
Elke dag het laatste 
regionale nieuws!

zie onze site: 
meerbode.nl

facebook.com/

KORT NIEUWS:

Paard en pony 
er vandoor
Uithoorn - In de nacht van za-
terdag 13 op zondag 14 juni 
wisten een paard en een pony 
te ontsnappen uit hun verblijf bij 
het circus op het evenementen-
terrein. Rond vier uur werd de 
vermissing van de dieren opge-
merkt. De circusmedewerkers 
zijn zelf op zoek gegaan en von-
den de paard en de pony op een 
veld iets verderop. Ze zijn terug-
gebracht naar hun verblijf. Ze 
hebben geen letsel opgelopen.
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Uw kostbaarheden 
zijn goud waard!

Inkoop   Verkoop   Veiling
Verpanden   Beleggen

Parkeerplaats Potgieterplein
Potgieterplein, Uithoorn

Elke zaterdag 10:00 - 16:30 uur

www.goudwisselkantoor.nl

Aannemingsbedrijf 
Gortemulder B.V. 

Uithoorn

Kantoor en werkplaats:  
Zijdelveld 19
1421 TG Uithoorn
Tel 0297 563305
info@gortemulder.nl 
www.gortemulder.nl 

VOOR NIEUWBOUW 
VERBOUWING-  RENOVATIE-
EN ONDERHOUDSWERK
GROOT OF KLEIN,
VOOR PARTICULIER EN BEDRIJF

Wiegerbruinlaan 73, Uithoorn
(0297) 745 541

Voor betaalbaar
auto onderhoud
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Peter de Jong
Uithoorn, Zijdelwaardplein 60

Pimmetje is zoek
Uithoorn - Pimmetje is een Rood/wit-
te 10 jarige kater, het is een binnen kat 
die nooit buiten komt. Waarschijnlijk 
zit hij ergens verstopt omdat hij bang 
is voor de buiten geluiden. Hij is ver-
moedelijk van het balkon afgevallen 
in de Stationsstraat 68 te Uithoorn op 
maandag 15 juni. Het is een fl inke ka-
ter maar is niet dik, hij heeft wel een 
hang buik. Hij luistert naar zijn naam 
maar is wat bang voor vreemden. Wat 
niet op de foto te zien is, hij heeft witte 
“sokjes”. Hij is niet gechipt en draagt 
geen halsbandje. Wilt u naar hem uit-
kijken? Heeft u hem gezien dan kunt u 
bellen met 06-44274027.

Eerste Kwakelse Fortfair 
een daverend succes!
De Kwakel - De Kwakel is weer een 
evenement rijker! De eerste Kwakel-
se Fortfair mocht een enorm aantal 
bezoekers verwelkomen. De Kwa-
kelse Ondernemersvereniging had 
gezorgd voor veel entertainment zo-
dat jong en oud zich de gehele mid-
dag prima kon vermaken met aller-
lei activiteiten zoals optredens, de-

monstraties, workshops en proeve-
rijen. Het vissersvrouwenkoor “Ha-
ring met Ui” zorgde voor een vro-
lijke muzikale noot. Volwassenen 
konden genieten van diverse hapjes 
(van paling tot poffertjes, van sushi 
tot de specialiteiten van o.a. Eijk en 
Veld en Bistro-9). Dit alles onder het 
genot van een drankje en muzika-

le omlijsting van DJ’s Gerrino en Ar-
jan. Bij Yves Krimpenfort van Fort 
Waver-Amstel kon men diverse wij-
nen proeven. De demonstratie van 
het fi guur-kettingzagen trok volop 
bekijks. 

Voor een uitgebreid fotoverslag, 
zie elders in deze krant.

Dit laat nog wel even op zich wachten...

Bouwproject ‘Allure aan de 
Amstel’ voorlopig van de baan
Beslaglegging op de gronden door Provincie Noord-Holland
Uithoorn - Door een foutje in de di-
gitale verwerking was het artikel in 
de krant van 10 juni slechts gedeel-
telijk weergeven. Hierbij het com-
plete artikel. Onze excuses voor het 
ongemak
Een forse tegenvaller voor de wo-
ningbouw in Uithoorn in de Vinc-
kebuurt én voor de kas van de ge-
meente. ZeemanVastgoed die zijn 
deel van het woningbouwpro-
ject al geruime tijd wil ontwikke-
len in de hoek Wilhelminakade, Pe-
trus Steenkampweg en Thamerweg, 
kan er voorlopig niet mee door-
gaan. “Onvoorziene omstandighe-
den belemmeren de projectontwik-
kelaar de verkoop van woningen en 
de bouw ervan ter hand te nemen”, 

laat de projectontwikkelaar in een 
bericht weten. De voorbereidingen 
waren geruime tijd geleden al ge-
start en de bouwvergunning voor de 
1e fase is zelfs door de gemeente 
Uithoorn afgegeven, maar het pro-
ject ligt voorlopig stil. Reden is dat 
de eigenaar van de gronden in de 
Vinckebuurt, Zeeman Real Estate 
BV (waarvan ZeemanVastgoed on-
derdeel is) momenteel samen met 
twee andere ontwikkelende partij-
en betrokken is bij een juridisch ge-
schil over een ander project – de 
ontwikkeling van een bedrijven-
terrein - in de buurt van Hoorn in 
Noord-Holland, Distriport genaamd. 
Door deze drie partijen wordt mo-
menteel sinds 2011 hierover een 

rechtszaak gevoerd tegen de Pro-
vincie Noord-Holland. In het kader 
van dit inmiddels langslepende ju-
ridisch geschil heeft de Provincie 
reeds op 14 mei 2012(!) conserva-
toir beslag gelegd op de bankreke-
ningen van ZeemanVastgoed B.V en 
de gronden, waarop het project ‘Al-
lure aan de Amstel’ door Zeeman-
Vastgoed zou worden gerealiseerd. 
Zeeman Real Estate BV heeft dit be-
slag juridisch aangevochten en is in 
cassatie gegaan. Ondanks uitvoeri-
ge juridische inspanningen om de 
gronden vrij van beslagen te krij-
gen, is dat tot op heden dus (nog) 
niet gelukt.

Lees verder elders in deze krant

De Kwakel - Op 13 juni was het 
zover! In de kantine van KDO werd 
stilgestaan bij het feit dat al 40 jaar 
voor de basisschooljeugd uit De 
Kwakel, en jeugdleden van KDO 
Sport en Spel wordt georganiseerd. 
Dit kan alleen wanneer je een gro-
te groep vrijwilligers hebt die dit op 
zich neemt. En juist voor deze vrij-
willigers was afgelopen zaterdag de 
KDO-kantine dé plek om oude be-
kenden te zien en gezellig bij te pra-

ten. Vanaf 16.00 uur was de inloop 
en bij binnenkomst ging iedereen 
op de foto voor de Sport en Spel-
poort bij fotograaf Jennifer. De kan-
tine was aangekleed met bekende 
Sport en Spelattributen en op tafels 
lagen vele fotoboeken om te bekij-
ken. Daarnaast waren er op grote 
schermen foto’s en fi lmpjes te zien 
en kon men de Sport en Spelboek-
jes inkijken. Het was al snel druk en 
gezellig en om 17.00 uur nam Jo-

han Stange het woord om eenieder 
welkom te heten. Johan benadruk-
te nog eens dat het fenomeen Sport 
en Spel al veertig jaar bestaans-
recht heeft, omdat er in De Kwakel 
zo’n grote groep vrijwilligers is die 
zich hier jaarlijks belangeloos voor 
inzet. Daarna was het tijd voor het 
hijsen van de Sport en Spelvlaggen 
door Wim Wahlen en Wim Verlaan, 
één van de oprichters. 
Het openingsspel, vast onderdeel 

Drukbezochte en gezellige reünie 
Sport en Spel met koninklijk (l)tintje

van het weekend, kon beginnen en 
werd weer van commentaar voor-
zien door Johan Stange. Wat Jo-
han op dat moment niet doorhad 
was het feit dat ondertussen zijn 
familie, naaste collega’s, vertegen-
woordiging van Argon, trainersstaf 
van KDO én burgemeester Dagmar 
Oudshoorn via een kruip-sluiprou-
te bij KDO waren gearriveerd. Toen 
het openingsspel ten einde kwam 

en iedereen weer aanwezig was in 
de kantine, betrad de burgemees-
ter het spreekgestoelte en riep Jo-
han naar voren. In de speech, waar-
in de voordrachten voor de Konink-
lijke onderscheiding van Argon, 
KDO, Sport & Spel en zijn werk bij 
de Douane in terug kwamen, werd 
nogmaals duidelijk  dat Johan een 
zeer betrokken vrijwilliger is. 
Vervolg elders in deze krant.

Uithoorn - De uitbreiding en ver-
bouwing van winkelcentrum Zijdel-
waard bereiken een nieuwe mijl-
paal: vanaf woensdag 24 juni 8.00 
uur is het nieuwe parkeerdek open 
en kunnen er auto’s parkeren! Op 
het parkeerdek is parkeergelegen-
heid voor  118 auto’s. Vanaf het par-
keerdek is het winkelcentrum via 
een tapis roulant en een lift te be-
reiken. De oprit naar het parkeerdek 
bevindt zich aan de Heijermanslaan.
Woensdag 24 juni zal ook de nieu-
we supermarkt Jumbo om 9.00 uur 
de deuren openen. De winkeliers 
vieren het bereiken van deze bouw-
mijlpaal op woensdag 24 en zater-
dag 27 juni met gezellige activitei-
ten. 

Woensdag 24 juni: gratis 
wasbeurt voor eerste 50 auto’s 
en zaterdag 27 juni feestelijk 
parkeren en winkelen 
De eerste 50 auto’s die op het par-
keerdek parkeren ontvangen een 
bon voor een gratis autowasbeurt 
bij benzinestation Avia aan de He-
ijermanslaan. Zaterdag 27 juni van 
12.00 tot 16.00 uur is het feeste-
lijk parkeren en winkelen in Zijdel-

waard. Een carwashteam zorgt er-
voor dat de auto’s die op het par-
keerdek parkeren mooi schoon 
worden. In het winkelcentrum is er 
gratis koffi e, thee en een lekkernij, 
een DJ zorgt voor gezellige muziek.

Opening supermarkt Jumbo
Supermarkt Jumbo opent om 9.00 
uur de deuren met allerlei spette-
rende acties en aanbiedingen. 

Uitgangspunten herontwikkeling 
winkelcentrum Zijdelwaard 
Het plan voor de herontwikkeling 
van winkelcentrum Zijdelwaard be-
helst een modernisering van het 
bestaande winkelcentrum om deze 
aan te passen aan de eisen van de 
tijd en om het parkeren en de be-
reikbaarheid te verbeteren. Het win-
kelcentrum  wordt maximaal uit-
gebreid met 2.000 m2 vloeropper-
vlak. Deze uitbreiding komt voorna-
melijk ten goede aan de verruiming 
van de bestaande winkels.  Daar-
naast wordt ook het openbaar ge-
bied rondom het winkelcentrum 
door de gemeente Uithoorn aange-
past. Hierbij krijgt groen en fi etspar-
keren een belangrijke plaats.

Nieuwe parkeerdek 
winkelcentrum Zijdelwaard
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Bouwproject ‘Allure aan de 
Amstel’ voorlopig van de baan
Vervolg van voorpagina.

De andere partij, Bouwfonds Ont-
wikkeling is de tweede ontwikkelaar 
die in de Vinckebuurt – ter hoogte 
van de Thamerkerk – woningen wil 
gaan bouwen. Die heeft geen be-
moeienis met deze zaak. UBA Bouw 
in Uithoorn was bij de onderteke-
ning van het convenant in april 2011 
in de Thamerkerk gevraagd om de 
bouw van de woningen ter hand 
te nemen. EKZ Makelaars en Koop 
Lenstra zouden zorg dragen voor de 
verkoop van de woningen. Het op de 

lange baan schuiven van het pro-
ject betekent ook voor hen een dik-
ke streep door de rekening.

Opschorting minimaal 1 jaar
ZeemanVastgoed zegt de zaak te 
betreuren maar zien zich met dit 
feit geconfronteerd. “Dit betekent, 
dat wij helaas genoodzaakt zijn de 
verkoop en uitvoering van ons plan 
‘Allure aan de Amstel’ in de Vinc-
kebuurt voor onbepaalde tijd op te 
schorten. In elk geval voor de duur 
van de cassatie procedure van het 
project Distriport. 

Naar verwachting is hiermee circa 1 
tot 1,5 jaar gemoeid,” zo staat ver-
der in het bericht. Een uitspraak die 
meer bedoeld is voor de aspirant ko-
pers van een huis in de Vinckebuurt 
binnen het contingent van Zeeman-
Vastgoed. De projectontwikkelaar 
geeft aan dat zij de juridische proce-
dure zal voortzetten om het beslag 
van de gronden te krijgen. “Onze in-
zet is er onverminderd op gericht om 
het project ‘Allure aan de Amstel’ tot 
een succes te maken. Zo niet nu, 
dan toch zeker in een later stadi-
um.” Mochten toekomstige kopers 

Zo zou de nieuwe Vinckebuurt eruit gaan zien, maar of het er ooit nog van komt?...

die zich al voor een woning hadden 
aangemeld zolang niet willen wach-
ten, kunnen zij dat bij ZeemanVast-
goed kenbaar maken.

Wist de gemeente dit?
De Provincie Noord-Holland heeft 
drie jaar geleden dus al beslag la-
ten leggen op de bouwgronden van 
Zeeman Real Estate BV aan de Vinc-
kebuurt in Uithoorn. Reden is een 
schadeclaim van miljoenen euro’s 
aan het adres van de projectontwik-
kelaar die volgens de Provincie sa-
men met andere partijen ‘gesjoe-
meld’ zou hebben bij de aan- en ver-
koop van gronden in de buurt van 
Scharwoude en Hoorn (Koggeland). 
De Provincie zegt daar schade door 
te hebben geleden en is toen een 
gerechtelijke procedure gestart die 
nog steeds loopt. Uit gerechtelijke 
stukken die in het bezit zijn van deze 
krant, blijkt de Provincie in het ge-
lijk te zijn gesteld en is het opleggen 
van een schadeclaim aan Zeeman 
toegewezen. Zolang die niet is vol-
daan, ofwel dat de cassatie ten gun-
ste uitpakt van Zeeman Real Esta-
te B.V – wat vooralsnog geen optie 
lijkt, blijft het beslag van kracht. De 
lopende procedure kan nog wel an-
derhalf jaar duren.De vraag rijst na-
tuurlijk: wist/weet de gemeente hier 
ook van? Herhaaldelijk is aan zowel 
de gemeente als de projectontwik-
kelaar de vraag voorgelegd wanneer 
er nu eens na zoveel jaren van voor-
bereiding en wijziging van het be-
stemmingsplan, het afgeven van een 
bouwvergunning e.d. bouwactivitei-
ten zullen plaatsvinden in de Vinc-
kebuurt. De start van de nieuwbouw 
van de grondgebonden koopwo-
ningen en koopappartementen zou 
in het voorjaar van 2012 van start 
zijn gegaan… Maar de ‘crisis gooi-
de roet in het eten’…Niet dus, dat 
was de beslaglegging op de gron-
den! Het steeds noemen van de cri-
sis als oorzaak blijkt achteraf dus 
een drogreden te zijn!

Drukbezochte en gezellige reünie 
Sport en Spel met koninklijk (l)tintje
Vervolg van de voorpagina.

Zo is Johan al meer dan 20 jaar 
lid van de kascontrole commissie 
bij KDO, is begeleider van de zon-
dagselectie  en heeft de sponsoring 
van het 1e elftal naar een nieuw ni-
veau gebracht door met de spon-
sorcommissie het resultaatsponso-
ren te introduceren binnen de ver-
eniging KDO.

Bij sv Argon heeft hij de jeugd voet-
bal elftallen begeleid op het hoog-
ste niveau, en is inmiddels alweer 
een paar jaar elftalbegeleider  van 
het 1e zaterdag elftal waarin Jo-
han het menselijk gezicht is binnen 
de prestatiegerichte selectie. Sinds 

1984 zit Johan in de kampstaf van 
Sport & Spel alwaar hij een leiden-
de rol heeft in de voorbereidingen. 
Hij is de bindende factor in de orga-
nisatie en motiveert en stimuleert de 
vele vrijwilligers om zich heen.

Hij is het gehele Sport & Spel week-
end het gezicht en aanspreekpunt 
voor de ouders en kinderen. Naast 
de vele verenigingsactiviteiten ver-
richtte hij ook mantelzorg voor fa-
milieleden. Na deze persoonlijke 
speech van de burgemeester werd 
hem onder groot applaus de ver-
sierselen opgespeld en mag Johan 
zichzelf Lid in de Orde van Oran-
je Nassau noemen. Omdat Johan 
in deze niet zelf de regie in handen 

had, hield hij het kort in zijn speech.
Hij bedankte de burgemeester voor 
d’r mooie woorden. Duidelijk onder 
de indruk gaf hij aan dat hij al de-
ze activiteiten met veel plezier heeft 
gedaan en nog zal blijven doen. Zijn 
naasten weten dat hij een hekel 
heeft aan zo in de belangstelling te 
staan. Maar het is leuk dat andere 
zo naar hem kijken en hem waarde-
ren.  Johan beëindigde zijn speech 
met de wijze woorden: Het gaat er-
om dat als je iets met plezier doet 
dan is het van jezelf, is het van jezelf 
dan vind je het leuk. En als het leuk 
is dan heb je het nooit te druk. Hier-
na werd er een rondje gegeven na-
mens Johan en kon men al snel aan 
het bekende Sport en Speldiner be-

ginnen,  slaatje (volgens recept van 
Evert en Buum de Jong), patat met 
frikadel, mayo en appelmoes barst-
te het feest goed los! Naast gezel-
lig kletsen en het ophalen van de 
bekende oude koeien uit de sloot, 
waagden de eersten zich op de 
dansvloer. En dat dansen niet aan 
leeftijd gebonden is bleek zaterdag 
wel! Hoewel het de bedoeling was 
dat de reünie tot 20.00 uur zou du-
ren, werd er een heel lang Kwakels 
uurtje aan vast geplakt. 

Wij als reüniecommissie willen alle 
aanwezigen bedanken voor hun ge-
zellige inbreng afgelopen zaterdag 
en we kijken uit naar het 50-jarig 
bestaan van Sport en Spel.

16e Midzomeravondfestival TAVENU
De Kwakel - Op zaterdagavond 20 
juni a.s. zal het eerste optreden zijn 
van het Orkest van De Kwakel tijdens 
het midzomeravondfestival van Tave-
nu. Met als basis de koperblazers van 
Tavenu zal er een wisselende bezet-
ting te horen zijn van dit orkest. Zo 
zullen er accordeonisten aanschui-
ven, de “vaste” invallers zijn weer 
present en de muzikanten van cover-
band New Old Stock zullen ook ver-

schillende nummers meespelen. Een 
combinatie van steelband en orkest 
speelt deze avond “Ai se eu te pego”. 
Als openingsnummer speelt het or-
kest “God save the Queen”, een med-
ley waarin de hits van Queen langs-
komen. Ook de look a like van Fred-
dy Mercury treedt tijdens dit nummer 
op. Nieuw dit midzomeravondfestival 
zijn de optredens van de danseres-
sen van KDO-DAG. Verschillende 

groepen zullen laten zien waar de-
ze jonge meiden het hele jaar voor 
geoefend hebben. De presentatie 
van het midzomeravondfestival is al 
jaren in de vertrouwde handen van 
Cor Onderwater. Nieuw is dat hij een 
lied gaat zingen onder begeleiding 
van de steelband. Op dit bestaan-
de lied heeft Cor een geheel eigen 
tekst gemaakt. En als u het aandurft 
mag u een stukje meezingen. Naast 

Tavenu en KDO-DAG zullen ook de 
dames van Jazz & Showballet Nico-
le weer enkele shows opvoeren. Als 
afsluiting van de avond zal de band 
New Old Stock met de hits uit de six-
ties en seventies u meenemen naar 
de klok van middernacht. Het mid-
zomeravondfestival begint om 20.00 
uur op het plein voor dorphuis “De 
Quakel”. De toegang is gratis.

Ouderenfonds Uithoorn 
‘op de koffie’
Uithoorn - Vrijdag 26 juni van 11.00 
tot 13.00 is er weer gezellig koffie 
drinken van het ouderenfonds bij 
restaurant SJIEK aan de Amstel.

Wat is nu de beste tijd om deze 
gezellige uurtje te plannen?
U weet het vast nog wel het radio 
programma 10.00 koffietijd met Ti-
neke. Het huishouden was al aan 
kant of werd even onderbroken. Ge-
volgd door Arbeidsvitamine om de 
draad weer op te pakken. Nu blijkt 
dat 10.00 uur voor veel mensen te 
vroeg is. Soms is de thuiszorg nog 
niet geweest of u staat toch iets la-
ter op. Wij van het Ouderenfonds 
zoeken naar de meest gunstige tijd, 

daarom gaan we het nu om 11.00 
proberen. Bent u al eens bij SJIEK 
geweest? Het is echt een prachtig 
restaurant en voor een kleine bijdra-
ge kunt u genieten van een heerlijk 
kopje koffie met wat lekkers. Ook U 
bent van harte welkom. Natuurlijk is 
het soms moeilijk om ergens heen 
te gaan terwijl u niemand kent.
Maar dat is 1x want de volgende 
keer ontmoet u mensen die vaker 
komen en zelfs geen bijeenkomst 
overslaan. Bent u slecht ter been 
of heeft u een  Rollator dan probe-
ren we u op te halen. Daarvoor en 
natuurlijk ook voor alle info kunt u 
contact opnemen met Ria Tammer 
0616041295

The Yoga Club Mijdrecht 
voortvarend van start
Regio - Zondag 7 juni jl. is sport- 
en yogadocente Marle de Leede uit 
Uithoorn samen met haar collega’s 
Cora en Marloes voortvarend van 
start gegaan met de ingebruikname 
van hun eigen yoga studio, The Yoga 
Club Mijdrecht genaamd. De Club 
hield die dag in haar nieuwe loca-
tie bij Optisport naast het Veenwei-
debad in Mijdrecht Open Huis voor 
belangstellenden. Die konden gra-
tis deelnemen aan proeflessen yo-
ga in een gevarieerd aanbod. Daar-
onder Yoga voor beginners, Qig-
ong, Power yoga, Vinyasa flow yoga, 
Tai Chi en Yin yoga. Marle en haar 
collega’s worden door deelnemers 
aan de sport-, fitness- en yogales-
sen die de docentes al op andere 
locaties geven, zeer gewaardeerd 
om hun kundige manier van lesge-
ven en de gevarieerde lesprogram-
ma’s waarvoor men zich overdag en 
’s avonds kan inschrijven. Omdat de 
website nog in ontwikkeling is kan 
dat voorlopig via www.facebook.
com/TheYogaClubMijdrecht?fref=ts 
of vraag vrijblijvend informatie aan 
via het e-mailadres: info@theyoga-
club.nl.

Hot-Yoga
De yoga studio is gelegen in het 
sportcentrum waartoe ook het 
Veenweidebad behoort aan de Ont-
spanningsweg 1 in Mijdrecht met 
ruim voldoende gratis parkeerruim-
te voor de deur. De studio is gesi-
tueerd op de begane grond  en be-
reikbaar via de centrale ingang van 
sportschool Optisport fitness en het 
zwembad. Heel bijzonder in deze 
studio is dat er onder temperaturen 
van 40 graden ‘hot-yoga’ kan wor-
den gegeven. De studio is speciaal 
hiervoor ingericht. De verwarming 
geschiedt met behulp van infrarood 
verwarmingselementen in  het pla-
fond. Infraroodverwarming lijkt op 
het licht van de zon. De infrarood-
golven worden opgenomen in het 
lichaam en dringen er diep in door 
zodat je van binnenuit verwarmd 
wordt. Deze manier van verwarmen 
is volkomen veilig. Het biedt tallo-
ze voordelen voor het lichaam. On-
der meer voor ontgifting, versterking 
van het immuunsysteem en het ver-

beteren van de bloedsomloop voor 
beter en sneller herstel van lichaam 
en geest. Het vermindert cellulitis en 
geeft een mooiere huid en het ver-
mindert pijn. Deze hot-yoga is uniek 
in De Ronde Venen! Er is verder een 
programma ‘buiten-yoga’ op het 
grasveld naast de studio met uit-
zicht over het polderlandschap.

Gratis proefweek
Tijdens het Open Huis was er veel 
belangstelling van deelnemers die 
bij Marle en haar collega’s al aan 
andere vormen van sport en fit-
ness doen, maar nieuwsgierig wa-
ren naar wat de yogalessen en bij-
voorbeeld ook Tai Chi inhouden. Die 
kwamen niet alleen uit De Ronde 
Venen, Uithoorn en Aalsmeer, maar 
ook uit Amstelveen. Dat zegt iets 
over de professionaliteit van Mar-
le de Leede en haar collega’s op 
het gebied van fitness en yoga, de 
kwaliteit van de lessen, het gevari-
eerde aanbod en de gemoedelijke 
sfeer die er heerst. De deelnemers 
hadden zich ingeschreven voor een 
gratis proefles. Dat kan nog steeds! 
Wie de verschillende yogavormen 
eens wil proberen kan zich bij The 
Yoga Club Mijdrecht online inschrij-
ven voor een gratis proefweek!
“Het zijn voornamelijk body & mind 
lessen die we geven. Dat doen we 
op deze locatie zowel binnen als 
buiten. Het laatste als het mooi 
weer is natuurlijk. Je kunt je heer-
lijk ontspannen tijdens een yoga les 
waarbij je het zicht hebt op een ein-
deloos en rustgevend polderland-
schap. Daar komt bij dat als ie-
mand zich inschrijft voor een cursus 
hij of zij tevens gebruik mag maken 
van het fitnesscentrum, de zonne-
bank en de sauna bij Optisport en 
het zwembad. Die mogelijkheid is er 
dus,” licht Marle de Leede toe. Kort-
om, bent u toe aan regelmatige ont-
spanning van lichaam en geest, dan 
bent van harte welkom bij The Yoga 
Club Mijdrecht. Daar zijn geen leef-
tijdsgrenzen aan gebonden!
Marle de Leede heeft zelf ook een 
Facebookpagina: www.facebook.
com/trainenmetmarle?pnref=Ihc. Of 
stuur een e-mail berichtje naar trai-
nenmetmarle@hotmail.com.

Bankpas weg, 
pincode onjuist
Uithoorn - Op donderdag 11 juni 
rond kwart over twaalf in de mid-
dag is de bankpas van een 87 jari-
ge inwoonster gestolen. De vrouw 

had boodschappen gedaan op het 
Amstelplein en ging als laatste nog 
even bloemen kopen. 

Op het moment dat zij de rozen per 
pin ging betalen, voelde ze enkele 
mensen dicht in haar buurt staan. 
Geprobeerd is op dat moment om 
achter de pincode te komen. De 87 

jarige ontdekte vlak daarna dat haar 
bankpas weg was. De dieven blijken 
overigens niet goed meegekeken te 
hebben. Enkele uren later is bij de 
bank geprobeerd geld op te nemen. 
Er is drie keer een foute pincode in-
getoetst. De politie doet verder on-
derzoek. De bank heeft de mislukte 
transactie op camera opgenomen.

Breekt enkel
Uithoorn - Op donderdag 11 juni 
had een 75 jarige vrouw uit Uithoorn 
boodschappen gedaan in Meerwijk. 
Toen zij weer in haar auto wilde stap-
pen, verzwikte zij haar enkel. De po-
litie en de ambulancedienst zijn ter 
plaatse gegaan om hulp te verlenen. 
De enkel van de inwoonster bleek 
gebroken. Ze is naar ziekenhuis Am-
stelland vervoerd. Agenten hebben 
zich ontfermd over haar auto.

 

   Vanaf   
     24 juni
  nóg lagere 
       prijzen

Peter de Jong
Uithoorn, Zijdelwaardplein 60
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Adem je fi t en vrij
Regio - Op 1 juli opent Mariëlle Kir-
kels haar praktijk Stem- en Adem-
coaching in Vinkeveen.
Mensen die kampen met vermoeid-
heid, somberheid, futloosheid, sla-
peloosheid, hyperventilatie en an-
dere stressgerelateerde klachten, 
kunnen terecht in de gloednieuwe 
ademcoachpraktijk.
De meeste mensen ademen te snel 
en teveel wanneer ze rustig op een 
stoel zitten. Daarmee brengen ze 
het lichaam in opperste staat van 
paraatheid met een hoge hartslag 
en veel adrenaline, alsof ze in ge-
vaar zijn. Als je snel ademt gebruik 
je veel energie en voortdurend snel 

ademen kan tot veel klachten lei-
den zoals pijn in de schouders of 
nek, gejaagdheid, vaak zuchten of 
gapen, snel vermoeid zijn of hart-
kloppingen. Het is algemeen be-
kend dat je breinprocessen van in-
vloed zijn op je hartslag. Denk maar 
aan iets spannends en je hartslag 
zal versnellen. Maar omgekeerd 
heeft je hartslag ook invloed op je 
brein. Door je ademhaling te vertra-
gen kun je ook je hartslag vertragen 
en daarmee je brein tot rust bren-
gen, wat ook weer van invloed is op 
je hormoonhuishouding en dus je 
spijsvertering. Je brengt je hart en 
je brein met elkaar in balans. Dit is 

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

REACTIE VAN EEN LEZER
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Het Libellebos.......
Een mooi stukje Uithoorn, waar 
werkelijk IEDEREEN!!!  heerlijk 
kan vertoeven. Plek genoeg! Jam-
mer, (maar het is niet anders), dat 
fi etspaden, eveneens wandelpa-
den, maar ook losloopgebieden 
voor honden zijn. Maar goed met 
een beetje gezond verstand en to-
lerantie hoeft dit geen enkel pro-
bleem te zijn. Hoe simpel kan het 
zijn!! De uitzonderingen daar ge-
laten!! Ach ik denk dan: “maak u 
niet kwaad, verbaas u slechts”...
Niet eenvoudig, ik weet er alles 
van, maar toch! Ik wil het hebben 
over onze viervoeters. Zeker met 
warm weer hebben zij recht op 
een plek waar ze kunnen afkoe-
len: (schoon) WATER!! Voor zover 
mij bekend niet echt aanwezig in 
Uithoorn. Dichtsbijzijnde mogelijk-
heid is Aalsmeer, bij de watertoren, 
of in het Amsterdamse bos! Als je 

bij Arth. v. Schendellaan het Libel-
lebos ingaat is vrijwel direct aan 
je rechterhand een prachtig groot 
stuk land, (omgeploegd inmiddels. 
Wat gaat men hiermee doen?) Ge-
legen aan het water... met afl open-
de kant, zodat honden zo het wa-
ter in kunnen lopen. Lekker voor 
ze!...Maar ook fi jn als de baasjes/
begeleiders van deze honden, niet 
hoeven te baggeren in de klei! Wat 
als er gras zou zijn, of nog leuker...
zand?...Een stukje strand in Uit-
hoorn, hoe leuk is dat?? Een an-
der voorstel?..Leuk, met elkaar be-
reik je soms meer! Hondenliefheb-
bers...ook onze trouwe viervoe-
ters verdienen het! Proberen? Re-
ageer...madhuisman@kpnmail.nl... 
Wie weet...kunnen we het verschil 
gaan maken, SAMEN...

Marianne de Huisman

Winkel aan Zijdelwaardplein ingericht volgens 
allerlaatste uitgangspunten van Jumbo formule

Nieuwe Jumbo winkel in Uithoorn 
trakteert op bloemen en taart
Uithoorn - Inwoners van Uithoorn 
en omgeving kunnen vanaf woens-
dag 24 juni voor al hun dagelijkse 
boodschappen terecht bij de nieu-
we Jumbo winkel in winkelcentrum 
Zijdelwaard aan het Zijdelwaard-
plein 60. Uiteraard laat Jumbo dit bij-
zondere moment niet onopgemerkt 
voorbij gaan. Iedereen is dan ook 
van harte uitgenodigd voor de fees-
telijke opening om 09.00 uur. De eer-
ste 300 klanten worden verrast met 
een mooie bos bloemen. Bovendien 
krijgen alle klanten die voor een be-
drag vanaf 25 euro boodschappen 
doen een ambachtelijke appeltaart 
mee naar huis. Deze actie loopt tot 

en met zondag 28 juni. Ondernemer 
Peter de Jong is trots op de nieuwe 
winkel: “Samen met mijn team kijk 
ik er naar uit om klanten te laten er-
varen wat de unieke Jumbo formule 
inhoudt: de laagste prijs, het groot-
ste assortiment en de beste service. 
Daarnaast komen er ook een aan-
tal bekende elementen uit de C1000 
formule terug.” De voormalige C1000 
winkel wordt momenteel compleet 
verbouwd. De winkel telt straks bij-
na 1.500 m² vloeroppervlakte. Het 
pronkstuk is het versplein met een 
grote variatie aan dagverse produc-
ten als groenten, fruit, vleeswaren, 
brood en (buitenlandse) kazen.

 Vers en gezond eten
Bijzonder is dat de winkel aan het 
Zijlwaardplein 60 wordt ingericht 
volgens de allerlaatste uitgangs-
punten van de Jumbo formule. 
Nieuw in de supermarkt is het ‘pick 
en mix’ concept. 
Dit houdt in dat klanten zelf combi-
naties kunnen maken met verschil-
lende producten. Zo kan men zelf 
een bakje met verschillende zee-
vruchten zoals gamba’s en mosse-
len samenstellen. 

Verder wordt de ambachtelijke sla-
gerij voorzien van een bak en lakaf-
deling voor vers gegrild vlees.

Zelfscan
Bijzonder aan de winkel is dat klan-
ten voortaan gebruik kunnen ma-
ken van een uniek zelfscansysteem, 
waarmee ze hun boodschappen zelf 
kunnen scannen. “Dit scheelt klan-
ten van Jumbo tijd én het is gemak-
kelijk, omdat ze tijdens het winke-
len al boodschappen kunnen inpak-
ken in een krat of tas. Bij de speci-
ale zelfscan kassa kan men bij een 
caissière in een handomdraai afre-
kenen. Zo blijft het persoonlijk con-
tact, dat we bij Jumbo zo belangrijk 
vinden, behouden”, legt onderne-
mer Peter de Jong uit. “Bovendien 
toont de handscanner een overzicht 
van het totaalbedrag van de aanko-
pen.”
 
Pick Up Point
Ook is er een Pick Up Point voor 
de inwoners van Uithoorn en om-
geving. Via de website www.jum-
bo.com kunnen klanten hun bood-
schappen bestellen en deze vervol-
gens ophalen bij de speciale balie 
in de winkel. Klanten die online een 
bestelling doen, kunnen hun bood-
schappen de volgende middag van-
af 16:00 uur ophalen. Op zaterdag 
is het mogelijk de bestelling van-
af 09:00 uur op te halen. De bood-
schappen moeten dan op vrijdag 
voor 12:00 uur besteld zijn. Bij het 
ophalen van de bestelling kan be-
taald worden met pin.
 
7 Zekerheden
Colette Cloosterman-van Eerd, di-
recteur Formule en Innovatie van 
Jumbo Supermarkten, is persoonlijk 
aanwezig bij de opening. “Dit is al-
weer de 561e Jumbo in Nederland. 
Ook in deze winkel staat de klant 
centraal. Onze service gaat altijd net 
een stapje verder dankzij de inzet 
en het enthousiasme van onze me-
dewerkers. 
Zij volgen allemaal een training in 
de 7 Zekerheden van Jumbo. Dit 
zijn garanties waar onze klanten ie-
dere dag op kunnen rekenen. Zo 
biedt Jumbo het grootste assorti-
ment. Als de klant een product mist, 
kijkt Jumbo mee naar een alterna-
tief of haalt de winkel het product 
binnen twee weken in huis

een puur fysiek proces waar men-
sen met astma en hyperventilatie 
ook baat bij kunnen hebben. Bij de 
ademcoach kun je leren hoe je met 
gerichte oefeningen je ademfre-
quentie en dus je hartslag kunt ver-
tragen om zo meer invloed uit te oe-
fenen op je breinprocessen. Je kunt 
via ademoefeningen leren om jezelf 
tot rust te brengen.
Wanneer je je uitgeput of depres-
sief voelt kunnen ademoefenin-
gen je ook helpen. Er zijn technie-
ken waarmee je je lichaam en geest 
helpt te herstellen. Ook op emotio-
neel vlak kun je leren om oude pa-
tronen los te laten via de adem. De 
ademcoach kan je begeleiden bij dit 
proces. Mensen voelen zich na een 
privé ademsessie vaak ruimer, lich-

ter, vitaler en prettiger. Ook op het 
gebied van de keel en de stem kun 
je terecht in de praktijk. Wanneer je 
stem niet vrij voelt, je niet durft te 
zingen, je altijd het gevoel hebt dat 
je adem te kort komt of je vaak moet 
spreken voor een groep en daarbij 
problemen ondervindt kan de stem-
coach je wellicht helpen. Als klas-
siek zangeres beschikt Mariëlle Kir-
kels over een uitgebreid scala aan 
oefeningen waarmee je de spie-
ren rond je strottenhoofd kunt le-
ren ontspannen zodat je meer ruim-
te maakt om je stem vrij te gebrui-
ken. Ook de adem speelt hierbij na-
tuurlijk een grote rol.
Kijk voor meer informatie op www.
mariellekirkels.nl of bel naar 0297-
265621

10e editie Chazz 27 juni in tuin van Stroomzicht
De Hoef, Westzijde 50

Veel variatie bij Chazz, tiende edi-
tie. Variatie in optredens en in al-
les wat mogelijk is in Stroomzicht, 
een boerderij met mooie grote tuin. 
Er zijn plekken om te relaxen, te zit-
ten in het gras en aan de waterkant. 
Er is een plein met zitjes en stata-
fels. Een keur aan hapjes en drank-
jes en doorlopend spelen musici de 
sterren van de hemel. 

Programma
15.45 uur  One Day Fly
17.00 uur Nathaly en Clous
18.00 uur  Nicola Mecca Quintet
19.00 uur Saskia Laroo Band
20.25 uur Rosa’s Poppenspel
20.45 uur Bob Syndicate

Kaartverkoop
Het volledige programma is te vin-
den op www.chazz.nl en facebook/
chazzdehoef. Kaarten zijn verkrijg-
baar bij boekhandel Sprey in Ab-
coude, boekhandel Mondria in 
Mijdrecht en Ten Hoope in Uithoorn, 
bij drogisterij De Bree in Vinkeveen 
en bij Drank- en delicatessen De 

Zwart in Wilnis. Kaarten online via 
kaartjes@chazz.nl In de voorver-
koop kosten kaarten 15,00. Kinde-
ren tot 12 jaar kunnen gratis mee, 
studenten voor half geld. Op de dag 
zelf aan de tuin kosten de kaarten 
20,00. De opbrengst van dit jaar 
komt ten goede aan scholen in Ne-
pal.

 

   Vanaf   
     24 juni
  nóg betere 
      service

Peter de Jong
Uithoorn, Zijdelwaardplein 60





De Kwakel - In De Kwakel heeft het 
kerkgebouw van de RK-parochie St. 
Jans Geboorte een belangrijke func-
tie voor het vieren van het geloof, het 
ontmoeten van elkaar en in het ge-
denken en herdenken van overleden 
dierbare parochianen. Voor het eerst 
na de opening in 1968 heeft het in-
terieur van de kerk een prachti-
ge kleurenmetamorfose ondergaan. 
Dat en meer staat centraal op de Pa-
rochiezondag, die dit jaar op zondag 
21 juni a.s. wordt gevierd.

Voor en door dorpsgenoten
Interieurstyliste Kim Hartman van 
Ideepresentaties te Nieuwveen te-
kende voor het kleurenontwerp en 
het verfwerk is uitgevoerd door Ar-
thur Engels van Schilderbedrijf De 
Kwakel. Er is niet alleen in kleuren 
geïnvesteerd, maar ook op muzikaal 
gebied. Er is namelijk een vleugel 
aangeschaft om de koren –nog be-
ter- muzikaal te begeleiden. Inves-
teringen die mogelijk zijn gemaakt 

door de bijdragen die parochianen 
de afgelopen jaren zelf hebben op-
gebracht dan wel via giften van de 
Kwakelse Veiling. 

Meer dan een kerkgebouw
Op het terrein waar het kerkgebouw 
staat is sowieso veel activiteit. Op 
een deel van het terrein is de scou-
tingclub actief. Daarnaast ligt de ei-
gen begraafplaats, die keurig wordt 
onderhouden. Er is een grote tuin 
die er fraai bij ligt en zo een mooi 
stukje groen vormt midden in het 
dorpscentrum. De tuin biedt een 
prachtig uitzicht voor de gasten van 
het hospice Thamer Thuis dat net 
als het Medisch Centrum gehuis-
vest in de bijgebouwen van de kerk. 
Vrijwilligers zorgen ervoor dat zij te-
vreden medegebruikers zijn op de-
ze locatie. 
 
Ook voor de RK-parochie zijn 
de vrijwilligers zijn onmisbaar
Een mooi gebouw en de pastora-

 
08   Nieuwe Meerbode  •  17 juni 2015

Fiat Panda’s voor Medisch 
Diagnostisch Centrum 

Uithoorn - Nadat verleden week 
2 Fiat Panda’s zijn afgeleverd door 
John Evers van Auto Vermeij aan 
Rachid Oaissa van het Medisch Di-
agnostisch Centrum Amstelland, in 
samenwerking met Fiat Auto Lease, 
zijn deze week 2 Fiat Fiorino’s afge-
leverd.

De lange en fijne samenwerking 
met Auto Vermeij en Fiat Auto Lease 
heeft MDC Amstelland doen beslui-
ten om weer voor Fiat te kiezen en 
voor onderhoud in Uithoorn te blij-
ven.
Vooral de korte lijnen, 1 aanspreek-
punt en de persoonlijke behande-

ling hebben een belangrijke rol ge-
speeld bij de bestelling van de au-
to’s bij Auto Vermeij.
Dat er weer voor Fiat is gekozen 
komt omdat de afgelopen jaren de 
auto bewezen hebben dat ze erg 
praktisch, betrouwbaar en onder-
houds vriendelijk zijn.

Inschrijving voor 43e Speel 
Mee kan vanaf 15 juni!
Uithoorn - Speel Mee wordt dit jaar 
voor de 43e keer georganiseerd van 
maandag 10 augustus t/m vrijdag 
14 augustus voor kinderen van 5 
t/m 12 jaar. De bijdrage per kind be-
draagt 4,00 per dag bij voorinschrij-
ving. De voorinschrijving loopt van 
15 juni tot  7 augustus is. Daarna is 
de bijdrage 5,00 per dag.

Inschrijven
Inschrijven kan alleen via de web-
site: www.speelmeeuithoorn.nl, be-
talingen naar: Stichting Speel Mee 
Uithoorn Nijhofflaan 46 1422 CE 
Uithoorn NL24 RABO 0346 7063 35 
Op de site vindt u ook een mailadres 
in voor het geval u vragen heeft. 
Voor dit jaar kunnen wij nog steeds 
hulp gebruiken. Opgeven als vrijwil-
liger voor één of meerdere dagen is 
ook mogelijk via de website. 

Programma
Ook dit jaar weer een afwisselend 
programma met oude bekende en 
verrassende nieuwe onderdelen. 
Het programma dit jaar is als volgt:
Maandag 10 augustus: Cultuur 
feest! De activiteiten van deze dag 
bestaan uit verschillende culturele 
workshops. Van toneelspel, zang en 

muziek tot DJ. aan toe. Waan je de-
ze dag maar artiest, kunstenaar en 
musicalster!
Dinsdag 11 augustus en Woensdag 
12 augustus; Huttenbouwen of cre-
atief. De kinderen kunnen kiezen 
tussen Hutten Bouwen of Creatief.
Denkt u er aan dat de kinderen met 
Huttenbouwen dichte schoenen 
dragen!
Donderdag 13 augustus; Een we-
reldse Sportdag. Sporten over heel 
de wereld zonder te reizen. In groep-
jes van de ene sport naar de ande-
re, maar niet zo maar sporten. Wat 
denk je bijvoorbeeld van Koreaans 
kickboksen, tennissen en yoga!
Gymschoenen moeten de kinderen 
meenemen voor deze activiteiten.
Vrijdag 14 augustus; Kinderkermis
De vrijdag wordt traditioneel afge-
sloten met de Kinderkermis. Altijd 
prijs bij elke attractie voor iedereen! 
Bij het afhalen van het inschrijfnum-
mer (vanaf 10.00 uur) ontvangen de 
deelnemers een kaart waarmee alle 
attracties één keer gedaan kunnen 
worden. Na de pauze is er de moge-
lijkheid om voor 0,25 losse attractie 
kaartjes te kopen. De Kinderkermis 
vindt plaats in de Sporthal de Scheg 
van 10.30 uur tot 15.00 uur.

Grote oefening gezamenlijke 
hulpverleners
Uithoorn - Sinds een aantal jaar 
heeft gemeente Uithoorn een twee-
tal AED stichtingen binnen haar ge-
meente grenzen namelijk: Stichting 
AED De Kwakel en Stichting AED 
Uithoorn. Deze stichtingen bestaan 
uit vrijwilligers die als voorpost of 
first responders door de meldkamer 
112 door middel van Pagers wor-
den ingezet voor reanimaties. Door-
dat deze vrijwilligers in de gemeen-
te Uithoorn wonen en/of werken 
kunnen zij in veel gevallen sneller 

ter plaatse zijn dan de Ambulance-
dienst, Brandweer of Politie. Door-
dat deze vrijwilligers samenwerken 
met deze professionele hulpverle-
ners is het in ieders belang dat men 
elkaars werkinstructies (protocol-
len) leert kennen. Daarom is er in 
onderling overleg besloten om een 
grote oefening te houden. De doel-
stelling voor deze oefening is twee-
ledig geweest namelijk: de onderlin-
ge samenwerking te verbeteren en 
daarbij de protocollen beter op el-

kaar af te stemmen en als tweede 
en zeker zeer belangrijk, om elkaar 
als persoon te leren kennen. De 
Brandweer Uithoorn heeft de kazer-
ne hiervoor beschikbaar gesteld en 
samen met een aantal instructeurs 
zijn er vijf verschillende oefeninci-
denten met betrekking tot de Reani-
matie uitrukken nagebootst, waar-
bij de hulpverleners samen aan het 
werk gingen. Doordat de aanwezi-
ge hulpverleners bij aanvang een 
nummer hadden gekregen werden 

de vrijwilligers van de AED stichtin-
gen gemengd onder de Brandweer 
mensen. Dus de groepen met ge-
mengde hulpverleners gingen net 
als bij een echte reanimatie aan het 
werk en later kwam ook de al aan-
wezige ambulancedienst erbij om 
het plaatje compleet te maken. Er 
was tevens een theoretisch gedeel-
te. Hier werd uitgelegd waarom de-
ze samenwerking zo belangrijk is 
en wat het nut van de AED stich-
tingen is.

Weggeroepen
Ook waren er politie functionarissen 
aanwezig en die deden ook mee in 
het geheel. Helaas werden deze al 
vroeg op de avond weggeroepen 
voor een echt incident.
Het was een wonderbaarlijk 
schouwspel om te zien, hoe in goe-
de harmonie zo een oefenincident 
met elkaar werd aangepakt. Het 
overleg en de communicatie ver-
liepen heel goed. Natuurlijk waren 
er ook wel wat leermomentjes bij, 
maar die werden tijdens de oefe-
ning al snel besproken en opgelost.
Na afloop van de oefen incidenten 
werd er in de kantine van Brand-
weer Uithoorn onder het genot van 
een hapje en een drankje een al-
gehele nabeschouwing gehouden. 
In deze nabeschouwing kwam ook 
duidelijk naar voren dat dit een zeer 
leerzame avond is geweest. Dat ze 
goed hebben samengewerkt en dat 
ze van elkaar veel hebben geleerd.

Kwakelse RK-parochie 
investeert in de toekomst

Jubileum excursie, Groen-
groep Uithoorn 45 jaar
Uithoorn - Op 21 juni a.s. organi-
seert de Groengroep Uithoorn een 
feestelijke jubileum excursie voor 
leden en niet leden. Feestelijk om-
dat we starten met koffie, thee en 
gebak en eindigen met een drank-
je. Dit alles in en vanuit de Werk-
schuur van het Landschap N.H aan 
de Elzenlaan bij de tuin van Bram 
de Groote. De dag begint om 14.00 
uur met koffie . Om 14.30 uur star-
ten de excursies, een lange rondom 
het Zijdelmeer en een korte door de 
tuin van Bram de Groote.
Bij ons 40 jarig bestaan was er een 
excursie in het Libellebos vanuit de 
Kinderboerderij.

Aanvankelijk was daar starten weer 
de bedoeling om zo ook de herstart 
van de Kinderboerderij te promoten.
Maar helaas de herstart levert wat 
problemen op, waardoor er op dit 
moment in het Libellebos geen 
voorzieningen zijn om een evene-
ment te organiseren.
Laten we hopen dat de Kinderboer-
derij zo spoedig mogelijk van start 
kan gaan, met financiële ondersteu-
ning van de Gemeente en sponso-
ren. Ook de Groengroep Uithoorn 
wil hieraan een bijdrage leveren. Tot 
21 juni, aanmelden is niet nodig. 
Het Bestuur van de Groengroep Uit-
hoorn.

Verbouwing van het Amstel-
plein in 2016 van start?
Uithoorn - Het moment dat het stuk 
provinciale weg N196 tussen de 
Dorpsstraat en de kruising met de 
Laan van Meerwijk begin oktober 
door de provincie aan de gemeen-
te wordt overgedragen, zal voor het 
college van B&W het startsein bete-
kenen om volgende stappen te zet-
ten. Doel is immers te komen tot de 
verbouwing van het centrum van het 
Oude Dorp. Dat maakt onderdeel uit 
van het Masterplan dat in februari 
2010 door de gemeenteraad is vast-
gesteld. Daar behoren ook toe de 
aanleg van de Waterlijn, de ontwik-
keling van het Schansgebied en de 
Vinckebuurt. De plannen die woon-
corporatie Eigen Haard heeft val-
len hier buiten. Dat vaart een eigen 
koers de komende jaren.
Al met al is de N196 en de ophan-
den zijnde samenbouw van het Ou-
de Dorp dikwijls onderdeel van dis-
cussie geweest en in deze krant re-
gelmatig onder de aandacht ge-
bracht. Daar komt nu bij dat de ge-
meente haar plannen gaat door-
zetten. Dat blijkt uit de Jaarstuk-
ken 2014 die men via de gemeen-
telijke website kan downloaden. Om 
het snel te doen: bij ‘zoeken’ boven-
aan op de site ‘Jaarstukken 2014’ in-
typen. Belangstellenden kunnen die 
dan downloaden. Bij ‘Ontwikkeling 
van het Dorpscentrum’, met name in 
hoofdstuk 3.2.2. en verder staat een 
en ander over het Amstelplein/Oude 
Dorp vermeld. Daarin is te lezen dat 

er al veel in kannen en kruiken is. 
Zoals dat de randvoorwaarden voor 
de parkeergarage al gereed zijn en 
het verkeerscirculatieplan is afge-
rond. Dat in het tweede kwartaal 
van dit jaar er een haalbaarheids-
plan en een grondbod op de plank 
moet liggen en er in het derde kwar-
taal van dit jaar een stedenbouw-
kundig ontwerp klaar moet zijn. 
Vervolgens gaat de bestemmings-
planprocedure van start. Kenne-
lijk wordt een en ander voortvarend 
aangepakt.

In 2016 van start
Verwacht wordt dat in het derde 
kwartaal 2016 met de verbouwing 
van het dorpscentrum kan worden 
begonnen. Het plan is om in 2018 
een ‘bruisend winkelcentrum aan 
de Amstel te openen, waar men-
sen met plezier winkelen, wonen en 
werken.’ Opvallend hierbij is dat de 
intentieovereenkomst met Achmea 
en het Bouwfonds door de gemeen-
te is opgezegd! In de plaats hier-
van komt er een grondbod van ‘ge-
gadigden’, wie dat dan ook mogen 
zijn. Als dit nog niet vaststaat, kan 
je dan als gemeente de voorgestel-
de planning dan nu al wel zwart op 
wit doorzetten? Over een oplossing 
voor het landbouwverkeer wordt 
niet gesproken. Waarschijnlijk om-
dat dit een detail is waarin meerde-
re partijen een rol spelen en dus niet 
in deze jaarstukken thuis hoort.

Midzomerfestival in 
De Kwakel
De Kwakel - Het blijft feest in de 
Kwakel. a.s. zondag 21 juni is het 
weer zover van 13.00 uur tot 18.00 
uur is het feest in het centrum van 
De Kwakel. Dit jaar dragen wij het 
Midzomerfestival op ter nagedach-
tenis aan P. Kas. Piet was de man 
achter de Kwakelse braderie, la-
ter ook het Midzomerfestival. Piet 
hield van muziek en reuring om zich 
heen, dit evenement voorbij laten 
gaan was daarom geen optie, Jan 
Kas, de broer van Piet, heeft dan ook 
plaats genomen in de organisatie. 
Het beloofd een gezellige dag te 
worden met diverse artiesten, me-
de mogelijk gemaakt door het 
Dorpshuis,´t Trefpunt en Duoplant, 
met natuurlijk een drankje en een 
hapje en daarom heen een paar be-
drijven die al jaren deelnemen of 
zich in de Kwakel eens willen voor-
stellen. 
Zoals; Marjan Pappot met sierra-
den en hebbedingetjes voor jong 
en oud, Aalsmeer Verhuur met ver-
huur van vork en mes tot luchtkus-
sen, voetbalspellen en een evene-
menten afdeling. Frans Catsman 
met zijn auto´s, Duoplant met bloe-
men en planten en Tom Wesselingh 
met zijn bedrijf Automakelaar aan 
Huis. Nieuw dit keer is de Frikan-
dellen eetwedstrijd georganiseerd 

door ´t Trefpunt: Wie eet nou eigen-
lijk de meeste XXL frikandellen in 
de Kwakel? Wij zijn dan ook erg be-
nieuwd wie als eerste de wisselbe-
ker mee naar huis kan nemen! Voor 
de prijswinnaars stelt ´t Trefpunt en-
kele etensbonnen beschikbaar en 
Cor Onderwater zal er zijn om ons 
op de hoogte te houden gedurende 
de wedstrijd. Wilt u ook meedoen? 
Geef u op bij ´t Trefpunt! Ook aan 
de kleintjes is gedacht, zo zal er een 
pony met rijtuigje klaarstaan om een 
ritje te maken en kunnen zij zich la-
ten schminken Voor de iets grotere 
is een er het panna voetbalspel en 
een springkussen. 

Het programma is als volgt: 
13.00 uur aanvang 
14.00 uur– 5.00 uur
optreden Danny Terp 
15.00 uur-15.45 uur
XXL Frikandellen eetfestijn 
15.45 uur–16-00 uur 
Prijsuitreiking jeu de boules 
16.00 uur-16-30 uur
optreden van twee jonge zangers 
die zich willen voorstellen 
16.30 uur-17.30 uur
optreden Edo Botterman 
17.30 uur-18.00 uur
Disco Michel Kas 
18.00 uur einde 

le zorg vanuit het pastoresteam zijn 
heel belangrijk, maar hebben geen 
bestaansrecht zonder de inzet van 
de vele vrijwilligers. En er is veel te 
doen en te organiseren. Bernardien 
Meijer, secretaris van het lokale pa-
rochieteam somt op: “Er zijn vrijwil-
ligers voor het maken én voor het 
bezorgen van het parochieblad “Het 
lopend vuurtje”. Er zijn vrijwilligers 
voor het bezorgen en ophalen van 
de jaarlijkse financiële actie Kerk-
balans. Belangrijk zijn ook vrijwilli-
gers die voorgaan, bijvoorbeeld als 
er een avondwake voor een over-
leden mede-parochiaan wordt ge-
houden.
Ook de vrijwilligers die wekelijks re-
peteren in zijn of haar koor en op 
zondag de viering muzikaal opluis-
teren doen ertoe. En dan wordt al-
les ook nog eens door vrijwilligers 
schoongehouden. Zonder deze in-
zet van de mensen uit het dorp zou 
onze kerk geen toekomst hebben”.

Zondag 21 juni staat de 
parochiegemeenschap centraal
Op 21 juni a.s. wordt de patroonhei-
lige van de parochie herdacht tij-
dens de parochiezondag. Een goe-
de gelegenheid om juist op die dag 
de gehele parochiegemeenschap 
centraal te stellen. Samen vieren 
en samen deel staat in De Kwakel 

hoog in het vaandel en het is goed 
om daar af te en toe bij stil te staan..
Het is dan ook niet zonder reden dat 
als thema voor de viering is geko-
zen: “Voor elkaar, Met elkaar”. Aan-
vang is 9.30 uur.
Beide volwassenenkoren van onze 
parochie, te weten Zanggroep The 
Bridges en het gemengde koor St. 
Caecilia verlenen hun medewerking 
aan deze viering. De viering is voor-
bereid door leden van beide koren 
en de liederen zijn zo gekozen dat 
iedereen deze kan meezingen.

Koffie en thee staat 
voor iedereen klaar
Na de viering staat er voor iedereen 
een kopje koffie of thee met taart 
klaar en dat biedt een mooie gele-
genheid om elkaar te spreken.
Ook zijn de Wereldwinkel en de 
Handwerkclub deze dag aanwezig 
en zij bieden hun producten en ma-
terialen te koop aan en Tavenu zal 
geheel muzikaal opluisteren. Be-
langstellenden zijn van harte wel-
kom om deze dag mee te vieren.

Aanmelden is niet nodig, maar als 
u nog vragen hebt dan kunt u op 
bellen met het secretariaat van de 
kerk op 0297 561203 (dinsdag-
morgen geopend) of per e-mail:  
stjansgeboorte@hetnet.nl.
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Kinderen vermaakten zich opper-
best op het springkussen, in één 
van de kano’s van Poldersport, volg-
den een mini-workshop bij Chris-
ta Snoek of lieten zich schminken. 
De Aquarol met een wandeling over 
de Fortgracht was tevens zeer po-
pulair onder de jeugd en werd geen 
seconde onbenut gelaten. Zelfs een 
enkele ouder kon het enthousiasme 
van de kinderen niet weerstaan en 
wou een wandeling in de aquarol 
zelf ervaren.
 
De deelnemende lokale onderne-
mers konden rekenen op veel be-
langstelling voor hun producten en/
of diensten.
De weergoden waren gunstig ge-
zind zodat bezoekers onder ideale 
omstandigheden op de gezellige lo-
catie geruime tijd vertoefden. Velen 
keken hun ogen uit op het histori-
sche Fort uit 1906 welke onderdeel 
is van de Stelling van Amsterdam.
 
Het is de bedoeling dat de Kwakel-
se Fortfair een jaarlijks terugkerend 
evenement gaat worden en gezien 
de positieve reacties van zowel de 
organisatie als de bezoekers zal de 
Fair verder uit kunnen groeien tot 
een gezellig regionaal evenement. 
De eerste aanmeldingen voor Fort-
fair De Kwakel 2016 zijn inmiddels 
al binnen!
 
De Kwakelse Ondernemersvereni-
ging wil alle bezoekers bedanken 
voor hun komst, de vrijwilligers voor 
hun inzet, de ondernemers voor 
hun deelname, de Fortbewoners 
voor hun gastvrijheid en natuurlijk 
de Nieuwe Meerbode voor de ex-
tra aandacht aan deze Fortfair, die 
financieel mede mogelijk werd ge-
maakt door Stichting Uithoorn Thuis 
aan de Amstel.

Eerste Kwakelse Fortfair een daverend succes!
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DoktersDiensten
Spoedgevallen overdag via 
eigen huisarts en dan toets 1. 
Spoedgevallen avond/nacht/
weekenden via huisartsenpost 
Ziekenhuis Amstelveen, 
tel. 020-4562000.

APotHeek
Apotheek Thamer Heijmanslaan 5 
Uithoorn, tel. 0297-562851
Apotheek Boogaard Amstelplein 
27 Uithoorn, tel. 0297-566886

DierenHULP
Dierenambulance, tel: 06-
53315557.

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

brAnDweer & PoLitie
Brandweer, tel. 020-5556666. 
Politie, tel: 0900-8844.

sLAcHtofferHULP
info: 0900-0101. 
www.slachtofferhulp.nl

PsycHoLogiscHe 
HULPverLening
Praktijk voor Eerstelijns-
psychologie Nes a/d Amstel
Mw. drs. C. de Klerk, gezond-
heidszorgpsycholoog (BIG gere-
gistreerd) 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, Integraal 
Therapeut, 0297-267960; 
www.destroom.info

gezonDHeiDszorg-
PsycHoLoog
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
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COLOFON

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

Kantooradres:
Anselmusstraat 19
3641 AM Mijdrecht
tel. 0297-581698
mobiel 06-53847419
Fax 0297-581509

aanleveren van advertentie:
verkoopuithoorn@meerbode.nl

advertentieverkoop:
Nel van der Pol
Kees Jan Koedam

advertentie-tarieven:
op aanvraag

aanleveren van kopij:
redactieuithoorn@meerbode.nl

redactie:
Nel van der Pol

Correspondent:
André Veenstra

druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

Verspreiding en bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
tel. 0251-674433 

Centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
tel. 0297-341900
Fax 0297-342900

Uitgave van:
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht

128e jaargang

oplagE: 14.400

ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren 
op artikelen of zijn mening te geven 
op ontwikkelingen die spelen bin-
nen de gemeente. Uw ingezonden 
brief dient echter ondertekend te 
zijn met naam en adres, telefoon of 
e-mailadres. De redactie behoudt 
het recht brieven in te korten of te 
weigeren.

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

www.mEErbodE.nl

sinds 1888

Mijmeringen
Blijven zitten
Hangt er een vlag? Of een tas buiten? Is 
er al gebeld? Wanneer hoor je het? Voor 
vele eindexamenkandidaten is er een 
einde gekomen aan een tijd van span-
ning en verwachting. De uitslagen zijn bekend, geslaagd of een her-
kansing. Er zit weinig tussen in. Maar niet enkel voor eindexamenkan-
didaten is het duidelijk hoe ze het hebben gedaan op school. Ook voor 
de gewone scholieren is bekend of ze overgaan of blijven zitten. Het 
grootste gedeelte van de kinderen gaat gewoon over, zonder twijfel of 
discussie. Maar er zijn altijd uitzonderingen.

Uitzondering
Mijn zoon is zo’n uitzondering. Hij blijft zitten. De hele klas gaat door, 
maar hij niet. De uitzondering bevestigt de regel en de regel is dat we 
uitgaan van het gemiddelde. Er zijn gemiddelde standaarden gesteld 
en als je het hebt over gemiddeldes, weet je ook dat er altijd mensen 
onder en boven het gemiddelde scoren. In dit geval wordt zoonlief ge-
hinderd door zijn dyslexie, waardoor hij bij lange na niet het gemiddel-
de haalt voor lezen, begrijpend lezen, spellen en schrijven. En ik hoor u 
denken; “zo dat is de helft van alle vakken, logisch dat hij blijft zitten”. 
Simplistisch bekeken is dat waar. 

Beslissing
De school beslist of het kind overgaat naar een volgende groep of 
klas. Hier bestaan geen wettelijke voorschriften voor. In de schoolgids 
staat hoe de school omgaat met overgaan en zittenblijven. De overheid 
vindt dat zittenblijven zoveel mogelijk vermeden moet worden, omdat 
de problemen die kinderen hebben vaak blijven bestaan of ze nu wel 
of niet blijven zitten. Daar ben ik het mee eens. Het probleem van dys-
lexie gaat niet verdwijnen door simpelweg een jaar over te doen. Alleen 
blijven zitten is niet genoeg, er moet een handelingsplan achter zitten. 
Wat heeft het kind nodig om hem of haar te ondersteunen in zijn leer-
proces? En dan volgt daarna de vraag pas in welk leerjaar kunnen we 
dat het beste bieden? Het wil nog wel eens zo zijn dat dit in de verkeer-
de volgorde plaats vindt. 

Gemengde gevoelens
Rondom zakken, herkansen en blijven zitten hangt altijd een negatief 
gevoel, in ieder geval voor mij. Ooit ben ik zelf blijven zitten en dit vond 
ik niet fijn. Sociaal heeft het een flinke impact op een kind. Dit weet ik 
niet alleen uit eigen ervaring, ik hoor het van iedereen terug die dit ooit 
heeft meegemaakt. Een goedbedoelde opmerking die je vaak hoort is 
“ach, ze maken zo weer nieuwe vriendjes”. Dat zal vast en zeker zo zijn, 
maar dat betekent niet dat het geen impact zal hebben op het sociale 
leven van een kind. Mensen walsen daar te gemakkelijk overheen. Le-
ren is niet alleen lesstof tot je nemen en in de gemiddelde pas lopen. 
Leren is ook je in een groep veilig voelen, voor jezelf opkomen, vrien-
den maken en houden, dingen durven uitproberen en nog veel meer. 

Toekomst
Als je kind volwassen is, hoop je dat hij of zij een zelfstandig persoon 
is, sociaal-emotioneel stabiel en tevreden, met voldoende zelfkennis en 
vertrouwen in zichzelf en de toekomst. Leer je dat op school? Zeker, 
maar niet alleen op school. Je leert van de mensen om je heen, die ene 
leerkracht die iets in jou zag, dat familielid wat in je gelooft, die vriend 
of vriendin die altijd aan je zij staat en je ouders die onvoorwaardelijk 
achter je staan.

Vita-wijksteunpunt,
Bilderdijkhof, Bilderdijkhof 1

Uithoorn, 0297-567209,
www.vitawelzijnenadvies.nl

Aangeklede mode 
middag met H & A
Op vrijdag 26 juni start om 14.00 
uur de modeshow, aansluitend 
kunt u aanschuiven voor warme 
maaltijd. U betaalt 6,- voor een 
toegangskaart, inclusief koffie/
thee en een maaltijd

Koersballen op vrijdagmorgen 
(ook in juli & augustus)
Koersballen is van oorsprong 
een Australische sport en lijkt op 
jeu de boules. Er is geen kracht 
voor nodig, zodat iedereen gelijke 
kansen heeft. Iedere vrijdag van 
09.30–11.30 uur.

Week agenda 
Vita Welzijn

Sijbrants & van Olst klaar 
voor de zomer
Uithoorn - De laatste maanden is 
er hard gewerkt aan de promena-
de aan de Amstel. Het het resultaat 
mag er zijn. Uithoorn kan zich opma-
ken voor een prachtige zomer aan 
de Amstel. De opticiens Sijbrants & 
van Olst zijn er ook klaar voor. Dat 
begint met de Theo dealerdagen op 
19 en 20 juni. Voor mensen met een 
uitgesproken smaak is dit een ‘must’ 
om te bezoeken. Het merk Theo is 
een echte trendsetter in de wereld 
van de brilmonturen. Ook de zon-
nebrillen zijn weer scherp geprijsd, 
dus niets hoeft u tegen houden om 
lekker in de zon op het terras aan 
de Amstel te vertoeven. Op 27 juni 
start dan de Summersale. Een sale 
met flinke kortingen en spectaculai-
re acties. Dus hou deze krant, hun 
website en facebook in de gaten. 
Sijbrants & van Olst is al meer dan 
25 jaar een begrip voor moderne 
brillen van zeer hoogstaande kwa-
liteit! Niet alleen in Uithoorn en Ou-
derkerk aan de Amstel, maar in fei-
te in heel Amstelland en ver daar-
buiten! Men kan hier kiezen uit een 
grote collectie monturen en zonne-
brillen van bekende topdesigners, 
zoals bijvoorbeeld Theo, Paul Smith, 
Oliver People en Lindberg.

Spectaculaire aanbieding 
van zonnebrillen met 
glazen op eigen sterkte
Ook dit voorjaar heeft Sijbrants & 
van Olst weer spectaculaire aan-
biedingen met merkzonnebrillen zo-
als Ray Ban, Prada Sport, Michael 
Kors, Calvin Klein en Prada, inclu-
sief de speciale Hoya glazen op ei-
gen sterkte vanaf 119,-.

Theo kleurt je dag
Kleuren maken de wereld een beet-
je mooier en Theo draagt daaraan 
zijn steentje bij met zijn kleurrijke 
brillen collectie. Theo monturen zijn 
er in alle kleuren van de regenboog, 
ze zijn vrolijk, vernieuwend, eigen-
zinnig en kwalitatief hoogstaand. 
Vrijdag 19 juni vanaf 16.00 uur en 
zaterdag 20 juni organiseren we 
een Theo eyewear dag, een dag die 

voor de echte trendsetters zeker de 
moeite waard zal zijn. Peter, de ad-
viseur van Theo eyewear, zal op vrij-
dag aanwezig zijn om u te advise-
ren over dit bijzondere merk. Naast 
monturen tonen we ook de nieu-
we zonnebrilcollectie van Tim van 
Steenbergen, een Belgische ont-
werper die met Theo samenwerkt.
Op beide dagen staan er lekkere 
Belgische bonbons en biertjes klaar 
zodat het een zeer aangenaam be-
zoek zal worden. Natuurlijk ont-
vangt u 10% korting als u deze dag 
een montuur van Theo aanschaft. 

Alles over oogmetingen 
en contactlenzen
Sijbrants & van Olst is ook het juis-
te adres voor gespecialiseerde oog-
metingen en contactlenzen. Klan-
ten kunnen altijd, gratis, advies vra-
gen aan de optiën en contactlens-
specialist die gespecialiseerd zijn in 
het uitvoeren van oogmetingen en 
onderzoeken naar afwijkingen aan 
het oog. Voor sommige mensen met 
oogafwijkingen, hoornvliesbescha-
diging, gevoelige of droge ogen is 
het mogelijk om medische contact-
lenzen te meten. Dit vraagt om een 
specifieke lens die afwijkt van de 
normale harde of zachte contact-
lens. De contactlensspecialisten bij 
Sijbrants & van Olst hebben naast 
hun contactlensopleiding ook een 
speciale opleiding gevolgd om deze 
speciale lenzen aan te meten. 
Ook voor nachtlenzen bent u bij hun 
aan het juiste adres. Nachtlenzen 
worden steeds meer aangemeten. 
Deze lenzen worden ‘s nachts ge-
dragen wat volkomen veilig is, om-
dat het materiaal van de lens ge-
noeg zuurstof doorlaat. Nachtlen-
zen hebben het grote voordeel dat u 
overdag geen bril of lenzen hoeft te 
dragen en u toch alles scherp ziet. 
Het geeft u dus de volledige vrijheid 
om overdag makkelijk te kunnen 
sporten of bijvoorbeeld ‘s avonds 
uit te gaan. De contactlensspecialist 
kan na een aantal testen bepalen 
uw ogen geschikt zijn voor nacht-
lenzen.

One Day Fly op tiende 
Chazz
Regio - Zangeres Linda (lerares 
VLC) van der Leek, die al eerder 
optrad bij Chazz komt met vocale 
aanvulling van Silvia Bakker en vijf 
mannen op toetsen, drums, gitaren 
en saxofoon. Ze zullen klassiekers 
zingen en de bezoekers in jazz sfe-
ren brengen. One Day Fly gaat van-
af 15.45 uur het feest al meteen naar 
een hoogtepunt spelen. En er zullen 
meer hoogtepunten volgen op deze 
10e editie van Chazz op 27 juni in de 
grote tuin van boerderij Stroomzicht, 
Westzijde 50, De Hoef.

Na de officiële opening door wet-
houder Erika Spil is er om 17.00 uur 
het optreden van zangeres Nathaly 
Masclé & saxofonist Clous van Me-
chelen. Dan speelt om 18.00 uur het 
Nicola Mecca Quintet met bekende 
en minder bekende jazznummers 
en daarna is de topact van trompet-
tist Saskia Laroo & Warren Byrd om 
19.00 uur. Reggaeband Bob Syn-
dicate speelt reggaenummers van 
Bob Marley. Van begin tot eind een 
totaal afwisselend programma. Voor 
charity jazzfestival komen alle musi-
ci belangeloos optreden. Vanaf half 
vier ’s middags tot half elf ’s avonds 
kunnen bezoekers in- en uitlopen. 

Blijven kan ook, want restaurants uit 
de regio zorgen voor lekkere hap-
jes en drankjes. Vrijwilligers zorgen 
voor het uitserveren ervan. 

Kaartverkoop
Het volledige programma is te vin-
den op www.chazz.nl en facebook/
chazzdehoef. Kaarten zijn verkrijg-
baar bij boekhandel Sprey in Ab-
coude, boekhandel Mondria in 
Mijdrecht en Ten Hoope in Uithoorn, 
bij drogisterij De Bree in Vinkeveen 
en bij Drank- en delicatessen De 
Zwart in Wilnis. Kaarten online via 
kaartjes@chazz.nl In de voorver-
koop kosten kaarten 15,00. Kinde-
ren tot 12 jaar kunnen gratis mee, 
studenten voor half geld. Op de dag 
zelf aan de tuin kosten de kaarten 
20,00. De opbrengst van dit jaar 
komt ten goede aan scholen in Ne-
pal.

Biologische open dagen 
cactuskwekerij Klein Mexico
De Kwakel - Zaterdag 20 en zon-
dag 21 juni zijn er biologische open 
dagen bij Cactuskwekerij Klein 
Mexico. Deze open dagen is het 
mogelijk onze kwekerij te bezoeken 
en is het mogelijk om een rondlei-
ding te krijgen.
Onze kwekerij is opgericht in 1962 
waardoor er jaren ervaring is in de 

teelt van cactussen en vetplanten.
Wat al sinds 1992 op biologische 
wijze gebeurd.
Zaterdag is de open dag van 11-16 
uur en zondag van 12- 16 uur.
Alle bezoekers mogen als ze naar 
huis gaan een mini plantje meene-
men. U vindt de cactuskwekerij aan 
Drechtdijk 49 in De Kwakel

Aalsmeer Flower Festival:
Bezoekers verrassen en 
inspireren
Regio - Een gigantische bloemen-
fotolijst, een plantenmozaïek geïn-
spireerd op Vincent van Gogh en de 
grootste bloemenkleurplaat van Ne-
derland. Bezoekers van Aalsmeer 
gaan het op zaterdag 20 en zondag 
21 juni allemaal tegenkomen. De 2e 
editie van het Aalsmeer Flower Fes-
tival belooft een kleurrijk weekend 
vol bloemen en planten, muziek en 
verrassende activiteiten.
Aalsmeer is wereldwijd vooral be-
kend van de grootste bloemenvei-
ling ter wereld. Tijdens het Flower 
Festival laat het dorp aan iedereen 
zien dat er nog veel meer te beleven 
is. De activiteiten spelen zich af op 
vier locaties, met soms verrassende 
keuzes. Zo is het mogelijk om het 
fort bij Kudelstaart te bezoeken, on-
derdeel van de Stelling van Amster-
dam. Het fort was voorheen zelden 
toegankelijk voor publiek, maar zet 
de deuren nu wijd open. Hier wor-
den spectaculaire bloemenarrange-
menten gepresenteerd als contrast 
met het betonnen gebouw. Ook zijn 
er eetbare bloemen te proeven en 
bieden de vele binnenruimtes van 
het monument onderdak aan kun-
stenaars en fotografen die het the-
ma ‘bloemen en kunst’ verbeelden. 
Zondagmiddag is er een openlucht-
concert aan de fortgracht.

Van Gogh
Aan de voet van de 150 jaar ou-
de Korenmolen De Leeuw, mid-
den in het centrum van Aalsmeer, 
wordt een plantenmozaïek gevormd 
dat een zelfportret van Vincent van 
Gogh gaat uitbeelden. De molen is 
te beklimmen en biedt een fraai uit-

zicht op het mozaïek. Heden, verle-
den en toekomst komen samen in 
museum de Historische Tuin, waar 
bezoekers onder meer de aller-
nieuwste snijrozen kunnen bekij-
ken, ruiken én beoordelen. De ro-
zen zijn afkomstig van top-verede-
laars, die hier hun nieuwe soorten 
presenteren. Bezoekers kunnen ook 
meedoen aan de grootste bloemen-
kleurplaat van Nederland, door een 
bloem in te kleuren die past bij hun 
persoonlijkheid. Dit project speelt in 
op het populaire ‘kleuren voor vol-
wassenen’. De ingekleurde bloemen 
vormen samen een kleurrijke wand 
van ca. 15 m2.
Een ander hedendaags fenomeen 
wordt in de praktijk gebracht bij 
kwekerij Belle Epoque. Hier komt 
een reuze fotolijst met bloemen te 
staan, die gasten verleidt tot het 
maken van selfies en groepsfo-
to’s. In de fraaie Engelse rozentuin 
kan een high-tea worden genoten. 
De nieuwste trends in bloemdesign 
zijn te zien bij het Boerma Instituut. 
In deze internationale bloemschik-
school zijn onder meer demonstra-
ties en workshops.
Aalsmeer Flower Festival is zater-
dag 20 en zondag 21 juni van 11.00 
tot 17.00 uur. Alle locaties zijn gra-
tis toegankelijk. Op verschillende 
plaatsen is ook live muziek. Vervoer 
tussen de locaties is, tegen een klei-
ne vergoeding, mogelijk per festi-
valbus en watertaxi. Er zijn opstap-
plaatsen nabij het busstation (Hor-
tensialaan) en bij het parkeerterrein 
van zwembad De Waterlelie, Dreef 7 
in Aalsmeer. Meer informatie: www.
aalsmeerflowerfestival.nl.

ERA Open Huizen Route:
Woning kopen 

is weer populair
Uithoorn - De tijden dat verkopers 
van een woning al een gat in de 
lucht sprongen als er één bezichti-
ging gepland was, die zijn zo lang-
zamerhand wel voorbij. Dit werd 
nog maar eens duidelijk tijdens de 
ERA Open Huizen Route van afge-
lopen zaterdag. Veel verkopers van 
De Koning makelaars deden mee 
aan deze open huizen dag, en niet 
zonder succes!

Mirjam Ohlenbusch van De Koning 
makelaars (NVM én ERA makelaar) 
“De opkomst was mooi, sommige 
woningen mochten maar liefst 7 be-

zoekers ontvangen. En wij verwach-
ten dat er wel een aantal potenti-
ele kopers tussen zitten. Nu is het 
aan ons om te kijken of wij de brug 
kunnen slaan tussen de geïnteres-
seerden en de verkopers en dit om 
te zetten in een aantal mooie trans-
acties waarbij woondromen worden 
waargemaakt.”

“Ik had niet verwacht dat deze wo-
ning aan een groot deel van mijn 
wensen voldoet”, aldus een enthou-
siaste kijker tijdens de ERA Open 
Huizen Route. Volgens Mirjam is dit 
een van de pluspunten van de ERA 
Open Huizen Route: “Woningzoe-
kenden hebben op zaterdag de tijd 
om ook de woningen te bekijken die 
niet direct hun eerste voorkeur heb-
ben. Hierdoor kunnen zij zich goed 
oriënteren”. 
Gelijk met de ERA Open Huizen 
Route organiseerde de gemeen-
te Nieuwkoop de Kavelbeurs in het 
gemeentehuis van Nieuwveen. Ook 
hier was De Koning makelaars aan-
wezig om informatie te verstrekken, 
ook over hun nieuwbouwprojecten. 

Volgens Mirjam is de grote belang-
stelling voor woningen mede te ver-
klaren door de hypotheekregels die 
per 1 juli a.s. weer worden aange-
scherpt. De maximale hoogte van 
de koopsom om in aanmerking te 
komen voor Nationale Hypotheek 
Garantie wordt per 1 juli verlaagd 
van 250.000 naar 231.132. Met Nati-
onale Hypotheek Garantie loopt een 
bank minder risico bij de financie-
ring en uw voordeel hiermee is dat 
uw maandelijkse kosten voor de hy-
potheek zomaar dertig euro minder 
zijn! Dus wie deze week nog een 
woning koopt tot 250.000 en de-
ze week de hypotheekofferte aan-
vraagt profiteert nog van dit voor-
deel. 

De ERA Open Huizen Route wordt 
vier keer per jaar georganiseerd 
door De Koning makelaars (voor-
heen ERA De Koning Makelaardij) 
samen met haar collega ERA make-
lars. De volgende ERA Open Huizen 
Route vindt plaats op zaterdag 3 ok-
tober 2015. Meer informatie over de 
Open Huizen Route en het kopen of 
verkopen van uw woning vindt u op 
dekoningwonen.nl.
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UWTC lid Lorena Wiebes 
in topvorm voor NK
Uithoorn - UWTC wielrenster Lo-
rena Wiebes rijdt zich de afgelopen 
weken nadrukkelijk in de kijker! Po-
diumplaats na podiumplaats kan 
deze 16-jarige dame uit Mijdrecht 
op haar conto bijschrijven. Zo ook 
afgelopen week. Op donderdag 11 
juni pakte zij de winst in Rijsenhout 
en mocht zij de leiderstrui van de 
grote drieluik van de Bataaf in ont-
vangst nemen. Op 28 juni zal zij de 
leiderstrui verdedigen bij de wed-
strijd in Nieuw Vennep. Zondag 14 
juni reed Lorena nog een wedstrijd 
dicht bij huis, Ouderkerk ad Amstel. 
Lorena stond al hoog in het Recht-
staete klassement (klassement over 
wedstrijden in Weesp, Amstelveen, 
Nes ad Amstel en Ouderkerk ad 
Amstel). En Lorena was er op ge-
brand om ook in Ouderkerk weer 

een goede prestatie neer te zetten. 
Er waren diverse vluchtpogingen 
maar uiteindelijk werd het toch een 
massasprint. Lorena heeft dit jaar 
al vaak laten zien dat ze een goede 
sprint in de benen heeft. En ook nu 
zat ze weer goed van voren, met een 
mooie tweede plaats als resultaat. 
Hierdoor ook een tweede plaats 
in het Rechtstaete klassement. De 
vorm is dus goed, en dat is belang-
rijk met het oog op het NK.
Zaterdag 20 juni gaat Lorena om 
12.30 uur van start voor haar NK bij 
de nieuwelingen meisjes.
Het NK wordt verreden in Emmen 
en dat vrouwen wielrennen steeds 
populairder wordt blijkt wel uit de 
startlijst, want er zullen maar liefst 
105 deelnemers aan de start ver-
schijnen.

Concurrentie neemt toe 
bij Bridgeclub De Legmeer
Uithoorn - Profiteerden de Leg-
meer bridgers de eerste drive ken-
nelijk nog van het thuis voordeel, de 
tweede avond lijkt de kentering in-
gezet! In de A- lijn met veertien pa-
ren gingen wel is waar legmeerders 
Jan Egbers & Ben ten Brink nog met 
de eerste plaats van 64,24% en de 
wijn aan de haal, op twee finishten 
Annemarie Smit Bode & Thilo Kiel-
man met eveneens een zestiger van 
62,85% en kunnen zo dus ook van 
een koele afdronk genieten. An-
dré van Herel & Gerda Schavema-
ker gingen “vreemd” en dat betaal-
de zich uit met 59,72% als derde. 
Ger Quelle & Gijs de Ruiter verza-
melden 56,94% als vierde, maar Ans 
& Piet van de Poel voegden zich met 
54,51% netjes bij de top, zodat de 
externe inbreng toch twee van de 
vijf ereplaatsen opeiste. In de B- lijn 
was voor die spelers zelfs de eer-
ste plek weggelegd. Alice Ooster-
ling & Chislaine Edelbroek scoor-
den een prima 61,90% en gaven zo 
de gewende Colijnspelers het na-

kijken. Marja van Holst Pellekaan 
speelde deze keer met pa, Jan van 
Schaick en de appel viel niet ver van 
de stam door keurig tweede te wor-
den met 59,52%, proost! Maria Baas 
& Klaas Verrips bleken ook goed op 
dreef als derde met 57,44% en dat 
resultaat bevestigt duidelijk een dit 
jaar ingezette trend. Tini Lotgerink 
& Jeanet Vermeij behoren al lan-
ger tot de meer gelouterde bridgers 
en toonden dat ook aan door nu 
vierde te worden met 56,25%. Cor-
rie Olijhoek & Ria Wezenberg ron-
den de best of five af met een dege-
lijke 55,06%. Moed gevat door de-
ze uitslag, trek dan de stoute schoe-
nen aan en kom ook zomer brid-
gen bij Bridgeclub De Legmeer. El-
ke woensdagavond in Dans & Par-
ty Centrum Colijn aan de Industrie-
weg 20 te Uithoorn tot eind augus-
tus voor 6 euro per avond per paar. 
Voor inschrijven graag per e- mail: 
gerdaschavemaker@live.nl of in de 
zaal tussen 19.15 en 19.30 uur, aan-
vang 19.45 uur.

Sportdag kleuters Toermalijn
Uithoorn - Vrijdag 12 juni werd de 
jaarlijkse sportdag van de kleuters 
van obs Toermalijn gehouden. Dit 
jaar werd de begeleiding verzorgd 
door leerlingen van groep 8. Rond 
kwart voor negen werden door de 
leerlingen van groep 8 de activitei-
ten in het speelbos neergezet. In de 
klas kregen de kleuters nog de laat-
ste instructie over de sportactivitei-
ten en de indeling van de groep-
jes. Rond kwart over negen wer-
den ze opgehaald door de leer-
lingen van groep 8, die hen mee-
namen naar het eerste onderdeel, 
waarna het sportfestijn van start 
ging. Bij ieder onderdeel stond een 
leerling van groep 8, die samen met 
de begeleider van het groepje kleu-
ters het spel uitlegde aan de leerlin-

gen. De kleutergroepen, verdeelt in 
10 groepjes, maakten een rondgang 
langs allerlei sportieve spelletjes zo-
als: pittenzakken gooien, flessen 
schieten, kruiwagenrace, skippybal-
race enz. Vooral het flessen schieten 
was zeer in trek. De kinderen moes-
ten met een waterpistool een ping 
pong balletje van een fles afschie-
ten. Rond kwart over tien was er tijd 
voor een sportdrankje en een ener-
giesnack, zodat iedereen er na een 
kwartier weer voor de volle honderd 
procent tegenaan kon gaan. Tegen 
kwart over elf waren alle activiteiten 
gedaan en kreeg iedereen nog een 
ijsje. Dankzij de inzet van de leerlin-
gen van groep acht en natuurlijk het 
prachtige weer was het een fantas-
tische ochtend. 

Paul voor de 7e keer 
jeugdkampioen schaken
Uithoorn - Op woensdag 10 juni 
werd bij schaakvereniging De Am-
stel het seizoen afgesloten voor de 
jeugd. Zoals gebruikelijk was het 
belangrijkste onderdeel de prijsuit-
reiking. Bijna alle jeugdleden wa-
ren aanwezig en veel van hen had-
den ouders, broertjes en zusjes 
meegenomen. Paul Oomen werd 
voor de zevende maal jeugdkam-
pioen en bezorgde zichzelf daar-
mee een mooi afscheid, want vol-
gend seizoen is hij te oud om nog 
bij de jeugd mee te spelen. Hij be-
sliste de strijd met Sipke de Boer in 
zijn voordeel door in de onderlin-
ge duels een 3-2 score in zijn voor-
deel te behalen en tegen de overi-

ge tegenstanders vrijwel alle partij-
en te winnen. De kampioensbeker 
werd uitgereikt door Jan van Willi-
gen, die elf jaar geleden jeugdleider 
was toen Paul voor het eerst op de 
schaakclub kwam kijken. Met een 
mooie speech werd Paul nog even 
in het zonnetje gezet. De tweede 
plaats was dus voor Sipke de Boer 
en de derde plaats was voor Kees 
Boerlage, waardoor de top drie pre-
cies dezelfde was als vorig seizoen. 
In groep 2 ging de eerste prijs naar 
Loek Boerlage, die dankzij een ster-
ke eindsprint Calvin Kikken en Rom-
ke de Boer voorbleef. Groep 3 werd 
overtuigend gewonnen door Puck 
van Thienen, voor Wioletta Bur-
ger en Dylan Prins. In groep 4 was 
Luuk Valkering onbetwist de sterk-
ste, want hij bleef Wilhelm Burger 
en Ashwani Sethi ruim voor. Annika 
Valkering werd kampioen in groep 
5, door na een sterk seizoen Juli-
us van den Eijnde en Pratyush Anil 
achter zich te laten. Voor de revan-
che competitie (de 2e lijst) gingen 
de prijzen naar Tim van Rijsse, Jas-
per Paul, Nick Strubbe, Sem van de 
Ridder, Maja Danielewska en Myr-
the Hendriks. De aanmoedigings-
prijs was voor Audrey Wang, die als 
jongste jeugdlid (7 jaar) wekelijks 
dapper haar steevast oudere tegen-
standers tegemoet trad. Alle overige 
jeugdleden kregen een mooie me-
daille als herinnering, waarna onder 
het genot van een drankje nog even 
werd nagepraat.

Marieke Villani gaat de 
berg oprennen
Uithoorn - Op 28 juni is de 3e edi-
tie van de Bergentocht in Ameron-
gen. Op deze dag ga ik, Marieke Vil-
lani uit Uithoorn, 10 kilometer de 
berg oprennen! Dit doet ik vol over-
gave samen met anderen voor het 
volgende doel: Geld werven voor het 
onderzoek voor een betere behan-
deling van hersentumoren.  In Ne-
derland overlijden 4 mensen per 
dag aan een hersentumor. Bij kin-
derkanker sterven de meeste kin-
deren (41%) aan een hersentu-
mor. Mijn zwager van 51, echtge-
noot en vader van 2 jonge kinde-
ren heeft een hersentumor. Ik wil 
kansen creëren op herstel. Hoop in 
plaats van wanhoop. En daarvoor is 
geld nodig. Heel veel geld voor on-
derzoek*. Door mij te sponsoren kun 
je meehelpen.  
En krijgt je er iets voor terug! Er is 
een loterij georganiseerd met echt 
hele leuke en grote prijzen. Dankzij 
mijn werk in het toerisme heb ik ve-
le hotels en restaurants bereid ge-
vonden om prijzen te doneren voor 
de loterij. Uw winkans is zeker 30%! 

Door geld over te maken steunt u de 
strijd en als u minimaal 25,00 Euro 
stort (meer mag altijd) krijgt u een 
officieel lot gemaakt door Drukkerij 
Buskermolen. Zondag 28 juni volgt 
de trekking die gedaan wordt door 
de Stichting Stophersentumoren.
Op www.bergentocht.nl/marieke-
villani/ vindt mijn persoonlijke pagi-
na met een blog en daar kunt u alles 
lezen over de loterij en deze bijzon-
dere actie.   Via de button op de site 
“steun mij” op mijn persoonlijke pa-
gina kunt u een donatie doen. Het 
geld gaat rechtstreeks naar de 
stichting Stophersentumoren.

Wat kunt u winnen? 
Er zijn vele prijzen en er komen nog 
steeds prijzen bij:
• Een week verblijf in een studio  in   
  Cap d’Agde, Zuid-Frankrijk
• Meerdere Hotelovernachtingen in   
  4* hotels in Nederland en Belgie
• Diners  (ook geheel verzorgd)  in    
  luxueuze restaurants
• Uitjes (waterfietsen huren/rond            
  vaartboot/pretpark/musea)

Thamen honkballers 
winnen van Flying Petrels
Uithoorn - In het vrije weekend van 
de competitie gingen de honkbal-
lers van Thamen op bezoek bij Fly-
ing Petrels te Purmerend, een wed-
strijd die officieel pas op 12 juli ge-
pland stond maar op verzoek van 
Thamen naar voren was gehaald.

Thamen weet in de eerste inning 
niet te scoren terwijl de  Flying Pe-
trels één punt op de kaart weten 
te krijgen na twee tweehonksla-
gen. Thamen komt in de tweede in-
ning op gelijke hoogte. Maikel Ben-
ner bereikt het tweede honk na een 
tweehonkslag en weet te scoren op 
de tweehonkslag van Patrick Schu-
chard, 1-1. Flying Petrels weet niet 
te scoren in de gelijkmakende twee-
de inning. Rob Kooiman komt in de 
derde inning op de honken door een 
honkslag en Maikel slaat de bal-
len ver over de hekken, 1-3. Petrels 
weet de achterstand in dezelfde in-
ning terug te brengen tot 2-3. In de 
vijfde inning weet Rob wederom 
op de honken te komen, deze keer 
met vier wijd. Via een gestolen honk 
komt hij op twee en na een veldactie 

bereikt hij het derde honk. Op een 
opofferingsslag van Thomas Spijker 
kan hij de thuisplaat bereiken, 2-4. 
In de zevende inning bereikt Rick 
Groen de honken via een twee-
honkslag en kan samen met Tho-
mas over de thuisplaat lopen na de 
homerun van laatsgenoemde. Pa-
trick bereikt het honk op een velder-
keus. Ernst Koole krijgt vier wijd en 
Patrick kan scoren op de honkslag 
van Mike van Rekum. Op de honk-
slag van Marijn van Ham kan Ernst 
scoren. Mike en Marijn scoren op 
de honkslag van Bruce Verweij die 
zelf nog kan scoren op de hit van 
Patrick en dan is het opeens 2-11. 
Flying Petrels weet in de zevende in-
ning nog een puntje te scoren 3-11. 
Rick scoort in de achste inning nog 
een punt voor Thamen na zijn twee-
honkslag en de honkslag van Rob, 
3-12. Thamen krijgt in de gelijkma-
kende negende inning nog 2 punten 
tegen nadat er een homerun gesla-
gen is door de eerste honkman van 
Flying Petrels, 5-12. Winnende pit-
cher voor Thamen was Maikel die 
de hele wedstrijd stond te gooien. 

Wisselbeker Jeu de Boule 
club Roodhalsgans
Uithoorn - De zomerperiode begint 
vaak met het in het zonnetje zetten 
van de sportkampioenen van de ver-
schillende clubs. Maar zomaar er-
gens in de wijk worden ook overwin-
ningen behaald. Dan blijkt het be-
lang van vrijwilligers, voorzieningen 
en leefbaarheid. Als het weer het 
toelaat wordt iedere doordeweek-
se avond Jeu de Boule gespeeld aan 
de Roodhalsgans. Dit voorjaar ver-

zamelden zich de spelers steeds om 
19:00 uur. Dan begon de strijd om 
het butje. Dat resulteerde uiteinde-
lijk in de uitreiking van de wisselbe-
ker aan de 87-jarige mevrouw Van 
Leeuwen. Nu de zomerperiode aan-
breekt zullen enkele spelers op va-
kantie gaan, maar de achterblijvers 
blijven ontspannen het spel spelen. 
Na de vakantieperiode begint dan 
weer de strijd om die wisselbeker.

BMX Topcompetitie 3
Uithoorn - Afgelopen zondag 
werd alweer de derde topcompe-
titie wedstrijd verreden van dit sei-
zoen. De ranking voor het NK, EK 
en WK zijn bekend dus deze pun-
ten tellen weer voor het nieuwe sei-
zoen. De wedstrijd begon ’s mor-
gens mooi op tijd met de cruisers 
en de challenge klasse tot en met 
12 jaar. In totaal 52 manches wer-
den er in de ochtend verreden. In 
de cruiser klasse 17-24 deed Ro-
berto Blom goede zaken hij ein-
digde in zijn manches steeds bij de 
eerste vier en kon zo gelijk doorstro-
men naar de finale. Ook Lars Wie-
bes deed dat hem keurig na. Bij de 
boys 9,10, 11 en 12 jaar was het ze-
ker niet gelijk een finale hier moes-
ten de mannen eerst de manches 
doorkomen en dan een kwartfinale 
rijden. Bij de boys 9 reed Jur de Be-
ij in zijn tweede manche mooi naar 
een tweede plaats doordat de num-
mer 1 een lekker band had gekre-
gen, een beetje geluk moet je soms 
hebben.. maar wel een kwartfinale 
voor hem! Bij de boys 10 reden er 7 
mannen van UWTC mee, voor Jes-
sy, Alec, Rens, Jordi en Daan liep dit 
goed af. Voor Daan was het nog erg 
spannend want in de eerste manche 
was hij 5e geworden en in de twee-
de manche was hij gevallen dus 
laatste. In de laatste manche moest 
Daan dus alle zeilen bijzetten om de 
kwartfinale te halen. Daan had een 
superstart en eindigde mooi op een 
tweede plaats als nog een verdien-
de kwartfinale voor hem! Helaas 
hadden de andere twee Uwtc-ers 
Joël en Govanni geen geluk. Bij de 
boys 12 deden Max de Beij en Brian 
Boomkens goede zaken zij eindig-

den beiden in hun manches bij de 
top 3 ! Tijd voor de kwartfinales dit 
zou een loodzwaar karwei worden. 
Jur de Beij reed mooi naar de 4e 
plaats op naar de halve finale. Bij de 
boys 10 lukte dit alleen Jessy Soe-
de door ook naar een mooie vierde 
plaats te rijden. Bij de boys 12 werd 
Max de Beij helaas nipt 5e maar Bri-
an Boomkens wist wel de halve fi-
nale te halen door een mooie der-
de plaats in de kwartfinale neer te 
zetten. Om kwart voor twaalf begon-
nen de spannende halve finales, het 
zonnetje begon steeds meer over de 
baan te schijnen en de omroepers 
Gerko van Leeuwen en Olaf van der 
Wijngaard wisten het publiek uit-
stekend te vermaken met hun com-
mentaar en de leuke gadgets die zij 
hadden meegebracht voor het pu-
bliek er werd zelfs een wave inge-
zet, super sfeer! Bij de Boys 9 werd 
Jur de Beij 8ste Bij de boys 10 werd 
Jessy Soede 7e en Brian Boomkens 
bij de boys 12 6e helaas geen finale 
voor alle drie de mannen. In de fina-
le bij de cruisers 17-34 reed Rober-
to Blom naar plaats 6 en Sven Wie-
bes naar plaats 7.
‘s Middags de eer aan blok 2; de 
boys/girls 13,14, nieuwelingen jon-
gens, sportklasse 25+ en de Eli-
te man en Woman. Hierin ook een 
aantal rijders van UWTC aan de 
start. Twee rijders van UWTC de-
den vandaag uitstekende zaken. Bij 
de Boys 14 rijdt Bart van Bemme-
len op dit moment de sterren van 
de hemel en wist nu ook weer met 
groot machtsvertoon de finale op 
zijn naam te zetten. Joey Nap bij de 
boys 15 rijdend stond vandaag ook 
in de finale.

Oud-werknemer 
pakt bus
Uithoorn - Op donderdag 11 juni 
om half tien in de ochtend is een 34 
jarige man uit Oss er vandoor ge-
gaan in de bus van een bedrijf aan 
de Storkweg. De man was ontsla-

gen en zou door een collega thuis 
gebracht worden. De man is zelf 
in de bus gestapt en weggereden. 
Een bedrijfsleider zag het gebeu-
ren en is achter de bus aangegaan. 
Bij Maarssen heeft de politie de be-
stuurder tot stoppen gemaand. Hij is 
aangehouden en voorgeleid aan de 
recherche. Later op de dag is hij in 
overleg met justitie heen gezonden.

Dief al half binnen in badkamer
Uithoorn - Rond half vijf in de vroe-
ge ochtend van zondag 14 juni is 
geprobeerd in te breken in een wo-
ning in de Arthur van Schendel-
laan. De dieven hebben eerst ge-
probeerd het slot van de achterdeur 
te forceren. Vanwege extra grendels 
op de deur is dit niet gelukt. Daar-
na is getracht het bovenlicht te ope-
nen. Toen dit ook niet lukte, is een 
tuinstoel gebruikt om op de eerste 
verdieping te komen. De bewoon-
ster had al geluiden gehoord, maar 

schrok helemaal toen zij gerinkel 
hoorde. Het raam van de badkamer 
werd ingeslagen. Ze trof de dief met 
al één been binnen aan. Haar man 
was ook naar boven gesneld en sa-
men hebben ze de dief het huis uit-
geschreeuwd. Hij wist te ontsnap-
pen. Het gaat om een dunne, blan-
ke man, ongeveer 24 jaar met kort 
blond haar. Hij droeg een donker 
jack. Eerder deze week, op donder-
dag 11 juni om drie uur in de nacht, 
is ook een poging tot inbraak ge-

Uithoorn – Ruim 10 jaar al is Frank 
Volkers als onbezoldigd bestuurs-
lid actief bij de Stichting Jenaplan-
onderwijs Uithoorn. Zelfs toen zijn 
eigen kinderen Jenaplanschool ’t 
Startnest verlieten, bleef Volkers 
aan als bestuurslid. Nu is de tijd wel 
rijp om een punt achter zijn vrijwil-
ligerswerk bij de stichting te zet-

ten. Geheel onverwacht wordt Vol-
kers voorafgaand aan de laatste be-
stuursvergadering van dit school-
jaar toegesproken door wethouder 
Zijlstra. Zij bedankt hem hartelijk 
voor zijn grote inzet voor de stich-
ting, de prettige samenwerking en 
de betrokkenheid van Volkers bij 
Uithoorn. 

Vlnr: Daphne Woerden (beleidsmedewerkster onderwijs gemeente Uithoorn, 
wethouder Zijlstra, Danielle Schijf (bestuursvoorzitter Stichting Jenaplanon-
derwijs Uithoorn) en Frank Volkers

Bestuurder Jenaplanonderwijs 
Uithoorn neemt afscheid

daan in een andere woning in de 
Arthur van Schendellaan. De bewo-
ners werden wakker van de deurbel. 
Toen zij vanuit de slaapkamer naar 
buiten keken, zagen zij een man op 
de hoek staan. Hij droeg grijze kle-
ding. Toen de man merkte dat de 

bewoners hem in het vizier hadden, 
is hij er vandoor gegaan met nog 
een andere man, waarschijnlijk de-
gene die aangebeld heeft. De politie 
doet verder onderzoek en verzoekt 
bewoners om alert te blijven en bij 
onraad direct te bellen: 0900-8844.



Prijsklaverjassen in de Merel
Vinkeveen - Op vrijdag 19 ju-
ni 2015 is er in Café de Merel Ar-
kenpark MUR prijs-klaverjassen om 
fraaie prijzen. Het klaverjassen start 
om 20.00 uur, zowel dames als he-
ren welkom, aanwezig zijn om 19.45 
uur voor de inschrijving. 

Er zullen vier ronden van zestien gif-
fies gespeeld worden en dan wor-
den de punten bij elkaar opgeteld 
en is winnaar of winnares bekend. 
Er zijn fraaie prijzen te winnen. Ook 
zal er een tombola gehouden wor-
den met schitterende prijzen.

De uitslag van de laatst gespeel-
de prijsklaverjasavond was:
1  Kees Kooyman  7123 punten
2 Frank v.d.Laan  6890 punten
3 Dorus v.d.Meer 6793 punten
4 Wim Hofsteatter  6695 punten
5 Leen v. Bemmelen  6431 punten

De poedelprijs was deze avond 
voor William Mayenburg met 
4944 punten. Hier volgen de da-
ta voor de prijs-klaverjas competi-
tie 2014/2015. Voor 2015 zijn de da-
tums 19 juni en 3 juli dit alles onder 
voorbehoud.

Winnaars kleurwedstrijd 
Rabobank bixiedag Abcoude
De Ronde Venen - Op Hemel-
vaartsdag is de succesvolle bixie-
dag bij de Slotruiters in Abcou-
de geweest. Maar naast het pony-
rijden was er nog meer, namelijk 
een kleurwedstrijd waar de Rabo-
bank Amstel en Vecht mooie prijzen 
voor beschikbaar heeft gesteld. Op 
de ingeleverde kleurplaten kon ge-
stemd worden en dat werd dan ook 
veelvuldig gedaan. Op 1 juni hebben 
we alle stemmen bij elkaar opge-

teld en waren de winnaars bekend. 
Faye lynn Zwanenveld was de over-
tuigende winnares en zij mag met 
haar familie naar de Efteling. Op de 
tweede plaats de 2-jarige Saar Kla-
renbeek en op de derde plaats Noa 
van de Wetering. Saar en Noa heb-
ben bioscoopbonnen gewonnen. Op 
4 juli is er weer een wedstrijd bij de 
Slotruiters, waar naast de B t/m M 
dressuur ook weer bixiedressuur 
verreden zal worden.

Wervelende eindvoorstelling 
van Kunst Rond de Venen!
De Ronde Venen - De leerlingen 
hebben er de afgelopen maanden 
flink voor geoefend en zaterdag 13 
juni was het dan zover: de jaarlijkse 
eindvoorstelling van Stichting Kunst 
Rond de Venen! Het Piet Mondri-
aan Gebouw in Abcoude barstte bij-
na uit zijn voegen van de spetteren-
de optredens die de verschillende 
creatieve talenten voor het voetlicht 
brachten.
Het thema van de voorstelling was 
‘schoenen’ en de stichting was voor 
de gelegenheid omgedoopt tot 
Stichting Kunst Rond de Veter. Was 
er tot vorig jaar alleen nog dans te 
bewonderen, dit jaar deden voor het 
eerst ook de theaterleerlingen mee. 
Shoe Show werd enthousiast ge-
opend door de jongste danseressen 
die op de muziek van oa Kinderen 
voor Kinderen een komische dans 
ten tonele brachten over het oprui-
men van schoenen. Na dit optreden 
volgden de andere groepen die ie-

der op hun eigen manier invulling 
gaven aan het thema. Klassiek bal-
let werd afgewisseld met modern-
jazz, op muziek variërend van Phar-
rell Williams tot een ouverture van 
Bach en Carmen van Bizet. De leer-
lingen van het theatergedeelte pak-
ten uit met een aantal vermakelijke 
voorstellingen met schoenen in de 
hoofdrol. Met veel enthousiasme en 
inzet werden diverse stukken met ti-
tels als ‘Lood in mijn schoenen’ ten 
tonele gebracht. 
Het slotstuk van de voorstelling 
werd gevormd door een gezamen-
lijk uitgevoerde Russische zit-dans. 
Op het aanstekelijk en steeds snel-
ler gaand ritme van een Russische 
lied voerden de leerlingen een serie 
bewegingen uit dat steeds herhaald 
werd en waarbij het goed opletten 
was. Het publiek mocht meedoen 
en dit leverde een hilarisch einde op 
van een wederom prachtige en ge-
slaagde voorstelling!

Veenland turnsters turnen 
regiofinale divisie 6 en D3
De Ronde Venen - Zaterdag was 
de één na laatste wedstrijd van het 
seizoen. De regiofinale voor de turn-
sters uit divisie 6 en de D3 in Am-
sterdam. Voor Veenland hadden 
zich geplaatst Sienna en Robyn 
Bruin, Daphne Post, Isa Groenen-
daal, Noë Makel en Renske Zuiker.
In de eerste ronde turnden Isa en 
Robyn. Isa had nog steeds last van 
haar voet maar ondanks de bles-
sure turnde ze een hele stabiele en 
prima wedstrijd met als hoogte punt 
het tweede cijfer op de balk. Ro-
byn turnde ook een keurige wed-
strijd. Isa behaalde een mooie 10de 
plek en Robyn een 16de. Daphne en 
Renske mochten in de tweede ron-

de hun wedstrijd turnen. Helaas viel 
Renske hard van de balk af. De an-
dere oefeningen gingen prima en 
ze werd uiteindelijk 29ste. Daph-
ne turnde een hele mooie wedstrijd. 
Zij werd 12de en was daar terecht 
super trots op. In de laatste ronde 
turnden Noë en Sienna. Noë zag 
erg tegen sprong op maar ondanks 
een derde aanloop, wat haar een vol 
punt aftrek kostte, sprong ze toch 
twee mooie handstanden tot lig. Op 
de andere toestellen ging het zon-
der problemen en Sienna werd 18de 
en Noë 28ste. We gaan nog even de 
puntjes op de i zetten voor de toe-
stelfinales waar Veenland 49 plek-
ken heeft weten te bemachtigen.

Marit Meijer wint FNRS 
dressuur bij Mariahoeve
De Ronde Venen - Afgelopen zon-
dag werd er op de manege Maria-
hoeve opnieuw een FNRS dressuur-
wedstrijd voor manegeruiters gere-
den.
Al om 09.00 uur s’ochtends werd er 
gestart met de proef op het niveau 
F3 voor beginnende ruiters. Daarna 
werd er telkens op een niveau ho-
ger gereden, om aan het einde van 
de dag af te sluiten met proef F1. De 
hoogste score van deze dag werd al 
meteen door de eerste ruiter neer-

gezet. Marit Meijer presteerde het 
om op pony Chester 227 punten 
te noteren voor haar F3 proef. La-
ter werd deze score nog dicht ge-
naderd door Marieke Polman. Zij 
behaalde 226 punten voor haar F5 
proef op pony Quinsy.
Het was wederom een sportieve en 
spannende wedstrijd, waarbij veel 
supporters van de ruiters kwamen 
kijken. Kortom weer gezellige dag 
bij Manege Mariahoeve.
Foto: sportinbeeld.com

Roeien op de Botshol met 
de Scharrelkids
De Ronde Venen - Onder de naam 
Scharrelkids biedt IVN De Ronde 
Venen & Uithoorn vier keer per jaar 
een excursie aan voor kinderen van 
8-12 jaar. Op 27 juni gaat de excur-
sie naar de Botshol. Daar liggen een 
aantal roeiboten op ons te wachten. 
Sterke scharrelkids zullen zelf ook 
moeten roeien. We varen door kre-
ken, tussen de waterplanten. Langs 
de oevers tussen het riet, zien we 
planten met mooie namen waarover 
we leuke dingen kunnen vertellen; 
valeriaan, galigaan, bitterzoet, wa-
termunt enz. Misschien zien we ook 
libellen en waterjuffers en horen we 
de rietzanger. We leggen aan bij een 
eilandje en eventueel kunnen we 

daar zwemmen. Als dit alles je wel 
wat lijkt, meld je dan aan.
We vertrekken om 14.00 uur bij bo-
tenverhuur Verweij, Botshol 14 Ab-
coude. Om 16.00 uur kunnen ou-
ders hun kinderen daar weer opha-
len. Neem eventueel zwemkleding 
en een handdoek mee. De excursie 
is voor IVN-gezinsleden gratis. Niet-
leden betalen 2.50 euro. Graag aan-
melden vóór 23 juni, per e-mail bij: 
pbetlem@casema.nl Informatie bij 
Gerda Veth, 0297-263656. Voor de 
routebeschrijving naar het vertrek-
punt, zie onderstaande link: www.
ivn.nl/afdeling/de-ronde-venen-uit-
hoorn/activiteiten/scharrelkids-roei-
en-op-botshol.

Geslaagde eerste editie van de Venencup
Vinkeveen - Afgelopen weekend 
werd bij Hertha de eerste editie ge-
houden van de eerste editie van de 
Venencup. De Mini’s en eerstejaars 
F groepen trapten om 9.00u af voor 
hun toernooi. Het zou de voorbode 
worden van vele spannende wed-
strijden tussen teams vanaf de mi-
ni’s (5-jarigen) tot en met de twee-

dejaars E spelers (de 11-jarige tie-
ners). Het was de toernooicommis-
sie gelukt een deelnemersveld sa-
men te stellen van alle omliggen-
de verenigingen; Abcoude, Argon, 
CSW, De Vecht, HSV ’69 en uiter-
aard Hertha zelf. Een mooie mix die 
de naam Venencup eer aan deed. 
Een paar ‘last minute’ afzeggingen 

dreigde roet in het eten te gooien, 
maar gelukkig waren ’s Graveland, 
Huizen en SCW nog bereid teams af 
te vaardigen. Klasse! 
In de kantine waren vrijwilligers 
al vanaf 8.00 uur paraat en zorg-
den de gehele dag voor een ´vet-
te hap´ en een frisje. De compensa-
tie in de vorm van de noodzakelijke 

vitamientjes werd verzorgd door de 
Firma Ruizendaal die gratis fruit ter 
beschikking stelde. 
Er zouden deze dag maar liefst 47 
teams aantreden, maar doordat de 
teams over drie tijdsvakken wa-
ren verdeeld, was het de hele dag 
door gezellig druk. Op twee vel-
den werd er gestreden om de be-
ker voor de eerste plaats en uiter-
aard de eer. Vaak lag het dicht bij 
elkaar en soms was er een afgete-
kende winnaar. Vermeldenswaar-
dig zijn bijvoorbeeld Argon F3. Na 
een 2-0 achterstand in hun eerste 
wedstrijd tegen Hertha F3, wonnen 
ze nog met 2-3, om daarna door te 
stomen naar de winst in hun poule. 
Ook een speciale vermelding krij-
gen Hertha F1 en Argon F2 die el-
kaar in een zeer spannende fina-
le op 0-0 hielden en waarbij in een 
zinderende penaltyserie uiteinde-
lijk Hertha F1 er met de beker van-
door ging. En wat te denken van de 
zeer getalenteerde keeper van CSW 
E1? Keer op keer hield hij zijn doel 
schoon met fantastische reddingen. 
Er viel dus genoeg te genieten deze 
dag. Uiteindelijk verlieten alle spe-
lers het sportpark met een teamfo-
to onder de arm. Hopelijk zien we 
de meeste spelers volgend jaar te-
rug bij de tweede editie van de Ve-
nencup!

Sander jeugdclubkampioen 
bij de Veenshuttles
De Ronde Venen - Na een span-
nende donderdagavond bij on-
ze badmintonvereniging Veenshut-
tle bleven er nog 4 jongens over 
uit de verschillende poules die gin-
gen strijden voor het clubkampi-
oenschap 2015. De finale werd ge-
speeld tussen David en Sander. 

Hoewel David erg veel tegenstand 
bood moest hij zijn meerdere erken-
nen in Sander, die met allerlei ver-
rassende sprongen de finale won, 
met het geringe puntenverschil van 
slechts 2 punten.
Sander is onze nieuwe clubkampi-
oen in de jeugd! 

Verbluffende resultaten 
GVM tijdens turnfinale!
Mijdrecht - Op zaterdag 13 juni 
werd in Amsterdam de Turn Finale 
van Divisie 6 en D3 gehouden. In dit 
niveau waren maar liefst 4 turnsters 
van GVM’79 door! Iris Koppenol en 
Merel ten Haaf mochten aantreden 
in de regio kampioenschap divisie  
6. Een beetje onwennig begonnen 
ze met de brug. Tijdens het intur-
nen ging het best goed, maar in de 
wedstrijd, gleed Iris’ haar hand bijna 
weg. Gelukkig kon ze zich herpak-
ken en met een extra zwaai, weet ze 
haar oefening toch te eindigen met 
een hele mooie salto. Merel had iets 
meer moeite met haar oefening, 
maar ze weet door op te hurken net 
te blijven zitten en toch haar oefe-
ning tot een goed einde te brengen.
De balk volgt, niet het meest favo-
riete onderdeel van beiden. Maar 
Iris heeft de smaak te pakken en 
gaat er vol voor. De grootste hob-
bels zijn genomen. Op vloer turnen 
Iris en Merel een mooie constante 
oefening. Iris behaalt hiermee een 
2e plaats en Merel 17e. Dan is het 
de beurt aan Lisa Snoek en Tara de 

Jong bij de Pupillen 2, niveau D3. 
Zij mogen beginnen bij sprong en 
dat gaat erg goed. Met een mooie 
handstand platval weet Lisa een 6e 
plaats te behalen! Tara weet haar 
benen goed te spannen en dat le-
vert ook haar een mooie sprong 
op. Op naar de brug. Lisa turnt een 
mooie oefening en perst er op het 
einde een mooie hoekhang uit, dat 
haar extra punten oplevert! Op de 
brug heeft Tara hard geoefend en 
dat is te zien. De zwaaien zijn ho-
ger en de benen veel beter gestrekt.  
Goed gedaan! Bij het inturnen op de 
balk zijn de zenuwen nog niet hele-
maal weg. Maar er is geen tijd om 
daar lang over na te denken. Dus de 
knop gaat om. Lisa gaat ervoor en 
turnt een goede oefening, maar het 
loopt niet zo lekker als ze had ge-
hoopt. Toch goed gedaan hoor, be-
halve het tikje op de grond met de 
koprol, niet gevallen! Tara turnt ook 
een mooie oefening en eindigt dit 
keer met een overslag van de balk. 
Het levert haar uiteindelijk de 14e 
plaats op!
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