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Hét muziekspektakel aan De Amstel

PROGRAMMA:
Middag:
16.00 – 16.15 Opening door Wethouder Ria Zijlstra
16.15 – 17.00 DJ Casey D
17.00 – 17.30 Take4
17.30 – 18.00 JUUZZ
18.00 – 18.45 DJ Casey D
19.00 – 19.30 Take4
19.30 – 20.00 JUUZZ
20.00 – 20.30 DJ Casey D

Regio - Op zaterdag 17 juni zal de
Wilhelminakade aan de Amstel in
Uithoorn het decor zijn van een
groots muzikaal en culinair evenement. ‘s Avonds zal er voor Uithoornse begrippen een uniek concert plaatsvinden: een orkest van 50
muzikanten, een popband, een projectkoor van 100 leden, een kinderkoor en lokale solozangers en zangeressen. Zij zullen op deze op voorhand memorabele avond op de evenementensteiger aan de Amstel een
programma brengen met grote pophits. Terwijl de avond valt op één van
de langste dagen van het jaar en de
bezoekers met hun drankjes op de
kade staan, ontvouwt zich een muziekfeest voor jong en oud. Een memorabel evenement in wording!
Door een razend enthousiast organisatieteam worden alle voorwaarden voor een geweldige middag en
avond gecreëerd.
CULINAIR EN MUZIKAAL MIDDDAGPROGRAMMA
Voorafgaand aan het concert start
vanaf 16.00 uur AmstelProms Culinair, waar iedereen in de gelegenheid is om een drankje en een hapje
te nuttigen en zo in de stemming te
komen voor een onvergetelijke avond

Avond:

aan de Amstel. Om 16.00 uur opent
een aantal culinaire verkooppunten
hun kramen, gaat de muziek spelen
en verricht de Uithoorns wethouder
van Cultuur, Ria Zijlstra, de officiële openingshandeling, waarmee het
eerste AmstelProms evenement van
start gaat. Bezoekers kunnen gedurende deze, hopelijk zonovergoten
dag, hun drankjes en hapjes afrekenen met muntjes, die verkocht worden bij twee kassa units. Ook start
om 16.00 uur de muzikale omlijsting met live muziek van jazz zangeres Juuzz, het saxofoonkwartet Take
4 en zal DJ Casey-D lekkere dance
classics draaien. Het wordt een
enorm spectaculair evenement dat u
niet mag missen! Genieten en bijpraten met familie, vrienden en kennissen onder het genot van een hapje
en een drankje én live muziek. Wat
wil een mens nog meer?
CONCERT
Om 20.30 uur start het grootste concert van de regio. Het wordt een
feest der herkenning, waarbij u kunt
genieten van de grootste hits van
de afgelopen 40 jaar! Alle nummers
worden begeleid door het 50 koppig
KnA Orkest, dat onder leiding staat
van dirigent Gerhart Drijvers. Zij zijn

al sinds januari bezig met de voorbereidingen voor dit concert. Daarnaast treedt het AmstelProms Chorus van bijna 100 leden onder de bezielende leiding van Ferdinand Beuse van de Vocal Company op. Zij
hebben de afgelopen 3 maanden
gerepeteerd voor dit concert.Speciaal voor dit concert is er een Xing
kinderkoor gevormd door Marjolein
Porton. Ook Fort55 treedt op; een
dampende en swingende party &
soulband, waarbij de nadruk ligt op
herkenbare soul, pop en dance klassiekers met een hoog dansvloergehalte. Dat wordt dus dansen!
SOLO ZANGERS EN ZANGERESSEN
Uithoorn kent vele muzikale talenten, die de afgelopen maanden audities hebben gedaan. Een 8-tal
winnaars dat uit de bus kwam, zal
AmstelProms met een aantal bekende hits opluisteren. U zult versteld staan van het talent van deze
Uithoornse artiesten.
TOEGANG
Het evenement is gratis toegankelijk voor iedereen en te bekijken en
beluisteren vanaf de kade. Wilt u
verzekerd zijn van een zitplaats op
de tribune? Als gast van onze tri-

bune heeft u ook toegang tot het
VIP-gedeelte waar lekkere hapjes
en drankjes te verkrijgen zijn. Bestel dan tribunekaarten voor € 25,00.
U geniet van een heerlijke avond
én u sponsort dit prachtige evenement! Wilt u extra genieten van een
1e rang zitplaats inclusief een vorkjesdiner direct aan het podium? Bestel dan snel uw kaarten via www.
amstelproms.nl. Natuurlijk is het ook
leuk om het evenement vanaf het
water bij te wonen. Bootjes zijn dus
meer dan welkom! Een sloep huren
of een eigen 6 persoons (bedrijfs)tafel reserveren? Mail dan naar info@
amstelproms.nl. Het team van AmstelProms heet u van harte welkom
op Zaterdag 17 juni aanstaande!
LOTERIJ
Halverwege het concert zal er een
loterij plaatsvinden met prachtige
prijzen!
- De hoofdprijs: Een weekend
in een vakantiehuis op Quiros
Bloemendaal aan Zee door de
Vakantiemakelaar
- Notebook door CSU
- Privé optreden van jazz zangeres
- Juuzz
- Sportabonnement van Plux
- Diner voor 2 door Du Nord

20.30
Aanvang AmstelProms Concert
22.30
Einde concert
22.30 – 23.30 DJ Casey D
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Enorme stijging bijstandsgerechtigden in Uithoorn
Elke dag het laatste
regionale nieuws!

zie onze site:
meerbode.nl
facebook.com/

Uw kostbaarheden
zijn goud waard!
Inkoop Verkoop Veiling
Verpanden Beleggen

t.h.v. Coop supermarkt
Prinses Irenelaan, Uithoorn
Elke zaterdag 10:00 - 16:30 uur

Amstelring team
Thamerdal bestaat 5 jaar!
Uithoorn - 5 jaar geleden deed
team Thamerdal mee met een pilot
voor de overgang van een traditioneel naar een zelfsturend wijkteam.
Amstelring Wijkzorg wilde onderzoeken of het mogelijk was om
teams zonder leidinggevende de regie zelf in handen te geven. Dit pakte heel goed uit: cliënten zijn tevreden, teamleden zijn enthousiast,
betrokken en werken met zeer veel
plezier in het gezellige team. Inmiddels bestaat het team alweer 5 jaar,

reden voor een feestje samen met
de cliënten die 5 jaar geleden al bij
ons in zorg waren. Zonder deze clienten zouden zij immers niet met
succes als zelfsturend team kunnen functioneren. Dinsdag 6 juni
werden deze cliënten getrakteerd
op een heerlijke koffietafel/lunch bij
het Rechthuis aan de Schans. Het
team zorgde zelf voor het vervoer
van en naar de feestlokatie. Het
werd een gezellige middag waarbij
vele mooie en waarderende woorden zijn gesproken onder het ge-

not van een hapje en een drankje.
De cliënten hebben genoten. Alle
overige cliënten kregen een traktatie met een persoonlijke boodschap
eraan, wat ook hartelijk werd ontvangen. In een zelfsturend wijkteam
ben je samen verantwoordelijk voor
de zorg in een eigen stukje wijk. Zij
kennen alle cliënten en zij kennen
hen, Zij verlenen directe zorg, maar
regelen ook veel zaken rechtstreeks
met het ziekenhuis, huisarts en andere zorgverleners. Dit maakt het
werk erg afwisselend.

www.goudwisselkantoor.nl
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HARTELUST B.V.

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

Miele specialist

Eigen technische dienst
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Geen krant?

0297-581698

Gezellig dagje uit voor
Ons Tweede Thuis
Uithoorn – Vrijdag jl. gingen de bewoners van WoonVoorziening Zijdelveld, Ons Tweede Thuis, op uitnodiging van Jos van den Berg van AH Jos
van Berg Amstelplein, een dagje uit
naar de dierentuin Burgers Zoo. Ondanks dat de dag begon met veel regen vertrokken ze met heel veel zin.

Met 43 man vertrokken ze in een grote bus met een aardige buschauffeur
die hen naar Arnhem bracht. Bij Burgers Zoo kregen ze bonnen voor koffie met gebak zodat ze hier lekker van
konden smullen. In de dierentuin keken ze hun ogen uit in de Dessert,
Ocean en de Bush. Daarna gingen

veel mensen in groepjes lunchen met
lunchpakketjes die ‘s ochtends door
de begeleiders klaargemaakt waren.
‘s Middags brak de zon door en konden ze de buitenverblijven bekijken.
Er werd door sommige ook geshopt
in het winkeltje. Het was een reuze
gezellige dag.

Uithoorn - Tijdens de raadsvergadering op 1 juni jl, werd door de verschillende politieke partijen in hun
reacties op de Kadernota 2018 ingegaan op het beleid, het wel en
wee voor de inwoners en de invulling door de gemeente van het financiële plaatje dat er niet altijd
even roodkleurig uitziet. Eén van de
onderwerpen die daarbij door VVDfractievoorzitter Nick Roosendaal
tijdens zijn betoog aan de orde werd
gesteld, was de enorme stijging van
het aantal bijstandsgerechtigden in
Uithoorn wat de lokale samenleving
heel veel geld kost. Geld dat beter
kan worden besteed als deze groep
mensen aan werk kan worden geholpen.
“Het is zorgelijk dat Uithoorn in de
afgelopen vier jaar een zeer hoge stijging noteert van bijstandsgerechtigden. Mensen in de bloei van
hun leven die niet aan het werk komen. De stijging die wij hier zien in
de gemeente is ongekend hoog in
relatie tot de rest van Nederland.
Over de grondoorzaak is de gemeenteraad onvoldoende geïnformeerd,” zo liet Roosendaal weten.
Volle toeren
“Hoe kan het zijn dat de economie op volle toeren draait, het aantal openstaande banen in deze economisch sterke regio groeit en dat
er toch steeds meer inwoners onder de 67 jaar niet aan het werk
zijn en figuurlijk vaak aan de kant
staan. Dat is mede onwenselijk
voor de sociale cohesie en kan leiden tot vereenzaming of sociale uitsluiting en afbreuk doen aan zingeving en meedoen aan de samenleving. Dat kunnen en willen wij niet
accepteren. Daarbij leggen de kosten van uitkeringen, re-integratie
en armoedebeleid een miljoenenbeslag op de gemeentelijke middelen. Wat zijn de alternatieve keuzes
die we kunnen maken om terug te
keren naar een substantieel betere verhouding tussen werkenden en
niet-werkenden? Hoe creëren we
een win-win situatie waarbij mensen aan het werk komen, bedrijven kunnen groeien en de gemeentelijke lasten lager worden?” Aldus
Roosendaal die eveneens graag zag
dat de gemeente de kosten van de
bijdragen aan Duo+ onder controle
krijgt. Hij zei zich eveneens zorgen
te maken over de voortdurend stijgende woonlasten voor de inwoners
boven de inflatie. Weliswaar steeds
met een plausibele uitleg maar onder aan de streep kan de burger de
portemonnee weer trekken om het
gelag te betalen. En dat terwijl er op
sport- en groenvoorzieningen wordt
bezuinigd. De fractievoorzitter riep
het college onder meer op om de
inbreng van de VVD en de andere raadsfracties te gebruiken om
op punten zaken bij te sturen in het
belang van Uithoorn en de inwoners
voor nu en in de toekomst.

Hoogvliegers gezocht
voor Hilversum
Regio - De Stichting Hoogvliegers
vliegt met zieke en gehandicapte
kinderen, het hele jaar door en vanaf elk vliegveld in Nederland. Piloten, veelal beroepsvliegers, stellen
hun vrije tijd, helikopter en vliegtuig
daarvoor beschikbaar. Meer dan 15
keer per jaar wordt er een speciale
dag georganiseerd. Op zaterdag 16
september wordt er voor de vierde
keer een dag georganiseerd in Hilversum. Deze dag is onder andere
voor kinderen uit De Ronde Venen,

Uithoorn, Aalsmeer, Woerden en
Bodegraven. Alles wordt uit de kast
getrokken om de kinderen een dag
te bezorgen die ze niet licht zullen
vergeten. Naast piloot zijn, genieten
ze van vrachtwagens, mooie auto’s
en veel meer activiteiten, zodat het
hele gezin een dagje uit heeft.
Opgeven?
Wil je Hoogvlieger worden of wil je
iemand opgeven? Dan gelden de
volgende regels:

Dramatisch
Wethouder Marvin Polak reageerde in zijn termijn op het hoge percentage bijstandsgerechtigden en
meldde dat de gemeente dit aantal
(vooral statushouders) gelijk heeft
weten te houden tegen de landelijke trend in. De instroom van statushouders was in Uithoorn gelijk
aan de uitstroom. VVD fractievoorzitter Nick Roosendaal anticipeerde dat hij de CBS cijfers erop na
had geslagen en dat de grote stijging er aan bijstandsgerechtigden
vanaf 2012-2016 door verschillende oorzaken wel degelijk is. Landelijk is dat volgens hem 25 procent en
in Uithoorn liefst 64 procent. Dat is
een aanzienlijk verschil. “Wij begrijpen naar mijn mening als bestuur
en raad onvoldoende wat daarvan
de achterliggende oorzaak is. Dat
moet eerst worden onderzocht wil
je daarop effectief beleid kunnen
maken. Fractievoorzitter Els Gasseling (PvdA) vond het verbazend
dat haar collega Roosendaal kwam
met de aantijging dat Uithoorn het
zo slecht doet in het kader van de
bijstandsgerechtigden en statushouders, terwijl de wethouder van
de zijn eigen partij meedeelde dat
het juist wel goed gaat… “Er wordt
hier een drama gepresenteerd wat
eigenlijk niet bestaat, er is een hoge uitstroom en een lage instroom.
Ik zou zeggen weest u tevreden,”
aldus Gasseling. Roosendaal hield
voet bij stuk en zei dat zijn fractie
een toename van 64 procent in de
afgelopen vier jaar erg dramatisch
vond. “Dat kost meerdere miljoenen
die we ook aan andere dingen kunnen besteden, bijvoorbeeld aan preventie of woningbouw.” De VVD wil
het onderwerp een keer agenderen
om breeduit te bespreken en verder onderzoek te (laten) doen naar
de oorzaken van de stijging. Daarbij
onder meer te kijken naar leeftijdsgroepen, opleidingsniveau, culturele achtergronden, wajongeren, stijging van de AOW-leeftijd enzovoort,
om dit in kaart te brengen waarop
vervolgens een passend gemeentelijk beleid kan worden ingezet.

- Je hebt nog niet eerder gevlogen met of dankzij Stichting
Hoogvliegers (want dan ben je al
Hoogvlieger)
- Je hebt een (chronische of terminale) ziekte of bent (verstandelijk of lichamelijk) gehandicapt
- Je valt in leeftijdscategorie tussen 6 t/m 17 jaar
- Je woont in Aalsmeer, Uithoorn,
De Ronde Venen, Bodegraven
of Woerden. Meld je aan via https://www.stichtinghoogvliegers.
nl/hoogvlieger-worden en wellicht word jij ook Hoogvlieger en
ben jij erbij in Hilversum op 16
september.
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DOKTERSDIENSTEN
Spoedgevallen overdag via
eigen huisarts en dan toets 1.
Spoedgevallen avond/nacht/
weekenden via huisartsenpost
Ziekenhuis Amstelveen,
tel. 020-4562000.
APOTHEEK
Apotheek Thamer Zijdelwaardplein 81 Uithoorn, tel. 0297-562851
Apotheek Boogaard Amstelplein
27 Uithoorn, tel. 0297-566886
DIERENHULP
Dierenambulance,
tel: 06-53315557.
DIERENARTSEN
Dierenarts Annemieke Calis
Oranjelaan 32A, 1421 AK Uithoorn,
tel. 0297-565989
Dierenartsenpraktijk UithoornAalsmeer, Marijnenlaan 46, 1421
NH Uithoorn, tel: 0297-560627.
BRANDWEER & POLITIE
Brandweer, tel. 020-5556666.
Politie, tel: 0900-8844.

SLACHTOFFERHULP
info: 0900-0101.
www.slachtofferhulp.nl
PSYCHOLOGISCHE
HULPVERLENING
Eerstelijnspraktijk voor
Psychologische Zorg
Mw. drs. FMP van Dijk,
Aanmelding: 088-5808000
De Stroom, praktijk voor
psychotherapie en coaching
Mw. M. Eringa,
Integraal Therapeut
0297-267960, www.destroom.info
ELIAGG Uithoorn
Psychotherapeut Dr. R.J. Filius
Ondernemingsweg 230,
1422 DZ Uithoorn, 0297-569544
www.eliagguithoorn.nl
Psychologen Uithoorn
Praktijk Van ‘t Hoff, 06-51994830
Biedt behandelingen aan
kinderen, jongeren, volwassenen,
ouders en gezinnen
Praktijk Klerks, 06-40418725
GZ-psycholoog BIG. Behandelaanbod o.a. CGT, EMDR, ACT,
mindfulness, muziektherapie
Pr. Margrietlaan 86c Uithoorn,
www.psychologen-uithoorn.nl
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Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren op
artikelen of zijn mening te geven op
ontwikkelingen die spelen binnen de
gemeente. Uw ingezonden brief dient
echter ondertekend te worden ingestuurd, dus voorzien van naam, adres,
telefoonnummer en/of e-mailadres.
Deze gegevens worden niet volledig
in de krant gepubliceerd; wél naam
en woonplaats. Anoniem ingezonden
brieven worden niet in behandeling
genomen. De redactie behoudt zich
het recht voor brieven te weigeren dan
wel te redigeren of in te korten. Houd
maximaal 300 woorden aan.

Zaterdag
straattheaterfestival
Regio - Komende zaterdag, 17 juni, wordt het 25e Straattheaterfestival De Ronde Venen gehouden.
Ook tijdens deze jubileumeditie is
er weer veel verrassend spektakel
te verwachten in en rondom het
dorpscentrum van Mijdrecht! Vanaf kwart voor elf geven de danseressen van Jazz- en showballet Nicole, zoals ze dat traditiegetrouw al
heel wat jaren doen, op het Raadhuisplein het swingende startsein voor deze zilveren editie van
het Straattheaterfestival. De officiële opening wordt rond elf uur
verricht door burgemeester Maarten Divendal, waarna op meerdere
plekken in het dorpscentrum de artiesten ‘los’ gaan tot vijf uur ‘s middags.

die een mysterieus optreden verzorgt, of het gezelschap Exoot, dat
op pad gaat met een rijdend aquarium gevuld met goudvissen en een
man die niet te vertrouwen is…
Kijk vol verbazing naar de kunstzinnige theatrale act van Figurentheater Ennadien, ontmoet ‘Hout
& hout’ van Jonas&Friends en laat
je verleiden door Jordy Sanchez in
zijn ‘Restaurant Kiss Kiss’. Miss Minetti gaat in Mijdrecht op haar geheel eigen manier op zoek naar
nieuw zakelijk talent, de dames van
Theatergroep A3 verzorgen een
bruisend meezingspektakel, Theater Zonder Bla Bla verrast met een
groep van vijf robots en Pret op Recept loopt met drie uitgelaten jonge honden door het dorpscentrum.

Keukentrap of lantaarnpaal?
Ditmaal zijn er internationale acts
uit België, Groot-Brittannië, Duitsland, Frankrijk, Spanje en Oostenrijk. Zoals de Britse ‘Bash Street
Theater Company’ met hun uit het
leven gegrepen stomme film en de
oorspronkelijk Spaanse tweelingbroers van Doble Mandoble die
vanuit België furore maken met
hun absurdistische en spectaculaire keukentrap-act. Of wat te denken van de verbazingwekkende illusionistische show van het Franse
Izimagic Duo en de muziek die de
Spaanse straatdrummer maakt op
zijn pannen en gerecyclede pvcbuizen? Verbaas je over de fratsen die de Amerikaanse, maar in
Duitsland wonende, acrobaat Noah Chorny uithaalt in een lantaarnpaal, lach je suf bij de absurde circusstunts met brommer, ladder en koffer van Theater LeeLa
uit Oostenrijk en pink misschien
een traantje weg bij de ontroerende clownerie voor jong en oud van
Compagnie Krak uit België.

Lokaal en regionaal talent
Natuurlijk is er ditmaal ook weer
aandacht voor lokaal en regionaal
talent. Onder hen bekende deelnemers, zoals Sister Act, Da Capo’s Popkoor, de schminkartiesten
van ‘Kinderen voor kinderen’, Kunst
Rond de Venen en Dansstudio
Sietske. Plus nog meer ‘oude bekenden’ zoals Horangi Taekwondo,
het Amstel Blazers Collectief, het
ROM koor en de VIOS Twirlafdeling. Nieuw dit jaar is de band Funky Hotspots uit Abcoude, die aan
het eind van de dag bij De Lindeboom duidelijk van zich laat horen!

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

Paul van den Belt Quintet
Paul is pianist en oprichter van de
band. Samen met twee geweldige blazers, een drummer en een
gitarist speelt hij eigen composities en jazz standards. De bandleden zelf noemen hun spel ‘van
mainstream tot overstroming’. Ze
komen uit Utrecht en traden onder andere op in Tivoli Vredenburg. Zeker is dat het quintet een
energieke jazzband is die zich
niet gemakkelijk in een hokje laat
vangen. Ze spelen een bruisende mix van soul-jazz, hard bop,
swing en funk. Van ‘hard bop tot
soft pop’ zou je de muziek kunnen noemen. Kom luisteren naar
Streetwise en Chiffchaff van Paul
van den Belt zelf. En misschien
herken je in andere muziek Miles Davies en Art Blakey. Feestelijk wordt hun optreden bij Chazz
zeker, een feest voor jong en oud.

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

Lachen en meezingen
Maar ook uit eigen land komen dit
jaar wederom verbazingwekkende
professionele straatartiesten naar
Mijdrecht. Zoals Betsy de Clown,

Open Dag
“Het VerkeersCollege”
Twaalf jonge slootjesexperts
in Wickelhofpark
Mijdrecht - Na anderhalf uur intensief scheppen met een schepnet in de sloten van het Mijdrechtse Wickelhofpark kregen ze namens
IVN een vrolijke button opgesteld
met de woorden ‘slootjesexpert’. Dat
hadden ze verdiend door de waterdieren die ze vingen voorzichtig in
een teiltje met water te doen en te
bestuderen. Vooraf was ze verteld
dat ze met het schepnet in de buurt
van waterplanten heen en weer
moesten bewegen. Kleine beestjes leven liefst een beetje beschut.
De kinderen moesten ook niet te
diep scheppen, want dan zouden
ze vooral modder in het schepnet
vangen en geen waterdiertjes meer
zien. Ze hadden allemaal goed geluisterd en samen met ouders gingen ze aan de slag. Schepnet mee,
teiltje en zoekkaart bij de hand en
waterdiertjes vangen. De grote waterdieren vielen direct op: een kikkervisje en een babysalamander of
een bootsmannetje, dat op zijn rug
zwemt. Maar er waren ook piepkleine beestjes, die je wel in een loeppotje moest bekijken.

Samen
En samen met een pappa/mamma
of een begeleider van IVN kwamen
alle kinderen met suggesties en namen. De verwondering en het enthousiasme waren groot. Alle dieren, van libellelarve tot bloedzuiger en van waterwants tot kleine vis
werden in een groot aquarium overgedaan. De jongens zaten met hun
neus er bovenop en behandelden
interessante vragen als “Hoe adem
je onder water als je geen kieuwen
hebt?” Het antwoord kon je zien.
Want regelmatig gingen de kleine
waterdieren omhoog naar de oppervlakte. Dan haalden ze via een
opening bij de staart lucht binnen.
Dat was boeiend.
De meisjes keken van een afstand
of tekenden poelslakken en waterspinnen. Ook zij werden slootjesexperts. Na afloop van de slootjesmiddag werd het aquarium geleegd en
gingen alle dieren weer terug in de
sloot tussen het riet. Ouders en kinderen gingen naar huis en bedankten voor de leuke middag.

Regio - Het VerkeersCollege verzorgt op zaterdag 24 juni weer de
jaarlijkse Open Dag in Mijdrecht. 1
mei 2009 startte Het VerkeersCollege in Mijdrecht. Al snel groeide
het bedrijf en kwamen er meer auto’s en collega’s bij. Ze verhuisde in
mei 2011 naar de locatie op het industrieterrein in Mijdrecht. Ook dat
werd al snel weer te klein voor de
grote groepen kandidaten en het
werk wat ze hadden. Vanaf 2014 zit
het hoofdkantoor op de Diamant
6 in Mijdrecht naast het Veenlanden College. En in mei 2017 hadden ze weer een nieuwe mijlpaal in
hun bestaan. Vanaf 8 mei zijn ze eigenaar geworden van het pand op
de Diamant. De oude dansschool
van Jan Verburg is nu dus definitief
een Verkeersschool. Eigenaar Erwin Veenboer heeft hier zelf nog jaren dansles gehad van Jan Verburg
en is nu dus eigenaar geworden.
Via deze weg wil Het VerkeersCollege graag alle bijna 5.000 leerlingen
en hun instructeurs bedanken voor
het vertrouwen en hun inzet. “Door
jullie zijn we nu uitgegroeid tot de
grootste, leukste en beste verkeersschool van Mijdrecht, met 15 lesauto’s, 7 motoren, bromfietsen, aan-

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

WWW.MEERBODE.NL

Verder kun je genieten van de
tuin en de gezellige sfeer. De catering is er vanaf het begin en
zorgt voor lekker eten en voor
drankjes. Parkeren in het weiland is gratis.

Geen krant?

0297-581698

hangwagens, een vrachtauto en
een eigen pand”.
Binnen komen
Wilt u eens binnen komen kijken,
dat mag (tijdens openingstijden)
natuurlijk altijd. We hebben zaterdag 24 juni weer onze jaarlijkse open dag vanaf 10.00 uur. Kom
gezellig langs voor een gratis rijtest
met de auto, BE, motor, bromfiets of
rijsimulator. Maak vast GRATIS de
eerste km’s en ontvang daarna een
opleidingsadvies. Ook kunt u, uw
theoriekennis toetsen over de nieuwe verkeersregels. Natuurlijk kunnen zij daarbij ook al uw vragen beantwoorden over: 2todrive (16,5 jaar
B rijbewijs) en de code 95 (nascholing chauffeurs). Deze Open Dag
hebben zijn er speciale Kortingsacties voor de auto, motor, bromfiets
en Rijsimulator. Ook zullen er diverse relaties van Het VerkeersCollege
aanwezig zijn. (autobedrijf v. Rijn,
Roke, VVN, Schadenet Kranenburg,
st. De Baat) Komt u ook even langs?
De koffie en de instructeurs staan
voor u klaar! Op zaterdag 24 juni
van 10.00 uur tot 16.00 uur. Bij “Het
VerkeersCollege” aan de Diamant 6
in Mijdrecht (naast het VLC).

WhatsApp Buurtpreventie
Uithoorn/De Kwakel

Gem

e e nte U i t h o o r

De WhatsApp Buurtpreventie-Uithoorn/De Kwakel is een initiatief van
een aantal burgers uit Uithoorn en
De Kwakel. Bij de WhatsApp Buurtpreventie- Uithoorn / De Kwakel werken bewoners, vrijwilligers, politie en
gemeente samen om de criminaliteit in de gemeente terug te dringen.

n

Samen werken aan veiligheid
In Uithoorn en De Kwakel wordt uitgegaan van de vraag hoe bewoners
kunnen samenwerken in het signaleren en aanpakken van criminaliteit. Door bewoners samen te laten werken op het gebied van veiligheid, verbetert de leefbaarheid waar-

GEMEENTENIEUWS
CO L O F O N
www.uithoorn.nl
www.twitter.com/Gem_Uithoorn
www.facebook.com/gemeenteuithoorn
7 dagen per week, 24 uur per dag

Gemeentewerf en
scheidingsdepot

Gemeentehuis

Ruimte huren?

Laan van Meerwijk 16
1423 AJ Uithoorn
0297-513111
ma., di., wo., do.
vrijdag

08.30-17.00 uur
08.30-12.00 uur

Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
gemeente@uithoorn.nl

Klant Contact Centrum /receptie
Zonder afspraak:
ma., di., do.
woensdag
vrijdag

08.30-17.00 uur
08.30-20.00 uur
08.30-12.00 uur

Burgerzaken (reisdocumenten,

rijbewijzen en verklaringen)
Met afspraak:
ma., di., do.
08.30-14.00 uur
woensdag
08.30-13.00 uur
17.00-20.00 uur
vrijdag
08.30-12.00 uur
Zonder afspraak:
woensdag
13.00-17.00 uur

Sociaal loket

(Wmo, jeugd, werk & inkomen en
schuldhulpverlening)
Telefonisch spreekuur 0297-513111:
ma. t/m vr.
09.00-10.30 uur
Inloopspreekuur:
woensdag
13.00-17.00 uur

ma., wo., vr., za.

criminaliteit dalen en bewoners hebben meer contact met elkaar.

Regio bij bewoners
De kracht van de WhatsApp Buurtpreventie- Uithoorn / De Kwakel is,
dat de regie bij de bewoners zelf ligt.
Door zelf de noodzaak te zien om
buurtpreventie in hun wijk in te zetten, bijvoorbeeld door stijging van
het aantal woninginbraken in hun
buurt, is de betrokkenheid van alle
deelnemende bewoners hoger. Dit
zorgt ervoor dat bewoners zich meer
van elkaar en de veiligheid in de
buurt bewust zijn. Hierdoor kan de

Eenvoudige opzet
De WhatsApp Buurtpreventie-Uithoorn/De Kwakel is ondertussen gegroeid naar een netwerk waarbij ruim
550 vrijwilligers betrokken zijn, verdeeld over 12 wijken. De opzet is
eenvoudig gehouden en bestaat uit:
- 2 Projectleiders die contact onderhouden met politie en gemeente
- 1 Beheerdersgroep waarbij ook de
politie betrokken is
- 12 wijken (we zoeken nog beheerders voor diverse wijken)

U kunt zich ook aanmelden
Wilt u zich ook aanmelden, dat kan op www.buurtpreventie-uithoorn.nl.
Voor meer informatie kunt u een email sturen naar:
projectleideruithoorn@buurtpreventie-uithoorn.nl of
projectleiderdekwakel@buurtpreventie-uithoorn.nl.

OF F IC IËL E M ED ED E LIN GE N E N B E K E N D MA K IN GE N
09.00-12.30 uur
13.00-16.30 uur

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.

Accommodatie van gemeente
Uithoorn huren?
Kijk op www.uithoorn.nl/ruimtehuren
of op www.vindjeruimte.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 en de openbare bibliotheek kunt u vinden in
de colofon.

Openbare vergaderingen
welstandscommissie

Een onafhankelijke welstandscommissie
adviseert burgemeester en wethouders
over het uiterlijk en de plaatsing van
bouwwerken. Wilt u een vergadering wilt
bijwonen of meer informatie? meld u aan
via 0297-513231.

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.

Commissievergaderingen

Kijk voor actuele commissievergaderingen en informatie over de raad
op www.uithoorn.nl/gemeenteraad
Via twitter: www.twitter.com/
RaadUithoorn

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).

Burgemeester of wethouder
spreken?

U kunt een afspraak maken via 0297513151 of een e-mail sturen met uw
vraag of opmerking:
gemeente@uithoorn.nl

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.

Redactie

Team Communicatie,
bekendmakingen@duoplus.nl

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.

Admiralencup 2017
Op zaterdagochtend 3 juni vond de
Admiralencup plaats voor tochten
van 7, 35 of 70 km. De Admiralencup is het landelijke waterscoutingevenement waar zes deelnemers
in een boot op spier- en windkracht
zich aan elkaar meten. De Admira-

Buurtbewoners helpen mee door
waakzaam te zijn en onveilige situaties te melden. Dieven, inbrekers en
vernielers krijgen daardoor minder
kans om hun slag te slaan. Door samen te werken proberen we het veiligheidsgevoel en leefbaarheid terug
te brengen.

door criminaliteit kan worden teruggedrongen.

lencup wordt elk jaar door Scouting
Admiralengroep Uithoorn georganiseerd en door waterscouts uit heel
het land bezocht.
Wilt u meer lezen over de Admiralencup en de uitslagen, kijk dan op
www.uithoorn.nl.

Wegens groot succes weer
een Cursus Politiek Actief
De gemeente organiseert in het najaar opnieuw de cursus Politiek Actief.
Daarvoor heeft zich al een ﬂink aantal mensen aangemeld. Maar er zijn nog
enkele plekken beschikbaar. Dus hebt u belangstelling, meld u dan aan! De
data waarop de cursus gaat plaatsvinden staan hieronder vermeld. Aanvangstijd is steeds 19.30 uur; als eindtijd wordt steeds gestreefd naar ongeveer 22.00 uur. Aanmelden kan bij de grifﬁer, Hans van Leeuwen, via grifﬁe@uithoorn.nl.
Data cursus Politiek Actief najaar 2017
- 5 september 2017: Kennismaking/korte inleiding staatsinrichting
- 19 september 2017: Hoe werkt de gemeente Uithoorn
- 26 september 2017: De ﬁnanciën van de gemeente/
speeddaten met raadsleden
- 10 oktober 2017: Lobbyen
- 31 oktober 2017: Debatteren
- 9 november 2017: Bijwonen raadsvergadering

Welke bekendmakingen vind ik op www.ofﬁcielebekendmakingen.nl?
- Verordeningen
- Verkeersbesluiten
- Ruimtelijke plannen (publicatie ook via de Gemeentepagina).
INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING

De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.
De Kwakel
- Dwarsweg 10, aanvraag omgevingsvergunning voor het wijzigen van een bedrijfswoning naar een plattelandswoning. Ontvangen 9 mei 2017.
- Iepenlaan tussen nr. 5 en 15 te De Kwakel, aanvraag omgevingsvergunning
voor het oprichten van een woning. Ontvangen 23 mei 2017.
- Bedrijvenweg 14 te De Kwakel, aanvraag omgevingsvergunning voor het uitbreiden van een bedrijfsruimte. Ontvangen 29 mei 2017.
- Bedrijvenweg 18 te De Kwakel, aanvraag omgevingsvergunning voor het uitbreiden van een bedrijfsruimte. Ontvangen 29 mei 2017.
- Iepenlaan naast nr. 5 te De Kwakel, aanvraag omgevingsvergunning voor het
oprichten van een woning en een brug. Ontvangen 2 juni 2017.
- Achterweg 50, aanvraag omgevingsvergunning voor het wijzigen van een
agrarische bedrijfswoning naar plattelandswoning. Ontvangen 31 mei 2017.
Dorpscentrum
- Dorpsstraat 11, aanvraag omgevingsvergunning voor het vernieuwen van een
winkelpui. Ontvangen 1 juni 2017.

De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof,
Park Krayenhoff, Buitendijks)
- Randhoornweg 90, aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een
startheuvel en een parc fermé.
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.
De Kwakel
- Vuurlijn 24. Verklaring van geen bezwaar omtrent de organisatie van een landelijke Beeballdag op 11 juni 2017. Bezwaar t/m 19 juli 2017.
- Vuurlijn 30. Onthefﬁng artikel 35 Drank- en Horecawet verleend aan de UithoornseTennisclub Qui Vive voor het schenken van zwakalcoholhoudende
dranken tijdens een 3-tal toernooien van 4 t/m 13 juni 2017, 12 t/m 17 juli 2017
en 25 augustus t/m 4 september 2017. Bezwaar t/m 12 juli 2017.
- Jaagpad 5. Verklaring van geen bezwaar voor het verplaatsen van een uitrit.
Bezwaar t/m 19 juli 2017.

De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof,
Park Krayenhoff, Buitendijks)
- Randweg 155, omgevingsvergunning voor het wijzigen van het bestaande bedrijfsgebouw. Bezwaar: t/m 4 juli 2017.
- Kazemat. Verklaring van geen bezwaar voor het organiseren van een buurtbarbecue voor de bewoners van de Kazemat op 2 september 2017 van 15.00
tot 23.00 uur.
- Randhoornweg – evenemententerrein Legmeer-West. Evenementenvergunning en onthefﬁng artikel 35 Drank- en Horecawet verleend aan V.O.F. Amstelland Festival voor het organiseren van het Amstelland-Festival van 23 t/m
25 juni 2017. Bezwaar t/m 12 juli 2017.
Dorpscentrum
- Marktplein – evenementensteiger. Vergunning verleend aan KNA muziekvereniging voor het houden van een loterij op 17 juni 2017 tijdens het evenement
Amstel Proms. Bezwaar t/m 4 juli 2017.
- Onthefﬁng artikel 35 verleend aan KNA muziekvereniging voor het schenken
van zwakalcoholhoudende dranken tijdens Amstel Proms op 17 juni 2017 van
16.00 tot 23.30 uur. Bezwaar t/m 11 juli 2017
- Evenementenvergunning verleend aan KNA muziekvereniging voor het organiseren van Amstel Proms op 17 juni 2017 van 16.00 tot 23.30 uur. Bezwaar
t/m 20 juli 2017.
- Marktplein – evenementensteiger. Evenementenvergunning en onthefﬁng artikel 35 Drank- en horecawet verleend aan de exploitant van Café The River
voor het organiseren van Ibiza Night aan de Amstel op 3 juni 2017 van 19.00
tot 01.30 uur. Bezwaar t/m 12 juli 2017.
- Koningin Julianalaan 18, omgevingsvergunning voor het afwijken van het bestemmingsplan. Bezwaar: t/m 12 juli 2017.
Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Grevelingen (Fort aan de Drecht). Verklaring van geen bezwaar voor het houden van een muziekmiddag op 11 juni 2017. Bezwaar t/m 19 juli 2017.
- Brandgans. Verklaring van geen bezwaar voor het organiseren van een buurtbarbecue voor de bewoners van de Brandgans op 24 juni 2017 van 15.00 tot
23.30 uur.

Zijdelwaard (Europarei)
- Onthefﬁng verleend aan UWTC voor geluid ten behoeve van een BMX wedstrijd op 4 juni 2017 tussen 09.00 uur en 16.00 uur. Bezwaar t/m 12 juli 2017.
- Arthur van Schendellaan 100e. Evenementenvergunning verleend aan Videt
Uithoorn voor het organiseren van een Buitenspeeldag op 14 juni 2017 van
14.00 tot 16.00 uur. Bezwaar t/m 20 juli 2017.
Overige bekendmakingen Uithoorn - De Kwakel
- Vergunning verleend aan KNA Muziekvereniging voor het plaatsen van 20 reclameborden en 5 spandoeken van 3 t/m 17 juni 2017 om bekendheid te geven
aan het evenement Amstel Proms op 17 juni 2017. Bezwaar t/m 4 juli 2017.
- Vergunning verleend aan Amstelland Festival V.O.F. voor het plaatsen van 20
reclameborden, 1 spanframe en 4 spandoeken van 12 t/m 26 juni 2017 om bekendheid te geven aan het evenement Amstelland Festival van 23 t/m 25 juni
2017. Bezwaar t/m 5 juli 2017.
- Vergunning verleend aan Centercom Buitenreclame voor voor het plaatsen
van 20 reclameborden van 19 juni t/m 2 juli 2017 om bekendheid te geven aan
de veiligheidscampagne “Bob”. Bezwaar t/m 19 juli 2017.
BEKENDMAKING OPENBARE VERGADERINGEN
WELSTANDSCOMMISSIE
Een onafhankelijke welstandscommissie adviseert burgemeester en wethouders
over het uiterlijk en de plaatsing van bouwwerken. Wanneer u als geïnteresseerde een vergadering wilt bijwonen, kunt u zich vooraf aanmelden op telefoonnummer (0297) 513231. Hier kunt u ook informatie inwinnen over de plaats, het tijdstip, de agenda en het aanvragen van spreektijd.
TER INZAGE LEGGING ONTWERPBESTEMMINGSPLAN BANKEN 1
Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken bekend dat het ontwerpbestemmingsplan Banken 1 met identificatiecode NL.IMRO.0451.BPBanken1OW01 met ingang van 15 juni 2017 gedurende zes weken ter inzage ligt.
Toelichting
De aanleiding van het opstellen van het bestemmingsplan Banken 1 is het legaliseren van de bestaande hooischuur op het perceel Banken 1.

Thamerdal
- Thamerweg 47 te Uithoorn, aanvraag omgevingsvergunning voor het uitbreiden van een woning aan de achterzijde. Ontvangen 3 juni 2017

Ter inzage
Het ontwerpbestemmingsplan Banken 1 ligt vanaf donderdag 15 juni 2017 tot en
met woensdag 26 juli 2017 ter inzage. Het ontwerpbestemmingsplan is digitaal
te raadplegen op http://www.ruimtelijkeplannen.nl. Daarnaast ligt het ontwerpbestemmingsplan ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum in de hal van het
gemeentehuis gedurende de openingstijden van het gemeentehuis.

BESLISTERMIJN AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING VERLENGEN

Indienen zienswijze
Gedurende bovengenoemde termijn van zes weken kan een ieder zijn of haar
zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan kenbaar maken aan de gemeenteraad van de gemeente Uithoorn, postbus 8, 1420 AA Uithoorn. De gemeenteraad
zal met inachtneming van eventuele zienswijzen, een beslissing nemen over de
vaststelling van het bestemmingsplan.

Zijdelwaard (Europarei)
- Elsschotlaan 18, aanvraag omgevingsvergunning voor het wijzigen van de
constructie. Ontvangen 24 mei 2017.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Uithoorn maken gebruik van hun
bevoegdheid om op grond van artikel 3.9, lid 2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de beslistermijn met 6 weken te verlengen voor de hierna
te noemen aanvraag:

Uithoorn, 14 juni 2017

WWW.UITHOORN.NL

Spannende wedstrijd
Thamen honkballers
De Kwakel - Thamen kreeg afgelopen vrijdag RCH-Pinguins
3 uit Heemstede op bezoek. Om
half elf stond het gravel van het
speelveld nog volledig onderwater, echter door hard werken van een aantal vrijwilligers
kon er die avond toch gespeeld
worden. RCH wist in de eerste inning meteen te scoren na
twee honkslagen, 0-1. Thamen
kwam echter meteen goed terug. Ernst Koole bereikt het eer-

ste honk met geraakt werper en
bereikt het tweede honk na een
opofferingsstootslag van Menno
Schouten. Maikel Benner bereikt
het eerste honk op een veldfout
van de kortestop van RCH. Koole scoort op een honkslag van Riordon van Loenen en Benner bereikt het derde honk, waarna hij
even later kan scoren op een wilde worp, 2-1. RCH scoort in de
tweede inning wederom één punt
door twee honkslagen, 2-2. In de

gelijkmakende inning weet Koole het eerste honk te bereiken op
een velderkeus waarbij Jelle Vogelaar sneuvelt. Koole steelt het
tweede honk en bereikt de thuisplaat op een tweehonkslag van
Schouten. Schouten scoort op de
honkslag van Benner, 4-2.
Vierde inning
In de vierde inning scoort RCH
weer nadat Bos op het eerste honk komt via geraakt werper. Prins slaat een tweehonkslag waarop Bos kan scoren 4-3.
Koole bereikt in de gelijkmakende vierde inning het honk na een
drie slag doorgeschoten bal en
weet het tweede en derde honk

te pakken door wilde worpen.
Schouten slaat Koole binnen met
een honkslag. Benner slaat een
honkslag, Rick Groen een tweehonkslag waarop Schouten kan
scoren en da n is het opeens 6-3.
RCH pakt in de vijfde inning weer
een puntje terug 6-4, echter Thamen pakt er in de gelijkmakende
slagbeurt weer 2 bij. Farley Nurse
krijgt vier wijd, Jelle Vogelaar geraakt werper en schuiven bij een
steelpoging beide een honkje op. Beide kunnen scoren op
de tweehonkslag van Schouten,
8-4. Ook in de zesde inning weet
RCH weer te scoren, een honkslag en een foutje in de Thamen
verdediging zorgen voor de 8-5.

Pas in de gelijkmakende achtste slagbeurt loopt Thamen verder uit. Groen slaat een honkslag,
Van Loenen een tweehonkslag ,
waarop Groen kan scoren. Rikken slaat een honkslag en op de
tweehonkslag van Francis Martina kan van Loenen scoren. Op
een fout in het rechtsveld bereikt
Nurse het derde honk en kan
Rikken scoren. Op de honkslag
van Schouten scoren Martinez
en Nurse, 13-5. In de negende inning weet RCH niet meer te scoren en is het einde wedstrijd. Komend weekend zijn de heren van
Thamen vrij en op zondag 25 juni
spelen de heren om 14.00 uur bij
Onze Gezellen 2 in Haarlem.

• 14 juni 2017

Uithoorn krijgt meer publieke
laadpalen
Uithoorn - Het aantal elektrische auto’s neemt sterk toe. Naar verwachting rijden er in Uithoorn in 2020 ongeveer 250 elektrische auto’s. Voor
het plaatsen van meer openbare oplaadpalen heeft de gemeente een
overeenkomst met Allego gesloten op 6 juni 2017. Door deze overeenkomst kunnen er meer laadpalen
aangevraagd en geplaatst worden.
Zelf publieke paal aanvragen
Tot nu toe moesten auto’s op eigen
terrein geladen worden of op één
van de drie openbare laadpalen in

Uithoorn (bij sporthallen en het gemeentehuis). Ook opladen met de kabel over de stoep stond de gemeente oogluikend toe. Per direct kunnen
bezitters van een elektrisch voertuig via www.openbaarladen.nl nu
ook een publieke laadpaal aanvragen. Wethouder Polak hierover: “Tot
nu toe waren laadpunten erg duur en
het kostte de gemeente veel tijd en
geld om zelf laadpalen te plaatsen of
om plaatsing te subsidiëren. De palen zijn nu echter veel goedkoper geworden. Bovendien verdienen deze
zichzelf terug door het verkopen van

stroom. Daardoor is een oplaadpaal
lucratief en plaatsen ook andere partijen dan de gemeente steeds vaker
laadpalen zónder subsidie. In die gevallen verzorgt de gemeente dan nog
alleen de vergunning, het verkeersbesluit en het juiste verkeersbord. Zo
maken we publiek laden wel mogelijk, maar kost het ons geen extra investeringen.” In de toekomst kunnen
mogelijk ook andere partijen laadpalen gaan plaatsen.
Voorwaarden
Aan een openbare laadpaal zijn

wel enkele voorwaarden verbonden. Wethouder Polak licht toe: "Een
openbare laadpaal wordt alleen toegekend als de aanvrager geen mogelijkheid heeft om op eigen terrein
een laadpunt te realiseren. Daarnaast moet de aanvrager in het bezit zijn van een elektrische of hybride auto met een minimale actieradius van 50 km. Als de auto in bestelling is, kan de laadpaal wel al aangevraagd worden". Voor meer informatie kunnen belangstellenden u terecht op www.openbaarladen.nl. Een
aanvraag duurt maximaal 15 weken.

Veelzijdig programma op zaterdag
17 en zondag 18 juni

Aalsmeer Flower Festival
dit jaar groter dan ooit
Regio – De vierde editie van
Aalsmeer Flower Festival staat voor
de deur. Met zes locaties, spectaculaire nieuwe onderdelen en tientallen activiteiten voor jong en oud is
het festival dit jaar groter dan ooit.
Het evenement vindt plaats op zaterdag 17 en zondag 18 juni. Aalsmeer
Flower Festival biedt een kleurrijk weekend vol bloemen en planten, kunst, muziek en lekker eten en
drinken. De activiteiten spelen zich
af op bijzondere locaties verspreid
over het dorp. Het festival wil bezoekers verrassen, inspireren en bovenal laten genieten van de schoonheid van bloemen en planten. Bij de
Aalsmeerse watertoren, ooit verkozen tot mooiste van het land, komt
tijdens het festival een bloemenpromenade over het water. Dit drijvende wandelpad van 100 meter lang
wordt door acht arrangeurs in de
bloemen gezet, wat zonder meer
een spectaculaire aanblik zal geven. In de veilingzaal van museum
de Historische Tuin worden tijdens
het festival Hana Ike Battles gehouden, wedstrijden tussen bloemstylisten naar Japans voorbeeld. Speciaal voor het festival komen twee
Japanse arrangeurs naar Aalsmeer,
die de strijd aanbinden met Nederlandse vakgenoten. Het museum
biedt ook plaats aan een grote rozententoonstelling met de nieuwste
soorten en aan workshops handletteren met bloempatronen. Het
Molenplein in Aalsmeer-Centrum
wordt omgetoverd tot een tuinplein
met stands en presentaties. Tussen
het museum en het plein wandelen
bezoekers langs de Flower Zoo, een
kunstproject van Aalsmeerse kinderen. In Galerie Sous-Terre, tegenover de watertoren, tonen kunstenaars hoe zij worden geïnspireerd
door de bloem en is de fototentoonstelling Mooi Aalsmeer. In het Boerma Instituut zijn demonstraties en
workshops bloemschikken en wordt

bloemenkunst geëxposeerd. Bij rozenkwekerij Belle Epoque kunnen
bezoekers zich vergapen aan duizenden tuinrozen en een rozenkunstobject. In The Beach, voorheen
veiling Bloemenlust, kunnen kinderen bloementaartjes en bloemsieraden maken en worden rondleidingen gegeven door het gebouw.
Naast deze en tal van andere activiteiten is er op veel locaties live muziek en zijn er terrasjes en eetgelegenheden.
Tickets
Het festival is beide dagen van 11.00
tot 17.00 uur. Tickets kosten 7,50 euro en zijn het hele weekend geldig.
Voor kinderen t/m 14 jaar is de entree gratis. Met een ticket kan tevens gebruik worden gemaakt van
de festivalbusjes die tussen de locaties rijden en van de watertaxi tussen de Historische Tuin en de watertoren. Bij onder meer Boerma
Instituut en Belle Epoque is ruime
parkeergelegenheid aanwezig.
Fietstocht
Natuurlijk kan het festival ook per
fiets worden bezocht. Voor de liefhebbers is er een 26 kilometer lange
Flower Festival Fietstocht die langs
alle locaties leidt. Deelname kost
7,50 euro (= tevens entreebewijs)
en starten is mogelijk vanaf elke locatie. Deelnemers kunnen tijdens
de fietstocht meedoen aan een spel
door middel van geocaching.
Hana Ike Cup
Voor het eerst heeft het festival
ook een avondprogramma. Zaterdag 17 juni wordt vanaf 19.30 uur
de Hana Ike Cup gehouden. Deze mini-competitie speelt zich af
op het terrein van de watertoren. Aansluitend is er bij Galerie
Sous-Terre een concert van de Hobo String Band. Meer informatie:
www.aalsmeerflowerfestival.nl

Libellebos Excursie verzorgd
door Groengroep Uithoorn
Uithoorn - Op maandag 19 juni
organiseert de Groengroep Uithoorn een wandeling in het Libellebos. Walter Busse van de
Groengroep leidt u die avond
rond in Uithoorns grootste “bos”.
Het libellebos is 27 hectare
groot en is begin jaren ’70 aangelegd met als doel een recreatieve functie met natuurwaarde. Het park is in ruim 45 jaar
uitgegroeid tot een natuurlijk
park. Het park is een begrip in
Uithoorn en zelfs in de ons omringende gemeentes. Je kunt er
heerlijk met de hond wandelen,
fietsen, spelen en genieten van
de mooie doorkijkjes. Er staan
vele grote bomen met mooie ruige vormen die een fijne sfeer

oproepen. Er is echter wel heel
wat ruigte maar er zijn ook hele
mooie zichtlijnen en open ruimtes te vinden. Op deze avond zal
Walter proberen mooie plaatjes
te laten zien. Dit ruige bos met
veel vogelzang en hopelijk niet al
teveel vliegtuigen zal voldoende
mooie momenten bieden. Laat
u verrassen op deze avond van
een mooier park als u verwacht.
De excursie start om 19.00 uur,
rond 20.30 uur zijn we weer terug. We verzamelen op de parkeerplaats van Tennisclub Uithoorn (Hollandse Dijk 3), en
wandelen vandaaruit een rondje door het Libellebos. Deelname is gratis en vooraf aanmelden niet nodig.

Geopende tuin paradijs
voor publiek
De Kwakel - Afgelopen zaterdag
en zondag was het Open Tuinen
weekend. De route was dit jaar kort
maar de tuinen die te bezoeken waren hadden grote afmetingen. Voor
menigeen een droom om in dergelijke tuinen te struinen. Een droom
die vaak niet binnen handbereik
is. Maar kijken en genieten is al zo
leuk. Het weer kon niet beter zijn,
vooral zondag. Heerlijke temperaturen, strakblauwe lucht en af en toe
een koele bries. Er deden meerdere
tuinbezitters mee aan de Achterweg
in De Kwakel. Bij die van de familie
Van Doorn op nummer 15 was het
onder de grote bomen op deze dag
goed toeven. Schaduwrijke plekjes
wisselden elkaar af met prachtige
doorkijkjes, divers begroeide borders met vooral veel bloeiende planten en als klapstuk het fantastische
gazon. Hoe krijg en houd je het gras
(dat daadwerkelijk altijd groener

lijkt bij de buurman) zo mooi?! Deze en nog vele andere vragen konden worden gesteld door bezoekende tuinliefhebbers en zomaar fietsende passanten. Je doet in andermans tuin veel ideeën op. Gewassen
die bij elkaar passen, ook rekening
houdend met de bloeitijd van diverse bloemen. Altijd wat kleur houden in elk hoekje van de tuin, dat
is de kunst. En bijhouden, wat gaat
er veel werk in zitten! Maar het is
ook fijn om een tuinhobby te hebben. "Je hoeft niet meer weg want
deze tuin is al een paradijs", zoals
een van de bezoekers het zondag zo
mooi omschreef. Het leuke is dat de
tuineigenaren hier en daar kunstobjecten hebben geplaatst. Nooit opzichtig maar subtiel opgaand in het
tuinlandschap. Wie ook opgaan in
de tuin zijn de insecten die zich te
goed doen aan het stuifmeel in diverse bloeiers. Iedereen blij!

Dagje Den Bosch:
groot succes
Uithoorn - De Moederverwendag
2017 die afgelopen zaterdag 10 juni plaats vond was weer een groot
succes. Deze Moederverwendag,
bedoeld voor moeders uit Uithoorn
en De Kwakel die het hele jaar door
de zorg voor zorgkinderen hebben.
De dag is een initiatief van de Rotary club Aalsmeer/Uithoorn en wordt
georganiseerd door de Inner Wheel,
de dames serviceclub. De moeders
genieten die dag van een “zorgeloos” samen zijn waarbij veel gelachen en gepraat wordt om de dagelijkse zorgen voor een dag een beetje naar de achtergrond te verschuiven. De dag begon stralend toen privé chauffeurs de moeders van huis
ophaalden: daarbij werden de thuisblijvers niet vergeten: zij konden met
hun oppas genieten van een heerlijk appeltaartje van bakker Westerbos. Een luxe touringcar bracht het

gezelschap naar ’s Hertogenbosch
waar een workshop Bossche Bollen
werd gevolgd: twee prachtige bollen
waren het resultaat. Een vaartocht
over de Binnen Dieze, de krochten
van Den Bosch, een heerlijke lunch
in een Bossche kelder, winkelen,
museumbezoek en relaxen op een
Bossch terras, het kon allemaal. Vermeld moet worden dat de weersgoden de moeders welgezind waren:
een perfecte zomerse dag. Na een
fijn diner onderweg naar huis waarbij gezellige live muziek werd gespeeld, was het tijd om richting Uithoorn te gaan. Daar stonden in De
Kwakel de chauffeurs weer te wachten: dit keer met een prachtige bloemige groet: een schitterende hangplant van petunia’s van Kwekerij De
Noordpoel. Leuke dag, blije moeders, mooi initiatief van Rotary/Inner
Wheel Aalsmeer/Uithoorn.

Vaartocht over de Binnen Dieze in Den Bosch Moederverwendag Uithoorn/
De Kwakel

REACTIE VAN EEN LEZER

04 Nieuwe Meerbode

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

Nieuw Vervoerplan
Connexxion 2018-2027
Op 15 mei jl. heeft Connexxion de
nieuwe plannen voor de busconcessie Amstelland en Meerlanden voor de periode 2018-2017
gepresenteerd. Deze plannen
zijn te lezen op hun website door
het volgende adres in te tikken:
https://www.connexxion.nl/hoevaak-en-waar-rijden-we/1437 of
doorte zoeken op Vervoerplan
Connexxion 2018.
Uit deze plannen kan het volgende opgemaakt worden:
- Huidige lijn 146 (Uithoorn –
Amsterdam station Bijlmer/
Arena) komt te vervallen;
- Huidige lijn 149 (Uithoorn busstation – Amstelveen busstation, via Nes a/d Amstel) komt
te vervallen, hiervoor komt een
Flex bus in de plaats;
- Huidige lijn 170 (Uithoorn Amstelplein – Amsterdam CS)
wordt R-Net lijn 347 met een
24/7 verbinding. Deze lijn behoudt de huidige route maar
rijdt niet meer door naar
Meerwijk/Amstelplein;
- Huidige lijn 174 (Uithoorn –
Amsterdam CS) gaat rijden
vanaf Meerwijk/Amstelplein,
via busstation Uithoorn en dan
via Amstelveen oost en Amstelveen Ziekenhuis naar busstation Amstelveen;
- Huidige lijn 242 (Wilnis – Amsterdam station Zuid) gaat rijden vanaf Mijdrecht, via Uithoorn Zijdelwaard/Europarei,
naar Amsterdam station Zuid;
- Huidige lijn 340 (Haarlem –
Uithoorn) gaat doorrijden tot
Mijdrecht;
- Nieuwe lijn 342 gaat rijden
tussen Uithoorn – Schiphol
met een 24/7 verbinding
Doordat lijn 170 zal worden omgezet in R-Net lijn 347, bestaat de
kans dat er haltes in Uithoorn en
langs de Zijdelweg tussen Uithoorn en Amstelveen niet meer
worden aangedaan door deze
lijn. Voor R-Net lijnen hanteert de
Vervoerregio Amsterdam (VRA)
namelijk een bedieningsgebied
van 800 meter omtrek t.o.v. 400
meter omtrek voor niet R-Net lijnen. Daarnaast is de frequentie
waarmee lijn 174 door Meerwijk
zal gaan rijden lager dan de huidige frequentie waarmee lijn 170
rijdt:

- Nu 3x per uur doordeweeks
overdag, dit wordt 2 x per uur
- Nu 2x per uur doordeweeks s
avonds, dit wordt 1 x per uur
- Nu zaterdag 3 x per uur overdag, 2x uur s avonds, dit
wordt 1x per uur
- Nu zondag 2x per uur overdag en s avonds, dit wordt 1x
per uur
Ook zal lijn 174 niet meer doorrijden naar Wilnis en Amsterdam Centraal. De route van lijn
174 wordt globaal: Meerwijk/
Amstelplein – Busstation Uithoorn – Amstelveen Waardhuizen – Amstelveen Ziekenhuis –
Busstation Amstelveen. Lijn 146
en lijn 149 zullen verdwijnen;
voor lijn 146 komt geen alternatief, het is de bedoeling dat reizigers overstappen op lijn 300 op
Amstelveen busstation om naar
Amsterdam Zuidoost/Bijlmer te
reizen. Voor lijn 149 komt een
Flex bus in de plaats, zie hiervoor de toelichting op de website van Connexxion. Lijn 342 is
een ”nieuwe lijn” die een directe
verbinding tussen Uithoorn en
Schiphol Plaza gaat verzorgen.
Deze lijn zal, net als lijn 347, een
24/7 verbinding gaan krijgen. In
deze Vervoerplannen is geen rekening gehouden met de komst
van de Uithoornlijn. Pas wanneer
er een definitieve opleverdatum
van de tram bekend is zal Connexxion het onderliggende vervoersnetwerk hierop gaan aanpassen. Wij kunnen ons voorstellen dat dit plan, dat in werking zullen treden in december
2017, de nodige vragen oproept.
Daarom horen wij graag van u
wat uw mening is over dit Vervoerplan. U kunt hiervoor contact opnemen via de griffie van
de gemeenteraad op het mail
adres griffie@uithoorn.nl, of u
kunt direct met één van de fracties contact opnemen. Namens
de coalitiepartijen van de gemeenteraad Uithoorn,
Ferry Hoekstra
Gemeentebelangen
Uithoorn – De Kwakel
Marcel van Haren
VVD Uithoorn – De Kwakel
Peter Timmer
DUS!

Krijg het Heen en Weer
Als het aan de gemeente Uithoorn
ligt krijgt Amstelhoek alleen het
verkeer heen maar niet het weerom op korte afstand en ook nog
niet eens voor alle verkeer. Een
enorme beperking dus. Dat geldt
niet voor de wijken van Uithoorn
onderling, deze hebben nagenoeg
geen beperking van verkeer. Amstelhoek telt dus niet mee en wordt
dus praktisch ernstig belemmerd in
bereikbaarheid en dus ook in economisch functioneren. En dat ter-

wijl de VVD voor Uithoorn betere doorstroming voor de Zijdelweg
wil. En als er in de toekomst bij de
Raadhuisstraat gebouwd gaat worden, dan wil Uithoorn natuurlijk wel
het bouwverkeer over de Irenebrug, dat scheelt dan veel bouwverkeer op de Maximalaan. Maar
als de bouw klaar is dan, afsluiten
voor het meeste verkeer, dan heeft
men Amstelhoek niet meer nodig.
Arend Strijland, Amstelhoek

Waarom verbad All
American Sunday
Het verbod, uitgevaardigd door
de Burgemeester van Uithoorn,
van een te houden evenement All
American Sunday, begint nu wel
belachelijke vormen aan te nemen. Afgelopen zondag 11 juni
2017 werd in Purmerend een dezelfde All American Car and Bike
show gehouden, met vergunning
en geen enkel probleem. Ook in
Woerden a.s. 8 juli 2017, Harleydag, vergunning geen probleem!
Volgens het “advies van een geraadpleegd bureau” heeft de
Burgemeester van Uithoorn besloten om geen vergunning te
verlenen, zonder duidelijke uitleg, maar met geheimzinnigheid omgeven, die “nader achter gesloten deuren besproken
wordt.”!!!!! Hoezo transparantie,
zijn Uithoornaren niet verstandig
genoeg? Het zou de raadsleden

sieren om eens goed te informeren, welk “adviesbureau” Purmerend en Woerden heeft geraadpleegd, om het negatieve-advies
aan Uithoorn door te prikken.
Het kan toch zo niet zijn dat omliggende gemeenten zoals Purmerend, Katwijk, Woerden, etc.,
wel vergunning voor zo’n dezelfde evenement ontvangen en Uithoorn, om “mistige” redenen niet.
Dat daarbij de organisator, die dit
al 17 jaar doet, ook wordt gedupeerd, verdient geen hoofdprijs.
Feit is wel; Uithoorn heeft weer
een evenement minder en mocht
iemand ooit nog iets willen organiseren, let op; “Het advies van
een geraadpleegd bureau” is bepalend, hoe één Burgemeester
dit advies wil hanteren.
C. Venne, Uithoorn
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Hét muziekspektakel aan De Amstel

PROGRAMMA:
Middag:
16.00 – 16.15
16.15 – 17.00
17.00 – 17.30
17.30 – 18.00
18.00 – 18.45
19.00 – 19.30
19.30 – 20.00
20.00 – 20.30

Opening door Wethouder Ria Zijlstra
DJ Casey D
Take4
JUUZZ
DJ Casey D
Take4
JUUZZ
DJ Casey D

Avond:
20.30
Aanvang AmstelProms Concert
22.30
Einde concert
22.30 – 23.30 DJ Casey D

Regio - Op zaterdag 17 juni zal de
Wilhelminakade aan de Amstel in
Uithoorn het decor zijn van een
groots muzikaal en culinair evenement. ‘s Avonds zal er voor Uithoornse begrippen een uniek concert plaatsvinden: een orkest van 50
muzikanten, een popband, een projectkoor van 100 leden, een kinderkoor en lokale solozangers en zangeressen. Zij zullen op deze op voorhand memorabele avond op de evenementensteiger aan de Amstel een
programma brengen met grote pophits. Terwijl de avond valt op één van
de langste dagen van het jaar en de
bezoekers met hun drankjes op de
kade staan, ontvouwt zich een muziekfeest voor jong en oud. Een memorabel evenement in wording!
Door een razend enthousiast organisatieteam worden alle voorwaarden voor een geweldige middag en
avond gecreëerd.
CULINAIR EN MUZIKAAL MIDDDAGPROGRAMMA
Voorafgaand aan het concert start
vanaf 16.00 uur AmstelProms Culinair, waar iedereen in de gelegenheid is om een drankje en een hapje
te nuttigen en zo in de stemming te
komen voor een onvergetelijke avond

aan de Amstel. Om 16.00 uur opent
een aantal culinaire verkooppunten
hun kramen, gaat de muziek spelen
en verricht de Uithoorns wethouder
van Cultuur, Ria Zijlstra, de officiële openingshandeling, waarmee het
eerste AmstelProms evenement van
start gaat. Bezoekers kunnen gedurende deze, hopelijk zonovergoten
dag, hun drankjes en hapjes afrekenen met muntjes, die verkocht worden bij twee kassa units. Ook start
om 16.00 uur de muzikale omlijsting met live muziek van jazz zangeres Juuzz, het saxofoonkwartet Take
4 en zal DJ Casey-D lekkere dance
classics draaien. Het wordt een
enorm spectaculair evenement dat u
niet mag missen! Genieten en bijpraten met familie, vrienden en kennissen onder het genot van een hapje
en een drankje én live muziek. Wat
wil een mens nog meer?
CONCERT
Om 20.30 uur start het grootste concert van de regio. Het wordt een
feest der herkenning, waarbij u kunt
genieten van de grootste hits van
de afgelopen 40 jaar! Alle nummers
worden begeleid door het 50 koppig
KnA Orkest, dat onder leiding staat
van dirigent Gerhart Drijvers. Zij zijn

al sinds januari bezig met de voorbereidingen voor dit concert. Daarnaast treedt het AmstelProms Chorus van bijna 100 leden onder de bezielende leiding van Ferdinand Beuse van de Vocal Company op. Zij
hebben de afgelopen 3 maanden
gerepeteerd voor dit concert.Speciaal voor dit concert is er een Xing
kinderkoor gevormd door Marjolein
Porton. Ook Fort55 treedt op; een
dampende en swingende party &
soulband, waarbij de nadruk ligt op
herkenbare soul, pop en dance klassiekers met een hoog dansvloergehalte. Dat wordt dus dansen!
SOLO ZANGERS EN ZANGERESSEN
Uithoorn kent vele muzikale talenten, die de afgelopen maanden audities hebben gedaan. Een 8-tal
winnaars dat uit de bus kwam, zal
AmstelProms met een aantal bekende hits opluisteren. U zult versteld staan van het talent van deze
Uithoornse artiesten.
TOEGANG
Het evenement is gratis toegankelijk voor iedereen en te bekijken en
beluisteren vanaf de kade. Wilt u
verzekerd zijn van een zitplaats op
de tribune? Als gast van onze tri-

bune heeft u ook toegang tot het
VIP-gedeelte waar lekkere hapjes
en drankjes te verkrijgen zijn. Bestel dan tribunekaarten voor 25,00.
U geniet van een heerlijke avond
én u sponsort dit prachtige evenement! Wilt u extra genieten van een
1e rang zitplaats inclusief een vorkjesdiner direct aan het podium? Bestel dan snel uw kaarten via www.
amstelproms.nl. Natuurlijk is het ook
leuk om het evenement vanaf het
water bij te wonen. Bootjes zijn dus
meer dan welkom! Een sloep huren
of een eigen 6 persoons (bedrijfs)tafel reserveren? Mail dan naar info@
amstelproms.nl. Het team van AmstelProms heet u van harte welkom
op Zaterdag 17 juni aanstaande!
LOTERIJ
Halverwege het concert zal er een
loterij plaatsvinden met prachtige
prijzen!
- De hoofdprijs: Een weekend
in een vakantiehuis op Quiros
Bloemendaal aan Zee door de
Vakantiemakelaar
- Notebook door CSU
- Privé optreden van jazz zangeres
- Juuzz
- Sportabonnement van Plux
- Diner voor 2 door Du Nord
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rond om de laatste wedstrijd van de
dag te volgen.

Interclub UWTC
Uithoorn - Zondag 4 juni is de interclub jeugdwedstrijd weer verreden bij UWTC. 70 jeugdige wielrenners deden mee, waaronder een
heel aantal UWTC leden die de eerste kennismaking met de wedstrijdsport hadden. Bij cat 1-2 deden 10
kinderen mee en de drie UWTC leden maakten allen hun wedstrijddebuut. Jong en nog onervaren begonnen zij aan hun wedstrijd en zij
reden de wedstrijd allemaal uit. De
kleine Tom Derogee, van 6 jaar, had
soms nog een beetje hulp nodig om
de brug op te komen. Maar hij was
helemaal trots dat hij had meegedaan en werd 9e. Daryen Vleerbos
is ook pas net begonnen bij UWTC
en reed de wedstrijd ook dapper uit,
zij eindigde als 10e. En derde debutant Mike Knook finishte als 7e. De
winst in deze groep ging naar Mikai
Krijt uit Koog aan de Zaan. Op de
tweede plaats eindigde Stijn Vlieland uit Zwaag en derde werd Mick
Cornelissen uit Maarssen. De vader
van Mick heeft in het verleden voor
UWTC gereden en is familie van onze Henny Cornelissen.

Startveld
Bij cat 3-4 een startveld van 19 kids.
Ook hier weer een aantal leden van
UWTC, Mette van Leeuwen, Thorvald Vleerbos, Nees Wahlen, Stijn
Kleijn en Jasmijn Wiegmans. Vier
hebben nog niet veel ervaring met
wedstrijden en het debuut voor
Thorvald en Stijn! Jasmijn heeft wel
ervaring en zich zelfs geplaatst voor
het NK. Dat bleek ook tijdens de
wedstrijd want Jasmijn zat mee in
de kopgroep van 7 man. Over haar
eindsprint was ze minder tevreden
en ze eindigde op de 6e plaats (net
buiten de prijzen). Thorvald was wel
de grootste pechvogel van dit startveld, want gelijk na de start van de
wedstrijd brak zijn derailleur (en
padje), en sloeg alles vast in zijn
achterwiel. Dit probleem is wel bekend bij onze veldrenners, maar
bij de wegwedstrijden zien we dit
toch weinig gebeuren. Einde wedstrijd voor Thorvald terwijl deze pas
net was begonnen. De winst ging
naar Jaymz Lunenborg uit IJmuiden
voor Veerle Muller uit Haarlem en Ilja Bosschieter uit Westzaan. Nees

reed naar een mooie 10e plaats.
Stijn werd 16e en Mette 18e.
Startlijn
Ook bij cat 5-6 een leuk deelnemersveld van 20 renners en hier
stonden voor UWTC Mike Derogee, Jordi van Wieringen en Lars
Hopman aan de startlijn. Hier bleef
een groep van 13 renners over die
voor de prijzen gingen sprinten. De
overwinning ging naar Kay van den
Hogen uit Volendam, tweede werd
Carola van de Wetering uit Nieuw
Vennep en derde Jelle Boonstra uit
Ouderkerk ad Amstel. Mike moest
met zijn cat 5 verzet alle zeilen bijzetten maar kon in de kopgroep
blijven. Mike werd 10e. Jordi heeft
ook nog weinig ervaring en reed de
wedstrijd keurig uit, hij werd 17e.
Lars heeft ook nog niet veel ervaring maar wist onlangs toch al een
10e plaats te scoren in een KNWU
wedstrijd. Vandaag kon hij het tempo net niet volgen, moest van de
groep af en liet zich terugzakken in
een achtervolgende groep. In deze groep kwam hij ten val, en deze eerste kennismaking met de keien beviel hem slecht. Na de ergste
schrik en het laten verzorgen van
zijn schaafwonden liep hij later weer

Nieuwelingen
21 deelnemers van cat 7-nieuwelingen besloten de dag. En ook hier
enkele UWTC leden aan start: Ian vd
Berg, Danny Plasmeijer, Sven Buskermolen en Niels Kramer. In deze groep was het hollen of stilstaan...., soms werd er even hard
gekoerst maar er waren ook momenten dat de groep in wandeltempo langs kwam. Er bleef uiteindelijk een groep van 16 renners over
die voor de podiumplaatsen gingen.
Op het hoogste podium mocht Niels
Reemeijer uit Spaarndam plaats nemen. Hij kreeg gezelschap van Lars
de Weerd uit Krommenie en Sander
Brandse uit Ouderkerk ad Amstel.
Ook een mooie beker voor Ian vd
Berg met een 5e plaats. Danny Plameijer werd 7e, Niels Kramer 14e en
Sven Buskermolen 15e. Ook in deze groep was er een valpartij, Xander Krijt kwam in de 19e ronde in de
verdrukking in een bocht en raakte een achterwiel van zijn voorganger. Xander is een talentvol schaatser die ook het wielrennen erg leuk
begint te vinden. Maar over de valpartij was hij erg boos. Hopelijk herstellen zijn schaafwonden weer
snel, beterschap jongen!
Dankzij alle vrijwilligers verliep de
wedstrijd vlot en hebben er weer
een hoop renners wedstrijdervaring
opgedaan. Zondag 11 juni is de volgende interclubwedstrijd in Beverwijk. Bij BRC Kennemerland in Beverwijk ligt een prachtig parcours
waar de ‘klimmersbenen’ op de
proef gesteld zullen worden.
Wageningse Muur
Zaterdagavond reden 4 UWTC leden de wedstrijd van de Wageningse Muur, een combinatiewedstrijd
elite/beloften en amateurs over
77 km met ronde na ronde een pittige klim erin. Niels Ruijter en Bart
de Veer kregen een lift van Koen de
Best richting Wageningen. Koen is
altijd lid geweest bij UWTC maar
komt sinds dit jaar voor de studentenvereniging Skits uit, waar hij ook
in het schaatsteam zit.
De Wageningse Muur moest maar
liefst 36 keer genomen worden. Er

stonden ongeveer 90 renners aan
de start en al in de eerste ronde
moesten er een aantal renners lossen en zodat ronde na ronde de
kopgroep kleiner werd. Door windje mee op de dijk in het parcours
lag de snelheid hier soms nog hoger dan in de afdaling. Niels Ruijter
moest in de eerste helft van de wedstrijd het peloton laten gaan. In de
tweede helft van de koers brak het
peloton van ongeveer 40 renners.
Jeroen Breewel en Bas de Bruin zaten in de voorste groep en Bart de
Veer en Koen in de tweede groep.
Jeroen werd 6e, Bas 9e en Bart 28e.
Bas en Bart waren beide behoorlijk diep gegaan en hadden last van
kramp gekregen.

De dag zou eindigen met de amateurs/sportklasse waar maar 12
renners stonden ingeschreven op
de KNWU site! Gelukkig kon nog
op de dag zelf worden bijgeschreven en Bart de Veer en Niels Ruijter hadden er zin in. Er waren 2 bijschrijvers.......maar er stonden maar
7 renners aan de start! De KNWU
jury vond dit niet wedstrijd waardig en toog huiswaarts. De renners mochten zelf gaan rijden op
de baan. Daar hadden Bart en Niels
echter geen zin in en zij gingen met
een omweg naar huis zodat er toch
nog ruim 80 km op de teller kwam
te staan. Wat een drama voor de
organisatie (en de renners die wel
kwamen opdraven).

DK
Op verschillende plaatsen in NoordHolland zijn op tweede Pinksterdag
de DK’s verreden. In Zuid Schermer werd op een parcours van ongeveer 10 km lengte het DK verreden voor de junioren, beloften en
elite renners. Door de wind ging het
regelmatig op de kant. Bij de junioren was Armando één van de vele
renners die de wedstrijd voortijdig
moest verlaten van de jury omdat
ze te ver achter het peloton zaten.
Trainingsleden Sven en Stijn konden zich wel handhaven en werden
12e en 13e in de koers. De elite renners reden tegelijk met de beloften.
Bij de elite werd Steven Stenekes 6e
en Jeroen Breewel 9e.
Ondertussen werd bij WVA in Amsterdam ook in diverse klasses gestreden voor de titels. Bij de masters 30+ werd Job Bosse 16e. Bij de
masters 50+ werd Marcel Versteeg
24e, Coen de Groot 28e (valpartij)
en Rene Oudshoorn 31e.
En ook bij de 60+ streden weer enkele leden mee. Vanaf het startschot
werd er flink gekoerst en na 2 ronden ontstond er al een kopgroep
van 4 renners onder aanvoering van
Bert Bakker en Theo Joosten. Deze bouwden een ruime voorsprong
op en werden niet meer achterhaald. De wedstrijd werd gewonnen door Theo Joosten uit Spaarndam, 2e werd Ron Smit uit Zandvoort. Guus Zantingh finishte als 5e,
Ben de Bruin als 7e en Leen Blom
als 10e.

Damers
Bij de dames doen ze het beter en
organiseren ze gewoon een RK (regiokampioenschap), waar renners
uit meerdere districten aan meedoen. In Leiden dus een leuk deelnemersveld. Hier wisten twee dames te ontsnappen en Lorena greep
de derde plaats door de sprint van
het peloton te winnen.
Op zaterdag had Lorena nog gereden in Kerspelen. Hier was ze vierde geworden en dit was genoeg om
de leiderstrui in de clubcompetitie
in het bezit te houden.
Veteranenwedstrijd Maassluis
Zondag 4 juni waren de renners
naar Maassluis afgereisd om daar te
starten bij de 68+ veteranen. Na het
startschot vormde zich al na 5 ronden een kopgroep van met daarbij
Leen Blom en Guus Zantingh. Deze
11 renners werkten goed samen en
namen een ruime voorsprong. Met
nog 1 ronde te gaan demarreerde
Ab van Westerbroek uit Delft en de
overige twijfelden even en hij werd
niet meer ingelopen. Guus Zantingh
uit Mijdrecht spurtte zich naar een
2e plaats, 3e werd Arie de Groot uit
Stolwijk en Leen Blom eindigde als
10e.
Keulen
UWTC handbiker Jetze Plat reed dit
weekend twee wedstrijden in Keulen. De tijdrit won hij oppermachtig
en in de wegwedstrijd pakte hij de
tweede plaats.

BMX TC 3 in Nuland

Klaverjasnomaden

Uithoorn - Zondag jl. organiseerde de KNWU de derde topcompetitie-wedstrijd voor alle toppers van
de BMX in Nederland.
En natuurlijk deden er ook zo’n
twintig tal mee van de UWTC, de
Uithoornse BMX-club.
Het was een mooi weertje, misschien zelfs iets te warm om te
BMX-en. Maar de dagen ervoor
was het zo’n slecht weer geweest.
Helaas moest Tonko Klein Gunnewiek al in de voorafgaande training
worden afgevoerd door een ambulance na een akelige val. Hij had gelukkig geen zwaar letsel bleek later,
maar voor hem was de wedstrijd al
snel afgelopen.
Bij de boys 8 ging Mitch van der
Steegt net nog naar de halve finale. Een leeftijd hoger schopte Bard
Jongkind het zelfs nog tot de zesde plaats in de finale! Sjoerd Zwerver had het moeilijk in de categorie
boys 10. Hij kwam niet verder dan
de manches in dit zware veld. Bij de
boys 11 hadden we Jur de Beij en
Mika Lang in de strijd. Jur kwam in
de kwart finales (8e) en Mika in de
eindfinale (7e). Boys 12 jaar: Daan
Corts eindigde 5e in kwart fina-

Uithoorn - Donderdag 8 juni werd
er weer een klaverjasavond in de
Schutse gehouden waaraan door 44
liefhebbers werd deelgenomen. Om
de eerste 2 plaatsen werd onderling
fel gestreden. Uiteindelijk ging Riet
de Beer er met een totaal van 7106
punten er met de 1e prijs van door,
op korte afstand gevolgd door Ria
Verhoef die met een totaal van 7062
punten beslag wist te leggen op de
2e plaats. Kees de Kuiper wist met
6884 punten de 3e plaats te veroveren. Waar winnaars zijn heb je
ook altijd verliezers. Ditmaal was Richard van den Bergh de pineut. Met
5127 punten kwam hij in het bezit
van de poedelprijs. De marsenprij-

le, Alec van der Mast als 7e in de
halve finale en Joël Rijneker, 6e in
kwart finale. Jessy Soede kwam tot
de achtste plaats in de finale!
Bij de boys 14 jaar werd Max de Beij vijfde in de kwart finale en Jochem
van den Wijngaard vijfde in de halve finale. Boys 15: Izar van Vliet, net
vijfde in de halve finale. Boys 16:
Flip van Walraven alleen de manches, Maarten van der Mast, derde
in de finale! Bij de hele kleine mannen werd Gino Soede vijfde, Jens
Lang reed de manches. Wouter Plaisant van der Wal reed de manches
bij cruisers 17-29 jaar.
Jordi Coen, Joey Nap en Bart van
Bemmelen rijden in de zware klasse
junior men. Joey haalde net niet de
finale, maar Bart werd tweede. Natuurlijk: Bart rijdt voor het nationaal
Team in Papendal.
Pim de Jong, Arjan van Bodegraven
en Thomas van der Wijngaard reden nog de sportklasse 17-24 jaar.
Pim werd tweede in de finale, Arjan,
strandde in de halve finale.
En natuurlijk vergeten we niet Sophie Mastenbroek die een zware
dag had en niet meer naar een finale mocht. Helaas, maar volgen-

Landelijke BeeBalldag bij
Thamen daverend succes
De Kwakel - Afgelopen zondag
werd de Landelijke BeeBalldag georganiseerd bij honk- en softbalvereniging Thamen. Met 27 deelnemende teams uit de regio Amsterdam/Haarlem en Noord-Holland en
ruim 700 bezoekers was het evenement een groot succes. De ruim 270
jeugdige BeeBallers hebben zich
vermaakt met wedstrijden en leuke activiteiten. Voorzitter Linda van
Rekum is in haar nopjes: “Het was
zo leuk om te zien; al die blije gezichten. Het maakt niet uit wie er
feitelijk heeft gewonnen, uiteinde-

lijk waren het allemaal winnaars!”
De Landelijke BeeBalldag is Nederlands grootste honkbal en softbal jeugdtoernooi en wordt georganiseerd op vijf verschillende locaties tegelijk. Thamen was één van
de gelukkige verenigingen waar de
jeugdige BeeBallers hun kunsten
konden vertonen. Maar het spelen
van wedstrijden was niet de hoofdmoot, plezier maken stond centraal.
“Het gaat er uiteindelijk om dat we
de kinderen een leuke dag bezorgen en dat ze vrienden maken.” vertelt voorzitter Linda van Rekum. “We

zen, bestaande uit een fles wijn, waren deze kaartavond voor Bep Groeneveld, Corrie Smit, Jo Smit, Gerard
van Eekhout, Ria Verhoef en Maus
de Vries, terwijl de fraaie door DUOplant verzorgde boeketten bloemen
in deze categorie werden gewonnen
door Jaap den Butter, Hans Heere,
Els Luijten en Willie van der Hilst.
De cadeaubonnen, eveneens te besteden bij DUOplant, kwamen deze avond als marsenprijs in het bezit
van Richard van den Bergh en Douwe Douwstra.
De eerstvolgende klaverjasavond
vindt plaats op donderdag 15 juni
in de Schutse aan de Merodelaan 1
te Uithoorn. Aanvang 20.00 uur.

Wandel Challenge
de keer beter. Bij de dames is BMX
een populaire sport aan het worden, natuurlijk dankzij de prestatie
van Laura Smulders. Er deden deze
keer zelfs enkele Duitse en Deense dames mee! Een drukke dag en
het is weer duidelijk dat het echt

een zwaar veld is bij deze Topcompetitie. Volgende weken twee BMXtrophee West wedstrijden en 2 juli het Nederlands Kampioenschap in
Assen, waar de meeste van deze rijders ook weer van de partij zullen
zijn om hun krachten te meten.

Uithoorn - Elke woensdagavond
wordt er vanuit de AKU Uithoorn
gewandeld en getraind voor de
Challenge eind september 2017. Samen met Jim, Henk of Karel starten
inmiddels elke week 14 deelnemers
om 19.30 uur vanaf de Randhoornweg voor een mooie wandeling door
Uithoorn. Elke week gezelligheid,
een stapje meer en werken aan de
ultieme uitdaging. De Challenge is
gestart vanuit een initiatief van Amstelland Zorgt voor mensen met dia-

betes, maar iedereen die aan zijn of
haar conditie wil werken is welkom.
Wekelijks wandelen er daarom wel
zorgprofessionals mee om mensen
met type II diabetes te ondersteunen bij de zoektocht naar een gezonde bloedsuiker. Hierdoor wordt
er gewandeld in veilige omgeving
waar diabeten het beste medicijn
voor hun ziekte kunnen ondervinden; beweging! Wilt u ook meewandelen? Neem contact op met Fenke
via Fenke@videt-uithoorn.nl.

Echtpaar Pronk wint
Slotdrive BVU
Regio - Maandag 29 mei werd de
feestelijke Slotdrive van de BVU gespeeld. introducees en donateurs
waren welkom en tijdens het bridgen werden tal van lekkere hapjes
gepresenteerd. In de A-lijn zegevierden An & Bert Pronk met 65,14%.
Plaats 2 ging ook al naar een echtpaar: Bep & John de Voijs haalden
60,97%. De derde plaats was voor
Cees Harte & Jos van Leeuwen met
60% rond. De dagprijs viel in de Blijn: Bep Braakman & Monique Verberkmoes wonnen met 69,34%. Ellen Hengeveld & Yvonne Splinter werden tweede met 68,06% en
Greet Rahn & Henk van der Schinkel

derde met 59,31%. Maandag 4 september start het seizoen 2017/18.
Alle lezers een prettige zomervakantie! De BVU wil een platform blijven
bieden voor starters. Zo geven wij
ook bridgelessen. Bent u een beginnend bridgepaar (bijv. thuisbridgers)
dat ook het verenigingsleven wil leren kennen, dan kunt u zich bij de
BVU opgeven om bijvoorbeeld vrijblijvend een paar keer mee te spelen en de sfeer te proeven. Voor nadere informatie, opgeven en/of lid
worden van de BVU kunt u contact
opnemen met Hans Wagenvoort tel.
06 53 368 948 of via de mail: wagenvoorthans@gmail.com.

zijn begonnen met een gezamenlijke warming-up op muziek. En naast
het spelen van wedstrijden konden
de kinderen ook allerlei spelletjes
doen, op het springkussen en zich
laten schminken”.
Snel weer over tot de orde van de
dag. De Landelijke BeeBalldag is
dan wel een groot succes geweest,
de vereniging is altijd op zoek naar
nieuwe leden. “Honkbal, softbal en

BeeBall zijn schitterende sporten
waarbij conditie, concentratie, motorisch vermogen en tactiek samenvallen. Niet voor niets heeft Cruijff
ooit gezegd dat hij een betere voetballer is geworden door het honkbal.”
Heb je interesse om een keer te komen trainen? Neem contact op via
het e-mail adres: nieuweleden@
thamen.info.
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17 JUNI, 5e INTERNATIONALE STEELBANDFESTIVAL IN DE KWAKEL
De Kwakel - Op zaterdag 17 juni organiseert Tavenu samen met Digna Mielard van Steelbandshop Holland het
2-jaarlijkse internationale steelbandfestival. Tussen 12 uur ‘s middags en
middernacht zullen 12 steelbands De
Kwakel in tropische sferen brengen.
Het festival is weer terug waar het in
2009 begonnen is namelijk op het plein
voor het dorpshuis De Quakel. Toen
voorzichtig begonnen met 6 bands, is
het inmiddels een festival waar je als
steelband bij moet zijn, en er is zelfs
een wachtlijst om mee te mogen doen.
Om 11:45 uur zal het festival officieel
geopend worden door burgemeester Oudshoorn en His Excellency Colin Connelly, ambassadeur van Trinidad
& Tobago. De Steelbandmuziek is rond
1940 ontstaan in het Caraïbische gebied, op het eiland Trinidad en startte
als muziek voor de armen. Het verhaal
gaat dat bij toeval ontdekt is dat door
verschillende “bobbels” in een olievat
te slaan, er ook andere tonen ontstonden. Door de arme bevolking, werden
uit door de Amerikanen achtergelaten
olievaten zo de eerste steeldrums (pannen) gemaakt. Ondersteund door allerhande ook zelf gemaakte ritmische instrumenten, werden zij gebruikt bij hun
Calypso feesten. De volgende bands
zullen een optreden verzorgen tijdens
dit festival:
Steelband Steelworks uit
Middlesbrough – Engeland
Steelworks is opgericht in 2002. De
Steelband heeft meer dan 30 leden van
kinderen vanaf 9 jaar tot jong volwassenen vanaf 13 jaar en volwassenen. Ze
spelen allerlei soorten muziek en treden door heel Engeland op.
The Steelmasters uit
Afferden (N-Br)
De naam steelband roept meteen gedachten op aan de zonnige stranden
van het Caraïbische gebied. Men verwacht dan ook mensen uit die streek
achter de instrumenten (pannen) en
vaak wordt er verbaasd opgekeken als
men ziet dat het hier gaat om “macamba’s” (blanken) uit het land van Maas
& Waal.
Steelband Soca On Steel
uit Zwitserland
De band Soca On Steel (SOS) is een
kleine steelband uit Zürich, Zwitserland. De Steelband werd in 2011 opgericht door een paar Zwitserse Steelpan-spelers die al eerder in verschillende bands en projecten speelden. SOS
is bekend om de traditionele soca muziek, evenals pop songs en ook reggae. Leraar van SOS is Junior Edwards
uit Trinidad & Tobago, die de laatste 8
jaar ook bij de Panorama Competition
in Trinidad & Tobago met Phase 2 Pan
Groove gespeeld heeft. Hij is ook de arrangeur en drummer van SOS. Junior
woont sinds 20 jaar in Zwitserland en
geeft ook les aan enkele andere steelbands in Zwitserland.
Tropical Steelpans uit Callantsoog
Steelband Tropical Steelpans uit Callantsoog vierde drie jaar geleden hun
5 jarig bestaan. Hoewel het begin van
de band ligt in 2002, zijn ze sinds 2007
een traditionele steelband. Ze traden in
die jaren op in binnen en buitenland, te
denken aan Dam tot damloop, Amsterdam marathon, de Nijmeegse vierdaagse en vele feesten en festivals. Zo zijn
ze 2 maal in Dortmund geweest om op
te treden bij de Caribbean night. Geniet
tijdens dit optreden van diverse muziekstukken, variërend van de Trinidadse Soca, tot een Fragile in een Samba
en Guus Meeuwis in een Calypso.
Steelband Tavenu uit De Kwakel
Natuurlijk is steelband Tavenu zelf ook
deelnemer van dit festival. Tavenu zal
2x een optreden verzorgen. ’s Middags
om 15:30 uur treedt de band op met de
leerlingen die hard geoefend hebben
om deze middag mee te kunnen doen.
De steelband van Tavenu is opgericht
in 2002. Het midzomeravondfestival in
2001 had als thema “slagwerk” met o.a.
The Roadside steelband uit Utrecht. Enkele drumbandleden van Tavenu vonden het leuk om een nummer samen te
spelen met deze steelband en het blijkt
als je eenmaal met het steelbandvirus
besmet bent je daar niet meer vanaf
komt. Nog tijdens het midzomeravondfestival werden de “pannen” besteld bij
Kino (pannenmaker) en op 14 februari
2002 was de eerste repetitie o.l.v. Carlos
die nog steeds de instructeur is. Carlos
speelt de pannen al van jongs af aan
en veel nummers die Tavenu speelt zijn
nummers uit die tijd. Af en toe worden
er covers van bekende liedjes gespeeld
maar het leukste vindt de band de originele steelbandmuziek. Hoogtepunt
voor Tavenu was in 2006 een week lang
optreden in Spanje in Llorett de Mar en
Barcelona. De steelband bestaat inmiddels uit 14 leden (incl. de 3 jeugdleden).
Steelband PANMAGIC
uit Grootegast
De grootste steelband uit het Noorden
van Nederland heet PANMAGIC, komt
uit Grootegast en bestaat uit 25 leden,
variërend in de leeftijd van 10 – 50 jaar.
PANMAGIC is door Paula June James

opgericht in 2007 en heeft drie jaar geleden haar eerste lustrum gevierd. Er
wordt wekelijks gerepeteerd in Lettelbert (nabij Leek) en waar nodig krijgen leden privé les van de Leader of
the Band, Paula June James. Zij heeft
haar conservatorium opleiding gevolgd
in New York en woont sinds 20 jaar in
Nederland.
Bijlmer Steelband uit Amsterdam
De Bijlmer Steelband Kids waren lange
tijd het jongste steelpan orkest van Nederland. Inmiddels zijn het jongeren en
jong volwassenen geworden en gaan
zij verder onder de naam Bijlmer Steelband. De Bijlmer Steelband Kids waren
finalisten bij de Amsterdamse Muziekscholenprijs in 2004 en 2005. De Kids
hebben in 2010 meegedaan aan het
Prinses Christina Concours voor klassieke muziek, waarbij zij een eervolle vermelding ontvingen en tevens de
jongste groep waren en de eerste deelnemende groep uit de Bijlmer. Tevens
waren zij de eerste steelpan spelers die
ooit aan het concours hebben meegedaan. Tijdens de eerste Nederlandse
steelband wedstrijd in Almere in 2010
eindigden zij als derde, zij waren de
enige Nederlandse deelnemer, de andere groepen waren Engels.
Steelband Panissimo
uit Switzerland
Steelband Pannissimo is opgericht in
1993 en heeft 10 leden. Behalve optredens in Zwitserland heeft Pannissimo opgetreden in Hongarije, Oostenrijk, Frankrijk en Italië. Ze spelen voornamelijk Calypso, Reggae, Latin, Pop en
Evergreens.
Nederlandse Politie Steelband
Nadat de Nederlandse Politie Steelband en het Nederlands Politie Orkest op 4 januari 2012 werden getroffen door een uitslaande brand, waarbij
het gehele groot instrumentarium inclusief de opleggers van beide orkesten, verloren zijn gegaan, zijn de beide
orkesten nu weer volledig operationeel
met compleet nieuw instrumentarium
en nieuw vervoer. Sinds 1 mei 2012 is
de Nederlandse Politie Steelband onderdeel geworden van het Nederlands
Politie Orkest. De zelfstandige vereniging "Nederlandse Politie Steelband" is
hiermee opgeheven en de steelband is
ondergebracht bij de Stichting Nederlands Politie Orkest. Artistiek leider van
de steelband is Charles van Zanten, hij
heeft sinds 2011 het stokje over genomen van Felix Walroud. Voor de reorganisatie van de Nederlandse Politie in
1993 was de steelband onderdeel van
de toenmalige Rijkspolitiekapel.
Steelband Korps Mariniers
De steelband van het Korps Mariniers
is opgericht in 1969 op Aruba. In 2019
bestaat dit ensemble dus 50 jaar. De
toenmalige commandant van de Mariniers Kazerne Savaneta kreeg de steelband set overhandigd van de bevolking
van Aruba. Al snel werden de Tamboers
en Pijpers van het Korps Mariniers gevonden om deze instrumenten te gaan
bespelen. De steelband speelt ongeveer 30 keer per jaar in binnen en buitenland, met als hoogtepunt de carnavals parades op Aruba. Hun repertoire
bestaat uit traditionele nummers, modern en zij zullen vanavond ook hun
carnavalsprogramma van Aruba laten horen. De steelband staat onder de
muzikale leiding van sergeant Sander
Bergman.
Calypsonic Steel Orchestra
uit Dortmund – Duitsland
Het Calypsonic Steel Orchestra is een
jeugdsteeband uit Dortmund, Duitsland. Ze spelen vooral calypso, soca en
reggae muziek, feestliedjes uit de Caribische Zee, maar ze spelen ook eigen
nummers. Van klassiek of pop tot rock
muziek. De CSO heeft verscheidene
belangrijke prijzen van Duitse muziekcompetities gewonnen, bijvoorbeeld
een 1e Prijs in 'Deutscher Orchestre'
Wettbewerb". In 2012 jaar speelden
vier leden bij de Britse steelband "Real steel" en wonnen het panorama van
het Verenigd Koninkrijk 2012
Endurance Steelband uit London
Endurance Steel Orchestra is een steelband van een gemeenschapsorganisatie in Zuid-Oost-Londen. Het geeft
mensen de gelegenheid om hun muzikale talent uit te drukken en te ontwikkelen. Nu in het zevende bestaansjaar
blijft het een sterk repertoire opbouwen
om publiek op diverse evenementen te
vermaken.
Showballet Nicole
In de avond zullen de danseressen van
Jazz & Showballet Nicole uit Mijdrecht
enkele optredens verzorgen. Ook zij zijn
al jaren “vaste gasten” tijdens de midzomeravond festivals van Tavenu.
Gratis
De toegang tot het festivalterrein is
gratis. Op het plein voor dorpshuis De
Quakel worden 3 podia gebouwd waar
de optredens zullen plaatsvinden. De
Drechtdijk zal ter hoogte van het dorpshuis op zaterdag 17 juni de hele dag afgesloten zijn voor doorgaand verkeer.
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Wandel jij mee tegen
kanker?
Regio - Op zaterdag 26 augustus
a.s. organiseert Inloophuis ’t Anker ‘de 12 uur van De Ronde Venen’.
Een sponsorwandeltocht om geld in
te zamelen voor de verhuizing van
Inloophuis ’t Anker en de oncologie afdeling van het Emma Kinderziekenhuis.
De wandeltocht is voor iedereen,
jong, oud, sportief of niet sportief. Je
wandelt in een team en kunt elkaar
steeds afwisselen. Het rondje lopen
is door het Argon Park in Mijdrecht.
Uiteraard kom je steeds over start
en finish en daar wordt van alles
georganiseerd om er een “feestje” van te maken. Kortom ook als je
niet aan het wandelen bent is er genoeg te doen. We starten om 10.00
uur en om 22.00 uur is het spectaculaire einde van de 12 uur van De
Ronde Venen.

le teamleden in een opvallende outfit te steken of een gekke naam te
bedenken. Na afloop van “de 12
uur” is er een prijs voor het team dat
het meeste geld in heeft gezameld
maar ook voor het meest ludieke
team. Kijk voor meer informatie op
de website: www.de12uurvandrv.nl
Natuurlijk is er niet alleen aan entertainment gedacht, ook is er van
alles te proeven bij de verschillende
foodtrucks en de speciaal ingerichte bar. Ook hiervan is de opbrengst
voor de 12 uur van de Ronde Venen.
Om 21.00 uur lopen we de Lichtjesronde, tijdens deze ronde gedenken
we de mensen die ons zijn ontvallen door kanker, of iemand die ziek
is of aan het genezen is. Langs de
hele route die ca. 700 meter lang is
staan kaarsenzakken met brandende lichtjes.

Inschrijven
Inschrijven is heel eenvoudig. Stel
een team samen, wijs een teamcaptain aan en meldt je aan via de
mail aanmelden@de12uurvandrv.nl
Maak er iets speciaals van door al-

Opluchting
Helaas kent bijna iedereen wel iemand die kanker heeft. Veel patiënten en hun familie ervaren dat
het praten met lotgenoten een hele opluchting is. Daarvoor is Inloop-

De Kwakel

Aflevering 45

huis ’t Anker al meer dan 10 jaar actief, nu slechts 2 dagen in de week
in de kantine van Argon en alleen
overdag. We willen graag uitbreiden
maar daarvoor is helaas geen plek
bij Argon. Verhuizen dus. Inloophuis
’t Anker heeft alleen geen eigen inkomsten. Wij leven van dotaties en
sponsoring, vandaar deze sponsorwandeltocht. Een manier om geld
op te halen zodat we naar een nieuwe locatie kunnen verhuizen om
meer activiteiten te organiseren.

Examens Judoschool Blaauw
Regio – Afgelopen week is er in de
dojo van Judoschool Blaauw de eerste van twee weken examens afgenomen. Deze week hebben 84 judoka’s laten zien wat zij het afgelopen
seizoen hadden bijgeleerd. Gadegeslagen door ouders, oma’s, opa’s en
andere belangstellenden, die genoten van de verrichtingen, lieten de
judoka’s de worpen en de grondhandelingen zien. De voorzitter van
de examencommissie, bestaande

uit David Siebeler, Martijn de Jong,
Roel Westra, Ronald Oussoren, Sander Verlaan en Edwin Blaauw, heeft
een ieder persoonlijk toegesproken
en de uitslagen bekend gemaakt.
De uitslagen van
afgelopen week zijn:
Gele slip, 6e Kyu
Bjorn van der Linden, Jakub Wegrzyn, Jens Lek, Nick De Lange, Quinten Blom, Ruben Meijer, Rutger de

Toen & Nu…

Paauw, Ryan Brader, Sylvie van Eekelen, Yuna Hoogendoorn
Gele band, 5e Kyu
Bjorn Martijn, Boyd Smit, Conrad
Hoving, Daniel Duijn, Florencia Losekoot, Jayden Visser, Julius Muller,
Lars van der Linden, Luca Knepper,
Luuk Boot, Marley Smit, Mika Stam,
Nadine Schuurman, Sam Cammelot, Sam van der Jagt, Sem van Heel,
Thomas Moraitis, Tobias Koster, Viggo De Lange

De verbinding met het Emma Kinderziekenhuis bestaat ook al jaren.
Onze voorzitter heeft zelfs een roeitocht naar Engeland georganiseerd
om geld op te halen voor het Emma
Kinderziekenhuis en ook nu willen
wij ons graag inzetten voor ondersteuning van kinderen met kanker
en hun familie. Wil je op de hoogte
blijven volg ons via facebook, instagram of twitter. Inschrijven kan tot
23 augustus a.s. kijk voor meer informatie op www.de12uurvandrv.nl
Oranje slip, 5e Kyu
Eline van Zijtveld, Elisa Hoornweg,
Emma Zeilstra, Jordan Hessing, Ruben Fokkens, Sophie Verlaan, Theije
Gerrits, Thirsa Fokkens, Zeline Verkade
Oranje band, 4e Kyu
Arien Jan Gerrits, Bas Zeinstra, Ismael Ozdemir, Joep Haarman, Lars
Brouwer, Max Wittebrood, Nick
Braamskamp, Nigel Enthoven, Siep
van Remmerden, Thijs Polman
Groene slip, 4e Kyu
Anique Goudsmit, Fahd Farah, Indy Burggraaf, Mike van der Linden,
Stijn de Groot
Groene band, 3e Kyu
Amber de Groot, Amy Dekkers, Arthur van Kootwijk, Bjorn van Leuven, Dakota Witteveen, Iris Swagemakers, Justin Geerts, Kyan van der
Toorren, Niels Koenders, Paul Schut,
Tijn Haarman
Blauwe slip, 3e Kyu
Elysa Kikken, Gabriel Losekoot, Ilyas
Farah, Ruben Duijn, Sietse Zeinstra,
Stefan Baron
Blauwe band, 2e Kyu
Aiden Vermeulen, Bram Koenders,
Daan van Scheppingen, Luca van
Paassen, Teije Goossens, Thijmen
Hooijman
Bruine slip, 2e Kyu
Merel van Zanten, Mike Burggraaf,
Rob Burggraaf, Simon Klappe
Bruine band, 1e Kyu
Calvin Kikken, Lina Kruijswijk, Luuk
Haarman, Verena Ratterman

1954 BOTERDIJK... TOEN
Het kinderrijke buurtje het ‘Rooie Dorp’ aan de Boterdijk, hier nog met
water en bruggetje voor de huizen. Wees Welkom in De Kwakel, staat
er op het spandoek, dat werd opgehangen ter ere van een Kwakelse
priester Henk van ’t Hart. De 8 arbeiderswoningen werden gebouwd
in 1919. Later is de brug gesloopt en het slootje gedempt, hiervoor in
de plaats kwam een mooi strak grasveld. Daar zijn heel wat Kwakelse
voetbaltalenten uit voort gekomen die hun sporen hebben verdiend bij
KDO. Aan het einde van de zomer was het grasveld kaal van het vele
voetballen en ravotten. In de volksmond waren dit de ‘Rooie Dorpers’.
Dit was voor de jeugd een mooie tijd.

2017 BOTERDIJK... NU
Op 3 maart 2011 ging de sloop van start van de oude huisjes. Dopper
mocht als Opper Rooiedorper, de eerste handeling verrichten met de
sloopkraan. De oude rode dakpannen zijn in de bar geplaats bij Poldersport als aandenken. In het najaar van 2015 ging de eerste paal de
slappe veengrond in en in oktober 2016 werden de nieuwe huurhuizen opgeleverd. Het ‘Rooie Dorp’ is na bijna 100 jaar gemoderniseerd,
van Toen naar Nu.
Voor meer Kwakelse historische en actuele informatie:
kijk op de website van Stichting De Kwakel Toen & Nu
www.de-kwakel.com
(foto’s: Stichting De Kwakel
Toen & Nu / Dirk Plasmeijer)

De volgende examens zullen volgende week worden gehouden in
de dojo van Judoschool Blaauw.

Eindvoorstelling dansschool
Nicole wederom groot succes!

Mooie dag voor 29e Assuline
buitentoernooi

Regio - Dit weekend gaf het Jazzen Showballet Nicole haar 30e jubileum show. Het evenement dat vond
plaats in de Studio’s van Aalsmeer!
Zoals altijd was het weer een spetterende en afwisselende show met
diverse thema’s en choreografieen, voor ieder wat wils ! De zaal zat
twee dagen vol en de danseressen
en dansers dansten met alle energie de sterren van de hemel. Zelfs
een surprise act van een doekdanseres kon niet ontbreken. Alle groepen, van de jongsten tot de wedstrijdgroep en he showballet kwamen meerdere malen op het podium en toonden de fraaiste dansen
op zeer gevarieerde dansnummers.
Hans van Veen begeleide de avond
met zijn aansprekende stijl voor
de allerlaatste keer en kreeg daarvoor de welverdiende toejuichingen. Met een Disney finale werd
de dansshow uiteindelijk spectaculair afgesloten. Publiek en deelnemers konden wederom terugkijken op een geweldige show. Foto:
sportinbeeld.com
Regio - Zondag 11 juni was een
zonovergoten hete dag voor het 29e
Assuline Turfstekerstoernooi georganiseerd door volleybalclub Atalante op de velden van de vriendelijke vrienden van de Vinken. Vijftien
teams speelden een sportieve strijd
in 2 poules: de recreanten poule en
de super recreanten voor de meer
geoefende ballers. Om 10.00 uur
klonk het startsignaal en erg leuke
aan elkaar gewaagde partijen werden gespeeld. Ieder team speelde dit
jaar voor het eerst 2 van de 6 partijen in het zand op de nieuwe beachvelden van Atalante en De Vinken.
Schoenen uit, een leuke afwisseling
met de wedstrijden op gras. Na de
eerste ronde volgde in de recreantenpoule de finale ronde en werd het
team Assuline 2 onder leiding van
Coen Feddema winnaar en de wisselbokaal, die afgelopen 3 jaren bij
de Waterboys op de schoorsteen had
gestaan. In de superrecranten poule
werd de finale in 2 spannende sets
gestreden tussen het sterke Assu-

AKU en Auto Berkelaar
tekenen 3-jarige overeenkomst
Uithoorn - AKU en Auto Berkelaar hebben deze week een 3-jarige sponsorovereenkomst getekend.
Het belangrijkste onderdeel van de
overeenkomst bestaat uit de zomeravondlopen die AKU deze zomer orgasniseert in de zomer onder de noemer ‘Auto Berkelaar Zo-

meravondlopen’. Naast de bij iedereen bekende Kooijman Polderloop
op 3 augustus worden er op de atletiek- en wielerbaanop sportpark
de Randhoorn op donderdag 29 juni
een 3 en 5 kilometer en op donderdag 7 september een uurloop gehouden.

line 1, dat al 3 jaar de wisseltrofee
in bezit had, tegen het sympathieke team van de Veenmollen, dat dit
jaar boven eigen verwachting zeer
geolied samenspeelde. De eerste
set was een nipte overwinning (1314) voor de Veenmollen. Het tweede deel ging lange tijd gelijk op totdat de Veenmollen in een mooie flow
kwamen en met ruimere cijfers ook

de tweede set pakten. De toernooi
combi met wedstrijden afwisselend
op gras of zand beviel de meeste
teams zeer goed en zo hebben nog
meer volleyballiefhebbers kennis gemaakt met de 2 Vinkeveense beachvelden. Volgend gaan we wel weer
voor méér teams, want hoe meer zielen hoe meer vreugd! Voor meer foto’s zie www.vv-atalante.nl

