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Het district West I bestaat uit de provincies Noord-Holland en Utrecht
en Springschans 8B mocht zich meten met 5 andere regiokampioenen.
De eerste wedstrijd begon de
Springschans 8B nog wat onwennig met de nodige spanning, maar

merkten de vele toeschouwers dat
beide ploegen nog wat zenuwachtig waren, maar uiteindelijk creëerde de Springschans een paar gevaarlijke kansen. Er werd de eerste
helft nog niet gescoord. In de tweede helft was de spanning weg en
werd er goed gevoetbald en hard
gewerkt. Uit een corner scoorde
de Springschans met een mooie en
harde kopbal de 1-0. Met de 1-0 op
het scorebord werden zij kampioen
van District West I en mogen zij op
woensdag 25 juni meedoen aan de
Landelijke finale waar zij gaan strijden om het Nederlands Kampioenschap Schoolvoetbal 2014 tegen de
vijf andere districtskampioenen!

3 Ivoorkust

3 Chili

PLEK 3/4

Amsterdamseweg 13d
Uithoorn
Tel. 0297-561119

dankzij een fantastische vrije trap
wonnen ze de wedstrijd met 1-0.
De tweede wedstrijd was bepalend
voor de plek in de poule. Het werd
een spannende wedstrijd die gewonnen werd met 1-0. In de kruisfinale toonde het team aan waarom
zij terecht al die andere toernooien
hadden gewonnen. Vanaf de start
van de wedstrijd werd druk gezet en
door een goede actie kon hun spits
vroeg in de wedstrijd de 1-0 scoren.
Halverwege de eerste helft werd uit
een corner de 2-0 hard in de touwen geschoten en was het bereiken
van de finale een feit.
Nadat de scheidsrechter voor de
start van de finalewedstrijd floot,
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Uithoorn - Een paar weken geleden stond het voetbalteam van de
Springschans 8B uit Uithoorn in de
krant omdat ze Kampioen van Amstelland waren geworden. Na dit
kampioenschap is deze succesformatie ook glansrijk door de regiofinales heen gekomen in Rijsenhout
en mochten zij meedoen aan de districtsfinale van West I.

Joël Veltman (Ajax)
)
Paul Verhaegh (FC Augsburg
Ron Vlaar (Aston Villa)
rd)
Stefan De Vrij (Feyenoo
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Groep 8B van de Springschans
Kampioen Noord-Holland en Utrecht
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Johan Enschedeweg 17
1422DR Uithoorn
Tel.: 06-23564410

Memphis Depay (PSV)
(Schalke 04)
Klaas-Jan Huntelaar
Dirk Kuijt (Fenerbahçe)
Kiev)
Jeremain Lens (Dinamo
ster United)
Robin van Persie (Manche
München)
Arjen Robben (Bayern

rd)
Jordy Clasie (Feyenoo
Leroy Fer (Norwich City)
(Swansea City)
Jonathan De Guzman
Nigel de Jong (AC Milan)
ray)
Wesley Sneijder (Galatasa
(PSV)
Georginio Wijnaldum

Daley Blind (Ajax)
rd)
Daryl Janmaat (Feyenoo
rd)
Terence Kongolo (Feyenoo
rd)
Bruno Martins Indi (Feyenoo

Jasper Cillessen (Ajax)
Tim Krul (Newcaste United)
a City)
Michel Vorm (Swanse
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Aanstaande zaterdag 14 juni:

Grote orchideeënshow in
Winkelcentrum Zijdelwaard

H.
H. Heyermanslaan
Heyermanslaan
2 - Uithoorn
2 H.
Uithoorn
Heyermanslaan 2 - Uithoorn

HARTELUST B.V.

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

Miele specialist

Eigen technische dienst

Geen krant
OntVanGen?

0297-581698

Uithoorn - Na het succes van de
orchideeënshow van vorig jaar organiseert Bloemsierkunst Zijdelfleur
dit jaar weer een orchideeëndag!
Op zaterdag 14 juni vindt de orchideeëndag in winkelcentrum Zijdelwaard plaats. Dit jaar in een grotere
opzet met nog meer soorten unieke

en zeldzame exemplaren opgesteld
in mooie displays. Bloemsierkunst
Zijdelfleur organiseert de show ook
dit jaar in samenwerking met arrangeur Bart van der Elsken.
Er worden ongeveer 80 verschillende soorten orchideeënsoorten gepresenteerd, zowel in snijbloemen

als in potten en alles is te koop. De
nieuwste kleuren en soorten zullen gepresenteerd worden in een
mooie moderne presentatie. Zo zijn
ook de grote Vanda orchideeën met
hun afwijkende kleuren en grootte
te bekijken. De orchideeëndag vindt
plaats van 9.00 tot 17.00 uur.

Midzomer Beach Festival
De Kwakel – Zondag 22 juni
gaat het beginnen: het Midzomer
Beach Festival in De Kwakel.
De Kwakelse Ondernemers Vereniging gaat er de 22ste een geweldig feest van maken voor jong
en oud. Het begint om 12.00 uur
en eindigt rond 21.00 uur. Het
speelt zich af in het centrum van

De Kwakel. Er staat in het centrum een paviljoen waar 10 Kwakelse ondernemers zich presenteren. Er is nog 1 ruimte beschikbaar, dus meld u aan als u zich ook
wilt presenteren deze dag! Er zijn
een voetbalspel en een springkussen, er is een optreden van popkoor Soundsation, een talenten-

jacht (ook hiervoor kun je je nog
opgeven), een optreden van een
dweilorkest en er komen diverse
artiesten.
Kortom, het wordt een feest in De
Kwakel dat u niet mag missen!
Voor meer info zie advertentie elders in deze krant.

Vaderdagactie Amstelplein
versterkt door prachtige ‘Flashback’
Uithoorn – Afgelopen zaterdag
vierden de winkeliers van Winkelcentrum Amstelplein voor het winkelend publiek alvast Vaderdag. De
hartenkoningin en de hoedenmaker
speelden met de vaders het vaderdagsspel of gingen met de vaders
op de foto.

Het was druk in het winkelcentrum
en om elf uur exact begon een zeventigtal mannen en vrouwen te
zingen. Een flashback. Het was
schitterend.
Voor meer foto’s en een verslag hiervan zie pagina elders in deze krant.
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O F F I CI ËL E M ED ED EL IN GEN EN B E K E N D MA K IN GE N
De ofﬁciële mededelingen en bekendmakingen zijn een wekelijkse publicatie
van de gemeente Uithoorn. In deze rubriek staan ofﬁciële mededelingen en
bekendmakingen die voor u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouwplannen of verkeersbesluiten bij u in de buurt. Bovendien wordt vermeld waar
u de plannen kunt bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. Helaas
is het niet altijd mogelijk om moeilijk leesbaar taalgebruik te vermijden. Mocht
u vragen hebben over de rubriek, belt u dan gerust met Publiekszaken, telefoon 0297 513111, of u kunt mailen naar gemeente@uithoorn.nl. U kunt de
ofﬁciële mededelingen en bekendmakingen ook vinden op www.uithoorn.nl.
PROCEDURE
Ter inzage
Stukken die ter inzage liggen kunnen door iedereen worden ingekeken. De
stukken liggen ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum (Laan van
Meerwijk 16) tijdens de openingstijden. Alleen wanneer dat is aangegeven
liggen de stukken ook ergens anders ter inzage zoals bij de openbare bibliotheek De Hoeksteen of dorpshuis De Quakel. De openingstijden van het gemeentelijk informatiecentrum kunt u vinden in het colofon.
Zienswijzen
Zienswijzen kunnen door iedereen kenbaar worden gemaakt. Dit moet schriftelijk worden gedaan bij burgemeester en wethouders van Uithoorn (Laan
van Meerwijk 16) tenzij anders vermeld.
Bezwaren
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden bezwaar indienen. Bezwaren moeten voorzien zijn van motivatie en schriftelijk
worden ingediend bij burgemeester en wethouders van Uithoorn (Laan van
Meerwijk 16) tenzij anders vermeld. Voor het verstrijken van de bezwaartermijn moet het bezwaarschrift zijn ingediend. Een bezwaarschrift heeft geen
schorsende werking. Dit betekent dat de vergunning voor het verstrijken van
de termijn al kan zijn uitgevoerd (met het risico dat het eventueel weer ongedaan moet worden gemaakt).

Voorlopige voorzieningen
Om ervoor te zorgen dat er geen gebruik wordt gemaakt van de vergunning,
kan een voorlopige voorziening worden aangevraagd. Het aanvragen van
een voorlopige voorziening kan bij de sector bestuursrecht van de arrondissementsrechtbank (voorzieningenrechter) via het adres: Postbus 75850,
1070 AW in Amsterdam. Een verzoek om een voorlopige voorziening moet
ook een motivatie bevatten. Voor het aanvragen van een voorlopige voorziening worden door de rechtbank kosten in rekening gebracht.
Beroep
Wij maken u erop attent dat u op grond van de Algemene wet bestuursrecht
binnen zes weken na verzending van onze beslissing in beroep kunt gaan
bij de sector bestuursrecht van de Rechtbank, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam. Voor de behandeling van het beroepsschrift door de rechtbank worden u grifﬁekosten in rekening gebracht. Een dergelijk beroepsschrift heeft
geen schorsende werking. Wel bestaat de mogelijkheid om de president van
de rechtbank in Amsterdam te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Een gemotiveerd verzoekschrift kunt u daartoe tot hem richten. Voor het
in behandeling nemen van een dergelijk verzoekschrift worden u kosten in
rekening gebracht.

DIGITALE BEKENDMAKINGEN
Een aantal bekendmakingen (verordeningen en verkeersbesluiten) worden
niet meer gepubliceerd in De Nieuwe Meerbode. Per 1 januari 2014 heeft de
overheid een verplichting gesteld om Algemeen verbindende voorschriften,
uitsluiten digitaal bekend te maken.

U kunt de volledige teksten van verordeningen en verkeersbesluiten alleen
nog digitaal inzien via www.ofﬁcielebekendmakingen.nl U kunt zich daar ook
inschrijven voor een e-mailservice om op besluiten uit de gemeente Uithoorn
geattendeerd te worden.
Welke bekendmakingen vind ik op www.ofﬁcielebekendmakingen.nl?
- Verordeningen
- Verkeersbesluiten
- Ruimtelijke plannen (publicatie ook via de Gemeentepagina).
TER INZAGE

Tijdelijk:
- Omgevingsvergunning beperkte milieutoets Langelaan Drechtdijk 90 De Kwakel Bezwaarperiode van 21 mei 2014 t/m 24 juni 2014. Inlichtingen bij Publiekszaken, H.J. Jansen - de Noo, 0297-513111.
- Beleidsregels WK voetbal 2014, Inzageperiode: 28 mei 2014 t/m 13 juli 2014,
Inlichtingen bij: Publiekszaken, Margo Millenaar of Alie Veldman (0297)
513111.
INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING

De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

Bedrijventerrein Uithoorn
- Amsterdamseweg 26/Molenlaan 70, aanvraag omgevingsvergunning voor
nieuwbouw en verbouw van een bedrijfsgebouw. Ontvangen 28 mei 2014
Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Gaastmeer 28, aanvraag omgevingsvergunning voor het vervangen en verbreden van een berging en het plaatsen van een schutting. Ontvangen 28 mei
2014.
BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNINGVRIJ BOUWWERK

De Kwakel
- Achterweg 75, het bouwen van een schuur.

KENNISGEVING VOORGENOMEN VERLENING OMGEVINGSVERGUNNING ACTIVITEIT BRANDVEILIG GEBRUIKEN BOUWWERK

Burgemeester en wethouders van de gemeente Uithoorn maken hun voornemen
bekend om op grond van artikel 2.1, onder 1, onder d (brandveilig gebruik) van
de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht omgevingsvergunning te verlenen
voor het hierna te noemen plan:
Thamerdal
- Prinses Christinalaan 120, het in gebruik nemen van een integraal kindcentrum.

Genoemd plan ligt van vrijdag 13 juni 2014 tot en met donderdag 24 juli 2014 ter
inzage bij de receptie in de hal van het gemeentehuis. Binnen deze termijn van
zes weken kan een ieder tegen het voornemen van burgemeester en wethouders
schriftelijk zienswijzen kenbaar maken.

VERLEENDE (OMGEVINGS-)VERGUNNINGEN

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar/beroep maken. Hoe u
dat moet doen leest u bovenaan in deze advertentie in het grijze kader.
Bedrijventerrein Uithoorn
- Wiegerbruinlaan 4D, vergunning kabels en leidingen voor het aanbrengen van
een nieuwe G4 gasaansluiting. Bezwaar t/m 14 juli 2014.
Thamerdal
- Prinses Christinalaan 120, vergunning kabels en leidingen voor het inlassen
van een 10kV klantstation. Bezwaar t/m 14 juli 2014.

C OLOFON
Postadres
Postbus 8
1420 AA Uithoorn
Bezoekadres
Laan van Meerwijk 16
1423 AJ Uithoorn
telefoon: 0297 513111
e-mail: gemeente@uithoorn.nl
website: www.uithoorn.nl
twitter: twitter.com/Gem_Uithoorn
www.uithoorn.nl/digitale_balie
7 dagen per week, 24 uur per dag
Klant Contact Centrum (zonder
afspraak kunt u hier terecht)
Maandag, dinsdag, donderdag
van 8.30 tot 17.00 uur.
Woensdag van 8.30 tot 20.00 uur.
Vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur.
Telefoon 0297-513111
Maandag, dinsdag, woensdag,
donderdag van 8.30 tot 17.00 uur.
Vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur.
Producten- en dienstenbalie
Met afspraak:
Maandag, dinsdag, donderdag
van 8.30 uur tot 14.00 uur.
Vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur.
Woensdag van 8.30 tot 13.00 uur
en van 17.00 tot 20.00 uur.
Zonder afspraak:
Woensdag van 13.00 tot 17.00 uur.
Gemeentewerf en scheidingsdepot
Maandag, woensdag, vrijdag en
zaterdag van 9.00 tot 12.30 uur
en 13.00 tot 16.30 uur.
Gesloten op dinsdag en donderdag.

Werk en Inkomen (G2)
Zonder afspraak:
Uithoorn: maandag, donderdag
van 8.30 tot 12.00 uur.
Aalsmeer: dinsdag, vrijdag
van 8.30 tot 12.00 uur.
De balies in Uithoorn en Aalsmeer
hebben ook op woensdagmiddag
spreekuur van 13.30 tot 16.30 uur.
Wonen, welzijn en zorg (G2)
Zonder afspraak:
Uithoorn: maandag, woensdag,
vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur.
Aalsmeer: maandag, dinsdag,
donderdag van 8.30 tot 12.00 uur.
Informatiecentrum Dorpscentrum
Dorpsstraat 15 Uithoorn,
tel.: 0297-513111,
e-mail: dorpscentrum@uithoorn.nl.
Geopend op dinsdag t/m vrijdag
van 13.00-17.00 uur.
Wilt u de burgemeester of één
van de wethouders spreken?
U kunt dan een afspraak maken met
hun secretaresse te bereiken op
0297-513151.
Maar u kunt ze ook direct een e-mail
sturen met uw vraag of opmerking.
Hierbij de verschillende adressen:
burgemeester.oudshoorn@uithoorn.nl
wethouder.verheijen@uithoorn.nl
wethouder.zijlstra@uithoorn.nl
wethouder.levenbach@uithoorn.nl
Redactie
Cluster Communicatie
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
gemeentepagina@uithoorn.nl
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Vuurlijn achter Park Krayenhoff.
Honderden schoolkinderen liepen
er met hun ouders en begeleiders
en genoten van het fraaie weer en
het mooie uitzicht. Dit tot plezier en
genoegen van de bewoners die met
hun erf grenzen aan de Vuurlijn.

Avondvierdaagse over
historische route
Uithoorn - Net zoals in veel woonkernen in de regio vond ook in Uithoorn vorige week de Avondvier-

daagse plaats. Daarvoor was een
aantal fraaie routes uitgezet. Een
daarvan was over de historische

Techniek op de Kwikstaart
Uithoorn - Afgelopen week kwamen de kinderen van de Kwikstaart
nog enthousiaster naar school dan

anders: deze week mochten ze
‘techniek doen’. Voor de derde keer
dit jaar werd er op school een tech-

Nu de N201 volledig in gebruik is
genomen is het meteen ook een
stuk rustiger op de Koningin Máximalaan (N196). Omdat er nauwelijks sluipverkeer meer is blijkt er
ook geen noodzaak te zijn voor het
gemotoriseerd verkeer om van de
Vuurlijn gebruik te maken, met uitzondering van bestemmingsverkeer voor bedrijven en aanwonenden). Toenemende rust voor bewoners dus en heerlijk voor wandelaars, joggers en fietsers die graag
van deze historische route langs
de Stelling van Amsterdam gebruik
maken. De Avondvierdaagse deed
er niet voor onder.
Foto Bert Rietveld
niekweek georganiseerd. Vooral het
‘doen’ is belangrijk; daar leer je juist
zoveel van. In het Atrium van de
Brede School de Legmeer had het
speciale Kwikstaart techniekteam
allerlei activiteiten klaargezet. Zo
konden de leerlingen van de bovenbouw lavalampen maken van plastic flesjes die ze, naar recept, vulden
met een geheimzinnig brouwsel dat
zich daadwerkelijk gedroeg als een
lavalamp. Ook mochten ze met een
strijkbout in citroensap geschreven
boodschappen onthullen. Op een
wand maakten ze van wc rolletjes
en plakband een knikkerbaan. Bellenblazen is ook nog steeds leuk als
je in groep 7 zit: zeker als je allerlei ontdekopdrachten erbij krijgt! De
onderbouw maakte van rietjes, stroken en plakband stoere vliegtuigjes.
Als hazen klommen ze keer op keer
de trap op om hun zelfgebouwde
luchtvaartuig de balustrade af te
werpen... ze werkten goed! Middels
koffiefilters, stiften en pipetjes water maakten de kinderen spelenderwijs kennis met de wet van cohesie
en adhesie: de druppels water deden de kleuren van de stift prachtig uitlopen. Het lekkerste proefje
was wel het bouwen met spekjes en
stokjes. Wat kun je mooie bouwwerken maken met die plakkerige dingen! De kinderen hebben zich weer
uitstekend vermaakt en hebben bovenal veel geleerd. Ze kijken nu al
uit naar de nieuwe techniekweken
in het volgende schooljaar!

Scouts roeien, zeilen en
jagen met Pinksteren
Uithoorn – Waterscouts uit de regio hebben afgelopen weekend,
met Pinksteren, de 30e Admiralencup gevaren. Deze tocht van 35 km,
70 km of 100 km wordt roeiend, zeilend, wrikkend en jagend voltooid.
Zaterdag 7 juni vanaf 10.00 uur
zijn de deelnemers gestart. Overdag werd er ook een roeitocht voor
de jonge waterscouts gehouden, de
Juniorcup. De tocht van 5 km werd
onderbroken door opdrachten die
voltooid moesten worden.
Voor de 30e keer werd de Admiralencup georganiseerd. Tijdens jubileumjaren wordt naast de 35 km
tocht en de 70 km tocht ook de 100
km jubileumtocht gevaren. De 100
km tocht start in Uithoorn voor de
Thamerkerk, waar het wachtschip
van Scouting Admiralengroep Uithoorn ligt. Dan varen ze over de
Amstel via Alphen a/d Rijn naar het
Braassemermeer. Via de Ringvaart
bereiken ze Aalsmeer waar ze een
uur pauze krijgen voor de avondmaaltijd. Dan door over het Nieuwe
Meer door de grachten van Amsterdam, terug naar de Amstel.
Dit jaar vanwege het jubileumjaar
is er een nieuwe tocht toegevoegd
aan de gebruikelijke tochten. De
Juniorcup is een roeitocht van ca.
5 km voor jonge waterscouts (9-13
jaar). Onderweg worden de deelnemers getest door de opdrachten die
ze moeten voltooien. Met vier deelnemende teams en een lading positieve reacties weten we zeker dat
we volgend jaar weer een Juniorcup
zullen hebben. De tocht zal langer
en uitdagender worden, maar het
idee blijft gelijk.

COLOFON
sinds 1888

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

Uitslagen
100 km
1e plaats Tiflo Poldersport 1
11:14:57
(nieuw record!)
2e plaats Tiflo Poldersport 2
11:40:34
3e plaats Scouting Holendrecht
Loodsen
12:21:30
70 km
1e plaats Scouting Wartburg - Atlantis
Loodsen
10:43:00
2e plaats Klimopgroep
11:07:01
3e plaats Brandaen Badeendjes zonder
Begeleiding
11:20:10
35 km junioren
1e plaats Admiraal de Ruyter
Watermeloen
5:42:58
2e plaats Julianawacht Katwijk
5:54:44
3e plaats Paula Geertsgroep I
Hoofddorp
6:06:38
Juniorcup
1e plaats Admiralengroep
Zeeverkenners
0:44:04
2e plaats Admiralengroep
Waterwelpen
0:44:06
3e plaats Paula Geertsgroep IV
Hoofddorp
0:50:28

Voor de uitgebreide uitslagen en
meer foto’s van het evenement kunt
u kijken op onze website, www.admiralencup.nl. De Admiralencup
wordt georganiseerd door Scouting
Admiralengroep Uithoorn.

Kantooradres:
Anselmusstraat 19
3641 AM Mijdrecht
tel. 0297-581698
mobiel 06-53847419
Fax 0297-581509
aanleveren van advertentie:
verkoopuithoorn@meerbode.nl
advertentieverkoop:
Nel van der Pol
Kees Jan Koedam
advertentie-tarieven:
op aanvraag
aanleveren van kopij:
redactieuithoorn@meerbode.nl
redactie / medewerkers:
Nel van der Pol
André Veenstra
druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk
Verspreiding en bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
tel. 0251-674433
Centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
tel. 0297-341900
Fax 0297-342900
Uitgave van:
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht
126e jaargang
oplagE: 14.400
ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren
op artikelen of zijn mening te geven
op ontwikkelingen die spelen binnen de gemeente. Uw ingezonden
brief dient echter ondertekend te
zijn met naam en adres, telefoon of
e-mailadres. De redactie behoudt
het recht brieven in te korten of te
weigeren.
let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op
attent, dat door ons in deze krant
geproduceerd advertentie-, foto-,
en/of tekstmateriaal niet beschikbaar wordt gesteld aan derden.
Dus ook niet per e-mail, fotokopie
of anderszins zonder uitdrukkelijke,
schriftelijke toestemming van de
uitgever!
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INFORMATIEF
DoktersDiensten
Spoedgevallen overdag via
eigen huisarts en dan toets 1.
Spoedgevallen avond/nacht/
weekenden via huisartsenpost
Ziekenhuis Amstelveen,
tel. 020-4562000.
APotHeek
Apotheek Thamer Heijmanslaan 5
Uithoorn, tel. 0297-562851
Apotheek Boogaard Amstelplein
27 Uithoorn, tel. 0297-566886
DierenHULP
Dierenambulance, tel: 0653315557.
DierenArtsen
Dierenarts Annemieke Calis
Oranjelaan 32A, 1421 AK Uithoorn,
tel. 0297-565989
Dierenartsenpraktijk UithoornAalsmeer, Marijnenlaan 46, 1421
NH Uithoorn, tel: 0297-560627.
brAnDweer & PoLitie
Brandweer, tel. 020-5556666.
Politie, tel: 0900-8844.
sLAcHtofferHULP
info: 0900-0101.
www.slachtofferhulp.nl

PsycHoLogiscHe
HULPverLening
Praktijk voor Eerstelijnspsychologie Nes a/d Amstel
Mw. drs. C. de Klerk, gezondheidszorgpsycholoog (BIG geregistreerd) tel./fax: 0297-582706;
06-44222810; psychoprakt@
hetnet.nl; www.psychoprakt.nl
Eerstelijnspraktijk voor
Psychologische Zorg
Mw. drs. FMP van Dijk,
Aanmelding: 088-5808000
De Stroom, praktijk voor
psychotherapie en coaching
Mw. M. Eringa, integratief
therapeut, 06-52273699;
www.destroom.info
gezonDHeiDszorgPsycHoLoog
Psychotherapeut Dr. R.J. Filius
ELIAGG Uithoorn,
Ondernemingsweg 230,
1422 DZ Uithoorn, 0297-569544
www.eliagguithoorn.nl
Praktijk Van ‘t Hoff
Biedt behandelingen aan
kinderen, jongeren, volwassenen,
ouders en gezinnen.
Tel. 06-51994830
www.psychologen-uithoorn.nl

Is uw huisdier zoek?
Belangrijke telefoonnummers:
Infolijn Dierenbescherming
Regio Uithoorn/De Ronde Venen
en omstreken: 0297-343618.
Voor vermiste/gevonden huisdieren
& klachten dierenmishandeling op maandag
t/m vrijdag van 9.30-11.30 uur. Buiten deze
uren kunt u de voicemail inspreken.
Internetsite:
www.aalsmeer.dierenbescherming.nl
www.amstelveen.dierenbescherming.nl
Dierenambulance:
Voor informatie over vermiste of gevonden
dieren en spoedgevallen: tel. 06-53315557
Vermist.
- De Kwakel, Kerklaan: Cyperse-Grijs.
Gevonden:
- Wilnis, Willemsplantsoen: Zwart-witte kat met korte staart.
- Abcoude, Gein Noord: Zwart-witte ongecastreerde kater met
zwarte vlek op zijn kin en een klein zwart vlekje links van zijn neus.
- Uithoorn, Canadese Gans: Cypers met wit gecastreerde kater. Met
chip. Zijn naam is Tijger.
- Uithoorn, Zijdelveld: Kleine cyperse poes met wit op de borst en
witte pootjes.

IVN-zomeravondfietstochten
Regio - IVN-afdeling De Ronde Venen en Uithoorn organiseert op dinsdag 17 juni weer een zomeravondfietstocht. We vertrekken om 19.15
u vanaf het Raadhuisplein in
Mijdrecht. In totaal zijn er drie
tochten(resp. 15 juli en 12 augustus).Elke avond is er een
andere route in de omgeving
van ons mooie veenweidegebied. Ontdek samen de bijzonderheden van dit unieke
landschap o.l.v. IVN-natuurgidsen. Er is een pauze onderweg waar u uw zelfgebrachte
koffie/ thee e.d. kunt nuttigen.
Opgave niet nodig. Afstand:
circa 23 kilometer. Info: Anja
de Kruijf, 0297-261628.

Mijmeringen
ENERGIE
Afgelopen week stond in het teken van
de avond vier daagse. Vier dagen lang
zorgen dat je op tijd thuis bent, er vroeg
kan worden gegeten en dat er geregeld
is wie er mee gaat lopen die avond. Mijn
oudste zit in groep 5 en vanaf dan loop je
de 10 kilometer. Een pittige afstand voor
de kinderen met hun korte benen en hun
tomeloze energie waarmee ze heen en weer rennen en dus uiteindelijk meer kilometers maken dan de oorspronkelijke tien.
Participeren
Voor de kleintjes is de afspraak dat je als ouder je kind begeleidt
in de chaos van de avond vierdaagse. Vanaf groep 5 echter mogen
kinderen in groepjes van vier lopen met een ouder als begeleider.
Dit schept ruimte op allerlei vlakken. Ze hebben dan ook een leeftijd bereikt waarop ze zelf mee uitkijken, beter luisteren en met veel
plezier meelopen. Als ouder hoef je dus niet alle avonden mee, als je
het maar goed afspreekt binnen het groepje kinderen en ouders. Ik
liep op dag twee mee en vond dat helemaal geen straf. Oké, de tien
kilometer wordt niet echt in een prettig looptempo gelopen, maar de
gezelligheid overheerst. Wanneer heb je nou de tijd om met de verschillende ouders rustig te praten over van alles en nog wat? En hoe
leuk is het om je kind te zien tussen alle vriendjes en klasgenoten
en daar deelgenoot van te zijn. Toen ik op dag drie niet meeliep was
mijn zoon eigenlijk wel iets teleurgesteld. Bijzonder is het dan om te
zien dat een van de klasgenootjes van mijn zoon geen enkele avond
begeleiding had van zijn ouders.
Inzet
Van te voren kan ik op zien tegen dit soort weken. Je wordt dan even
geleefd, je agenda wordt beheerst door de kinderen en er moet wel
het een en ander geregeld worden. Wie loopt er, wie blijft er thuis bij
de niet loper en zijn er genoeg sinaasappels, pepermuntjes en zakdoeken in huis? Het hoort allemaal bij die Hollandse traditie van de
avond vierdaagse. Als kind heb ik zelf nooit meegedaan, geen idee
waarom niet eigenlijk. Maar het is zo leuk om je kinderen ervaringen
mee te geven die je zelf juist niet hebt gehad of wel hebt ervaren en
dat mee wilt geven. Op de laatste avond het inhalen van de lopers
is ook altijd een mooi festijn. Het is dan ook een prestatie om vier
avonden achter elkaar deze kilometers te maken. Dit jaar werden de
lopers weer verwend met bloemen, ijsjes, medailles, een wandeldiploma en vele snoepmedailles. De prestatie wordt daarmee extra
bijzonder gemaakt en dat is het leuke. Het leven is een feest maar je
moet wel zelf de slingers ophangen. Dus was ik blij dat ik mijn hele
familie had gevraagd om bij de finish te staan.
Feest
Alle dagen kunnen dus een feest zijn, en dat mocht ik deze week
ervaren. Het lopen was een feestje, maar in het weekend kwam ik
middenin een flashmob terecht van het nummer “Happy” van Pharrel Williams. U weet wel, die zomerhit van 2013 die iedereen wel kan
mee neuriën. Na zaterdag krijg ik het liedje niet meer uit mijn hoofd
en dat hoeft ook niet, want daar word je gewoon vrolijk van! Al die
mensen die daar aan het zingen waren en na het nummer verdween
iedereen weer tussen het winkelend publiek in. Heel bijzonder om
dat mee te mogen maken. De dag erna vierde mijn zus haar verjaardagsfeest op het strand. De voorspellingen waren niet heel positief,
maar mijn zus bleef dat wel. Zij had een beeld gevisualiseerd van
een mooie, zonnige dag met een strandpicknick en alle mensen om
haar heen die ze graag ziet. Soms moet je niet te hoge verwachtingen hebben, maar soms juist ook wel. Ondanks de regen in de ochtend togen wij tegen 12.00 richting het strand en daar aangekomen
zag ik blauwe lucht, de zon en een vrolijk tafereel van parasols, slingers en een groepjes feestvierende mensen op het strand. Wat volgde was letterlijk het beeld van mijn zus en dat is toch het mooiste
kado wat je je kunt wensen. Dat het leven een feest is, en dat je niet
altijd zelf de slingers hoeft op te hangen, soms zijn er andere mensen of omstandigheden die je erbij helpen! Toch begint het allemaal
met die positieve verwachtingen van jezelf.

Eerste huwelijksvoltrekking
een feit
Uithoorn - 7 juni 2014 vond bij Hotel Hengelsport de eerste huwelijksvoltrekking plaats. Nel en Piet van der Weijden werden per ponton met
behulp van de bootjes van Hotel Hengelsport van het gemeente huis
naar de trouwlocatie gebracht.

onze stichting gaat verder onder de naam ontwikkelingssamenGrenzeloos
investeren
onderwijs
ons doel. Wijtijfiblijven
nancieren
werking DRV.
ondanksinhet
mindereiseconomische
we
schoolprojecten
in Ecuador,
Guatemala,
Lanka,
doorgaan met ons
werk. ‘onze
kinderen’Kenia,
mogenSri
geen
kindTanvan
zania
en Nepal.
Bij sommige
scholen
komt erinmeer
bij zoals
de rekening
worden.
grenzeloos
investeren
onderwijs
is een
ons
ziekenboeg,
gezonde voeding,
schoolgeld
of microkrediet.
Met
doel. wij financieren
schoolprojecten
in ecuador,
guatemala,
onze
projecthulp
aan armoedebestrijding
kenia,
sri Lanka, dragen
tanzaniawe
enbij
nepal.
Daarmee dragen we en
bij aan
het
van de millenniumdoelen.
Meervan
overdeons
op www.sosde halen
armoedebestrijding
en aan het halen
millenniumdoederondevenen.nl
len. Meer over ons op www.sosderondevenen.nl.

Chazz
zaterdag 21 juni vanaf 15.30-22.30 uur
Stroomzicht, Westzijde 50 De Hoef
Met onder andere Colette Wickenhagen. Kom ook en geniet
van Colette, de unieke zangeres,
danseres, entertainer. Zij is een
echte jazz diva met een prachtige warme stem en een geweldige act. Zij geeft zichzelf in haar
optreden voor 100%. Colette Wickenhagen heeft een indrukwekkende carrière gemaakt zowel in
theaters als op tv, zowel in Nederland als in het buitenland. Zij
trad onder andere op in Frankrijk
en Rusland. Colette is de Grande
Dame van Chazz en heeft zich vele jaren ingezet om de muzikale
optredens van haarzelf en mede
musici goed georganiseerd te laten verlopen. Zij staat voor kwaliteit. Daarvoor verdient zij onze dank! Kom naar Chazz in de
prachtige tuin van Stroomzicht
met heel goede live optredens.
Voor een schappelijke prijs zijn
heerlijke drankjes en hapjes alsmede kleine maaltijden verkrijgbaar. Tickets in de voorverkoop 15
euro; aan de kassa 20 euro.
Voorverkoopadressen:
Boekhandel Sprey in Abcoude
Boekhandel Mondria, Mijdrecht
Drogisterij De Bree in Vinkeveen
Slijterij De Zwart in Wilnis
Alle medewerkers van Chazz zetten zich op vrijwillige basis in. De opbrengst van de dag komt geheel ten goede aan de schoolprojecten
voor de allerarmste kinderen in Guatemala, Kenia, Nepal en Tanzania.
Nel Bouwhuijzen

Agenda Vita Welzijn
Bilderdijkhof, Bilderdijkhof 1 Uithoorn, 0297-567209
www.vitawelzijnenadvies.nl
DE juni-markt: zaterdag 14 juni, 10.30-15.00 uur
Op zaterdag 14 juni zijn er kramen met leuke spulletjes, voor elk wat
wils. Kom kijken en snuffelen. Daarnaast zijn er speciale kinderactiviteiten. Bezoekers kunnen zijn op deze dag ook terecht voor een kopje koffie en een broodje.
Proefles pilates
Op maandag 23 juni, aanvang 09.00 uur, bent u welkom een proefles
pilates mee te maken. Voor informatie en aanmelding: Graciela Lezt
(06-30296504)

Rode Kruis collecteweek

Goed geschoten...
In deze column kunt u ook komen met
uw foto en tekstje. Ziet u iets leuks, zieligs, aardigs,
opvallends, geks of gevaarlijks, het geeft niet wat, maak daar
een foto van, een klein verhaaltje en stuur het op.

Bankrekening 45.91.18.994 IBAN:NL23ABNAD
t.n.v. Stichting OntwikkelingsSamenwerking De Ronde Venen
Postbus 54, 3645 ZK Vinkeveen, email: sosderondevenen@gmail.com

Open dag ‘Vleesvee
boerderijen’
Regio - Wie echt wil weten wat
voor vlees hij in de kuip heeft, is
van harte uitgenodigd om eens een
kijkje te nemen op Limousinboerderij ‘de Meierij’ op zaterdag 14 juni
van 10.00 uur tot 16.00 uur.
In de weides rond de boerderij lopen Limousin koeien, die heerlijk gezond vlees leveren en daarnaast het landschap onderhouden en het gebied het open karakter geven. ‘Iedereen wil toch in eigen streek koeien in de wei zien
en een aantrekkelijke omgeving?’
vraagt Hendrik Kreuger zich hardop af. ‘Dan moet je geen vlees en
zuivel uit het buitenland eten, maar
juist streekproducten.’ Die streekproducten worden ook nog eens
met liefde en respect voor dier en
milieu gemaakt. ‘We willen alles zo
veel mogelijk z’n natuurlijke gang
laten gaan. Daarom houden we al-

le dieren in een familiekudde, eten
ze vooral gras en we strooien geen
kunstmest,’ vertelt Hendrik. De dieren zijn gezond en hebben een sterke natuurlijke weerstand. Antibiotica en inentingen zijn dan ook overbodig. Dit resulteert in een gezond
stukje rundvlees met veel en vooral ook een echte smaak. ‘Kunstmatige toevoegingen en e-nummers
gebruiken we niet,’ vervolgt Hendrik. ‘Bij ons is vers ook echt vers!’
Natuurlijk en regionaal, dat zijn de
speerpunten. ‘Voor de afzet van het
rundvlees richten we ons vooral op
de eigen regio, want er wordt al zoveel met voedsel gesleept, zodat de
consument niet eens meer weet hoe
en waar het gemaakt is en wat er
in zit,’ zegt Hendrik Kreuger tot slot.
Limousinboerderij ‘de Meierij’, Familie Kreuger, Polderweg 6, 3634 AC
Loenersloot. www.betervlees.nl

Regio - De nationale collecteweek
van het Nederlandse Rode Kruis
vindt plaats van 15 t/m 21 juni. De
collecte is een belangrijke inkomstenbron voor het Rode Kruis. Het
Nederlandse Rode Kruis helpt mensen in nood. Wereldwijd en om de
hoek. De opbrengst van de collecte
wordt gebruikt voor sociale hulp en
noodhulp in uw eigen regio.
In Nederland doen zich gelukkig
zelden grote rampen voor. Desondanks staat het Rode Kruis altijd
paraat om direct hulp te verlenen.
In geval van een calamiteit of een
ramp, kunnen in korte tijd duizenden vrijwilligers gemobiliseerd worden. Op grote evenementen kunnen er dingen mis gaan en zijn er
mensen die Eerste Hulp nodig heb-

ben. Ook daar staan vrijwillige hulpverleners klaar. Een groot deel van
de 30.000 Rode Kruis vrijwilligers in
Nederland houdt zich bezig met sociale hulp. Dit doen zij onder andere door het inzetten van activiteiten
waarbij het bevorderen van zelfredzaamheid centraal staat. Denk hierbij aan activiteiten als een cursus
vrienden maken, huisbezoek, mantelzorgondersteuning en een telefooncirkel. Het Rode Kruis biedt ook
Bijzondere Vakanties, volledig verzorgde vakanties voor mensen met
een lichamelijke beperking en mensen die in zware of lichte mate zorg
nodig hebben.
Steun het Nederlandse Rode Kruis
alstublieft met uw gift. Alvast bedankt!
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Campagne ‘Vijf piek voor je
verfkliek’ van loopt ten einde!

Oude verfblikken
inleveren bij Multimate

Ouderavond Kindcentrum Meerwijk
JONG leren in het verkeer
Uithoorn - Op maandag avond 26
mei vond er een ouderavond plaats
met als thema JONG leren in het verkeer. Deze avond werd verzorgt door
Mia Versteegen van Onderwijs advies. De avond bestond uit voorlichting ,een enquête en een film. Maar
hoogte punt van deze avond waren
de foto’s van de kinderen van het

kindcentrum die bezig waren met
verkeers knutsels en andere verkeersactiviteiten. Deze avond had
tot doel om tips en informatie te geven over verkeersveiligheid en verkeersopvoeding van baby’s en peuters en jonge kinderen. Omdat er
steeds meer jongere verkeersslachtoffers vallen worden de ouders be-

wust gemaakt van de gevaren in het
verkeer voor hun kind maar ook, de
ouders bewust maken van hun eigen
rol in het verkeer. Een prachtig en
gevaarlijk avontuur. Kinderen willen
de wereld ontdekken en leren lopen
en fietsen. Naar buiten gaan, kijken
wat er gebeurt op straat en samen
spelen met vriendjes. Als vanzelf

gaan kinderen dan deelnemen aan
het verkeer. Een prachtig en gevaarlijk avontuur. Wat kunt U doen om
uw kind daarop voor te bereiden?
Heel simpel: ga regelmatig met baby,
peuter en kind te voet en op de fiets
het verkeer in. Praat onderweg over
wat er allemaal gebeurt. Houd rekening met wat uw kind al wel en nog
niet kan. En geef zelf consequent het
goede voorbeeld. Zo leert uw kind al
jong hoe het zich moet gedragen in
het verkeer en krijgt het een solide
basis voor veilige verkeersdeelname
als het wat ouder is.

60-jarig betaan ANBO feestelijk gevierd

Bestuurslid Hanny Kampen
Lid van Verdienste
Uiithoorn - Na de succesvolle bustocht met vrijwilligers en vele leden
op 23 mei, heeft ANBO afdeling Uithoorn/ De Kwakel de feestelijkheden rond het 60 jarig bestaan, afgesloten met een receptie. Begunstigd door schitterend weer werden op vrijdagmiddag 6 juni achter Hotel Restaurant Hengelsport
langs het Zijdelmeer relaties en leden ontvangen. Voorzitter Henk Elserman stond in zijn welkomswoord
in het kort stil bij het verleden van
deze afdeling van de ANBO (Algemene Nederlandse Bond van Ouderen). Hij memoreerde o.a. nog eens
de doelstellingen, zoals het opkomen voor de rechten van ouderen
en het bewaken en verbeteren van
hun materiële, sociale en culturele
positie. Hij bood hij de gemeente de
know how en expertise aan van de
afdeling ,om op die manier steun te
verlenen bij de overgang in de zorg
van de AWBZ naar de WMO Wet-

houder Ria Zijlstra, die de op het
laatste moment verhinderde burgemeester Oudshoorn verving ,wenste de afdeling nog veel goede jaren
toe . Zij benadrukte graag gebruik
te willen maken van de steun van de
ANBO en daarop binnenkort verder
te willen in gaan. Namens het gemeentebestuur overhandigde zij
een cheque van 500 euro.

Hoogtepunt
Vervolgens kreeg de oud-voorzitter van de ANBO Noord Holland de
heer Ten Rouwelaar het woord. Na
de 6o jarige afdeling nog vele goede
jaren toegewenst te hebben, kwam
het tot het hoogtepunt van de middag. De heer ten Rouwelaar deelde mee dat bestuurslid Hanny Kampen benoemd was tot Lid van Verdienste van de ANBO. Hij speldde haar vervolgens onder luid applaus de bijbehorende ANBO speld
op en overhandigde de oorkon-

de. Mevrouw Kampen-Bosch is al
meer dan 35 jaar lid van de ANBO
en het bestuur. Zij heeft de portefeuille Lief en Leed en stuurt in die
functie o.a. de vrijwilligers aan, bezoekt jarige leden en jubilarissen en
heeft ook nog zitting in het comité
dat de Dag van de Ouderen organiseert. Namens het afdelingsbestuur
kreeg Hanny Kampen tenslotte nog
een zeer fraai boeket. Zij bedankte
met een kort woord - Dit verrast me
totaal-,zei ze onder andere.
In informele sfeer bleven de aanwezigen, onder wie o.a. twee wethouders, raadsleden, vertegenwoordigers van de WMO-raad, bestuursleden van de afdeling ANBO
Aalsmeer , KBO Uithoorn en KBO
De Kwakel later nog een tijd gezellig bijeen.
ANBO afdeling Uithoorn /De Kwakel gaat na deze feestelijke periode
weer over tot de orde van de dag
onder leiding van het bestuur dat

Wisseling van de wacht bij
de CDA-fractie
Uithoorn - Als resultaat van de verkiezingen van woensdag 19 maart
wordt het CDA in de gemeenteraad
de komende vier jaar vertegenwoordigd door Jordy Keimes, Jaap Baak
en Nahid Bouchta. Verrassend is de
keuze van Jordy Keimes om zijn rol
als fractievoorzitter over te dragen
aan de nummer 2 op de lijst, Jaap
Baak. Jordy Keimes kiest ervoor om
zo meer tijd en ruimte te hebben
voor het leggen van contacten met
inwoners en ondernemers in Uithoorn en De Kwakel. Na zeer veel
last te hebben gehad van de laatste
regeringsdeelname van het CDA,
vooral vanwege de samenwerking
met de PVV, is er lokaal bij het CDA
afdeling Uithoorn-De Kwakel achter
de schermen hard gewerkt door de
fractie en bestuur om een eigen lokaal CDA-geluid door te laten klinken onder het motto “Betrokken |

Betrouwbaar”. De laatste gementeraadsverkiezingen is het gelukt, met
dank aan de kiezers, om op een stabiele uitslag van 3 zetels uit te komen. De komende jaren krijgt de
gemeente steeds meer taken uit te
voeren die voorheen door het rijk
werden gedaan. Hierin schuilt het
gevaar dat de gemeenteraadsleden
steeds meer worden opgeslokt door
informatie- en vergaderavonden op
het gemeentehuis. De fractie wil
voorkomen dat zij straks aan inwoners en ondernemers moeten gaan
uitleggen wat besloten is en draait
het liever om.
Bouwen
Jordy Keimes gaat verder bouwen
aan contacten met inwoners en ondernemers. De fractie wil verder
bouwen aan goede contacten met
de inwoners en ondernemers, om

hun geluid te kennen en goed mee
te laten wegen bij de noodzakelijke keuzes die moeten worden gemaakt. Jordy Keimes: “ Uit ervaring
weet ik dat het organiseren en onderhouden van zo’n netwerk veel tijd
vraagt, tijd die er vaak niet is. Omdat
ik er zelf mee aan de slag wil en dat
goed wil kunnen doen, heb ik ervoor
gekozen afstand te doen van het
fractievoorzitterschap, met de wetenschap dat deze functie bij Jaap
Baak in goede handen is.
Nieuwe fractievoorzitter
En Jaap Baak ziet kansen in zijn
nieuwe rol: “De grote uitdagingen
waar de gemeente voor staat eisen
ook een andere opstelling van de
gemeenteraad(sfractie) en college.
Meer luisteren naar en samenwerken met burgers en bedrijven. In feite splitsen we de uitdaging op: Jor-
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bestaat uit de Leden Hanny Kampen, Lief en Leed, Matthijs van der
Broek, penningmeester, Peter van
den Hoogen, secretaris, Henk van
Gelderen, vice voorzitter en Henk
Elserman, voorzitter.
dy werkt extern aan een netwerk
en ik ga binnen het bestuursapparaat werken aan een andere houding. Samen met de fractie zoeken
we een constructieve maar kritische
opstelling. Waar mogelijk werken
we samen en waar nodig uiten we
kritiek en doen we verbetervoorstellen. In het vinden van de juiste toon
en inhoud en de samenwerking met
de andere fracties schuilen vele uitdagingen.”
Wat zijn de plannen
Jordy Keimes heeft zijn eerste ideeen al op papier gezet en met een
kerngroep van actieve CDA-ers besproken. Elk kwartaal zal hij een brede fractie bijeenkomst organiseren
in aanwezigheid van CDA-raadsleden, bestuur, en daar zowel CDA-leden als andere belangstellende inwoners en ondernemers voor uitnodigen. De thema’s worden bepaald
aan de hand van de actualiteit en de
onderwerpen die voor de gemeenteraadsvergadering zijn geagendeerd. Wilt u hierbij betrokken worden, neem dan contact op met Jordy
Keimes, tel. 06-22978824 of e-mail:
keimes@uithoorn.cda.nl.

schoteld. Quizmaster Remco van
IQuizzen loodste de deelnemers
behendig door de acht vragenrondes. Na twee rondes stonden Magnificent Five en het PvdA-team
met een gelijk aantal punten aan
kop. Ik trap op mijn fietsje volgde
de koplopers op geringe afstand.
Bij het opmaken van de volgende
tussenstand had The Magnificent
Five een lichte voorsprong genomen. Herbergh 1883 behield de rode lantaarn. Na zes vragenrondes
had The Magnificent Five de voorsprong uitgebreid en stonden PvdA
en Ik trap op mijn fietsje gedeeld

tweede. Buurman en Buurman bezetten met één punt achterstand de
vierde plaats. De laatste twee vragenrondes moesten dus de doorslag geven. Vooral Herbergh 1883
deed het in deze twee rondes erg
goed. Daarmee wisten ze Klaver
Five te achterhalen waardoor beide teams met 48 punten de laatste
plaats deelden. The Magnificent
Five won nipt met 57 punten, op
de voet gevolgd door PvdA met 56
punten. Ik trap op mijn fietsje behaalde de derde plaats met 54 punten. Buurman en Buurman bleef de
laatste twee net één punt voor en

eindigde daardoor als vierde. Omdat PvdA en Magnificent Five zich
al geplaatst hadden voor de finale
schoven de nummers drie en vier
door. In de vierde ronde op 10 september as. krijgen andere teams
nog een kans zich te plaatsen voor
de finale van 5 november. Da Vinci,
Herbergh 1883 en Klaver Five hebben zich zeker nog kansen. In de
finale moeten zij het opnemen tegen de al geplaatsten The Magnificent Five, VVD-Uithoorn, PvdA-Uithoorn, Kwartje van Kok, Ik trap op
mijn fietsje en Buurman en Buurman.

gelijkertijd bij aan een beter milieu. Multimate nodigt alle inwoners uit om nog tot en met a.s. zondag hun oude verfrestanten in blikken en emmers te komen inleveren.
Pieter Dungelmann van Multimate: “Het is fantastisch dat er nu een
manier is gevonden om oude verfresten te hergebruiken. Wij dragen
deze campagne dan ook een warm
hart toe en roepen al onze klanten
op hun planken alsnog leeg te halen en zoveel mogelijk verfrestanten
te verzamelen. Hiermee hebben we
het recyclingproces van oude verf in
een keer een enorme boost gegeven.” Voor meer informatie over deze actie en de voorwaarden ga naar
www.verfkliek.nl.

R E AC T IE VA N E E N LE Z E R

E
A
C
T
I
E

V
A
N

Magnificent Five wint derde
ronde PvdA PubQuiz-competitie

Uithoorn - De derde ronde van
de PvdA PubQuiz-competitie 2014
kende opnieuw een spannend verloop met The Magnificent Five als
winnaar. Het PvdA-team eindigde
op de tweede plaats, met één punt
achterstand op de winnaars. Door
omstandigheden moest een aantal vaste teams verstek laten gaan,
maar Buurman en Buurman vulde
het ontstane gat uitstekend op. Zes
teams bonden de strijd met elkaar
aan in deze derde ronde. In een
gezellige sfeer- maar daarom niet
minder serieus - kregen de teams
weer de nodige vragen voorge-

Uithoorn - Tot en met 15 juni loopt
nog de bijzondere campagne ‘Vijf
piek voor je verfkliek’ bij Multimate Uithoorn. Klanten kunnen nog tot
en met a.s. zondag hun oude emmers en blikken met verfresten inleveren in de bouwmarkt. In ruil daarvoor ontvangen zij per blik of emmer een tegoedbon van 5 euro die
zij kunnen inwisselen bij aankoop
van nieuwe verf ter waarde van minimaal 20 euro. Reden voor de campagne was dat het sinds kort mogelijk is nieuwe verf te recyclen uit oude verfresten. Ongebruikte verfresten eindigen veelal in de schuur of
bij het afval. Klanten van Multimate
konden zo hun oude verf een nieuw
leven geven en droegen daarbij te-

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.

Moeten we dit blijven
tolereren ?
In het park bij “De Scheg”,
naast de speelplaats tegenover
de A.M. de Jonglaan, staat een
bank. Voetgangers kunnen er
op zitten, bijvoorbeeld om hun
spelende kinderen in de gaten te houden. Ernaast, onder
handbereik, staat een prullenbak. Behalve als zitbank voor
de passant wordt de bank al
jaren ook gebruikt door hangjongeren. Op hen oefent die
bank een merkwaardige aantrekkingskracht uit.
Een droge zomeravond. En ze
zitten er weer, op de bank. Op
de leuning. Rondhangend eromheen heen. Met of zonder
scooter. De dag erna kan iedereen die de bank passeert
zien dat de hangplek weer in
gebruik was. De omgeving van
de bank is een vuilnisbelt, dag
in dag uit. Het is nu eenmaal te
veel moeite om, zittend op de
bank, de hand even uit te steken naar de prullenbak. Dus
daar liggen ze weer, rondom
de bank, op het voetpad, op het
speelveld. Lege blikjes. Karton
van
junkfoodverpakkingen.
Etensresten. Rondgestrooide
chips. Papier, plastic. De mannen van het parkonderhoud
ruimen erna de troep weer op.
En de volgende dag is het weer
raak. Week in, week uit, jaar
in, jaar uit. N.B. Gemeentelijke handhavers ! Het geld van
de forse boetes voor dit soort
vervuilend gedrag ligt hier vrijwel dagelijks letterlijk op straat.
Laat de verordening geen papieren tijger blijven. Handhaaf,
deel die boetes ook eens uit.
Durf dat, misschien helpt dit.
Dan de prullenbak. Hij hangt er
net weer een paar weken. En
wordt dus wederom gemold.
Kennelijk roept zo’n schuldloze bak telkens een wonderlijk
soort agressie op. Enkele weken geleden werd de zoveelste losgerukte bak door de gemeente opgehangen. Vorige
week ging de fik er weer eens
in. Zie de foto. Er zal wel weer
een nieuwe bak worden ge-

plaatst. Maar volgende week
of volgende maand is het ding
waarschijnlijk weer gesloopt of
verbrand. En zal er dan zeker
weer een nieuw blauw exemplaar worden opgehangen. De
vijfde, zesde, zevende ? De gemeentelijke voorraad moet onuitputtelijk zijn. En de troep zal
toch telkens wel weer worden
opgeruimd door onze ijverige parkmannen in hun oranje
pakken. Dit soort verloedering
van de openbare ruimte schijnt
bij het dagelijks leven te gaan
horen.
Blijven we dit als bewoners
van ons mooie dorp accepteren ? Een idee: weg die bank,
weg die bak. Dan moet het
maar. Jammer voor de eerzame wandelaar en de begeleiders van spelende kinderen.
Geen zitplaats meer. Maar ook
geen hangplek. Weg dagelijkse troep. Dus ook weg vernielde of in de fik gestoken prullenbak. Misschien.
En tenslotte. Beste buurtregisseur. Wanneer wordt de regie
in dit docudrama over stelselmatige vervuiling, verrommeling en vernieling krachtig ter
hand genomen ? We zijn de
hoofdrolspelers, hun gedrag
en hun rotzooi inmiddels helemaal zat.
Frouk van der Galiën
(omwonende)
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Verhalenroeitocht op Botshol

De Ronde Venen - Al eens meegeweest met één van de verhalenroeitochten op Botshol ? Joke Dekker van vertelkring ‘De Schatkist’
en Elza Vis van ‘Binnenste-Buiten’
doen samen nu al voor het 6e jaar
deze speciale en unieke verhalenroeitocht in het bijzondere natuurgebied Botshol. Zij zoeken verha-

len die passen in dit stille en sfeervolle waterrijke gebied. Als je dit
een keer wilt ervaren: tussen het
riet ‘aanleggen’, je handen niet snijden aan de rietstengels, de waterlelie zien bloeien en de stem van de
verhalenvertellers die je meenemen
naar de diepte onder de waterspiegel, verhalen over de dieren en in-

secten, de bewoners rond en in de
plas……geef je dan op ! De zomeravondtocht is dit jaar op donderdag 19 juni. Halverwege leggen we
even aan bij een eiland om te genieten van een sapje en een hapje. De
verhalenvertellers wisselen van boot
en piepend knarsen de riemen en
spat het water op in de smalle vaar-

Outplacement bij ontslag goede
manier om een nieuwe baan te vinden
Uithoorn - Wie met ontslag te maken krijgt, kan veel aan outplacement hebben. Met outplacement
heeft u meer kans om sneller een
passende baan te vinden. U wordt
geadviseerd en begeleid. “Je kunt
heel kundig zijn in je vak, maar dat
wil niet zeggen dat je ook altijd handig bent in het verkopen van jezelf
op de arbeidsmarkt.
Dat is echt een vak apart” volgens
Rose-Marie Lucas van Rooskleurig
Coaching. Rooskleurig Coaching is
gespecialiseerd in een persoonlijke
begeleiding van dit traject. En dat
loont. Rose-Marie Lucas van Rooskleurig Coaching heeft als NOLOC
erkend loopbaanadviseur, coach
en sollicitatietrainer al vele mensen in de regio rond Amstelland
en De Ronde Venen begeleid in en

naar werk. Hierbij gaat het om het
verkennen van nieuwe mogelijkheden op en het actief benaderen van
de arbeidsmarkt. Ze hecht daarbij veel belang aan een persoonlijke benadering en heeft een praktische werkwijze. “Wat heb je nodig?
Wat wil je? Wat kan ik voor je betekenen? Dat zijn vragen die ik stel
aan mensen die voor een eerste gesprek bij mij komen.” Een outplacementtraject is maatwerk. “Outplacement is een goede manier om afscheid van elkaar te nemen. Bij een
bedrijfsreorganisatie of sluiting, als
er sprake is van een arbeidsconflict
of als een werknemer niet verder
komt in zijn of haar loopbaan. Maar
iedereen is anders, geen situatie is
hetzelfde. Met kennis, werkervaring en kwaliteiten zijn we er niet.
Een goede motivatie is minstens zo

belangrijk. Werkgevers willen weten waaróm iemand bij hun onderneming wil komen werken. Wat de
toegevoegde waarde van deze kandidaat is. Het moet klikken.” Nadat
er is gekozen voor een outplacementtraject, dat gemiddeld 6 tot 9
maanden duurt, maakt Rose-Marie een eerste afspraak. “We hebben het dan natuurlijk over het verwerken van het ontslag. Maar we
inventariseren ook meteen de persoonlijke en professionele situatie
en bekijken de wensen en verwachtingen ten aanzien van een nieuwe
en passende werkomgeving. Met
een positieve blik vooruit, té lang
achterom kijken helpt niet.”
In de 2e fase ligt de nadruk op zelfverkenning en (her)oriëntatie op de
arbeidsmarkt. “Het is in deze fa-

ten met de rietkragen. Je ziet en
voelt het aan álles: het is zomer !
Donderdagavond 19 juni : 19.00 u ca 20.30 u. Kosten: 9 euro pp. Afvaart:
Roeibotenverhuur Verweij, Botshol
14, 1391 HP Abcoude. Opgeven:
Joke Dekker-Booij, tel 0297-261000
of 06-10814589
se mooi om te merken dat mensen
door de opdrachten die ik hen geef
en de gesprekken die we samen
voeren een steeds duidelijker beeld
krijgen van wie ze echt zijn en van
wat echt bij hen past. Dat zorgt voor
een duidelijke focus in de zoektocht naar een nieuwe baan in een
passende werkkring.” In de 3e fase
staat het trainen van sollicitatievaardigheden centraal. “Samen gaan we
aan de slag met een werkgericht cv
en motivatiebrief, oefenen we sollicitatiegesprekken en optimaliseren
we de persoonlijke presentatie. Het
is belangrijk dat de kandidaat zichzelf goed neerzet op de arbeidsmarkt en overtuigd is van z’n eigen
mogelijkheden. Tegenwoordig vind
je eerder een nieuwe baan via netwerken en zeker ook via social media . Naar schatting wordt 70% van
alle banen vandaag de dag ingevuld
via netwerken!” Meer informatie is
te vinden op www.rooskleurigcoaching.nl of bel 06 53 13 50 15.
Zie de advertentie elders in deze
krant.

Doe mee aan het
WK Uithoorn!
Uithoorn - Wie droomt er niet
van deel te nemen aan het WK
voetbal? Op zaterdagmiddag 14
juni wordt dit mogelijk! Dan vindt
de tweede editie van het WK
Uithoorn plaats. Dit straatvoetbaltoernooi is een Oranje-feest
rondom de deelname van Nederland aan het WK in Brazilië. Iedereen mag meedoen: jongens,
meisjes, jong of oud(er). Je speelt
twee tegen twee in snelle potjes van drie minuten op een klein
veldje van 6 x 12 meter. Het team
met de meeste doelpunten wint,
maar een panna (het poorten van
je tegenstander) levert direct de
overwinning op. In het laatste half
uur spelen de beste spelers voor

de titel Panna King. Zoek vooraf iemand die met jou een team
wil vormen. Vraag bijvoorbeeld je
vriend, vriendin, vader of moeder.
Verzin ook een leuke naam voor
je team. Meld je vanaf 12.00 uur
op 14 juni bij de organisatie op
het Amstelplein. De organisatie
maakt ter plekke een competitie.
Als je wordt uitgeschakeld, kun je
voor de tweede keer inschrijven.
Wanneer en waar?
Zaterdag 14 juni van 12.0016.00 uur. Amstelplein. Bij slecht
weer kan uitgeweken worden
naar zaterdag 21 juni. Deelname is gratis. Meer informatie:
www.onsuithoorn.nl

Veiligheid en veilig wonen
Uithoorn - Op 5 en 6 juni stond de
politie Uithoorn op de winkelcentra in Uithoorn om mensen te wijzen op de mogelijkheden om de veiligheid op het gebied van veilig wonen te vergroten. Terplekke was er
de gelegenheid om de vakantieperiode door te geven en de gegevens
van een sleutelhouder. Met die gegevens kan de politie extra alert zijn
in straten waar mensen op vakantie
zijn. Ook werd aandacht gevraagd
voor Burgernet (www.burgernet.nl)
Als mensen zich aanmelden kunnen zij behulpzaam zijn wanneer er
incidenten plaatsvinden. Er wordt
dan via de telefoon, vast en/of mobiel, een bericht doorgegeven door
de politie zodat men kan helpen
uitkijken naar daders van een misdrijf, of een vermist persoon. Er was

veel belangstelling voor beide initiatieven. Mocht u ook interesse hebben kunt u zich voor Burgernet opgeven via de website www.burgernet.nl. Als u uw vakantieperiode wilt
doorgeven werkt dat als volgt.
Stuur een e-mail naar uithoornveiligwonen@amsterdam.politie.nl
waarin u ons uw adresgegevens,
de afwezigheidsperiode en een
waarschuwingsadres/sleutelhouder meldt. Gedurende uw afwezigheid zal de politie dan zoveel mogelijk uw woning in de surveillance
opnemen en eventueel controleren.
Indien hiervoor aanleiding bestaat,
bijvoorbeeld wanneer een raam of
deur openstaat, zal het door u opgegeven waarschuwingsadres worden gewaarschuwd, zodat maatregelen genomen kunnen worden.

Gezellige Zonnebloempicknick in Vrouwenakker
Regio - De Zonnebloem afdeling De Kwakel/Vrouwenakker organiseerde op 5 juni een gezellige
picknick. Dit bleek zo ongeveer de
koudste dag te zijn dit voorjaar, dus
in de tuin was echt niet te doen. Gelukkig maar dat Christa Snoek haar
ruimte beschikbaar stelde en Albert
Heijn Jos van den Berg liet ons in
zijn winkel een kar vullen met allerlei lekkers om onze gasten te verwennen. Het werd dus een heel gezellige picknick in een geweldige locatie waar het lekker warm was en
een gemoedelijke sfeer hing.

De tafels waren dit keer niet gevuld
met bloemen voor een workshop
maar met een heerlijke brunch.
De vrijwilligers van de Zonnebloem
hadden goed hun best gedaan om
alles zo mooi mogelijk te presenteren en met de hulp van Christa was
dat niet zo moeilijk deze keer. De
gasten genoten zichtbaar en al met
al was het dus helemaal niet zo vervelend dat het deze dag slecht weer
was, het kwam prima uit en bij deze
dus onze hartelijke dank aan zowel
Christa Snoek als Jos van den Berg.

Jazz, Blues en Boogie
Woogie op Chazz 2014

De Ronde Venen - Over drie weken, zaterdag 21 juni is het Chazz
time op Stroomzicht aan de Kromme Mijdrecht in De Hoef. Van 15.30
tot 22.30 uur zijn er aan de lopende band optredens van niet de minste musici. Er treden echte toppers
op zoals Lils Mackintosch, Clous
van Mechelen en Anke Angel. Lils
is onze eigen Billy Holiday en Clous
is een muzikale alleskunner, die ook
acteert en componeert. Anke Angel
is een boogiewoogie pianiste die al
spelend de blues zingt. Lils Mackintosch zingt en geeft bovendien een
masterclass, Clous speelt tenorsax
en begeleidt de masterclass op de
piano. En allebei verheugen zich op
hun samenspel. Reken er maar op
dat dat bijzonder wordt. Clous van
Mechelen was trouwens al eerder
op Chazz net als Ginger, drie elegante swingende zingende ladies,
die niet alleen een lust voor het oog
zijn, maar ook voor het oor. Zij brengen rythm & blues en jazz originals
uit de late jaren 50. Maar een absoluut hoogtepunt van Chazz 2014 is
Anke Angel, de flamboyante boogie

woogie pianiste met haar fenomenale stem. Vanaf het eerste moment
weet ze te boeien. Al pianospelend zingt ze “I am a prisoner of the
blues”. Wat een energie heeft deze
blonde engel. Laat alle fans maar
komen. En dan is er Colette Wickenhagen, onze artist in residence
met mainstream jazz. Zij treedt op
met Lils Mackintosch en ook met
Clous van Mechelen. Clous en Colette kunnen een goede sfeer ma-

ken en zullen dat ook weer doen bij
Chazz. Kom ervan genieten.
Chazz staat voor Charity Jazz. De
opbrengst gaat naar stichting OntwikkelingsSamenwerking De Ronde Venen en Stichting Mayaschool
voor onderwijs aan de allerarmste
kinderen in een aantal projectlanden. Chazz vindt plaats in de grote tuin van Stroomzicht in een ongedwongen sfeer: zitjes, hangtafels,
gemakkelijke stoelen, plekken aan
het water en plekken in het gras.
Kaarten kosten in de voorverkoop
15,- en aan de kassa 20,-; kinderen
tot 12 jaar gratis en studenten half
geld. Gratis parkeren in het weiland.
In- en uitlopen kan op elk moment.
Behalve de vitale muziek tijdens alle
mooie optredens is er heerlijk eten
en drinken.
Voorverkoopadressen:
boekhandel Sprey in Abcoude, boekhandel
Mondria in Mijdrecht, drogisterij De
Bree in Vinkeveen, slijterij De Zwart
in Wilnis. Online bestellen kan ook:
kaartjes@chazz.nl

Een nieuwe start voor galerie
in Fort aan de Drecht
Uithoorn - In maart van dit jaar was
de Galerie “Fort aan de Drecht” genoodzaakt om zijn activiteiten te
staken. Het ontbreken van subsidie was daarvan de oorzaak, een
groot verlies voor kunstminnend
Uithoorn en omgeving. Voor velen
was de Galerie in het weekend het
doel van een wandeling, terwijl ook
veel fietsers deze plek ontdekten. Er
bleek een grote behoefte te blijven
bestaan aan een expositiemogelijkheid in het mooie fort. Toch is er
een oplossing gekomen. De Stichting CREA, die creatieve cursussen
verzorgt, waarbij beeldende kunstenaars lesgeven in verschillende disciplines, zag een oplossing. In
de zomermaanden worden er geen
cursussen gegeven, zodat de ruim-

tes van CREA een mogelijkheid boden om toch exposities te organiseren. Er werd contact gezocht met
de Galerie, die immers ervaring had
op het gebied van het organiseren
van tentoonstellingen. Al snel vormde zich een Galeriegroep met leden
van de oude Galerie, enkele docenten en bestuursleden van CREA. Het
resultaat was dat in de ruimtes van
CREA door de nieuwe galeriegroep
“Het Fort deze zomer twee exposities zullen worden georganiseerd
en tevens de mogelijkheid wordt
gezocht om incidenteel ook weekendpresentaties te laten plaats vinden Op vrijdag 13 juni zal de eerste
expositie worden geopend door de
wethouder die Kunst en Cultuur in
haar pakket heeft, mevr. Ria Zijlstra.

Daarna is de nieuwe galerie dan
geopend voor publiek iedere vrijdag, zaterdag en zondag van 12.00
- 17.00 uur. Deze eerste tentoonstelling toont werk van kunstenaars die
les geven bij de Stichting CREA. Zo
zijn er schilderijen te zien van Piet
Reekers, Ella de Nijs en Arlet Ybema, foto’s van Mariëtte Beenen, keramiek van Martina Dielen, sieraden
van Marleen van de Kraats, terwijl
Gerard van Hulzen zijn beeldhouwwerk ten toon stelt in zijn eigen atelier naast de nieuwe galerie. Het Fort
aan de Drecht houdt zo zijn cultuurfunctie, die we in Uithoorn moeten
blijven koesteren. De nieuwe galerie
“HET FORT” als activiteit van CREA
wil daar een belangrijke bijdrage
aan leveren.
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40e Avondvierdaagse voor
Basisschool De Kwikstaart!
Uithoorn - Het is volbracht! De 40e
editie van de Avondvierdaagse zit
erop, de kinderen hebben 20 of zelfs
40 kilometer in de benen zitten! En
wat waren de weergoden de wandelaars gunstig gezind. Op een enkele verdwaalde spetter na, hebben
ze het hele wandelfestijn droog uit
kunnen lopen. Woensdag werd er
op tijd en dankzij de verkeersregelaars veilig vertrokken van het terrein van de Legmeervogels. Er was
slecht weer voorspeld, dus mensen
gingen getooid met paraplu’s en regenponcho’s goed voorbereid op
pad. Gelukkig hebben ze deze attributen bijna niet nodig gehad, want
de regen zette later dan gepland in
waardoor de 5 kilometer wandelaars
droog zijn overgekomen en voor de
mensen van de lange afstand was
er alleen aan het einde van de route
wat nattigheid.
Finaledag
En dan de finaledag! Overdag regende het zo nu en dan behoorlijk
en er stond een fikse wind. En alsof
het zo heeft moeten zijn werd het in
de loop van de middag droog, ging
de wind rond zes uur liggen en brak
zelfs de zon heerlijk door! Basisschool De Kwikstaart had voor zijn
wandelende leerlingen een verrassing voorbereid. Naast het gebouw

van KnA muziekvereniging aan het
Legmeerplein werd een stop ingelast waar de kinderen werden opgewacht door een groot aantal leerkrachten en de OV leden van de
Avondvierdaagse commissie van de
school. De leerkrachten reikten daar
samen met de contactouders de felbegeerde wandelmedailles en wandeldiploma’s uit! En om er een extra groot feest van te maken werden
de kinderen getrakteerd op een optreden van het Twirlteam, waren er
voor ieder kind twee heerlijke ijsjes
beschikbaar gesteld en kreeg iedere wandelaar een prachtige oranje roos! De 5 kilometer wandelaars
wachtten hier op de 10 kilometergroep en vervolgens werd er als één
groep met de aanwezige leerkrachten terug naar sportpark De Randhoorn gewandeld met het dweilorkest van de muziekvereniging voorop, waardoor het geheel een extra
feestelijk tintje kreeg!
Eenmaal aangekomen bij het terrein van de Legmeervogels werden
de kinderen opgewacht door enthousiaste familieleden en vrienden
door wie ze veelal werden beloond
met wat lekkers en/of bloemen! Er
kan terug gekeken worden op een
in alle opzichten zeer geslaagde 40e
editie van de Avondvierdaagse voor
Basisschool De Kwikstaart!

Duivensport “pv Rond de
Amstel”
Regio - Zaterdag 7 juni werden er
twee vluchten gevlogen door de
postduiven uit onze regio. De eerste vlucht was de tweede dagfondvlucht. Hiervoor moesten de duiven
vertrekken vanuit het Franse Salbris.
Dit is voor onze regio gem. 572 km.
vliegen. Het werd voor veel duiven
een moeillijk karwei. Maar niet voor
de “590” en de “211” van Leo v.d.
Sluis uit Uithoorn. Deze twee duivinnen hebben samen 10 jaar vliegervaring en dat kwam de dames
j.l. zaterdag met moeilijke omstandigheden goed van pas. Ze werden
om 06:45 uur gelost en landde om
13:32 uur bij Leo op z’n hok. Ze hadden een snelheid gemaakt van 1404
m. p/min. dat komt overeen met 84
km. p/uur.
In Rayon F werden ze 6e en 7e van
1087 duiven. Over geheel NoordHolland 55e en 56e van 5155 duiven.
Tweede op deze vlucht werd Hennie Pothuizen uit Vinkeveen. Derde
werd Peter Bosse uit Uithoorn.
De tweede vucht was de finale van
de Vitesse vluchten, de 7e wedstrijd
van deze competitie werd gewonnen door Peter Bosse, gevolgd door
Ali Khodair uit Aalsmeer.
Deze beide kemphanen hebben deze Vitesse competitie gestreden op
het scherpst van de snede. Het werd
uiteindelijk Ali die kampioen werd

met slechts 9 punten voorsprong op
Peter.
Derde in deze competitie werd Hans
Half uit Amstelhoek.
Aangewezen Vitesse kampioen
werd Ron den Boer, voor Ton Duivenvoorde. Hier werd Ali Khodair
derde.
Vitesse duifkampioen werd de “478”
van Ton Duivenvoorde. Deze jaarling doffer wist zich knap op al de
7 vluchten in de prijzen te vliegen.
Uitslag Salbris:
01. Leo v.d. Sluis, Uithoorn
02. Hennie Pothuizen, Vinkeveen
03. Peter Bosse, Uithoorn
04. Hans Half, Amstelhoek
05. Theo Kuylenburg, Amstelhoek
06. Ton Duivenvoorde, De Hoef
07. Piet van Schaik, Uithoorn
08. Ron den Boer, Uithoorn
09. Rob v.d. Wal, Mijdrecht
10. Harry Hendriks, Vinkeveen
Uitslag Quievrain
01. Peter Bosse, Uithoorn
02. Ali Khodair, Aalsmeer
03. Hans Half, Amstelhoek
04. Ton Duivenvoorde, De Hoef
05. Theo Kuylenburg, Amstelhoek
06. Ron den Boer, Uithoorn
07. Darek Jachowski, Mijdrecht
08. Martin Bosse, Uithoorn
09. Hennie Pothuizen, Vinkeveen
10. Martin v.d. Hoort, Uithoorn

podiumplaatsen voor
UWTC veteranen

De Groengroep organiseert
een Rondje Zijdelmeer
Regio - Op dinsdagavond 17 juni organiseert de Groengroep een
wandeling rond het Zijdelmeer.
Walter Busse van de Groengroep
leidt u dan rond langs een zijtak van
de voormalige veenrivier de Amstel. Eerst vertelt hij over de historie
van het Zijdelmeer en het oude Uit-

hoorn. Daarna wandelen we eerst
door de Zijdelse zomp, een heel natuurlijk stuk moerasbos met veel
ruigte kruiden. Je krijgt hier echt
een beetje een” oer gevoel “, en je
krijgt een goed gevoel hoe de begroeiing in het natte West-Nederland vroeger was. Vervolgens lo-

pen we langs de mooiste berm van
Uithoorn met veel mooie bloeiende planten in alle kleuren inclusief
2 soorten bloeiende orchideeën. En
dan langs de zuidrand weer terug
langs de brede rietkragen met zijn
vele rietvogels richting het gemeentehuis. Over dit oude landschap met

zijn bijbehorende planten is veel te
vertellen. Laat u 17 juni verrassen
door de verhalen en loop voortaan
met een andere bril langs dit mooie
stukje Uithoorn. Datum: dinsdag 17
juni. Vertrek: 19.00 uur Gemeentehuis Uithoorn. Duur: ongeveer 2 uur.
Aanmelden niet nodig.

Zaterdag a.s. grandioze Dance uitvoering KDO-DAG
De Kwakel - Zaterdag 14 juni a.s.
is het weer zover! Van 14.00 - 15.00
uur vindt weer de jaarlijkse danceuitvoering van KDO-DAG plaats in
de tot dance zaal ongebouwde grote zaal van KDO. Tijdens deze uit-

voering laten 5 dancegroepen van
KDO-DAG zien wat zij het afgelopen seizoen hebben geleerd.
Er is een grote variatie aan dansen
te zien deze middag. De meisjes
vanaf 4 jaar dansen op vrolijke kin-

dermuziek. Afhankelijk van de leeftijd worden de dansen steeds stoerder en ingewikkelder. Streetdance,
Hip-Hop e.d. staan op het programma. Een echte Dance–Choreo wordt
uitgevoerd door de meiden van het

voortgezet onderwijs. Twijfel je nog
of je volgend seizoen wil gaan dansen, kom dan bij de uitvoering kijken en beslis daarna of dit is wat je
zoekt.
Tijdens de uitvoering wordt er ook
een demonstratie gegeven van een
nieuwe Bodyshape-les die vanaf het
nieuwe seizoen op dinsdagavond bij
KDO-DAG wordt gegeven.
Vanaf 13.30 uur is de sporthal van
KDO aan de Vuurlijn in De Kwakel geopend voor publiek en iedereen is welkom. De toegangsprijs
bedraagt 2, - voor volwassenen en
1, - voor kinderen t/m 12 jaar. Alle dansers zijn erg enthousiast om
een mooie show voor u neer te zetten! Voor nadere informatie kijk op
www.kdo.nl, mail naar kdodag@
hotmail.nl

Regio - Maandag 9 juni is het district kampioenschap van Noord
Holland verreden in de Wijde Wormer. Bij de veteranen 50+ en 60+
stonden de UWTC renners Ben De
Bruin, Rene Wiebes en Guus Zantingh aan de start. Vanaf het startschot werd er volop gedemarreerd,
maar het duurde tot 6 ronden voor
het einde alvorens er een kopgroep
van 6 renners ontstond met daarbij
5 veteranen 50+ en 1 veteraan 60+.
De kopgroep werd niet meer achterhaald.
Bij de 50+ werd de wedstrijd gewonnen door Erwin Kistemaker
(Diemen), Rene Wiebes (Mijdrecht)
eindigde als 10e. Bij de 60+ veteranen won Bert Bakker( Zaandam)
voor Guus Zantingh (Mijdrecht) en
als 3e finishte Ben de Bruin (Uithoorn).
Bij de junioren stonden Koen de
Best, Franklin Wessels en Jaron Berends aan start. De overmacht van
de Viking renners was hier groot.
Franklin was de eerste NIET Vikingrenner op plaats 8. Koen eindigde
op plaats 13.
Bij het DK voor meisjes stonden ze
met 46 nieuwelingen aan de start,
Lorena eindigde op de 9e plek.

NK jeugd 2014
Op 8 juni stonden 2 UWTC jeugdrenners aan de start in Philippine (Zeeuws Vlaanderen) waar onder subtropische omstandigheden het NK jeugd werd verreden.
Dat betekende grote pelotons met
65 of 75 renners aan de start. Dat
is het dubbele van andere wedstrijden. Het parcours ging grotendeels
over smalle weggetjes rondom het
dorp. Daardoor was het moeilijk
om naar voren in het grote peloton te rijden. Over de brede dorpstraat sprintte vervolgens iedereen
om een paar plaatjes naar voren te
schuiven. Wegrijden was daarbij onmogelijk omdat iedereen die roodwit-blauwe trui in de wacht wil slepen. Eric Looij (cat. 6) wist zich goed
voorin te handhaven maar zat in
de laatste bocht achter een valpartij. Hierdoor kon hij niet meesprinten en moest hij genoegen nemen
met een 19e plaats. Stijn Ruijter (cat.
7) had een ongelukkige start omdat
er voor hem een valpartij was. Vervolgens lukte het niet om in het gedrang naar voren te rijden. Uiteindelijk moest hij genoegen nemen met
een 51 plaats. Voor beide UWTC-ers
een leerzame ervaring.
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Brandveilig WK 2014
De Ronde Venen - In aanloop naar het WK wijst brandweer Veiligheidsregio Utrecht bewoners op het belang van
brandveiligheid. Brandweer Veiligheidsregio Utrecht, waar
ook de brandweerkorpsen van gemeente De Ronde Venen onder vallen, verspreidt placemats onder bewoners.
De verwachting is dat er gezamenlijk naar de wedstrijden
wordt gekeken, waarbij ook zal worden gebarbecued. Op
niet teveel versiering
op
de placematsHang
en op www.vrubrandweer.nl
vinden bewoners

3.

één punt. Brand grijpt snel
om zich heen

allerlei tips voor een brandveilig WK. Bijvoorbeeld over het
ophangen van materiaal (hoog genoeg en vrij van warmtebronnen). Ook staat er beschreven hoe een brandproef
moet worden uitgevoerd. De proef toont aan of het materiaal voldoet aan de eisen aan brandveilige versieringen.

van de 26 Utrechtse gemeenten op
het gebied van brandweerzorg, (gemeentelijke) crisisbeheersing en geneeskundige hulpverlening. De VRU coördineert de veiligheid van alle inwoners
in de provincie Utrecht.

Veiligheidsregio Utrecht
Barbecue
nooit
insamenwerkingsverband
huis!
De Veiligheidsregio
Utrecht
is een

De placemats
zijn altijd
vanaf vandaag
te vinden
bij alle slagers,
Gebruik
een druk
regelaar
bij het gemeentehuis en bij de brandweerpost.

9.

6.

U loopt dan het gevaar op
koolmonoxidevergiftiging

tussen gasfles en gasapparaat. De vereiste gasdruk staat op het typeplaatje van
het apparaat. Vervang drukregelaars om de vijf jaar

Een elftal tips om het WK op een (brand)veilige manier te vieren:

1.

3.

Goede versiering is niet gemakkelijk ontvlambaar. Dit staat vermeld
op de verpakking. Doe de
brandproef bij twijfel

6.

Hang niet teveel versiering op
één punt. Brand grijpt snel
om zich heen

4.

7.

9.

Barbecue nooit in huis!
U loopt dan het gevaar op
koolmonoxidevergiftiging

Gebruik alleen goedgekeurde
Gebruik houtskool of briketten
elektrische verlichting. Controleer
als brandstof. Briketten zijn veivoor het gebruik of de bedrading
liger omdat ze geen vonken
Gebruik alleen goedgekeurde
proef
Gebruik houtskool of briketten
brand niet is beschadigd en rol kabelveroorzaken
elektrische verlichting. Controleer
als brandstof. Briketten zijn veihaspels helemaal af
voor het gebruik of de bedrading
liger omdat ze geen vonken
niet is beschadigd en rol kabelü
x
veroorzaken

4.

1.

en
met de
buurt
e

haspels helemaal af

8.

3.

7.

Gebruik altijd een drukregelaar
tussen gasfles en gasapparaat. De vereiste gasdruk staat op het typeplaatje van
het apparaat. Vervang drukregelaars om de vijf jaar

10.

Brandwond? Eerst water,
de rest komt later!

10.

6.

Brandwond? Eerst water,
de rest komt later!

11.

Goede versiering is niet gemakHang niet teveel versiering op
Barbecue nooit in huis!
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van
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van een ander!!
brandproef bij twijfel

5.

4.

7.

Voor meer informatie: Kijk op www.vrubrandweer.nl
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Gebruik alleen goedgekeurde
opJDwww.vrubrandweer.nl
Springschans
naar finale in Zeist
elektrische verlichting. Controleer
voor het gebruik of de bedrading
niet is beschadigd en rol kabelx
haspels helemaal af

Uithoorn - Op woensdag 4 juni speelden de jongens D van De
Springschans de districtsfinale van
het schoolvoetbal. Groep 8 was voor
vier dagen op schoolkamp in het
Brabantse Ommel. De unieke kans
om voetbalkampioen van west 1
(heel Noord-Holland) te worden laat
je echter niet schieten. In alle vroegte vertrok daarom een aantal ouders naar Ommel om de spelers op
te halen. Geluk bij een ongeluk was
dat de finale gespeeld werd op de
velden van Legmeervogels. Eigenlijk was dus sprake van een soort
van thuiswedstrijd. De twee poulewedstrijden werden gewonnen met
respectievelijk 1-0 en 2-0. Voor al de
eerste wedstrijd was spannend. De
sterke tegenstander, met daarin een
groot voetbaltalent, zorgde voor veel

mooi genomen corner werd de 1-0
binnengekopt.

tegenstand. Na de 1-0 voorsprong
probeerde de tegenpartij even om
met twaalf spelers het tij te keren.
De oplettende assistent scheidsrechter greep echter al vrij snel in.
Toen een tegenstander zich niet kon
beheersen en met rood moest vertrekken was de weerstand gebroken en kon de Springschans de
wedstrijd eenvoudig uitspelen.

ü

Technisch
De tweede wedstrijd was tegen een
technisch heel goed spelend team,
vol kleine behendige rasvoetballertjes. Het fysieke overwicht wisten onze jongens echter knap uit
te buiten en de wedstrijd werd, mede dankzij een goed genomen strafschop, gegeven nadat Simon na een
passeeractie langs vijf tegenstan-

2.

ders binnen de lijnen van het strafschopgebied gevloerd was, met 2-0
gewonnen. De kruisfinale werd heel
geconcentreerd gestart. Tegenstander de Driemaster speelde echt heel
goed. Soms was het voor de Springschans even billenknijpen, maar
twee heel snel uitgevoerde counters
zorgden al voor rust voor een 2-0
voorsprong. De tweede helft werd,
om krachten te sparen, even wat
gas teruggenomen. Zonder de concentratie te verliezen, wat op zich al
een knappe prestatie is voor jongens van elf, twaalf jaar oud. Doelman Jelle kwam dus niet in gevaar.
De start van de finale was indrukwekkend. De twee teams kwamen
in twee rijen , als was het een finale
om de echte KNVB-beker of Champions Leage, naast elkaar, achter de
drie mannen die de wedstrijd moesten gaan leiden, het veld opgelopen.
Kippenvel voor de toeschouwers en
bleke bekkies bij de spelers. Gelukkig kregen onze jongens de spanning heel snel onder controle. En
dat was maar goed ook, want onze
tegenstander was dezelfde sterke
opponent als in de openingswedstrijd. Het werd opnieuw een zeer
spannende strijd. Onze tegenstanders was getergd en wilde de nederlaag van de eerste wedstrijd, nu
het er echt om ging, snel goedmaken. Gelukkig lukte dat niet. Uit een

Bij het versieren van straten en
buurten, moet u rekening houden met de
bereikbaarheid van uw straat of buurt
voor brandweer en ambulance

Legmeervogels C4
Kampioen
Uithoorn - Na een spannend seizoen zijn
de mannen van de zaterdag C4 op de laatste
speeldag niet meer in te halen door de andere teams. Het was een raar seizoen waar
veel gebeurde, spelers vielen af, nieuwe spelers kwamen erbij maar elke week stond er
een team dat wilde voetballen en winnen.
Het begon wat twijfelend en net voor de winterstop stonden ze na een paar gelijke spellen en twee verliespartijen op een 6e plek.
Daarna werd er stede beter gespeeld! Minder werd er geschoven en met maar 23 tegengoals stond de verdediging als een huis!

Ook kwam de koppositie elke week dichterbij. Met nog drie speeldagen werd er overtuigd uit gewonnen van de koploper en namen de mannen van de C4 de eerste plaats
over. Deze werd niet meer uit handen gegeven. Dikke complimenten voor teammanager Dick die elke week de boel weer op orde kreeg en ook een megacompliment voor
Trainer Fred!! Die elke week de mannen weer
van alles over het voetbalspelletje wist bij te
brengen met zijn tomeloze enthousiasme! Al
met al terechte KAMPIOENEN! C4 gefeliciteerd en jullie hebben het dik verdiend!

Fraai
Een heel fraaie goal die gevolgd
werd door een spervuur van aanvallen op het doel van doelman Jelle. De jongens van de Springschans
vochten als leeuwen. Zoals ook in
de voorgaande wedstrijden werd op
zeer sportieve wijze, als team gevochten voor elke bal en elke meter.
Gek werd de tegenstander van zoveel druk. Speelden ze een speler uit
dan stond alweer een volgende klaar
om de bal af te pakken en de counter in te zetten. Het publiek genoot
en kon opgelucht juichen na het
laatste fluitsignaal van de scheidsrechter. SPRINGSCHANS JD1 kampioen van Noord-Holland en geplaatst voor de finale op het KNVBsportcentrum in Zeist. De jongens
en hun begeleiders worden op 25 juni opgehaald door een bus van de
KNVB. Supporters zullen eigen vervoer moeten regelen. Of er moet natuurlijk een sponsor opstaan die een
supporters-bus regelt voor de landelijke finale van het door supermarktketen AH gesponsorde KNVB
schoolvoetbaltoernooi. Na de prijsuitreiking werden de jongens weer
naar het Brabantse Ommel gebracht
om hun schoolkamp voort te zetten.
Ze werden daar door hun klasgenoten als ware helden onthaald. Het
schoolkamp kon niet meer stuk met
zoveel helden in hun midden.

5.

Houd vluchtwegen vrij

Gebruik houtskool of briketten
Spetterend
als brandstof.begin
Briketten zijn veiZomerbridge
liger omdat ze geen vonken
De Legmeer
veroorzaken

Uithoorn - Kwam het door de regen
buiten of door de geweldige nieuwe accommodatie, het zomerbridge
ging met maarliefst dertig paren opvallend van start.
De wijn voor de beste spelers in de
A- lijn was voor Gerda Schavemaker & Jaap Kenter die met 60,94%
hier de hoogste score behaalden.
Ben ten Brink, weer herenigd met
z’n maatje Jan Bronkhorst, was
hierdoor kennelijk zo geïnspireerd
dat ze keurig tweede werden met
een totaal van 58,26% en konden
zo ook aan de drank. Cobie Bruine de Bruin vormde met Cora de
Vroom een sterk gelegenheidskoppel en dat resulteerde in een derde plek met 57,57%. Ruud Lesmeister & Cees Bergkamp moesten met
54,93% als vierde toch wat toegeven
en dat gold ook voor Jan Egbers &
Joop van Delft die 53,19% ophaalden maar zo toch nog negen paren
achter zich lieten.
In de B- lijn kwamen zestien paren aan de bak en Ria Wezenberg
verraste vriend en vijand door met

grote steun van Corrie Olijhoek met
63,69% eerste te worden. Elisabeth
van den Berg trok met haar nieuwe Legmeer partner Ineke Hilliard
ten strijde en de dames deden het
uitstekend als tweede met 61,61%.
Good old Lous Bakker liet met Hans
Elias zien dat je tot op hoge leeftijd nog uitstekend met bridge kunt
meekomen, ze werden knap derde met 57,14%. Cor Hendrix verruilde voor het bridgen De Kwakel
voor Uithoorn en scoorde met Wim
Röling een mooie vierde plek met
54,76%. Ook voor Map Kleingeld &
Mieke Peeters werd het een goede avond door vijfde te worden met
53,59%.
Het zomerbridge wordt gespeeld in
Dans & Party Centrum Colijn aan
de Industrieweg 20 te Uithoorn en
loopt door tot en met 27 augustus.
Inschrijven kan per E- mail: gerdaschavemaker@live.nl, per telefoon 0297 567458 of tussen 19.15 en
19.30 uur in de zaal. De aanvang is
om 19.45 uur en de kosten bedragen 6 euro per paar.

8.

Gebruik bij het aanmaken van
de barbecue speciale
aanmaakblokjes
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Open Dag 14 juni
Het VerkeersCollege
Mijdrecht - Zaterdag 14 juni staat
houdt het Verkeers College, Diamant 6 ( naast het Veenlanden Colleg) in Mijdrecht open dag. Er staat
tussen 10.00 en 16.00 uur een hapje
en drankje voor u klaar!
Ook “oud” leerlingen zijn van harte welkom om nog eens na te praten of vrienden of vriendinnen meenemen om de rijschool te laten zien.
Op deze dag worden o.a. De nieuwe Lesmethode V-RIS gepresenteerd. Deze nieuwe lesmethode,
waarmee deze rijschool sinds vorige
jaar werkt hebben ze voor alle rijop-

leidingen ingezet en sluit helemaal
aan bij deze tijd van opleiden. Het
Slagingspercentage is door deze
methode met 15 % gestegen het afgelopen jaar. (rijsimulator / praktijklesboek / vorderingenkaart / leergangen / leerstijltest / camera lesauto / instructiefilms op de website,
enz …). Ook kunt u rijtesten op onze verschillende lesvoertuigen doen
(Motor / Bromfiets / Auto), met onze Rij-simulator rijden, info over code 95 en het nieuwe motorrijbewijs
inwinnen. Ze hebben voor deze dag
speciale Actiepakketten met een
Gratis Slipcursus .

Coach4you ook in
Uithoorn
Uithoorn - Coach4you is een project van Gilde Nederland. Het draait
al in zo’n 15 gemeentes waaronder
in De Ronde Venen. Het is een mentorproject voor kwetsbare kinderen die ondersteuning kunnen gebruiken bij de overgang van basisschool naar middelbare school. Een
vrijwillige coach ondersteunt de tiener vanaf het eind van groep 8 tot,
zonodig, de kerstvakantie in het 2e
jaar. Het is laagdrempelige ondersteuning waar geen zorgindicatie
voor nodig is. DUS! (D66 en GroenLinks) was van mening dat dit project een toevoeging zou zijn voor
Uithoorn. DUS! is op zoek gegaan
naar een groep vrijwilligers om dit
op zich te gaan nemen. En dat is gelukt. Een projectgroep is op dit moment druk bezig met het opstarten
van coach4you in Uithoorn. Inmid-

dels zijn er al wat leerlingen aangemeld door de scholen. Ook zijn er
nu een aantal vrijwillige coaches.
Maar Coach4you Uithoorn is nog
op zoek naar coaches! Wil jij je inzetten als coach? Heb je minimaal
HBO niveau en genoeg levenservaring? Wil jij je minimaal een keer
per week voor 18 maanden inzetten voor een tiener? Lijkt het je leuk
om opgeleid te worden tot coach?
Als coach word je ondersteund door
de projectgroep, door Gilde Nederland en middels intervisie door de
andere coaches. Neem dan contact op via C4Yuithoorn@gmail.com
of tel:0647082581. Coach4you Uithoorn is ook nog op zoek naar financiers! Wilt u dit project financieel ondersteunen? Neemt u dan
contact op met Bart Top, tel: 0651669123.

Open tuinen weekend
Uithoorn - Juni is de open tuinen
maand door heel Nederland zullen
er privé tuinen open staan voor bezoek. Landelijk geeft Groei&Bloei
de hele week aandacht aan de tuin.
Geen overbodige luxe nu er veel
tuinen veranderen in steen en het
groen minder wordt. Op 14 juni zal
Prinses Beatrix in Delft de start geven voor deze week. Samen met
kinderen zal zij een “Tegel eruit en
een plant erin” voordoen. Misschien
ook een idee voor u?

harde en eetbare bomen en planten te vinden zijn, verzameld in de
berggebieden in India/Birma waaronder winterharde Bananen en Palmen en sinaasappelsoorten en nog
veel meer.
Ook het klein-fruit is aanwezig in
meer dan 25 soorten evenals een
verzameling van bijzondere Hydrangea’s (Hortensia’s) en zomerbloeiende bolgewassen. De eigenaren
willen er graag over vertellen want
het is hun hobby.

Wij in Aalsmeer en Uithoorn hebben weer 20 mooie tuinen gevonden waarvan veel voor het eerst
mee doen. De variatie is groot. Rotstuinen een Lathyrus tuin met meer
dan 40 soorten in de mooiste kleuren ook potten met laagblijvende
soorten en grote tuinen die om hun
aanleg heel bijzonder zijn en de bijzondere bomen. Ook de moestuin
krijgt dit jaar aandacht. Zo is er de
kas waar groenten wordt geteeld
voor de voedselbank maar ook een
moestuin waar niet alleen de nieuwe soorten (kool/sla/peulen/kruiden etc. en meer dan 25 soorten
aardbeien) biologisch worden geteeld en dat alles op een locatie die
uniek is en bij velen onbekend!
Dat geldt ook voor de tuin waar veel
nog onbekende maar wel winter-

Openingstijden
Zaterdag 21 juni van 10.00 uur tot
17.00 uur. Zondag 22 juni van 10.00
uur tot16.00 uur. De startadressen
waar een route boekje met daarin de gegevens van alle tuinen en
een plattegrond zijn te koop voor 2
euro bij: W.van Doorn Achterweg 13
1424PN De Kwakel; Wellantcollege
(J.Ruesink) Linnaeuslaan 12, 1431
JV bij de paardenstal; Ook de stand
van de afdeling met info is daar te
vinden.
Wij willen de boekjes ook in de
voorverkoop aanbieden bij Fam Hogendoorn (Inner Art) Zorgboerderij Vuurlijn 36 1424 ns De Kwakel.
Monfleurique de bloemenkiosk op
het Raadhuisplein in het centrum
van Aalsmeer; VVV Aalsmeer/Boekhuis Zijdstraat 12 Aalsmeer.

Repair Café Uithoorn
wordt vervolgd
Uithoorn - Elke 1e en 3e woensdagmiddag in de maand kunnen
inwoners bij Repair Café Uithoorn
(RCU) laten onderzoeken of het
door hen meegenomen huishoudelijk apparaat nog gerepareerd kan
worden. Locatie ‘t Buurtnest te Uithoorn, aan de Arthur van Schendellaan 59, 1422LB.
De eerstvolgende zitting is op 18 juni en dan nog 2 juli. Er is geen Repair Café in verband met sluiting
van ‘t Buurtnest op 16 juli, 23 en
30 juli en 6 augustus. Op 20 augustus (3e wo van de maand) wordt het
nieuwe seizoen ingeluid.
Tussen 13.00 uur en 16.00 uur zijn
diverse vakkundige medewerkers
aanwezig om koffiezetapparatuur,
kunstwerken, fietsen, truien, BlueRay spelers, laptops, om maar enkele te noemen, zo mogelijk te repareren. Niet zelden gaan ze met
de eigenaar weer in betere staat de
deur uit. Kan het niet gerepareerd
worden, dan heeft de bezoeker vaak
toch een leuke middag beleefd! Dit
blijkt ook uit de vrijwillige bijdragen

die in de fooienpot worden achtergelaten. Voldoende gereedschap en
materialen zijn aanwezig of worden eerst door eigenaren aangeschaft en dan gebruikt (voeding, zekering, aandrijfriempjes, fietsbanden). Ook de medewerkers beleven veel gezelligheid en er worden
na afloop ideeën uitgewisseld over
verdere voortgang en uitbreiding
van de faciliteiten. Een aantal bezoekers heeft zich ook aangemeld
om ook te willen gaan meehelpen,
het ’zien doen’ maakt veel mensen
enthousiast! De locatie ‘t Buurtnest
is een fijne omgeving en de samenwerking met de beheerder is perfect. Contacten zijn er met stichting
Ceres, Morgenster van de stichting Ons Tweede Thuis, de Praktijkschool Uithoorn en het buurtsteunpunt Legmeer. Repair Café Uithoorn
kan in de toekomst mogelijk ook op
andere plekken in Uithoorn gerealiseerd worden. Nadere inlichtingen
zijn te vinden op www.repaircafe.nl
en www.facebook.com/RepairCafeUithoorn.

Vooraan in het orkest;
de dwarsfluit
In de rubriek ‘Miranda Endhoven
interviewt’ gaat het deze week
over de saxofoon. Ik interview Esther Taanman, zij is 10 jaar geleden begonnen met saxofoon spelen en speelt nu zo’n 7 jaar bij het
harmonieorkest van Muziekvereniging KnA.
Saxofoons zijn er in meerdere
maten en soorten. Van klein naar
groot: sopraan-, alt-, tenor- en de
baritonsaxofoon. In het harmonieorkest van KnA kunt u deze
vier saxofoons zien. De speelwijze
van de verschillende saxofoons
zijn hetzelfde. Bij de saxofoon
wordt er op een riet gespeeld.
Het lastige van op een riet spelen
is om de noot zuiver te krijgen. Je
moet je lippen op een goede manier aanspannen om lang mooie
noten te spelen. Met de spanning
van de lippen kan je de noot zuiver krijgen. Als de noot te laag is
moet je iets meer druk geven met
je lippen, maar als je noot juist te
hoog is moet je iets minder druk
geven. Als je de lipspanning goed

hebt scheelt het ook met blazen,
dit gaat een stuk gemakkelijker.
“De grepen zijn gemakkelijk. Ik
heb zelf dwarsfluit gespeeld en
de grepen van de saxofoon zijn
precies hetzelfde, net als de grepen van de blokfluit. Dat kan iedereen!”, zegt Esther. Bekende
saxofonisten zijn Candy Dulfer
en Johan van der Linden. “Jazz is
een erg mooi muziekgenre voor
de saxofoon, ik kan het zelf niet
zo goed. Maar om naar te luisteren vind ik het fantastisch.”, aldus
Esther.

Er komt in de Wilnisse Bovenlanden nieuwe natuur als verbinding met andere natuurgebieden in de regio. Bewoners, agrarische ondernemers en instanties
zijn drie jaar bezig geweest met
overleggen. Met het oog op de
veranderingen hebben gedurende vier seizoenen Hunnie-avonturen in De Bovenlanden plaats
gevonden. Wanneer de veranderingen hun beslag krijgen en de
routing voor recreanten gerealiseerd gaat worden is nog onduidelijk. Wel is de Hunnie-aanpak
onlangs genomineerd voor een
designprijs.
De polderavonturen hadden een
begin en/of einde op zorgboerderij Amstelkade aan De Kromme Mijdrecht. Daar zijn de gebruikte attributen sinds kort opgesteld in een grote vitrinekast:
de huidboten, de hengels voor
het vliegvissen, de waadpakken
enz. De ontwerpers van Hunnie
hebben met de polderavonturen
de mogelijkheden van het gebied
laten zien. Je kunt er veel meer
dan wandelen en vogelen, na-

melijk vliegvissen, varen, de kleiput in en polderwaden of overleven. Tijdens de Hunnie-avonturen konden liefhebbers De Bovenlanden beter leren kennen en
ervan genieten. Zie www.hunnie.nu. In het weiland achter Amstelkade is het veldlokaal met de
eeuwenoude veeneik en een robuuste tafel die de ontstaansgeschiedenis van het landschap in
tijdbalken laat zien. In de Bovenlandenbankjes van het veldlokaal
zijn uitspraken van liefhebbers en
gebruikers ingelegd. Boer B. komt
uit het gebied en zegt: Wat is natuur? Je gaat van de ene natuur
de andere maken. dus het blijft in
principe hetzelfde. Ik neem aan,
dat boer B. gelijk heeft. Maar
naar mijn idee zullen de Wilnisse
Bovenlanden er alleen maar op
vooruit gaan. Als liefhebber kun
je er in ieder geval van blijven genieten en als Hunnie-lid kun je de
attributen lenen en je eigen polderavontuur beleven.
Ria Klandermans
IVN gids en Hunnie-lid

www.ivn.nl/derondevenen&uithoorn
www.ivn.nl/derondevenen&uithoorn
Zes
keer Alpe d’Huez voor
KWF Kankerbestrijding

op dit midzomeravondfestival zullen
ze laten horen wat ze geleerd hebben. Hopelijk volgen veel Kwakelse
kinderen hun voorbeeld en gaan ze
zelf proberen of ze een instrument
onder de knie kunnen krijgen om
misschien volgend jaar op het podium in de Tavenu-tent te staan om
hun muziek te laten horen.
Het midzomeravondfestival - op het
plein voor het dorpshuis De Quakel
- begint zoals gewoonlijk om 20.00
uur. De toegang is gratis. Hopelijk
hebben we dit jaar dankzij de WK
een oranjezonnetje met Braziliaanse temperaturen.

Natuur in De Bovenlanden
volgens Hunnie en Boer B.

Bent u benieuwd geworden naar
de saxofoon? Neem dan gerust
contact op met muziekvereniging
KnA en kom gezellig een keer
langs om te kijken bij een repetitie. U kunt contact opnemen via
onze website: www.kna-uithoorn.
nl. Volgende week in ‘Miranda
Endhoven interviewt’ de dwarsfluit.

15e Midzomeravondfestival
De Kwakel - Tavenu organiseert op
zaterdag 21 juni voor de 15e keer
het midzomeravondfestival in het
centrum van de Kwakel. Alle onderdelen van Tavenu laten zien en
horen hoe leuk het is om muziek te
maken. Het thema dit jaar is FUNFARE, wat inhoudt dat verschillende nummers naast de muzikale
noot ook een komische noot hebben. Ook Jazz- en showballet Nicole zal weer enkele spetterende optredens verzorgen. Tevens zullen
de kinderen van groep 5 van basisschool de Zon een concert geven.
Tavenu heeft deze kinderen het hele schooljaar trompetles gegeven en

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.
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.

Muziekopleidingen
2014-2015 bij Tavenu
De Kwakel - Muziekvereniging Tavenu heeft onlangs een week lang
muziekles gegeven op basisschool
de Zon in de Kwakel.
Naar aanleiding van deze muziekweek heeft Tavenu aan alle kinderen een aanbieding gedaan om bij
de vereniging muziekles te nemen
voor 200 euro voor één jaar (normaal 275 euro). De kinderen van de
groepen 3 en 4 hebben de aanbieding gekregen voor AMV lessen (algemene muzikale vorming) voor 100
euro voor 20 lessen (bij voldoende
deelname). Ook kinderen die niet
op de Zon zitten, kunnen van deze

aanbieding gebruik maken. Om een
planning te maken is het wenselijk
dat de nieuwe leerlingen zich opgeven voor 21 juni. Voor de normale muzieklessen kan gekozen worden voor blaasinstrumenten zoals
trompet, bugel, trombone of saxofoon. Bij de slagwerklessen krijgen
de leerlingen les in “trommelen” en
melodisch slagwerk zoals klokkenspel en xylofoon. De nieuwe leerlingen kunnen zich aanmelden bij
Sharon Lenting, e-mail salesh@live.
nl. Informatie over muziekvereniging Tavenu vindt u op www.tavenu-dekwakel.nl.

Uithoorn - Uithoornaar Jacco de Vries heeft tijdens Alpe
d’HuZes 2014 de beruchte ‘Nederlandse’ alpencol Alpe d’Huez
zesmaal beklommen en daarmee een mooi bedrag bij elkaar
gefietst voor KWF Kankerbestrijding.
‘Geld voor onderzoek naar kanker blijft hard nodig en ik ben
blij dat ik op deze manier heb
kunnen bijdragen aan de strijd
tegen kanker’ aldus Jacco. Het
evenement startte in Bourg
d’Oisans om half vijf ’s-Ochtends bij temperaturen rond het
vriespunt. ‘Vooral de eerste afdaling was bitter koud; pas na
de tweede afdaling begonnen
de temperaturen wat aangenamer te worden, tot zo’n 35 graden vroeg in de middag’. Jacco
reed een gelijkmatige zes beklimmingen waarbij iedere beklimming werd volbracht in bijna exact anderhalf uur. Er mag
nog tot oktober worden gestort
op de actiepagina van Jacco
op www.opgevenisgeenoptie.
nl. Daarna wordt het definitieve
bedrag van deze actie bekend
gemaakt. De voorlopige opbrengst staat nu op 12.000.000,-
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Leerlingen
De Willespoort
rijden op eigen

zonnestroom
Wilnis - Leerlingen van openbare basisschool de Willespoort in
Wilnis hebben gisteren een elektrische auto opgeladen met de
stroom van hun ‘eigen’ zonnepanelen. Daarmee namen ze de 55
zonnepanelen op het dak van hun
school officieel in gebruik. Vervolgens mochten zes gelukkige kinderen een rondje meerijden in de
indrukwekkende Tesla Model S.
De zonnepanelen werden mogelijk gemaakt door de CO2 Bank
Utrecht (www.co2bank-utrecht.
nl). Hier kunnen bedrijven hun
uitstoot van het broeikasgas CO2
compenseren door te investeren
in schone energie en energiebesparing – binnen de provincie
Utrecht. De zonnepanelen op de
Willespoort werden mogelijk gemaakt door wegenbouwer Mourik Groot-Ammers BV, die zo de
uitstoot compenseert van werkzaamheden aan de N237.
OBS Willespoort is de eerste in
een rijtje van 10 scholen die op
deze manier zonnepanelen krijgen. De eerstvolgende is OBS De
Brug in Vianen.

paneel, waarop allerlei gegevens
over de zonnepanelen te zien
zijn, officieel onthuld door Jan
Kees van Vliet (Mourik) en Niels
Feis, voorzitter van de CO2 Bank
Utrecht. Vervolgens overhandigde Niels Feis een officiële oorkonde aan schooldirecteur Jos van
der Jagt. Voor Jan Kees van Vliet
was de andere oorkonde, die de
compensatie van 1.250 ton CO2
vastlegt.

Verbinding maken en
een rondje meerijden!
Hierna maakten twee leerlingen
letterlijk de verbinding tussen de
nieuwe laadpaal bij de school, en
de glimmende witte Tesla Model
S op het schoolplein. Toen de accu vol was mochten zes kinderen,
die eerder het gelukkige lot hadden getrokken, een rondje meerijden in de Tesla, met eigenaar
Robin Berg (Lombox) achter het
stuur. Aan de zeer brede glimlachen na afloop was te zien dat dit
een erg leuke ervaring was! En tot
slot was er voor elke leerling van
de school een zonnige én gezonde traktatie. Binnen werd voor genodigden nog een taart met het
Kwis vol zonnige vragen
De feestelijke ingebruikname be- logo van de CO2 Bank aangesnegon met een kwis voor groep 7 den.
en 8, die vakkundig werd geleid
door schooldirecteur Jos van der Na de scholen volgen
Jagt. De kinderen kregen vragen de sportclubs
over zonne-energie, zoals: Hoe- De stichting CO2 Bank Utrecht
veel zonnepanelen worden er el- brengt vraag en aanbod van reke dag geïnstalleerd in de wereld? gionale klimaatcompensatie bij
(antwoord: 500.000) en: Hoeveel elkaar. Dit is een initiatief van
spaarlampen van 10 Watt kan je de Natuur en Milieufederatie
laten branden als je het pedaal Utrecht. Zij maakt zich er sterk
van een Tesla helemaal intrapt? voor dat CO2-afspraken in Neder(antwoord: 32.000). De vragen land en de EU aangescherpt worwerden vol enthousiasme en op- den en klimaatdoelen gehaald.
vallend goed beantwoord, door Na de scholen zijn nu sportclubs
gekleurde briefjes omhoog te aan de beurt. Zij kunnen zich melden op www.co2bank-utrecht.nl
houden.
als zij financiering zoeken voor
projecten rond energiebesparing
Onthulling informatiepaneel
Na de kwis werd het informatie- en/of duurzame energie.
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