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Regio - De zomer komt eraan! 
Met mooi weer horen wij van 
Mantelzorg & Meer nog vaker 
van chronisch zieken of men-
sen met een beperking: “Ik zou 
zo graag even lekker naar bui-
ten gaan.” Bent u iemand die 
graag wandelt, fi etst, winkelt, 
of gewoon lekker in het park 
zit? Wilt u een keer per week 
of twee weken een paar uurtjes 
samen met een chronisch zieke 
of iemand met een beperking 
op pad? U doet hem of haar en 
zijn of haar mantelzorger een 
groot plezier. Onze Coördinator 
Vrijwilligers maakt graag kennis 
met u. Samen bespreekt u wat 
u wilt en wie het best bij u past. 
Wij bieden u training, professio-
nele begeleiding en reiskosten-
vergoeding. Voor informatie en 
aanmelden kunt u contact op-
nemen met Mantelzorg & Meer, 
020-3335353, via e-mail info@
mantelzorgenmeer.nl of bezoek 
www.mantelzorgenmeer.nl.
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Wij zijn met spoed op zoek naar een serieuze

Uithoorn: Omg. Vogellaan, Faunalaan (360 kranten) 
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Regio - Het college van B en W van 
De Ronde Venen heeft via het indie-
nen van een zienswijze offi cieel be-
zwaar gemaakt tegen het onlangs 
door de gemeente Uithoorn ge-
presenteerde nieuwe plan voor het 
centrum van die gemeente. Het col-
lege is ‘zeer teleurgesteld’ dat Uit-
hoorn geen rekening heeft gehou-
den met eerder door De Ronde Ve-
nen geuite bezwaren. Wat het col-
lege betreft is het nu door Uithoorn 
gepresenteerde plan een verslech-
tering in vergelijking met hetgeen 
eerder naar buiten is gebracht. 

De verslechtering betreft de afwik-
keling en doorstroming van het lo-
kale verkeer tussen Uithoorn en De 
Ronde Venen dat gebruik maakt van 
de Prinses Irenebrug. In de plannen 
van Uithoorn wordt de brug één-
richtingsverkeer en is alleen nog ge-

motoriseerd verkeer mogelijk vanuit 
De Ronde Venen naar Uithoorn. In-
woners van bijvoorbeeld Amstel-
hoek of De Hoef, die gebruikmaken 
van winkels en scholen in Uithoorn, 
moeten met hun auto via de nieuwe 
N201 en het aquaduct terugrijden 
naar hun dorp, een omweg van en-
kele kilometers. Het college van De 
Ronde Venen vindt dit ‘een aanmer-
kelijke verslechtering’ ten opzichte 
van de plannen die er eerst lagen.
Ook tegen de aanvankelijke plan-
nen, die nog niet uitgingen van 
eenrichtingsverkeer, heeft De Ron-
de Venen bezwaar gemaakt. Die 
bezwaren gelden nog steeds. Onder 
meer omdat die plannen landbouw-
verkeer via de Prinses Irenebrug on-
mogelijk maken. Dat zal kilometers 
moeten omrijden en van de brug bij 
Vrouwenakker gebruik moeten ma-
ken als zij de Amstel wil oversteken. 

Strijdig met gemaakte afspraken
Het college van De Ronde Venen 
dringt er bij Uithoorn op aan zich te 
houden aan de afspraken die in het 
verleden zijn gemaakt. Bij de om-
legging van de N201 is door de be-
trokken gemeenten, waaronder Uit-
hoorn, De Ronde Venen en de pro-
vincie Noord-Holland, afgesproken 
dat bestemmingsverkeer en enig 
doorgaand verkeer van de Prin-
ses Irenebrug gebruik moet kun-
nen blijven maken. Mede op basis 
van die afspraken is de nieuwe ver-
keerssituatie in Amstelhoek inge-
richt. Het college van De Ronde Ve-
nen laat weten dat als Uithoorn de 
plannen niet aanpast, de eerder op-
gestarte geschillenprocedure – die 
in overleg met Uithoorn is stilgelegd 
– weer door De Ronde Venen wordt 
opgestart en de kwestie wordt voor-
gelegd aan de rechter.

De Ronde Venen ‘teleurgesteld’ 
over centrumplan Uithoorn

Op de kruising bij de Piet Heinlaan in Amstelhoek hebben fi etsers voorrang. 
Op de nieuw aangelegde rotonde achter het benzinestation niet!

Fietsers opgelet bij nieuwe 
rotonde Amstelhoek!

Uithoorn - Op woensdag 14 juni 
hebben we genoten van een prach-
tige buitenspeeldag. Wethouder Ria 
Zijlstra opende deze Buitenspeel-
dag door samen met haar zoon Go-
vert (de organisator) over de storm-
baan te gaan gevolgd door een grote 
groep enthousiaste en vrolijke kin-
deren. Aansluitend verspreide de 
kinderen zich over allerlei leuke on-
derdelen. Waaronder bamboestie-

ken, zandkastelen bouwen, capoei-
ra, fi etsjesrace en nog veel meer. Het 
was een prachtige middag waar zo’n 
200 kinderen en ouders genoten 
hebben van buitenspelen. We willen 
iedereen bedanken voor hun komst 
en de stagiaires voor hun hulpen en-
thousiasme! Houd de website van Vi-
det in de gaten voor nog meer leuke 
buitenspeelactiviteiten in de zomer-
vakantie. www.videt-uithoorn.nl 

Prachtige buitenspeldag

Uithoorn - Door de (sportieve) in-
zet van de Behandelgroep van Het 
Hoge Heem tijdens de 6 km lan-
ge Sponsorloop Mudmasters is er 
veel geld opgehaald. Maar liefst 
858,10 euro! Dit bedrag is inmid-
dels verdubbeld door het Premie-
plan van het Nationaal Ouderen-
fonds. De symbolische cheque af-
gelopen week werd uitgereikt door 
de heer Stalenhoef, ambassadeur 
van het Nationaal Ouderenfonds. In 

totaal is het bedrag van 1.716,20 eu-
ro beschikbaar voor snoezelmateri-
alen voor het welzijn van de bewo-
ners met dementie op kleinschalig 
wonen van Het Hoge Heem. Snoe-
zelen is een benaderingswijze door 
middel van actieve prikkeling van de 
zintuigen (voelen, zien, horen, rui-
ken, proeven). Bij Het Hoge Heem 
was het effect van dit soort midde-
len al bekend, maar ontbrak het aan 
een diversiteit aan producten.

Ouderen Het Hoge Heem 
blij met snoezelmaterialen

Uithoorn - Tijdens de commissie-
vergadering van donderdag 15 ju-
ni werd door raadslid Sjaak Verhaar 
(GB) vragen gesteld over de com-
motie die is ontstaan bij het presen-
teren van een plan om in het park 
achter sporthal De Scheg een multi-
functioneel sportveld aan te leggen 
dat ook na regenbuien bespeelbaar 
blijft. (Zie in deze krant van 7 ju-
ni). Dit in tegenstelling tot wat er nu 
ligt: gras en grond wat een modder-
poel oplevert. Er zijn voorstanders, 
maar tegenstanders onder de om-
wonenden laten meer van zich ho-
ren. Wethouder Ria Zijlstra gaf een 
toelichting op de stand van zaken. 

Ook Elfriede Henraat (DUS!) sloot 
zich hierbij aan en vroeg hoe het 
nu verder gaat met het proces. “Het 
plan is in 2015 ontstaan op initiatief 
van het toenmalige ’t Startnest. Dat 
kreeg van ouders en kinderen veel 
signalen dat men naast de sporthal 
in het park zo’n leuk speelveldje had 
in de Groen-Rode Scheg, maar als 
het regent kunnen we niet spelen. 
Het was dus niet de vraag dat men 
een multifunctioneel speelveld wil 
en waar zullen we dat eens doen, 
maar meer uit praktische overwe-
gingen,” aldus Zijlstra. “Hoe kunnen 
we het zo inrichten dat we er vaker 
gebruik van kunnen maken. ’t Start-

nest heeft het aan Videt voorgelegd. 
Die heeft het opgepakt en aan ou-
ders en kinderen van ’t Startnest en 
de Vuurvogel gevraagd en gepeild 
of er draagvlak voor is om er iets 
mee te doen en de kwaliteit te ver-
beteren. En wat zou het dan moeten 
zijn? Binnen de Groen-Rode Scheg 
zijn ook bijna 80 personen gevraagd 
die er rondliepen wat zij ervan von-
den. Helaas zijn de omwonenden er 
niet bij betrokken geweest, iets wat 
wel had gemoeten. Het is dus een 
summiere peiling van het draagvlak 
geweest.” 

Vervolg elders in deze krant.

College vóór aanleg multifunctioneel 
speelveld bij De Scheg

Amstelhoek - De nieuwe rotonde 
bij Amstelhoek biedt voor het gemo-
toriseerde verkeer dan wel voordelen 
door een snellere afwikkeling van het 
verkeer richting De Hoef en in omge-
keerde richting de N201 (niet zo zeer 
richting Uithoorn/Prinses Irenebrug), 
voor fi etsers is het veel meer oplet-
ten geblazen. Dat komt omdat de ro-
tonde net op de grens ligt van de be-
bouwde kom en het buitengebied. In 
dit geval verwarrend voor veel fi et-
sers. Want je zou zeggen dat de ro-
tonde binnen de bebouwde kom ligt 
als men de situatie in Amstelhoek 
bekijkt. Maar dat is niet zo. Binnen 
de bebouwde kom hebben fi etsers 
weliswaar voorrang op een roton-
de, in het buitengebied echter niet! 
Dat wekt vaak veel verwarring maar 
de verkeersregels zijn nu eenmaal 
zo landelijk vastgesteld. Op de nieu-
we rotonde achter het Esso benzine-
station hebben fi etsers bij de pas-
sage van de op/afritten GEEN voor-
rang. Er staan haaientanden op het 

fi etspad. De ervaring leert dat voor-
al fi etsers komende vanaf de herin-
gerichte kruising met de Piet Hein-
laan in Amstelhoek, waar ze op het 
fi etspad wel voorrang hebben, lek-
ker aanzetten om hun weg te vervol-
gen en denken vaak bij de rotonde 
ook te kunnen doorgaan. Maar daar 
moeten ze ineens afremmen voor het 
autoverkeer dat de rotonde oprijdt of 
verlaat. Vooral schoolgaande kinde-
ren trekken zich er soms niets van 
aan dat ze geen voorrang hebben 
waardoor gevaarlijke situaties kun-
nen ontstaan en auto’s niet zelden 
moeten stoppen om een aanrijding 
te voorkomen. De redactie van deze 
krant heeft de nodige ervaring daar-
mee opgedaan en gelukkig is het 
steeds goed afgelopen. Maar toch. 
Een waarschuwing is op zijn plaats: 
fi etsers goed uitkijken en voorrang 
geven op de rotonde! Niet alle auto-
mobilisten zijn zo coulant om iemand 
op de fi ets voorrang te geven die dat 
onheus neemt...

Groot aantal 
auto-inbraken

Uithoorn - In de nacht van 
woensdag 14 op donderdag 15 
juni zijn tien auto-inbraken ge-
pleegd in de wijk Legmeer. In 
Brunel, Ringslang, Langs de 
Baan, Vuurlijn en Veldmuis zijn 
auto’s van de merken Toyota, 
Volkswagen, BMW, Seat en Fiat 
open gebroken. De dieven zijn 
er vandoor gegaan met airbags 
en navigatieapparatuur. Moge-
lijk zijn er getuigen. Zij worden 
verzocht contact op te nemen 
met de politie via 0900-8844.
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NATUUR 
DICHT
BIJ HUIS

Elke veertien dagen vindt u hier een column van het Instituut voor natuur-
educatie en duurzaamheid (IVN), afdeling De Ronde Venen & Uithoorn.
IVN-meldpunt natuurwaarnemingen: telefoon 0297-563183.

WWW.IVN.NL/AFDELING/DE-RONDE-VENEN-UITHOORN

Met venijnige rukken trok ze 
gras uit een vergeten bloempot 
op ons balkon. Snavels vol nest-
materiaal bracht ze hoog in een 
conifeer naast ons huis. Een co-
nifeer die een week later nog ge-
snoeid zou worden. We hebben 
haar nog toegeroepen: “Stop, 
maak je nest ergens anders”, 
maar ze luisterde niet. De hove-
niers hadden opgelet, zeiden ze, 
maar later lag er wél een ‘leeg’ 
nest in het gras. Moeder merel 
keek wat ontredderd toe van-
af een tak naast de gesnoeide 
boom. Misschien was er één ei 
verloren gegaan; niet méér, want 
de legdwang stopt direct als 
er geen nest is.  De merelman 
treurde niet lang. ‘s Avonds zong 
hij op de nok van het dak al-
weer zijn, melodieuze, weemoe-
dige lied. Moedermerel zocht 
al snel weer materiaal voor een 
nieuw nest. Zij wilde met hem 
verder. Hij had haar verleid met 
zijn zang. Zijn repertoire bevatte 
vele variaties. Die had hij aange-
leerd in de voorafgaande jaren, 
dus was hij een echte overlever. 
Waar ze hem óók op uitgekozen 
had was zijn fel oranje-gele sna-
vel. Ze wist met merelintuïtie dat 
hoe meer oránje, hoe sterker de 
man. Voor deze kleur is veel ca-
rotenoïde nodig. Dat pigment is 
ook nodig voor de afweer tegen 

ziekten. Hoe gezonder de man, 
hoe meer carotenoïde hij óver 
heeft en hoe oranjer de snavel. 
Ook de diepzwarte kleur van zijn 
verenpak wees op een fitte man. 
Zo’n man kan goed voedsel zoe-
ken en zorgt daarmee voor ster-
ke jongen, die later ook weer die 
intense kleuren zullen hebben. 
Ma merel legt snel een stuk of 
vier eieren en broedt ze in twee 
weken uit. De ouders brengen 
om beurten lekkere hapjes, eerst 
in het nest en daarna 3 weken 
op de grond of op lage takken. 
De ouders nemen elk een aan-
tal jongen onder hun hoede. Uit 
onderzoek is gebleken dat de 
jongen die door vader verzorgd 
worden een grotere overlevings-
kans hebben dan de jongen die 
aan moeders zorgen zijn toe-
vertrouwd. Moeder is namelijk 
al met de voorbereidingen voor 
een volgend legsel bezig. Mocht 
ze weer gaan broeden dan zal de 
merelman de zorg voor het hele 
gezin op zich nemen. Als hij dat 
goed doet mag hij ook vaderen 
over de toekomstige nakomelin-
gen. Maar intussen, als pa me-
rel even niet kijkt, lonkt zij stie-
kem naar de buurman; die ziet er 
ook fit uit en zingt hij niet net iets 
mooier?

Gerda Veth, IVN-natuurgids

Een episode uit het leven 
van onze merels

College vóór aanleg multifunctioneel 
speelveld bij De Scheg
Vervolg van de voorpagina.

 “Met de gegevens is men naar de 
gemeente gegaan en gevraagd wat 
kunnen we hiermee doen? Wij heb-
ben gezegd dat er binnen het speel-
beleidsplan geen geld voor was dus 
als men iets wilde doen diende men 
zelf voor de financiën zorg te dra-
gen,” vervolgt de wethouder haar 
toelichting. “Tevens hadden wij het 
plan om de omwonenden te bena-
deren maar eerst wilden wij weten 
of het kansrijk was. Want geen geld, 
geen mogelijkheden. Anders ga je 
iets oprakelen waar de een al blij 
mee wordt en de ander in het ge-
weer komt. Dat heeft best een tijd 
geduurd alvorens er iets naar bui-
ten is gekomen. Je moet dan den-
ken aan een soort Cruijff Court of 
Krajicek speelveld. Uiteindelijk heeft 
men kans gezien om 108.000 euro 

bij elkaar te krijgen. Vervolgens was 
het tijd om de buurt te informeren 
en die voelt zich overvallen. Dat kan 
ik mij voorstellen want er ligt zomaar 
ineens een plan. Er is ook contact 
geweest met Buurtbeheer met de 
vraag hoe die erin staat en die ziet 
het als een verrijking van de buurt. 
Dus de speelgelegenheid uitbreiden 
die er nu is op het bestaande veld. 
Op 31 mei waren er tijdens de in-
formatieavond zowel voor- als te-
genstanders die hun bezwaar heb-
ben kenbaar gemaakt in de vorm 
van geluids- en jeugdoverlast. Men 
is bang dat de overlast zal toene-
men als het speelveld er komt. Er 
gaan echter ook geluiden op dat het 
een goede uitwerking zal hebben. 
Het college staat nog steeds achter 
dit verhaal en zo is de stand van za-
ken nu. Wij zouden graag zien dat 
het wordt gerealiseerd,” besluit wet-

houder Zijlstra haar toelichting op 
de gestelde vragen uit de raad. Het 
idee van het speelveld past volgens 
haar in het vigerende bestemmings-
plan en het college heeft besloten 
om door te gaan. Elfriede Henraat 
had toch graag gezien dat de ge-
meente de omwonenden een brief 
zou sturen met de nodige onderbou-
wende informatie waarom het colle-
ge vóór de aanleg van het speelveld 
is. Op die manier doe je recht aan 
het idee dat de gemeente toch ook 
naar bewoners wil luisteren die hun 
bezwaar kenbaar hebben gemaakt. 
Helemaal niets doen en gewoon 
de bestemmingsplanprocedure op-
starten kan je in feite niet maken,” 
brengt Henraat in. Wethouder Zijl-
stra laat weten dat er over dit onder-
werp wel degelijk een brief naar de 
omwonenden wordt gestuurd met 
de nodige uitleg en het beleid wat 

hiermee samenhangt. Vooral als er 
jeugdoverlast is wordt daar actie op 
ondernomen. Verder zijn er regels 
voor het gebruik van het speelter-
rein. Bezwaar maken blijft mogelijk 
en het bestemmingsplan aanpassen 
is in dit geval niet nodig. De wethou-
der beloofde de raadsleden een af-
schrift van de brief aan de omwo-
nenden te overhandigen, vergezeld 
van een situatietekening. Benno van 
Dam (OU) wilde graag het draag-
vlak in de hele buurt weten, maar de 
wethouder zag een draagvlakmeting 
niet zitten. Zijlstra: ”Het college gaat 
dat niet uitvoeren. Het plan kan bo-
vendien snel gerealiseerd worden 
omdat de voorbereidingen al achter 
de rug zijn. Maar we kijken eerst wat 
er op ons afkomt nadat de brieven 
bij de bewoners in de hele buurt zijn 
bezorgd. We gaan nog niet meteen 
beginnen met de aanleg.”

Participatieproces ontsluiting Buitendijks 
beneden de maat

Uithoorn - De commissievergade-
ring Wonen en Werken op woens-
dag 14 juni stond mede in het te-
ken van de ‘ontsluiting Buitendijks’ 
waar bewoners al geruime tijd boos 
en teleurgesteld reageren op het 
door het college van Burgemees-
ter en wethouders (eenzijdig) ge-
nomen besluit de kruising Fauna-
laan/Aan de Zoom te ‘ontvlechten’. 
Anders gezegd: daar geen autover-
keer meer toe te laten in het kader 
van de veiligheid als de toekomsti-
ge Uithoornlijn – tram - daar de weg 
kruist. De bewoners moeten dan 
met hun auto een heel stuk omrij-
den als ze richting het centrum van 
Uithoorn gaan, naar de N201 wil-
len of in winkelcentrum Zijdelwaard 
hun boodschappen wensen te doen. 
Men kreeg het besluit te horen op 
de informatiebijeenkomst op 17 mei 
jl. De commotie over ‘niet gehoord’ 
worden had de media ook bereikt 
en niet in de laatste plaats een aan-
tal raadsleden dat daarover met de 
voor dit project (Uithoornlijn) ver-
antwoordelijke wethouder Marvin 
Polak in discussie ging. Namens de 
bewoners fungeerde de heer Cas-
per van Wijk als inspreker die in zijn 
betoog de zorg over de voortgang 
en de besluitvorming zonder dat de 
bewoners voldoende worden geïn-
formeerd niet onder stoelen of ban-
ken stak. Van Wijk constateerde dat 
de bewoners te vaak worden gecon-
fronteerd met allerlei mededelingen 
die geen recht doen aan het beloof-
de participatie- en communicatie-
proces. “Voor aanwonenden aan 
de toekomstige trambaan doemen 
tal van ragen op. Waarom worden 
de gedane toezeggingen om mee 
te mogen denken over de inrichting 
niet nagekomen? Waar is het on-
derzoeksrapport? Hoe is het veilig-
heidsprobleem omschreven? Wel-
ke oplossingen zijn bekeken? Wel-
ke alternatieve situaties zijn onder-
zocht? Hoe is het veiligheidsbelang 
afgewogen tegen het belang van 
de bewoners van Buitendijks?” Zo 
vroeg Van Wijk zich af in een goed 
onderbouwd betoog waarbij hij de 
onjuistheden in de ambtelijke rap-
portage feilloos fileerde en de raad 
daardoor volgens hem straks ‘blind’ 
tekent voor de expertrapportage.

Werkgroep
Wethouder Marvin Polak (Verkeer 
& Vervoer) deed nog eens omstan-
dig uit de doeken waarom het col-
lege stellig heeft gekozen voor het 
weren van autoverkeer op de krui-
sing met Aan de Zoom. Ook be-
greep hij dat de bewoners teleur-
gesteld zijn en zich overvallen heb-

ben gevoeld bij het genomen be-
sluit. “Bij de planuitwerkingsfase 
van de Uithoornlijn zijn nieuwe in-
zichten naar voren gekomen over 
veiligheid,” zo zei hij. “Alle experts 
van diverse disciplines zijn van me-
ning dat het weghalen van het au-
toverkeer op de kruising de veilig-
heid ten goede zal komen. Mede om 
die reden houdt het college vast aan 
het genomen besluit.” Niettemin wil 
hij toch graag met de aanwonen-
den verder in het participatietra-
ject om hen te betrekken bij de na-
dere uitwerking en inrichting. Daar-
toe is een werkgroep opgericht om 
de inrichting van de omgeving van 
de halte Aan de Zoom gezamenlijk 
te optimaliseren. Ter ondersteuning 
van zijn woorden had hij de heer Ed-
mar Steneker, werkzaam bij bureau 
Arcadis en omgevingsmanager van 
de Projectgroep Uithoornlijn, ge-
vraagd tijdens een presentatie uit-
leg te geven over wat de komende 
maanden aan invulling van de de-
tails nog staat te gebeuren. Omwo-
nenden kunnen in het participatie-
traject daarop inspelen met hun vi-
sies en wensen. Overigens blijken 
veel bewoners langs het tracé de 
geplande fietsoversteekplaats bij de 
Wederik niet te zien zitten. Men ver-
wacht veel onnodige overlast en bo-
vendien kunnen er langs de lijn daar 
dan geen hoge zichtschermen wor-
den geplaatst.

Slagbomen
Op 29 mei was er een tweede bij-
eenkomst gepland voor 900 bewo-
ners van wie er ongeveer honderd 
belangstelling toonden. Onderwer-
pen om over te praten waren on-
der andere het fietsen stallen en de 
uitvoering van de zicht- en geluids-
schermen. Op 1 juni heeft de Stuur-

groep Uithoornlijn ingestemd met 
het voorstel van zowel de raad als 
de omwonenden om op de kruising 
Aan de Zoom slagbomen te plaat-
sen voor een nog betere beveiliging 
als de tram de kruising de halte pas-
seert. De raad werd verder geïnfor-
meerd over het ontwerp bestem-
mingsplan dat men nog voor deze 
zomer ter inzage had gepland. Maar 
omdat er meer tijd nodig is om zo-
veel mogelijk resultaten uit de ge-
zamenlijke uitwerkingen met om-
wonenden te kunnen meenemen, 
wordt dit na de zomervakantie. De 
uiteindelijke besluitvorming door de 
raad wordt in februari volgend jaar 
verwacht. Dit staat vermeld in het 
bericht aan de raad van 7 juni jl.

Mailbox vol klachten
Waar de informatie van de wethou-
der en Edmar Steneker zeker nuttig 
was ging het de meeste commissie-
leden toch over het gevoerde par-
ticipatietraject en de communicatie 
naar de omwonenden. Frans Boon-
man (OU) vroeg zich af of de bewo-
ners niet vooraf even de medede-
ling hadden kunnen krijgen over de 
veranderde inzichten en dat daar-
uit door het college een standpunt 
was ingenomen. “Er gaat steeds een 
schilletje van de aardappel af. Waar 
mogen de bewoners nog over mee-
praten?” Aldus Boonman. Jordy Kei-
mes (CDA) ging er ook op in en zei 
net zoals die bij Boonman een mail-
box vol te hebben met klachten van 
bewoners over het participatietra-
ject en hoe dat verloopt met de ge-
meente. Keimes zei teleurgesteld 
te zijn over dit zoveelste bewijs van 
slechte communicatie, zoals dat bij 
veel projecten binnen de gemeente 
het geval is. “Zou u zich niet eens 
beter kunnen richten op de kwali-

teit van de communicatie en de on-
derwerpen bij de uitnodiging dan de 
kwantiteit,” droeg Keimes aan. Hij 
vroeg zich af wat het college voor 
aanpassingen in petto had om te 
bewerkstelligen dat de mensen be-
trokken blijven en niet afhaken om-
dat er toch niet naar hen wordt ge-
luisterd. “Wie weet draagt men 
bruikbare ideeën aan waar anderen 
overheen kijken.” merkte Keimes 
nog op. Ferry Hoekstra (GB) vroeg 
met welke insteek de informatie-
avond is georganiseerd als toch 
wordt gesuggereerd dat er al veel 
wensen en eisen van de omwonen-
den bij de plannen zijn ingewilligd. 
Elfriede Henraat (DUS!) wilde weten 
wat er op de betreffende informatie-
avond aan de bewoners is uitgelegd 
en hoe zij bij de besluitvorming van 
het college zijn betrokken. 

Kort door de bocht
Andere vragen van commissiele-
den gingen over de vraag of er in-
derdaad alternatieven zijn aan-
gedragen voor een andere vorm 
van ontsluiting. Wethouder Polak 
gaf zo goed mogelijk antwoord op 
de vragen. Hij stelde dat het par-
ticipatietraject zoals dit is uitge-
voerd het meest uitgebreide is wat 
de gemeente ooit heeft onderno-
men. “Toegegeven, veel zaken wa-
ren en zijn nieuw voor ons waar-
door we wel eens een klein steekje 
hebben laten vallen. Wij zijn uitge-
breid met de dichtbij omwonenden 
in gesprek geweest. Maar er vol-
gen nog veel zaken over de uitwer-
king van de detaillering waarover 
wij in gesprek met hen gaan.” Boon-
man merkte op dat er verwachtin-
gen zijn geschapen bij de bewoners 
die anders uitpakken waardoor het 
participatietraject niet lekker loopt. 
Hoekstra vulde aan dat de wethou-
der met het veiligheidsrapport in de 
hand om geen autoverkeer op de 
kruising meer toe te staan best bij 
omwonenden had mogen informe-
ren wat zij ervan dachten en of zij 
wellicht alternatieven konden aan-
dragen. Hij vond het eenzijdig ge-
nomen besluit wel erg kort door de 
bocht. Polak gaf aan dat tijdens de 
informatieavond aan de aanwezi-
gen uitleg is gegeven dat het col-
lege heeft gekozen voor een veili-
ge kruising en dat zij dat besluit als 
zo zwaar wegend hebben ervaren 
dat B&W heeft besloten af te zien 
van participatie met de aanwonen-
den. Maar mochten die met een al-
ternatief komen wat eveneens vol-
doet aan de gestelde veiligheidsei-
sen, wordt die mogelijkheid open 
gehouden. Stof en reden genoeg 
om het onderwerp op de agenda te 
plaatsen voor het politiek debat op 
de eerstvolgende raadsvergadering. 
Die is op 29 juni a.s. en krijgen we 
een herhaling van zetten.

NISSAN QASHQAI

NU € 5.000 
VOORDEEL*
NU € 5.000 
VOORDEEL*

*Vraag naar de exacte voorwaarden. Nissan QASHQAI:  3,8-6,0 l/100km  99 tot 138 gr/km.

Nissan Nieuwendijk                
Zijdelweg 53, 1421 TC Uithoorn, Tel.: (0297) 56 30 44, nissan-nieuwendijk.nl        

Het Crossover Festival bij 
Renault Nieuwendijk
Uithoorn - T/m 25 juni kunt u ken-
nis maken met de nieuwe Renault 
Captur en de nieuwe Renault Ko-
leos tijdens het Crossover Festival 
bij Renault Nieuwendijk. Tijdens het 
Crossover Festival heeft Nieuwen-
dijk exclusieve aanbiedingen voor 
wie de nieuwe Renault Captur, de 
nieuwe Koleos of de Kadjar koopt 
of least.

Nieuwe Renault Captur en Ko-
leos
‘Ontdek de nieuwe Renault Cap-
tur met opvallende nieuwe details, 
zoals de C-shape LED-dagrijver-
lichting en vernieuwde wielen, ver-
telt Nieuwendijk. ‘Verbaas je vervol-
gens over de hoge zit en krachti-
ge lijnen van deze stoere crossover’. 
De nieuwe Koleos trekt ieders aan-
dacht met o.a. zijn atletisch profiel, 

robuuste voorkant en full LED ver-
lichting. 

Groot voordeel op de nieuwe 
Renault Captur en Kadjar
‘We bieden ter introductie van beide 
modellen een upgrade naar een au-
tomatische versnellingsbak cadeau 
op de Captur en op de Kadjar. Maakt 
u geen gebruik van de automaat-up-
grade, dan kunt u profiteren van ex-
tra hoge orderpremies oplopend tot 
wel 2.500,- euro op de nieuwe Ko-
leos’. ‘Daarnaast ontvangt u op ver-
schillende uitvoeringen van de nieu-
we Captur en Kadjar nog steeds het 
Easy Life Pack t.w.v. 495,- euro ca-
deau. Met innovaties zoals parkeer-
sensoren voor en achter, achteruit-
rijcamera, Easy Park Assist en Blind 
Spot Warning maakt Renault uw le-
ven een stuk makkelijker!’ 
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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 Zijdelwaard-
plein 81 Uithoorn, tel. 0297-562851
Apotheek Boogaard Amstelplein 
27 Uithoorn, tel. 0297-566886

DIERENHULP
Dierenambulance, 
tel: 06-53315557.

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

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

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

PSYCHOLOGISCHE 
HULPVERLENING
Eerstelijnspraktijk voor
Psychologische Zorg
Mw. drs. FMP van Dijk, 
Aanmelding: 088-5808000
De Stroom, praktijk voor 
psychotherapie en coaching 
Mw. M. Eringa, 
Integraal Therapeut 
0297-267960, www.destroom.info
ELIAGG Uithoorn
Psychotherapeut Dr. R.J. Filius
Ondernemingsweg 230, 
1422 DZ Uithoorn, 0297-569544
www.eliagguithoorn.nl
Psychologen Uithoorn
Praktijk Van ‘t Hoff, 06-51994830
Biedt behandelingen aan 
kinderen, jongeren, volwassenen,
ouders en gezinnen
Praktijk Klerks, 06-40418725
GZ-psycholoog BIG. Behandel-
aanbod o.a. CGT, EMDR, ACT,
mindfulness, muziektherapie 
Pr. Margrietlaan 86c Uithoorn,  
www.psychologen-uithoorn.nl

INFORMATIEF

Kantooradres:
Anselmusstraat 19
3641 AM Mijdrecht
Tel. 0297-581698
Mobiel 06-53847419

Aanleveren van advertentie:
Dinsdag voor 10.00 uur
verkoopuithoorn@meerbode.nl
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Nel van der Pol
Kees Jan Koedam

Advertentie-tarieven:
op aanvraag

Aanleveren van kopij:
Maandag voor 15.00 uur
redactieuithoorn@meerbode.nl
Maximum aantal woorden: 300

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

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

130e jaargang

OPLAGE: 14.900

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

Let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op attent, 
dat door ons in deze krant geproduceerd 
advertentie-, foto-, en/of tekstmate-
riaal niet beschikbaar wordt gesteld 
aan derden. Dus ook niet per e-mail, 
fotokopie of anderszins zonder uitdruk-
kelijke, schriftelijke toestemming van 
de uitgever!
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Weekagenda Vita Amstelland
Bilderdijkhof 1 Uithoorn, tel. 0297-567209, 

www.vita-amstelland.nl

Aangeklede modeshow met 
bingo en erwtensoep
Vrijdag 23 Juni is er een mode-
show en verkoop van H en A mo-
de. De kaartjes zijn te koop in het 
wijksteunpunt voor €2 euro. Dit is 
inclusief een kopje koffie/ thee, 
een glaasje prosecco en een har-
tig hapje. Overige consumpties 
zijn voor uw eigen rekening. De 
zaal is om 13.30 uur open. De dag 
zal eindigen om 15:30 uur 

Wol gevraagd
De dames van de babbel – en 
breiclub hebben zowel thuis als 
op maandagmorgen hard ge-
werkt en de voorraad wol slinkt. 
Heeft u nog restjes liggen, dan 

bent u bij ons aan het juiste 
adres.

Boeken gevraagd: 
Wij zoeken voor onze boekenkast 
nog leuke leesboeken die goed in 
staat zijn. Heeft u thuis nog leuke 
leesboeken die goed in staat zijn, 
dat deze verkocht kunnen wor-
den. Dan bent u bij ons aan het 
juiste adres.  

Expositie in de maand juni
Mevrouw van der Bijl exposeert 
haar schilderijen, meeste acryl, 
aquarellen en enkele in pastel.
De bilderdijkhof is de gehele 
week open om de kunstwerken 
te komen bekijken.

Buitenconcertje Tavenu
De Kwakel - Op dinsdag 27 juni 
2017 geeft het Orkest van De Kwa-
kel een concertje ter afsluiting van 
het seizoen. Bij goed weer zal het 
orkest buiten voor het dorpshuis 
muziek maken. Mocht het slecht 
weer zijn, dan wordt het concertje in 
de grote zaal van het dorpshuis ge-
geven. In verband met het 90-jarig 
bestaan van Tavenu zal het orkest 

op 11 november deelnemen aan 
het concertconcours in Zaandam. 
De concourswerken, Astro Suite en 
Pastoral Pictures kunt u op 27 juni 
alvast beluisteren. U bent op dins-
dag 27 juni om 20:00 uur welkom 
om het concertje bij te wonen bij of 
in dorpshuis De Quakel, Kerklaan 
16 in De Kwakel. Er wordt geen en-
tree geheven.

Statische elektriciteit
Workshop Mad Science
Uithoorn – Heb jij wel eens een 
schok gekregen zonder dat er een 
elektrisch apparaat of stopcontact 
in de buurt was? Dan was je sta-
tisch geladen. In deze workshop 
ga je experimenteren met statische 
elektriciteit die ontstaat door wrij-
ving. Hiervoor maak je gebruik van 
hele normale huis-tuin-en-keuken-
materiaal. Maar ook met een heu-
se Van De Graaff generator; wiens 
kapsel kunnen we met statische la-
ding veranderen in dat van Albert 
Einstein? Ook slaat de professor van 
Mad Science een bruggetje richting 

geleiders, isolatoren en stroomkrin-
gen en leer je hoe een elektronen-
stroom er voor zorgt dat alle appa-
raten die wij dagelijks gebruiken 
hun werk kunnen doen. De Work-
shop Mad Science, statische elek-
triciteit is op zaterdag 24 juni van 
15.30 tot 16.30 uur in bibliotheek 
Uithoorn. Geschikt voor jongens en 
meisjes in de leeftijd van 6 t/m 12 
jaar. Deelname kost 7,50 euro voor 
bibliotheekleden en 10,- euro voor 
niet-leden. Let op: om iedereen alles 
zelf te laten doen is het aantal plaat-
sen beperkt. Wees er dus snel bij. 

Kraamspullen weggooien is zo zonde!

Nu ook inzamelpunt in 
Uithoorn
Uithoorn - Kraamverbanden, ste-
riele navelklemmen, luiertape, alco-
hol etc. Stichting Baby Hope weet er 
wel raad mee. Door vele vrijwilligers 
worden de materialen ingezameld. 
In veel gezinnen met jonge kinderen 
staat de doos van de ziektekosten-
verzekering nog in de kast of op zol-
der, gevuld met de restanten van het 
kraampakket. Veel mensen bevallen 
in het ziekenhuis en gebruiken het 
pakket maar ten dele. Ook bij een 
thuisbevalling zijn niet altijd alle ma-
terialen nodig. Stichting Baby Hope 
is opgericht met het idee dat deze 
materialen een betere bestemming 
dan de prullenbak verdienen. In Ne-
derland is de gezondheidszorg goed 
geregeld maar in landen als Benin, 
Ghana en Kameroen maar ook in 

Suriname, Hongarije, Roemenie en 
Albanië is de situatie waarin vrou-
wen moeten bevallen vaak schrij-
nend te noemen.De materialen, voor 
zover aanwezig, zijn beperkt en vaak 
in slechte conditie. Het aantal sterf-
gevallen onder pasgeborenen en 
kraamvrouwen is mede daardoor 
in deze landen hoog. Stichting Ba-
by Hope werkt daar aan mee door 
navelklemmen, verbanden, onder-
leggers, zeep, handschoenen en an-
der materiaal in te zamelen en aan 
deze landen ter beschikking te stel-
len. Waar kan men in Uithoorn inle-
veren? Als u materialen beschikbaar 
heeft meld u dit dan per mail aan: 
jokebezuijen@hotmail.com (graag 
bij onderwerp: “Baby Hope” vermel-
den).

Elfjarige Fenna 
Kinderhoofdrol naast 
musicalsterren 
Uithoorn - Fenna (11 jaar) is op 25 
juni te zien in “Tien in de Lucht”; 
de eindvoorstelling van de Telekids 
Musicalschool & RTL Talent Acade-
my. Alle leerlingen van alle vestigin-
gen van de musicalschool staan ie-
der jaar in een grote eindvoorstel-
ling op het podium naast beken-
de musicalsterren. Voor Fenna is 
het dit jaar extra bijzonder, want zij 
heeft 1 van de kinderhoofdrollen te 
pakken en is dus vlak naast o.a. Ro-
ben Mitchell, Sanne Maas en Dani-
el van Klaveren te zien in het the-
ater! Bij de musicalschool krijgen 
de kinderen en jongeren in hun ei-
gen leeftijdscategorie iedere week 
les in zingen, dansen en acteren. 
In de tweede helft van het school-
jaar wordt er toegewerkt naar de 
grote Eindvoorstelling in het the-
ater. Hierin komen alle leerlingen, 
van alle vestigingen van de school 
uit het hele land, samen in het the-
ater om te beleven hoe het is om 
in een grote musicalproductie te 
staan. Om dit te bereiken wordt er 
iedere week hard gewerkt, waar-

bij plezier en persoonlijke ontwik-
keling voorop staan. De echte thea-
terbeleving van de leerlingen wordt 
compleet gemaakt doordat ze ieder 
jaar door volwassen musicalsterren 
van tegenspel worden voorzien. De-
ze spelers verzorgen als het ware de 
rode draad die het hele stuk met al-
le aparte groepen uit het land teza-
men brengt tot 1 verhaal. 

Fenna in de rol van Chaar 
Er zijn een aantal leerlingen die de 
kinderhoofdrollen spelen en dus 
heel direct samen acteren met de 
musicalsterren. Ze zijn van gro-
te waarde voor het verhaal. Fenna 
uit Uithoorn is 1 van die gelukki-
gen, want zij zal te zien zijn in de rol 
van Chaar “Chaar is een gans. Hij is 
heel druk en houdt van grapjes ma-
ken’, aldus Fenna. Ze heeft auditie 
gedaan voor deze rol, net zoals ve-
le andere leerlingen van de Telekids 
Musicalschool TopClub. Dat is een 
selectiegroep binnen de school die 
op 3 plaatsen in Nederland te vin-
den is. Fenna: “Ik leer elke TopClub 
les weer iets nieuws en blijf uitge-
daagd worden het beste van mezelf 
te geven’. 

In de buurt 
De Telekids Musicalschool/RTL Ta-
lent Academy streeft ernaar om 
overal in Nederland iedereen de 
kans te geven om van zingen, dan-
sen en acteren te genieten. Er is ook 
een leslocatie in Amstelveen, ook 
deze leerlingen zijn te zien in de 
voorstelling. Dit wordt allemaal ge-
regeld vanuit het hoofdkantoor; zie 
de website voor meer informatie en 
inschrijven. In juli en september zijn 
er proeflesmogelijkheden. 

Bingo Festijn in Het Hoge 
Heem
Uithoorn - Zaterdag 17 juni is er 
voor het derde achtereenvolgende 
jaar een waar Bingofestijn georga-
niseerd door een vriendengroep uit 
de Kwakel. De bijzonder enthousi-
aste bewoners van het Hoge Heem 
werden getrakteerd op twee vol-
le ronden Bingo en een borrel met 
een lekker hapje tussendoor. Er za-
ten oude bekenden, maar ook een 
paar nieuwelingen in de volle zaal. 
Om half drie zat de zaal helemaal 
vol en kon de bingo van start gaan. 
Maar voor dat er een balletje was 
gedraaid kreeg iedere deelnemer 
al een zeer mooie tas van het merk 
Gerry Weber. Na ongeveer twin-
tig minuten was de eerste bingo 
een feit, altijd een moeilijk moment 
want met wat voor een prijs loopt de 
winnaar weg? Is het de felbegeer-
de deurmat of zijn het de planten 
en bloemen die er in ruime hoeveel-
heid aanwezig waren? Maar niets 

van dit alles, het werd een heerlijke 
fles advocaat, die mee naar de ka-
mer van de bewoner ging. Daarna 
duurde het niet lang voordat ieder-
een zijn bingokaart vol had en een 
keuze mocht maken uit de overvolle 
prijzentafel. In de pauze was er een 
muzikaal optreden van het duo, een 
ander kopje thee, met oude meezin-
gers en er werd ook nog een kleine 
polonaise gelopen. Dat werd door 
de bewoners erg gewaardeerd, en 
onder het genot van een drankje 
en een oud Hollands slaatje zat de 
stemming er goed in. Voor de twee-
de ronde stond de prijzentafel weer 
overvol, zodat nu ook weer elke be-
woner met een volle bingokaart een 
ruime keuze had. Om vijf uur waren 
alle prijzen verdeeld en keerden de 
tevreden bewoners terug naar hun 
kamer om nog lang na te genieten 
van deze uiterst gezellige en ge-
slaagde bingomiddag. 

Verhalenroeitocht op 
Botshol
Regio - Al eens mee geweest met 
één van de verhalen-roeitochten 
op Botshol? Joke Dekker van ver-
telkring ‘De Schatkist’ en Elza Vis 
van ‘Binnenste-Buiten’ doen samen 
nu al voor het 9e jaar deze speci-
ale en unieke verhalenroeitocht in 
het bijzondere natuurgebied Bots-
hol. Zij zoeken verhalen die passen 
in dit stille en sfeervolle waterrijke 
gebied. Het gaat niet om de kennis 
van alles wat er leeft maar om de 
beleving . Als je dit een keer wilt er-
varen: tussen het riet ‘aanleggen’, je 
handen niet snijden aan de rietsten-
gels, de waterlelie zien bloeien  en 
de stem van de verhalenvertellers 
die je meenemen naar de diep-

te onder de waterspiegel of won-
derlijke verhalen weten over de be-
woners rond en in de plas……geef 
je dan op! Deze tocht is op woens-
dag 28 juni. Halverwege leggen ze 
even aan bij een eiland om te ge-
nieten van een sapje en een hap-
je. De verhalenvertellers wisselen 
van boot en piepend knarsen de 
riemen en spat het water op in de 
smalle vaarten met de rietkragen. Je 
ziet en voelt het aan álles: de zomer 
is begonnen ! Tijd: 19.00 u - ca 21.30 
u. Kosten: 9 euro pp. Afvaart: Roei-
botenverhuur Verweij, Botshol 14, 
1391 HP Abcoude Opgeven: Joke 
Dekker-Booij, tel 06-10814589 of 
Elza Vis 06 23150498

Vrije School Groene Hart 
naar streeft start augustus
Regio - De initiatiefgroep Vrije 
School Groene Hart is in gesprek 
met Vrije School Sint Michael in 
Bussum om in augustus 2017 in 
Mijdrecht te starten. Zaterdag 1 
juli staat van 10.30 tot 12.30 uur 
een open ochtend gepland voor 
belangstellende ouders en kin-
deren, deze wordt gehouden op 
Boerderij De Lindenhorst in De 
Hoef. 

Dependance
Vrije School Sint Michael in Bus-
sum wil de initiatiefnemers van 
de Vrije School Groene Hart on-
dersteunen om open te gaan in 
augustus 2017. De Vrije School 
Groene Hart wordt dan met een 
vestiging in Mijdrecht een de-
pendance van deze Bussumse 
school. Met bijna 60 aanmeldin-
gen én een grote groep zeer ge-
motiveerde ouders krijgt het vrije-
schoolonderwijs in Mijdrecht zo 
toch een kans om snel van start 
te gaan.

Locatie
Kinderen inschrijven voor het 
nieuwe schooljaar is nog moge-
lijk via het formulier op de website 
van de Vrije School Groene Hart. 
Er zijn nog enkele plekken voor de 

groepen 3 t/m 8 (in de vrijeschool: 
klas 1 t/m 6) en nog zo’n 10 plek-
ken in de kleutergroep. De initia-
tiefgroep spreekt met de gemeen-
te De Ronde Venen over de mo-
gelijke locatie van de school.

Open middag
Op zaterdag 1 juli van 10.30 tot 
14.30 is er een Open Ochtend 
voor belangstellende ouders en 
kinderen. Het vaste programma 
voor de kinderen, met vrijeschool-
se (les)activiteiten in de verschil-
lende leeftijdsgroepen, start om 
11.00. Er is ruimschoots gele-
genheid om informatie te verkrij-
gen over vrijeschoolonderwijs in 
het algemeen en over de nieuwe 
school in het bijzonder. Toekom-
stige leerkrachten zijn aanwezig, 
als ook de toekomstig schoollei-
der; en er is veel ruimte voor indi-
viduele vragen.

Informatie
Aanmelden voor de open ochtend 
kan via vrijeschoolgroenehart@
gmail.com. Open ochtend Vrije 
School Groene Hart, Boerderij De 
Lindenhorst, De Hoef Westzijde 
17A, De Hoef. Tijd: 10.30 – 12.30 
uur. Meer informatie: vrijeschool-
groenehart.wordpress.com.
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Eerste

ONGEKEND SPEKTAKEL!
Uithoorn - Zaterdag 17 juni 
was het dan zover; na maan-
den voorbereiding door een 
klein maar hecht en eff ectief 
team, kon het feest beginnen: 
de eerste editie van Amstel-
Proms.
Marco Lesmeister en Ferdi-
nand Beuse, de aanjagers van 
dit mooie project, liepen bei-
den al een tijdje met een plan. 
Sylvia Zethoven had ook zo’n 
plan. Een fantastisch muziek-
spektakel aan de Amstel. Syl-
via, Marco, voorzitter van Mu-
ziekvereniging KnA en Fer-
dinand, eigenaar van de Vo-
cal Company hebben samen 
met de mede organisatoren 
het plan ontwikkeld en uitge-
voerd. Er was geld nodig, veel 
geld want de plannen waren 
groots. Het was een uitdaging 
maar het kwam rond! Dankzij 
de vele sponsoren en de ver-
koop van de VIP tafels en de 
tribune konden de plannen 
grotendeels uitgevoerd wor-
den.
Met het mooiste weer liep de 
kade in de loop van de middag 
al vol. Op het podium live mu-
ziek door het saxofoonkwartet 
Take 4, Jazz zangeres Juuzz, DJ 
Casey-D en soulband Fort55. 
Een gemoedelijke sfeer met 
heerlijke hapjes en drankjes 
uit de diverse kraampjes. Te-
gen 6 uur liepen de VIP tafels 
vol; zij konden genieten van 
een uitgeserveerd 4 gangen 
vorkjesdiner. Om 20.30 begon 
het concert; 50 orkestleden, 
100 koorleden en 40 kinderen 
én de Soulband stonden op het 
podium. Wat een machtig ge-
zicht. De kade stond zwart van 
de mensen, de tribune was vol 
en allemaal in afwachting wat 
komen ging. Er werd geopend 

met ‘Smoke on the Water’ een 
heerlijk nummer wat gelijk de 
toon gezet heeft. Daarna op-
tredens van diverse regionale 
zangers en zangeressen, wat 
een talent loopt er in Uithoorn 
en omstreken rond! Vertede-
rend waren de twee Ciskes, zij 
kregen een ovationeel applaus 
en dat was pas het begin. Fee-
ling Good, Think, Paradise 
by the Dashboardlight, Sky-
fall, het is slechts een greep 
uit het repertoire en alles on-
dersteund door het KnA Or-
kest al dan niet in samenwer-
king met Soulband Fort55 en 
het AmstelProms Chorus. Bij 
een ondergaande zon, met de 
prachtige Amstel op de achter-
grond, in een schitterend thea-
ter kon het niet fout gaan: het 
eerste AmstelProms concert 
was een daverend succes! Na-
dat de gasten vertrokken wa-
ren restte de organisatie nog 
een fl inke klus; het schoon en 
netjes achterlaten van de ka-
de. Op zondagmiddag toen al-
les aan kant was werden tij-
dens een wijntje op het terras 
al weer nieuwe plannen ge-
smeed. Want één ding is ze-
ker, volgend jaar komt er weer 
een AmstelProms concert. En 
het organisatie team bestaan-
de uit: Marco Lesmeister, Fer-
dinand en Judith Beuse, Syl-
via Zethoven, Anouk Hoogstra-
ten, Wendy ten Brink en Hel-
een Colijn, weet zeker dat het 
dan nog spektaculairder zal 
worden! Langs deze weg wil-
len zij de sponsoren, de vrij-
willigers en vooral ook de be-
zoekers van AmstelProms heel 
hartelijk bedanken.

Foto’s Ingrid van Heteren 
en Dolf Heibloem
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"Waanzinnig!"
Regio - ‘Waanzinnig!’ Dat is de re-
actie van een klant die vorige week 
heeft kennisgemaakt met een Me-
ta Therapie behandeling. ‘Mijn huid 
is glad, strak en stralend.’ ‘Deze en-
thousiaste reactie is een van de ve-
le. Klanten bellen spontaan op om 
te laten weten hoe verrast ze zijn 
met het resultaat,’ zo vertelt Périne 
van het gelijknamige instituut aan 
de Genieweg in Mijdrecht. 

Uw Huid is Onze Passie
Bij Instituut Périne in Mijdrecht hou-
den ze zich al sinds 1992 actief be-
zig met o.a. alles op het gebied van 
natuurlijke huidverjonging. Vele 
congressen, beurzen en trainingen 
worden gevolgd om bij te blijven en 
in te kunnen spelen op de behoefte 
van de consument. Uw huid is onze 
passie is de slogan van de huidspe-
cialistes en beautycoaches van ‘’Pé-
rine”; kwaliteit en professionaliteit 
staan hoog in het vaandel. De beau-
tybranche is een branche die altijd 
in beweging en ontwikkeling is. Een 
dynamische ontwikkeling die op de 
voet gevolgd wordt door de profes-
sionele specialistes van “Périne”. 
Een van de recentste ontwikkelin-
gen sluit perfect aan bij de andere 
natuurlijke anti-aging behandelin-
gen die “Périne” aanbiedt, namelijk: 
Meta Therapy. Dit is een 100% na-
tuurlijke methode om te huid zich-
zelf te laten verbeteren en te ver-
jongen. Daar komt dus geen enkele 
onnatuurlijke ingreep als botox, in-
jectables of zelfs plastische chirur-
gie aan te pas. 

Hoe werkt Meta Therapy?
Tijdens de salonbehandeling wor-
den met minuscule naaldjes micro-
perforaties gemaakt in de opper-
huid (buitenste huidlaag). Met ge-
avanceerde apparatuur en specia-
le subjectables (werkstoffen) wordt 
het huidvernieuwingsmechanis-
me geactiveerd, precies dáár waar 
het allemaal gebeurt in de huid. 
Hierdoor krijgen de cellen lager in 
de huid een signaal om te herstel-
len. Bij dit herstelproces wordt o.a. 
collageen en elastine aangemaakt, 

waardoor de huid weer steviger, 
gladder en strakker wordt. De col-
lageen en elastine productie komt 
op gang: een natuurlijke vorm van 
huidvernieuwing van binnenuit. De 
mogelijkheden om de huid te verbe-
teren of te verjongen zijn met een 
kuur extreem. Maar ook al na één 
behandeling mag het resultaat er 
zijn, getuige de enthousiaste reac-
ties van de klanten. Het verbetert 
de algehele conditie van de huid en 
wordt succesvol ingezet bij de be-
handeling van fi jne lijntjes, diepe 
(frons)rimpels, kraaienpootjes, wal-
len, grove poriën, vochtarme huid, 
verslapte kaaklijn, (acne) littekens, 
hyperpigmentatie en algehele huid-
verslapping. Naast de behandeling 
van het hele gezicht, hals of decol-
leté, kunnen ook individuele rimpels 
behandeld worden. 

Niet voor iedereen
Een Meta-Therapy behandeling is 
100% natuurlijk en veilig. Toch kan 
niet iedereen deze behandeling on-
dergaan. Omdat er van de huid ge-
vraagd wordt zichzelf te herstellen, 
moet er al een goede basisconditie 
van de huid aanwezig zijn. ‘Je kunt 
het misschien wel het beste verge-
lijken met topsport: daar kun je ook 
pas mee beginnen als je al een goe-
de basis hebt. Indien iemand die 
basis nog niet heeft, dan gaan we 
kijken hoe we dit zo goed moge-
lijk kunnen oppakken. Een goede 
samenwerking met de cliënt, daar 
staan we voor. Net als bij topsport 
is het belangrijk om ook tijdens de 
kuur er steeds voor te zorgen dat de 
juiste verzorgings- en voedingspro-
ducten worden gebruikt,’ aldus Pé-
rine. Heb je de kuur doorlopen dan 
is het verkregen resultaat eenvou-
dig te onderhouden. Zo kan de huid 
dus in de allermooiste staat worden 
gebracht (topconditie) zonder bo-
tox, injectables of plastische chirur-
gie! Wie ook nieuwsgierig is naar de 
resultaten die kunnen worden be-
haald neemt eens een kijkje op de 
website www.perine.nl Instituut Pe-
rine, Genieweg 8, Mijdrecht telnr. 
(0297)273121

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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Gezondheidsraad wil meer groen 
in steden, Uithoorn wil beton
Uithoorn - Buurtbewoners 
rond het park bij de Scheg zijn 
boos op het gemeentebestuur. 
Zij protesteren heftig tegen het 
plan om op het grasveld bij de 
A.M. de Jonglaan en de Herman 
de Manlaan een kunstmatig be-
tonnen, met een ijzeren hek om-
heind, speelveld aan te leggen. 
Dat het gemeentebestuur in 
een recente commissieverga-
dering al heeft gemeld te heb-
ben besloten het plan uit te voe-
ren, vinden zij onaanvaardbaar. 
Zij zijn een handtekeningenac-
tie actie gestart, met deze argu-
menten. “Op 10 mei 2017 kre-
gen wij als bewoners van huizen 
rond De Groen-Rode Scheg een 
brief in de bus waarin werd uit-
gelegd dat er plannen zijn voor 
een kunstmatig speelveld op de 
plaats waar nu een mooi groen 
voetbal– en speelveld is. Het 
geld voor dat veld is – via crowd-
funding – al toegezegd . Dat be-
tekent dat het de gemeente Uit-
hoorn niets zal kosten. Wethou-
der Ria Zijlstra juicht in haar 
toelichting bij de brief van 10 
mei het voorstel toe, dat volgens 
haar UIT DE BUURT WAS GE-
KOMEN!
Op 31 mei jl. zijn wij als buurtbe-
woners bij een inloopsessie ge-
weest waar in aansluiting op de 
brief van 10 mei meer informa-
tie zou worden gegeven. Naar 
aanleiding hiervan hebben wij al 
gereageerd via het artikel in De 
Nieuwe Meerbode onlangs. Ook 
hebben wij alle politieke par-
tijen en B&W van Uithoorn per 
brief in kennis gesteld van ons 
bezwaar tegen het plan van een 
betonnen speelveld.

Genomen besluit 
onaanvaardbaar
Wij hebben inmiddels vernomen 
dat in een recente commissie-
vergadering B&W hebben mee-
gedeeld het plan uit te voeren. 
Wij vinden dit een volstrekt on-
juist besluit en een foute pro-
cedure, omdat kennelijk volle-
dig voorbij gegaan wordt aan 
onze heel realistische bezwa-
ren als bewoners die dagelijks 
zien hoe tot volle tevredenheid 

en met veel zichtbaar plezier van 
talloze kinderen en leerlingen 
het huidige groene speelveld in 
zijn volle omvang wordt gebruikt 
voor alle denkbare vormen van 
sport en spel. Zonder onnatuur-
lijke betonnen ondergrond. Zon-
der hek.

Wat zijn onze bezwaren: 
• Wij willen het groen behouden 

en geen betonnen speelveld;
• Kinderen voetballen en spelen 

NU met plezier op het gras-
veld, zoals wij dagelijks zien;

• De school ‘t Startnest gebruikt 
het hele veld NU al voor haar 
buitenactiviteiten;

• De Gezondheidsraad adviseert 
gemeenten in een recent ad-
vies om recreatiegroen- en 
gras alleen al uit volksgezond-
heidsoogpunt zoveel mogelijk 
te behouden;

• Een zwart betonnen veld met 
een hek ontsiert het fraaie 
groene aanzicht van het park 
en is een volstrekt onnodige, 
ook door spelende kinderen 
niet gevraagde, investering;

• Het argument van het gemeen-
tebestuur dat de schoolkinde-
ren nu geen speelveld hebben 
bij slecht weer gaat niet op, 
want bij regen zullen kinderen 
ook niet op een (nat en glad) 
betonnen speelveld kunnen en 
willen spelen;

• Wij vrezen dat met de aanleg 
van een betonnen speelveld 
met randvoorzieningen een 
nieuwe hangplek wordt ge-
schapen, met geluidsoverlast 
en dagelijks achtergelaten rot-
zooi;

• Ten slotte: ten onrechte en mis-
leidend wordt bij de besluitvor-
ming de indruk gewekt dat de 
buurt het al in 2015 ontstane 
plan zou omarmen en zelfs be-
pleiten, terwijl de omwonen-
den buiten deze plannen zijn 
gehouden en er pas op 10 mei 
jongstleden via de brief met de 
uitnodiging voor de genoemde 
informatieavond op 31 mei van 
op de hoogte werden gesteld.

 
Namens de buurtbewoner 
Bob Berkemeijer

Moet dat nou zo?
Jaja mensen..dit is weer zo'n 
plaatje van hoe we de containers 
aan kunnen treffen. Iemand heeft 
zich een ritje naar de gemeen-
tewerf bespaard en besloot een 
emmer met witte verf gewoon 
bij de container te plaatsen...vra-
gen om moeilijkheden.en ja hoor..
zie daar. Nog wat rotzooi ernaast. 
.gewoon omdat het kan! (Maar 
gelukkig hebben we de beelden 
nog!???) Ook wordt er regelmatig 
vuil gedumpt door niet-bewoners 
van de Romefl at...en daar hebben 
we dan natuurlijk geen beelden 
van...Enkele dagen geleden sprak 
ik de dienstdoende boa aan en 

ik zei haar dat ik hier een klacht 
over wilde indienen.Maar zoals ze 
zei..."heeft geen enkele zin..wordt 
verder niets mee gedaan!" Want 
ze komen elke morgen langs (Al-
leen op werkdagen dan hè ) en 
dan wordt de troep ingeladen. 
Dus beste inwoners van Uithoorn 
en de Kwakel...bereid u vast voor..
overal waar deze containers ge-
plaatst gaan worden...dit zou ook 
uw voorland kunnen worden....en 
ik zou zeggen...toch maar klach-
ten indienen.. wie weet wordt er 
nog s wat in beweging gezet!!

Marianne Huisman

Nu bij Angeliet in Uithoorn: 
Soul Body Fusion®

Uithoorn - Na het volgen van de 
cursus Soul Body Fusion® practi-
tioner ben ik (Diny Kosten) heel en-
thousiast geworden over het toe-
passen van deze eenvoudige tech-
niek en de resultaten hiervan. Ik wil 
deze graag delen met iedereen. En-
kele reacties van mensen na 3 ses-
sies: Ik voel me (daad)krachtiger, ik 
neem beslissingen over dingen die 
ik al maanden (jaren) uitgesteld 
heb, ik kan mijn grenzen beter aan-
geven en ze worden ook gerespec-
teerd, ik ben meer in het moment en 
heb vooral veel meer rust in mijzelf. 
Soul Body Fusion® is ontwikkeld 
door Jonette Crowley en Soul Body 
Fusion® betekent letterlijk het ver-
smelten van de ziel met het lichaam. 
Ieder mens heeft een ziel en is hier 
in een bepaalde mate mee verbon-
den. (Sommigen noemen dit de 
bron, je hogere zelf, je hogere be-
wustzijn). Soul Body Fusion® is een 
energetisch proces, dat direct werkt 
en op een rustige manier diep door-
dringt; een diep, volledig en liefdevol 
erkennen van wie je in wezen bent.

Sessie
Bij een Soul Body Fusion® sessie zit 
je in een stoel tegenover mij en word 
je door mij, na een aantal voorberei-
dende oefeningen, omringd met het 
Soul Body Fusion® energieveld (2 x 
10 minuten met een korte pauze er-
tussen). Tijdens een sessie Soul Bo-
dy Fusion® versterk ik de verbin-
ding tussen jouw ziel en jouw li-
chaam. Hierdoor kunnen blokka-
des, emoties en spanningen wor-

den losgelaten en wordt het zelfhe-
lend vermogen van het lichaam ver-
sterkt. Je lichaam kan hierdoor weer 
beter gaan functioneren en lichaam 
en geest kunnen meer in balans ko-
men. Wat mensen tijdens de Fu-
sion ervaren verschilt per persoon, 
de meeste mensen ervaren een tin-
telend gevoel wat door hun lichaam 
trekt. Na de Fusion voelen veel men-
sen zich innerlijk blij, opgeladen 
en meer in contact met hun eigen 
kracht. Op een snelle en makkelijke 
manier kunnen angsten en proble-
men worden losgelaten en worden 
vervangen door een gevoel van blij-
heid en geluk.

Verkenning
Het is aan te raden om minimaal 
3 sessies Soul Body Fusion® te 
doen om deze verbinding weer 
te versterken. Eerste sessie: Ver-
kenning. Tweede sessie: Verdie-
ping. Derde sessie: Verankering. Zo-
meraanbieding voor 3 sessies: zie 
advertentie elders in dit blad. De 
eerste sessie is altijd een persoon-
lijke sessie in mijn praktijk in Uit-
hoorn. De 2 volgende Soul Body Fu-
sion® sessies kunnen zowel in mijn 
praktijk plaatsvinden als op afstand 
(Skype). Soul Body Fusion® kan 
toegepast worden op volwassenen, 
kinderen (vanaf 8 jaar). Donderdag 
29 juni 2017 geeft Arno van Dijk de 
cursus Soul Body Fusion® in mijn 
praktijk. Mail of bel voor meer in-
fo. Beperkt aantal plaatsen beschik-
baar. Voor meer informatie: diny@
angeliet.nl of 0618783253

Veel politie voor verwarde 
man in Uithoorn
Uithoorn - Vrijdagavond heeft een 
verwarde man voor nogal wat ophef 
gezorgd in de Hugo de Grootlaan in 
Uithoorn woning. De Dienst Specia-
le Interventies (DSI) van de politie/
defensie, een dozijn agenten , am-

bulance personeel en een onder-
handeling kregen het uiteindelijk 
voor elkaar om de verwarde man, 
vrijwillig uit zijn woning te laten ko-
men. De man is niet aangehouden. 
Hij krijgt de hulp die er nodig is

Foto's: KaWijKo Media / Vivian Tusveld

Klaverjasnomaden
Uithoorn - Donderdag 15 juni werd 
er weer een klaverjasavond in de 
Schutse gehouden waaraan door 40 
liefhebbers werd deelgenomen.
Na een lange afwezigheid had Jan 
Schuurman weer goed zicht op de 
manier waarop het spelletje ge-
speeld diende te worden Hij ging er 
dan ook gelijk met de 1e prijs van 
door. Zijn totaalscore bedroeg maar 
liefst 7942 punten. Op ruime afstand 
volgde Ria Verhoef met 7531 pun-
ten als 2e en Louis Franken wist met 
7206 punten beslag te leggen op de 
3e plaats. Het laagste aantal pun-
ten, en dus de poedelprijs, was de-
ze keer voor Ria Smit. Haar punten 
totaal bedroeg slechts 4830 punten. 

De marsenprijzen, bestaande uit een 
fl es overheerlijke wijn, gingen de-
ze avond naar Jacqueline van den 
Bergh, Herman de Jong, Mia Kenter, 
Corrie van Bemmelen, Gerrit Vink en 
Gerard van Eekhout, terwijl de fraaie 
door DUOplant verzorgde boeket-
ten bloemen in deze categorie wer-
den gewonnen door Egbert Verkerk, 
Joke Veenhof, To v.d.Meer en Cor de 
Beer. De kadobonnen, eveneens te 
besteden bij DUOplant, kwamen de-
ze avond als marsenprijs in het bezit 
van Jozef Lebesque en Gerrit Vink. 
De eerstvolgende klaverjasavond 
vindt plaats op donderdag 22 juni in 
de Schutse aan de Merodelaan 1 te 
Uithoorn. Aanvang 20.00 uur.

Loting Tour de Kwakel
De Kwakel - Er bestaan in het wiel-
rennen kopmannen, knechten en 
waterdragers. Zo ook in de Tour de 
Kwakel. Op basis van de einduitslag 
van vorig jaar worden de 100 deel-
nemers aan het Tourspel verdeelt 
over 20 ploegen. De top 20 van het 
eindklassement van vorig jaar mag 
zich dit jaar kopman noemen en zijn 
ploeggenoten gevraagd én onge-
vraagd van adviezen voorzien. De 
ploeg die het ploegenklassement 
leidt is herkenbaar aan de door We-
ko Souvenirs gesponsorde gele pet-
ten. Uiteraard wordt er ook weer in-
dividueel gestreden om de gele, ro-
de en witte trui. Dit jaar zijn Kwa-
liteitsslagerij Eijk en Veld en A&M 
producties uit De Kwakel bereidt 
gevonden de truien te sponsoren. 
Ongetwijfeld motivatie voor Patrick 
in ’t Veld om zich van knecht op te 

werken tot kopman. De geldprijzen 
zijn in de Tour de Kwakel van secun-
dair belang. Dit zal ook ongetwijfeld 
weer blijken op de slotavond, wan-
neer vele enveloppen met prijzen-
geld in de bak voor het goede doel 
verdwijnen. Het geld zal eind juli ten 
goede komen aan de Buurtkamer in 
het Dorpshuis de Quakel, dat weke-
lijks haar deuren opent als ontmoe-
tingsplaats voor alle buurtbewo-
ners. De loting zal dit jaar voor het 
eerst door het debuterende directie-
lid Jan van Alen voltrokken worden. 
Hij volgt Dopper op, die volgens de 
geruchten de eerste Tourstart bui-
ten Europa gaat voorbereiden. Of 
Jan zijn poot net zo stijf houdt als 
Dopper bij poging tot beïnvloeding 
van de loting zal woensdag 28 juni 
blijken. Het Tourhome is die avond 
open vanaf 20.00 uur.

Ravage na 
inbraak bedrijf
De Kwakel - In de nacht van maan-
dag 12 op dinsdag 13 juni is ingebro-
ken in een plantenbedrijf aan de Cal-

Uithoorn - Op vrijdag 16 juni rond 
zes uur in de avond kreeg de poli-
tie een melding dat in de Hugo de 
Grootlaan een man met een mes 
stond, die riep zichzelf om het leven 
te gaan brengen. Agenten zijn, sa-
men met een arrestatieteam, onder-
handelaars en de hondengeleiders, 

ter plaatse gegaan. In een woning za-
gen ze de man op de bank zitten. Hij 
had inderdaad een mes in zijn hand. 
Er hoefde niet opgetreden te worden. 
De 55-jarige man uit Uithoorn kwam 
zelf naar buiten en stond het mes af. 
Hij is via de GGD vervoerd naar een 
inrichting voor hulp. 

Hennepkwekerij 
ontmanteld
De Kwakel - Op zaterdag 17 juni 
om half twee in de nacht heeft de 
politie een hennepkwekerij ontman-
teld op Het korte Eind. In een wo-
ning werd op veertig vierkante me-

Hulp bij 
verstikking
De Kwakel - Op donderdag 15 ju-
ni om half zeven in de avond kregen 
de hulpdiensten een alarm over een 
onwel geworden persoon op het 

Jaagpad. Het reanimatieteam, de 
brandweer en de politie waren snel 
ter plaatse. Hier bleek dat het niet 
ging om een onwel persoon, maar 
het slachtoffer dreigde te stikken. 
Op de 69-jarige vrouw is het buik-
stoten toegepast. Vervolgens is de 
inwoonster per ambulance naar het 
ziekenhuis vervoerd.

slagerweg. Via de kassen wisten de 
dieven in het kantoor te komen. Het 
hele kantoor is doorzocht. De eige-
naar trof een ravage aan, alles lag over 
hoop. Ook is geprobeerd de kluis open 
te breken. Er wordt een inventarisatie 
van de vermiste spullen gemaakt. 

ter zo’n vijftig hennepplanten aan-
getroffen in verschillende groottes. 
Zowel de planten als alle appara-
tuur zijn vernietigd. Een 38-jarige 
man uit De Kwakel is aangehouden 
en voor verhoor meegenomen naar 
het politiebureau. Hij is zaterdag-
avond heen gezonden en zal zich 
moeten verantwoorden bij justitie.

Arrestatieteam voor man met mes
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Chazz 2017 zaterdag 24 juni 2017
PRESENTATIE: Rob Vreeken
15.30 uur Tuin open
16.00 uur Delft Junior Big Band
17.25 uur Opening Festival
17.45 uur Gradalicioua &  Lounge Factory
19.15 uur Paul van den Belt Quintet
20.45 uur Graziella Hunsel

Kaartverkoop online www.chazz.nl
Mijdrecht: Boekhandel Mondria
Uithoorn:  The Read Shop
Uithoorn:  Bruna
Wilnis:  De Zwart dranken & delicatessen 
Vinkeveen:  Drogisterij De Bree 
Abcoude:  The Read Shop

Voorverkoop: €17,50   
Kassa: €25,00
Kinderen tot 12 jaar gratis
Studenten en scholieren 50% korting

P R O G R A M M A

ZATERDAG 24 JUNI AAN WESTZIJDE 50 IN DE HOEF:

2017

Tuinwinkel 

Publiek

Elkaar ontmoeten

Vrijwilligers

Chazz = Charity

Voetjes van de vloer

Alle leeftijden

Sjouwen

De Hoef

Lekker

Chazz = georganiseerd door 
Stichting Chazz in samenwerking met 

Stichting Mayaschool Guatemala

Zonnig

Applaus

Diervriendelijk

Happen

Schommelen (Swing)

Chazz = optimaal genieten van onze natuur en cultuur. 
Ten bate van kinderen die dat minder treffen. Het lijkt een 

beetje op North Sea Jazz maar dan gezelliger, leuker.

Chazz = een dag in het jaar iets doen waar we goed in zijn,
iets doen wat we leuk vinden, ten bate van de rest van de 

wereld, dan ziet die wereld er straks vast beter uit. 
Minder geweld, minder gedoe
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Schrijf je nu in voor 
Plassentoernooi
Vinkeveen - Van zaterdag 22 tot en 
met zondag 30 juli aanstaande is het 
zo ver! Het altijd oergezellige Plas-
sentoernooi staat weer op het pro-
gramma. Het belooft een fantastisch 
toernooi te worden met spannende 
tenniswedstrijden en ’s avonds culi-
naire hoogtepunten. De inschrijving 
is vanaf nu geopend.
Op het tenniscomplex Molmhoek 
te Vinkeveen strijden ongeveer 400 
tennissers om de titel en de eer tij-
dens enkel, dubbel of mixdubbel 
wedstrijden in de categorieën 2 t/m 
8. Overdag van maandag t/m vrijdag 
spelen ook de Veteranen 55+ in de 
categorieën 6 t/m 8 (DD,HD,GD), 
aangevuld met gemengd dubbel in 
categorie 5. 
Het Plassentoernooi is inmiddels 
een begrip in de regio. Het toernooi 
trekt jaarlijks een sterk deelnemers-
veld. De tennissers spelen tot in de 
late uurtjes spannende partijen op 
het smashcourt. Met name als de 
topspelers uit de categorie 2 aantre-
den is het terras afgeladen met pu-
bliek. Naast schitterend tennisspel 
kan er ook genoten worden van cu-

linaire verrassingen, verzorgd door 
topkoks uit de omgeving! 
In het weekend van 29 en 30 ju-
li worden de halve finales en de fi-
nales gespeeld. Op zaterdagavond 
is een spetterende feestavond met 
DJ Ferry Maas, waar de deelnemers 
hun conditie op de proef kunnen 
stellen. De veteranen spelen op vrij-
dag 28 juli de finales en sluiten hun 
toernooi ’s avonds af met een over-
heerlijk slotdiner en gezellige mu-
ziek. 

Schrijf snel in, want vol is vol!
De inschrijving voor dit gezelli-
ge toernooi is geopend en sluit op 
maandag 10 juli. Inschrijven kan via 
www.toernooi.nl of via www.plas-
sentoernooi.nl. Op deze site is meer 
informatie te vinden en het laatste 
nieuws volg je via www.facebook.
com/plassentoernooivinkeveen. 
Ook toeschouwers zijn natuur-
lijk van harte welkom. Kom daar-
om vooral in de laatste week van ju-
li eens kijken bij VLTV en laat u ver-
rassen door toptennis en fantastisch 
eten in een zeer gezellige ambiance!

Softbal dames 3 van 
Thamen zijn goed op dreef
Uithoorn - Ze spelen 5e klasse in 
een kleine poule dit jaar.
De Pirates., Bsm en United  zijn de 
tegenstanders die ze dit seizoen te-
genkomen.
Afgelopen 3 wedstrijden hebben ze 
de winst mee naar huis genomen. 
Daardoor staan ze nu 2e in de pou-
le. Dinsdag 20 juni spelen ze om 

20.00 uur een thuis wedstrijd tegen 
de Pirates uit Amsterdam. De da-
mes worden gesponsord door  de 
BBAN groep uit Amersfoort.
Landelijke dekking. Oprichter Rene 
Verlaan heeft de dames in nieuwe 
trainingsvesten gestoken en een re-
clamebord bij het softbalveld laten 
plaatsen.

Clubkampioenen bij KDO 
Handbal
De Kwakel - De meiden van KDO 
E1 handbal werden vorige week 
zondag in het zonnetje gezet. Door 
winst op Havas uit Almere zouden 
ze een gedeelde eerste plaats ha-
len van de veldcompetitie. Om ook 
op doelsaldo bovenaan te eindi-
gen moesten ze met 28 doelpun-
ten verschil winnen. Door de moti-
verende speech van de coaches wa-
ren de meiden gebrand dit voor el-
kaar te krijgen. Het werd een prach-

tige wedstrijd. De 1e helft waren er 
snelle aanvallen te zien en werd er 
flink gescoord, ruststand 10-2. De 
2e helft begon de zomerse tempera-
tuur en ook wat vermoeidheid mee 
te spelen waardoor KDO wat terug 
viel, maar hebben de wedstrijd uit-
eindelijk met  15-7 gewonnen!  Een 
prachtige afsluiting van een gewel-
dig seizoen. Bestuur en supporters 
bedankt voor de aanmoedigingen 
en de bloemen!

Mien Breure Kwakels Jeu 
de Boules Kampioen
De Kwakel - Vorige week werd 
voor de 11e keer het Kwakels Jeu 
de Boules Kampioenschap georga-
niseerd door de Plaatselijke Jeu de 
Boules club “Het Wilgenhofje”.  Er 
waren twintig deelnemers/sters en 
het ging om drie ronden.  Het was 
een spannend toernooi met tot de 
laatste partij een mogelijke winnaar. 

De kampioen werd uiteindelijk Mien 
Breuren die met de Kwakelse eer 
ging strijken, met drie gewonnen 
partijen. Nummer twee werd Ben 
Koeleman  en de nummer drie Joke 
van de Wal. De  prijzen, cadeaubon-
nen en bloemen werden geschon-
ken door DUO plant, en ook bloe-
mist Adrie schonk mooie boeketten.

Avond4daagse Uithoorn 
goed verlopen
Uithoorn – Afgelopen week werd 
in Uithoorn en de Kwakel de avond-
4daagse van Uithoorn en de Kwa-
kel gehouden. . Hierbij werden er  4 
avonden achter elkaar 5 of 10 km 
gelopen door meer dan 1150 deel-
nemers. Er werd telkens verzameld 
voor de kantine van de Legmeervo-
gels om vervolgens vanaf daar een 
rondje door de gemeente van Uit-
hoorn te wandelen. Alle avonden 
is het mooi weer geweest en er zijn 
geen ongelukken gebeurd dank-
zij een grote groep vrijwillige ver-
keersregelaars en EHBO’s van inzet 
EHBO Uithoorn. De laatste avond 
werd het evenement natuurlijk 

weer feestelijk afgelsoten. De fan-
fare showband Vios uit Mijdrecht 
liep het laatste stukje met de wan-
delaars mee waar allemaal ou-
ders, opa’s, oma’s, juffen en mees-
ters klaarstonden met bloemen, lek-
kernijen en soms zelfs cadeautjes. 
Ook was onze burgemeester me-
vrouw Oudshoorn bij het defile aan-
wezig, waar veel kinderen gebruik 
van maakte om samen met haar op 
de foto te gaan. Al met al een ge-
zellige afsluiting van een geslaag-
de 56e editie van de Avond4daag-
se van Uithoorn. Volgend jaar zal de 
avond4daagse plaatsvinden van  28 
t/m 31 mei 2018.

Maria en Klaas stunten bij 
Zomerbridge
Uithoorn - De hoogste score in de 
B-lijn en overall, werd deze tweede 
avond van het Zomerbridge behaald 
door Maria Baas & Klaas Verrips. De 
bridgers uit de Ronde Venen, dus 
voor Uithoorn van “over de Amstel”, 
haalden 70% binnen, klasse! Ook 
Ludy Bonhof & Anneke Buskermo-
len bliezen diep in de bus als tweede 
paar met een prima 59,17%. Annie 
van der Poel & Adrie Voorn deelden 
plaats drie en vier met Joke de Wit 
& Ineke Koek met voor allen 51,25%. 
Voor de overige spelers bleven er zo 
te weinig procenten over om nog 
voor een keer plaatselijke roem te 
kunnen verwerven. De A-lijn lijkt 
voorlopig het domein van Ger Quel-
le & Marcel Dekker, door op rij eer-
ste te worden. Vorige week 60 pro-
cent en nu waren ze met 65,83% de 

hele elite de baas. Daarvan stuw-
de Cora de Vroom Ruud Lesmeister 
op tot boven de vijftig en met de-
ze 58,75% werden ze keurig twee-
de. Johan Le Febre & Wim Slijkoord 
volgden als derde met 55,42% en 
bleven zo Jan de Jong & Theo Klijn, 
die op 54,17% uitkwamen, net voor. 
Sonja & Hans Selman sloten deze 
keer de top vijf af met 51,25%. Ook 
op zoek naar een spot in de schijn-
werper, kom dan scoren bij het Zo-
merbridge van Bridgeclub De Leg-
meer. Elke woensdagavond tot en 
met 30 augustus in Dans & Party-
centrum Colijn aan de Industrieweg 
20 te Uithoorn. Aanmelden kan per 
e-mail: gerdaschavemaker@live.nl 
of om 19.15 uur in de zaal. De aan-
vang is om 19.45 uur en de kosten 
zijn 6,- euro per paar. 

Sterk optreden handbikers 
UWTC
Uithoorn - Dit weekend is er 
om veel NK titels gestreden in 
Montferland. Onze trainingsleden 
Stijn Ruijter en Sven Nijhuis re-
den op zaterdag bij de junioren een 
zware wedstrijd van 132 km. Het NK 
parcours was lekker heuvelachtig 
inclusief de Muur van Zetdam. Lang 
leek het een massasprint te worden 
met een bijna compleet peloton, 
maar in de laatste ronde wist zich 
toch nog een groep van zeven ren-
ners los te maken.  Sven en Stijn fi-
nishten in het peloton, Sven 64e en 
Stijn 68e. 
Bij de junior dames mocht UWTC 
trainingslid Lorena Wiebes haar NK 
titel verdedigen. Lang leek het erop 
dat dit ging lukken, want het pelo-
ton bleef bij elkaar en Lorena is bij-
na onverslaanbaar in de sprint. Maar 
in de laatste ronde wisten toch 2 da-
mes te ontsnappen en weg te blij-
ven. Lorena sprintte na 82 km naar 
de 3e plaats. Op zondag werden de 
elite renners (zonder contract) om 
09.30 uur weggeschoten voor een 
wedstrijd over 165 km. Jeroen Bree-
wel werd in dit geweld 10e, Steven 
Stenekes kreeg een dnf.
Maar ook de handbikers mochten 
op zondag strijden om de titels. Tim 
de Vries uit Vinkeveen reed knap 
naar de winst in de H5 klasse en hij 
mag zich een jaar Nederlands Kam-
pioen noemen! Aanstaande woens-
dag wordt in Montferland gestreden 
om de NK titels bij het tijdrijden. 
Voor UWTC zullen Armando van 
Bruggen, Stijn Ruijter (trainingslid), 
Lorena Wiebes (trainingslid) en Tim 
de Vries aan de start staan. 

Jetze Plat
Jetze Plat was afwezig bij het NK 
handbiken. Hij had op zondag 
iets heel anders op het program-
ma staan, namelijk een plaatsings-
wedstrijd voor de Iron Man. Bij de-
ze wedstrijd in Luxemburg moest 
hij 1900 meter zwemmen, 90 km 
handbiken en 21 km wheelen... Jet-
ze deed er  3h53m47s over. Wat een 
prestatie! Dit was goed voor een 
ruimschootse overwinning en een 
7e plaats overall tussen ruim 2000 
atleten. En niet onbelangrijk: ge-
plaatst voor de Iron Man! Op vrijdag 
16 juni had Jetze Plat  meegedaan 

aan de  Europese Kampioenschap-
pen triathlon in het Oostenrijkse 
Kitzbühel! Het was spannender dan 
ooit, want door een herindeling van 
Handcycle Class moest Jetze mini-
maal 3 minuten en 35 sec goed ma-
ken op een aantal, tevens sterke at-
leten. Zij moesten 750 meter zwem-
men, 20 km handbiken en 5 km 
wheelen. Maar Jetze speelde het 
weer klaar en mag zich Europees 
Kampioen triathlon noemen! Twee 
mooie overwinningen voor Jetze in 
drie dagen tijd, wat een prestatie!

Veteranen
Zaterdag 17 juni stonden de vete-
ranen van UWTC aan de start van 
een 68+ wedstrijd in Rijswijk. Na 
het startschot werd er door enke-
le renners een poging gewaagd om 
uit het peloton te ontsnappen maar 
het lukte niet om weg te komen. 
Met nog 10 ronden te gaan wisten 
toch twee renners, Piet Gruteke en 
John Martin, om een voorsprong te 
nemen. De wedstrijd werd gewon-
nen door Piet Gruteke uit Rotterdam 
voor John Martin uit Hoek van Hol-
land. Guus Zantingh won de spurt 
van het peloton voor de 3e plaats en 
Leen Blom eindigde in het peloton.
Zondag 18 juni waren er wedstrij-
den in Woerden. Bij de 68+ ont-
stond er na 5 ronden een kopgroep 
van 8 renners met daarbij Leen Blom 
en Guus Zantingh. Deze werkten 
goed samen en bouwden een rui-
me voorsprong op. Met nog 20 mi-
nuten te gaan wist Piet Gruteke uit 
de kopgroep te ontsnappen en met 
nog 2 ronden te gaan ontsnapte ook 
Leen Blom. De wedstrijd werd ge-
wonnen door Piet Gruteke uit Rot-
terdam en op een mooie 2e plaats 
eindigde Leen Blom uit Uithoorn. 
Guus Zantingh uit Mijdrecht maak-
te het podium compleet door 3e te 
worden. Ook bij de 60+ ontstond al 
vroeg een kopgroep van 7 renners 
met daarbij de plaatselijke favoriet 
Barend Verhagen. Halverwege de 
wedstrijd werd de kopgroep uitge-
dund naar 4 renners. Met nog 5 ron-
den te gaan reed Barend Verhagen 
uit Woerden bij zijn koplopers weg 
en won de wedstrijd voor Piet Kralt 
uit Rijnsburg. Ben de Bruin finish-
te als 9e.

Het Hoge Heem Rolstoel 
4 daagse
Uithoorn - Geniet u van de frisse 
lucht en een wandeling, en heeft u 
een of meer vrije middagen  27 – 30 
juni?
Dan bent u misschien iemand die 
kan  helpen bij het meelopen van de 
Rolstoel 4 Daagse. Dit wordt elk jaar 
georganiseerd door Rode Kruis Lo-

catie Uithoorn / De Kwakel en Het 
Hoge Heem.  Wij vieren dit jaar een 
lustrum, we lopen voor de 10de keer, 
en zoeken nog graag een paar vrij-
willigers om te helpen. Heeft u in-
teresse hiervoor, neem dan contact 
op met Mw Annemieke de Hoop, tel. 
0297-519529.

Britt Koolmoes geselecteerd 
voor EK en WK judo
Regio - De 17-jarige Britt Koolmoes 
is door de Judo Bond Nederland, op 
basis van haar prima prestaties tij-
dens de European Cups, geselec-
teerd voor het EK en WK judo.
Britt behoort al enige jaren tot de 
top van Nederland maar het lukte 
maar niet om de aansluiting te krij-
gen bij de Europese en wereldtop. 
Dit heeft haar doen besluiten te ver-
anderen van judoclub en met een 
andere trainer te gaan werken; dit 
leverde direct resultaat op. 
Britt wist zich op de nationale meet-
momenten direct te plaatsen voor 
alle European Cups en begon in 
Spanje met een 5e plaats. Haar ju-
do straalde vertrouwen uit en 2 we-
ken later, tijdens één van de sterkste 

European Cups in Kroatië, resulteer-
de dit in een bronzen plak. Tijdens 
het internationale meetmoment van 
Duitsland liet Britt zien dat dit geen 
toeval was. Britt verloor nipt de hal-
ve finale van de huidige nummer 2 
van de wereld, maar won eenvoudig 
het brons. 
Door haar uitstekende prestaties 
staat Britt inmiddels bij de eerste 
20 van de wereldranglijst en mag ze 
deelnemen aan de Europese Kam-
pioenschappen eind juni in Litou-
wen en de Wereld Kampioenschap-
pen in Chili in augustus.  Als voor-
bereiding op het EK heeft Britt afge-
lopen weekeinde met haar club KE-
NAMJU de Nederlandse titel voor 
senioren teams gewonnen.
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