand zeer te waarderen. Maar hij
ziet binnen de regio Aalsmeer en
Uithoorn nog wel wat ruimte voor
meer expansie. Dit met als achterliggende gedachte dat er altijd
vraag is naar computerhulp waar
niet veel bedrijven voor in de markt
zijn die dat op deze manier doen.
Vaak moeten mensen hun PC naar
een winkel of bedrijf brengen voor
onderhoud of oplossen van de problemen. Dat hoeft bij Danny niet.
Die komt langs. Daar komt bij dat
hij geen voorrijkosten in rekening
brengt bij een bezoek op locatie of
aan huis. Hij ziet dat als iets wat behoort bij zijn persoonlijke service.
Hebt u computerproblemen en wilt
u snelle service aan huis of op het
bedrijfsadres, dan kunt u Danny
Tjoeng gewoon bellen voor overleg
of het maken van een afspraak: 0619902445. Via e-mail kan natuurlijk
ook: danny@dtsonline.nl. Website:
www.dtsonline.nl. Zie ook de advertenties van DTS online in deze krant.
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In gesprek met …

Wat doet Joy IMC in
Uithoorn?
Uithoorn - Joy Internationaal
Multifunctioneel Centrum: sinds
kort gevestigd aan de Ondernemingsweg 90 op het Uithoornse industrieterrein. Er worden diverse ruimten flexibel verhuurd,
bedoeld voor allerlei doelgroepen, met de wens van de klant
als uitgangspunt. De opening
van dit jonge bedrijf heeft op 26
en 27 mei 2017 met groot succes
plaatsgevonden. Dubbel mooie
dagen met een warme zon en
warme ontmoetingen tussen eigenaresse Nino van der Burg
Ruchadze en bezoekers aan het
Centrum. Een open deur en een
gastvrij onthaal gaan schuil achter creativiteit en enthousiasme.
Joy IMC brengt mensen bij
elkaar en geeft ze een warme
plek waar iedereen zich welkom voelt, ongeacht wie ze
zijn of waar ze vandaan komen
Dit bedrijfsmotto daagt uit om de
ondernemende vrouw achter de
schermen te leren kennen. Nino
komt oorspronkelijk uit Georgië
en woont sinds 1994 in Uithoorn.
Zij komt uit een ondernemingsgezin, waarvan vader een aannemer was en moeder een aantal
eigen winkels runde. Opgegroeid
in een zakelijk en hartelijk gezinsmilieu ontdekte zij haar ondernemingspotentie bij het zien
van een duidelijke behoefte aan
internationale multiculturele activiteiten in haar woonplaats. Als
jong meisje viel het haar al op
dat er zoveel soorten mensen op
deze aarde bestonden. Mensen
die verschillende groepen vormen door hun manier van leven,
afkomst, geloofsovertuiging en
tradities. Het viel haar tevens op
dat al deze verschillende mensen iets wezenlijks met elkaar
gemeen hebben. Mensen willen
graag ergens bij horen, gewaardeerd en gerespecteerd worden
en vooral geliefd zijn.
Joy IMC is ‘the place to be’
en voldoet aan alle behoeften
van iedereen
Gezien het feit dat er in Uithoorn
een ruimte en toegankelijke locatie met een moderne setting
ontbrak, bracht Nino ruim anderhalf jaar geleden haar concept naar buiten. Vanuit het goed
draaiende familiebedrijf in ditzelfde gebouw aan de Ondernemingsweg, zag zij lege ruimten al
jaren met ledige ogen aan. Haar
man steunde haar visie en geinspireerd ontwierp zij met een
Business Partner het bedrijfsplan. Dat plan ligt nu bij de Gemeente. Bij het bedrijfsplan verzamelde Nina rond 200 flyers van
kleine en grote initiatieven in en
rond Uithoorn, die gebruik kunnen maken van het Centrum. Initiatieven die ad hoc of voor langere tijd de ruimtes bij Joy IMC
kunnen huren. Flexibel huren
houdt in dat zowel op de behoefte van de particulier als die van
de grote bedrijven op aanvraag
ingespeeld worden. Binnen re-

delijke grenzen is alles mogelijk
en bespreekbaar.
Samenwerking
Nino heeft al constructief gesprekken gevoerd met Vita Welzijn en advies Amstelland – Uithoorn en met sport- en cultuurontwikkelaar Videt – Uithoorn.
Verhuur van ruimten aan deze organisaties ziet zij als zinvol en behoefte dekkend voor
de doelgroepen. Ditzelfde geldt
voor samenwerking met MEE
Amstel, de regionale organisatie
die mensen steunt bij leven met
een beperking. Werven doet zij
niet alleen via persoonlijke gesprekken, maar ook met flyers,
het levendig facebook: Joy IMC
en haar website: http://www.
joyimc.nl Juist op de openingsdagen bleek de kracht van deze communicatiemiddelen, want
menigeen heeft haar via het internet gevonden. Ook op de advertentie in de lokale krant werd
positief gereageerd, zowel door
grotere bedrijven als particulieren. Ze is bijvoorbeeld benaderd
door iemand die graag workshops Collages wil gaan geven.
Of de Poolse priester die hier lezingen wilde organiseren. Of een
ambassadeur die een goed verzorgd groepsoverleg met alles
erop en eraan op korte termijn
nodig had.
Wat is dat mooi
Joy IMC is bedoeld om mensen
blij te maken. Mogelijkheden
laagdrempelig bieden in rustige, eigentijdse sfeer voor redelijke prijzen. Mogelijkheden zoals: Bijeenkomsten van politiek
tot religieus. Alle soorten therapie. Overige feesten of jubilea. Vergaderingen. Conferenties. Presentaties. Diverse cultuur- en kunst gebonden activiteiten. Symposia. Tentoonstellingen. Yoga/Zen meditatie. Zwangerschapsgym. Alle soorten Cursussen, zoals EHBO-cursussen,
opvoedcursussen en dergelijke.
Alle soorten danslessen. Oefenruimte voor toneel en/of musical.
Repetitieruimte voor zangkoren.
Competities voor bijvoorbeeld
schaken/dammen/quizzen. Alle soorten Workshops. Schilderen/Tekenen/Etsen/Aquarelleren. Fotograferen. Boetseren/
Kleien/Beeldhouwen. Naaien/
Borduren/Breien. Koken. Markten. Lezingen. Alternatieve genezing. Fysiotherapie. Manuele therapie. Pedicure/manicuren.
Kapper. Acupunctuur. Diëtist. Alle soorten muzieklessen. De locatie is goed bereikbaar met de
bus, er is ruim gratis parkeergelegenheid en er zijn uitstekende fietspaden. Ter inspiratie: Op
vrijdagavond 16 juni en zaterdagochtend 17 juni start er een
yogacursus met gratis proeflessen van Martine Yoga Move up.
Eigenaresse Nino van der Burg
Ruchadze sluit af met de woorden: “Ik wil iets goeds doen voor
de wereld. Al ben ik een druppel
in de zee: elke druppel telt …”

All American Sunday

Raadslid stelt vragen over
verbod
Uithoorn - Zoals een goed volksvertegenwoordiger betaamt, stelde fractievoorzitter Benno van Dam
(Ons Uithoorn) tijdens de raadsvergadering van 1 juni vragen over het
verbod van All American Sunday.
Een evenement waar veel inwoners
plezier aan beleven en wat nu ineens niet meer mag omdat organisator Han Nollen van Drinken &
Zo er geen vergunning voor krijgt.
Hij wilde terecht het naadje van de
kous weten, ook al omdat in het artikel van 17 mei in deze krant wel
heel kortaf door de burgemeester
de reden werd genoemd. De vragen stelde hij dan ook aan haar
aangezien zij Openbare orde Veiligheid in haar portefeuille heeft.
“De mensen die via Facebook en
andere sociale media hebben gereageerd spreken hun teleurstelling
uit. Men vindt het een mooi evenement en er waren immers nooit

problemen,” aldus Van Dam in zijn
bewoordingen. “Kunt u een nadere
toelichting geven op het niet verlenen van de vergunning? Klopt het
dat elders in het land, zoals Katwijk bijvoorbeeld, dit soort evenementen wel een vergunning krijgen
en zo ja waarom dan niet in Uithoorn? Kan All American Sunday
in de toekomst wel doorgang vinden en wat is daar dan voor nodig?
Waarom is de gemeenteraad hierover niet geïnformeerd of gaat dit
nog gebeuren?” Zo vroeg Van Dam
aan burgemeester Oudshoorn. Die
beantwoordde de vragen als volgt:
“Het klopt dat wij slechts een korte reactie aan de media hebben gegeven omdat wij er niet verder over
wilden en konden uitwijden. Elk
jaar wordt bij dit soort evenementen gekeken hoe de veiligheidssituatie daar omtrent is. Ook dit evenement wordt altijd in die hoeda-

nigheid bekeken. In principe is het
landelijk beleid dat dit soort evenementen niet meer gefaciliteerd mogen worden. In Uithoorn bestaat
het evenement weliswaar al lang
en we zeggen dat niet zomaar af
ondanks dat er vaak een negatief
advies was uitgebracht. We besluiten op basis van ingewonnen en
verkregen informatie dat er veiligheidsproblemen kunnen ontstaan.

Die informatie hebben wij nu gekregen,” zo laat Oudshoorn weten.
Er ligt een negatief advies van de
politie en die signalen zijn dit keer
dusdanig dat ik helaas heb moeten besluiten dat het evenement
geen doorgang kan vinden,” zo laat
Oudshoorn weten.
Ontraden
Zij vervolgt: “Binnenkort zal ik tij-

dens een besloten sessie (waarvoor ook raadsleden zijn uitgenodigd. Red.) het onderwerp ‘ondermijning’ aansnijden en daarin kan
ik meer uitleg geven. Tijdens deze
openbare raadsvergadering kan ik
niet zomaar een en andere vertellen over zaken die de openbare orde en veiligheid van de gemeente
aangaan. Dat elders in het land gemeenten wel een vergunning afgeven wordt per situatie gezien. De
landelijke lijn is dat het ontraden
wordt. Dat andere gemeenten dat
wel doen is hun zaak. Ik kan niet
voor andere gemeenten spreken en
ga louter uit van de Uithoornse situatie waarop ik mijn besluit heb
gebaseerd. Of het evenement later een keer doorgang zal kunnen
vinden hangt van de omstandigheden op dat moment af. Als de organisator volgend jaar weer met het-

zelfde concept komt gaan we zeker kijken of het haalbaar is zoals
we dat met elk evenement doen.
Overigens wist de organisator dat
hij het risico liep dat het evenement
ooit een keer niet door zou kunnen
doorgaan. Wij hebben gekeken of
hij een ander evenement op dezelfde datum zou kunnen organiseren maar de voorwaarden konden
niet gewaarborgd worden. Dus dat
bood ook geen oplossing. De gemeenteraad is niet geïnformeerd
omdat dit nog tijdens een besloten
bijeenkomst aan de orde komt.” Aldus burgemeester Oudshoorn die
nu wel goeddeels opening van zaken geeft, maar de feitelijke ‘oorzaak en dreiging’ uitsluitend in besloten kring uit de doeken zal doen.
Het was duidelijk. Er werden door
andere raadsfracties geen vragen
meer gesteld over het onderwerp.
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‘Klaver 5’ wint PvdA
KroegKwis-competitie

IVN-zomeravond
fietstochten

Uithoorn - Na een enerverende
avond vragen beantwoorden, veroverde ‘Klaver 5’ de eerste plaats in
de derde ronde van de KroegKwiscompetitie 2017. Zij hielden ‘Kwis(t
even niet)’ en ‘PvdA Uithoorn’ daarmee achter zich. ‘PvdA Uithoorn’
blijft nog wel koploper in de competitiestand. Afgelopen week werd
de derde avond van de PvdA KroegKwis-competitie 2017 gespeeld. De
tien deelnemende teams namen het
in Herbergh 1883 opnieuw tegen elkaar op. Na de eerste doorgang van
twee vragenronden gingen ‘Herstelteam 2’, ‘De buurtjes’ en ‘Kwis(t even
niet)’ aan de leiding. In de tweede
doorgang moesten ‘De buurtjes’
hun eerste plaats afstaan aan ‘Klaver 5’. Zij deelden hun vierde plaats
met ‘Hé een kasteel’. ‘Klaver 5’ wist
in de derde doorgang een heel goede score te behalen evenals ‘PvdA
Uithoorn’ en ‘Ik trap op mijn fietsje’. Door deze prestatie kwam ‘Klaver 5’ alleen op kop, met een voorsprong van vier punten op ‘Ik trap
op mijn fietsje’ en ‘Kwis(t even niet)’
Hiermee werd de laatste doorgang
van groot belang. ‘Hé een kasteel’

Regio - IVN-afdeling De Ronde
Venen en Uithoorn organiseert op
dinsdag 13 juni de eerste van drie
zomeravondfietstochten. We vertrekken om 19.15 uur vanaf het
Raadhuisplein in Mijdrecht. Het
blijft een genoegen om er met de
fiets op uit te trekken en te genieten van de natuur. Ook deze avond

en ‘PvdA Uithoorn’ behaalden nu
de meeste punten, maar niet genoeg om de koploper van zijn plaats
te krijgen. Door de eindspurt van
‘PvdA Uithoorn’ kwam dit team wel
op gelijk hoogte met ‘Kwis(t even
niet)’.
Op de vierde plaats eindigde ‘Herstelteam 2’, de vijfde en zesde plaats
werden gedeeld door ‘Hé een kasteel’ en ‘Ik trap op mijn fietsje’. ‘Ons
Uithoorn’ eindigde op de voor hen
teleurstellende zevende plaats en
‘We rotzooien maar wat an’ kwam
niet verder dan de ook voor hen tegenvallende achtste plaats. De laatste plaats werd gedeeld door het
thuisteam ‘Herbergh 1883’ en ver
teruggevallen ‘De buurtjes’. Door
de uitslagen van de derde ronde is de stand in de competitie als
volgt: 1. ‘PvdA Uithoorn’: 25 punten; 2. ‘We rotzooien maar wat an’:
20 punten; 3. ‘Klaver 5’: 18 punten;
4. Kwis(t even niet)’: 17 punten; 5 en
6: ‘Ik trap op mijn fietsje’ en ‘Herstelteam 2’: 16 punten; 7. ‘Ons Uithoorn’:
13 punten; 8. ‘Hé een kasteel’: 12,5
punten; 9. ‘Herbergh 1883’: 10 punten; 10. ‘De buurtjes’: 7,5 punten.

Yannick Bena vierde in internationaal tennistoernooi
Uithoorn - Van 25 t/m 28 mei vond
het “Ten-Pro Global Junior Tour”
tennistoernooi plaats in Brussel. De
in Uithoorn woonachtige Yannick
Bena deed mee in de categorie t/m
12 jaar en wist de finales te behalen voor de 3/4 de plaats. Een goeie
prestatie voor deze jonge topsporter die al vanaf zijn 6de jaar speelde voor de KNLTB. Hij sport 15 uur
in de week, voetbal en tennis, en
zijn grootste wens is ver te komen in
de topsport van Nederland! Keihard
werken, er veel voor doen en laten,
maar met veel plezier en passie voor
sport weet hij zich staande te houden op de Nederlandse tennis jeugd
ranglijst en we hopen nog veel van
hem te gaan horen!

De drie zomeravondlopen
worden deze op de volgende
avonden gehouden:
• Donderdag 29 juni: op en rond de
atletiek- en wielerbaan van AKU en
UWTC
op sportpark de Randhoorn kan er
gelopen worden over een afstand
van 3 en
5 kilometer. De start van de 3 kilometer is 19.30 uur en de 5 kilometer
start om 20.00 uur.
Inschrijven in het clubhuis van AKU.
• Donderdag 3 augustus: de Kooijman Polderloop, een begrip in de lo-

perswereld, waar jaarlijks tussen de
700-900 lopers aan meedoen.
• Donderdag 7 september: het unieke van deze loop is dat er niet over
een van te voren bepaalde afstand
wordt gelopen, maar dat elk elke
deelnemer een uur lang loopt en
dat precies na een uur de afstand
wordt gemeten.
Dit gebeurt onder de noemer van
“het Uur van Uithoorn”. Er wordt
voornamelijk op de wielerbaan rond
sportpark de Randhoorn gelopen,
start en finish vindt plaats op de atletiekbaan van AKU. Inschrijven in
het clubhuis van AKU.
Het startschot wordt om 19.30 uur
gelost.
Deelnemers aan elke loop ontvangen een herinnering. Speciaal aan
dit circuit is dat elke loper die aan de
drie zomeravondlopen heeft deelgenomen een mooi en bijzonder aandenken ontvangt. AKU en sponsor
Auto Berkelaar nodigen daarom alle lopers uit om bij de eerste loop
op 29 juni aan de start te verschijnen, alleen dan kom je in aanmerking voor deze herinnering. Voorinschrijven voor alle lopen is mogelijk.

weer een mooie route door ons
prachtige veenweidegebied. Ontdek
samen de bijzonderheden van dit
unieke landschap o.l.v. IVN-natuurgidsen. Opgave is niet nodig. Deelname is gratis. Neem iets te drinken
mee voor onderweg. De afstand is
circa 23 kilometer.
Info: Anja de Kruijf. tel 06-58924521

Een uitgestelde start van
de Admiralencup
Uithoorn - Op zaterdagochtend 3
juni startten de deelnemers van de
Admiralencup voor hun tocht van 7,
35 of 70 km. De Admiralencup is het
landelijke waterscoutingevenement
waar zes deelnemers in een boot op
spier- en windkracht zich aan elkaar
meten. Het weer was wisselend en
er stond een harde wind, wat soms
hoge en soms lage snelheden betekende. De start werd uiteindelijk
een half uur uitgesteld vanwege een
harde regenbui rond 10.00 uur. Op 1
boot na hebben alle boten de finish
gehaald en een geweldig weekend gehad. Scouting Admiralengroep Uithoorn is hier uiterst trots
op. De Admiralencup wordt elk jaar
door Scouting Admiralengroep Uithoorn georganiseerd en door waterscouts uit heel het land bezocht.
De tocht wordt afgelegd in een lelievlet, de speciale scoutingboot waarin gezeild, geroeid, gejaagd en gewrikt kan worden. Alle tochten starten voor de Thamerkerk, het Stiltemonument en het wachtschip van
de scoutinggroep in Uithoorn. Aan
de editie van dit jaar deden ongeveer 200 deelnemers mee. De organisatie bedankt de 50 vrijwilligers
die het weekend mogelijk hebben
gemaakt.
Roeitocht
Voor de jonge deelnemers, tot 13
jaar, is er een roeitocht van 7 km.
Deze tocht gaat via de Amstel en de
Kromme Mijdrecht naar de Pondkoekersluis. Hier is een post met
een lunchpost en een aantal teamspellen. Zo hebben de jonge scouts
even tijd om bij te komen en zich op
te laden voor de terugreis. Voor de

deelnemers tot 16 jaar is de 35 km
tocht. Deze tocht gaat via de Amstel
en de Kromme Mijdrecht naar de
Pondkoekersluis. Na de sluis gaan
ze door de Kerkvaart naar Mijdrecht
en varen ze door naar Wilnis. In Wilnis gaan ze stuurboord uit naar de
Oudhuizersluis. Vervolgens kunnen
ze via de Kromme Mijdrecht weer
terug naar de finish. Ook voor de
volwassenen die 70 km te ver vinden, is de mogelijkheid om de 35
km tocht af te leggen. Dan de tocht
waar het allemaal om draait: de 70
km tocht. De winnaar van de 70 km
komt met zijn naam op de wisselbeker ‘de Admiralencup’. De tocht gaat
over de Amstel door de Tolhuissluizen en over het Aarkanaal. Onder
de Vijfgatenbrug naar het Braassemmeer. Via de Ringvaart langs
Aalsmeer, door naar het Nieuwe
Meer in Amsterdam. Door de grachten van Amsterdam naar de Amstel
en dan terug naar Uithoorn.
Uitslagen
70 km:
1. Brandean Loodsen AA
2. Brandaen Loodsen Eliten
3. Admiraal de Ruytergroep
70 km damens:
1. Brandean Loodsen Damens
2. Zeekadetten corps Gouda
35 km jongens:
1. Leeghwater
2. Albert Schweitzer groep
3. Paula Geerts
35 km meisjes:
1. Paula Geerts
Juniorcup (7 km):
1. Olivier van Noort 2
2. Paula Geerts
3. Admiralengroep

Zomeravondlopen in
De Kwakel en Uithoorn
De Kwakel/Uithoorn - Atletiekvereniging AKU organiseert al vele jaren met het feestcomité De Kwakel
de Kooyman Polderloop. De Kooijman polderloop wordt zoals gebruikelijk weer op donderdagavond tijdens het Polderfeest gehouden,
maar dit jaar is de Polderloop een
onderdeel van een circuit van drie
zomeravondlopen die AKU organiseert. Auto Berkelaar, autodealer met vestigingen in Amstelveen,
Mijdrecht en Woerden is sponsor
van dit circuit.
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Klaverjasnomaden
Uithoorn - Donderdag 1 juni werd
er weer een klaverjasavond in de
Schutse gehouden waaraan door 42
liefhebbers werd deelgenomen. Om
de eerste 3 plaatsen werd er onderling fel gestreden. Uiteindelijk ging
Joke Rietbroek er met een totaal
van 7115 punten er met de 1e prijs
van door, op korte afstand gevolgd
door Gerrie Ruimschoot die met een
totaal van 7031 punten beslag wist
te leggen op de 2e plaats. Gaby Abdesselem wist met 6999 punten de
3e plaats te veroveren. Waar winnaars zijn heb je ook altijd verliezers.
Ditmaal was Mia Kenter het haasje met slechts 4709 punter waardoor zij in het bezit kwam van de
poedelprijs. De marsenprijzen, be-

staande uit een fles wijn, waren deze kaartavond voor Gerard van Eekhout, Brigitte Tönnes, Gerard Compier, Dora van der Steen, Jozef Lebesque, Gerrie Ruimschoot en Corrie Smit, terwijl de fraaie door DUOplant verzorgde boeketten bloemen
in deze categorie werden gewonnen door Herman de Jong, To van
der Meer, Gaby Abdesselem en Jacqueline v.d. Bergh. De cadeaubonnen, eveneens te besteden bij DUOplant, kwamen deze avond als marsenprijs in het bezit van Gerrit Vink
en Thomas Verkerk.
De eerstvolgende klaverjasavond
vindt plaats op donderdag 8 juni in
de Schutse aan de Merodelaan 1 te
Uithoorn. Aanvang 20.00 uur.

Aparte slotdrive De Legmeer
luidt zomerbridge in
Regio - Deze avond mocht de wedstrijdcommissie zich weer eens uitleven in een bijzondere bridgeformule. Voor alle deelnemers de zelfde spellen met soms verplicht spelen zonder biedingen, zodat de
kaartverdeling tasten in het duister
werd. Ook waren alle lijnen door elkaar gehusseld met gevolg dat bibberende C-tjes zich tegenover zelfverzekerde A-tjes terug vonden. Het
beste bestand tegen deze onzekerheden bleken Anton Berkelaar &
Wil van der Meer die met maar liefst
67,79% veertig paren achter zich lieten en zo de A-lijners toch de baas
waren! Van deze laatste groep bewezen Joop van Delft & Frans Kaandorp dat ze niet voor niets de laatste ronde hebben gewonnen en hun
62,66% bracht ze de tweede plaats.
Nel & Adriaan Koeleman hielden uiteraard ook het hoofd koel en haalden als derde paar eveneens een
zestiger binnen van 60,03%.
Comfort
Op plek vier nestelde het gelegenheidspaar Elisabeth van den Berg &

Wim Röling zich, die ondanks dubbel verwijderd uit hun comfort zone een prima 59,02% scoorden,
klasse. Gerda Schavemaker & Jaap
Kenter schaarden zich met 58,77%
bij de top vijf van de club. Ze werden gevolgd door Cobie Bruine de
Bruin & Trudi Zandbergen die met
58,63% André van Herel & Cora de
Vroom, die op 57,39% kwamen, keurig voor bleven. Mieke van den Akker & Lijnie Timmer toonden zich
met 56,77% nipt sterker dan Ben ten
Brink & Jan Bronkhorst die 56,52
procenten verzamelden. An & Jan
van Schaick sloten de top tien af
met 55,51% en redden zo toch wel
enigszins de familie eer!
Na dit spektakel volgt op de woensdagavonden vanaf 7 juni het zomerbridge tot en met 30 augustus. Inschrijven hiervoor kan via e- mail:
gerdaschavemaker@live.nl, of om
19.15 uur in de zaal van Dans & Partycentrum Colijn, Industrieweg 20 te
Uithoorn. De aanvang is om 19.45
uur, de kosten bedragen 6,- euro
per paar en voor de winnaars staat
de wijn klaar!

Laatste BMX wedstrijd
Europarei Uithoorn

Handbalkampioenen
bij KDO
De Kwakel - Vorige week woensdag stond voor de handbalmeiden
voor KDO E2 een belangrijke pot op
het programma.
Bij winst zouden de meiden kampioen worden van de veldcompetitie.
Als warming up ging het hele team,
samen met vele supporters, op de
fiets richting Aalsmeer.
De meiden van KDO waren wat gespannen want na de 1-0 van FIQAS
Aalsmeer wist KDO 6 minuten niet
te scoren.
Maar toen de 1-1 was gemaakt kregen de meiden van KDO de smaak

te pakken. FIQAS Aalsmeer was niet
opgewassen tegen het snelle en afwisselende spel van KDO. Het enthousiaste publiek kreeg een schitterende wedstrijd te zien. Er werd
mooi samengespeeld en het hele
team wist te scoren. Het werd uiteindelijk een klinkende overwinning
3-24 voor KDO.
Terug op de fiets en later bij KDO
werd het nog een groot feest en
werd er met alle E-jeugd en ouders
heerlijk gebarbecued. Supporters
en Bestuur bedankt voor de aanmoedigingen, bloemen en cadeaus!

Uithoorn - Pinksterzondag 4 juni is
de laatste BMX wedstrijd gehouden
op het circuit aan de Europarei in
Uithoorn. Het was de tweede wedstrijd in het kader van de Noord Holland Cup. Na de zomer zal de mooiste BMX baan van West-Nederland
klaar zijn en gebruikt kunnen worden. Deze bevindt zich bij sportpark
de Randhoorn in Uithoorn.
De wedstrijd werd in fantastisch
weer gereden met 142 inschrijvingen en 21 races in de leeftijd van 6
jaar tot zo’n 20 jaar.
De Noord Holland Cup is een uitdaging voor de zo’n negen BMXclubs in deze provincie om eens
goed kennis te maken met het echte wedstrijd-gebeuren. Vooral de
jonge kids vinden het heel spannend en de jeugd van rond de vijftien, zestien probeert elkaars nieren
om te proeven.
Gelukkig waren er vele UWTC-rijders afgekomen op deze laatste
wedstrijd op het oude circuit. En de
speaker deed enorm zijn best om de
wedstrijden spannend te verslaan.
De eerste wedstrijd is op 14 mei in
Bussum gereden en Noord-Holland
Cup 3 zal 9 juli bij de FCC de Boscrossers in Heiloo worden verreden.
Ook daar zullen weer veel UWTCers aanwezig zijn.
Dit weekend verdienden deze

UWTC-ers een eerste plaats: Mitch
van der Steegt – Boys 8/girls 9; Brad
Jongkind – boys 10/girls 11; Alec
van der Mast bij boys 13/girls 14;
zijn broer Maarten van der Mast bij
boys/girls 17+ en Bas van Kuijk bij
de cruisers 13+. Gefeliciteerd allemaal.

