Hennepplantage in
woning

Geld uit kluis
weg na inbraak
Uithoorn - In de nacht van
zondag 3 op maandag 4 juni is ingebroken in een bedrijf in het Fort De Kwakel.
De dieven hebben de kluis
in het bedrijf open weten te
slijpen en zijn er vandoor gegaan met munt- en briefgeld.
Al eerder was geprobeerd in
te breken in het Fort. Afgelopen donderdag 31 mei werden braaksporen ontdekt.
De politie doet onderzoek.
Mogelijk zijn er getuigen. Zij
worden verzocht contact op
te nemen via 0900-8844 of
anoniem via 0800-7000. De
inbraak heeft tussen kwart
over tien in de avond en half
negen in de ochtend plaatsgevonden.
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Avond4daagse was dit
jaar een avond3daagse

Uithoorn - Van 28 t/m 31 mei vond de avond4daagse van Uithoorn en De Kwakel weer plaats. Dit jaar hebben ze helaas maar 3
van de 4 avonden kunnen lopen. Vanwege de slechte weersvoorspellingen van de dinsdagavond was de organisatie genoodzaakt
de avond af te gelasten.

Al deze sponsoren zorgen voor
net dat beetje extra tijdens de
avond4daagse. De laatste avond
werd het evenement natuurlijk
weer feestelijk afgesloten. De fanfare Mivileo uit Leimuiden liep
Gelukkig kon er de andere avon- ers van EHBO Uithoorn. Bij deze het laatste stukje met de wandeden wel gewoon gelopen wor- ook gelijk dank aan alle sponso- laars mee waar allemaal ouders,
den, waarbij de 1300 deelnemen- ren. Op de maandagavond deel- opa’s, oma’s, juffen en meesters
de wandelaars konden kiezen uit de Albert Heijn Zijdelwaard in klaarstonden met bloemen, lekeen route van 5 of 10 km. Nieuw samenwerking met JOGG en Vi- kernijen en soms zelfs cadeautjes.
dit jaar was dat ze de woensdag- det bidons met drinkwater uit. Ook was burgemeester Pieter
avond vanaf het sportterrein KDO Op woensdagavond stond Rabo- Heiliegers bij het defilé aanwezig.
startten en dat er zo een mooie bank Regio Schiphol op de rou- Veel kinderen maakten daar geroute door de Kwakel gelopen te met appeltjes en op donder- bruik van door met hem op de fokon worden. Er zijn dit jaar weder- dagavond werden de wandelaars to te gaan. Al met al een gezellige
om geen ongelukken gebeurd beloond met een ijsje door Fami- afsluiting van een geslaagde 57e
dankzij een grote groep vrijwil- ly Uithoorn in samenwerking met editie van de Avond4daagse van
Uithoorn – Lenie Kossen uit de
lige verkeersregelaars en EHBO- Solido.
Uithoorn.
Coudenhovenflat stuurde ons
deze foto. Tegenover haar wordt
de Churchilflat afgebroken. Zij

n aar aat e h rchill at

Hartelust Oranjepark wordt 13 juni
1 0 0% ser vic e!

888

Nieuwe Meerbode

KORT NIEUWS:

De Kwakel - Op woensdag
30 mei om half twee in de
middag is de politie een woning ingegaan in de M.G.
Noordmanlaan. Er was een
vermoeden dat in het huis
een hennepplantage aanwezig was. Agenten troffen een
kleine kwekerij aan, waarvan de meeste planten al geoogst waren. De oogst lag
nog wel in de woning. In de
broodtrommel in de keuken
werden verder nog meerdere verdovende middelen
aangetroffen. De politie doet
verder onderzoek. De hennepplanten en -oogst zijn
vernietigd.
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schreef: “ Daar gaat hij dan. Af en
toe schud onze flat als er weer een
groot stuk naar beneden komt.
Eeuwig zonde maar het is zo”.

“Jantje Beton Buitenspeelpark”

Uithoorn - Welke kinderen willen er nu niet buitenspelen? Daarom organiseert Buurtbeheer Centrum Uithoorn voor het eerst de
“Jantje Beton Buitenspeelmiddag”. Veel buurtkinderen zijn al
gewend om in het Oranjepark te
spelen. Maar op woensdagmiddag 13 juni van 14 tot 17 uur verandert het Oranjepark (het park
tegenover de parkeerplaats van
de COOP in het centrum) in het
“Jantje Beton Buitenspeelpark”.
Er is dan ontzettend veel te doen!
Een enorm groot springkussen,
een levend “tafelvoetbal”, limbo-

dansen, schminken, touwtrekken
en nog veel meer! Er is muziek
en... geloof het of niet: Koning Willem Alexander en Koningin Maxima komen rond 16 uur ook naar
het Oranjepark toe om de Uithoornse kinderen te ontmoeten!
Zorg dus dat je erbij bent! De bewonersvereniging Stichting Oranjebuurt heeft na een enthousiasmerend gesprek met de Uithoornse Participatiemakelaar Marius Reijnen (Sociaal Domein) recentelijk “Buurtbeheer Centrum”
opgericht. Floor Römer en Sylvia
Zethoven, beiden woonachtig in

het Centrum van Uithoorn, organiseren deze Jantje Beton Buitenspeelmiddag als eerste initiatief
vanuit “Buurtbeheer Centrum”.
Zij zijn super blij met alle hulp en
steun, ook financieel, van verschillende lokale ondernemers en organisaties. Zonder hen zou deze
Jantje Beton Buitenspeelmiddag
niet zo’n spektakel worden! COOP,
Bruna Mijnders, Esplanade, VAZ
Global, Vocal Company, Verkeersregelaars van AKU, Stichting Promotie Uithoorn & De Kwakel, de
Gemeente Uithoorn, het Initiatievenfonds.

Uitnodiging:

Kom genieten van een gratis
iftar maaltijd in de Scheg
Uithoorn – De medewerkers van
de Wereldkeuken in Uithoorn nodigen alle buurtbewoners (moslim en niet-moslim) van Uithoorn/Kwakel van harte uit op
hun iftar-maaltijd op 6 Juni in De
Scheg. Deze wordt georganiseerd
door de Wereldkeuken in samenwerking met Videt. Omdat ramadan een maand is van bezinning, saamhorigheid en ontmoeting hebben ze voor deze maand
een speciale avond georganiseerd voor de buurt.Tijdens de
Ramadan wordt iedere avond bij
zonsondergang het vasten doorbroken met de iftar, het avondmaal. De iftar is een mooie gelegenheid om buurtbewoners bij
elkaar te brengen en te praten
over wat hen bezighoudt. Veel
mensen maken zich zorgen over

de ontwikkelingen in de samenleving, de verdeeldheid tussen
arm en rijk, jong en oud en helaas
ook steeds vaker tussen moslims
en niet-moslims. Dit staat vredig
samenleven in de weg. Dat moet
anders! Daarom willen ze tijdens
de Ramadan een iftar-maaltijd
delen met buurtbewoners om samen het gesprek aan te gaan, en
stilstaan bij wat wel goed gaat in
de samenleving. In verband met
alle voorbereidingen stellen zij
het zeer op prijs als u aangeeft
met hoeveel personen u aanwezig zult zijn. Dit kan uiterlijk tot 4
Juni of tot ze VOL zitten. U kunt
zich aanmelden via wereldkeukeneuroparei@gmail.com. De iftarmaaltijd is geheel kosteloos. Tijd:
inloop vanaf 21.00 uur, ongeveer
22.00 uur starten ze met eten.
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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
Zijdelwaard-plein 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

Robbert Tuinhof’s Jam
Session op Chazz 2018

De jam session is altijd het
hart van jazz, een gevarieerd
optreden om naar uit te kijken, van 19.15 tot 20.30 uur.
Bij Robbert Tuinhof’s Jam
Session spelen vier musici
met afwisselend optredende
gasten.
Tuinhof zelf speelt saxofoon,
Hans Heinhuis piano, Ger
Lohuis bass en Frans Meijer
drums. De gasten spelen
trompet en vibrafoon of komen met zang. Mooi en afwisselend wordt het.
Als eerste gast verwachten
we Boet Kaaijk. Hij is een ontdekking, deze veertienjarige
getalenteerde trompettist.
Toen Boet tien jaar jong was,
speelde hij bij een jazzfestival
een bekend nummer waarbij
hij erop los improviseerde.
Het bekende “There will never be another you” klonk helemaal te gek.
Boet heeft inmiddels op diverse jazzfestivals ‘gejamd’.
Meespelende musici zeggen
over hem ‘dit wordt een hele
grote’.
Dan komt onze eigen Colette Wickenhagen met zang.
Zij heeft vaker met Robbert
Tuinhof en zijn musici opgetreden, heeft een echte klik
met hem. Robbert en Colette voelen elkaar muzikaal
goed aan en halen het beste uit zichzelf en de ander.
De zwoele stem combineert

mooi met de saxofoon. Dat
wordt genieten.
Ook heel bijzonder is de
combinatie van de vaste bezetting met Peter de Gelder
op vibrafoon.
De Gelder begon jong op de
vibrafoon en behaalde met
zijn eigen groep P.G. Quartet
diverse muziekprijzen.
Hij speelde met onbekende en bekende musici, onder andere met Hans Dulfer.
Peter is autodidact op muziekgebied en voelt zich daar
nog altijd erg prettig bij.
Chazz op boerderij Stroomzicht, Westzijde 50, De Hoef
op zaterdag 23 juni van 15.30
tot 22.30 uur.
Kaarten zijn verkrijgbaar via
www.chazz.nl en kosten in
de voorverkoop € 17,50. Aan
de tuin op de dag van het festival op 23 juni € 25,00.
Kinderen tot 12 jaar gratis,
scholieren en studenten (met
pas) half geld.
Ria Waal

AmstelProms audities
beloven veel
Het AmstelProms orkest en
het AmstelProms koor zijn volop bezig met de repetities voor
het concert op zaterdag 14 juli op de kade in Uithoorn. Zowel
het orkest van Sursum Corda uit
Aalsmeer als het orkest van KnA
Uithoorn, aangevuld met diverse
muzikanten vormen het AmstelProms orkest wat met meer dan
60 mensen de muzikale omlijsting gaan verzorgen.

zijn de audities gehouden om de
uiteindelijke keuze te bepalen.

Auditie doen is erg kwetsbaar
Het doen van een auditie klinkt
eenvoudig, maar is het zeker niet.
De auditanten verschenen voor
een jury die kritisch luisterde en
keek en vergeleek met andere auditanten en als zanger of zangeres sta je daar dan helemaal alleen om in slechts een paar minuten te laten zien dat de keuze op
Het AmstelProms koor, verzorgd jou zou moeten vallen.
door de Vocal Company bestaat Ferdinand Beuse van de Vocal
uit bijna 100 zangers en zange- Company legt uit: “Auditie doen
ressen en is ook enthousiast be- is erg kwetsbaar. Je voert een gegonnen met de repetities voor zellig gesprekje over het weer en
dit muzikale spektakel. Maar het dan ineens moet je vol opgaan in
concert is pas compleet als de so- een lied dat je laat horen en de julisten die op de avond gaan op- ry overtuigen dat jij degene bent
treden ook bekend zijn. Amstel- die het best een bepaald liedje
Proms gebruikt alleen regionale ten gehore kan brengen.
muzikanten en zangers en zange- Het is heel iets anders dan straks
ressen die binding met Uithoorn tijdens het concert een optreden
en de regio hebben en graag ko- verzorgen, omdat dan de adremen zingen op dit prachtige eve- naline van het massale publiek,
nement.
de ondersteuning van een groot
orkest en koor en de hele sfeer
Omdat de lat hoog ligt en de or- van AmstelProms je helemaal in
ganisatie een muzikaal hoog- de juiste stemming brengen. We
staand evenement wil verzor- proberen als jury toch altijd de
gen, werden er audities gehou- auditanten een goede kans te geden voor de diverse stukken die ven en ze mochten dan ook alsamen met orkest en koor te ge- lemaal 2 nummers ten gehore
hore gebracht gaan worden.
brengen.
Dit jaar werden zowel Opera zan- Een nummer dat ze zelf mochten
gers en zangeressen gezocht als kiezen, waar ze vinden dat hun
ook pop zangers en zangeressen. stem het best in uit komt, en een
Gelukkig melden zich veel en- nummer uit het repertoire dat tijthousiaste zangers en zangeres- dens AmstelProms 208 ten gehosen aan en de afgelopen weken re gebracht gaat worden.”

Uiteindelijk is een groot aantal
prachtige zangers en zangeressen geselecteerd voor AmstelProms. In de komende weken
zal steeds meer bekend worden
over de invulling en deze week
een eerste greep uit de geselecteerden. Het thema van AmstelProms 2018 is Opera en pop en
dus moesten er ook goede opera
zangers en zangeressen worden
geselecteerd.
De organisatie heeft een aantal prachtige stemmen weten te
strikken. Voor het prachtige La
Traviata is Ireen van Bijnen de
zangeres. Zij heeft een prachtige
stem die zeer goed tot zijn recht
komt in dit mooie lied. In het bekende Funiculi Funicula werd gezocht naar een mooie herenstem
en die is gevonden. Arnold Auée
gaat dit zeer bekende lied ten gehore brengen.
Hij heeft met Opera en met popmuziek ervaring en zal het publiek in de juiste stemming brengen met zijn optreden.
De organisatie van AmstelProms
is ook zeer verheugd om te vertellen dat Lida Straathof het prachtige en emotionele O Mio Babino Caro ten gehore gaat brengen. Tijdens de audities werd wel
duidelijk dat Lida zeer ervaren is
in het overbrengen van de juiste
emotie met haar prachtige stem
en met haar performance. Het
publiek zal ademloos luisteren.
AmstelProms 2018 is gratis voor
iedereen te beluisteren en bekijken, maar als u dit prachtige evenement wilt ondersteunen als
sponsor en tevens een VIP behandeling wil krijgen en plaatsen op de tribune wilt bemachtigen, koop dan een VIP tribune
kaart via www.amstelproms.nl en
u bent verzekerd van een comfortabele zitplaats met goed zicht
op het podium en wordt u voorzien van een hapje en een drankje door de lokale horeca.
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Fort aan de Drecht, daar zit muziek in!

Verspreiding en
bezorgklachten
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433

Regio - Op zondag 10 Juni a.s.
vanaf 14.00 uur wordt er op het
Fort aan de Drecht weer muziek
gemaakt latin & jazzy duo T & T

Centrale administratie
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900

zal deze middag muzikaal vormgeven met aanstekelijke latin ritmes en jazzy klanken. Rond twee
uur gaat het terras open voor een

De Botshol roei excursies
komen er weer aan!
Regio - Je ziet ze niet zo snel,
maar hoort ze wel degelijk…..de
rietzangers. De lepelaars zitten er
hopelijk ook weer, en de koekoek
vliegt vaak al ‘koekoek’ roepend
voor je uit.
Gidsen van het IVN zullen in het
mooie, stille en afwisselende gebied een excursie verzorgen.
Zij zullen op zoek gaan naar de
diverse planten- en orchideeën
soorten, vogels en libellen.
Wellicht vliegt er een buizerd
over, of een andere grote roofvogel zoals de havik of bruine kiekendief.
Ga mee, geniet van de oogstrelende omgeving en laat je verrassen. In ieder geval is het gebied
zelf al spannend met zijn vele sloten, het hoge riet, zijn moerasbos en de Grote en Kleine Wije. Je
kunt er verdwalen door het hoge
riet dat van de sloten een doolhof
maakt. Maar met een plattegrond
en gidsen erbij hoeft dat niet te
gebeuren.
De excursies zijn: zondag 17 juni
van 10.00 tot 12.00 uur, woensdag 20 juni van 19.00 tot 21.00
uur, zaterdag 23 juni van 10.00 tot

12.00 uur, woensdag 27 juni van
19.00 tot 21.00 uur en zondag 1
juli van 10.00 tot 12.00 uur.
Verzamelpunt:
Bij roeibootverhuur Verweij, Botshol 14 – 1391 HP Abcoude
(GPS locatie op Google maps:

drankje en een hapje. Toegang is
gratis en de gebruikers van het
Fort heten U van harte welkom.
Adres: Grevelingen 30, Uithoorn.
52.257394,4.918354). Graag een
kwartier van tevoren aanwezig
zijn. In verband met de huur van
de bootjes is aanmelden noodzakelijk. Dit kan bij :
Marianne v.d. Bosch:
0297 – 25 72 87 of Patrick Heijne:
0297 – 23 08 90 of 06-21 86 79 29.
Kosten: zijn voor IVN-leden en donateurs €4,-, voor anderen €5,-.
Gráág gepast geld meenemen.
Het aantal deelnemers wordt bepaald door beschikbare boten en
gidsen.

Uitgave van
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht
131e jaargang
Oplage: 15.100
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!
Privacy
Zie onze privacyverklaring op
www.meerbode.nl/privacy
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Kids kunnen instrument spelen door
culinaire gift Lions

Uithoorn - Het is wetenschappelijk aangetoond dat kinderen die
leren muziek maken tijdens dat
proces essentiële delen van hun
hersenen trainen in zowel de lin-

ker als de rechter hersenhelft. Dit
is een ontwikkeling waar ze in vele opzichten de rest van hun leven
van profiteren. Een instrument leren spelen kost echter tijd, onder-

steuning van de ouders, maar ook
geld. Er moet immers een muziekdocent worden betaald, muziekboeken worden aangeschaft
en natuurlijk een instrument worden gekocht. Dat is best een opgave als je nog niet eens weet
of het bespelen van een instrument we zo leuk vindt dat je het
lang gaat volhouden. Om kinderen en hun ouders hier financieel bij te ondersteunen gaat
muziekvereniging KnA het Music Kids project starten na de zomer. Het Music Kids project zorgt
dat kinderen op een eenvoudige wijze kunnen starten met het
onderzoeken of ze het bespelen
van een instrument leuk vinden.
Er wordt gezorgd voor een gereduceerd tarief op de introductielessen, er wordt gezorgd voor
lesmateriaal voor de kinderen en
kna zorgt voor een muziekinstru-

ment wat geleend kan worden.
Voor dit initiatief is veel geld nodig. Lions club uithoorn heeft dit
jaar toegezegd om de opbrengsten van Culinair Uithoorn aan de
Amstel te zullen schenken aan
het KnA Music Kids project. Esther Taanman-Kueter, verantwoordelijk voor opleidingen in
het bestuur van KnA legt uit: “Je
kind de mogelijkheid geven een
instrument te leren bespelen is
zo waardevol. Heel veel mensen
op latere leeftijd spreken de wens
uit dat ze als kind graag een muziekinstrument hadden willen leren bespelen. Dankzij de gift van
de Lions club kunnen we vanuit
KnA veel kinderen, maar ook hun
ouders blij gaan maken. Ik hoop
dat er heel veel mensen op 16 juni naar Culinair komen, want dat
zorgt voor nog meer mogelijkheden om kinderen te helpen.”
Culinair Uithoorn aan de Amstel
wordt georganiseerd op zaterdag
16 juni van 15.00 tot 21.00 uur.
Meer informatie hierover kunt u
vinden op www.culinairuithoornaandeamstel.nl

Resultaten enquête
burgemeester Uithoorn
Uithoorn - De gemeente Uithoorn is op zoek naar een nieuwe burgemeester. Daarvoor moet
eerst een profielschets worden
opgesteld. De inbreng daarvoor
komt mede uit een enquête die
de gemeenteraad heeft laten uitvoeren onder de inwoners van de
gemeente Uithoorn. De resultaten daarvan zijn nu bekend.
De enquête is uitgevoerd door
bureau Citisens. Van 7 tot en met
22 mei konden de inwoners van
Uithoorn de enquête digitaal invullen. Daarnaast zijn op twee dagen “veldonderzoekers” in de gemeente actief geweest om mensen op straat hun mening te vragen. Aan de inwoners is gevraagd
wat voor een persoon de toekomstige burgemeester zou moeten
zijn. Zij konden reageren op 10
stellingen en op een open vraag.
In totaal hebben 615 respondenten hun mening gegeven. Dat is
een zeer behoorlijke respons die
wijst op een grote betrokkenheid
van de bevolking. De gemeenteraad is bijzonder blij met deze
betrokkenheid. Vooral de kwaliteit van de reacties is een enorme stimulans en alle responden-

Rode loper uit voor
leerlingen Thamen
Uithoorn - Afgelopen vrijdag 1
juni was het weer zover: SG Thamen in Uithoorn organiseerde het jaarlijkse galafeest voor
de vierdeklassers. De leerlingen
hadden zich extra feestelijk en
chic aangekleed en arriveerden
in fraaie of speciale voertuigen
bij de school. Sommigen kwamen in een heuse Bentley of Rolls Royce, anderen hielden het ludiek en hadden plaatsgenomen
op een tractor of vorkheftruck.
Ondanks het regenachtige weer
was de stemming zeer goed en
stond er, zoals gebruikelijk, veel
publiek langs de kant. Eenmaal
uit de bolides werden ze officieel ontvangen door de directeur.
Daarna liepen de leerlingen over

de rode loper naar binnen, waar
het feest kon beginnen. Speciaal
voor hen hadden docenten en
de oudervereniging in de versierde school voor vermaak gezorgd,
onder andere in de vorm van DJ’s,
dansvloer, tafeltennistafels, voetbaltafels, plekken waar je een
kaartje kon leggen, en een cocktailbar met alcoholvrije drankjes.
Tijdens de avond werden ook de
Gala-queen en – king gekozen
en gekroond. Na dit spektakel
wordt het voor sommigen rustig afwachten hoe de examens
zijn gemaakt, anderen zullen nagelbijtend de periode tot 13 juni doorbrengen. Wat de uitslag
ook is, het gala neemt niemand
ze meer af.

Onder grote belangstelling arriveren vierdeklassers van Thamen in een
verlengde limousine.

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

Bosbewoners in de
buitenwijk

ten worden dan ook hartelijk bedankt!
Samengevat
Door bureau Citisens zijn de uitkomsten van de enquête als volgt
samengevat: de Uithoornse burgemeester is iemand die adequaat optreedt en tegelijkertijd
betrokken is bij de gebeurtenissen en de bewoners van de gemeente Uithoorn. Hij moet publiekelijk overleg kunnen plegen en een luisterend oor hebben voor de bewoners. Hij neemt
beslissingen die in het belang
zijn van de bewoners en zijn regio. Hij neemt geen beslissingen die alleen worden genomen
ten behoeve van de persoonlijke prestatiegerichtheid. De resultaten van de enquête worden
door de gemeenteraad meegenomen bij het opstellen van de
profielschets. Deze kunnen meer
uitgebreid worden nagelezen in
bijgaande rapportage en zijn samengevat in een infographic die
ook is bijgevoegd. De documenten zijn ook terug te vinden op
de website van de gemeente Uithoorn.

NATUUR
DICHT
BIJ HUIS

Zijn er straks nog wel voorlichtingsavonden en recepties mogelijk in de
Thamerkerk?

Thamerkerk in de verkoop
Uithoorn - De bekende Thamerkerk aan de Van Seumerenlaan,
een rijksmonument, is in de verkoop. Reeds in 2016 heeft de Protestantse Gemeente Uithoorn besloten om de vieringen in de Thamerkerk stop te zetten en alleen
nog als kerkelijke gemeente bij
elkaar te komen in De Schutse bij
het Zijdelwaardplein. In september 2017 vond de laatste viering
in de Thamerkerk plaats.
De Protestantse Gemeente Uithoorn, als eigenaar van de kerk,
heeft vervolgens besloten de
Thamerkerk te verkopen en is op
zoek gegaan naar een koper. Op
dit moment is er een zeer geïnteresseerde partij, te weten de Ethiopisch Orthodoxe Kerk in Nederland. De onderhandelingen zijn
vergevorderd. De Ethiopisch Orthodoxe Kerk heeft vanaf 1 juni
jl. haar erediensten al gehouden
in de Thamerkerk. Zij wordt daarmee totdat de onderhandelingen

zijn afgerond, met vooralsnog
onbekende uitkomst, huurder/
gebruiker van de Thamerkerk.
Een en ander betekent vermoedelijk ook dat er ook geen productpresentaties, informatiebijeenkomsten en andere festiviteiten in de kerk meer kunnen/zullen plaatsvinden. Het is ook niet
duidelijk of de Thamerkerk nog
als officiële trouwlocatie dienst
zal kunnen doen. Donderdag 31
mei werd door raadslid Fieke Otto (DUS!) vragen over de verkoop
van de kerk gesteld aan het college.
Burgemeester Heilieger zei dat
het college niet bekend was met
de verkoop van de kerk en beloofde op voorhand de vinger
aan de pols te zullen houden,
ook waar het onderhoud e.d. van
de kerk betreft. In een van de komende uitgaven van deze krant
komen wij op de verkoop van de
Thamerkerk nog terug.

erste fietsc rs s oor
statushouders
Uithoorn – Vrijdag jl. is de eerste
fietscursus voor statushouders
gestart die Vluchtelingenwerk,
RepairCafé en Videt samen hebben opgezet. Onder belangstelling van o.a. wethouder Ria Zijlstra begon het dappere groepje
van zes vrouwen en een man aan
hun eerste fietsles.
Met name vrouwelijke statushouders zijn niet zo mobiel als ze zouden willen zijn. Ze hebben geen
rijbewijs of geen auto en kunnen
vaak niet (veilig genoeg) fietsen.
Hun mogelijkheden in het dagelijks leven blijven daardoor beperkt. Het zou ze enorm helpen
als ze kunnen fietsen; een geschikte en gezonde manier om
uit de voeten te kunnen in Uithoorn. Vrijwilliger Charles Couzijn
geeft de lessen, geholpen door
Nasséra Achahboun van Videt
en Elke op ’t Root van Vluchtelingenwerk. Het RepairCafé stelt
de fietsen beschikbaar en zal ze
ook onderhouden tijdens de cur-

sus. Op het schoolplein aan de Johan de Wittlaan krijgen de deelnemers in zes weken de beginselen van het fietsen bijgebracht.
Daarnaast zal lesgever Charles
aandacht besteden aan deelname aan het verkeer, met alle verkeersregels die daarbij komen kijken. In de eerste les werden direct grote vorderingen geboekt.
Nasséra vertelt: “Het zijn heel gemotiveerde deelnemers. Vijf van
de zeven deelnemers kunnen nu
al aardig goed fietsen. De overwinning in hun ogen is prachtig
om te zien!” Ook Charles is opgetogen: “Het zijn echte doorzetters, en ze stralen helemaal!” Extra lesgevers zijn welkom. Geïnteresseerden kunnen zich melden bij Elke Op ’t Root van Vluchtelingenwerk (eoptroot@svaz.nl)
en Nasséra Achahboun van Videt
(nassera@videt-uithoorn.nl). Ook
deelnemers kunnen zich bij hen
aanmelden voor informatie over
een volgende cursus.

Vóór zonsopgang word ik
wakker gezongen door een
merel die ons slaapkamerraam als zangpost heeft uitgekozen. Doorgaans ben ik
niet blij als ze me zo vroeg
wekken, maar nu lig ik stilletjes te genieten van de volle, melodieuze zang die door
de kamer galmt, dankbaar
dat één van de fraaist zingende vogels er voor heeft gekozen met de mens samen te leven. Ruim een eeuw geleden
leefden we gescheiden, alleen diep in het bos had je een
kansje de schuwe zwarte lijster te horen zingen. Wij gingen in steden wonen en merels verstedelijkten vertraagd
met ons mee, samen met een
heleboel andere bosvogels,
zoals de muzikaal wat minder
begaafde mezen en houtduiven. Woonwijken behoren tegenwoordig tot de gebieden
met de grootste rijkdom aan
vogelsoorten. Tuinen, parken
en plantsoenen bieden volop
nestgelegenheid, trekken gedierte aan waar vogels dol op
zijn, gebouwen bieden ruimte aan holenbroeders als mezen, spreeuwen en gierzwaluwen die steden als een rotslandschap beschouwen en wij
helpen vogels massaal de winter door met brood, vetbollen,
pindasnoeren en allerlei ander
vogellekkers. Mede vanwege
al die snackbars in tuinen en
op balkons, kiezen veel vogels
er voor hier te overwinteren in
plaats van weg te trekken. Ze
kunnen dan in het voorjaar

vroeger beginnen met broeden en als de anderen uitgeput van de lange vliegreis terugkeren, ontdekken die tot
hun ontzetting dat veel territoria al zijn bezet door soortgenoten in een uitstekende
conditie. Stadsmerels hebben
kortere, dikkere snavels dan
bosmerels omdat ze minder
insecten hoeven los te peuteren, er is immers makkelijker voedsel beschikbaar. Nee,
de evolutie houdt geen adempauze. Ze zingen vroeger in
de ochtend om de stadsherrie voor te zijn, maar zijn minder stressgevoelig dan de bosmerel die lekker kan uitslapen.
Is het dan alleen maar feest in
de woonwijken? De merel op
het raam houdt even op met
zingen, alsof hij mijn gedachten volgt. Nee, fluister ik, wees
niet té relaxed, roofvogels als
de sperwer weten dat het in
woonwijken wemelt van de
malse vogelhapjes, op hun
manier is een voedertafel ook
een snackbar. Maar huiskatten zijn het ergst! Die azen behalve op jou ook op je pas uitgevlogen jonkies, niet omdat
die zo smakelijk zijn, de blikjes eend en kalkoen thuis zijn
veel lekkerder, maar gewoon
omdat je die zo kunt grijpen.
Het geeft wat spanning in hun
luie leventje. ‘Oppassen dus,
vogeltje,’ mompel ik. De merel
fladdert weg en mijn vrouw
wordt wakker. ‘Zei je wat?’
vraagt ze slaperig.
Jaap Kranenborg
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Slaaptherapie in Uithoorn

LEZERSPOST
Nu is het zover: Exit Schegpark
Uithoorn- Is Uithoorn op een
dood spoor, zoals de Nieuwe
Meerbode vorige week meldde? Nee, niet in Zijdelwaard. Allerminst. Daar rijdt een duurzame trein in volle vaart vernietigend door het groene hart van
de wijk. Groen, duurzaam en sociaal: de kernwoorden van DUS
in het verkiezingsprogramma.
In het voorheen mooie en rustieke Groene Schegpark bruist
het inmiddels van scheppende
activiteiten. Doelpalen op het
voormalige speel- en voetbalveld van buurt- en schoolkinderen zijn door de aannemer omgelegd en, onbruikbaar, met linten beveiligd. Her en der zijn piketpaaltjes geplaatst. Met graafmachines zijn bergen verzet. Harde constructies voor de beoogde kermis van multisportveld,
calisthenics, beweegtuin, aarden nagelvast verankerde fietsen
en een reeks zitbanken zijn verspreid over het grasveld in de bodem ingegraven. Dank zij de bijzondere bestuurlijke uitleg van
de begrippen“Groen”en “Speelvoorzieningen” in het bestemmingsplan kon de aannemer legitiem met zijn verwoestende arbeid beginnen.
Overwinning
Nog enkele weken. Dan kan de
feestelijke overwinning door het
college van burgemeester en
wethouders, de gemeenteraad
en buurtbeheer Zijdelwaard in
de strijd met ruim honderd vijftig oervervelende buurtbewoners worden gevierd met de in-

gebruikneming van dit doorgedramde prestigeproject als voorziening in twijfelachtige en nog
steeds niet deugdelijke gemotiveerde behoeften.
In een partytent zal waarschijnlijk eind juni het glas worden geheven als de talrijke belijnde vierkante meters duurzaam asfalt
uitnodigend glanzen in de zon.
Optocht
Een groep daartoe door een fysiotherapeut geselecteerde bewoners van het Hoge Heem zal
in optocht naar het park wan- Park de Scheg zoals het was
delen om voor de gasten een
demonstratie te geven van lopen op de stapstenen. Bewoners van diverse wijken zijn in ruil
voor ontvangst van een cadeaubon uit de gemeentekas overgehaald om in het openbaar op
de bodemvaste gemeentefietsen te gaan zitten en samen met
de wethouder van sport voor het
eerst de trappers in beweging te
brengen. Gemeenteambtenaren
van Diemen en Uithoorn zullen
in kleurig DUO-plus tenue, met
hun gemeentewapens op de rug
geborduurd en met EHBO Uithoorn stand by, de plak asfalt in
gebruik nemen met een partijtje
voetbal. Een blije scheidsrechter
van Videt fluit.
Park de Scheg: nieuwe interpetatie van het groene bestemmingsplan
Naambord
Dankbare buurtbewoners bla- meentebestuur het, via crowd- worden genoemd. Als duurzazen in uitgelaten stemming op funding in de buurt gefinancier- me herinnering aan de gewonhun feesttoeters. Een delegatie de, straatnaambord met “Ria Zijls- nen strijd rond het behoud van
van het bewonerscomité “Geen trapad” overhandigen. Zo zal het Zijdelwaards groene hart. Bravo!
beton op het gazon” zal aan een pad in het park tussen de A.M de
vertegenwoordiger van het ge- Jonglaan en de Anne Franklaan Bob Berkemeier

Thamerkerk verkopen?
DUS! heeft vernomen dat de protestantse gemeente Uithoorn
(PGU) de Thamerkerk zal verkopen aan de stichting Ethiopische
Orthodoxe Kerk in Nederland. De
kerk werd beheerd door de stichting Beheer Historisch Erfgoed
Uithoorn (BHEU) met als doel deze kerk, officieel een Rijksmonument, voor de Uithoornse samenleving te behouden en als
multifunctioneel centrum door
de Uithoornse samenleving te laten gebruiken.
Door de voorgenomen verkoop
zal het pand, naar alle waarschijnlijkheid, volledig worden onttrokken aan de publieke functie die
het nu vervult. De parel aan de
Amstel blijft bestaan, maar haar
oester sluit zich voor de inwoners
van Uithoorn.
DUS! betreurt het feit dat Stichting BHEU haar doelstelling niet

heeft weten te realiseren. Ook
vinden wij het spijtig te constateren dat de PGU het belang van
behouden van dit pand als kerk,
heeft laten prevaleren boven het
belang van de Uithoornse gemeenschap waar zij deel van uitmaakt.
Private
Wij beseffen dat dit een overeenkomst betreft tussen twee private partijen waarbij de gemeente
in principe geen rol speelt. Echter, gezien de prominente plaats
van dit gebouw in het cultureel erfgoed van Uithoorn heeft
DUS! in de gemeenteraadsvergadering van 31 mei jl. vragen gesteld aan het college over de verkoop van de Thamerkerk. Uit de
antwoorden bleek dat de gemeente Uithoorn niet is geïnformeerd over de verkoop en ook is

er geen mogelijkheid geboden
het rijksmonument te verwerven.
DUS! is van mening dat de cultureel maatschappelijke functie van de Thamerkerk niet verloren mag gaan. We roepen daarom zowel kopende als verko-

pende partij op om in gesprek te
gaan over de mogelijkheden om
de Thamerkerk ook voor Uithoornaars te behouden.
Fieke Ottto-Ossenkoppele namend DUS

den op alles wat met bijen te maken heeft, een bijenhotel gemaakt, een bijenkorf gevouwen
en bijtjes geknutseld van een toiletrol.
De entree van de imker was spectaculair, want ze kwam met het
imker pak aan de klas binnen. Ze
had allerlei materialen meegenomen, zoals een pijp waarvan de
rook de bijen rustig maakt, een
bijenkorf en een bijenkast.
Ze vertelde hoe de bijen de honingraten maakten en allerlei wetenswaardigheden over de ko-

pen raakt u uitgeput. De therapie
maakt u bewust van de mogelijke oorzaak van het probleem en
pakt deze doelgericht aan. Wilt u
weer slapen als een roos? Neem
vandaag nog contact op met Anita. www.mensendieck-uithoorn.
nl of bel 06-18190302. Deze therapie wordt vergoedt vanuit uw
aanvullende verzekering.

Derde kunstkast gemaakt
tijdens kunstroute
Uithoorn - Op zaterdag 2 juni
was het eindelijk zo ver: Uithoorn
heeft er een nieuwe kunstkast bij!
Twee jaar geleden was het alweer
dat de eerste kunstkasten werden gemaakt, op het marktplein.
Toen waren de winnende ontwerpen van Kevin, Sonja en Eliza.
Dit keer had de organisatie van
de kunstroute zelf de wens voor
een eigen kunstkast aan het Zijdelveld.
Deze wens werd neergelegd bij
Videt en Samen aan de Amstel.
Videt organiseerde een ontwerpwedstrijd op het Thamen, Samen
aan de Amstel zorgde dat alles
praktisch geregeld was. De organisatie van de Kunstroute koos
uit alle ontwerpen het winnende ontwerp. Maakster van de-

ze prachtige, door Rietveld geinspireerde, kunstkast was Laetischa van den Bijtel. Op zaterdag,
tijdens de kunstroute, schilderde Laetischa, met hulp van Amir
Rosenburg, haar ontwerp op de
electriciteitskast. Het resultaat is
geweldig.

Streekmarkt op te bestaan. “Met
veel plezier en toewijding heeft
het bestuur van de Streekmarkt
negen jaar achtereen een mooie
markt voor u neergezet. Wij danken deelnemers, bezoekers, gemeente Uithoorn, Jan Uithol en
allen die hun bijdrage hebben
geleverd om van de Streekmarkt
telkens een succes te maken,” zo
laat het bestuur door Angeline
Suiker en Ruud Overdorp weten.
Reden van de beëindiging is dat
er geen financiën meer zijn om de
Streekmarkt te organiseren en er
is een tekort aan bestuursleden.
Voor de afgetreden en vertrokken bestuursleden in de stichting
zijn geen andere te vinden. Zonder geld en menskracht is het niet
meer mogelijk de Streekmarkt in
het vervolg op poten te zetten.
Erg jammer!

woners als ook voor de ondernemers uit de regio. Het bestuur van
toen is uit het niets begonnen.
De eerste markt was op 12 september 2009. Waarom deze datum? De datum werd bewust gekozen omdat deze datum samenvalt met de Nationale Open Monumenten Dag.
Het idee erachter was om elkaar
te versterken, omdat Uithoorn
een aantal monumentale panden
en een prachtig oud fort heeft. Els
Gasseling, Peter Timmer, Ria Zijlstra en Angeline Suiker trokken
toen de kar, samen met geweldige hulp van Brouwerij De Schans.
In 2012 werd besloten de markt
in een stichting onder te brengen: ‘Stichting Streekmarkt Uithoorn aan de Amstel en omstreken’. Mede oprichter en notaris
Robert Buurke is nog enkele jaren
secretaris geweest van de stichting. De Streekmarkt voorzag in
een groeiende behoefte voor
met name kleine ondernemers
die hun ambachtelijke en/of biologische producten aan het winkelend publiek wilden presenteren. Het streven was dus vooral
gericht op het promoten van deze groep ondernemers. Dat is nu
verleden tijd helaas.

Samen aan de Amstel wil graag
kunstkasten in heel Uithoorn en
de Kwakel. Wilt u ook graag een
kunstkast bij u in de buurt?
Neem dan vooral contact op
met Samen aan de Amstel. Wendy de Waal is contactpersoon
wat betreft de kunstkasten: tel
0647080932 mail: wenniewaal@
gmail.com.
Of kijk op de website voor meer
info: www.samenaandeamstel.nl.

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.

Imker op bezoek bij
kleuters obs Toermalijn
Uithoorn - Na enkele weken bezig geweest te zijn met allerlei
activiteiten rond het thema imker en bijen kwam vrijdag 1 juni een echte imker in de klas bij
de kleuters van obs Toermalijn.
De leerlingen hadden de afgelopen weken met het project Imker
van Kleuteruniversiteit gewerkt
en met de NME kisten ‘bijengeheimen’.
Er was deze periode veel geleerd
en geknutseld. De kleuters hadden o.a. stempelwerkjes gemaakt
met woorden die betrekken had-

Uithoorn - Het is weer zo’n nacht,
je ligt uren in bed te draaien en
als het zo doorgaat heb je weer
een hele korte nacht. Of je wordt
steeds midden in de nacht klaarwakker en het duurt eindeloos
voor je weer in slaap valt. Misschien wordt je wel iedere dag
veel te vroeg wakker. In 2017
heeft 20 procent van de Nederlanders van 12 jaar en ouder aangegeven dat zij problemen ondervonden met slapen (CBS,
2017) Zij hadden last van inslaap,
doorslaapproblemen of werden
steeds te vroeg wakker. Anita de
Reus heeft zich gespecialiseerd
in slaapproblemen en helpt u
graag beter te slapen. Sinds januari 2018 nam zij de Mensendieckpraktijk van Margo van de Outenaar over in sportschool Plux.
Voor wie? Jonge kinderen, pubers en volwassenen. Ieder mens
wordt een paar keer per nacht
wakker en slaapt dan weer in,
maar als u niet meer in kunt sla-

ningin, de darren en de werkbijen. Hierna werd er nog naar een
presentatie op het digibord gekeken. Vier kinderen mochten zich
verkleden als een echte imker.

Uiteraard had de imker ook echte honing mee, waarvan elk kind
een likje mocht proeven. Tot slot
kreeg iedereen een honinglolly
om lekker thuis op te smikkelen.

Einde verhaal Streekmarkt
Uithoorn aan de Amstel
Uithoorn - Wie kent de Streekmarkt Uithoorn aan de Amstel
niet die met tomeloze inzet van
talloze deelnemers één keer per
jaar op het Amstelplein wordt georganiseerd? Het is met verdriet
in het hart dat het bestuur van de
stichting Streekmarkt Uithoorn

aan de Amstel en Omstreken
moet meedelen dat deze gezellige markt noodgedwongen moet
stoppen. Dus ook de geplande
streekmarkt op 23 juni aanstaande gaat ondanks eerdere berichten niet door! Na negen achtereenvolgende jaren houdt de

Uit het niets begonnen
De Streekmarkt Uithoorn dateert van 2008. Toen werd met
een aantal mensen uit de politiek
(PvdA, GroenLinks en D’66) gesproken om Uithoorn beter op de
kaart te zetten. Er werd besloten
tot de oprichting van een markt;
De Streekmarkt Uithoorn aan de
Amstel. Iets gezelligs voor de be-
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Succes voor
Kunstroute
Zijdelveld
Uithoorn - Fantastisch weer, bijzonder grote opkomst, vrolijke gezichten en erg succesvolle presentaties zijn het afgelopen weekend een rode draad geweest tijdens de Kunstroute op
het Zijdelveld. 95 kunstenaars en
entertainers hebben samen met
de bewoners van het Zijdelveld
een geweldig evenement neergezet. Het is weer gelukt om ook
deze zevende 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. Ook het kinderplein
dat als nieuwe activiteit was toegevoegd aan het programma
werd enthousiast ontvangen,
door kinderen en hun ouders. De
eerstvolgende route is gepland
in het eerste weekend van juni
2020. Dit geeft de kunstenaars alle tijd om mooie nieuwe werken
te maken.
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Winst voor Lorena Wiebes in de
omloop van de IJsseldelta
stel hadden het plan om de beurt
weg te rijden en de eerste renner
werd terug gehaald door Mike en
hij moest dit alleen doen want de
renners van de Amstel hielden de
benen stil. De tweede keer ging
het wel wat meer gezamenlijk om
de renner terug te halen. Maar de
derde keer waren er twee renners
van de Amstel echt los. Mike reed
uiteindelijk weg met een renner
van de Amstel maar ze werden
terug gehaald door het peloton.
Ze moesten dus sprinten om plek
3 t/m 5 want er waren 5 eindprijzen. Mike werd 4e in de sprint en
had een mooie beker. Lars werd
7e en Rens 8e.
Veteranen
Zaterdag 2 juni stonden de UWTC
renners Leen Blom, Ben de Bruin,
Piet Rewijk, John Tromp en Guus
Regio - Het Nederlandse topta- ronden reed Jan Willen van Soest Zantingh aan de start van vetelent Lorena Wiebes heeft zater- weg uit het peloton en werd dus ranen wedstrijden in Rijswijk. In
dag 2 juni in de Salverda Omloop 3e. In de eindspurt die Tromp aan- de wedstrijd voor 69+ vormde
van de IJsseldelta haar tweede ging werd hij geklopt door Arie
UCI-zege geboekt. De Mijdrecht- Blomberg(4e) en John tromp(5e)
se sprintster van Parkhotel-Val- voor Hans Lap die 6e werd. John
kenburg was na een koers van blijft in het Joop van Nimwegen
meer dan 130 kilometer net iets klassement op de 4e plaats staan
rapper dan Mitchelton-Scott-ren- en er zijn nog 2 wedstrijden te
ster Sarah Roy en Lotto Soudal- gaan.
renster Annelies Dom. (bron: wielerflits.nl) En op zondag reed Lo- Interclub bij WTC de Amstel
rena naar de tweede plaats in Zondag 3 juni was er weer een
België. In Dwars door de West- interclub wedstrijd en ditmaal
hoek sprintte ze op de kasseien weer lekker dicht bij huis. Tom
naar een mooie tweede plaats. (cat 1&2) reed zoals gewoonlijk
De winst ging naar de Vietname- zijn ronden en keek weer lekker
se Thi That Nguyen. Lorena is al- om hem heen, hij had wel lekker
tijd lid geweest van UWTC en gereden en had er van te voren
gaat nog regelmatig mee met de al veel zin in.Tom werd 8e. Siem
duurtrainingen van UWTC.
van Smoorenburg startte bij cat 4
Joop van Nimwegen klassement en reed goed mee en probeerde
John Tromp is afgelopen don- zelfs nog een keer weg te rijden,
derdag weer 5e geworden in maar ze zaten al snel bij hem in
Nieuwegein. Er reden halverwe- het wiel. In de eindsprint was het
ge de wedstrijd twee renners een beetje op en viel hij buiten de
weg, Ron Pfaffen(1e) en Robin prijzen. Mike, Lars en Rens starten
Schumann(2e). De laatste twee in cat 5&6. De renners van de Am-

zich al snel een kopgroep van 9
renners met daarbij Leen Blom
en Guus Zantingh en zij namen
een ruime voorsprong. Met nog
15 ronden te gaan demarreerde 2 renners uit de kopgroep en
werden niet meer ingelopen. De
wedstrijd werd gewonnen door
John Martin uit Hoek van Holland
voor Piet Gruteke uit Rotterdam
en 3e werd Guus Zantingh uit
Mijdrecht. Leen Blom eindigde
8e. Bij de 60+ werd vanaf de start
volop gedemarreerd en er waren
diverse ontsnappingen maar niemand kreeg de ruimte om weg te
komen. In de laatste ronde wisten
toch drie renners een kleine voorsprong te nemen en het was Hans
Lap uit Hendrik Ido Ambacht
die de wedstrijd won voor Martin Pruijsers uit Pijnacker, John
Tromp uit De Kwakel spurtte zich
naar een 5e plaats. Ben de Bruin
eindigde als 16e.
NK jeugd
Op 17 juni wordt het NK jeugdwielrennen verreden in Steenbergen. Twee jeugdrenners van
UWTC hebben zich geselecteerd.
Mike Derogee (cat 6) en Emilie
Fransen (cat 3).

De Kajuit
met schoolreisje naar

Oud Valkenveen

Uithoorn - Na bijna een heel
schooljaar wachten, was het dan
eindelijk zo ver. Op donderdag 24
mei 2018 zijn de kinderen van de
groepen 1 tot en met 6 van OBS
De Kajuit op schoolreis geweest.
De groepen 1 tot en met 3 mochten naar Oud Valkeveen. Het was
tijdens de voorbereidingen nog
even spannend of dit reisje wel
door kon gaan, omdat Oud Valkeveen vanwege een dispuut met
de gemeente had aangekondigd
het park definitief te zullen sluiten. Gelukkig voor de kinderen
was er tijdig een oplossing. Van
10 tot 15.00 uur hebben de kinderen in kleine groepjes het park
ontdekt. Voor groepen 4 tot en
met 6 betekende het schoolreisje
naar Archeon een terugkeer in de

tijd. Na een korte rit met de bus
stapten zij uit in de prehistorie
om vervolgens via de Romeinse
tijd naar de Middeleeuwen te reizen. Tijdens deze reis leerden zij
zelf brood te bakken, hebben zij
een tocht in een zelfgemaakte kano gemaakt, gesprekken gevoerd
met bewoners uit de verschillende periodes, een vechttenues
gepast, leren zwaardvechten en
boogschieten. De dag werd afgesloten met een echt gladiatorengevecht (en natuurlijk een ijsje). Zoals elk jaar was het voor de
wachtende ouders weer spannend of de bus met of zonder kinderen terug zou keren. Omdat de
ramen van de dubbeldekker bovendien geblindeerd waren, was
de spanning om te snijden.

- omera on fietstochten
Regio - IVN-afdeling De Ronde Venen en Uithoorn organiseert dit jaar voor de 6e keer zomeravondfietstochten. De eerste fietstocht zal zijn op dinsdag
19 juni. We vertrekken om 19.15
uur vanaf het Raadhuisplein in
Mijdrecht. De afstand is circa 25
kilometer. Al fietsend genieten

we van de prachtige natuur.
Ook deze avond weer een fraaie
route in de omgeving van ons
mooie veenweidegebied. Ontdek
samen de bijzonderheden van dit
unieke landschap o.l.v. IVN-natuurgidsen.
Opgave niet nodig. Info: Anja de
Kruijf 06-58924521.

Na slot het Zomerbridge
bij Bridgeclub De Legmeer
Regio - Gewoonte getrouw eindigde het bridgeseizoen met een
avond van gehusselde lijnen en
de zelfde spellen, in vak jargon,
topintegraal! Het beste paar van
de 45 werd dat van Stenny & Herman Limburg, die met maar liefst
71,03% natuurlijk een donderend
applaus oogsten.
Op twee volgden Marjan & Jan
Wille die met 67,46% ook op
een uitstekend resultaat kunnen
bogen. Als derde dan het eerste paar uit de A- lijn, Cees Bergkamp & Ruud Lesmeister hielden
die eer hoog met 63,99%. Bep de
Jong & Cora de Vor zaten hier vlak
achter met 63,39% als vierde en
Joop van Delft & Frans Kaandorp
sloten met een laatste zestiger
van 60,02% hier als vijfde bij aan.
Cora de Vroom & André van Herel voerden met 59,72% als zesde het vijftiger echelon aan. Daar
achter kwamen Gerda Schavemaker en Jaap Kenter als zeven-

de door met 57,74% en Sonja &
Hans Selman deden het ook prima als achtste met 57,14%. De
verrassing van de avond waren
echter ongetwijfeld Wim Harding
en Debora van Zantwijk. Met hun
57,02% als negende paar van de
gehele club kunnen ze zich een
hele zomer laven aan dit succes.
De beste tien werden afgesloten door Irene Hassink & Henriette Omtzigt die met hun 56,85%
ook met een goed gevoel kunnen
over zomeren.
En dan nu het Zomerbridge vanaf woensdag 6 juni elke week tot
en met 29 augustus. Gehouden
op de zelfde locatie, Dans & Partycentrum Colijn aan de Industrieweg 20 te Uithoorn. Aanmelden kan per e-mail: gerdaschavemaker@live.nl, per telefoon
06-83371540 of tussen 19.15 en
19.30 uur in de zaal.
De aanvang is om 19.45 uur en de
kosten bedragen €6,- per paar.
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Triomftocht Loes en
Anneke bij BVK

Rolstoelvierdaagse verdwijnt uit het straatbeeld
Uithoorn - De door het Rode
Kruis gefinancierde en samen
met Het Hoge Heem georganiseerde rolstoelvierdaagse zult u
eind juni niet meer in de lanen
van Uithoorn tegenkomen. In ieder geval dit jaar niet meer. Jammer, heel jammer, zowel voor de
deelnemers/gasten als voor de
vrijwilligers. Al tien jaar lang zag u
de enthousiaste vrijwilligers van
het Rode Kruis met de deelne-

mers op diverse routes door Uithoorn gaan. De deelnemers, grotendeels bewoners van Het Hoge Heem, genoten volop van deze dagen. De laatste dag, vrijdag,
werd altijd besloten met het uitreiken van een vaantje als bewijs
van deelname aan de vierdaagse
en de deelnemers kregen een bos
bloemen bij de ‘Via Gladiola’ naast
de bibliotheek. En niet te vergeten de pannenkoekenmaaltijd in

Het Hoge Heem waar druk nagepraat werd over de afgelopen dagen. Door het gebrek aan organisatorische kracht(en), zowel in
Het Hoge Heem als bij het Rode
Kruis is met heel, heel veel pijn in
het hart besloten de organisatie
van de rolstoelvierdaagse dit jaar
niet door te laten gaan. Het Rode Kruis heeft geprobeerd zoveel
mogelijk vrijwilligers individueel
op de hoogte te brengen van de-

Legmeervogels Handbal D1 ongeslagen!

BVK gaat weer
zomerdrive spelen
De Kwakel - In de zomer van 1986
werd door een aantal enthousiaste bridgeliefhebbers in De Kwakel
een aantal ‘open bridgedrives’ georganiseerd.
Dat bleek een prima initiatief en
leverde een behoorlijk aantal
deelnemers op uit De Kwakel en
omgeving.
Geïnspireerd door dit succes
werd vervolgens op 1/8/1986
de Bridge Vereniging De Kwakel (kortweg B.V.K.) officieel opgericht en t/m 1997 werden aansluitend aan de reguliere competitie jaarlijks ook zomerdrives gehouden, die in een behoefte bleken te voorzien er zeer succesvol
waren. Toch kwam daar om niet
meer te achterhalen redenen na
dat jaar een eind aan.

Dit jaar is besloten te proberen
die zomerdrives weer nieuw leven in te blazen. Op de donderdagen 7, 14, 21 en 28 juni en 5 juli 2018 zijn liefhebbers van harte
welkom om op sportieve wijze de
bridgedegens te kruisen met mogelijk tegenstanders die men op
de eigen clubavonden niet tegen
komt. .
De organisatoren vertrouwen er
graag op dat daarbij de gemoedelijke sfeer die de vaste speelavonden van de B.V.K. kenmerkt
ook op deze zomerdrives de boventoon zal voeren.
Inschrijving staat open voor zowel de ‘gevorderde’ als de ‘beginnende’ bridger. Bij de indeling
wordt daarmee uiteraard rekening gehouden.

Legmeervogels Handbal
E2 kampioen!
Uithoorn - Na wisselende successen bleek dat de Legmeervogels E2 uiteindelijk in de laatste wedstrijd toch nog kampioen
kon worden. Met deze informatie
in het achterhoofd waren de vogeltjes gebrandt om er alles uit te
halen wat erin zat.

Vanaf de kant gestuurd door Ria
en Danielle (de coaches) lukte het
om VOC uit Amsterdam te verslaan met 7-5!
Na afloop van de wedstrijd werden er medailles uitgedeeld en
was het tijd voor de kampioensfoto.

Voor degenen die zich willen aanmelden is het volgende van belang:
Locatie: Dorpshuis De Quakel,
aanvang 19.30 uur, aanwezig
graag om 19.15 uur
Inschrijving: uitsluitend per email op ‘bvdekwakel@yahoo.com’
tot uiterlijk 17.00 uur op de speeldag. Bij hoge uitzondering telefonisch bij organisator Gerbrand
van Nigtvegt: 06-46150243

ze beslissing. Mochten er onverhoopt vrijwilligers zijn die dit bericht niet ontvangen hebben dan
spijt ons dat zeer. Mocht u zich,
o.a. door het bovenstaande, geroepen voelen ‘iets’ te willen gaan
betekenen voor mogelijk een volgende rolstoelvierdaagse, of anderszins binnen het Rode Kruis,
neemt u dan contact op met Anke Nijland, tel. 0297 564834 of emailadres: ag.nyland@planet.nl.
Uithoorn - Op zondag 3 juni werd de laatste veldwedstrijd
van de D1 handbalcompetitie gespeeld. Alle voorgaande wedstrijden waren reeds gewonnen dus
na winst tegen Leidsche Rijn waren de Legmeervogels niet meer
in te halen. De wedstrijd begon
wat nerveus waardoor de D1 tegen een achterstand aan keek.
Gelukkig wisten de Legmeervogels de score snel om te buigen
tot een 7-14 ruststand. Door de
warmte en het felle spel van Leidsche Rijn liep de marge iets terug
maar behielden de D1 genoeg
marge om de ongeslagen status
na afloop te vieren ! Met 16-21
op het scorebord klonk het laatste fluitsignaal en konden de Legmeervogels zich opmaken voor
een feestje!
Bij aanmelding graag opgave van
beide namen van het paar, lidmaatschapsnummer NBB en vermelding van (vermeende) speelsterkte (A-, B-, C-lijn/beginner).
Kosten: €6,- per paar, te voldoen
in de speelzaal, bij voorkeur met
gepast geld. Prijzen: in alle lijnen
(wijn)prijzen voor de nummers
1 en 2 en een nader te bepalen
‘prikprijs’. Daarnaast zijn er meesterpunten te verdienen.

De Kwakel - Toen op de 1e speelavond van het seizoen 2017/2018
werd afgetrapt met de laddercompetitie bij Bridgevereniging
De Kwakel in het altijd sfeervolle Dorpshuis De Quakel kon niemand bevroeden dat na de laatste speelavond de namen van
Anneke Karlas en Loes Schijf genoemd zouden worden als winnaressen van die competitie, die
8 speelavonden besloeg.
Op die 1e speelavond op donderdag 7 september 2017 scoorden de dames immers een magere 45,83% en mochten zij dus
de 2e avond in de C-lijn beginnen. Toen scoorden zij 61,98% en
schoven gelijk door naar de A-lijn.
6 speelavonden later noteren zij
een gemiddelde van 56,75% en
daar kon dus niemand tegenop.
Iedereen in de zaal gunde het
Loes en Anneke van harte en
vond het leuk dat er eens andere namen kwamen boven drijven dan die van ‘de gevestigde
orde’. Ook die kon hiermee echter
prima leven en feliciteerde hen
sportief. In de totaalstand werden Marion en Wim Noom 2e met
56,29% en Christa Leuven en Rita
Ritzen 3e met 56,17%

Strijd
Er ging natuurlijk nog wel wat
strijd aan vooraf, maar voor het
zover was werden de aanwezigen
verrast met een zeer gewaardeerde lekkernij bij de koffie, die was
geschonken door Dorpshuis De
Quakel.
Later op de avond kwamen daar
nog wat hapjes tussendoor bij.
Het Dorpshuis is dus blijkbaar blij
met ons, wij zijn dat elke donderdagavond weer met hun vriendelijke en prettige bediening.
De uitslagen van deze avond:
A-lijn:
1 Christa en Rita met de hoogste
score van de avond: 64,58%.
2 Marion en Wim met 63,75%
3 Loes en Anneke met 59,17%
B-lijn:
1 Rees en Gerard van der Post met
61,25%, 2 Marianne en Hub Kamp
met 60,83% en 3 Paula Kniep en
An v.d. Poel met 60,42%.
C-lijn:
1 Toos Boerlage en Annie Lauwers 57,63%
2 Greet Rahn en Janny Snabel
53,75%
3 Addie de Zwart en Hennie Kesting met 52,94%.

Druk weekeinde voor
Boule Union Thamen
Uithoorn - Een aantal spelers van
Boule Union Thamen hadden een
weekeinde vol boule wedstrijden.
Op zaterdag trad het team van
BUT aan in Lisse voor de derde
ontmoeting in de zaterdagmiddagcompetitie van District West
van de Nederlandse Jeu de Boules Bond.
De tegenstander was het tweede
team van MIDI uit Delft. Een gerenommeerde tegenstander, die
nog geen partij verloren hadden
om deze competitie. In de eerste speelronde werden de resultaten gedeeld. MIDI won de triplettenpartij , maar BUT won de
tête-à-tête. Ook in de doublettenronde werd de winst gedeeld.
Andries Petersen en Henk van
Rekum wonnen hun partij, maar
Ina Hoekstra en Joan van Rekum
moesten hun meerdere erkennen in de twee trainers van o.m.
de nationale jeugdselectie, Fred
Lagerwaard en Joop Pols. MIDI
had dus al twee partijen verloren
en werd geconfronteerd met een
mogelijk verlies. Zover kwam het
echter niet, want de derde ronde
werd afgesloten met tweemaal
winst voor MIDI. Het werd dus
een 3-4 nederlaag voor BUT.
De afsluitende speelronde van
deze competitie vindt plaats op
16 juni in Gouda. Het team van
BUT ontmoet dan het onderaan
staande Les Francophiles uit Rotterdam.

plettenpartij. Per speelronde is de
samenstelling van de doublette
en de triplette verschillend volgens een door de wedstrijdleiding vastgesteld schema. Winst
met de doublette levert twee
wedstrijdpunten op en met de
triplette driewedstrijdpunten. In
de eerste speelronde kwam het
team van BUT uit tegen team 2
van De Spaanse Ruiter. De doublette werd vrij eenvoudig gewonnen, maar de triplette kende een spannende einde met een
13-12 overwinning. Ook de tweede ronde, nu tegen Vlaardingen
2, werd een dubbele overwinning en weer moest de triplette
terugkomen van een 9-12 achterstand om met een goede slotwerpronde van vier punten. De derde
speelronde tegen De Hakhorst uit
Leusden bracht een eerste verlies.

Verloren
De doublettenpartij ging verloren, maar de triplettenpartij leverde weer drie wedstrijdpunten op.
Ronde vier werd gespeeld tegen
De Spaanse Ruiter 1. Wederom
werd er een partij gewonnen en
een partij verloren. De winst ging
naar de triplette. In de afsluitende
speelronde was De Boel de Boule de tegenstander. De triplette
bestaande uit Ina, Joan en Wilma
moest er flink tegenaan om een
grote nederlaag te ontlopen. Ze
kwamen sterk terug naar 9-11
maar konden de winst niet binKwintettentoernooi
nenhalen. Michiel en Henk maakOp de zondag trok een team van ten op een stand van 8-8 in twee
vijf spelers, Joan en Henk van werpronden de partij uit. Met zeRekum, Ina Hoekstra en Wilma ven overwinningen in tien partijen Michiel Buchner naar Nieuw- en en 18 wedstrijdpunten eindigVennep om deel te nemen aan de het team op de vijfde plaats en
het kwintettentoernooi. Dit toer- waren de laatste die cadeaubonnooi met twintig deelnemende nen in ontvangst mochten neteams bestaat uit vijf speelron- men. Al met al was het een goed
den. In elke speelronde speelt elk weekeind voor BUT met welhaast
team een doubletten- en een tri- Franse temperaturen.
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Stoet KinderFeestBeest
deed ook Uithoorn aan

Damesteam Qui Vive
kampioen
Uithoorn - De voorjaarscompetitie is weer ten einde. De meeste dagen waren zonovergoten
en kon men heerlijk spelen. Alle teams hebben leuke wedstrijden gespeeld en de meeste zijn
in de middenmoot geëindigd.
Voor een nieuw team was het
nog wel even wennen het competitie spelen en ondanks dat zij
leuk gespeeld hebben en veel
hebben geleerd, wisten zij helaas
niet veel winstpunten te pakken.
Gelukkig vonden zij het wel zo
leuk dat zij er volgend jaar weer
bij zijn. En met de ervaring van dit
jaar moet het vast een stuk beter
gaan volgende keer. Van de meer
ervaren competitie spelers hebben we vele spannende wedstrijden gezien en uitslagen gehoord.
En dan hebben we dit jaar ook
een team wat zich tot Kampioen
wist te spelen. Het Dames team
op zondag in de 4e klasse Landelijke competitie heeft 34 van
de 42 wedstrijden gewonnen en

zo de winst gepakt. Het verschil
met de nummer 2 is 7 punten!
De teamcaptain Elsbeth Littooij is van alle speelsters in de poule zelfs degene met de hoogste
winstpercentage van maar liefst
91%. Maar ook de andere dames
uit het team hebben het zeer
goed gedaan. Jolanda Kooij, Jolanda van der Schinkel en Eveline van Weerdenburg wisten zich
in de top 10 te plaatsen. De andere dames Marjolijn van der Knaap
en Samantha Maas staan in de
top 20 dus al met al is het wel duidelijk waarom dit team kampioen is geworden. De dames zijn
dan ook op de laatste competitiedag gehuldigd op Qui Vive, waarbij invalsters Anjo van der Made
en Ilonka van Dijk ook niet mochten ontbreken. Met een bloemetje en een wijntje namens Qui Vive en een lekker doosje bonbons
van de team sponsor was het een
mooie afsluiting van een zonnige
competitie.

Mortier tijdens vissen gevonden

Uithoorn - Op zaterdag 2 juni om vier in de middag werd de politie
gealarmeerd voor een wel heel bijzondere vondst. Twee vissers hadden bij het magneetvissen in Grevelingen een mortier opgevist. De
Explosieve Opruimingsdienst is gekomen en hebben het explosief
meegenomen naar de springlocatie in het Amsterdamse Bos. Daar is
de mortier tot ontploffing gebracht. Het mortier was van Duitse makelaardij en ongeveer 8 centimeter in doorsnede.

Uithoorn - Een van de routes
van KinderBeestFeest is dit jaar,
net als voorgaande jaren, via Uithoorn en Amstelveen naar Artis gereden. De stoet, bestaande
uit diverse voertuigen van hulpdiensten als politie, ambulance, brandweer, Koninklijke Marechaussee en diverse andere bijzondere voertuigen rijden met
spoed naar Artis. Bij het Ziekenhuis Amstelland stapten (chronisch) zieke kinderen op, met hun

ouders en eventuele broertjes en
zusjes. Ook bij het kinderhospice
in Uithoorn zijn diverse kinderen
met hun familieleden opgestapt.
Vervolgens is de stoet met zwaailicht en sirenes naar Artis vertrokken voor een onvergetelijke
avond. Even niet denken aan ziek
zijn. Het evenement duurde tot
ongeveer 21.00 uur waarna alle
kinderen weer door de hulpdiensten werden teruggebracht. Ook
dit ging met zwaailicht en sirene.

Het Groen in uw directe
woonomgeving
Regio - Uithoorn - Na het succes
van de excursie door het groen
van Thamerdal, neemt Walter
Busse van de Groengroep Uithoorn u dinsdag 12 juni mee
door het groen van de wijk Zijdelwaard.
Zijdelwaard heeft een afwisselend bomenbestand, waarvan er
vele al een behoorlijke leeftijd
hebben bereikt. Bij elk van deze bomen is er wel een verhaal te
vertellen. Verder groeien er tussen de tegels en in de plantsoenen planten die hier helemaal
niet geplant zijn. Zij komen overwaaien uit tuinen of misschien
zelfs wel uit het Middellandse zee

gebied of nog veel verder weg.
Laat u op deze wandeling van ongeveer anderhalf uur verrassen
door de rijkdom aan plantensoorten in uw eigen leefomgeving en
misschien komt u wel op plekken
waar u nog nooit bent geweest.
Verzamelen
bij sporthal De
Scheg aan de Arthur van Schendellaan. Vertrek om 19.00 uur. Uw
gids is Walter Busse en de wandeling duurt ongeveer anderhalf
uur. Aanmelden is niet nodig. Op
10 juli is de laatste Groengroep
excursie van dit jaar, een wandeling door de Meerwijk. Deze excursie vertrekt ook om 19.00 uur
vanaf het Fort aan de Drecht

Uithoorn - Tussen donderdag 31 mei en vrijdag 1 juni is een fiets gestolen vanaf de bushalte bij de Noorddammerweg en de Maximalaan.
Het betreft een herenfiets van het merk Gazelle, type Progress. Het serienummer van de fiets eindigt op 780. De diefstal heeft plaatsgevonden tussen half twee in de middag en vrijdagavond zeven uur.

verrukkelijke wijn, welke haar de
eerstvolgende kaartavond uitgereikt zal worden.

Rondje Zijdelmeer
Regio - Het Zijdelmeer vormt het
groene hart van Uithoorn. Vrijwilligers van atletiekclub AKU hebben rond dit fraaie natuurgebied
een hardloopparkoers uitgezet,
dat toepasselijk Rondje Zijdelmeer is gedoopt.
Op 15 juni zal het startschot klinken voor een recreatieve hardloopwedstrijd rond de oeverlanden. Een prima gelegenheid om
aan de conditie te werken en het

gebied beter te leren kennen. Afstanden: 3 en 6 kilometer (respectievelijk een of twee rondjes om
het meer) Start en inschrijving:
bij Hotel Lakeside Inschrijfkosten: €2,50. Startschot: om 20.00
uur. Parkeren: bij het gemeentehuis of parkeergarage Amstelplein. Op de fiets komen is aan te
bevelen. Herinnering: aan de finish ontvangt iedere deelnemer
een medaille.

zelfs waarschuwingsborden voor
het autoverkeer geplaatst. Mede
hierdoor zijn er geen ongelukken
gebeurd. Een enkeling had pech
met een lekke band. Sommigen
van hen zijn geholpen door één
van de ‘bezemwagens’ die door
De Dorpentocht waren ingezet.
Om de zoveel kilometer was er
een start- of controlepost, waar
men als bewijs van deelname een
stempel met een letter ontving.
Alle letters op een rij vormden
het codewoord van de dag “JARIGEJOB” (55 km) of “JARIGE” (35
km). Een volle stempelkaart gaf
na afloop bij inlevering recht op
het fel begeerde erelint; geel-wit
met goudkleurige opdruk.
Op zondagavond, direct na de
fietstocht, kon het bestuur van
de Stichting Dorpentocht in aanwezigheid en onder luid applaus
van alle vrijwilligers -symbolischeen bedrag van €4.500,- overhandigen aan de bestuurder van de
Stichting Jarige Job, die deze gift
met veel plezier en dank in ontvangst nam.

Bingo
Regio - Op 8 juni is er de laatste
Bingo van het seizoen, hoofdprijs
is een dames of heren fiets.
Zaal open 19.15 uur aanvang Bingo 20.00 uur. Het eerste kopje
koffie of thee is gratis.
Met meedoen steunt u de jeugd
van Argon, dit kunt u natuurlijk ook doen door uw oudpapier
neer te zetten bij de container op
het Argon parkeer terrein.

Lentewandelingen in
het Hoge Heem

Klaverjasnomaden
Marsenprijs
De marsenprijzen, bestaande
uit door DUO plant verzorgde
prachtige boeketten bloemen,
waren deze avond voor Gijs Brozius, Ria Verhoef, Gerrie Ruimschoot en Mia Kenter terwijl de
cadeaubonnen, eveneens te besteden bij DUO plant, in deze categorie gewonnen werden door
Gerrit Vink, Herman de Jong, Riet
de Beer en Dora v.d. Steen. De
marsenprijzen bestaande uit een
fles wijn gingen deze keer naar
Gerard van Eekhout, Gijs Brozius,
Herman de Jong en Cor de Beer.
Alle winnaars van harte proficiat. De eerstvolgende kaartavond
vindt weer plaats op donderdag
7 juni in de Schutse, Merodelaan
1 te Uithoorn. Aanvang 20.00 uur.
Ook dan is iedereen uiteraard
weer van harte welkom.

Regio - Afgelopen zondag 3 juni organiseerde de Stichting Dorpentocht de alom bekende Dorpentocht – fietstocht.. Ruim 1.700
deelnemers meldden zich op één
van de vele startposten. Ruim
vóór de officiële starttijd van
09.00 uur stonden de eerste deelnemers al ongeduldig te wachten
om te mogen vertrekken.
De startposten van de Dorpentocht waren dit jaar: Amstelveen, Amsterdamse Bos, Sloten,
Badhoevedorp, Schiphol-Noord,
Aalsmeer en Uithoorn. Omdat het
mooi fietsweer was, kozen veel
deelnemers voor de traditionele
afstand van 55 kilometer. En voor
wie dat toch te lang was, koos de
35-kilometer afstand.
Voor het geld hoefde men het
in ieder geval niet te laten. Voor
een bedrag van slechts € 4,50 kon
men al deelnemen. Ook deze 41e
editie startte in Amstelveen. De
55-km afstand ging dan via het
Amsterdamse Bos en de Haarlemmermeerse Ringvaart naar Sloten
en Badhoevedorp. Vandaar via de
fietstunnel onder de snelweg A4
langs de vliegtuigspottersplaats.
Daarna via Aalsmeer en de Bovenkerkerpolder weer terug naar
het Keizer Karel College in Amstelveen. De 35-km afstand was
een ingekorte versie van de 55km afstand.
Uitgepijld
De fietstocht moest met een routebeschrijving worden gefietst.
Maar de organisaties had de hele
route ook ‘uitgepijld’ met bordjes
met het bekende Dorpentochtlogo. Er waren op grote kruisingen

Fiets gestolen

Uithoorn - Donderdag 31 mei
vond de 35e speelronde van
dit seizoen in de Schutse plaats
waaraan, ondanks de warmte en
afwezigheid van diverse vakantiegangers, door 33 enthousiaste
kaartliefhebbers werd deelgenomen. Gerrit Vink wist deze avond
het hoofd het meest koel te houden.
Hij wist door uitstekend te spelen
een uitzonderlijk hoge score van
8062 punten te halen en werd
hiermee op ruime afstand eerste. Als tweede werd Jan de Kuijer met eveneens een hoge score
van 7560 punten afgevlagd. Richard van den Bergh legde beslag op de derde plaats. Zijn totaal bedroeg 7005 punten. De
poedelprijs ging deze keer naar
Jacqueline van den Bergh. Vermoedelijk bevangen door hoge
temperatuur kwam zij niet verder dan 4969 punten en kwam
hierdoor in het bezit van de daarbij behorende troostprijs, een fles

Dorpentocht fietsers
fieten €4500,- bijeen

Winst en verlies voor
Thamen honkballers
De Kwakel - Het was alweer een
drukke week voor de honkballers van Thamen. Woensdagavond kwam Herons uit Heerhugowaard op bezoek en zondag
mochten de heren naar WSB in
Apeldoorn.
Thamen had er woensdagavond
zin in en dat was duidelijk te zien.
Meteen in de eerste inning pakt
Thamen de voorsprong met 1-0,
Farley Nurse krijgt vier wijd en
weet te scoren op de honkslag
van Rick Groen. In de tweede
slagbeurt komt Mike van Rekum
met een honkslag op de honken
en weet de thuisplaat de bereiken op een tweehonkslag van Jelle Vogelaar, 2-0.
Maikel Benner heeft met een
beetje hulp van zijn veld de slagploeg van Herons helemaal onder controle. Thamen scoort zelf
ook pas in de vijfde inning weer.
Farley bereikt de honken op een
veldfout en Menno Schouten
slaat een homerun, 4-0. Het publiek is amper gaan zitten na het
applaus en Maikel slaat een tweehonkslag waarna Rick Groen het
kunstje nog eens overdoet en de
bal ook over de hekken slaat, 6-0.

In de zesde inning weet Thamen
nog eens vijf punten te scoren en
dat brengt de stand op 11-0. Maikel Benner gooit in de zevende inning de wedstrijd uit en krijg een
no-hitter achter zijn naam, geen
enkele speler van Herons heeft
deze avond op hem een honkslag
weten te slaan.
Zondag ging Thamen op bezoek
bij WSB in Apeldoorn, de nummer
twee uit de competitie.
Thamen pakt in de eerste inning
meteen de voorsprong, door
honkslagen van Menno, Maikel
en Rick, 0-2. Lopen in de tweede inning uit naar 4-0 maar dan
komt WSB langzaam in de wedstrijd.
In de vierde inning is de stand
5-5 en daarna loopt WSB verder
uit en weet in de vijfde inning vijf
punten te scoren op een aantal
honkslagen. Thamen komt nog
wel op de honken maar weet niet
meer te scoren en na acht innings
is de stand 15-5 in het voordeel
van WSB.
Komende vrijdag 8 juni a.s. om
19.30 uur komt Cromtigers uit Assendelft op bezoek aan de Vuurlijn 24 in De Kwakel.

Uithoorn – Vorige week woensdag vond de aftrap plaats van
de bekende Lentewandelingen
van Het Hoge Heem! Het einddoel was het Rechthuis aan den
Amstel:
Daar aangekomen werden de
bewoners hartelijk ontvangen
met een koel drankje en een tableau vol lekkernijen. Dit alles
geheel gesponsord door Hans &
Sylvia Tieken, eigenaars van Het
Rechthuis.
Het Rechthuis is een monument
met een indrukwekkende historie, de naam zegt het al in dit
Rechthuis werd ooit recht gesproken. Daarnaast heeft het
Rechthuis als kazerne gediend,
als veer punt toen er nog geen
brug over de Amstel lag en zelfs
een gedeelte als werkvertrek van
de toen diende burgervader. In
de 18e eeuw is het Rechthuis zelfs
in vlammen opgegaan en weer

herrezen. En tijdens de tweede
wereldoorlog heeft het gediend
als noodhospitaal! Al met al een
door de unieke ligging en historie een uitermate geschikte locatie om aan te doen tijdens de
wandeling.
De tweede wandeling is iets anders verlopen maar niet minder
geslaagd. I.v.m. de hoge temperaturen werd er besloten om maximaal een klein uurtje te wandelen in het park achter Het Hoge
Heem met aansluitend een heerlijk ijsje bij winkelcentrum Zijdelwaard. Al met al zijn alle wandelingen goed en gezellig verlopen.
Met dank natuurlijk aan Hans&
Sylvia van Het Rechthuis voor
hun gastvrijheid en familieleden
en vrijwilligers voor hun hulp!
Er kan nu al verklapt worden dat
Het Rechthuis de bewoners voor
volgend jaar weer heeft uitgenodigd!

