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Uw kostbaarheden
zijn goud waard!

Autoschade Service
Catsman Uithoorn

stuk is in aanbouw bij de kruising
van de N201/A2 in Vinkeveen, naast
de op/afrit naar/van de A2). Gelijktijdig vernieuwt de Provincie Utrecht
het fietspad langs de N201 bij de
brug. Er komt één fietspad voor beide richtingen aan de zuidkant van
de weg. Dus aan de kant van de bebouwing van Loenersloot. Om de
periode van hinder zo veel mogelijk te beperken, voeren Rijkswaterstaat en de Provincie het werk tegelijkertijd uit.
(Vervolg elders in deze krant)

Johan Enschedeweg 17
1422 DR Uithoorn
Tel: 0297-513070
E: uithoorn@asnmail.nl

Geen krant
OntVanGen?

0297-581698

Feestelijke ingebruikname
boodschappensteiger

ADVERTEREN?
IN DE

INfoRmATIE:
✆ 0297-581698
✆ 06-53847419
✉ VERkoopUITHooRN@
mEERboDE.Nl

Op zoek naar leuke activiteiten
voor uw kind(eren) in
de vakantie? Kijk dan op
WWW.KAMPIOENENDAGEN.NL

Verkeersinfarct op
omgelegde N201

Hoezo goede bereikbaarheid
met omlegging?

IJzersterk in
schadeherstelwerk

voor het
officiële
gemeentenieuws
zie pagina 2
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Regio - Rijkswaterstaat en de Pro- geving blijven bereikbaar via lokale
vincie Utrecht beginnen 24 juni a.s. omleidingsroutes. Deze staan aanmet werkzaamheden aan de Loe- gegeven met de bekende gele bornerslootsebrug en de provinciale den. Wie vanuit De Ronde Venen
weg N201. De oude brug (foto. Ref. richting Hilversum vice versa moet
RWS) wordt dan vervangen door doet dat het beste via Breukelen
een nieuwe. Voor dit werk wordt en Loenen (N402). Voor fietsers en
de weg vanaf dinsdag 24 juni 21.00 voetgangers is de brug alleen in het
uur tot maandag 7 juli 06.00 uur bij- weekend van 27 tot 30 juni afgeslona twee weken afgesloten voor alle ten als Rijkswaterstaat de brug verautoverkeer tussen de Rijksstraat- vangt. Rijkswaterstaat vervangt de
H.
Uithoorn
Heyermanslaan
- Uithoorn
weg
(Baambrugge) en de 2
N402
oude Loenerslootsebrug over het
(Kerklaan/Loenen). Weggebruikers Amsterdam-Rijnkanaal door een
worden zoveel mogelijk omgeleid. hogere inclusief het deel over de
Loenersloot, Baambrugge en om- spoorlijn Amsterdam-Utrecht. (Dat
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N201 bij Loenersloot twee
weken afgesloten
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www.goudwisselkantoor.nl
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Inkoop Verkoop Veiling
Verpanden Beleggen

Parkeerplaats Potgieterplein
Potgieterplein, Uithoorn
Elke zaterdag 10:00 - 16:30 uur

18 juni 2014

Editie: Uithoorn, De Kwakel

Uithoorn - De gemeente doet wat
zij dit voorjaar heeft beloofd om de
Waterlijn (Amsteloever) voor het
toerisme aantrekkelijker te maken. Vrijdag 13 juni werd de nieuwe boodschappensteiger officieel
in gebruik genomen. Dat gebeurde door een symbolische overhandiging van twee boodschappentassen door Jos van den Berg van AH
in winkelcentrum Amstelplein aan
de nieuwe wethouder Marvin Polak (Economische Zaken). De wethouder was daartoe met een fraaie
sloep van Aemstel Boating komen

aanvaren en meerde af bij de nieuwe steiger die voor deze gelegenheid met blauw/witte ballonnen was
versierd. De sloepen kunnen door
watersportliefhebbers
overigens
worden gehuurd bij het ‘havenkantoor’ dat gevestigd is in het oude gemeentehuis op het Marktplein.
De boodschappensteiger is aangelegd aan het einde van de Schans
tussen de Prinses Irenebrug en Café
restaurant Het Rechthuis. Passanten wordt de mogelijkheid geboden om er maximaal twee uur af te
meren om vervolgens boodschap-

pen in het centrum van Uithoorn te
doen. Daarna kunnen zij verder varen onder de Prinses Irenebrug door
en naar wens aanleggen bij een van
de steigers aan het Marktplein of de
Wilhelminakade als men langer in
Uithoorn wil blijven. Wethouder Polak legde aan de aanwezige belangstellen uit dat de boodschappensteiger het eerst gerealiseerde onderdeel is van de verdere ontwikkeling van de Waterlijn langs de Amstel.
(Vervolg elders in deze krant)

Aanstaande zaterdag in het oude dorp:

Supermarktactie voor Voedselbank
Uithoorn - Na twee succesvolle supermarktacties bij AH Jos van den
Berg aan het Amstelplein en C1000
Zijdelwaard gaat de Voedselbank
haar derde actie houden aanstaande zaterdag 21 juni bij C1000 Visser in het oude dorp. Ze hopen dat
de klanten weer wat extra’s in hun

boodschappenkar willen doen om
te geven aan de Voedselbank.
Medewerkers van de Voedselbank
delen boodschappenlijstjes uit aan
de klanten, en aan hen wordt gevraagd om een of meerdere producten te kopen voor de Voedsel-

bank. De producten worden op een
plein uitgestald waar ook een prijslijst hangt, dit om het allemaal zo
makkelijk mogelijk te maken voor
de klanten.
Na het afrekenen kan de klant de
producten afgeven bij de kraam van
de Voedselbank.

Regio - Het was weer prijs afgelopen woensdagavond tijdens de
spitsuren. Vanaf rond vijf uur stond
het verkeer vast op de A9 en de
A2. Zelfs de A4 moest het ontgelden. In dat soort situaties blijkt ook
de N201 volledig vast te lopen, zeker vanuit de richting Aalsmeer naar
De Ronde Venen. Eerder maakten
weggebruikers dat al mee tijdens
de spits op woensdag 30 april jl. In
en rond Uithoorn stond het verkeer
toen muurvast. “Maar het aquaduct
en de tunnel onder de busbaan waren toen nog niet open; zodra dat
wel het geval is zijn de problemen
voorbij”, riep toen een woordvoerder van de Provincie, iets waar de
toenmalige wethouder Levenbach
van de gemeente Uithoorn zich
graag bij aansloot. Een beetje voorbarig, want nu is alles wél open en
woensdagavond was het niettemin ‘stilstaand verkeer’ op de nieuwe N201 en bij het aquaduct. Inwoners uit Mijdrecht die op de N201
bij Uithoorn als ‘doorgaand verkeer’
worden gekenschetst, liepen vanuit de richting Aalsmeer ter hoogte van de Zijdelweg vast in de fuik.
Juist daar waar de vierbaansweg
overgaat in een met twee rijstroken. “Het was mondjesmaat invoe-

gen en alles stond stil voor de verkeerslichten bij de Amsterdamseweg. Verderop stond het ook stil in
het aquaduct. Later bleek dat het tot
voorbij Mijdrecht een file was”, zo
vertelt een inwoonster uit HoflandNoord die haar werkkring heeft in
Amsterdam-Zuidwest. “Ik kies er
juist voor om via de A9, de Fokkerweg bij Schiphol-Oost en de Waterwolftunnel naar huis te rijden. Dat is
voor mij minder om dan via de A2.
Bovendien is het op die rijksweg
erg druk. Dan denk je dat je kunt
doorrijden, nou mooi niet. Ik heb dit
al vaker meegemaakt. Bij Uithoorn
loop je vast ter hoogte van de Zijdelweg en de Europarei want daar
moet het verkeer invoegen van twee
rijstroken naar een. Het schiet zoals
het nu gaat niet op. En op de N196
stond het verkeer vanuit Aalsmeer
ook stil. Daar hadden ze al gemerkt
dat je de N201 niet eens kon oprijden. Langs die kant bood daarom
ook geen soelaas. Ik heb er vanaf mijn werk anderhalf uur over
gedaan om naar Mijdrecht te komen. Te dol voor woorden.” Aldus
de Mijdrechtse die en passant vanuit haar auto bijgaande foto maakte
van de situatie.
(Vervolg elders in deze krant)

AH Jos van den Berg wordt
sponsor van TC Qui Vive
Uithoorn - Op 13 juni jl. tekende
Jos van den Berg in bijzijn van Henk
de Ruiter (penningmeester TC Qui
Vive) en Wijnie Schmidt (sponsorzaken) de verlenging van het sponsorcontract voor een periode van 3
jaar. Al sinds 2008 is Albert Heijn
Jos van den Berg hoofdsponsor van
het Open Jeugd Toernooi. Ieder jaar
kan de vereniging rekenen op financiële steun bij de organisatie, maar
natuurlijk zijn ook de boodschappen en de dagelijkse snacks verzekerd tijdens het toernooi door de
sponsoring van Albert Heijn Jos van
den Berg. TC Qui Vive is trots op deze lange sponsorrelatie en verheugt
zich zeer op de voortzetting van deze relatie voor de komende drie jaar.
Het altijd gezellige en druk bezochte
Albert Heijn Jos van den Berg Open
Jeugd Toernooi wordt ieder jaar ge-

speeld in de laatste week van de
schoolvakantie, dit jaar van 11 t/m
16 augustus. De inschrijving voor
het toernooi start binnenkort, hou
de site www.quivivetennis.nl in de
gaten voor meer informatie.
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Bezoekadres
Laan van Meerwijk 16
1423 AJ Uithoorn
telefoon: 0297 513111
e-mail: gemeente@uithoorn.nl
website: www.uithoorn.nl
twitter: twitter.com/Gem_Uithoorn
www.uithoorn.nl/digitale_balie
7 dagen per week, 24 uur per dag
Klant Contact Centrum (zonder
afspraak kunt u hier terecht)
Maandag, dinsdag, donderdag
van 8.30 tot 17.00 uur.
Woensdag van 8.30 tot 20.00 uur.
Vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur.
Telefoon 0297-513111
Maandag, dinsdag, woensdag,
donderdag van 8.30 tot 17.00 uur.
Vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur.
Producten- en dienstenbalie
Met afspraak:
Maandag, dinsdag, donderdag
van 8.30 uur tot 14.00 uur.
Vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur.
Woensdag van 8.30 tot 13.00 uur
en van 17.00 tot 20.00 uur.
Zonder afspraak:
Woensdag van 13.00 tot 17.00 uur.
Gemeentewerf en scheidingsdepot
Maandag, woensdag, vrijdag en
zaterdag van 9.00 tot 12.30 uur
en 13.00 tot 16.30 uur.
Gesloten op dinsdag en donderdag.

Werk en Inkomen (G2)
Zonder afspraak:
Uithoorn: maandag, donderdag
van 8.30 tot 12.00 uur.
Aalsmeer: dinsdag, vrijdag
van 8.30 tot 12.00 uur.
De balies in Uithoorn en Aalsmeer
hebben ook op woensdagmiddag
spreekuur van 13.30 tot 16.30 uur.
Wonen, welzijn en zorg (G2)
Zonder afspraak:
Uithoorn: maandag, woensdag,
vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur.
Aalsmeer: maandag, dinsdag,
donderdag van 8.30 tot 12.00 uur.
Informatiecentrum Dorpscentrum
Dorpsstraat 15 Uithoorn,
tel.: 0297-513111,
e-mail: dorpscentrum@uithoorn.nl.
Geopend op dinsdag t/m vrijdag
van 13.00-17.00 uur.
Wilt u de burgemeester of één
van de wethouders spreken?
U kunt dan een afspraak maken met
hun secretaresse te bereiken op
0297-513151.
Maar u kunt ze ook direct een e-mail
sturen met uw vraag of opmerking.
Hierbij de verschillende adressen:
burgemeester.oudshoorn@uithoorn.nl
wethouder.verheijen@uithoorn.nl
wethouder.zijlstra@uithoorn.nl
wethouder.levenbach@uithoorn.nl
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Tijdelijke afsluiting
Amsterdamseweg tussen
nieuwe N201 en de rotonde
Johan Enschedeweg, Uithoorn
Op 18, 19 en 20 juni is de Amsterdamseweg tussen de N201 en de rotonde Joh. Enschedeweg volledig afgesloten, in verband met werkzaamheden voor de deﬁnitieve inrichting
van de kruising Hollandsedijk/Amsterdamseweg.
Vanwege een juridische procedure was het niet mogelijk deze werkzaamheden eerder uit te voeren en
is het ontwerp van de kruising aangepast. Er zou ter hoogte van de Hollandsedijk alleen een ﬁetsoversteek
komen. Met het aangepaste ontwerp
wordt het ook mogelijk om met auto’s
en kleine vrachtauto’s (tot 10 meter)
van en naar de Bovenkerkerweg te

rijden. De omleidingsroute tijdens de
werkzaamheden is via de Amsteldijk
- Chemieweg- AmsterdamsewegJohan Enschedeweg (- Wiegerbruinlaan - Zijdelweg ) en vice versa.
Toekomstige situatie rondom
kruising Hollandsedijk/
Amsterdamseweg
Verkeer komend vanaf de nieuwe
N201 richting Hollandsedijk/Bovenkerkerweg kan alleen rechtsaf de
Hollandsedijk op rijden. Verkeer komend vanaf de Hollandsedijk/Bovenkerkerweg kan alleen rechtsaf richting Uithoorn.
Verkeer komend uit Uithoorn kan niet

meer (linksaf) de Hollandsedijk. Verkeer komend vanaf de Hollandsedijk

kan niet meer linksaf via de Amsterdamseweg de nieuwe N201 op.

Gemeentehuis 1 juli
eerder dicht

Redactie
Cluster Communicatie
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
gemeentepagina@uithoorn.nl

Op dinsdagmiddag 1 juli is het gemeentehuis om 16:00 uur gesloten.
Het gemeentehuis is 2 juli gewoon weer open vanaf 8:30 uur.

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

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

DIGITALE BEKENDMAKINGEN
Een aantal bekendmakingen (verordeningen en verkeersbesluiten) worden
niet meer gepubliceerd in De Nieuwe Meerbode. Per 1 januari 2014 heeft de
overheid een verplichting gesteld om Algemeen verbindende voorschriften,
uitsluiten digitaal bekend te maken.
U kunt de volledige teksten van verordeningen en verkeersbesluiten alleen
nog digitaal inzien via www.ofﬁcielebekendmakingen.nl U kunt zich daar ook
inschrijven voor een e-mailservice om op besluiten uit de gemeente Uithoorn
geattendeerd te worden.
Welke bekendmakingen vind ik op www.ofﬁcielebekendmakingen.nl?
- Verordeningen
- Verkeersbesluiten
- Ruimtelijke plannen (publicatie ook via de Gemeentepagina).

TER INZAGE

Tijdelijk:
- Omgevingsvergunning beperkte milieutoets Langelaan Drechtdijk 90 De Kwakel Bezwaarperiode van 21 mei 2014 t/m 24 juni 2014. Inlichtingen bij Publiekszaken, H.J. Jansen - de Noo, 0297-513111.
- Beleidsregels WK voetbal 2014, Inzageperiode: 28 mei 2014 t/m 13 juli 2014,
Inlichtingen bij: Publiekszaken, Margo Millenaar of Alie Veldman (0297)
513111.
- Besluit onttrekken aan het openbaar verkeer: deel parkeerterrein van winkelcentrum Zijdelwaard. Dit besluit inclusief bijbehorende tekening liggen tot en
met 30 juli 2014 ter inzage. Inlichtingen bij Leefomgeving, R.A. van de Pol
(0297) 513 111.
- Uitwerkingsplan Park Krayenhoff, deelgebied B1 tot en met B4. Beroepsperiode 20 juni 2014 t/m 31 juli 31 juli 2014. Inlichtingen bij Ontwikkeling, R.A. Noorhoff, 0297-513111.
INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING

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

De Kwakel
- Zuider Legmeerpolder, aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van
een brug. Ontvangen 13 mei 2014.
- Ter hoogte van Drechtdijk 25, aanvraag omgevingsvergunning voor het leggen
van HDPE 40 mm in een bestaande tracé van KPN. Ontvangen 10 juni 2014.
VERLEENDE (OMGEVINGS-)VERGUNNINGEN

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar/beroep maken. Hoe u
dat moet doen leest u bovenaan in deze advertentie in het grijze kader.

Bedrijventerrein Uithoorn
- Industrieweg 13 A, omgevingsvergunning voor Wijzigen van het gebruik naar
autoverkoop. Bezwaar: t/m 25 juli 2014.
De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof,
Park Krayenhoff)
- Muur 15 te Uithoorn, omgevingsvergunning voor het realiseren van een terrasoverkapping. Bezwaar: t/m 23 juli 2014.

Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Groenstrook tussen Meerwijk-Oost en Meerwijk-West, omgevingsvergunning
voor het plaatsen van een picknicktafel met afdakje. Bezwaar: t/m 18 juli 2014.
- Grevelingen 50. Drank- en Horecavergunning aan de exploitant van horecabedrijf Het Pannenkoekenfort. Bezwaar t/m 22 juli 2014.

Zijdelwaard (Europarei)
- Rioolaansluitvergunning tijdelijk unitpark Heijermanslaan t/o nr. 49. Bezwaar
t/m 16 juli 2014. Zijdelwaardplein 60 t/m 100 en Zijdelrij 5 t/m 10, omgevingsvergunning voor het uitbreiden en renoveren van het Winkelcentrum Zijdelwaard. Bezwaar: t/m 24 juli 2014.
- Arthur van Schendellaan 53. Verklaring van geen bezwaar aan de oudervereniging van baisisschool De Vuurvogel voor het organiseren van de vuurvogeldag op 20 juni 2014 van 17.00 tot 20.00 uur.
Overige bekendmakingen / Uithoorn - De Kwakel
- Vergunning aan Promobase voor het plaatsen van tijdelijke reclameborden om
kenbaarheid te geven aan Caiway glasvezelkabel. Bezwaar t/m 25 juli 2014.

Thamerdal
- Cort van der Lindenplein 5. Tijdelijke vergunning aan de exploitant van horecabedrijf Grill Restaurant Los Argentinos voor: de exploitatie van het horecabedrijf, Drank- en Horecavergunning t/m 11 september 2014. Bezwaar t/m 23
juli 2014.
- Den Uyllaan 4. Onthefﬁng van het geluid aan R.K. Scholengemeenschap Thamen voor het ten gehore brengen van geluid tijdens het slotfeest op 4 juli 2014
van 17.00 tot 00.03 uur. Bezwaar t/m 17 juli 2014.

BESLUIT ONTTREKKEN AAN OPENBAAR VERKEER

Wijk: Zijdelwaard
Vanwege de ontwikkeling en herinrichting van het winkelcentrum Zijdelwaard door
Delta Lloyd, wordt een deel van het parkeerterrein van Zijdelwaard bebouwd. Dit
parkeerterrein moest nog aan het openbaar verkeer te worden onttrokken. De raad
heeft dit besluit genomen.
Dit besluit inclusief bijbehorende tekening liggen tot en met 30 juli 2014 ter inzage. Daartegen kan tot en met deze datum een bezwaarschrift worden ingediend
bij de raad.
TER INZAGE LEGGING UITWERKINGSPLAN ‘PARK KRAYENHOFF,
DEELGEBIED B1 TOT EN MET B4’

Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken bekend dat zij hebben besloten om voor deelgebied B1 tot en met B4 van Park Krayenhoff een uitwerkingsplan, met planidentiﬁcatiecode NL.IMRO.0451.UPParkkrayenhoffB-VG01 vast te
stellen.
Toelichting
Om het woningbouwproject Park Krayenhoff te kunnen ontwikkelen, heeft de raad
op 8 oktober 2009 het bestemmingsplan Park Krayenhoff vastgesteld. Voor onderhavig plangebied ‘Park Krayenhoff, deelgebied B1 tot en met B4’ is in het bestemmingsplan een uitwerkingsbevoegdheid opgenomen. Met voorliggend uitwerkingsplan wordt deze ontwikkeling mogelijk gemaakt.

Voor dit gebied heeft is eerder een uitwerkingsplan vastgesteld. Echter, door de
marktomstandigheden van de afgelopen jaren heeft de realisatie van het plan op
zich laten wachten en zijn de plannen gewijzigd. Reden waarom een nieuw uitwerkingsplan is opgesteld. Hierin wordt de nieuwbouw van circa 69 woningen juridisch planologisch mogelijk gemaakt.

De stedenbouwkundige opzet voor deelgebied B1-B4 bestaat uit eengezinswoningen evenwijdig aan de N196, zoals ook opgenomen in het oorspronkelijke Stedenbouwkundig Masterplan. Haaks hierop staan hierachter eengezinswoningen
in eengezinswoningen in rijen van vier of woning woningen. Het plan gaat uit van
een grote variatie aan eengezinswoningen met verschillende beukmaten woningdieptes en woonoppervlaktes.
Ongewijzigd ten opzichte van het ontwerpuitwerkingsplan
Naar aanleiding van de ter inzage legging van het ontwerpuitwerkingsplan zijn
geen zienswijzen ontvangen. Het plan is derhalve ongewijzigd vastgesteld.
Terinzage
Het uitwerkingsplan en het vaststellingsbesluit liggen met ingang van 20 juni 2014
gedurende zes weken ter inzage. Het uitwerkingsplan is digitaal te raadplegen op
www.ruimtelijkeplannen.nl. Daarnaast ligt het uitwerkingsplan terinzage in het gemeentelijk informatiecentrum in de hal van het gemeentehuis, Laan van Meerwijk
16 te Uithoorn gedurende de openingstijden van het gemeentehuis.

Beroep
Gedurende de termijn van terinzagelegging (20 juni 2014 t/m 31 juli 2014) kan tegen het vaststellingsbesluit beroep worden ingesteld door degenen die zich tijdig
met zienswijze tot het college hebben gewend, belanghebbenden die aantonen
dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest zich tot het college te wenden en een
ieder als het gaat om een wijziging die het college heeft aangebracht in het vastgestelde plan ten opzichte van het ontwerp. Beroep moet schriftelijk worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019,
2500 EA ‘s-Gravenhage. Zij die beroep instellen kunnen tevens een verzoek doen
tot het treffen van een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet worden gericht
aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.
Verdere procedure
Het vaststellingsbesluit treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de
beroepstermijn aﬂoopt, tenzij binnen de beroepstermijn een verzoek tot het treffen
van een voorlopige voorziening is ingediend. Is een verzoek tot het treffen van een
voorlopige voorziening ingediend dan treedt het vaststellingsbesluit niet in werking
voordat op dat verzoek is beslist.
Uithoorn, 18 juni 2014

WWW.UITHOORN.NL

Jonge ondernemers starten nieuwe fysiotherapiepraktijk
Regio - Op 1 mei is op de locatie Basic-fit in Aalsmeer een innoverende fysiotherapiepraktijk onder leiding van Marcella de Groot
van start gegaan. Marcella is sinds
1998 werkzaam als fysiotherapeute
en heeft zich in de loop van de jaren gespecialiseerd op het terrein
van arbeidstherapie en chronische
klachten. Veel voorkomende klachten, die verband houden met staand
en zittend werk, rug en RSI zijn bij
haar in goede handen. Hierbij kan er

ook gericht advies worden gegeven
over eventuele werkhervatting, terwijl een bezoek op de werkplek tevens tot de mogelijkheden behoort.
Voor mensen met chronische klachten is Marcella gespecialiseerd in
graded activity, een specifieke oefentherapie gericht op functie verbetering. Marcella wordt in haar
praktijk terzijde gestaan door de vrij
recent afgestudeerde fysiotherapeute Fiona Oost. Zij heeft de afgelopen twee jaar als algemeen the-

rapeute ervaring kunnen opdoen,
aanvankelijk in loondienst, later als
zzp-er in Amstelveen en Aalsmeer.
Door de bundeling van krachten en
de goed geoutilleerde ontvangsten praktijkruimte kunnen Marcella en Fiona fysiotherapie op maat
bieden, onder meer op het gebied
van revalidatie, arbeidsfysiotherapie, fysiotherapie, massage, training bij chronische klachten en medical tape. De praktijk is alle werkdagen geopend vanaf 9.00 uur en

op maandag tot 20.30 uur. Er is op
maandag een inloop spreekuur van
19.00 tot 19.30 uur.
Fysiotherapie is de laatste jaren direct toegankelijk, wat inhoud dat u
geen verwijzing meer nodig heeft.
Tenslotte is het goed om te weten
dat er met alle zorgverzekeraars
cont(r)acten zijn. Adres is Molenvlietweg 18a. De praktijk is telefonisch bereikbaar via 06-2228497
en per email via m.degroot1973@
gmail.com.
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Overlast door slopen en bouwen niet te voorkomen
Uithoorn - Onlangs is het slopen
van het oude Resmipand op de grens
van het Marktplein en de Wilhelminakade voortvarend van start gegaan. Hart aan de Amstel, een ontwikkeling van Van Wijnen Projectontwikkeling West BV, gaat hier een
nieuw cultuurcluster bouwen. Het
sloopwerk blijkt voor omwonenden
naar hun zeggen de nodige overlast
met zich mee te brengen. Met name
horecaondernemer Han Nollen van
het twee panden verder gelegen café Drinken en Zo zegt dat het sloopwerk een negatief effect heeft op
zijn terrasbezoek aan de waterkant.
“De bezoekers op mijn terras hebben last van stof en gruis dat met de
westenwind van de slooplocatie naar
hun toe waait. Het meubilair is daardoor permanent smerig en dat moet
je steeds weer schoonmaken. Het
sloopwerk is nog lang niet voorbij

want men verwacht dat het nog wel
drie weken zal duren voordat de klus
geklaard is. En nu zijn ze nog met de
achterkant bezig, laat staan als ze
straks aan de straatkant de boel naar
beneden gaan halen. Dan is het helemaal prijs. Ik heb er al over gebeld
met de gemeente, maar een woordvoerder zei dat die er niets aan kon
doen. Ik heb inmiddels contact gehad met Van Wijnen die de sloopwerken laat uitvoeren en heb een
goed gesprek gehad met de projectleider. Die heeft toegezegd maatregelen te zullen nemen om de overlast
tot een minimum te beperken. Is ook
wel zo prettig voor de aangrenzende collega ondernemers die in mijn
beleving toch hetzelfde probleem ervaren. Niet alleen mijn terras ligt in
de stofbaan, toch?” Aldus Han Nollen die zich tevens afvraagt hoe het
mettertijd zal gaan met de indeling

van de terrassen aan de Amsteloever voor zijn deur en die van de collega’s. Als er straks een wandelboulevard komt en het Marktplein met
de Wilhelminakade opnieuw worden ingericht, hoe wordt de verdeling van de terrasruimte dan ter hand
genomen? “Nu is het af en toe zo
dat klanten van Het Geveltje die pal
voor onze deur op het terras zitten bij
ons naar binnen lopen om gebruik te
maken van het toilet of willen afrekenen. Daar hebben we geen bezwaar
tegen natuurlijk maar het lijkt mij niet
de bedoeling,” merkt Han olijk op.
Meer overlast op komst?
Projectleider Huub Linders van Hart
aan de Amstel, onderdeel van Van
Wijnen, bevestigt dat hij contact heeft
gehad met Nollen. “Ik heb er zelf een
kijkje genomen en er hangen al groene netten voor aan de voorkant om

gruis tegen te houden. Maar het fijnstof waait er doorheen. Daarom gaan
we de boel een beetje nat houden
om opwaaien te voorkomen. Helaas
kunnen we niet alle overlast voorkomen. Gelukkig is er al een groot deel
van de oude bebouwing aan de achterkant gesloopt. We werken vanaf
de Prins Clausstraat aan de achterkant naar voren toe. Over een paar
weken is het leed geleden en kan
de locatie geschikt worden gemaakt
voor nieuwbouw. Als we daar een
mooi cultuurcluster willen realiseren zal eerst de oude meuk moeten
worden afgebroken. Je ontkomt er
daarbij niet aan dat dit enige overlast
met zich meebrengt. Loopt het uit de
hand dan moeten ondernemers of
bewoners ons gewoon bellen (0786333210). We zijn graag bereid om
dan naar een oplossing te zoeken.”
laat Linders desgevraagd weten.

De Oker feestelijk geopend
Uithoorn - Afgelopen zaterdag
werd de nieuwe wijk De Oker feestelijk geopend door de burgemeester mevrouw Oudshoorn. Begin
2011 ging het project De Oker in de
verkoop en werden de eerste koopcontracten getekend. Echter door
het faillissement van projectontwikkelaar Phanos werd het project een
aantal maanden later opgeleverd.
In september vorig jaar waren alle
nieuwe bewoners in bezit van hun
sleutel en kon het klussen beginnen. Zo langzamerhand beginnen
ook alle tuinen vorm te krijgen. Op
dit moment is de bouw van fase 3,

Vijftiende Midzomeravondfestival Tavenu
De Kwakel - Samba, soca, sirenes en Hazes. Laat u a.s. zaterdagavond verassen tijdens het midzomeravondfestival van Tavenu. Rond
20:00 uur begint het spektakel met
de Steelband van Tavenu en de
Sambagroep van Bovenkerk. Kom
dus op tijd, want dit mag u niet missen. De leerlingen van groep 5 van
De Zon hebben het afgelopen jaar
trompetles gehad van Tavenu. Deze avond geven ze hun slotconcert.
Hopelijk is dit een start voor een
muzikale carrière bij Tavenu.
De fanfare van Tavenu speelt een
medley van o.a. Fever, Tropical Fantasy en Bohemian Rhapsody. In de
“verrückte halbe Stunde” worden
tophits van weleer gespeeld. Daarna gaat het helemaal mis in het verkeer en neemt de slagwerkgroep

het over. U zult zien: dit is typisch
Tavenu. Als speciale gastspeler is
de Italiaanse paukenist Tim Pani uitgenodigd. Hij heeft zijn wereldtournee onderbroken om in De Kwakel te komen spelen. En er is nog
veel meer te zien en te horen. Jazz
& Showballet Nicole zal weer enkele spetterende optredens verzorgen.
Ook kunt u swingen op de tropische klanten van de steelband en
slagwerkgroep van Tavenu samen
met Slagwerkgroep Bovenkerk. En
u kunt meezingen met een mix van
André Hazes liedjes. Het midzomeravondfestival vindt plaats op het
plein voor het dorpshuis De Quakel. De toegang is gratis. Hopelijk is
er dit jaar dankzij de WK een oranjezonnetje met Braziliaanse temperaturen.

Kinderkoor Xing
houdt van dieren!
Uithoorn - 16 enthousiaste kinderen van verschillende basisscholen
in Uithoorn komen iedere maandagmiddag naar de kleutergymzaal
van obs de Kajuit om onder leiding
van Ireen van Bijnen lekker samen
te zingen. De afgelopen maanden
stonden er liedjes op het programma met als thema: dieren. Een aansprekend thema voor jonge kinderen: veel van hen hebben zelf een
huisdier, anderen willen dat eigenlijk ook wel, maar mogen dat misschien niet van hun ouders..... Hierover zingen de kinderen van kinderkoor Xing. Er zijn ook grappige liedjes over dino’s, beestjes in je haar,
olifanten in je huis..... Xing zingt
zelfs een liedje in het engels en dat
is best knap als je nog maar kort of
soms nog niet eens engelse les op

Aalsmeer Flower Festival:

Verrassend veelzijdig!
Aalsmeer - Zaterdag 21 en zondag
22 juni toont het Aalsmeer Flower
Festival de kracht van dit bloemrijke
dorp. Waarin Aalsmeer zich onderscheid, zich manifesteert en een gewild woongebied is geworden. Ooit
de bakermat van de bloemsierteelt
en nu een dynamisch dorp waar op
velerlei gebied, kunst, sport, cultuur,
van alles gebeurt. Na jaren van overleg en praten over een mogelijk evenement waarin het specifieke karakter van het bloemendorp werd benadrukt zijn het VVV Aalsmeer en de
gemeente die nu hun moed tonen!
Zij geloven in het concept en wisten
maar liefst 20 organisaties en bedrijven ervan te overtuigen om mee te
doen. Daardoor kan er ondanks een
vrij korte voorbereidingstijd een programma worden gepresenteerd dat
staat als een huis. Twee dagen lang
zullen bloemen centraal staan, kan
men wandelend, fietsend en rijdend
door het dorp, kijken naar bijzondere tentoonstellingen, meedoen aan
workshops, bijzondere tuinen bezoeken, varen over en langs de mooiste
unieke water- en natuurgebieden,
fietsen langs onvermoed natuurschoon. Wie geïnteresseerd is in de
geschiedenis van Aalsmeer kan op
meerdere locaties zijn/haar hart ophalen. Logistiek is het allemaal goed
geregeld, gewoon lekker de auto
thuis laten! Voor de sportievelingen
is er een fietstocht, een rondrijdende bus pikt de wandelaars op verschillende locaties op, en men kan
ook per boot op ontdekkingstocht.
En belangrijk, op dit soort feestelijke dagen is op zijn tijd genieten van
een hapje en een drankje natuurlijk
vanzelfsprekend. Op meerdere locaties is dat mogelijk. Het programma
op beide dagen is van 11.00 tot 16.00
uur tenzij anders aangegeven.
Programma Aalsmeer centrum
Molenplein: Het Aalsmeer Flower
Festival begint om 8.30 uur met een
stevig Hollands ontbijt voor alle deelnemers. Bij voldoende wind zullen de
wieken van Korenmolen de Leeuwen

draaien en wordt er meel gemalen.
Leuk om met kinderen een bezoekje
aan de molen te brengen. Beeldhouwer Mark van Kuppevelt ‘verplaatst’
voor dit weekend tijdelijk zijn atelier.
Geïnspireerd door bloemen en planten demonstreert hij hoe boeiend
zijn vak is en natuurlijk krijgt ook het
publiek de kans om mee te doen. De
inspirerende workshops van Mark
zijn altijd de moeite waard. De poffertjeskraam, verzorgd door de vrijwilligers van de Molen, zal zeker veel
aftrek vinden. Foto’s op de daktuin
van project Van Berkel: Aalsmeer
Photo heeft een fotowedstrijd uitgeschreven met het thema: ‘Aalsmeer
Bloemendorp’. De vakjury heeft bijna 100 inzendingen bekeken. De als
beste geselecteerde foto’s worden
door Foto de Boer op groot formaat
gedrukt en geëxposeerd op de verrassende en uitbundige daktuin van
project van Berkel (nieuwbouw Molenpad) Er is werk te zien van Monic Persoon, Judith de Bats, Josine
van Erp, Kick Spaargaren, Ineke van
Mourik, Margo Schouten, Sjonnie
Bax, Jolanda Kooij, Klaas de Groot en
Catharina.
Historische Tuin: Op beide dagen
wordt er om 15.00 uur een publieksveiling gehouden onder leiding van
erkende veilingmeesters. En natuurlijk kan de rijk bloeiende tuin bezocht
worden evenals het museum met onder andere bodemvondsten. Met de
museum jaarkaart is de Tuin gratis te
bezichtigen. De Oude Veiling: De uitgeschreven wandelingen starten en
eindigen in De Oude veiling. Gidsen
René Martijn en Henk de Gooijer nemen de wandelaars mee langs historische sierteeltlocaties, zoals onder andere het Boomkwekerskerhof, Stokkeland en het CAV complex
(duur wandeling ongeveer anderhalf
uur). Zaterdag start men om 10.30
uur en zondag 14.00 uur. De deelname is gratis. In de kleine zaal zijn
bloemtaferelen van de Amstelveense kunstenaar Toon de Haas te bewonderen. Permanent worden in het
restaurant oude filmbeelden van de

bestaande uit 48 eengezinswoningen, en 6 luxe villa’s, in volle gang.
Het is een prachtige wijk geworden.
De verschillende type woningen met
drie verschillende gevelstenen en
de mooie vormgegeven straatverlichting geven een sfeervol straatbeeld. Nu is het moment aangekomen voor de niet-kwakelaars om te
integreren in De Kwakel. De burgemeester gaf alle bewoners nog even
een tip mee. Doe mee aan de inburgeringscursus tijdens de feestweek!
Ook zij heeft deze ondergaan. En na
de officiële opening stond voor de
hele buurt de barbecue klaar.

kwekersgeschiedenis getoond. Een
mooie tijdreis door het verleden.
Zondag is er vanaf 16.00 uur livemuziek.
Junior Pramen race
Op zaterdag 21 juni start om 13.00
uur op het Stokkeland de junior pramenrace. Een prachtig spektakel
voor de jeugd. Programma Aalsmeer
oost: The Beach (voormalige veiling
Bloemenlust) is een bezoek waard!
Terecht met trots leidt eigenaar Ruud
Vismans bezoekers rond door het
gebouw aan de Oosteinderweg 247a.
Vele mooie historische elementen in
het gebouw zijn gelukkig behouden,
het heden en verleden liggen in elkaars verlengde. Met de getoonde
oude filmopnames wordt het verleden weer levend. Tijden van de rondleiding (gratis) zijn op beide dagen
11.00, 13.00 en 15.00 uur.
Rondvaart Aalsmeer: Varen over een
stuk authentiek Poelgebied. De bovenlanden zullen bekoren om hun
natuurschoon en de stilte van het
water. Vertrektijden: 12.00 uur en
14.00 uur. Volwassenen betalen 7
euro, kinderen tot 12 jaar 3.25 euro.
Opstappen nabij The Beach, Pontweg. Belle Epoque: In de drie siertuinen van Belle Epoque zullen de
bezoekers hun ogen uitkijken. Eén
grote rozenweelde. Bijzonder zijn de
heerlijke ruikende vijftiende eeuwse botanische rozen. Voor kinderen is er een leuke wedstrijd uitgeschreven: ‘rozen raden’. Verder is
er de verkiezing: de mooiste tuinroos van Aalsmeer. Ook zijn er demonstraties rozen oculeren. En vergeet niet de kas met de hanging baskets van Morning Glory te bekijken,
een bijzondere ontdekking! Het Rozenplein: Mede door de kunstenaar
Iris le Rute heeft het Rozenplein in
Nieuw Oosteinde de televisie gehaald. Haar beelden zijn mede bepalend voor de sfeer en de uitstraling van het plein. Voor de bewoners
is het een heerlijke ontmoetingsplek
geworden. Gedurende Aalsmeer Flower Festival zal het Rozenplein be-

school hebt gehad! Ireen heeft de
afgelopen maanden ook zangworkshops met het thema dieren gegeven op meerdere Uithoornse basisscholen, dus heel veel kinderen zijn
hiermee aan de slag geweest. Huiscomponist Joost Tel heeft ook weer
een paar leuke, originele liedjes
voor het koor geschreven, die door
het koor in première worden gebracht. Op zondag 22 juni 2014 om
14.30u kun je bij danscentrum Colijn aan de Industrieweg 20 in Uithoorn naar het eindresultaat komen
kijken en luisteren. Iedereen is van
harte welkom en de toegang is vrij.
Na de zomervakantie begint er weer
een nieuw liedjesproject van het
koor en nieuwe kinderen zijn daarbij welkom! Kijk ook even op www.
kinderkoorxing.nl
dolven worden onder rozen. Docenten en cursisten van het Boerma Instituut geven demonstraties bloemschikken. Deze activiteit valt samen met het georganiseerde Bruggenfestival in de wijk. Open Tuinen
Weekend: Twintig bijzondere particuliere tuinen in Aalsmeer en omgeving kunnen worden bezocht.
Het Boerma Instituut maakt op eigen locatie aan de Legmeerdijk deel
uit van het ‘Open Tuinen Weekend’.
De tuinen van de bloemschikschool
zijn op beide dagen te bezichtigen.
Zondag 22 juni is er ook een workshop: ‘bloementuintje’ en ‘bloemrijke vegetatie’. Voor beide workshops moet worden ingeschreven
zie vvvaalsmeer.nl. Henk van Leeuwen (Westeinder Rondvaart) vaart
vanaf het Praamplein langs een aantal eilandtuinen. Henk is een fantastische verteller, zijn anekdotes en
verhalen garanderen een boeiend
luisterfeest! Hiervoor kunt u inschrijven op inforr@westeinderrondvaart.
nl. Kosten 12.50 euro inclusief koffie en koek. Vervoer: Twee speciale
festivalbussen rijden rondes langs
de locaties. Eén van de bussen is
de ‘Jules Verne’ (bouwjaar 1963)
een luxe VIP bus waarmee vroeger
hoogwaardigheidsbekleders uit binnen-en buitenland werden vervoerd.
Koningin Juliana was één van hen.
De Festivalbussen rijden langs alle hoofdlocaties en men kan in- en
uitstappen naar believen. De bussen komen ook langs het startpunt
van het ‘Open Tuinen Weekend’ (het
Wellant College in de Linnaeuslaan).
Het vervoer is gratis! Op de fiets,
wandelend en varend: De Groene As
verbindt. Ontdek fietsend, lopend of
varend het aantrekkelijke landschap
tussen Amstelland en Spaarnwoude. Langs de route zijn diverse activiteiten. De Poel en de Bovenlanden maken deel uit van de Groene
As, een leefgebied voor bijzondere
plant en diersoorten. De routes zijn
te downloaden via www.noordholland.nl/groene-as. Deelname is alleen op zaterdag 21 juni mogelijk.
Plaspop op de Westeinder: Om het
feest compleet te maken barst zaterdag 21 juni vanaf 21.00 uur het muziekspektakel Plaspop los.
Janna van Zon

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

Wat een prachtig gezicht
die Fuutjes
“Gezeten op mijn boot dacht ik ineens iets heel leuks te zien weliswaar
op grote afstand. Ik meende door de zoeker van de camera drie fuutjes
op de rug van moederfuut te zien echter pas op mijn pc zag ik de vierde. Pa had een visje gevangen en twee fuutjes veerden overeind met
een gelukzalige glimlach,de meest linkse lag er bij alsof ie de slaap
dreigde te vatten. De vierde achter moeders nek keek de verkeerde kant
op en had zodoende niets in de gaten en gaat waarschijnlijk de politiek in in het dierenrijk”.
Geert van Stuijvenberg, Uithoorn

The Amstel gospel choir
zoekt zangtalent
Regio - Altijd al in een gospelkoor
willen zingen? Kom dan naar onze
open repetitieavonden op dinsdag
17 en 24 juni a.s.
The Amstel Gospel Choir is momenteel op zoek naar goede zangers en
zangeressen in aanloop naar het eigen concert van 25 oktober a.s. in
het Amstelveen College te Amstelveen. Kun jij goed zingen en lekker
bewegen, dan kun je nú ervaren hoe
het is om de mooiste gospelsongs
te zingen! Aanmelden op www.am-

stelgospel.nl
The Amstel Gospel Choir zingt de
meest swingende gospels en moderne pop- en soulmuziek op bruiloften en feestelijke evenementen.
Het koor o.l.v. dirigent Vladimir Pairel (bekend van o.a. Chosen Gospel
Choir) bestaat uit 13 leden en repeteert op dinsdagavond van 20.30 tot
22.30 uur in basisschool ’t Startnest,
Arthur van Schendellaan 100e, 1422
LE in Uithoorn, tel: 06-30163324.
Meer informatie, kijk op de website

Nieuw boek van
Cor van der Velden
Uithoorn - Vrijdag 20 Juni van 19.00
tot 20.30 uur wordt het nieuwe boek
van Cor van der Velden – Wie zegt
dat je in de Zorg niet kan lachen?
– ten doop gehouden. U bent van
harte uitgenodigd dit heugelijke feit
mee te maken bij boekhandel ten
Hoope, Winkelcentrum Zijdelwaard.
Tijdens een drankje en een knabbeltje zal de auteur graag uw boek
signeren!
De flaptekst:
Voor wie daar oog voor heeft: er is
humor in instellingen, je moet het
alleen maar zien! Cor van der Vel-

den heeft een bundel waargebeurde
verhalen opgetekend, waaruit blijkt
dat ook in het dagelijkse reilen en
zeilen van de gezondheidszorg humor te vinden is. Dagelijkse voorvallen zoals een bezoek van een vertegenwoordiger, een sollicitatiegesprek, de schoonmaak van een toilet en het afhandelen van klachten
over de dienstverlening kunnen hun
komische aspecten hebben. Je moet
de humor niet alleen zien, maar nog
belangrijker, er gebruik van kunnen
maken. Een dag niet gelachen
is een dag niet geleefd!
De schrijver
Cor van der Velden (1942) is begonnen als koopvaardijofficier en heeft
gewerkt als bedrijfsleider van een
schoonmaakbedrijf, Hoofd Huishoudelijke Zaken, beveiligings- adviseur Computer Centra, freelance
Hoofdredacteur en docent Facilitaire Dienstverlening. Hij heeft een
aantal vaktechnische publicaties
op zijn naam staan. Hij is 21 jaar
voorzitter van branchevereniging
FM Gezondheidszorg geweest. Hij
houdt zich nu nog bezig met consultancy in de Gezondheidszorg in derde wereld landen en de Worldskills
Europe wedstrijden. Zijn verleden
heeft hem een gedegen inzicht verschaft in het reilen en zeilen van de
Instellingswereld. De verhalen in dit
boekje zijn allemaal waargebeurd,
grotendeels uit eigen ervaring

Juf Willeke is getrouwd
Uithoorn - Op vrijdag is Willeke
van de groep Stamperstek van Solidoe KDV Dribbel getrouwd. ‘s Morgens kwam zij bij haar groep op
visite om te trakteren op een heerlijke cupcake.

Natuurlijk kreeg zij ook cadeautjes
van de kinderen. O, wat zag ze er
mooi uit!!! Leidster Willeke was net
een prinses.
Wij wensen Willeke heel veel geluk
met haar lieve man.
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INFORMATIEF
DoktersDiensten
Spoedgevallen overdag via
eigen huisarts en dan toets 1.
Spoedgevallen avond/nacht/
weekenden via huisartsenpost
Ziekenhuis Amstelveen,
tel. 020-4562000.
APotHeek
Apotheek Thamer Heijmanslaan 5
Uithoorn, tel. 0297-562851
Apotheek Boogaard Amstelplein
27 Uithoorn, tel. 0297-566886
DierenHULP
Dierenambulance, tel: 0653315557.
DierenArtsen
Dierenarts Annemieke Calis
Oranjelaan 32A, 1421 AK Uithoorn,
tel. 0297-565989
Dierenartsenpraktijk UithoornAalsmeer, Marijnenlaan 46, 1421
NH Uithoorn, tel: 0297-560627.
brAnDweer & PoLitie
Brandweer, tel. 020-5556666.
Politie, tel: 0900-8844.
sLAcHtofferHULP
info: 0900-0101.
www.slachtofferhulp.nl

Mijmeringen
ZINGEN

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

Is uw huisdier zoek?
Belangrijke telefoonnummers:
Infolijn Dierenbescherming
Regio Uithoorn/De Ronde Venen
en omstreken: 0297-343618.
Voor vermiste/gevonden huisdieren
& klachten dierenmishandeling op maandag
t/m vrijdag van 9.30-11.30 uur. Buiten deze
uren kunt u de voicemail inspreken.
Internetsite:
www.aalsmeer.dierenbescherming.nl
www.amstelveen.dierenbescherming.nl
Dierenambulance:
Voor informatie over vermiste of gevonden
dieren en spoedgevallen: tel. 06-53315557
Vermist.
- Uithoorn, Felix Timmermanslaan: Witte poes. Heeft een chip.
- Uithoorn, Tamerweg: Cypers gestreepte kater van 1 jaar oud.
Heet Champoo.

Ik heb altijd geleerd dat iedereen kan zingen. Nu zullen er zeker mensen zijn die
het oneens zijn met deze stelling. Deze
groep zal argumenten aandragen als: ik
heb geen mooie stem, ik kan geen toon
houden en ik kan gewoon niet zingen.
Maar doet niet iedereen het? Of het nu in het volle zicht is of alleen
in de badkamer, iedereen zingt! Want iedereen heeft een stem. En
soms vraagt die stem om gehoord te worden.
Speciale gelegenheden
Het is niet voor niks dat er met bijzondere gelegenheden een lied
wordt gezongen. Lang zullen ze leven bij een verjaardag, kerstliedjes in de kerstperiode, korte liederen in het voetbalstadion. Met zijn
allen samen zingen verbroederd. Zingen is een vorm van energie en
samen zingen is een fijne manier van energie genereren, samen delen, onderdeel zijn van een groter geheel.

Ontdek Techniek 2.0
Uithoorn - Vrijdag 6 juni vond
op het Alkwin Kollege een tryout plaats van techniek-programma Ontdek Techniek 2.0. In tegenstelling tot de wat meer traditionele technieklessen, waarbij leerlingen van de eerste en tweede klassen van het voortgezet onderwijs
vaardigheden en gereedschap leren gebruiken, had techniekdocent
Paul van Roekel er voor gekozen om
bij wijze van proef drie onderwerpen
voor het voetlicht te brengen, waar
de leerlingen van 1A, 1F en 2E mee
aan de slag konden. In de aula leren programmeren van Lego robots.
Kennis maken met de verschillende
sensoren en programmeer mogelijkheden van de Lego Mindstorms
EV3. In de hal kregen de leerlingen
uitleg: “Hoe ontwerp je en maak
je een werkstuk op de 3D printer?” Aandachtspunten bij de uitleg waren o.a. prototype vervaardiging, maar ook een andere kijk op
voorraden en kosten van matrijzen
en grote series van producten. Buiten op het schoolplein stonden twee
elektrische auto’s te weten een Tesla Model S en een Fisker Carma. Bij
beide voertuigen was een product-

specialist aanwezig. De bedoeling
was dat de leerlingen m.b.v. internet en door de auto’s te bekijken en
vragen te stellen aan de beide specialisten om tot een technische product beschrijving te komen. Hierbij
moest specifiek naar de Unique Selling Points van beide auto’s gekeken worden.
Uiteraard waren er in de pauzes
veel leerlingen en docenten geïnteresseerd in de diverse technische
producten, ook vanwege het prima weer. Inmiddels is er binnen de
school de discussie opgestart om
wellicht te komen tot aanschaf van
een 3D-printer. De vaksectie techniek blijft de technische ontwikkelingen met interesse volgen, en waar
mogelijk zullen ze nieuwe ontwikkelingen in het techniek-programma
introduceren. Voor schooljaar 14/15
staan de vorming van “tablet-klassen” op het programma, waarbij het
vak Techniek niet achterblijft.
Uiteraard hopen we dat de leerlingen enthousiast worden voor technische beroepen en studierichtingen, want de arbeidsmarkt zit te
springen om “techneuten” op allerlei niveaus.

Gevonden:
- Uithoorn, Canadese Gans: Cypers met wit gecastreerde kater.
Met chip. Zijn naam is Tijger.
- Uithoorn, Zijdelveld: Kleine cyperse poes met wit op de borst
en witte pootjes.
- Uithoorn, Amsteldijk noord: Cyperse kater.
- Uithoorn, John. van Oldenbarneveldlaan: Zwart-wit konijn.
- Mijdrecht. Argon: Schildpad.
- Mijdrecht, Westlanderweg: Grijs-witte kat.

Voor snelle beslissers is er een unieke zomeractie van start gegaan
waarbij geldt: Twee kaarten halen
is slechts één betalen. Deze Supersprintprijs actie is uitsluitend geldig
in de maanden juni, juli en augustus en er zijn per voorstelling vijftig
kaarten beschikbaar, dus wees er

snel bij! Ook het komende seizoen is
het wederom mogelijk om arrangementen te reserveren. Dit jaar is dat
niet alleen met restaurant DownTown Diner. Ook buffetrestaurant
Eetze op de eerste verdieping van
het studiocomplex doet mee met
voordelige combinatie aanbiedingen. Een arrangement is al te boeken vanaf dertig euro. Uw voordeel
kan hiermee oplopen tot wel elf euro per persoon op de reguliere prijs.
Tijdens de zomeractie wordt uw arrangement dus nog voordeliger! Directeur Peter van Eick, alsmede het
bestuur en alle medewerkers van
het Crown Theater Aalsmeer, hoopt
u in het nieuwe theaterseizoen opnieuw te mogen begroeten. Voor
meer informatie over het volledige
programma, de arrangementen en
het reserveren van kaarten, verwijzen zij u graag door naar de website www.crowntheateraalsmeer.nl of
het callcenter van See Tickets 09001353 (45cpm). Het Crown Theater
is tevens actief op de sociale media. Op zowel Facebook als Twitter
zal veel actuele informatie te vinden
zijn. Dus like en deel of volg en retweet en blijf op de hoogte van alle
nieuwsfeitjes rondom de wereld die
theater heet!

Agenda Vita Welzijn
Bilderdijkhof, Bilderdijkhof 1 Uithoorn, 0297-567209
www.vitawelzijnenadvies.nl
Bingo in Bilderdijkhof
- Vrijdag 20 juni, aanvang 13.30 uur staan de vrijwilligers weer klaar
om u een gezellige middag te bezorgen. De bingotafel zal gevuld
zijn met mooie en praktische prijzen.
Proefles pilates
- Op maandag 23 juni, aanvang 09.00 uur, bent u welkom een proefles
pilates mee te maken. Voor informatie en aanmelding: Graciela Lezt
(06-30296504)
Bingo in Buurtnest
- Op woensdag 25 juni, aanvang 13.45 uur (zaal open om 13.15 uur)
bent u welkom voor de laatste bingo van dit seizoen. Deze middag
staat garant voor een gezellige middag.

Energie
Door het regelmatige zingen merkte ik al snel dat mijn stem weer in
vorm kwam. Het zingen ging gemakkelijker, mijn stembanden kregen weer een goede training. En als je de liedjes leuk vindt die je
zingt, kun je dat ook met overgave doen en kun je steeds meer al je
energie erin gooien. Niet bang zijn, maar je mond openzetten, vol je
inzet doen en vooral je adem goed gebruiken. In die zin vind ik zingen net zoiets als yoga of therapie. Je wordt met jezelf geconfronteerd, met hoe je in je lijf zit, wat je doet met je ademhaling en je oefent om meer controle te krijgen over dat wat je naar buiten communiceert. Op mijn werk zijn het roerige tijden en ik merkte dat door
het zingen ik een stuk van de stress kon laten wegvloeien, maar
door het zingen kon ik ook in mijn dagelijkse leven letterlijk en figuurlijk mijn stem meer laten horen.
Boodschap
De boodschap voor iedereen die denkt dat hij of zij niet kan zingen is dus nog steeds, kom op, iedereen kan zingen. Ik zou bijna
zeggen, iedereen moet zingen. Je hebt een stem, die stem mag gehoord worden. Je hoeft niet altijd in de maat of in de toon te zingen.
Je zingt en dat voelt goed. Het is heilzaam voor lijf en geest en vooral bedoeld om plezier te hebben. Plezier van je stem, plezier met elkaar, muziek is een van de mooiste dingen in het leven. Dus laten
we daar van genieten, muziek, zang en dans. Het hoort allemaal bij
elkaar en iedereen kan er iets mee op zijn of haar eigen manier. Ik
weet in ieder geval, bij het volgende zangproject doe ik weer mee.

Open dag bij cactuskwekerij Klein Mexio

Kaartverkoop Crown
Theater van start!
Regio - Het Crown Theater heeft
een leuk en gevarieerd programma samengesteld. Er zal genoten
kunnen worden van musicals zoals Een avond met DORUS, waarin Henk Poort in de huid kruipt van
Tom Manders en zijn alter ego DORUS en Hartsvrienden staat op de
planken met in de hoofdrollen bekende namen als Jim Bakkum en
Yes-R, muziekvoorstellingen zijn er
ook. Van bijvoorbeeld Do, de Blues
Brothers en zelfs de populaire Volendamse formatie de 3J’s. Er zullen veel kindervoorstellingen te zien
zijn waaronder Pluk en de Petteflet,
Woezel en Pip, Bumba en Sam de
Brandweerman. En er is cabaret van
onder andere Speelman en Speelman, een hilarisch duo. Het complete overzicht vindt u op de website onder het kopje ‘programma’. De
uitgebreide brochure is in de maak
en vanaf september beschikbaar.

Boogie Wonder Chorus
Een tijdje geleden werd ik geattendeerd op het disco koorproject
Boogie Wonder Chorus. Drie maanden lang een keer in de week
disco hits instuderen en zingen en als afronding een spetterend discofeest met optreden van het koor. Daar hoefde ik niet lang over na
te denken, hier wilde ik graag aan mee doen. Ik had al lange tijd niet
meer gezongen in groepsverband en dit miste ik. Dus gaf ik me samen met mijn zus op en niet veel later stonden we elke maandagavond eerst lekker in te zingen (dat klinkt alleen al mooi met zo’n
grote groep) en daarna verschillende hits driestemming in te studeren. Samen mooie liedjes zingen is een feest, maar onmisbaar
in deze is een trekker van het geheel en dat was de dirigent Ferdinand Beuse. Enthousiast, kundig en met humor loodste hij deze
grote groep door het repertoire heen, met hulp van pianist Kees van
Zantwijk. Afgelopen zaterdag was het discofeest en knalde het dak
eraf bij partycentrum Colijn.

De Kwakel - Aanstaande zaterdag en zondag 21-22 juni houdt
cactuskwekerij Klein Mexico Biologische Opendagen. U kunt die dagen een rondleiding bij krijgen en/
of een kijkje nemen in de Cactuskwekerij. Zaterdag openen zij onze
deuren van 11.00-17.00 uur en zon-

dag van 12.00-16.00 uur. Voor iedere
bezoeker is er een gratis mini-plantje. Als u bij ons geweest bent kunt
u ook nog even een kijkje nemen in
het dorpscentrum van de Kwakel en
genieten van het midzomerfestival.
U vindt de kwekerij aan de Drechtdijk 49 in de De Kwakel.

Zaterdag 21 juni a.s.

Culinair feest op de parkeerplaats van De Schans
Uithoorn - Lions Club Uithoorn
werkt hard aan de laatste voorbereiding van de 3e Culinair Uithoorn
aan de Amstel van a.s. zaterdag
aan De Schans, achter het winkelcentrum Amstelplein. Maar liefst 10
restaurants uit de regio zullen hun
culinaire hoogstandjes presenteren
aan de hand van kleine gerechtjes,
welke met speciale muntjes worden
betaald. Ook voor de kinderen zal er
een speciale tent zijn waar ze kunnen genieten van allerlei soorten
pannenkoekjes en er zal een heuse Italiaanse ijscokar aanwezig zijn.
De restaurateurs zullen een bepaald
percentage van de omzet afstaan
voor het goede doel. De organisatie heeft er dit jaar voor gekozen om
de opbrengst van Culinair Uithoorn

aan de Amstel, te schenken aan het
Prinses Maxima Centrum voor Kinderoncologie in Utrecht.
Zaterdag om 15.00 uur zal Paul Venhoeven, Voorzitter en CFO van de
Raad van Bestuur van het Prinses
Máxima Centrum, van de hoofdsponsors Rabobank, Van Wijnen,
C1000 Visser en Maas Autogroep
hun eerste sponsorbedragen in ontvangst nemen. Het uiteindelijk eindbedrag wordt pas later bekend gemaakt aan de hand van de opbrengst welke voortvloeien uit het
afdraagpercentage van de omzet
van de restaurateurs. Hans Commissaris lachend; ‘en als nu de weergoden ook nog eens blijven meewerken zo als de afgelopen dagen, dan
komt het helemaal goed!

De Botshol excursies
komen er weer aan!
Regio - Je ziet ze niet zo snel, maar
hoort ze wel degelijk... de rietzangers. De lepelaars zitten er ook
weer, en de koekoek vliegt ‘koekoek’ roepend voor ons uit. Gidsen
van het IVN zullen in het mooie, stille en afwisselende gebied een excursie verzorgen. Zij zullen op zoek
gaan naar kranswieren, de welriekende nachtorchis en andere orchidee soorten, kikkers en libellen.
Wellicht vliegt er een buizerd over of
een andere grote roofvogel zoals de
havik of bruine kiekendief.
Ga mee, geniet van de oogstrelende
omgeving en laat je verrassen. In ieder geval is het gebied zelf al spannend met zijn vele sloten, het hoge
riet, zijn moerasbos en de Grote en
Kleine Wije. Je kunt er verdwalen
door het hoge riet dat van de sloten
een doolhof maakt.

Maar met een plattegrond en gidsen erbij hoeft dat niet te gebeuren. De data waarop de excursies
zijn gepland zijn: (duur van de excursie ca. 2 uur) Zondag 22 juni
10.00 uur vertrek. Woensdag 25 juni 19.00 uur vertrek. Zaterdag 28 juni 10.00 uur vertrek. Dinsdag 1 juli 19 uur vertrek. Het verzamelen is bij
roeibootverhuur Verweij, Botshol 14,
1391 HP Abcoude In verband met
de huur van de bootjes is aanmelden gewenst. Dit kan op de website van het IVN: https://www.ivn.nl/
afdeling/de-ronde-venen-uithoorn/
activiteiten/roeien-botshol. Of bij:
Marianne v.d. Bosch: 0297-257287.
Kosten: zijn voor IVN-leden en donateurs 4 euro, voor anderen 5 euro.
Gráág gepast geld meenemen. Het
aantal deelnemers wordt bepaald
door beschikbare boten en gidsen.
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Hoezo goede bereikbaarheid met omlegging

Verkeersinfarct op
omgelegde N201
Vervolg van de voorpagina.
Inderdaad, want was het niet zo dat
bij de realisering van de omlegging
van de N201 ons telkens door de
Provincie werd voorgehouden dat
dit nodig was in het kader van het
verbeteren van de bereikbaarheid
van de regio, de leefbaarheid en de
verkeersveiligheid waarbij een bijdrage moet worden geleverd aan
het versterken van de economische
kracht? Wat betreft de leefbaarheid
en veiligheid hebben de woonker-

nen baat gehad bij de omlegging.
Het verkeer schiet er in bepaalde
gevallen echter weinig mee op zoals de zaken zich nu ontwikkelen.
“Je moet er niet aan denken dat er
langs de N201 nog meer industriële
bedrijvigheid komt want dan wordt
het nog drukker op de N201.
Daar komt bij dat als straks de Prinses Irenebrug dicht gaat vanwege
onderhoud en vervolgens ook geen
doorgaand verkeer meer mogelijk is
via het centrum van Uithoorn en de
N196, er nog veel meer auto’s bijko-

men op de N201 en door het aquaduct. Je kunt dus steeds vaker vastlopers bij Uithoorn en Amstelhoek
verwachten,” laat een inwoner uit
de wijk Veenzijde weten. Hij deed er
zelfs nog langer over om vanuit Amsterdam thuis te komen.
De oorzaak van de verkeersinfarct
op de N201 zal ongetwijfeld het gevolg zijn van het verkeersongeluk op
de A2 dat die betreffende woensdagmiddag bij Abcoude plaatsvond. Maar ook als er iets op de A9

Feestelijke ingebruikname
boodschappensteiger

Vervolg van de voorpagina.

“De Waterlijn vormt straks één van
de belangrijkste recreatieve gebieden in Uithoorn. Met meer ruimte
voor terrassen en wandelen langs
de Amstel, nieuwe steigers voor
watersporters in de passantenhaven en een jachthaven bij de Thamerkerk. Na het vaarseizoen beginnen hiervoor de werkzaamheden,”
liet Polak weten. En passant memoreerde hij dat op termijn ook beide
dorpshelften aan elkaar zullen worden gebouwd waardoor een nieuw

dorpscentrum zal ontstaan. “Er zijn
al vergevorderde plannen die nog
dit jaar zullen worden gepresenteerd. Waarmee nog niet gezegd is
dat die in die vorm ook meteen zullen worden gerealiseerd. Daar zal
ongetwijfeld nog op worden ingeschoten. Maar het komt. Echter de
ontwikkeling van de Waterlijn heeft
nu voorrang want dan is Uithoorn
ook vanaf het water goed bereikbaar. Waterrecreanten kunnen nu
al, maar zeker straks gebruik maken van diverse moderne voorzieningen, terwijl Uithoorn aan de Am-

stel zich ook op een prettige manier
presenteert als een plaats waar het
goed en gezellig toeven is. De wandel- en fietstoegangen bij de boodschappensteiger worden ook nog
opgeknapt waardoor de route voor
bezoekers aantrekkelijk wordt en de
weg van en naar het centrum gemakkelijker kan worden gevonden.”
Aldus de wethouder.
Kick off
Hart aan de Amstel, een ontwikkeling van Van Wijnen Projectontwikkeling West BV, realiseert de com-

gebeurt en zelfs op de A4 en het
verkeer daar geen of onvoldoende doorgang kan vinden, blijkt de
N201 erg kwetsbaar in de filedruk,
of de weg nu omgelegd is of niet.
De N201 lijkt bij dit soort calamiteiten onvoldoende capaciteit te hebben om de verkeersstroom op snelle manier af te wikkelen.
Geen wonder dat er vaak vanuit bestuurlijke kant, maar ook het bedrijfsleven stemmen opgaan waarom er destijds geen twee tunnelbuizen zijn gemaakt en een doorgetrokken vierbaansweg naar de
A2. Helaas, dat is een gepasseerd
station. Weggebruikers moeten er
dus maar mee leren leven dat als
er op een van de rijkswegen rond
Utrecht-Noordwest een calamiteit
plaatsvindt de N201 als de drukste
Provinciale weg van Nederland mede daardoor overbelast en dus verstopt zal raken. Jammer, maar het is
niet anders.
pleet nieuw ingerichte Waterlijn, inclusief de nieuwe cultuurcluster op
de plek waar het oude Resmipand
heeft gestaan. Dat is nu bijna gesloopt om plaats te maken voor
nieuwbouw. Projectleider Huub Linders van Hart aan de Amstel bedankte de gemeente in de persoon
van de wethouder. “Wij zijn nu al
trots op het bereikte resultaat en feliciteren het gemeentebestuur met
deze eerste stap. Voor ons is het
ook mooi moment om de ‘kick off’ te
verrichten met deze nieuwe boodschappensteiger wat eind van het
jaar en daarna een vervolg krijgt met
de verdere inrichting van de Waterlijn. Dat zal een positieve klank hebben richting ondernemers maar ook
naar de bewoners toe. Want ik kan
u zeggen dat de Waterlijn een mooi
aanzien zal krijgen waar iedereen
plezier van zal beleven. De boodschappensteiger is mede bedoeld
om een extra impuls aan de economische ontwikkeling van Uithoorn
te geven. Dat is ook inherent aan de
plannen die we verder gaan realiseren. De hoge kwaliteit in de uitvoering van de boodschappensteiger is
maatgevend voor wat we allemaal
gaan doen langs de hele kade. Dit
is dus een voorproefje hoe mooi het
allemaal gaat worden als alles klaar
is,” aldus Linders in zijn korte toespraak.

Hoogtepunten Chazz:

De tuin, Lils Mackintosch
en Anke Angel
Regio - De tuin zelf is al zeer de
moeite waard. En dan de ontspannen sfeer en de leuke zitjes op
het terras, aan het water en in het
gras. Swingende muziek en heerlijk
eten en drinken. Gewoon een lekker laagdrempelige festijn. Van ‘s
middags tot ’s avonds laat is Chazz
(Charity Jazz) de moeite meer dan
waard. Er zijn optredens van Ginger, drie charmante zangeressen
met een swingend programma van
jump & jive, rythm & blues en jazz
originals uit de jaren 40 en 50. En
dan is er Jazz- en blueszangeres
Lils Mackintosch, winnares van een
Edison met een warme doorleefde
stem, een sfeermaker van de bovenste plank. Ze trad op allerlei podia
op in diverse stijlen, met jazz, maar
ook met hardrock en in musicals.
Bij Chazz zingt ze jazznummers en
de blues, begeleid door onder andere Clous van Mechelen en een
enkel nummer samen met Colette
Wickenhagen. Bovendien geeft ze
een masterclass aan getalenteerde
jonge mensen. Dit optreden is aan
het eind van de middag, vanaf 17.00
uur, met ongetwijfeld diverse muzikale verrassingen. Een ander hoogtepunt is Anke Angel, een flamboyante boogiewoogie pianiste met

N201 bij Loenersloot
twee weken afgesloten
Vervolg van de voorpagina.

Open dag bij Inner-Art
zorgboerderij
De Kwakel - Zorgboerderij InnerArt in De Kwakel zet de deuren
open voor publiek op 21 en 22 juni
10-16u. U bent welkom om rond te
kijken op de boerderij en kennis te
maken met de mogelijkheden voor
dagbesteding, de vele ( jonge) dieren, maar ook met de boerderijwinkel met biologische groenten, cadeauartikelen, kaarten, en terras
voor kopje koffie met heerlijk ambachtelijk, door de deelnemers gemaakt gebak. De routeboekjes voor
de opentuinen zijn verkrijgbaar bij
de zorgboerderij. Mensen jong en
oud kunnen gezonde, afwisselende,
natuurlijke dagbesteding vinden op

de boerderij waar eigenlijk alle dieren aanwezig zijn, behalve koeien.
Inner-Art is een van de weinige zorgboerderijen in de regio die
toegankelijk is voor veel mensen
uit de regio. Verschillende mensen van verschillende leeftijden en
doelgroepen vinden de weg naar
de boerderij op verwijzing van case
managers, artsen en begeleiders.
Maar ook ouderen en alleenstaanden kunnen b.v. op enkele dagen
de lunch meegebruiken, opa’s en
oma’s kunnen met hun kleinkinderen dieren kijken, Peuteropvang
Kwebbels uit De Kwakel komt re-

gelmatig langs met de oppaskindjes, mensen die iets willen werken
aan hun conditie kunnen een uurtje komen schoffelen, enz. enz. Informeert u maar naar de tijden, enz.
Bespreekt u eventuele problemen
met vervoer naar de boerderij..
Feestdag:
Vorige week beleefden cliënten en
medewerkers een prachtige feestdag met een Valkenier op bezoek,
muziek uit de Amsterdamse Jordaan, een BBQ, ijs uit de Oud Hollandse ijskar en.... prachtig weer en
veel gezelligheid met elkaar.
Ze zijn er trots op dat ze met kwaliteitskeurmerken, volle inzet en een
geweldig team veel bereikt hebben!
Adres en informatie: Zorgboerderij
Inner-Art, Gera Hoogendoorn-Verhoef, Vuurlijn 36, 1424 NS De Kwakel. 0297-563753

Zodoende is er op de N201 maar
één periode van bijna twee aaneengesloten weken verkeershinder. Van vrijdag 27 juni 20.00 uur
tot maandag 30 juni 06.00 uur
vervangt Rijkswaterstaat de Loenerslootsebrug. De brug en weg
zijn dan afgesloten voor alle verkeer, tussen de op- en afritten
A2 en de N402. Fietsers kunnen
het kanaal over via de veerpont
bij Breukelen. Tijdens het wisselen van de brug is er tevens geen
treinverkeer mogelijk op de directe spoorverbinding tussen Amsterdam en Utrecht. Ook is het
scheepvaartverkeer op het Amsterdam-Rijnkanaal wordt twee
keer enkele uren gestremd. In het
weekend van de brugwissel wordt
dag en nacht doorgewerkt. Tijdens de rest van de werkperiode
wordt ook (beperkt) in de avond
en nacht gewerkt waarbij geluidsoverlast niet helemaal te voorkomen is. Bij de Punt van Nigtevecht
wordt de samenbouw van de nieuwe Loenerslootsebrug ujitgevoerd.
Rijkswaterstaat vaart de construc-

tie op 28 juni in één keer naar de
plek van de huidige brug. Hoewel
Rijkswaterstaat er alles aan doet
om overlast op de Punt te voorkomen, is enige hinder helaas onvermijdelijk. Op 4 juli zijn alle werkzaamheden op De Punt afgerond.
Kijken naar de brugwissel
Het uit- en invaren van de oude en
nieuwe Loenerslootsebrug is een
bijzondere gebeurtenis. Rijkswaterstaat richt op zaterdag 28 juni op de Oostkanaaldijk van 14.00
tot 24.00 uur een speciale kijklocatie in. In de directe omgeving is
geen parkeergelegenheid, daarom is het advies zoveel mogelijk
met de fiets te komen. Houd genoemde website in de gaten voor
meer informatie: www.rijkswaterstaat.nl/kargo/loenerslootsebrug.De vernieuwing van de Loenerslootsebrug is onderdeel van
het project KARGO (Kunstwerken
Amsterdam-Rijnkanaal Groot Onderhoud). Binnen dit project renoveert Rijkswaterstaat acht stalen bruggen. Kijk voor meer informatie op www.rijkswaterstaat.nl/
kargo

Prijzenfestival de Kwakel groot succes
De Kwakel - De actie van de Kwakelse winkeliers, die van 9 mei tot
en met donderdag jl werd gehouden is een geweldig succes geworden. Honderden en nog een honderden bonnetjes werden ingevuld. De prijzen die te winnen waren was ook niet zomaar iets. Hieronder volgt de lijst van de winnaars.
De foto de winnaars van de eerste, tweede en derde prijs BBQ. De
1e prijs Mevr. Wijfjes, Camera 2e
prijs To Kandelaar, T Shirt Nederlands elftal Flip Hoogevorst. De 20
herenhorloges werden gewonnen
door: V Riet - Eraldus – Molster –
Reewijk – Gajda – v Schie – Hogerwerf – Simonz – Smit – de Bliek –
Stokkel – Oostwaard – Blom – Kuipers – Pouw – Boomstra – Schakel
– v/d sluis – Haak – Kalf. De 20 dameshorloges gingen naar: V Schie
– Meijer – ten Brink – Slettenhaar
– v Wees – Legez – Wiering – Marcus – Groen – v Zaal – Rijlaarsdam
– de Jong – Blommesteijn – Susanne – Wijfjes – v/d Weijden – Hoog-

enboom – v Dijk – Voorn – Lek. De
drie Fruittassen aangeboden door
Het Fruitpaleis waren voor: V Kessel – Vork – ter Avest. Knipbonnen
aangeboden door Knipsalon Care
for hair: Brouwer – Campernolle –
de Kruijf. Visbonnen aangeboden
door Fish Nederland (donderdags
op het dorp): Stokman – Bruine de
bruin. Bakkersbon t.w.v. 35.- aangeboden door Bakkerij Jan Westerbos/Mens: Klootwijk. Waardebonnen E-Markt t.w.v. €20.- aangeboden
door E-Markt Schalkwijk gingen
naar: De Ruiter – Meekel – v Weerdenburg – v Tol. Friet Bucket aangeboden door Cafetaria T’Trefpunt waren voor: Stokman – Rijnbeek. BBQ
Cheques aangeboden door Kwaliteitsslagerij Eijk en Veld: 10 pers v
Rijn en de 5 pers Zijerveld. Het was
een geweldig geslaagde actie van
deze Kwakelse winkeliers en zeker
voor herhaling vatbaar. Het volgende festijn vind dit komend weekend
alweer plaats in De Kwakel en wel
zondag 22 juni, het zomerfestijn.

een fenomenale stem. Ze geeft een
show weg en weet vanaf het eerste
moment te boeien. Zij is er met haar
eigen combo ’s avonds vanaf 20.00
uur. Chazz vindt plaats op zaterdag
21 juni, op Stroomzicht, Westzijde
50 in De Hoef, vanaf 15.30 uur. Zie
ook www.chazz.nl en volg ons op facebook. Kaarten aan de tuin. Online
kaarten bestellen: kaartjes@chazz.
nl Voorverkoopadressen: boekhandel Sprey in Abcoude, boekhandel
Mondria in Mijdrecht, drogisterij De
Bree in Vinkeveen, slijterij De Zwart
in Wilnis.
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De Kajuit
PLUSGROEP
KAJUIT:
Caden, Jaimy,
Joshua, Lily,
Ryan, Lieke

Geneviève,
Fieke, Lars,
Bjarne, Anouk,
Gabriel

Daniel, Anais,
Luc, Tristan,
Marith,
Christiaan

Plusgroep op de Kajuit
Sinds januari 2014 hebben we
op OBS De Kajuit in Uithoorn een
plusgroep. Een impressie van het
reilen en zeilen in deze groep kunt
u hier lezen.

groepen 5,6 en 7 hersenkrakers gemaakt. Dit zijn opdrachten die voor
alle kinderen leuk waren om te maken.
Hierdoor konden wij zien welke kinderen op een creatieve, ‘out of the box’
en slimme manier aan het werk gingen.

In deze groep komen kinderen uit
groep 5, 6 en 7 op maandagmiddag
bij elkaar om op een creatieve en uitdagen manier aan het werk te gaan.
Voor we in januari van start konden
gaan, hebben alle kinderen uit de

In overleg met Pierre den Haan (Meester
en Zorg), de groepsleerkrachten en de
werkgroep werden de kinderen geselecteerd die nu in de plusgroep zitten.
We werken volgens het programma

Interview met
meester
Jan Blom

van ‘a Day a Week School’. Een programma dat in Engeland is ontwikkeld speciaal voor de doelgroep.
Het idee is naar Nederland gehaald door het ABC uit Amsterdam.
Pierre heeft het aangepast en omgevormd tot ‘a Different Day’.
Grootste verschil tussen de twee programma’s is dat a Different Day op
de eigen school wordt aangeboden
met alleen kinderen van die school.
Een van de belangrijkste doelen van
het programma is om kinderen die

met het reguliere aanbod in de klas
niet genoeg uitgedaagd worden
meer uitdaging te bieden. We geven
ze belangrijke vaardigheden mee en
oefenen die ook met de kinderen.
Denk hierbij aan ‘leren leren’, plannen
van taken en doorzetten als het niet
meteen lukt.
De afgelopen maanden zijn we bezig
geweest met onderwerpen die misschien niet voor de hand liggen: de
reeks van Fibonacci, oude en nieuwe

Overleg, nadenken, samen kijken hoe nu verder!

DOOR ANAIS, ANOUK, LIEKE

gaat. Er worden daar opdrachten
aangeboden die erg uitdagend en
leuk zijn, soms ook best moeilijk. De
meeste kinderen vinden het erg leuk
en kunnen die opdrachten oplossen.
Ook het samenwerken komt aan de
Vindt u dat de plusgroep goed gaat? orde. Ik vind het belangrijk dat kindeJa, ik vind dat de plusgroep heel goed ren dat leren.

getalstelsels, de denkhoeden van de
Bono en ontwerp je eigen land. De
hele plusgroep heeft geholpen bij de
invulling van deze pagina. Eer is over
nagedacht, ontworpen, gefotografeerd en er zijn interviews afgenomen.
Tijdens al deze activiteiten werd heel
hard gewerkt aan samenwerken, overleggen, nadenken, plannen, tegen
je grenzen aan lopen en doorzetten.
En dat doet iedereen op zijn eigen manier.

Fibonacci???
Maya’s??
Nieuwe dingen
leren!
DOOR JOSÉ DE HAAN

Meester Jan, hoe bent u op het idee
gekomen om hier op de Kajuit een
plusgroep te starten?
Ik hoorde dat er in Amsterdam en Amstelveen bepaalde plusklassen zijn die
hele mooie uitgangspunten hebben.
Deze plusklassen gaan er niet alleen
van uit dat je goed moet kunnen leren,
maar dat je vooral creatief moet kunnen denken. Dat sprak e erg aan. Uiteraard komt er nog wel meer bij kijken
als een goede samenwerking, inzet en
enthousiasme. Ik heb toen contact opgenomen met iemand uit Amstelveen
die daar plusklassen had opgezet en
hij heeft ons verder begeleid.
Werd de leerkracht voor de plusgroep gekozen of moest iedereen
zich vrijwillig opgeven?
De juffen Inge en José zijn degenen
die in het team de plusgroep en het
aanbod voor meer begaafde kinderen
op de Kajuit coördineren. Zij hebben
samen besloten dat juf Jose de leerkracht voor de plusgroep is geworden.

DOOR JOSÉ DE HAAN

Leren is niet zo makkelijk als je niet
weet hoe je dat moet doen. Iets oefenen als het niet nodig is, is zonde
van je tijd: maar wat nou als je dat
ineens wel nodig hebt? Plannen is
lastig als je dat eigenlijk nooit hoeft
te doen… En falen is vreselijk als het
je nooit overkomt!
Hoe zorg je ervoor dat kinderen die
nooit bovenstaande dingen hebben ervaren het toch, als vaardigheid leren? Vaardigheden die ze op
de middelbare school wel nodig
hebben om goed te kunnen presteren?

Waarom zitten nou precies deze kinderen in de plusgroep en anderen
niet?
Dat heeft te maken met de opdrachten die in de plusgroep worden aangeboden. Het zijn bepaalde opdrachten die niet ieder kind kan oplossen.
We hebben de kinderen geselecteerd

door alle kinderen van de groepen 5,
6 en 7 hersenkrakers te laten maken.
Aan de antwoorden die kinderen
gaven, konden we zien welke kinderen geschikt zijn voor de plusgroep.
Wij hebben ook gekeken naar de
resultaten van de kinderen in de klas.

Interview met Marith
DOOR LILY
Vind je het leuk in de plusgroep?
Ja, ik vind het erg leuk.
Wat zou je nu nog graag willen leren?
Verhalen of dingen waarvan je nog
nooit hebt gehoord.
Heb je leuke klasgenoten in de
plusgroep?
Ja, ik heb leuke klasgenoten en
ook een erg leuk lokaal.
Wat vind je het leukste wat je hebt
gedaan?
Dingen maken, proefjes doen,
iets leren wat je nog niet kon.

Door ze op de basisschool uitdagende, moeilijke opdrachten te geven. Meer van het zelfde is niet het
antwoord. Wel opdrachten waar ze
tegen grenzen aanlopen. Het niet in
één keer kunnen oplossen, maar er
over na moeten denken, proberen,
falen en het opnieuw oppakken...
Inoefenen! Beseffen dat het soms
niet vanzelf gaat.
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Eerste prijsuitreiking WK actie
Winkelcentrum Zijdelwaard
Uithoorn - Drie weken lang houden de winkeliers van winkelcentrum Zijdelwaard in Uithoorn een
de ‘ Spaar kassabonnen voor WK
prijzen’ actie in het winkelcentrum, waarbij leuke prijzen te win-

nen zijn en je hoeft er niet echt veel
voor te doen dan boodschappen te
doen bij de winkeliers van winkelcentrum Zijdelwaard. Je spaart drie
kassabonnen van drie verschillende
Zijdelwaard winkeliers ( een van de

supermarkten per enveloppe) met
een totale waarde van 25 euro. Stop
ze in de daarvoor bestemde enveloppe en u maakt kans op een van
de mooie prijzen. Er zijn drie prijsuitreikingen, waarvan zaterdag jl. de

eerste was. Zaterdag jl waren er 25
voetballen te winnen en een hoofdprijs van een heerlijk Welness reis
voor twee personen naar Sana Drome in Nijmwegen met een overnachting.
De winnaars van de 25 voetballen waren allen vrijdag telefonisch
op de hoogte gebracht dat zij in ieder geval een voetbal hadden gewonnen en dat uit deze 25 enveloppe de hoofdprijs van deze week
werd getrokken. Je moest er echter wel zijn. De winnaars van de ballen die aanwezig waren zijn: Vonsee, Rian van Kempen, e van Vegten, S. Orge Mojon, Smits, Marlene
de Jong. Selma Wilmink, R de Graaf,
S de Leeuw, Merlene de Jong, A
kempen, V Stokhof, M Park, A Pruit,
Willy Hermanns, E Verdonk-Offriga,
Boden, en E Piattonstra. De winnares van de Welness trip werd mevrouw Smits. Houdt vrijdag a.s. uw
telefoon weer in de gaten, maar zaterdag a.s. is de tweede uitreiking.
Wederom 25 voetballen en uit deze
25 wordt dan de winnaar getrokken
van een BBQ pakket voor 25 personen. Zaterdag 28 juni is de laatste
trekking dag en dan is de hoofdprijs
een grote LG 42 inch flat screen TV.
Alle uitreiking beginnen om 15.00
uur. Zaterdag jl. was het extra gezellig in het winkelcentrum, het was
weer orchideeendag.

Ludieke actie bij Raggers
Uithoorn - Afgelopen vrijdag heeft
schoonmaakbedrijf Raggers een
ludieke actie voor het hoofdkantoor gehouden. Een aantal collega’s sprongen de Amstel in. Dit om-

dat Raggers hun klanten niet laat
zwemmen, ook niet na gunning. Het
Raggers team is de drijvende kracht
achter een vlekkeloze samenwerking.

Zomers buffet
Uithoorn - Donderdagavond is Eetkamer Goede Genade, Herman Gorterhof 3, weer geopend voor gasten.
Iedereen is van harte welkom voor
een goed gerecht en een goed gesprek. Op het buffet staan zomerse gerechten zoals hartige taarten,
salades en saté. Na afloop van de
maaltijd is er nog tijd voor een kopje koffie met wat lekkers erbij. De
avond begint om zes uur en duurt
tot half negen.
Donderdag is de afsluiting van weer

een geslaagd seizoen. De Eetkamer ging in januari 2012 voorzichtig
van start met een paar gasten. Inmiddels weten zo’n veertig mensen
maandelijks de weg te vinden. Elke keer zijn er ook weer nieuwe gezichten. De Eetkamer is voor mensen die het fijn vinden om met elkaar te eten en voor mensen die het
tijdelijk financieel wat moeilijk hebben. De maaltijden zijn gratis. Opgeven is wel gewenst via tel. 523272 of
www.eetkamergoedegenade.nl.

Afscheid van een trouwe
vrijwillger
De Kwakel - Zaterdag 14 juni werden de vrijwilligers van het dorpshuis ‘De Quakel’ door de bestuursleden in het zonnetje gezet als dank
voor hun inzet het afgelopen jaar.
Dit jaar was gekozen voor een activiteit in het dorpshuis. Onder het
genot van een hapje en een drankje konden de vele aanwezigen hun
geluk beproeven met midgetsjoelen. Elke sjoelbak had een andere handicap die men op eerlijke of
soms oneerlijke manier moest overwinnen. Het zorgde in ieder geval voor de nodige hilarische momenten. Tijdens deze middag stond
het bestuur ook stil bij het afscheid
van twee trouwe vrijwilligers. Harrie
Katteler en Joop van Diemen. Harrie heeft de afgelopen 10 jaar heel
veel drukwerk verzorgd en de nodige computer gerelateerde klussen
geklaard. Joop van Diemen is vanaf
het begin van het dorpshuis al actief
en de laatste 20 jaar een onmisbare kracht in de activiteitencommissie. Op zijn initiatief is o.a. de Jeu de
Boules baan aan de Wilgenhof aan-

Snoepwinkel tijdens Sport
en Spel bij Legmeervogels
Uithoorn - Afgelopen weekend is
weer het sport en spelweekend bij
Legmeervogels geweest.
Het weekend stond dit jaar in het teken van de Snoepwinkel en zo waren ook de groepsnamen gekozen
zoals: De Koetjesrepen, De Gummiebeertjes, De kauwgomballen,De
Koekiemonsters, Sal – Maniakken,
De Lange Jannen, De Toverballen
etc. In totaal waren 270 kinderen
verdeeld in 25 groepen en verdeeld
in drie leeftijdscategorieën.
De jongste kinderen waren de Cgroepen, de middelste leeftijd waren de B-groepen en de oudste kinderen waren de A-groepen (totaal
van 6 t/m 13 jaar). De begeleiding
bestond ook dit jaar weer uit vele vrijwilligers zoals : 58 Groepsleiders (m/v),20 Spelleiders (m/v), 12
dames voor de keuken en schoonmaak werkzaamheden, 10 man
Technische dienst en alles onder
auspiciën van de Activiteiten commissie Sport en Spel Legmeervogels. Afgelopen donderdagavond
werd met goed weer, vanaf 19.00
uur begonnen met het opbouwen
van de tenten. Vrijdagochtend gingen de vrijwilligers om 9.00 uur verder met de voorbereidingen voor het
kamp. Om 18.30 uur was de opening van het kamp.
Alle groepen werden voorgesteld,
en nadat er van elke groep een foto werd gemaakt , werd het kamp
geopend.
Het openingsspel bestond uit een
Voetbal Toernooitje,
om alsvast
warm te draaien op de grote WK

wedstrijd van het Nederlands Elftal
tegen Spanje. Om 20.45 ging iedereen naar binnen voor de wedstrijd
Spanje – Nederland. Na een redelijke eerste helft volgde een formidabele tweede helft. De kinderen die
de spanning niet aan konden mochten gewoon buiten gaan voet of
handballen. Na de wedstrijd gingen
de jongste groepen ( de C-groepen)
naar bed. A en B – groepen gingen
nog een uurtje door met feesten in
de kantine.
Om 0.30 uur gingen de middelste
groepen ( de B - groepen) naar bed.
De oudste kinderen gingen nog het
nachtspel doen. Het nachtspel bestond uit een spookspel.
Nadat de kinderen en hun begeleiders door de tunnel van Horror waren geweest, moesten ze op zoek
gaan naar acht spoken die in de
buurt van veld 5 verstopt waren. Om
1.30 uur gingen de oudste groepen
( de A - groepen) naar bed. Waar
de oudsten pas echt gingen slapen
stonden de jongste alweer op. Maar
om 8.00 uur moest iedereen opstaan en gaan wassen.
De A en de B – groepen gingen vanaf 9.30 uur de gehele dag een Survival Tocht door Uithoorn doen, waar
ze de volgende spelen tegen kwamen: Vulcano, Stormbaan klein, Vlot
Bouwen en ermee varen, Slootje
springen, Abseilen, Indianenbrug,
Super Glijbaan, Tobben dansen en
Buikschuiven.
Als de groepen zich van spel naar
spel gingen verplaatsen, moesten
ze een vastgestelde route volgen

waarin allerlei vragen beantwoord
moesten worden ( totaal 19,3 km
met 19 vragen, en 18 foto’s). Ook
hadden alle groepen twee kampioen medailles meegekregen die
ze onderweg moesten ruilen. Veel
groepen kwamen met mooie spullen terug zoals: Een Boeddha beeld,
een hockeystick, een sjoelbak, Cd’s,
een step en nog veel meer.
De C – groepen gingen om 10.00
uur het Piraten Spel doen.
Hierbij moesten de kinderen een
opgegeven nummer in het park
zoeken waar vervolgens een vraag
aan verbonden was. Dus snelheid
en de vragen goed beantwoorden
was van groot belang. Om 12.30 uur
was het pannenkoeken eten. Na de
pannenkoeken gingen de kleintjes
´s middags op het sportpark spelletjes doen.
Vervolgens gingen alle kinderen
een uurtje zwemmen in de Otter. Na
het zwemmen konden ze meteen
aan de barbecue.Nadat de A en B groepen van hun survivaltocht terug
gekomen waren, konden ze ook aan
de barbecue. Na de barbecue gingen de B – groepen om 19.00 uur
weer op de fiets naar het zwembad

‘de Otter’, en om 20.00 uur vertrokken de A – groepen naar het zwembad. De C – groepen starten om
20.30 uur met het avond programma.
Het avond programma bestond uit
het casino spel.Alle kinderen kregen een stapeltje van 40 dollars
mee waar men op diverse spelen kon gaan gokken. De gokspelen waren o.a. : Black Jack, Roulette, Hoger-Lager, Boeren, Bierpullen
schuiven, Paarden race etc.
Om 21.30 uur gingen de C – groepen naar bed, en gingen de B –
Groepen ( die net uit het zwembad
waren gekomen )het casino spel
doen. Om 23.00 uur gingen de B –
groepen naar bed waar inmiddels
de A – groepen het casinospel hadden overgenomen.
Op zondag was het om 8.30 uur opstaan en wassen. Om 10.00 uur was
de aanvang van de Meerkamp. Op
het 1e Veld van Legmeervogels
waren de volgende spelen opgesteld: Stormbaan Klein,Brandweer
Spel,Vulcano, Slootje Springen,
Stormbaan Groot, Super glijbaan,
Tobbendansen, Gat schieten, Levend Tafelvoetbal,Grote Ballen,
Ringsteken, Buikschuiven en natuurlijk de Wipe Out Baan ( Super
Survivalbaan).
Om 15.00 uur mochten de ouders
weer het kamp op om nog een uurtje mee te genieten van dit spektakel. Om 16.15 uur was de sluiting
van het kamp, waarbij alle kinderen
een oorkonde met hun teamfoto erop mee kregen. Vervolgens werden
de winnaars bekend gemaakt, want
er was ´natuurlijk´ ook om de punten gestreden. Bij de A – groepen
is winnaar geworden : De Koetjes
Repen. Bij de B – groepen is winnaar geworden : De Suikerspinnen.
Bij de C – groepen is winnaar geworden : De Lange Jannen Zo kan
iedereen weer terugkijken op een
prachtig Legmeervogels Sport en
Spel – kamp 2014. En nu maar weer
wachten op het tweede weekend
van Juni 2015.

gelegd. Deze plek is wekelijks een
ontmoetingsplek voor vele Kwakelaars. Een andere activiteit die Joop
heeft opgezet is het Open Kwakelskampioenschap klaverjassen en
pandoeren. Een wedstrijd over verschillende avonden met altijd vele
deelnemers. Joop en Harrie werden
bedankt met een bloemetje en een
groot applaus. Joop werd door het
bestuur ook als (eerste!) Vrijwilliger
van Verdienste benoemd. Een eer
waarmee hij zichtbaar verguld was.
Een bezoek aan Soldaat van Oranje maakte de verrassing compleet.
Naast het bestuur van het dorpshuis had ook de Activiteiten Commissie (het clubje waarvan Joop jaren voorzitter is geweest) een niet
verwachtte geste . Voortaan zal tijdens het Kwakels Kampioenschap
gestreden worden om de Joop van
Diemenbokaal. Zijn naam zal dus
voor altijd verbonden blijven aan het
kampioenschap. Namens iedereen
van het dorpshuis: Bedankt!
Op bijgaande foto: Joop werd benoemd tot vrijwilliger van verdienste

Wethouder Ria Zijlstra
opent eerste expositie
Uithoorn - Vrijdag heeft wethouder voor Kunst en Cultuur Ria Zijlstra de eerste expositie van galerie
“Het Fort” in de ruimtes van CREA
geopend. Zij werd daarbij voorafgegaan door Frans de Geus, bestuurs-

lid van CREA, die vertelde hoe deze
doorstart is ontstaan.
De expositie duurt tot 20 juli 2014
en is te zien op vrijdag, zaterdag en
zondag van 13.00 tot 17.00 uur.
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Spetterende Dance show bij KDO DAG
De Kwakel - Zaterdagmorgen werd
de grote sporthal bij KDO omgebouwd tot een ware dance-zaal.
De speciale witte dansvloer werd
door enkele bestuursleden en
dance-docenten op hun knietjes
schoon gemaakt.

BMX West Challenge in
Baarn
Uithoorn - Afgelopen zondag geen
ronde in de BMX west competitie maar een battle tussen de clubs
van het Westen onderling, onder de
noemer “de Beste BMX club van het
Westen”. Verleden jaar had UWTC
de eer om als eerste te eindigen,
dit was ook op de eigen baan. Zou
het ze wederom lukken om de beste
club van het Westen te worden?? De
wedstrijd werd nu verreden op de
baan in Baarn. Om 10.15 uur werd
de wedstrijd geopend met een parade van alle verenigingen met de
deelnemende rijders, voor UWTC
hadden 54 rijders zich ingeschreven om deze strijd met de 11 andere clubs uit het westen aan te gaan.
Eerst werden de 37 manches in de
eigen klasse verreden, daarna volgde de manches in de open klasse, de
klasse voor de dagprijzen, in de tussentijd kon de jury de punten uitrekenen welke club met de eer “beste
club” zou gaan strijken.
Wat leuk is om te zien dat iedereen
van UWTC mee kon doen. De kleinste deelnemer van het veld Gino
Soede met z’n 4 jaar al flink strijdend
bij de boys 6. Girls 7, maar ook de
oudere mannen bij de cruisers 40+
moesten een flinke onderlinge strijd
leveren. Bart van Bemmelen, 13 jaar,
reed in zijn eigen klasse bij de boys
13 zeer sterk steeds naar de eerste
plaats. Maar Bart dacht :”ik vind het
ook wel leuk om op een cruiser te
rijden dus dat ga ik ook doen”, hij
reed bij de cruisers 17-29 jaar steeds
bij de eerste drie, een prima prestatie!! Na de manches volgde nog 2
herkansingen bij de boys 13 en boys
17+, hierin ook 5 UWTC-ers. Dit pakte bij de boys 13 goed uit voor Jimmy
van Woerkom, 2e en Jesse van Hattem 4e, helaas werd Jeffrey Koeleman nipt 5e, geen plaats in de halve finale voor hem. Bij de boys 17 +
lukte dit wel voor Michiel Jansen 2e
en Mike Veenhof 3e.
Halve finale
Daarna konden ze zich gaan opma-

ken voor de halve finales, hierin ook
veel UWTC-ers. Bij de boys 9 zelfs 6
UWTC-ers in één bak, dit pakte goed
uit voor Rens Grömmel en Jessy
Soede zij eindigde netjes bij de eerste 4. Mika van Kerkwijk was zo lekker van zijn patatje aan het genieten dat hij zijn halve finale vergeten
was?!? In de andere halve finale lukte het Daan Corts om mooi als vierde te eindigen. Bij de boys 10 ook
een finale plaats voor Max Kroon. Bij
de boys 11 lukte het zelfs 4 UWTCers om de finale te halen, Brian
Boomkens, Tonko Klein Gunnewiek,
Max de Beij en Jens van Diemen!
Ook bij de boys 13 twee UWTC-ers
in de finale, Bart van Bemmelen en
Kevin Boomkens. Bij de boys 1516 reed Arjan van Bodegraven zeer
sterk naar de 2e plaats. In de laatste
halve finale bij de boys 17+ reed Michael Schekkerman mooi naar een
derde plaats.
Finale
Om 13.15 uur werd er begonnen met
de A en B finales de top 3 uitslag van
de A-finales:
Cruisers 40 + Gaby Paans 3e , Cruisers 17-29 Bart van Bemmelen 2e en
Sven Wiebes 3e , Boys 8 Jur de Beij 3e , Boys 11 Brian Boomkens 1ste
, Boys 13 Bart van Bemmelen 1ste ,
Kevin Boomkens 3e , Boys 14 Joey
Nap 1ste , Boys 17+ Michael Schekkerman 3e. De jury kon nu de punten gaan berekenen. Welke club zou
winnaar zijn? In de tussentijd werd
de open klasse verreden. De volgende rijders gingen met een mooie
beker naar huis: boys 7 Jur de Beij 1ste !! boys 10/11 Brian Boomkens
2e , boys 12/13 Bart van Bemmelen
1ste !!.
Om 15.45 uur was de wedstrijd afgelopen hierna volgde de uitreiking
van de bekers. Zou UWTC wederom de beste club van het Westen
geworden zijn??? Helaas net tweede geworden achter de organiserende vereniging de Wheely’s, een prima prestatie!

Zaterdag 21 Juni opening
nieuwe Jeu de Boulbaan
De Kwakel - In 2007, werd tijdens
de Braderie de Jeu de Boules baan
in gebruik genomen. Zaterdag 21
juni zal tijdens de open Kwakels
kampioenschappen de nieuwe Jeu
de Boules baan in gebruik genomen. Wie waren de animators hier
achter? Vanuit Jeu de Boulesclub
’’Het wilgenhofje” waren er plannen om de activiteiten die ze hadden beter te benutten. Wanneer de
mannen en vrouwen gezamenlijk
de competitie om de Theo Vlasman
bokaal spelen, en alle andere toernooien, hebben ze ruimte tekort. De
ruimte is was aanwezig, maar de gemeente moest wel toestemming geven.
Met een goed plan trokken ze naar
de gemeente en ze kregen al snel
goedkeuring om de nieuwe baan
te realiseren. De gemeente werkte mee om de afgegraven grond
op hun kosten te kunnen afvoeren.
Met hetzelfde plan gingen zij naar
Kooyman grondwerken Bv . ook hier
werkte iedereen mee. Er kwam een
mooie offerte met een mooi bedrag
als sponsoring.
Om het helemaal financieel rond te
krijgen moesten ze toch nog verder zoeken. Ze kregen contact met
Buurtbeheer van De Kwakel , Petra
van Leeuwen, van buurtbeheer, ging
verder zoeken en met haar steun en
netwerk, kwamen er sponsoren bij:
Rabobank regio Schiphol was bereid om te sponsoren, ook woningbouw vereniging Eigenhaard was
ook bereid om ons flink te helpen.
De derde sponsor, zeker niet de minste, is Handelsvereniging De Kwakel, met voorzitter W. van Scheppingen. Deze was ook bereid om ons te
helpen. Het gaat namelijk om de ouderen van De Kwakel veel plezier te
geven met het Jeu de Boulesspel .
De leden van Jeu de Boulesclub
‘Het wilgenhofje’ danken alle spon-

Om 12.00 uur kwamen de KDO
DAG leden binnen om te beginnen
met de generale repetitie. Voor de
jongste leden was dit al een spannende gebeurtenis. Dansen in een
grote zaal voor een tribune. De gezamenlijke eind-dans werd geoefend en de groepsfoto’s werden gemaakt. Om 13.30 uur ging de zaal
open en konden de vaders, moeders, opa’s, oma’s, broertjes, zusjes e.d. naar binnen. Om 14.00 uur
precies kon de uitvoering beginnen. Eerst was er een gast optreden
van D-Beatz. Dit is een show dansgroep van Sam’s Body Work. Deze dansgroep staat o.l.v. Samantha

Bon, een van onze docenten. Hierna
begon het optreden van de 5 Dance
groepen van KDO DAG. De kleinste
KDO DAG meisjes begonnen met
een dans op muziek van K3 - Loko
Le. Deze meisjes vanaf 4 jaar dansten er o.l.v. Milou , vrolijk op los. Hier
en daar wat onwennig omdat ze pas
lid waren geworden en sommige
met grote overgave. De leden van
de 3e groep kwamen met een Remix
van Julia - Oops I did it Again, Run,
Usher – Yeah. Deze jongens en meiden vanaf basisschool groep 5,6 of
7 krijgen o.l.v. van Samantha iedere
week Streetdance en Hip-Hop les.
Toen was de 2e groep voor de eerste keer aan de beurt. Deze meiden
7, 8 of 9 jaar dansten o.l.v Milou op
muziek van Pharrel Williams – Happy. Deze groep werd gevolgd door
het eerste optreden van de oudste
meiden. Een ware Dance Choreo
o.l.v. Erma op muziek van Lana del
Rey - Summertime Sadness. Groep

Monsterscore bij
Zomerbridge De Legmeer
Uithoorn - Cees Bergkamp & Ruud
Lesmeister lieten de adem even
stokken in de A- lijn op de tweede
zomerbridgeavond. Ruim 75 % haalden de mannen binnen, een streep
aan de balk! Gerda Schavemaker &
Jaap Kenter deden het als tweede
wat rustiger aan, maar voor 60,83%
zouden velen toch vooraf wel willen tekenen. Wim Slijkoord & Francis Terra raken ook aardig op dreef
en volgden als derde met een prima 59,58%. Na al dit Legmeer geweld kwamen Theo Klijn & Jan de
Jong als vertegenwoordigers van
De Kwakel op de vierde plek met
51,67%. Ook opvallend moet het optreden van Elisabeth van den Berg &

Ineke Hilliard worden genoemd. Na
de transfer gingen ze met maar één
tussen stapje door naar de lijn der
sterken en nestelden zich gelijk bij
de top door knap vijfde te worden
met 50,42%. In de B- lijn ontwikkelde het zich allemaal wat minder
heftig. Ada Keur & Bep Schumacher
hielden het bescheiden, maar werden wel eerste met een score van
57,99%. Jan van Schaick vormde een
zomeravond duo met Huub Kamp
en de heren werden hier tweede
mee met 55,56%. Gerbrand Nigtevegt & Rie Bezuijen werden zo maar
nipt verslagen en voor hen was
dus plek drie met 55,21%. An van
Schaick zomert met dochter Marja

sors van harte. Zaterdag 21 juni is
iedereen welkom op het open Kwakels kampioenschap.
Traditie
De traditie is dat tijdens de Braderie ‘De Open Kwakelse Jeu de Boules Kampioenschappen’ gehouden worden, dit is nu verandert in
‘t Midzomer Beachvoetbal Festival . De Open Kwakelse kampioenschappen worden nu gehouden op
zaterdag 21 juni. Iedereen die in De
Kwakel woont of hier geboren is kan
hier aan mee doen, maar ook Kwakelaars die elders wonen. Men kan
inschrijven bij De Kwakelse Jeu de
Boulesclub ‘Het Wilghenhofje’, contactpersoon is Andre de Jong: tel.
0297-568056 of per mail ag.de.
jong@hetnet.nl.
Aan de baan kan inschrijven vanaf 17.30 uur. De inschrijving is gratis. De aanvang van de wedstrijden
is om 18.00 uur. We spelen in principe 2 tegen 2, doubletten, 3 rondes
met elke ronden een andere speler,
en tegen stander. De prijsuitreiking
is bij het Dorphuis, tijdens de midzomer avond. De vrouwen spelen
woensdagmiddag, de mannen donderdagmiddag. Dit is gratis. Eens
per maand hebben we een toernooi waar de vrouwen en mannen
gezamelijk spelen, ze spelen 5 maal
in het seizoen om de Theo Vlasman
Bokaal. Verder hebben we nog een
Herfsttoernooi, Kerst toernooi, Snertoernooi, Paastoernooi, met mooie
dagprijzen, misschien de moeite
waard om een keer te komen kijken.
Zondagmiddag, 22 juni, tijdens het
midzomer beach feest toernooi,
wordt er gestreden om De Kwakelse Ondernemingsvereniging Jeu de
Boules-eer. Iedereen kan hier aan
meedoen, misschien is dit leuk om
het Jeu de Boules spel te gaan leren spelen.

4 bestaat uit meiden van 11 tot 13
jaar.
O.l.v. Michelle hadden zij een Remix van Jason Derulo - With the
Lights On, Christina Aguilera - Dirty, Showtek – Booyah ingestudeerd.
Helaas ging de daarna geplande
Bodyshape proefles niet de door.
Francoise die deze nieuwe Bodyshape-les zal gaan geven was ziek.
In het nieuwe seizoen zal deze les
starten op dinsdagavond van 20.00
uur tot 21.00 uur. Hierna kwamen
de groepen voor de 2e of 3e keer
op de dansvloer met: Lisa, Amy en
Shelly - Het is Zomer, Remix-Get
it Popping, First Time, Vava Voom/
Queen Latifah - Walk the Dinosaur
en/ Stromae - Tous les Memes. Het
was leuk om te zien dat er een grote variatie aan dansen en dans- stijlen aan bod kwamen deze middag .
Tot slot kwam er een daverende slot
dans waarin iedereen enthousiast
mee deed.

van Holst Pellekaan en net als vorige jaren werd hun reputatie weer
waar gemaakt door keurig vierde te
worden met 54,86%. Op nummer vijf
eindigden twee paren. Hetty Houtman & John Mocking kwamen samen met Ria Verzuijlen & Bep Verleun op 53,13% uit. Het zomerbridge
van Bridgeclub De Legmeer wordt

tot eind augustus elke woensdagavond gehouden in Dans & Party
Centrum Colijn, Industrieweg 20 te
Uithoorn. Inschrijven kan per email:
gerdaschavemaker@live.nl, per telefoon 0297-567458 of tussen 19.15
en 19.30 uur in de zaal. De aanvang
is om 19.45 uur en de kosten bedragen zes euro per paar.

Voor de 59e maal
Tour de Kwakel
De Kwakel - Het bestuur van het
Kwakelse tourspel is al weer druk
bezig met de voorbereidingen op de
Tour de France die op 5 juli in Engeland start.
Op 4 juli moet de stembus in het
Tourhome klaarstaan om de eerste
voorspellingen in te doen. Het home

moet ook weer gastvrij gemaakt
worden voor de honderd deelnemers, die daar drie weken hun heil
in de wielersport zoeken. Vele deelnemers zijn al benaderd, mocht dit
nog niet gebeurd zijn dan gelieve contact op te nemen met Adrie
Voorn, tel. 0297-568472.

WK Uithoorn groot succes

Petanque Zomertoernooi
Uithoorn - De maand juni is voor
heel veel petanquespelers de vakantiemaand. Velen trekken dan
naar Frankrijk en spelen daar ook
veel petanque. Dat is op de camping en/of bij locale verenigingen.
In grote delen van Frankrijk is er vrijwel wekelijks een toernooitje in het
dorp. Deelname staat meestal voor
iedereen open. Voor de thuisgebleven leden organiseerde Boule Union Thamen op Vaderdag een mêleetoernooi over drie speelronden.
Bij dit speelsysteem wordt elke ronde geloot met wie en tegen wier je
speelt.
Na de drie speelronden wordt een
individuele stand opgemaakt op basis van het aantal gewonnen partijen en het puntensaldo. Zestien leden, plus de wedstrijdleider en de
kantinemedewerkster, gaven acte de presence. Zestien deelnemers
betekent acht doubletten, het verreweg meest populaire spelsoort en
dus vier partijen per ronde. Bij aanvang van het toernooi, na de bekendmaking van de equipesamen-

stellingen, werden de mannen in
het kader van Vaderdag verrast met
een butje. Na elke partij was er een
korte onderbreking voor een drankje en praatje. Na de drie speelronden bleek dat er slechts één deelnemer ongeslagen was en dus driemaal winst kon noteren.
Acht spelers en speelsters wonnen twee partijen, vijf deelnemers
kwamen tot eenmaal winst en twee
deelnemers konden deze keer het
zoet van een overwinning niet proeven. Voor de als laatste geëindigde deelnemer bleef er de smaak
van de zure snoepjes als aanmoedigingsprijs. De top negen hadden
een prijs, variërend van een ijstaartje tot een fles wijn met glazen.
De top van dit toernooi is : 1: Tine
Siegel, 2 Hans van der Wal en 3 Ina
Hoekstra. (zie bijgaande foto) Het
volgende evenement bij Boule Union Thamen aan de Vuurlijn is de
vrijdagavondcyclus op 18 en 25 juli. Aan dit toernooi nemen weer verschillende sterke equipes uit de regio deel.

Uithoorn - De tweede editie van
het WK Uithoorn is gewonnen door
Hamid en Anass. De voetballers uit
Utrecht pakten de wereldcup na
een geslaagde middag straatvoetbal op een redelijk zonnig Amstelplein op zaterdag 14 juni. Aan het
toernooi deden ongeveer 100 voetballers mee, in leeftijd variërend van
jong tot oud(er).
Het toernooi, dat eigenlijk een feest
is rondom de deelname van Oranje aan het WK, werd geopend
door Piet Visser van hoofdsponsor
C1000/Dorpscentrum. Hij deed dit
op geheel gepaste wijze door het
bekende voetballied ‘Bloed, zweet
en tranen’ te zingen. Kapsalon ‘Trots

op Haar’ voorzag diverse kinderen
ter plekke van een Graziano Pellèkapsel, terwijl snackbar Kwaliteria/
Amstelpein regelmatig langskwam
met bitterballen. Door de aankleding en feestmuziek was sprake van
een Oranje-sfeer. Organisator Ons
Uithoorn spreekt van een geslaagde middag: ‘Met het toernooi willen we een bijdrage leveren aan het
sociale, sportieve en culturele leven
en sociale samenhang in onze gemeente.
Dat is wederom gelukt. De bedoeling is over twee jaar een EK Uithoorn te organiseren’. Voor een korte foto-impressie van het toernooi,
bezoek www.onsuithoorn.nl.

Piet Visser opent het toernooi met ‘Bloed, zweet en tranen’.

