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Nog altijd klachten over 
geluidsoverlast N201

En dat terwijl er aan een kant van 
de meeste bebouwing ter hoog-
te van de Europarei langs een 
deel van het tracé toch een ge-
luidsscherm staat. Reden voor 
GemeenteBelangen om bij mon-
de van fractievoorzitter Herman 
Bezuijen tijdens de gemeente-
raad op 31 mei hierover vragen te 
stellen. Hij liet weten ‘dat overleg 
met de toenmalige portefeuille-
houder slechts opleverde, dat de 
gemeente eigenlijk niet veel kan 
doen. De weg is eigendom van 
de Provincie en ligt op Amstel-
veens grondgebied. Volgens Be-
zuijen zijn de bewoners toen met 
de provincie Noord-Holland in 
contact getreden en na lang be-
raad is besloten om metingen te 
verrichten. Hieruit kwam naar vo-
ren dat het geluidniveau inder-
daad te hoog was en dat dit met 

name geproduceerd wordt door 
passerend vrachtverkeer. Voorge-
steld werd door de provincie om 
op het tracé een proef te doen 
met het aanbrengen van zogehe-
ten di� ractoren, ook wel ‘whissto-
nes’ genoemd. Inmiddels is ook 
de provincie Utrecht aangehaakt 
en hier wordt binnenkort een be-
slissing verwacht’. (Een di� ractor 
is een betonnen constructie met 
holtes die parallel aan het weg-
dek lopen (resonatoren), waar-
door geluid geabsorbeerd wordt 
en geluidsgolven naar boven 
worden gericht. Hetzelfde con-
cept wordt ook wel aangeduid 
als ‘geluidsgoot’ of ‘geluidafbui-
ger’. Het is een innovatie uit de 
koker van Ysbrand Wijnand van 
de TU Twente, die vanuit 4Silence 
wordt doorontwikkeld en toege-
past. Het belooft het een succes-

volle aanvulling te worden op de 
huidige mogelijkheden voor ge-
luid reducerende maatregelen. 
De di� ractor werkt aanvullend 
op andere maatregelen en kan 
‘getuned’ worden voor speci� eke 
geluidbronnen en situaties. Voor 
meer informatie en afbeeldingen 
zie www.mp.nl. Red.)

Personeelstekort?
‘Op 22 januari jl kreeg de bewo-
nersvertegenwoordiging een be-
richt van de provincie dat in de 
loop van 2018 een klankbord-
groep zal worden opgericht waar-
bij werd toegezegd dat voor de-
ze groep ook een vertegenwoor-
diging van de bewoners uitgeno-
digd zal worden’. Zo vervolgt Ge-
meenteBelangen. ‘In dit bericht 
werd ook melding gemaakt van 
het feit dat de projectleider een 
andere functie had aanvaard en 
een de� nitieve opvolger er nog 
niet was. 

Vervolg elders in deze krant.

Uithoorn - Na de oplevering van de vernieuwde N201 in 2014 
zijn er vanuit diverse bewoners groeperingen klachten gerezen 
over het geluidniveau dat geproduceerd wordt door passerend 
(vracht)verkeer. 

Regio – De Stichting Culture-
le Activiteiten Uithoorn (SCAU) 
bestond in februari 2018 vijfen-
twintig jaar. Dat heugelijke feit 
is gevierd met een uiterst suc-
cesvol jubileumseizoen, waar-
bij voorstellingen regelmatig 

uitverkocht waren. Hoogtepun-
ten waren Peter Heerschop met 
zijn solo ‘Van horen zeggen’, het 
kerstconcert door vocaal ensem-
ble Corde Vocali, ‘klassiek met 
een vleugeltje theater’ door pia-
noduo Beth&Flo en het slotcon-

cert met meesterpianist Hannes 
Minnaar. 

Van Thamerkerk naar 
De Schutse
Het jubileumseizoen 2018-2019 
was tegelijk het laatste in de Tha-

Culturele activiteiten verhuizen 
van Thamerkerk naar de Schutse

merkerk. Met ingang van 1 ju-
ni 2018 heeft de Thamerkerk een 
andere bestemming gekregen en 
is ‘de parel aan de Amstel’ geen 
multifunctionele ruimte meer. U 
hebt hierover kunnen lezen in de-
ze krant. Dat betekent dat er voor 
de concerten en de evenemen-
ten van de SCAU een andere lo-
catie gevonden moest worden. 
En dat is gelukt! Met ingang van 
het seizoen 2018-2019 heeft de 
SCAU onderdak gevonden in De 
Schutse, het ‘tentvormige’kerkge-
bouw vlakbij winkelcentrum Zij-
delwaard. 

Einde en nieuw begin
Alle bezoekers zullen de fantas-
tische locatie aan de Amstel, de 
historische ambiance en de uit-
stekende akoestiek van de Tha-

merkerk zeker gaan missen. Maar 
het goede nieuws is dus dat de 
SCAU ‘gewoon’ doorgaat met het 
organiseren van laagdrempelige 
concerten en evenementen.
Het adres van de nieuwe thuisba-
sis van de SCAU is: De Schutse, De 
Mérodelaan 1, 1422 GB Uithoorn. 
Er zijn volop gratis parkeerplaat-
sen bij het winkelcentrum, de 
akoestiek van de kerkzaal is pri-
ma en de stoelen zitten prettig. 
Bovendien is er meer (zaal)ruimte 
voor de optredende artiesten en 
voor de bezoekers om een kopje 
ko�  e of een drankje te drinken. 
Het bestuur van de SCAU heeft 
er alle vertrouwen in dat iedereen 
snel gewend zal zijn aan de nieu-
we locatie. 

Vervolg elders in deze krant.

Uithoorn - Naast  de, bij omwo-
nenden langzamerhand beruch-
te, zitbank in het Schegpark,  was 
het Donderdagavond jl. Omstreeks 
22.30 uur weer raak. De, bij de ge-
meente  eerder gemelde,  uitpui-
lende volle prullenbak bleek in de 
� k te zijn gestoken. De brandweer 

werd  gewaarschuwd, omdat  het 
vuur nogal hoog oplaaide. Bijgaan-
de foto. toont de restanten van de 
bak. Zichtbaar zijn de van feestelij-
ke evenementen e.d. bekende am-
pullen, waarin het gas zit waarvan 
de snuivende gebruiker  vrolijk (of 
beroerd) kan worden.

Weer brandstichting in 
Schegpark



G E M E E N T E N I E U W S

Gemeente Uithoorn

www.uithoorn.nl
www.twitter.com/Gem_Uithoorn
www.facebook.com/
gemeenteuithoorn
7 dagen per week, 24 uur per dag

Gemeentehuis
Laan van Meerwijk 16
1423 AJ Uithoorn
0297-513111 
ma., di., wo., do. 08.30-17.00 uur
vrijdag 08.30-12.00 uur
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
gemeente@uithoorn.nl

Klant Contact Centrum/
receptie 
Zonder afspraak:
ma., di., do.  08.30-17.00 uur
woensdag 08.30-20.00 uur
vrijdag 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)
Tel. spreekuur 0297-513111: 
ma. t/m vr.  09.00-10.30 uur
Inloopspreekuur:
woensdag 13.00-17.00 uur

Gemeentewerf en 
scheidingsdepot
ma., wo., vr., za. 09.00-12.30 uur 
 13.00-16.30 uur

Ruimte huren?
Accommodatie van gemeente 
Uithoorn huren? Kijk op 
www.uithoorn.nl/ruimtehuren 
of op www.vindjeruimte.nl

Openbare vergaderingen 
welstandscommissie
Een onafhankelijke welstandscom-
missie 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.

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

Burgemeester of 
wethouder spreken?
U kunt een afspraak maken via 
0297-513151 of een e-mail sturen 
met uw vraag of opmerking: 
gemeente@uithoorn.nl

Redactie
Team Communicatie 
bekendmakingen@duoplus.nl

COLOFON
Evenementen in de 
gemeente
In Uithoorn en De Kwakel is de komende paar maanden veel te 
doen. U vindt hieronder een selectie van de evenementen die in 
Uithoorn en De Kwakel plaatsvinden waarvoor een vergunning 
is aangevraagd of verleend. Meer weten over het evenement? 
Kijk op www.uithoorn.nl/evenementen voor meer informatie. 

Juni
13 juni Buitenspeeldag
15 juni Hardloopevenement Rondje Zijdelmeer 
16 juni Culinair Uithoorn aan de Amstel
29 juni t/m 1 juli Amstelland Festival

Juli
6 t/m 8 juli  NK Bmx
07 juli Freerun buitenevenement
07 juli Le Tour Ride
14 juli AmstelProms
14 juli Braderie THIB
22 juli All American Sunday
28 juli Hollands a/d Amstel

Augustus
1 t/m 7 aug Polderfeest
4 aug Augustus Braderie
25 en 26 aug Tropical Night en The Day After
26 aug De Ronde van Uithoorn (wielerwedstrijd) - 
  UWTC

September
1 t/m 4 sept Kermis De Kwakel
14 t/m 16 sept Foodtruck Festival
26 t/m 29 sept Snuffelmarkt

Let op!

De gemeente Uithoorn is op 
zoek naar een nieuwe bur-
gemeester. Daarvoor moet 
eerst een profi elschets wor-
den opgesteld. De inbreng 
daarvoor komt mede uit een 
enquête die de gemeente-
raad heeft laten uitvoeren 
onder de inwoners van de 
gemeente Uithoorn. De re-
sultaten daarvan zijn nu be-
kend.

Grote betrokkenheid 
inwoners
Aan de inwoners is gevraagd 
wat voor een persoon de toe-
komstige burgemeester zou 
moeten zijn. Door bureau Ci-
tisens zijn de uitkomsten van 
de enquête als volgt samen-
gevat: de Uithoornse burge-
meester is iemand die ade-
quaat optreedt en tegelijker-
tijd betrokken is bij de ge-
beurtenissen en de bewo-
ners van de gemeente Uit-
hoorn. Hij moet publiekelijk 
overleg kunnen plegen en 
een luisterend oor hebben 
voor de bewoners. Hij neemt 
beslissingen die in het be-
lang zijn van de bewoners en 
zijn regio. Hij neemt geen be-
slissingen die alleen worden 
genomen ten behoeve van 
de persoonlijke prestatiege-
richtheid. Meer weten? 
Kijk op www.uithoorn.nl

Resultaten 
enquête 

burgemeester 
Uithoorn

De eikenprocessierups is op dit 
moment gezien aan de Wilhel-
minakade, bij de Thamerkerk, 
Libellebos en Watsonweg. Wij 
gaan de rups bestrijden en ho-
pen verdere verspreiding te 
voorkomen. De eikenproces-
sierups kan gezondheidsklach-
ten veroorzaken.

In de maanden mei, juni en juli 
komt in delen van Nederland de 
eikenprocessierups voor. Dit is 
een rups van de eikenprocessie-
vlinder die alleen in zomereiken 
leeft. Omdat de brandharen van 
deze rups gezondheidsklachten 
kunnen veroorzaken (jeuk en ir-
ritatie van de huid en irritatie aan 
ogen en luchtwegen) worden de 
rupsen in een zo vroeg mogelijk 
stadium bestreden.

Afzetting
De bomen waarin een nest van de 
eikenprocessierups zijn aange-
troffen, hebben een roodwit-afzet 
lint gekregen. Met een speciale 
machine worden de nesten opge-
zogen en meteen verbrand. Wan-
neer u in de buurt komt van deze 
plekken, vermijd dan elk contact 
met de rupsen en resten ervan, 
zoals met vrijgekomen brandha-
ren en lege nesten. Waarschuw 
ook uw kinderen voor deze rups.

Melden!
Ziet u ergens anders eikenpro-
cessierupsen geef ons dit direct 
door via de app ‘Makkelijk Mel-
den’ of op uithoorn.nl/melden. 

Voor meer informatie kunt u te-
recht op RIVM.nl.

Gesignaleerd:
Eikenprocessierups

Op 29 mei is het faillissement uit-
gesproken van Verhoef Perso-
nenvervoer. Verhoef is het taxibe-
drijf dat het Leerlingenvervoer én 
het Wmo-vervoer in de gemeen-
ten Uithoorn en Ouder-Amstel uit-
voert.
Voorlopig blijft het taxibedijf de rit-
ten voor het Leerlingenvervoer 
en het Wmo-vervoer gewoon uit-

voeren. Verhoef doet er alles aan 
om het vervoer te verzorgen zo-
als normaal. Maar we kunnen ons 
voorstellen dat u merkt dat het 
vervoer iets anders verloopt dan 
normaal. Wij vragen uw begrip 
daarvoor. Voor vragen en klach-
ten kunt u contact opnemen met 
de gemeente via telefoonnummer 
(0297) 513 111.

Faillissement Verhoef 
Personenvervoer

Veel inwoners van Uithoorn zet-
ten zich belangeloos in voor het 
welzijn van anderen. Wilt u ie-
mand voor een Koninklijke onder-
scheiding in aanmerking laten ko-
men? Kom dan op tijd in actie!

De procedure voor het toeken-
nen van een Koninklijke onder-
scheiding vergt veel tijd. De voor-
dracht voor de Lintjesregen is in 
april 2019. U moet dan u het voor-
stel vóór 15 juli 2018 dit jaar bij de 
burgemeester indienen. Gaat het 
om een uitreiking tijdens een an-
dere gelegenheid, dan moet u het 
voorstel tenminste zes maanden 
van tevoren naar de burgemees-
ter sturen. 

Informatie Koninklijke 
onderscheiding
Meer informatie, waaronder het 
aanvraagformulier, vindt u op de 
gemeentelijke website Uithoorn.
nl of Lintjes.nl. Daarnaast kunt 
u contact opnemen met het be-
stuurssecretariaat via (0297) 
513108 of bestuurssecretariaat@
uithoorn.nl.

Informatie gemeentelijke 
onderscheidingen
Informatie over het aanvragen 
van gemeentelijke onderscheidin-
gen kunt u ook opvragen bij het 
bestuurssecretariaat via (0297) 
513108 of bestuurssecretariaat@
uithoorn.nl.

Kent u iemand in Uithoorn 
die een lintje verdient?

Ben u tevreden als ondernemer in 
onze gemeente? Graag zouden 
wij dit van u willen weten. Wij heb-
ben alle ondernemers in onze ge-
meente een online vragenlijst (on-
dernemerspeiling) gestuurd. Heeft 
u de vragenlijst nog niet ingevuld, 
u kunt tot 5 juni nog meedoen. Met 
deze gegevens onderzoeken wij 

wat verbeterd kan worden, zo-
dat u als ondernemer succesvol 
en prettig kunt ondernemen in de 
gemeente Uithoorn. Heeft u geen 
vragenlijst ontvangen, mail of bel 
Steven van Boekee van Newcom 
Research & Consultancy (uitvoe-
ring onderzoek), via (088) 770 
4600 of onderzoek@newcom.nl

Ondernemerspeiling

Sinds enige weken is het inloop-
punt van het Taalhuis in de Uit-
hoornse bibliotheek bemand 
door Hennie. Heeft u een taal-
vraag, wilt u beter Nederlands le-
ren spreken, lezen of schrijven of 
kent u iemand die dat graag wil, 
of wilt u graag zelf taalvrijwilliger 
worden? Hennie staat elke maan-
dagmiddag van 14.00-16.00 uur 
voor u klaar. 

Taalvrijwilliger worden?
Heeft u affi niteit met taal en men-
sen, beschikt u over inlevingsver-
mogen? Meld u zich dan aan als 
taalvrijwilliger, door langs te gaan 
bij Hennie van het inlooppunt op 
maandag van 14.00 tot 16.00 uur 
in de bibliotheek aan de Dorps-
straat 43 in Uithoorn, of via taal-
huisuithoorn@stdb.nl. Bellen met 
Claudia Prange, projectcoördina-
tor Taalhuis kan ook: 0297-230280.

Inlooppunt Taalhuis in de 
bibliotheek

WOENSDAG 13 JUNI

Buurtbeheer Centrum 
Uithoorn organiseert voor 
het eerst een Jantje Beton 
Buitenspeelmiddag! 

Alle kinderen zijn welkom.

Met onder andere:
Springkussen
Levend “tafelvoetbal”
Limbo dansen
en voor alle kinderen een 
verrassing!

Oranjepark in het Centrum 
van Uithoorn, tegenover 
de COOP.

13 juni 2018
Van 14.00 tot 16.00 uur

Deelname op eigen risico.

Het gemeentehuis is dins-
dagmiddag 19 juni tot 15.00 
uur open. Ook telefonisch zijn 
we dan na 15.00 uur niet be-
reikbaar. Als u die dag een reis-
document of een rijbewijs wilt 

afhalen dan kunt u tot 15.00 
uur terecht. Onze excuses 
voor het ongemak. Woensdag 
20 juni bent u weer welkom. U 
vindt onze openingstijden op 
www.uithoorn.nl.



De officiële mededelingen en bekendmakingen zijn een wekelijk-
se pu licatie van de emeente ithoorn. n de e ru riek staan offi -
ciële mededelingen en bekendmakingen die voor u van belang kun-
nen 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 mo-
gelijk om moeilijk leesbaar taalgebruik te vermijden. Mocht u vragen 
hebben over de rubriek, belt u dan gerust met Publiekszaken, tele-
foon 0297 513111, of u kunt mailen naar gemeente@uithoorn.nl. U 
kunt de offi ci le mededelin en en ekendmakin en ook vinden op 
www.uithoorn.nl.

PROCEDURE 
Ter inzage
Stukken die ter inzage liggen kunnen door iedereen worden ingeke-
ken. De stukken liggen ter inzage in het gemeentelijk informatiecen-
trum (Laan van Meerwijk 16) tijdens de openingstijden. Alleen wan-
neer dat is aangegeven liggen de stukken ook ergens anders ter in-
zage 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. 
Zienswijzen
Zienswijzen kunnen door iedereen kenbaar worden gemaakt. Dit 
moet schriftelijk worden gedaan bij burgemeester en wethouders van 
Uithoorn (Laan van Meerwijk 16) tenzij anders vermeld.
Bezwaren
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebben-
den bezwaar indienen. Bezwaren moeten voorzien zijn van motiva-
tie 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 inge-
diend. Een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Dit bete-
kent dat de vergunning voor het verstrijken van de termijn al kan zijn 
uitgevoerd (met het risico dat het eventueel weer ongedaan moet wor-
den gemaakt).
Voorlopige voorzieningen
Om ervoor te zorgen dat er geen gebruik wordt gemaakt van de ver-
gunning, kan een voorlopige voorziening worden aangevraagd. Het 
aanvragen van een voorlopige voorziening kan bij de sector bestuurs-
recht van de arrondissementsrechtbank (voorzieningenrechter) via 
het adres: Postbus 75850, 1070 AW in Amsterdam. Een verzoek om 
een voorlopige voorziening moet ook een motivatie bevatten. Voor het 
aanvragen van een voorlopige voorziening worden door de rechtbank 
kosten in rekening gebracht. 
Beroep
Wij maken u erop attent dat u op grond van de Algemene wet be-
stuursrecht binnen zes weken na verzending van onze beslissing in 
beroep kunt gaan bij de sector bestuursrecht van de Rechtbank, Post-
bus 75850, 1070 AW Amsterdam. Voor de behandeling van het be-
roepsschrift door de recht ank worden u riffi ekosten in rekenin  e-
bracht. Een dergelijk beroepsschrift heeft geen schorsende werking. 
Wel bestaat de mogelijkheid om de president van de rechtbank in Am-
sterdam te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Een ge-
motiveerd 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 janua-
ri 2014 heeft de overheid een verplichting gesteld om Algemeen ver-
bindende voorschriften, uitsluiten digitaal bekend te maken. U kunt 
de volledige teksten van verordeningen en verkeersbesluiten alleen 
no  di itaal in ien via  www.offi ciele ekendmakin en.nl  kunt ich 
daar ook inschrijven voor een e-mailservice om op besluiten uit de ge-
meente Uithoorn geattendeerd te worden.

elke ekendmakin en vind ik op www.offi ciele ekendmakin en.nl
- Verordeningen 
- Verkeersbesluiten
- Ruimtelijke plannen (publicatie ook via de Gemeentepagina).

 TER INZAGE
- Ontwerpwijzigingsplan en Ontwerpbesluit hogere waarde geluid Euro-

parei Midden, fase 2 en 3. Inzageperiode vanaf vrijdag 4 mei 2018 tot 
en met 14 juni 2018. Inlichtingen bij afdeling wonen en werken R. Noor-
hoff (0297) 513111. 

- Voorontwerpbestemmingsplan Mgr. Noordmanlaan, De Kwakel. Inza-
geperiode vanaf donderdag 17 mei 2018 t/m woensdag 27 juni 2018.

- Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Banken 1. Beroepperiode 14 
juni 2018 tot en met 25 juli 2018. Inlichtingen bij afdeling wonen en wer-

W W W . U I T H O O R N . N L

OFFICIËLE MEDEDELINGEN EN BEKENDMAKINGEN
ken, de heer L. Schuijt (0297) 513111.

- Ontwerpbestemmingsplan Drechtdijk 41. Inzageperiode vanaf donder-
dag 17 mei 2018 t/m woensdag 27 juni 2018. Inlichtingen bij afdeling 
wonen en werken (0297) 513 111

 INGEDIENDE AANVRAGEN (OMGEVINGS-)VERGUNNING
De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van 
bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.
Bedrijventerrein Uithoorn
- The Mix evenementenvergunning aanvraag voor FrUniXL op 7 juli 2018 

(ontvangen 20 april 2018).
De Kwakel
- Jaagpad, aanvraag omgevingsvergunning voor het verbeteren van een 

dijk (ontvangen 25-05-2018);
- Linie 1A, aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een 

schuur (ontvangen 27-05-2018);
- Poelweg 4, aanvraag omgevingsvergunning voor het wijzigen van het 

gebruik van de bestaande bedrijfswoning (ontvangen 01-05-2018);
- Vuurlijn 15, aanvraag omgevingsvergunning voor het vergroten van de 

woning (ontvangen 01-06-2018);
- Vuurlijn 50, aanvraag omgevingsvergunning voor het aanleggen van 

een fi etspad ontvan en - -
- Boterdijk 185, aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van 

een Air B&B (ontvangen 05-06-2018);
Dorpscentrum
- Koningin Julianalaan 27, aanvraag exploitatievergunning voor Da Ma-

ria Pizza Grillroom (ontvangen 16 mei 2018).
Thamerdal
- Den Uyllaan 4, aanvraag voor verklaring voor het slotfeest op 19 juli 

2018 (ontvangen 25 mei 2018).

 INGETROKKEN AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING
De Kwakel
- Drechtdijk 36 en 38, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen 

van een dakopbouw en het maken van een muurdoorbraak.
Thamerdal
- Anna Blamanlaan 32, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaat-

sen van een veranda.

 VERLEENDE (OMGEVINGS-)VERGUNNINGEN
Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar/beroep ma-
ken. Hoe u dat moet doen leest u bovenaan in deze advertentie in het grij-
ze kader.
De Kwakel
- Achterweg 15, omgevingsvergunning voor het oprichten van een open 

veldschuur (verzonden 30 mei 2018);
- Steenwijcklaan, instemmingsbesluit voor het aanleggen van gasleidin-

gen ten behoeve van nieuwbouwwoningen. (verzonden 7 juni 2018).
- Kwakelsepad 32, instemmingsbesluit voor Allinq HFC Infra voor het ver-

vangen van een ingewaterde coaxiale kabel (verzonden 1 juni 2018);
- Poelweg 44A, omgevingsvergunning voor het bouwen van een tijdelij-

ke recreatieruimte (verzonden 30 mei 2018);
- Steenwycklaan 10, instemmingsbesluit voor Communication Infrastruc-

ture Fund (CIF) IJsselmonde het aansluiten van de nieuwbouw wijk op 
bestaande telecomnetwerk.

- Vuurlijn 9, omgevingsvergunning voor het oprichten van een woning 
(verzonden 28 mei 2018).

De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, 
Buitenhof, Park Krayenhoff, Buitendijks)
- Evenemententerrein Legmeer-West (Randhoornweg), evenementen-

vergunning Amstelland Festival van 29 juni t/m 1 juli 2018 (verzonden 
31 mei 2018).

Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Schoolstraat/Schans - parkeerterrein, evenementenvergunning Culi-

nair Uithoorn a/d Amstel op 16 juni 2018 van 14.00 tot 21.00 uur (ver-
zonden 31 mei 2018).

- Witkopeend 10, omgevingsvergunning voor het realiseren van een op-
bouw aan de voorzijde van de woning (verzonden 4 juni 2018).

- Zijdelveld, evenementenvergunning hardloopwedstrijd Rondje Zijdel-
meer op 15 juni 2018 van 20.00 tot 21.00 uur (verzonden 31 mei 2018).

Overige bekendmakingen Uithoorn - De Kwakel
- erklarin  van een e waar voor de fi etsroute e our ide die ere-

den wordt op 7 juli 2018 en waarbij Uithoorn gedeeltelijk gepasseerd 
wordt. (verzonden 31 mei 2018).

- 1e melding incidentele festiviteit Wow Sensation 14 juni 2018 (verzon-
den 8 juni 2018)

- Verklaring van geen bezwaar Jantje Beton Buitenspeelmiddag Oranje-
park 13 juni 2018 tussen 14.00 en 17.00 uur (verzonden 8 juni 2018)

 TER INZAGELEGGING ONTWERPBESTEMMINGSPLAN 
 DRECHTDIJK 41
Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken bekend dat het ont-
werp estemmin splan rechtdijk  met identifi catiecode . M . .
BPDrechtdijk41-OW01met ingang van 14 juni 2018 gedurende zes we-
ken ter inzage ligt.
Toelichting
De aanleiding voor het opstellen van het bestemmingsplan Drechtdijk 41 
is de toepassing van de Ruimte voor Ruimte regeling op het perceel. Daar-
bij worden de bestaande kassen gesloopt, het perceel krijgt een veehou-
derijbestemming en de bedrijfswoning wordt een burgerwoning met bijge-
bouwen.
Ter inzage
Het ontwerpbestemmingsplan Drechtdijk 41ligt vanaf donderdag 14 ju-
ni 2018 tot en met woensdag 25 juli 2018 ter inzage. Het ontwerpbestem-
mingsplan is digitaal te raadplegen op http://www.ruimtelijkeplannen.nl. 
Daarnaast ligt het ontwerpbestemmingsplan ter inzage in het gemeente-
lijk informatiecentrum in de hal van het gemeentehuis gedurende de ope-
ningstijden van het gemeentehuis.
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.
Uithoorn, 13 juni 2018

 GEWIJZIGDE VASTSTELLING BESTEMMINGSPLAN BANKEN 1
Op 31 mei 2018 heeft de gemeenteraad van Uithoorn besloten het bestem-
min splan ‘ anken ’ als vervat in planidentifi catiecode . M . .
BPBanken1-VG01 gewijzigd vast te stellen.
Toelichting
De aanleiding van het opstellen van het bestemmingsplan Banken 1 is het 
legaliseren van de bestaande hooischuur op het perceel Banken 1.
Wijzigingen ten opzichte van de ontwerpbestemmingsplannen
Het bestemmingsplan is gewijzigd vastgesteld. De volgende onderdelen 
zijn gewijzigd:
- de toelichting wordt aangepast op pagina 8, 14 en 15;
- de waterparagraaf van de toelichting wordt aangepast;
- In het ontwerpbestemmingsplan werd in artikel 3.1 sub c verwezen naar 

artikel 30 lid 4 voor de regeling met betrekking tot aan-huis-gebonden 
beroepen en kleinschalige bedrijfsactiviteiten. Echter is deze verwijzing 
niet correct en moet er verwezen worden naar artikel 11.4. De verwij-
zing wordt hierop aangepast;

- Per 1 januari 2018 is het gewijzigde Luchthavenindelingsbesluit van 
kracht. Hierop is de tekst van de toelichting, paragraaf 5.8 aangepast. 

Voor een uitleg per gewijzigd onderdeel wordt verwezen naar de No-
ta zienswijzen en ambtelijke wijziging. Deze nota is bijgevoegd in het be-
stemmingsplan. 
Ter inzage
Het bestemmingsplan en het besluit van de gemeenteraad liggen met in-
gang van 14 juni 2018 gedurende zes weken ter inzage. Het bestemmings-
plan is digitaal te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl met als ken-
merk NL.IMRO.0451.BPBanken1-VG01. Daarnaast ligt het bestemmings-
plan ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum in de hal van het ge-
meentehuis, Laan van Meerwijk 16 te Uithoorn gedurende de openingstij-
den van het gemeentehuis.
Beroep
Gedurende de termijn van terinzagelegging kan tegen het besluit van de 
gemeenteraad beroep worden ingesteld door degenen die zich tijdig met 
zienswijze tot de gemeenteraad hebben gewend, belanghebbenden die 
aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest zich tot de gemeen-
teraad te wenden en een ieder als het gaat om een wijziging die de ge-
meenteraad heeft aangebracht in het vastgestelde plan ten opzichte van 
het ontwerp. Beroep moet schriftelijk worden ingesteld bij de Afdeling be-
stuursrechtspraak van de aad van tate  post us    ‘s-
Gravenhage. Zij die beroep instellen kunnen tevens een verzoek doen tot 
het treffen van een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet worden ge-
richt aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad 
van State. 
Verdere procedure
Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan van de gemeenteraad 
treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn 
a  oopt  ten ij innen de eroepstermijn een ver oek tot het treffen van een 
voorlopige voorziening is ingediend. Is een verzoek tot het treffen van een 
voorlopige voorziening ingediend dan treedt het besluit van de gemeente-
raad niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.
Uithoorn, 13 juni 2018

Ruim 700 gezinnen in Uithoorn 
leven in armoede. Dat blijkt uit 
een onderzoek dat de gemeen-
te heeft laten uitvoeren. Dat is 5,5 
procent van het aantal huishou-
dens in Uithoorn en ligt daarmee 
onder het landelijke percenta-
ge (10 procent). De gemeente wil  
armoede terugdringen. Ook wil 
de gemeente voorkomen dat kin-
deren in armoede opgroeien. Ar-
moede en schulden grijpen diep 
in op de persoonlijke levens van 
mensen en het is van invloed op 
andere levensgebieden. Armoe-
de en schulden zetten relaties 
onder druk,  is van invloed op de 
schoolprestaties van kinderen en 
heeft een negatieve uitwerking 
op de gezondheid van mensen. 
,,Om dit aan te pakken moeten 
we samenwerken met andere or-
ganisaties in Uithoorn,” aldus wet-
houder Ria Zijlstra (armoede en 
schuldhulpverlening). Voor het 
seminar heeft de gemeente daar-
om zoveel mogelijk organisaties 
uitgenodigd die in Uithoorn wer-
ken. De voedselbank, scholen, 
huisartsen, Uithoorn voor Elkaar, 

Eigen Haard en de bewindvoe-
ringskantoren waren donderdag 
aanwezig.  ,,We willen samen op-
trekken, de handen ineen slaan 
voor een gezamenlijke aanpak,” 
zegt Zijlstra.

Schuldig
Satcha Maduro, bekend van het 
televisieprogramma Schuldig, gaf 
een inspirerende lezing. Madu-
ro raakte door verschillende om-
standigheden diep in de schul-
den. Maduro heeft tijdens het 
seminar verteld over haar erva-
ring met schulden en hoe moei-
lijk het was om uit een diep dal 
op te klimmen. Ze gaf aan dat het 
heel belangrijk is dat de schuld-
hulpverlener de cliënt in haar/zijn 
waarde laat en dat je mensen al-
tijd een perspectief moet bieden. 
Nadja Jungmann, lector Schul-
den en Incasso bij de Hogeschool 
van Utrecht, heeft tijdens het se-
minar een uiteenzetting gegeven 
over de e�ecten van schaarste en 
stress. Ze vertelde onder ande-
re dat schaarste mensen verlamt. 
En door de stress lukt het hen niet 

om lange termijn plannen te ma-
ken. 

Beter inzicht
Tijdens het seminar hebben de 
professionals beter inzicht gekre-
gen in waarom mensen met geld-
zorgen er zelf alleen niet meer uit 
kunnen komen. Men kan simpel-
weg de situatie niet meer over-
zien en het brein laat hun daarbij 
in de steek. De wethouder: ,,Met 

Wethouder Zijlstra: 

‘Armoede pakken we samen aan’
Uithoorn - Een grote stap richting een gezamenlijke aanpak om 
armoede in Uithoorn aan te pakken is gezet. Ruim 80 professio-
nals die voor hun werk allemaal te maken hebben met armoe-
de en schulden bezochten vorige week het seminar dat de ge-
meente heeft georganiseerd.

deze wetenschap kunnen we on-
ze inwoners beter ondersteunen 
en hopelijk begeleiden naar een 
toekomst zonder geldzorgen.” Tot 
slot konden de aanwezigen mee-
doen aan een interactieve work-
shop van De Argumentenfabriek. 
De deelnemers hebben tijdens 
deze workshop ideeën en erva-
ringen uitgewisseld en afspraken 
gemaakt voor verdere samenwer-
king. 

Schuldpreventie
De gemeente zet in haar huidi-
ge beleid in op voorkomen van 
schulden. Het organiseren van dit 
seminar is één van de onderdelen 
van dit beleid. Andere onderde-
len zijn bijvoorbeeld de aanslui-
ting van de gemeente bij Start-
punt Geldzaken van het Nibud. 
Via Startpunt Geldzaken kunnen 
inwoners zelf �nanciële plannen 
maken. Ook bij jongeren wordt in-
gezet op preventie. Alle jongeren 
die 18 jaar worden krijgen het Ni-
bud-boekje ‘Voor Boven de 18’ ca-
deau. Dit boekje staat boordevol 
informatie en tips over alles wat 
een 18-jarige moet weten op het 

gebied van geld. Verder heeft de 
gemeente een afspraak met wo-
ningcorporatie Eigen Haard om 
huisuitzettingen te voorkomen 
en betalingsachterstanden tegen 
te gaan. Voor kinderen en jonge-
ren die opgroeien in gezinnen 
met beperkte �nanciële middelen 
zijn er verschillende ondersteu-
ningsregelingen. Via het Jeugd-
fonds Sport en Cultuur (voorheen 
Jeugdsportfonds en Jeugdcul-
tuurfonds) kunnen kinderen wél 
meedoen aan sport, dans of mu-
ziek. Een tussenpersoon die het 
kind kent zoals een leerkracht of 
begeleider op school, een jonge-
renwerker van Videt of de huisarts 
kan hierbij helpen. Voor zaken die 
met school te maken hebben, zo-
als een bijdrage voor een excursie 
of schoolreisje heeft de gemeen-
te het declaratiefonds jongeren. 
Voor ouderen vanaf 65 jaar is er 
een declaratiefonds om deelna-
me aan sociale activiteiten te on-
dersteunen.  
Zijlstra: ,,Ook weten we uit de on-
derzoeken dat onder de gezinnen 
die het niet breed hebben, veel 
werkenden zijn die de eindjes aan 
elkaar moeten knopen. Zij verdie-
nen vaak net te veel om een be-
roep op een ondersteunings-
maatregel te kunnen doen. Ook 
deze gezinnen kunnen we samen 
ondersteunen, aldus wethouder 
Zijlstra. Nu weten we nog onvol-
doende wat hun ondersteunings-
behoefte is en ik hoop dat we 
daar in de komende tijd ook meer 
inzicht in krijgen.”
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Voor de 19e keer organiseert 
Muziekvereniging Tavenu het 
Midzomeravondfestival in De 
Kwakel. Op zaterdag 23 juni 
zal om 19:45 uur “afgetrapt” 
worden door het opleidings-
orkest van Tavenu onder-
steund door het Orkest van 
De Kwakel. Het opleidingsor-
kest bestaat uit 11 leerlingen 
van verschillende leeftijden 
en een keur aan instrumen-
ten. Dwars� uit, gitaar, key-
board, trompet, bugel, drums 
en steeldrum, kortom een ge-
varieerd orkest. Samen met 
de ervaren muzikanten zullen 
enkele leuke nummers uitge-
voerd worden. Het thema dit 
jaar is “de Muzikale Proeftuin”. 
Dit betekent dat ook niet ge-
wone muziekstijlen of instru-
menten die normaal bij Tave-
nu te horen zijn, op het po-
dium te horen zijn. Bij enkele 
steelbandnummers zal mee-
gespeeld worden door trom-
pettist Diederik Ruisch en dit 
zal deze nummers een speci-
ale sound geven.
Ruben Kas zal laten horen wat 
er allemaal mogelijk is op een 
klassieke gitaar. Niet wat je 
zult verwachten op het mid-
zomeravondfestival, maar ze-
ker meer dan de moeite waard 
om naar te komen luisteren.
Het Orkest van De Kwa-
kel heeft deze avond een ei-

gen thema verzonnen, na-
melijk “Only Hits”. Al na enke-
le maten zal duidelijk zijn welk 
nummer er gespeeld wordt. 
Om de sfeer te verhogen heb-
ben de presentatoren Cor On-
derwater en Berry Verlaan hun 
muzikale vrienden en vrien-
dinnen van The Bridges uit-
genodigd om met verschil-
lende nummers die het orkest 
speelt, mee te zingen. Zij zul-
len ook proberen om het pu-
bliek te inspireren om mee te 
gaan zingen en misschien ook 
dansen , zodat de dans de-
ze keer niet alleen van Jazz 
en Showballet Nicole komt. 
Want natuurlijk zijn ook deze 
dames weer aanwezig om en-
kele spetterende optredens te 
verzorgen.
Last but not least zullen Nina 
& Annemiek, het Uithoornse 
duo dat countrynummers en 
covers van popmuziek speelt, 
het publiek trakteren op een 
uur leuke muziek.
Kortom op 23 juni gebeurt 
het vanaf 19.45 uur allemaal 
in De Kwakel, buiten voor het 
dorpshuis. De toegang is gra-
tis en Tavenu hoopt natuurlijk 
dat het publiek in groten geta-
le aanwezig zal zijn. Want daar 
doe je het voor als muzikant, 
om zoveel mogelijk mensen 
plezier te laten beleven aan 
optredens en concerten.

Zaterdag 23 juni 2018
Midzomeravondfestival

Tavenu

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)

Afl evering 49

1973 BOTERDIJK, …TOEN 
De Boterdijk met rechts drie koopwoningen van de kwekers Cor 
Hogervorst, Arie van Kessel en Tinus Voorn. In 1924-1925 kwamen 
er jonge tuinders vanuit Langeraar en Roelofarendsveen naar de 
jonge verse grond in De Kwakel. Een deel van die tuinders vestigde 
zich hier met hun huis en de tuinen in de Oker. Links van deze drie 
koophuizen werden in 1942 huurwoningen gebouwd en in mei 
2011 weer gesloopt. Er waren mensen die er bijna 70 jaar woonden. 
De meeste bewoners zijn verhuisd naar een nieuw fl atje van de 
Traverse.

2018 BOTERDIJK, … NU   
De sloop van de huurwoningen was in 2012 klaar en de bouwgrond 
kwam vrij voor een nieuw plan met twee- onder-een-kapwoningen. 
Door de bouwcrisis vanaf 2008, waren de plannen in 2012 een 
beetje te hoog gegrepen. De plannen werden in 2016 aangepast en 
dat verkocht de huizen beter. De nieuwe woningen staan aan de 
rand van de Oker zijn in 2017 opgeleverd. Het oude huisje van Cor 
Hogervorst staat er nog, alleen is later wit geschilderd. Nu nog de 
Boterdijk opknappen! Dan wordt het weer een mooi modern plaatje.

Kwakels Open Air:
Een schot in de roos
De Kwakel - Afgelopen zaterdag-
middag en –avond ging een voor 
De Kwakel geheel nieuw evene-
ment in première: Het Kwakels 
Open Air Festival. Een (pop)mu-
ziekfestival met plaatselijke dan 
wel regionale bands op het eve-
nemententerrein. Negen verschil-
lende acts verdeelt over twee po-
dia vermaakten er het in grote ge-
tale toegestroomde publiek, dat 
zich koesterde in de zon. De or-
ganisatoren, Stichting het Maan-
dagavond Comité, presenteerden 
een uitgebalanceerd programma: 
van Nederlandstalig tot Hardcore 
Metall, van Golden Oldies tot Ier-

se Pubfolk. Veel indruk maakte 
de visueel gehandicapte Kwakel-
se drummer Tim de Groot, die de 
drums en bekkens op de muziek 
van Black Sabbath feilloos wist te 
vinden en het publiek opzweep-
te. 

Verrassend
Verrassend, verfrissend en aan-
stekelijk was de sound van de Ier-
se Pubmuziek van Boxin ’the Vox 
op het kleine podium. Op het 
grote podium was de regiona-
le topband the Huksters present. 
Uitsmijter was de coverband Tri-
bute to CCR, met wiens beken-

de nummers het publiek uit vol-
le  borst kon meebrullen.  ‘We zijn 
weer een traditie rijker,’ zo weet 
een van de bezoekers zeker. ‘Ge-
weldig, Woodstock in De Kwa-
kel.’ Doordat het opzetten en af-
breken van het geheel louter 
door vrijwilligers is gedaan en 
er low-budget en inventief door 
Het Maandagavond Comité te 
werk is gegaan, was de organi-
satie al voor de start van het eve-
nement uit de kosten. ‘Het podi-
um bijvoorbeeld zijn twee gekop-
pelde opleggers, ter beschikking 
gesteld door de eigenaren,’ aldus 
Ron Voorn, een van de organisa-
toren. 

Vaklui
‘Daarnaast hebben we een paar 
handige vaklui in de  gelederen, 

waaronder een standbouwer en 
een timmerman. Voorts zijn veel 
dingen ons gratis ter beschik-
king gesteld, met als ho� everan-
cier het Feestcomité. En de SPUK 
heeft de factuur van de PR voor 
een groot deel voor zijn rekening 
genomen.’ ‘We zijn een vrienden-
groep die tot voor kort het vlet-
tentrekken tijdens de Kwakel-
se Kermis organiseerde en in het 
voor- en najaar de Bokkentocht 
organiseert,’ aldus Gerrino Pie-
tersen, een van de andere orga-
nisatoren en tevens de spreek-
stalmeester van het evenement. 
‘Dit was echter een uitdaging van 
een andere orde, maar volgens 
mij hebben we ook die tot een 
goed einde gebracht,’ glunder-
de hij met pretoogjes. (foto Dirk 
Plasmeijer)

Met afschuw zie ik de foto van mevrouw Cossen, die zij heeft ge-
stuurd over de grote stofwolk van de afbraak van de Churchillfl at, 
in uw editie van 6 juni 2018. Dit voorval wordt kennelijk getolereerd 
door de instantie die de vergunning verleent, zonder rekening te 
houden met de gevolgen voor de bewoners. Een soortgelijke situ-
atie vindt nu ook plaats op Wiegerbruinlaan 10. Hier wordt een ge-
bouw afgebroken, waarbij op 4 juni 2018, gedurende de hele dag 
een sjofel bezig was betonpuin te verplaatsen, waarbij eveneens 
zo’n grote stofwolk voor uren bleef hangen over de naastgelegen 
parkeerplaats en ingang van Motion. Op nummer 8 bevinden zich 
Motion Fysiotherapie (8a) en Natasja Voetverzorging. Nu komen bij 
dit bedrijf de hele dag, een groot aantal longpatiënten voor behan-
deling, waar ik ook toe behoor. Deze bejaarde personen waren ge-
noodzaakt door dit stof te lopen om Motion en Natasja te berei-
ken. Vanzelfsprekend is dit niet bevorderlijk voor de gezondheid van 
hun. Het stof drong zelfs het gebouw binnen door de hoofdingang 
van Motion en Natasja moest alle ramen sluiten.
Ik vraag mij af welke autoriteit verantwoordelijk is voor de vergun-
ning voor het veroorzaken van deze overlast en niet eist dat de aan-
nemer het puin regelmatig moet bevochtigen, om de hinder te 
voorkomen.

Ch. Erdtsieck

LEZERSPOST

Grote stofwolk

De redactie van de Nieuwe Meerbode rekent het tot haar 
taak om de lezers van haar krant zo objectief mogelijk te in-
formeren. 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 tij-
dens gemeentelijke vergaderingen, bijeenkomsten of inter-
views worden gedaan, in onze krant horen. Alle lezers van 
onze krant, ook die niet bij zo’n bijeenkomst of vergade-
ring of wat dan ook aanwezig waren, behoren daarvan ken-
nis te kunnen nemen. Ingezonden brieven plaatsen wij om-
dat de afzender wil dat haar of zijn mening bekend wordt ge-
maakt in haar of zijn omgeving. Zij of hij blijft verantwoorde-
lijk voor de inhoud. Plaatsing door ons betekent niet dat on-
ze redactie een standpunt inneemt.

Sinds enige tijd wil de overheid dat de mensen zo lang mogelijk in 
hun eigen huis blijven wonen. Je zou denken dat de gemeente dan 
meer service zou bieden om dat mogelijk te maken.In tegendeel: 
het gemeentelijke afvalbeleid staat daar haaks op:  je brengt zelf je 
groen- en restafval maar weg, want het is ons te duur!  Dat zou nog 
tot daaraantoe zijn als de stortplaats voor groen net als voor restaf-
val op de hoek van de straat zou liggen, maar in mijn geval moet het 
groen drie blokken verder gebracht worden.En dan is de gemeen-
te nog verbaasd als, bij controle!!, blijkt dat er groen bij het restafval 
zit! Iedereen weet toch dat bloemen en planten van de kweker vol 
chemische bestrijdingsmiddelen zitten die een zinnig mens niet, via 
zijn compostvat, in zijn tuin wil krijgen.Voor ieder bosje uitgebloei-
de bloemen naar een ververwijderde stortplaats  lopen doet geen 
oudere, dus gaat het bij het restafval.Bovendien zijn gewone plas-
tic zakken niet bestand tegen takken, dus iedere keer dat je takken 
wegbrengt kost dat weer een plastic zak. En moesten we niet het 
gebruik van plastic terugdringen??.
Er zijn gemeenten (b.v.Alkmaar,Amstelveen) waar bij ouderen en an-
dere minder -validen  wél het vuil wordt opgehaald.Andere verbe-
teringen zouden zijn:
meer groenafvalstortplaatsen takbestendige, en daardoor duurza-
mere zakken. In ieder geval moet er gewerkt worden aan verbete-
ringen: het huidige beleid is volstrekt onder de maat.

H.Woelinga-Rodbard, Uithoorn

Het gemeentelijke 
afvalbeleid

Deborah J. Carter & 
Zandscape op Chazz 2018 
Deborah Carter komt naar De 
Hoef om daar begeleid door 
een bijzondere groep jazz 
musici ‘A Beatles Tribute’ te 
brengen. Wat er dan gebeurt, 
is bijzonder. Pop verandert in 
jazz en dat is zo melodieus en 
avontuurlijk.
Samen improviseren ze, zor-
gen voor variatie en laten het 
swingen. 
Deborah Carter is een interna-
tionaal bekende jazz vocalis-
te. Ze zong bij het Metropool-
orkest, toerde door heel Euro-
pa en veel landen in Azië en 
Zuid Amerika.
Nu zingt ze regelmatig met 
Zandscape, een groep die een 
eigen uniek geluid heeft door 
de bijzondere combinatie van 
instrumenten: bas/cello, vi-
brafoon, gitaar en drums. Een 
groep die niet alleen deze bij-
zondere instrumentatie heeft, 
maar ook een verscheiden-
heid aan stukken brengt en 
eigen composities speelt.
Deborah Carter en de musici 
van Zandscape ondersteunen 
elkaar geweldig.
De organisatoren van Chazz 
zijn blij dat Deborah Carter & 
Zandscape zaterdag 23 juni 
naar De Hoef komen.
Zij gaan vanaf 20.45 uur tot 
het einde optreden en zul-
len Chazz 2018 spetterend en 
met glans afsluiten. Kom dus 
naar boerderij Stroomzicht, 

ook voor wat er nog vooraf-
gaat aan Zandscape. Kaarten 
zijn verkrijgbaar in de voor-
verkoop via Chazz.nl en kos-
ten dan €17,50. Aan de tuin 
zijn ook altijd kaarten te koop, 
maar dan voor €25,00 (kinde-
ren tot 12 jaar gratis, studen-
ten half geld).
De tuin gaat 23 juni open om 
15.30 uur. ‘Eten en drinken’ 
wordt verzorgd door lokale 
restaurants en uitgeserveerd 
door vrijwilligers. En wie er al 
eerder was, weet dat de sfeer 
altijd fantastisch is. 

Voorverkoop:
Mijdrecht:
boekhandel Mondria
Wilnis:
slijterij en delicatessen
De Zwart
Uithoorn: Bruna
online:  www.chazz.nl

Ria Waal
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INFORMATIEF
DOKTERSDIENSTEN
Spoedgevallen overdag via 
eigen huisarts en dan toets 1. 
Spoedgevallen avond/nacht/
weekenden via huisartsenpost 
Ziekenhuis Amstelveen, 
tel. 020-4562000.

APOTHEEK
Apotheek Thamer 
Zijdelwaard-plein 81 Uithoorn, 
tel. 0297-562851
Apotheek Boogaard Amstelplein 
27 Uithoorn, tel. 0297-566886

DIERENHULP
Dierenambulance, 
tel: 06-53315557.

DIERENARTSEN
Dierenarts Annemieke Calis 
Oranjelaan 32A, 1421 AK 
Uithoorn, tel. 0297-565989
Dierenartsenpraktijk Uithoorn-
Aalsmeer, Marijnenlaan 46, 1421 
NH Uithoorn, tel: 0297-560627. 

BRANDWEER & POLITIE
Brandweer, tel. 020-5556666. 
Politie, tel: 0900-8844.

SLACHTOFFERHULP
info: 0900-0101. 
www.slachto�erhulp.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 Ho�, 06-51994830
Biedt behandelingen aan 
kinderen, jongeren, volwassenen,
ouders en gezinnen
Praktijk Klerks, 06-40418725
GZ-psycholoog BIG. Behandel-
aanbod o.a. CGT, EMDR, ACT,
mindfulness, muziektherapie 
Pr. Margrietlaan 86c Uithoorn,  
www.psychologen-uithoorn.nl

COLOFON

Verschijnt woensdag
EDITIE 3
UITHOORN, DE KWAKEL, 
NES A/D AMSTEL

Postadres
Midrethstraat 9
3641 CB Mijdrecht
Tel. 0297-581698

Aanleveren van advertentie
Dinsdag voor 10.00 uur
verkoopuithoorn@meerbode.nl
Advertentieverkoop
Kees-Jan Koedam
Mobiel 06-53847419
Advertentie-tarieven
op aanvraag

Aanleveren van kopij
Maandag voor 15.00 uur
redactieuithoorn@meerbode.nl
Maximum aantal woorden: 300
Redactie:
Nel van der Pol
Mobiel 06-53847419
Correspondent
André Veenstra

Kabalen
Opgave gratis advertenties 
voor www.meerbode.nl/
kabalen-opgeven/

Druk
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

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

Uitgave van
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht
131e jaargang

Oplage: 15.100

Ingezonden brieven
Eenieder staat het vrij te reage-
ren op artikelen of zijn mening 
te geven op ontwikkelingen die 
spelen binnen de gemeente. Uw 
ingezonden brief dient echter on-
dertekend te worden ingestuurd, 
dus voorzien van naam, adres, te-
lefoonnummer en/of e-mailadres. 
Deze gegevens worden niet volle-
dig in de krant gepubliceerd; wél 
naam en woonplaats. Anoniem 
ingezonden brieven worden niet 
in behandeling genomen. De 
redactie behoudt zich het recht 
voor brieven te weigeren dan wel 
te redigeren of in te korten. Houd 
maximaal 300 woorden aan.

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

Privacy
Zie onze privacyverklaring op 
www.meerbode.nl/privacy

WWW.MEERBODE.NL

Nieuwe Meerbode

AmstelProms tribune 
breidt uit
Regio - De kaartverkoop via de 
website www.amstelproms.nl 
voor de tribune is enkele we-
ken geleden begonnen en door 
de snelle verkoop heeft de orga-
nisatie van AmstelProms beslo-
ten een bredere tribune te laten 
bouwen. “We zien dat de kaart-
verkoop veel sneller op gang 
komt dan vorig jaar en toen wa-
ren we uitverkocht. Op deze ma-
nier kunnen we niet iedereen een 
zitplaats geven, terwijl we mer-
ken dat er veel vraag naar is. De 
kaarten kosten €25,- per stuk, en 
dat is natuurlijk niet heel goed-
koop, maar met dat geld maken 
de mensen die de kaarten kopen 
het wel het concert mede moge-
lijk. Dit concert kan gratis bezocht 
worden door iedereen die op de 
kade staat, maar het beste zicht 
heb je toch echt vanaf de tribune.
Dit jaar is de tribune voorzien 
van comfortabele kuipstoel-
tjes in plaats van houten bank-
jes. Daar kan je echt veel pretti-
ger op zitten, je hebt wat meer 

ruimte en het is minder koud la-
ter op de avond omdat je rug ook 
beschermd wordt. Bovendien 
word je op de tribune voorzien 
van drankjes en hapjes, iets wat 
we vorig jaar ook niet hebben ge-
daan.”

Nieuwe zangers bekend
Vorige week konden we al en-
kele namen bekend maken van 
de zangers en zangeressen die 
meedoen met AmstelProms. De-
ze week maken we er weer een 
aantal bekend. Het prachtige du-
et “Zonder Jou” gaat gezongen 
worden door Marieke Somsen 
en Nick van der Jagt. Marieke en 
Nick hebben twee stemmen die 
prachtig bij elkaar komen in dit 
oorspronkelijk Italiaanse num-
mer. Dit jaar speelt het Amstel-
Proms orkest ook een medley van 
de bekendste Joe Cocker num-
mers. Dit belooft een prachtige 
vertolking van deze nummers te 
worden door Kamiel Kluft, die tij-
dens het mooie “Love lift us up” 

wordt bijgestaan door Benthe 
Jansen. Volgende week maken 
we de laatste namen van de op-
tredende zangers en zangeressen 
bekend.

Meerdere (gast)dirigenten
Deze week is ook de eerste week 
dat de beiden orkesten van Sur-
sum Corda (Aalsmeer) en KnA 
(Uithoorn) gezamenlijk gaan re-
peteren. Best een spannende ge-
beurtenis, want beide orkesten 
hebben onder leiding van de res-
pectievelijke dirigenten Elivera 
van Sloten (Sursum Corda) en 
Gerhart Drijvers (KnA) alle wer-
ken ingestudeerd, maar iedere di-
rigent heeft toch een eigen bele-
ving en interpretatie van de stuk-
ken. De muzikanten uit beide or-
kesten zullen dus even moeten 
wennen aan de dirigenten en vi-
ce versa. Tijdens het concert op 

14 juli op het marktplein in Uit-
hoorn zullen niet alleen Elivera 
en Gerhart dirigeren, maar ook 
de dirigent van het koor en mede 
initiatiefnemer, Ferdinand Beuse. 
Alle drie de dirigenten zullen een 
deel van de avond verzorgen en 
er wordt zelfs ge�uisterd dat er 
een gastdirigent langskomt, maar 
hoe dat eruit gaat zien wordt pas 
duidelijk op de avond zelf.

Bilderdijkhof 1 
Uithoorn

Tel. 0297-567209

WEEKAGENDA PARTICIPE
CURSUS ZORGELOOS
BEWEGEN
Bent u al eens ten val geko-
men en wilt u voorkomen dat 
dit nogmaals gebeurt? Bent u 
bang om te vallen? Dan is het 
nieuwe programma Zorgeloos 
Bewegen wellicht iets voor u!
In samenwerking met Uit-
hoorn voor elkaar start op 19 
juni een serie bijeenkomsten 
Zorgeloos Bewegen. Bij de 1e 
bijeenkomst krijgt u een aantal 
testen om uw beginsituatie in 
kaart te brengen.
In de 10 weken erna traint u 
onder leiding van Motion Fy-
siotherapie en Preventie aan 
uw balans, spierkracht en mo-
biliteit om de kans op vallen te 
verkleinen. Op dinsdag 25 sep-
tember, bij de laatste bijeen-
komst, wordt u wederom ge-
test om te kijken of u vooruit 
bent gegaan.
De bijeenkomsten vinden 
plaats op de dinsdagmiddag 
van 14.00 tot 15.00 uur in Wijk-
centrum Bilderdijkhof (Bilder-
dijkhof 1 te Uithoorn). De kos-
ten voor de 12 bijeenkomsten 
is €50,- per persoon. Achteraf 
wordt er elke week een kopje 
koffie gedronken.

Voor meer informatie of om u 
aan te melden kunt u bellen 
naar Motion via 0297 562 234 
of mailen naar info@motion-fy-
siotherapie.nl

VRIJWILLIGER VOOR
HET HALEN VAN
BOODSCHAPPEN
Wij krijgen regelmatig een 
hulpvraag van bewoners in 
Uithoorn voor het halen van 
boodschappen. Soms gaat het 
maar om een korte periode, ie-
mand is tijdelijk uitgeschakeld 
door een blessure, maar soms 
is het ook voor een wat lange-
re tijd. Wij zoeken vrijwilligers 
die hetzij wekelijks, hetzij inci-
denteel, eens wat boodschap-
pen willen halen voor deze be-
woners.
 
MODESHOW   
Vrijdagmiddag 29 juni verzorgt 
H & A Mode weer een mode-
show in wijkcentrum Bilder-
dijkhof. Tijdens deze mode-
show wordt een High Tea ge-
serveerd. Na afloop is het mo-
gelijk om kleding te passen en 
te kopen. Kaartjes à €4,- ver-
krijgbaar bij wijkcentrum Bil-
derdijkhof.

Laatste Wereldkeuken 
voor de zomer
Uithoorn - In juni is het twee 
keer feest bij de Wereldkeuken; 
was er woensdag 6 juni nog een 
Iftar, op 20 juni is alweer de laat-
ste Wereldkeuken voor de zomer-
stop. Deze wordt gehouden in de 
Scheg en met dit keer gerechten 
uit de Griekse keuken.
Deze keer is het weer op de ge-
bruikelijke tijd, deur open 18.00 

uur bu�et open 18.30 uur. Wilt u 
mee komen eten van de zomer-
se Griekse maaltijd, meldt u dan 
vóór maandag 18 juni aan via 
de mail (wereldkeukeneuropa-
rei@gmail.com) of via de Face-
book-pagina. De kosten voor de 
maaltijd bedragen €5,-, te beta-
len bij binnenkomst. Dit is exclu-
sief drinken. Aalsmeer Flower Festival:

Cultureel dagje uit 
tussen de bloemen

Regio - Op zaterdag 16 en zon-
dag 17 juni 2018 wordt de vijfde 
editie van Aalsmeer Flower Fes-
tival gehouden. Het evenement 
laat bloemen en planten op hun 
mooist zien en verrast bezoekers 
met toepassingen in kunst en cul-
tuur en design.
Aalsmeer Flower Festival speelt 
zich dit jaar af op twee locaties in 
Aalsmeer. Er zijn activiteiten voor 
jong en oud, workshops, demon-
straties, bijzondere tentoonstel-
lingen en er is live muziek en lek-
ker eten en drinken. Het festival 
viert in 2018 het eerste lustrum 
en dat staat garant voor een ex-
tra feestelijk tintje. In de voorma-
lige veiling Bloemenlust (nu The 
Beach, Oosteinderweg) maken 
arrangeurs prachtige bloemen-
wanden. Hier vinden ook de Ha-
na Ike Battles plaats: korte, snel-
le wedstrijden tussen bloemsty-
listen naar Japans voorbeeld. 
Speciaal voor het festival komen 
twee Japanse arrangeurs naar 

Aalsmeer, waar zij de strijd aan-
binden met Nederlandse bloem-
sierkunstenaars. Kinderen en vol-
wassenen kunnen in Bloemen-
lust ook aanschuiven voor allerlei 
workshops. Daarnaast zijn er pre-
sentaties van kunstenaars en sier-
teeltorganisaties en kunnen be-

zoekers een rondleiding volgen 
door het oude veilinggebouw. 
De andere locatie is tuinbouw-
museum de Historische Tuin, ge-
legen op een prachtige akker aan 
het water in Aalsmeer-Centrum 
(Praamplein). In het museum zijn 
tijdens het festival diverse kunst-
zinnige projecten met bloemen 
te bekijken. Ook is er een indruk-
wekkende rozententoonstelling 
en vinden er publieksveilingen 
plaats in de mini-veilingzaal. In de 
kassen van het museum worden 
nog vele oude, geurende bloem-
soorten gekweekt. Aalsmeer Flo-
wer Festival is 16 en 17 juni van 
11.00 tot 17.00 uur. Tickets kos-
ten € 7,50 en zijn verkrijgbaar aan 
de deur.
Voor kinderen t/m 14 jaar is de 
entree gratis. Met een ticket kan 
tevens gebruik worden gemaakt 
van de pendelbus tussen de loca-
ties en van de watertaxi’s, die een 
vaartochtje maken van ongeveer 
een half uur van de ene naar de 
andere locatie.
Meer informatie:
www.aalsmeer�owerfestival.nl.
Foto’s: Arjen Vos

Zorgeloos bewegen voor 
55-plussers
Uithoorn - Iedereen heeft na-
tuurlijk als wens om zo lang mo-
gelijk zo zelfstandig en veilig mo-
gelijk te blijven wonen maar dat 
lukt niet altijd. U hoeft de krant 
maar te openen of het journaal 
aan te zetten en u hoort nieuws 
over het toenemend aantal oude-
ren dat valt en na een val naar het 
ziekenhuis moet. Meestal is de 
eerste gedacht: dit geldt niet voor 
mij. Echter de cijfers in Uithoorn 
liegen er niet om. Ongeveer een 
op de drie 65-plussers is in het 
afgelopen jaar minimaal een-
maal gevallen, 1 op de 8 oude-
ren is zelfs twee keer of vaker ge-
vallen. 5% van de ouderen in Uit-
hoorn geeft aan bang te zijn om 
te vallen. De gevolgen na een val 

zijn divers: een deel van de men-
sen loopt een letsel op en moet 
naar het ziekenhuis maar eigen-
lijk geldt voor bijna iedereen dat 
er kans is dat u minder zelfstan-
dig wordt, hulp nodig hebt bij bij-
voorbeeld boodschappen doen, 
minder makkelijk buitenshuis 
durft te lopen en mogelijk durft 
u daardoor niet meer naar uw 
hobby. Een val heeft vaak meer-
dere oorzaken en u kunt zelf een 
aantal dingen doen om het risico 
op een val te verminderen. Bent 
u al eens eerder ten val gekomen 
en wilt u voorkomen dat dit nog-
maals gebeurt? Dan is het nieuwe 
programma Zorgeloos Bewegen 
wellicht iets voor u! In samenwer-
king met Uithoorn voor Elkaar 

start op dinsdag 19 juni de eerste 
bijeenkomst van Zorgeloos Be-
wegen. Bij deze 1e bijeenkomst 
krijgt u een aantal testen om uw 
beginsituatie in kaart te brengen. 
In de 10 weken erna traint u on-
der leiding van Motion Fysiothe-
rapie en preventie aan uw balans, 
spierkracht en mobiliteit om de 
kans op vallen te verkleinen. Op 
dinsdag 25 september, bij de laat-
ste bijeenkomst, wordt u weder-
om getest om te kijken of u voor-
uit bent gegaan. De lessen zullen 
plaatsvinden op de dinsdagmid-
dag van 14.00 tot 15.00 uur op 
Wijksteunpunt Bilderdijkhof (Bil-
derdijkhof 1 in Uithoorn). De kos-
ten voor de 12 bijeenkomsten is 
€50,- per persoon. Achteraf wordt 
er elke week uiteraard een kopje 
ko�e gedronken. Voor meer in-
formatie of om u aan te melden, 
kunt u bellen naar Motion via 
0297 562 234 of mailen naar in-
fo@motion-fysiotherapie.nl
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Sport & Spel 2018 ‘Op vakantie’: veel lol en écht Hollands weer!

Regio - Op vrijdagmiddag na schooltijd kwamen 
de meeste kinderen direct naar KDO en installeer-
den zich op het tentenkamp in de 13 verschillen-
de groepen: de wereldreizigers, de groepsreizi-
gers, de backpackers, de safarireizigers, de vlie-
gers, de welness ladies, de vakantiedromers, de 
eilandhoppers, de cruisepassagiers, de zonaan-
bidders, de duikers, de wereldreizigers, de all-in-
clusives en de treinreizigers.
Sommige kinderen hadden zelf al aan groepsver-
siering gedacht. Zo kwamen de welness ladies 
aan in badjas en de vliegers hadden allemaal een 
eigen t-shirt.
Ook de groepsleiding had haar best gedaan: zo 
werden de safarireizigers getrakteerd op een ech-
te safarihoed en de vakantiedromers waren van 
plan om de kinderen snel naar bed te krijgen, 
want zij hadden voor iedereen een slaapmasker 
geregeld! 

In het water
Even leek de opening van het weekend in het 
water te vallen, maar nét op tijd dreven de wol-
ken voorbij en werd het weekend gestart op het 
evenemententerrein. Een verdwaalde camping-
gast kwam in pyjama uit zijn caravan en heette 

alle kinderen welkom. De groepsleiders moesten 
al meteen aan de bak tijdens het openingsspel: 
badmintonnen en op zoek naar hun campingbe-
ker en -bord in een waterbak. In een spannende 
strijd won de groepsleidster van ‘de groepsreizi-
gers’. Een goed begin voor deze dames.

Pannenkoeken
Zoals gebruikelijk bij Sport & Spel, aten de kinde-
ren ook deze vrijdag weer een heleboel pannen-
koeken in de grote eettent, gebakken door be-
reidwillige ouders.
Met volle buiken speelden ze daarna het groeps-
spel, waardoor de leiding en kinderen elkaar wat 
beter konden leren kennen. De meesten konden 
niet wachten tot ze zich klaar mochten maken 
voor de disco later op de avond.
Voor de kinderen die niet zo’n zin hadden om 
te dansen, waren er ook spelletjes – en voor de 
jongste groepen een bingo. Wat een geluk dat 
de dj een paar plaatjes extra draaide; zo konden 
de kinderen later terug naar de tent! Van slapen 
is het vrijdagnacht pas laat gekomen, want dat is 
natuurlijk ook een beetje Sport & Spel: kussenge-
vechten, snoepen tot je erbij neervalt en zo lang 
mogelijk opblijven!

Tentenkamp
Op zaterdagochtend kraaide de haan alweer 
vroeg uit de speakers op het tentenkamp. Dat 
viel toch wel tegen, aan de vermoeide gezich-
ten te zien. Maar zodra de kinderen zich herin-
nerden dat ze vanochtend zouden gaan Polder-
sporten, kwam vanzelf de glimlach weer! Het is 
een van de populairste onderdelen van het week-
end. Om daar te komen hebben de kinderen de 
benenwagen genomen en via een ingewikkelde 
speurtocht enkele uren doorgebracht op het land 
van boer Albert. Een nat, koud pak tot gevolg bij 
de meesten, maar een warme douche doet won-
deren. Bij Poldersport sloten ook de kinderen van 
de G-voetbal van KDO aan. ’s Middags aten zij pa-
tat en deden zij, net als alle andere kinderen, al-
lerlei sport- en spelletjes op het terrein bij KDO. 
Een sport en speldag om niet te vergeten voor 
deze toppers!

Vakantie
Zaterdagavond stond in het teken van het thema 
‘op vakantie’. Er werden liedjes gezonden bij het 
kampvuur, begeleidt door het Kwakelse zangduo 
Boxin’ the vox. In de spannende spelshow ‘Sport 
en de spellediven’ gingen groepen met elkaar de 
strijd aan op het tropische strand. De topogra� -
sche kennis, ‘waar is toch mijn caravan?’-logica 
en insmeerkunsten werden op de proef gesteld! 
De grote sporthal was omgetoverd tot Apenheul 

– de apen s.v.p. niet voeren. Daar werd apenkooi 
gespeeld. Voor de oudste kinderen (groep 7 en 
8) was het programma daarna nog niet afgelo-
pen: zij werden De Kuil ingestuurd voor het span-
nende nachtspel! Het gegil was nog tot ver in het 
dorp te horen…

Supergaaf
Na een iets langer nachtje dan daarvoor, ont-
waakte het tentenkamp onder een stralende va-
kantiezon. Zo hebben we alle Nederlandse va-
kantieweertypen dit weekend gehad: van � in-
ke regen tot dorstig zonnebrillenweer! Het laat-
ste beetje energie werd gebruikt voor het spe-
len van midgetgolf, atletiek, the battle, de circuit-
spelletjes en het knutselen bij creatief. Om aan te 
sterken verzorgde de eetgroep tussen de middag 
een broodje knakworst en ’s middags kregen alle 
kinderen een heerlijk ijsje! Net als bij supergave 
vakanties, kwam ook aan dit Sport en Spelweek-
end weer een einde. Rond de klok van 17 uur slo-
ten alle kinderen en begeleiding af met een po-
lonaise op het handbalveld. Ouders konden zien 
hoe creatief de kinderen waren geweest en hoor-
den van de vakantieman hoe het weekend was 
verlopen. De kampstaf kijkt terug op een soepel 
verlopen weekend met enthousiasme van kin-
deren en vrijwilligers. Op naar het 44e Sport en 
Spelweekend op vrijdag 31 mei, zaterdag 1 en 
zondag 2 juni 2019!

Afgelopen week waren 251 kinderen te gast bij KDO in De Kwakel voor het jaarlijkse Sport & 
Spelweekend. Het thema was dit jaar ‘Op vakantie’ en de sfeer en het weer waren daar ook ze-
ker naar!
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Eindshow Dance Centre Uithoorn en Jeugd 
TheaterSchool Uithoorn zeer geslaagd

ders! Dance Centre Uithoorn biedt 
veel verschillende dansstijlen aan 
en dat maakt de voorstelling ge-
varieerd en een genot om naar te 
kijken; prachtige klassieke danse-
ressen op spitzen, schattige kleu-
tertjes, romantische nummers van 
de meiden van het modern ballet, 
heerlijke meezingers en spekta-
culaire dansen van de popshow-
groepen en last but not least: de 
jongens en meiden van de stoere 
hiphopgroepen.

Leerlingen
Alle leerlingen hebben supergoed 
gedanst, mede dankzij het gewel-
dige docententeam. Patty, Den-
nis, Roos, Roos en Babet. Na de 
pauze was het tijd voor de Jeugd 
TheaterSchool Uithoorn; zij brach-
ten het grappige stuk ‘Alice’ geïn-
spireerd op ‘Alice in Wonderland’ 
maar dan met liedjes en teksten 
van Sabrine Hallewas. Zij werd bij-
gestaan door Mascha Bakker, Ca-
roline Smeets en Margreet van ’t 
Wout. Voor de pauze gaven de mi-
ni’s ook nog een extra optreden 
met het nummer ‘Do, Re, Mi’ uit de 
Sound of Music. Voor het eerst in 
een ‘echt’ theater met alles erop 
en eraan. Het was een feestje! De 
foto’s spreken voor zich.

Open lesweken
Volgend seizoen zijn er natuur-
lijk ook weer �jne dans- en thea-
terlessen. De 2e en 3e week van 
september zijn OPEN LESWEKEN. 
In deze weken mag iedereen vrij-
blijvend uitproberen wat hij of 
zij leuk vindt. Nieuw in het roos-
ter zijn de lessen High Heels (14+) 
en de demogroep Hip Hop (8-12). 
Meer informatie over de dansles-
sen vindt u op www.dancecen-
treuithoorn.nl en voor de theater-
lessen kijkt u op www.jtsu.nl 

Uithoorn - ‘Classics’ was het the-
ma van dit jaar tijdens de eind-
voorstelling van Dance Centre Uit-
hoorn (DCU) én de Jeugd Theater-
School Uithoorn (JTSU). Een bij-
zondere voorstelling want het was 
de eerste keer dat deze twee leu-
ke scholen samen in een voorstel-

ling stonden. Ook een hele uitda-
ging voor wat betreft de organi-
satie; niet alles verliep vlekken-
loos maar dat was vooral achter 
de schermen. Op het podium heb-
ben alle leerlingen weer geknald! 
Mede dankzij de hulp van heel 
veel lieve hulpvaders en - moe-
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Voor mensen met MS, Parkinson en reuma

Start dansactiviteit
Regio - Uithoorn - Wil jij je fy-
siek en mentaal lekkerder voelen, 
maar denk je dat dit niet meer 
mogelijk is? Dance for Health zet 
mensen letterlijk en �guurlijk in 
beweging. Parkinson, Reuma en 
MS kunnen het gevoel van con-
tact met je lichaam verstoren. 
Veel gangbare bewegingen zo-
als lopen, schrijven, iets vastpak-
ken, die de meeste mensen als 
vanzelfsprekend ervaren, wor-
den moeilijker en dat heeft gro-
te invloed in het dagelijks leven. 
De Dance for Health program-
ma’s combineren kennis en spe-
ci�eke ervaring uit de moderne 
dans, klassiek ballet en fysiothe-
rapie. Door middel van dans, mu-
ziek en verbeeldingskracht werk 
je aan balans, �exibiliteit, kracht, 
coördinatie en houding. In de fy-
sieke training wordt ook je creati-
viteit geprikkeld, zodat je je eigen 
kracht en mogelijkheden kunt 
(her)ontdekken. Daardoor ga je je 
energieker, �tter en beter voelen.
Samenwerking
In samenwerking met Uithoorn 
voor Elkaar en Het Hoge Heem 

start Dance for Health op woens-
dag 20 juni met een eerste tien 
lessenreeks in Uithoorn. De-
ze lessen zullen plaatsvinden in 
het Huis van de Buurt (Het Hoge 
Heem) elke woensdag van 10.15 
tot 11.45 uur. De eerste tien les-
sen eindigen op woensdag 22 au-
gustus. Bij een succesvolle eerste 
reeks zal het programma met tien 
lessen worden verlengd. Hier-
na zal de activiteit (bij voldoen-
de aanmeldingen) doorgang vin-
den en kunt u een abonnement 
afnemen bij Dance for Health zelf. 
De lessen zullen op dezelfde loca-
tie worden doorgezet. Om u te la-
ten wennen aan de prijs van een 
abonnement bij Dance for Health 
(€35-, per maand) worden de kos-
ten van de eerste kennismakings-
lessen langzaam maar zeker om-
hoog gebracht van €35,- voor de 
eerste tien lessenreeks, naar €50,- 
voor de tweede tien lessenreeks. 
Wilt u meer informatie of zich 
aanmelden voor de eerste reeks? 
Neem dan contact op met Shar-
lon Gardeniers via 06-16464870 
of sharlon@videt-uithoorn.nl.

Culturele activiteiten verhuizen van 
Thamerkerk naar de Schutse
Vervolg van de voorpagina

Het nieuwe seizoen ziet er weer 
zeer veelbelovend uit. Er zijn 
twee voorstellingen rondom taal: 
taalcabaretier Wim Daniëls (‘De 
wondere wereld van de taal’) en 
schrijver Thomas Verbogt (‘Mon-
tere weemoed’). Peter Heerschop 
keert terug met een splinternieu-
we solo: ‘De minister van Enthou-
siasme – lol is een serieuze zaak’. 
De a capella groep New Am-
sterdam Voices komt zingen en 

het Osiris Trio viert zijn dertigja-
rig jubileum met pianotrio’s van 
Haydn, Martinu en Dvorak.
Bijzonder blij zijn we met violiste 
Noa Wildschut, een jong aanstor-
mend talent. Samen met pianis-
te Elisabeth Brauss speelt ze o.a. 
werken van Schubert en Franck. 
Het Amsterdam Wind Quintet 
blaast ons het nieuwe jaar in met 
muzikaal vuurwerk in Weense 
stijl. Het openingsconcert vindt 
plaats op zondag 16 september 
2018. Moeder en dochter Basilo-

va, twee Russische zielen, spelen 
vierhandig op één piano: werken 
van Schubert, Rachmaninov en 
Basilov. Spectaculair wordt ‘Le Sa-
cre du Printemps’ van Stravinsky. 

Nadere informatie
Abonnementen en kaarten zijn 
nu al online te bestellen via de 
website van de SCAU: www.scau.
nl
Daar is ook uitgebreide informa-
tie te vinden over de program-
ma’s en over de uitvoerende ar-

tiesten. De evenementen/con-
certen worden gehouden op de 
zondagmiddag en beginnen om 
14.30 uur.
Om 14.00 uur gaan de deuren van 
de zaal open. Een ieder is van har-
te welkom!

Groente en fruit ontdekken
Uithoorn - De 5 kleutergroepen 
van het Duet zijn hier de afgelo-
pen week mee bezig geweest. In 
elke groep werd deze Smaakles 

gegeven en gesponsord door AH 
Zijdelwaard i.s.m. de JOGG.
Oftewel Jongeren Op Gezond Ge-
wicht. Ze bekeken de groente en 
het fruit, sorteerde het op de vor-
men en kleuren, wat zag er het 
lekkerst uit of juist niet. De kin-
deren mochten het doorgeven 
om te ruiken en te voelen. Is het 
dik, dun, breed, smal, groot, klein, 
glad of ruw? Tot slot was het tijd 
om alles te proeven. We sneden 
het met elkaar in kleine hapkla-
re stukjes. Smaakte het zoet, zuur 
of bitter?
De gezichten spraken soms boek-
delen. Hoe zag de groente en het 
fruit er van binnen uit? Hoe voel-
de het in je mond? Zacht, hard, 
droog of sappig? Ook leerde ze 
er de namen er van.Het was heel 
leuk en erg leerzaam. Met dank 
aan AH Zijdelwaard.

12-jarige Fenna in kinderhoofdrol 
naast musicalsterren

Uithoorn - Een echte hoofdrol in 
een landelijke musical naast ech-
te bekende musicalsterren. Het 

afgelopen weekend is de droom 
uitgekomen  voor de 12-jarige 
Fenna Schneider uit Uithoorn. In 

theater KAF in Almere staat ze in 
2 voorstellingen van de musical 
Nooit Gedacht Land. Deze eigen 
bewerking van het welbekende 
verhaal van Peter Pan vormt   de 
eindvoorstelling van de RTL Te-
lekids Musicalschool en de RTL 
Talent Academy. Alle leerlingen 
van alle (50) vestigingen van de-
ze musical-opleiding staan ieder 
jaar 3 weekeinden lang op het 
podium naast professionele mu-
sical-sterren. Voor Fenna is het dit 
jaar extra bijzonder want zij heeft 
één van de kinderhoofdrollen te 
pakken en is dus naast o.a. Sander 
van der Poel, Lotte Verhoeven en 
Jelle Zijlstra te zien in het theater.
3 jaar geleden is Fenna gestart bij 
de KidsClub van RTL Telekids Mu-
sicalschool. Na een half jaar kwa-
li�ceerde zij zich voor de Topclub, 

waarin de meest talentvolle leer-
lingen samen extra lessen krij-
gen. Alle leerlingen van de Top-
clubs mogen vervolgens audi-
tie doen voor een hoofdrol in de 
eindvoorstelling. Voor Fenna was 
het, net als vorig jaar, raak: 

Hoofdrol
Zij kreeg een hoofdrol als één van 
de Lichtwezens. De Lichtwezens 
vormen de rode draad in de hele 
musical, zodat ze eigenlijk in elke 
scene op het toneel te zien zijn. 
Het vraagt met name veel van 
de danskwaliteiten van Fenna en 
haar cast-genoten. ‘Ik vind zelf 
dat ik beter ben in zang en spel. 
Daarom is een danshoofdrol echt 
een uitdaging voor mij. Ik leer 
hier heel veel van!’ De audities 
voor de hoofdrollen en daarna de 
repetities waren in Amsterdam. 
Fenna: ‘Ik vind het superleuk om 
voor zo’n groot publiek te spe-
len! Samen met de hele cast gaan 
we er een geweldige voorstelling 
van maken. Ik heb er zin in!.’

Derde Uithoornse 
Veteranendag op 19 juni
Uithoorn - De gemeente Uit-
hoorn houdt op dinsdag 19 juni 
de lokale Veteranendag. Alle ve-
teranen zijn persoonlijk uitgeno-
digd door burgemeester Pieter 
Heiliegers. Het is de derde keer 
dat de gemeente dit organiseert. 
De burgemeester spreekt op de-
ze avond de Uithoornse vetera-
nen toe. Ook kunnen de vete-
ranen onder het genot van een 
hapje en drankje met elkaar van 
gedachten wisselen. In het ge-
meentehuis is ook een mooie 
tentoonstelling rondom de Twee-
de Wereldoorlog ingericht. Bo-
vendien staat deze week al een 

groot informatiepaneel op het 
gemeentehuis. Het paneel geeft 
in tekst en beeld informatie over 
veteranen, hun missies en eigen 
ervaringen.
De lokale viering in Uithoorn 
stamt af van de Nederlandse Ve-
teranendag, de o�ciële herden-
king van, en eerbetoon aan hen 
die zich ingezet hebben in dienst 
van de vrede. De Nederlandse Ve-
teranendag is ingesteld per 2005 
door het Ministerie van Defensie. 
De lokale Veteranendag wordt 
gehouden op het gemeentehuis 
van Uithoorn. Aanvang is 20.00 
uur.

Uithoorn - Op 8 juni om acht uur in 
de ochtend heeft een eenzijdig on-
geval plaatsgevonden op de Am-
sterdamseweg. Een 55-jarige �ets-
ster was ten val gekomen. Om-
standers hebben direct hulp gebo-
den. Een van de getuigen was een 

brandweerman en hij heeft de ge-
wonde vrouw stabiel neergelegd 
tot de komst van de ambulance. De 
inwoonster had een �inke hoofd-
wond en is naar het ziekenhuis ver-
voerd. Hier bleek dat zij haar neus 
en linkeroogkas gebroken heeft. 

Sieraden weg na inbraak
Uithoorn - Van zaterdag 9 op zon-
dag 10 juni is ingebroken in een 
woning in de Jan Luykenstraat. 
Door het raamkozijn open te bre-
ken hebben dieven zich toegang 
tot het huis verschaft. Beneden 
zijn kasten geopend en op de eer-
ste verdieping diverse lades en 

plekken doorzocht. De politie 
heeft sporen veilig weten te stel-
len. Het onderzoek is in volle gang. 
Mochten er getuigen zijn, de in-
braak  heeft tussen drie uur op za-
terdagmiddag en half twee zon-
dagmiddag plaatsgevonden. De 
politie is bereikbaar via 0900-8844. 

Enquête politie: 
Uw kijk op uw wijk
Uithoorn – Graag hoort de poli-
tie uw mening over criminaliteit 
en overlast in uw omgeving. Help 
de politie prioriteren en vul de 
enquête in. Politieteam Aalsmeer 
Uithoorn is bezig met het verza-
melen van informatie voor de 
Gebiedsscan 2019. De gebieds-
scan brengt de belangrijkste vei-
ligheidsproblemen en ontwikke-
lingen binnen het werkgebied 
van een politieteam in kaart. In 
de gebiedsscan staat omschre-
ven welke vormen van criminali-
teit en overlast in het werkgebied 
plaatsvinden. Dit document ge-
bruikt de politie vervolgens om 
focuspunten vast te stellen. De 
ontwikkelingen en trends op het 
gebied van criminaliteit en over-

last staan hierbij centraal. Daar-
naast heeft de politie hiermee 
een signalerende en adviseren-
de taak richting de Gemeente. 
Naast de cijfermatige onderbou-
wing van criminaliteit en overlast 
is het politieteam ook op zoek 
naar het verhaal achter de cijfers. 
Om een compleet beeld te krij-
gen heeft de politie uw/jouw me-
ning en kijk op de wijk ook hard 
nodig. Daarom worden inwo-
ners uitgenodigd om een enquê-
te in te vullen. De enquête is in te 
vullen tot en met zondag 24 ju-
ni via: https://politie.nl/aalsmeer-
uithoorn of via: https://www.po-
litie.nl/mijn-buurt/nieuws/2018/
juni/11/05-uw-kijk-op-uw-wijk.
html

Reanimatie niet gelukt
Uithoorn - Op vrijdag 8 juni om 
half tien in de ochtend zijn de hulp-
diensten gevraagd naar de Hen-
riette Bosmansweg te gaan voor 
een reanimatie in een woning. De 

politie, brandweer en ambulan-
cedienst zijn direct ter plaatse ge-
gaan. De reanimatie is snel ingezet, 
maar heeft niet mogen baten. De 
70-jarige bewoonster is overleden.

Gebroken neus na ongeval
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Handbaldames 2 
Legmeervogels kampioen!
Uithoorn - De dames 2 van Leg-
meervogels spelen dit jaar voor 
het eerst bij de senioren. Een 
aantal dames zijn eigenlijk nog 
jeugdspeelsters, maar men wil-
de het toch bij de senioren pro-
beren. Een aantal tegenstanders 
werd makkelijk van gewonnen, 
ruime cijfers tegen wat ‘oude-
re’ teams, maar er waren ook wat 
moeilijke wedstrijden.
De eerste helft van de veldcom-
petitie verliep vlekkeloos. Alle 
wedstrijden werden gewonnen 
en de dames stonden dan ook te-
recht op de 1e plaats.
De zaalcompetitie deed het team 
ook prima mee.  TOB/Vriendschap 
bleek een te sterke tegenstander 
en een aantal wedstrijden wer-
den verloren tegen wat ‘mindere’ 
teams, maar uiteindelijk werd een 
mooie tweede plaats gehaald en 
kon men zich weer op gaan ma-
ken voor de tweede helft van de 
veldcompetitie. Het ging iets las-
tiger nu.   Tegenstanders hadden 
zich ingedekt tegen het snelle 

spel en zelf waren de dames ook 
niet geheel scherp begonnen.

Overwinningen
Na een aantal overwinningen 
volgde toch twee nederlagen 
met 1 punt verschil en zo stond 
de laatste wedstrijd op het pro-
gramma.
Celeritas stond slechts 1 punt 
achter Legmeervogels en in Bun-
nik moest één van de twee teams 
dus kampioen gaan worden. Het 
werd, net als in de thuiswedstrijd, 
een spannende wedstrijd. Leg-
meervogels nam direct het initia-
tief en wist een kleine voorsprong 
te nemen. Ondanks dat de thuis-
ploeg alles probeerde om gelijk 
te komen of te winnen,   de jon-
ge dames hielden stand en wis-
ten uiteindelijk met 18-21 te win-
nen en zo het verdiende kampi-
oenschap binnen te halen. Een 
�es champagne na a�oop en de-
ze week werden de dames in de 
bloemen gezet op het sportpark 
in Uithoorn.

Zomerbridge van acquit 
bij de Legmeer
Regio - Met een aantal van vier 
en dertig paren verdeeld over 
twee lijnen is het zomerbridge-
seizoen van Bridgeclub de Leg-
meer voortvarend begonnen. In 
de eerste uitslag prijken direct al 
een aantal nieuwe namen, zodat 
de gevestigde orde gelijk op de 
proef is gesteld. In de A- lijn wa-
ren dat Elly Degenaars & Corinne 
Kooke, die met 61,46% de winst 
en wijn binnen haalden.
Op twee eindigden Hein van der 
Aat & Rob Knapp met 58,85% en 
hielden daar ook een vloeibare 
versnapering aan over. Ben ten 
Brink & Jan Bronkhorst volgden 
op drie met een keurige 56,51% 
gevolgd door Carla Euwe & Bep 
Schumacher die op 55,47% uit-
kwamen. De best of �ve werden 
afgesloten door Janny Streng & 
Ria Verkerk met 54,95%, wat Jan-
ny meer en Ria toch wat minder 
gewend is, mooi gedaan! In de B- 
lijn viel de hoogste score van de 
avond van 63,69%, behaald door 
Ans de Ruiter & Rietje Tijssen. Ine-

ke & Jan Koek deelden ook twee 
�essen met een prima 59,82% als 
tweede paar. 

Uitstekend
Adrie & Ko Bijlsma scoorden een 
knappe 58,63% als derde en Map 
Kleingeld & Mieke Peeters de-
den het eveneens uitstekend 
met 57,74% als vierde. De top 
werd hier afgesloten door Bet-
ty Honkoop & Margriet Kemper-
man die op 56,85% eindigden en 
zo nog elf paren achter zich lie-
ten. Aangestoken door dit ver-
slag? Doe dan mee aan de vol-
gende woensdagavond in het “all 
weatherproof” Dans & Partycen-
trum Colijn aan de Industrieweg 
20 te Uithoorn.
Het Zomerbridge loopt door tot 
en met 29 augustus en inschrij-
ven kan per e-mail: gerdascha-
vemaker@live.nl, telefoon 06-
83371540 of tussen 19.15 en 
19.30 uur in de zaal. De aanvang 
is om 19.45 uur en de kosten be-
dragen €6,- per paar.

Wie wint de eerste 
ZijdelmeerCup
Regio - Het Zijdelmeer vormt het 
groene hart van Uithoorn. Vrijwil-
ligers van atletiekclub AKU heb-
ben rond de oeverlanden van dit 
fraaie natuurgebied een hard-
loopparkoers uitgezet, dat Rond-
je Zijdelmeer is gedoopt.
Op 15 juni zal het startschot klin-
ken voor een hardloopwedstrijd 
rond de oeverlanden van het Zij-
delmeer. Een prima gelegenheid 
om aan de conditie te werken en 
het gebied beter te leren ken-
nen. Afstanden: 3 en 6 kilome-
ter (respectievelijk een of twee 

rondjes om het meer). Start en in-
schrijving: bij Hotel Lakeside. In-
schrijfkosten: €2,50. Startschot: 
om 20.00 uur. Kleed- en douche-
gelegenheid: geen. Parkeren: bij 
het gemeentehuis op de parkeer-
plaats of de parkeergarage op 
het Amstelplein. Op de �ets ko-
men is aan te bevelen. Toilet aan-
wezig Herinnering: aan de �nish 
ontvangt iedere deelnemer een 
fraaie medaille.

ZijdelmeerCup
Voor de snelste dame en heer 

Succes voor Guus bij de 
veteranen van UWTC
Regio - Afgelopen weekend zijn 
de UWTC renners Leen Blom, Piet 
Rewijk, John Tromp en Guus Zan-
tingh weer actief geweest in vete-
ranen wedstrijden.
Zaterdag 9 juni stonden de ve-
teranen aan het vertrek in Den 
Haag. In de wedstrijd voor 69+ 
waren er veel pogingen om te 
ontsnappen maar geen enke-
le poging slaagde. Het draaide 
uit op een groepssprint en hierin 
was Guus Zantingh uit Mijdrecht 
de snelste en won de wedstrijd, 
voor Aad Vingerling uit s-Graven-
deel en Peter de Jong uit Hilver-
sum. Leen Blom �nishte als 8e. 
Bij de 60+ was al vroeg een kop-
groep van 9 renners en met nog 
6 ronden te gaan demarreerde 
Bert Bakker uit de kopgroep en 
Ron Pa�en sloot daarbij aan en 
gingen voor de overwinning. Ron 
Pa�en uit Milsbeek won de wed-
strijd voor Bert Bakker en als 3e 
eindigde Henri Spijker uit Den 
Haag. Piet Rewijk kwam als 17e 
over de eindstreep.

Zondag
Zondag 10 juni waren de vete-
ranen naar Gouda gereisd. In de 
69+ wedstrijd ontstond er na 20 
minuten een kopgroep van 5 met 
daarbij Leen Blom.
Enkele ronden later sloot een 
groep van 4 met Guus Zantingh 
aan bij de 5 koplopers. Met nog 8 
ronden te gaan demarreerde Piet 
Gruteke Uit Rotterdam weg uit de 
kopgroep en won de wedstrijd. 
Guus Zantingh uit Mijdrecht 
spurtte zich naar een 2e plaats en 
3e werd Hans van Bavel uit Sint 
Anthonis. Leen Blom eindigde als 
7e. Bij de 60+ duurde het tot half 
koers voordat er een kopgroep 
ontstond van 2 renners, Ron Paf-
fen en Willem Hus en zij werkten 
goed samen en namen een ruime 
voorsprong.
Ron Pa�en won de wedstrijd, 2e 
werd Willem Hus uit Voorburg en 
3e werd Maas van Beek uit Bar-
neveld. John Tromp kwam als 8e 
over de �nishstreep.

Jeugd
Er werd dit weekend door de 
jeugd van UWTC weer gekoerst. 
Zaterdag 9 juni stond het lan-
delijk jeugdtoernooi van Lisse 
op het programma. Tom Dero-
gée startte in categorie 1 en reed 
weer keurig de wedstrijd uit. In 
categorie 6 starten Lars Hopman, 
Mike Derogee en Rens Grömmel. 
Er werd bij vlagen hard gereden, 
maar het kwam toch aan op een 
massasprint. Vlak voor de laatste 
bocht was het dringen geblazen 
en kwamen Mike en Rens in de 
verdrukking en Mike kwam zelfs 
in het gras terecht (gelukkig kan 
hij ook goed veldrijden). Lars kon 
er aan de buiten kant langs en �-
nishte als 13e, Rens 18e en Mike 
werd 27e .

Zondag
Zondag 10 juni reden Siem, Jas-
mijn, Lars en Mike in Beverwijk 
bij BRC Kennermerland een in-
terclubwedstrijd. Siem van 
Smoorenburg reed een prima 
wedstrijd in Categorie 4 en reed 
samen met een renner van Hoorn 
het gat dicht naar de renners die 
op dat moment op de vierde en 
vijfde plaats reden. Siem pro-
beerde nog een keer te demarre-
ren maar hij werd weer terug ge-
haald, in de eindsprint werd hij 
6e. Mike Derogee, Lars Hopman 
en Jasmijn Wiegmans waren hier-
na aan de beurt bij cat 5-6. En ge-
lijk na de start ontstond een kop-
groep waar Mike bijzat, maar hij 
moest lossen en werd daarna 
weer teruggehaald door het pe-
loton. In het peloton waren nog 
de prijzen van de 3e t/m 5e plaats 
te verdelen. Maar elke ronde 
kwam het peloton toch nog dich-
ter op de koplopers. 
In laatste ronde zaten Lars en 
Mike er nog goed bij en jammer 
genoeg had Jasmijn moeten los-
sen. De sprint om de 3e plaats 
werd gewonnen door Mike en 
Lars werd keurig 5e en Jasmijn 
werd 14e.  Een mooie uitslag voor 
de jeugd van UWTC!

Meisjes Qui Vive C4 
kampioen
De Kwakel - Afgelopen zater-
dag was een hele spannende dag 
voor het hockeyteam meisjes C4 
van Qui Vive. Na een �orissante 
start van de voorjaarscompeti-
tie pakte ze meteen de kopposi-
tie. Maar als snel kwamen de mei-
den door veel pech op een twee-
de plaats terecht. Om uitzicht te 
houden op de titel moest alles 
gewonnen worden en met rui-
me cijfers voor het doelsaldo. 
Twee weken geleden moest Qui 
Vive MC4 het opnemen tegen de 
koploper Athena. Hier werd met 

3-1 thuis van gewonnen. Hier-
door pakte het team de kopposi-
tie weer terug op het doelsaldo. 
Echter afgelopen zaterdag wist 
de concurrent met ruime cijfers 
te winnen van Heerhugowaard 
met 2-8. Om 15.30 moesten de 
meiden van Qui Vive het doelsal-
do goedmaken tegen Hurley. Een 
zeer zenuwslopende wedstrijd 
werd gewonnen uiteindelijk met 
3-6 waardoor de meiden van Qui 
Vive met 1 doelpunt verschil het 
kampioenschap binnen wisten te 
slepen.

Drie teams kampioen bij 
T.C. Uithoorn
Uithoorn - Vrijdag 6 juni speel-
den de jeugdteams van de vrij-
dagcompetitie van T.C.U. hun 
laatste competitiewedstrijden. 
Drie teams werden dit seizoen 
kampioen. Ons jongste team 
voor jongens t/m 14 jaar, met Jel-
mer, Carl en Kjeld won dit seizoen 
in totaal 20 van de 24 wedstrij-
den. Zij staan hiermee overtui-
gend op een 1e plek. 
In de categorie t/m 17 jaar de-
den dit jaar twee teams mee.  Het 
team van Storm, Marijn en No-
ah speelde 6 wedstrijden die al-
lemaal overtuigend gewonnen 
werden. Van de 24 partijtjes won-
nen zij er maar liefst 23.  Het an-
dere team met Rowan, Gijs en 
Bjorn maakte het op de laatste 
wedstrijddag nog even span-
nend, maar ook zij sleepten vol-
doende punten in de wacht voor 

een 1e plek, namelijk 19 punten 
uit 24 wedstrijden. Volgend jaar 
gaan deze beide teams een nieu-
we uitdaging aan gaan  en zullen 
zij 1e klasse gaan spelen. Gewel-
dig knap gedaan van onze tennis-
kampioenen. Op de vrijdag speel-
den in de categorie t/m 14 ook 
twee meisjesteams. Team 1 was 
dit seizoen ingedeeld in de 1e 
klasse, waardoor zij pittige wed-
strijden moesten spelen. Toch 
wisten zij nog 3 wedstrijd-dagen 
met gelijkspel te eindigen.  Knap 
gedaan: Sanne, Senne, Evy, Lotte 
en Milou!  Team 2 met onze jong-
ste speelsters t/m 14 jaar speelde 
dit seizoen voor het eerst in deze 
competitie mee. Zij verzamelde 
9 punten, waardoor zowel Circe, 
Freeke als Aimée één of meerdere 
potjes winnend konden afsluiten.

over de 3 kilometer is als eerste 
winnaar over de 3 kilometer niet 
alleen een beker beschikbaar 
maar ook een wisselbeker ´de Zij-
delmeerCup. Het rondje Zijdel-
meer zal een jaarlijks terugkerend 
evenement worden. ‘Rondje Zij-
delmeer’ maakt deel uit van het 

Berkelaar Zomeravondcircuit. Dat 
bestaat uit de Kooyman Polder-
loop (De Kwakel, 2 augustus) en 
een Uurloop (sportpark De Rand-
hoorn, 6 september). Wie deze 
drie evenementen uitloopt, ont-
vangt op 6 september een mooie 
herinnering.
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Fietsen met team
Roompot en OBS De 

Eendracht door Mijdrecht!
Mijdrecht - OBS De Eendracht en 
Team Roompot -  Nederlandse Lote-
rij vierden samen het verkeersexa-
men! Op initiatief van Veilig Verkeer 
Nederland en Team Roompot werd 
er een verkeersprijsvraag uitgeschre-
ven met als hoofdprijs een meet & 
greet met Michael Boogerd en Ta-
co van der Hoorn, en…Groep 7 won! 
Een klein beetje zenuwachtig maak-
ten ze spandoeken en bedachten ze 
vragen voor de wielrenners. Michael 
Boogerd was er als eerste en reed 
zijn ploegleider wagen ‘hupsakee’ het 
schoolplein op! Al snel kwam ook Ta-
co zijn opwachting maken en stapten 
ze samen de klas binnen…wat een 
eer om échte wielrenners te ontmoe-
ten en zelfs een stuk met ze te gaan 
�etsen door Mijdrecht. 

Welkom
De leerlingen hadden een mooi wel-
kom bedacht en slimme vragen ge-

maakt voor Michael en Taco. Over 
hippe zonnebrillen, hard �etsen en 
de prijs van een échte wielrenners-
�ets. Daarna reikten zij de diploma’s 
uit en ontvingen de kinderen een 
prachtige ‘goodiebag’, met een bidon, 
een Roompot petje en nog veel meer 
fraais! Toen werd het tijd om veilig te 
gaan �etsen, want juist dat is de re-
den van de samenwerking tussen Vei-
lig Verkeer Nederland en Team Room-
pot. Zij willen er samen voor zorgen 
dat �etsers op alle Nederlandse �ets-
paden rekening houden met elkaar 
en elkaar de ruimte gunnen. Of je nou 
jong of oud bent, �etsen is samen-
werken! Het werd nog wel even ste-
vig door�etsen voor de beide wiel-
renners, want de juf die op kop lag 
had er een stevig tempo in! Michael 
en Taco hebben nog een demarrage 
ingezet, maar dat werd een chasse 
patate…!  Een heerlijke morgen, die 
groep 7 vast nooit meer vergeten zal!

Corrie Meijer 
onderscheiden
Mijdrecht - Tijdens de onlangs 
gehouden afdelingsvergade-
ring van de Zonnebloem afd. 
Mijdrecht  werd Corrie Meijer in 
het zonnetje gezet.
Zij ontving hiervoor een oorkon-
de en een zilveren speld. Natuur-
lijk hoorde daar ook een mooie 

bos bloemen bij. De voorzitter 
van de regio Lyda Westenbrink 
bedankte in haar toespraak de 
jubilaris en bedankte haar voor 
haar inzet voor de Zonnebloem. 
Corrie Meijer is inmiddels al 10 
jaar vrijwilliger bij de Zonne-
bloem afd. Mijdrecht..

Open dag bij Scouting 
Jan van Speyk
Mijdrecht - Scouting is veel leu-
ker dan je misschien denkt...niets 
is te gek! Zaterdag 16 juni is ie-
dereen welkom om het zelf mee 
te maken tijdens de open dag van 
Scouting Jan van Speyk. Iedereen 
is welkom tussen 10.00 en 16.00 
uur aan de Oosterlandweg 2B in 
Mijdrecht.
Kinderen kunnen de hele dag 
inlopen op de boerderij aan de 
Oosterlandweg 2b. Naast allerlei 
kleine spelletjes binnen en bui-
ten, is er natuurlijk een kampvuur 

(marshmellows!!), een toren waar 
vanaf geabseild kan worden en is 
er ook een echte vuurchallenge. 
De activiteiten zijn leuk voor ie-
dereen, van jong tot oud. 
Niet alleen kinderen die eens wil-
len komen kijken bij scouting zijn 
welkom, ook jongeren en volwas-
senen hebben heel veel lol op 
scouting. Misschien vind je het 
wel leuk om leiding te worden 
van een groep? Geloof ons, dat 
is gezellig, leerzaam en zelfs ont-
spannen!

Kinderopvang nu 
ook mogelijk bij 
sportverenigingen
Regio - De Ronde Venen - Het col-
lege van B en W heeft dinsdag 5 
juni besloten om kinderopvang 
voortaan toe te staan bij sport-
verenigingen. Deze combinatie 
tussen sportvereniging en kin-
deropvang (buitenschoolse op-
vang) is op verschillende plekken 
in het land zeer succesvol.
Volgens wethouder Rein Kroon 
snijdt het mes aan verschillen-
de kanten. ,,Voor kinderen is het 
goed om te bewegen en te spor-
ten. Dat kunnen ze prima doen 
op de sportvelden en door ge-
bruik te maken van de aanwezi-
ge voorzieningen. Voor de sport-
verenigingen is het aantrekke-
lijk hun accommodatie te verhu-
ren omdat zij een extra inkom-
stenbron kunnen aanboren. Voor 
het gebruik van de gemeentelijke 
voorzieningen ontvangt de ge-
meente een gebruikersvergoe-
ding van 25 procent van de huur-
som die de kinderopvangorgani-
saties betalen.’’
Hockey Vereniging Mijdrecht 
(HVM) heeft inmiddels afspraken 

gemaakt met de kinderopvang-
organisatie Kids Aktief. De kin-
deropvangorganisatie is op 4 ju-
ni 2018 gestart met de buiten-
schoolse opvang van kinderen 
bij de hockeyvereniging. Andere 
sportverenigingen, zoals Atlantis 
en Argon, tre�en op dit moment 
voorbereidingen met kinderop-
vangorganisaties. Bij FC Abcou-
de vindt al langer kinderenop-
vang plaats. 
Jeroen van Hemel, voorzitter van 
HVM: “Dankzij de samenwerking 
tussen gemeente, Kids Aktief en 
HVM kunnen we kinderen in De 
Ronde Venen een �jne en sportie-
ve opvang bieden op een mooie 
locatie midden in Mijdrecht. Wij 
zijn er trots op dat we hockey 
daardoor als sport bij kinderen 
vanzelf onder de aandacht kun-
nen brengen. Tevens kunnen we 
onze ambitie om hockey mid-
den in de samenleving te zetten 
hiermee invullen. Wij heten ieder-
een welkom bij HVM die sport als 
verbinding ziet in onze samenle-
ving.’’

Uitreiking prijs SNS 
Geldquiz in Mijdrecht
Mijdrecht - Op dinsdag 5 juni is 
de gelukkige winnares van de 
SNS Geldquiz haar prijs overhan-
digd! Zij won deze prijs ter ere 
van de feestelijke opening van 
de SNS winkel aan de Dorpsstraat 
63 in Mijdrecht. Een cheque ter 
waarde van 250, - Euro van Va-
kantieXperts. Van harte gefelici-
teerd mevrouw Lucassen en veel 
plezier toegewenst!

Gezelligheid troef op 
Mijdrechtse markt
Mijdrecht – Elke donderdag is 
er in Mijdrecht een gezellige en 
sfeervolle markt te vinden.
De markt is op en rond het raad-
huisplein, maar sinds vorige week 
wordt er ook een deel van de win-
keliers in koopcentrum Mijdrecht 
bij betrokken. Zij zetten op don-
derdag ook een marktkraam voor 
hun deur en diverse aantrekkelijk 
aanbiedingen. Het stond afgelo-
pen donderdag nog niet echt vol 
in het dorp, maar het begin was 
er.

Het is natuurlijk nog even wen-
nen voor de winkeliers en de dag 
ervoor was de jaarmarkt al ge-
weest, dat kan ook meegespeeld 
hebben. 
De marktkooplieden hadden in 
ieder geval weer voor extra sfeer 
gezorgd met live muziek van de 
Swing Master. Ondanks de enor-
me hitte donderdagmiddag, 
speelden de mannen dat het een 
lieve lust was. Ook deze donder-
dag is er weer live muziek op de 
markt





De Kwakel - Op 1 juni was het 
weer zover, het inmiddels alom 
bekende Weekend Ommel voor 
alle voetbaljunioren van SV KDO, 
wat eens per twee jaar wordt ge-
organiseerd. Om 16.30 uur ver-
zamelde 83 junioren zich bij de 
kerk om in de bus te stappen naar 
Kampeerboerderij Ons Thuis in 
Ommel.
Zodra de deuren zich sluiten be-
gint het feest. Een deel van de lei-
ding, inclusief de dames van de 
eetgroep, zorgde inmiddels voor 
de nodige boodschappen en de 
voorbereiding van de eerste spel-
onderdelen.
De teamindeling stond in het te-
ken van de WK voetbal, waar-
bij tien landen bestaande uit ju-
nioren van JO15, JO17 en JO 19, 
waardoor een unieke samenwer-
king ontstaat. Dit jaar geen touw-

trekken om mee te beginnen, 
maar een spellencircuit met kor-
te spelletjes. 

Nachtspel
Om 23.00 uur werd het tijd voor 
het nachtspel. De junioren werd 
de stuipen op het lijf gejaagd 
door gemaskerde mannen en 
een ronkende kettingzaag (zon-
der ketting).
De zaterdagochtend stond in 
het teken van zeven tegen zeven 
voetballen, waarbij genoeg tijd 
was om uit te rusten van de toch 
wel korte nachtrust. ’s Middags 
werd gestreden in het bos en op 
het voetbalveld om de fel begeer-
de eerste prijs: een shirt met de 
tekst Ommel Weekend Champ. 
Dit jaar op speciaal verzoek in fel 
roze met zwarte opdruk. In het 
bos werd het spijkerslaan, broek-

hangen, blinde paarden, voetbal-
golf en de brancardrace gespeeld 
en op het veld muurschieten, lat-
je trap, voeltbalquiz, pilonnen-
race en baldarten.  

BBQ
Na een voortre�elijke BBQ was er 
voor de jongere junioren een ge-
weldig lasergamespel onder lei-
ding van Gotcha Outdoor Laser-
games. De oudere junioren zijn 
met de nodige leiding naar de 
kermis in Deurne gebracht, waar 
zij de avond van hun leven had-
den. Zondagochtend werd na het 
ontbijt nog gestreden om het pe-
naltykampioenschap. Na de prijs-
uitreiking van de winnaars van 
het weekend: Toine van Kem-
pen, Thijs Holla, Bas Meijer, Finn 
Plasmeijer, Bas Rentenaar, Jor-
dy Bouwmeester, Yannick Hart-

gers, Niek de Wilde en teamcap-
tain Raynor v/d Weijden, de win-
naar van het penaltyschieten 
Max Marsen en de topverkopers 
van de KDOplantenactie: Lars Vel-
gersdijk (3e plaats), Thijs Plooy 
(2e plaats) en Job Bleekemolen 
(1e plaats), zijn de junioren moe 
maar voldaan weer met de bus 
vertrokken naar De Kwakel, waar 
zij om 15.00 uur weer verenigd 
werden met de wachtende ou-
ders. We kunnen terugkijken op 
een geslaagd juniorenweekend. 
De leiding van het Weekend Om-
mel bedankt de deelnemers voor 
weer een onvergetelijk weekend. 
Daarnaast worden ook alle bedrij-
ven, kinderen en ouders bedankt 
die meegeholpen hebben met de 
oliebollenverkoop in december 
en de plantenverkoop in april, om 
dit weekend mogelijk te maken.
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Meisjes D2 Legmeervogels 
kampioen!
Uithoorn - De D2 meisjes van 
Legmeervogels zijn een enthou-
siast stel meiden die dit seizoen 
langzamerhand steeds beter zijn 
gaan handballen. En wat nie-
mand voor mogelijk had gehou-
den aan het begin van dit sei-
zoen, ze konden afgelopen week 
in hun laatste wedstrijd eventu-
eel kampioen gaan worden.
Tegenstander was KDO en het be-
loofde een spannende wedstrijd 
te gaan worden.   De andere wed-
strijden in de voorjaarscompeti-
tie waren op één na gewonnen 
en na de ruime overwinning op 
We Have was het doelsaldo ook 
gunstig.
Direct begon het team fel aan de 
wedstrijd, ondanks de hitte (er 
werd zelfs een drinkpauze inge-
last) bleven de dames maar fana-

tiek spelen.  KDO werd geen kans 
geboden en de score liep dan 
ook langzaam op naar een �inke 
tussenstand van maar liefst 11-
0. Gelukkig kon de tegenstander 
toch ook nog een paar keer sco-
ren en werd het een leuke wed-
strijd.  Van de warmte was niets te 
merken, want het spel ging �ink 
op en neer.   Maar er was maar 1 
team dat voor het kampioen-
schap ging deze wedstrijd en dat 
was Legmeervogels.  Na het laat-
ste �uitsignaal was de stand 14-3 
en waren de bloemen en de me-
dailles voor de meisjes van het 
team. Trotse coaches en trainer 
natuurlijk ook en daarna met z’n 
allen in tenue naar een niet nader 
te noemen fastfoodketen om de 
verbrandde calorieën weer aan te 
vullen.

KDO weekend ommel 
weer groot succes

Schoonspringen
Twee keer goud bij Nederlands 
(Jeugd) Kampioenschap
De Kwakel - Daan Blits (11 jaar)  
uit De Kwakel behaalde afgelo-
pen weekend voor het derde ach-
tereenvolgende jaar de gouden 
medaille op de 3 meter plank bij 
het Nederlands (Jeugd) Kampi-
oenschap in het Amerena zwem-
bad in Amersfoort. Ook behaalde 
Daan voor de eerste maal in zijn 
schoonspringcarriere de gouden 
medaille op de 1 meter plank.
Daan kwali�ceerde zich voor het 

NK door een goede kwali�catie-
reeks gedurende het jaar af te 
leggen, Hij plaatste zich als eerste 
voor het NK en wist deze plek te 
behouden door per onderdeel 6 
mooie sprongen te maken. Hoog-
tepunten waren zijn tweeenhalve 
salto voorover, anderhalve con-
trasalto en anderhalve salto ach-
terwaarts. Met een mooi punten-
aantal pakte hij de gouden plak-
ken.

Klaverjasnomaden
Uithoorn - Donderdag 7 ju-
ni vond de 36e speelronde van 
dit seizoen in de Schutse plaats 
waaraan, ondanks de broeieri-
ge temperatuur, toch nog door 
40 enthousiaste kaartliefhebbers 
werd deelgenomen. In vergelij-
king met vorige week werd er de-
ze keer niet hoog geklaverjast. De 
eerste prijs was deze avond voor 
Richard van den Bergh.
Zijn totaal bedroeg 7166 pun-
ten. Op korte afstand volgde Mia 
Kenter met 7108 punten en Fred 
Witsel wist met 6944 punten be-
slag te leggen op de derde plaats. 
De laagst geklasseerde werd de-
ze kaartavond Louis Franken. On-
danks enorme inspanning wist 
hij niet meer dan 5200 punten 
te vergaren waarmee hij uitein-
delijk de trieste winnaar van de 
poedelprijs werd. De hierbij be-
horende troostprijs, een heerlijk 

�esje wijn, zal hem de volgende 
kaartavond worden uitgereikt. 
De marsenprijzen, bestaande uit 
door DUO plant verzorgde prach-
tige plantenbakjes, waren deze 
avond voor Egbert Verkerk, Piet 
van Klaveren, Richard van den 
Bergh en Fred Witsel terwijl de ca-
deaubonnen, eveneens te beste-
den bij DUO plant, in deze cate-
gorie gewonnen werden door Jo-
zef Lebesque, Willem Hogervorst, 
Gerard Cordes en Mia Kenter. De 
marsenprijzen bestaande uit een 
�es wijn gingen deze keer naar 
Gijs Brozius, Joke Rietbroek, Ger-
rit Vink en Herman de Jong. Alle 
winnaars van harte pro�ciat.  
De eerstvolgende kaartavond 
vindt weer plaats op donderdag  
14 juni in de Schutse, Merodelaan 
1 te Uithoorn. Aanvang 20.00 uur. 
Ook dan is iedereen uiteraard 
weer van harte welkom.

Daan traint vrij keer per week bij 
zwemvereniging De Dol�jn in 
Amsterdam.
Hij neemt deel aan Nederland-
se wedstrijden maar sinds dit jaar 
ook aan buitenlandse wedstrij-
den.
Voor volgend jaar staan er nog 
meer buitenlandse wedstrijden 
gepland en gaat hij natuurlijk 
weer volop aan de slag om zijn 
Nederlandse titel te verdedigen.

Qui Vive huldigt zijn kampioenen 
tijdens prachtige slotdag
De Kwakel - Afgelopen zondag 
10 juni vond bij hockeyvereni-
ging Qui Vive weer de jaarlijkse 
slotdag plaats. Tijdens deze slot-
dag maken de jeugdteams al-
vast kennis met hun team voor 
het aankomende seizoen en spe-
len ze in dit team ook enkele wed-
strijdjes. Met ook nog een regu-

lier competitieprogramma voor 
de senioren was het op Qui Vive 
een gezellige drukte.
Een hoogtepunt van de dag was 
de kampioenenhuldiging. Maar 
liefst 14 Qui Vive-teams zijn af-
gelopen seizoen kampioen ge-
worden in de veld- of zaalcom-
petitie, een indrukwekkend aan-

tal. De spelers en speelsters van 
deze teams maakten traditioneel 
hun gang naar de medailles via 
de rode loper, toegejuicht door 
vele aanwezige ouders en ande-
re teams. Voor elke speler was er 
een medaille en voor de coach en 
manager uiteraard bloemen.
Zoals voorzitter Rob Das terecht 

benadrukte is het mooi om deze 
kampioenen te huldigen, maar is 
het plezier in de sport en het met 
elkaar sporten en beter worden 
minstens zo belangrijk. Het ple-
zier was tijdens deze slotdag in 
ieder geval goed zichtbaar en het 
stralende weer maakte de dag 
compleet.








