
Bussluis defi nitief 
verleden tijd
Uithoorn - Het zat er al jaren aan 
te komen: het opheffen van de bus-
sluis in de weg tussen de Meer-
wijk Oost en West, oftewel tussen 
de Laan van Meerwijk en de Polder-
weg ter hoogte van het helofytenfi l-
ter en de skatebaan. Er zijn heel wat 
discussies geweest, Inloopavonden 
voor de bewoners, bezwaarschrif-
ten en rechtszaken alvorens zover 
te komen. Heel veel bewoners in de 
omgeving zijn niet blij met het ver-
dwijnen van de bussluis en de daar-
voor in de plaats gekomen ‘norma-
le’ verbindingsweg. Men vreest dat 
er meer geluidsoverlast zal komen 
door verkeersbewegingen. Daar-
naast menen bewoners dat het er 
niet veiliger op is geworden om-
dat pal aan de weg de basisscholen 
De Kajuit en De Springschans lig-
gen waar dagelijks kinderen de weg 
oversteken als ze worden gebracht 
of opgehaald. De gemeente heeft 
toegezegd daar veel aandacht aan 
te schenken maar de omwonenden 
zijn er niet gerust op. Overigens was 
de weg afgelopen donderdag 9 ju-
li nog afgesloten voor het gemotori-
seerd verkeer omdat alle werkzaam-
heden nog niet zijn afgerond. Zelfs 
de bus mocht er niet langs. Dat re-
sulteerde volgens een bewoner in 
een pendeldienst van Connexxi-
on met busjes tussen beide Meer-
wijken, wat klachten tot gevolg had. 
Chauffeurs wisten zelf niet hoe het 
zat, deden maar wat en lieten oude-
re mensen gewoon uit de bus stap-
pen bij Eidereend met de mede-

deling dat het Amstelplein ‘om de 
hoek’ was (1.400 meter verder) en 
het toch lekker weer was voor een 
wandeling… Overigens is de plan-
ning dat vrijdag 17 juli de werk-
zaamheden zullen zijn afgerond en 
de verbindingsweg voor alle verkeer 
zal opengaan.

“Vorige week was het met alle au-
to’s van afhalende ouders en lopen-
de/fi etsende scholiertjes een com-
plete chaos zonder enige begelei-
ding van verkeersregelaars. De af-
gelopen week was het schoolvakan-
tie en toen stonden er drie verkeers-
regelaars te niksen, te weten een bij 
Flevomeer, een bij Eidereend en een 
bij Ebro. Over organisatie gespro-
ken”, zo laat de bewoner en pas-
sant weten die zegt vlakbij de bus-
sluis te wonen. Die vindt het op z’n 
minst gesproken maar raar dat be-
woners lange tijd niets van de ge-
meente hebben gehoord maar dat 
wel stiekem wordt verder gegaan 
met het verwijderen van de bussluis 
en het doortrekken van de weg. “Bij 
vaststelling van het Bestemmings-
plan Meerwijk West in 1989 schrijft 
het college nota bene nog dat wordt 
afgezien van openstelling ‘wegens 
het ontbreken van maatschappe-
lijk draagvlak’. Het zal wel aan het 
‘voortschrijdend inzicht’ van des-
tijds wethouder Maarten Levenbach 
hebben gelegen die koste wat kost 
de bussluis wilde laten verdwijnen 
en dat nu ook van afstand ziet ge-
beuren. 
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Dijkinspecties nog niet nodig
De Ronde Venen - De aanhouden-
de droogte en hoge temperaturen 
zijn fataal voor veendijken. Dat heeft 
de dijkverschuiving in Wilnis in 2003 
bewezen. Veendijken drogen uit en 
er ontstaan scheuren waardoor de 
dijk verzwakt. Maar zover is het nu 
nog lang niet. Door ervaring wijs ge-
worden staan de 825 km aan dijken 
in het hoogheemraadschap Amstel, 

Gooi en Vecht dan ook onder gere-
geld toezicht. Het hoogheemraad-
schap laat op haar website weten 
dat  het (tot nu toe) goed gaat met 
de dijken en dat de situatie continu 
in de gaten wordt gehouden. ‘Het is 
weliswaar droog, maar nog niet zo 
droog dat extra dijkinspecties no-
dig zijn. Daarbij geeft het een gerust 
gevoel dat al onze meest droogte-

gevoelige keringen afgelopen ja-
ren zijn versterkt. Ook de hoeveel-
heid water houden we scherp in de 
gaten. Op dit moment zijn er geen 
problemen. We kunnen de polders 
goed op peil houden en weten vol-
doende water in sloten en kanalen 
te houden. Waar nodig wordt extra 
water ingelaten, bijvoorbeeld via de 
Rijn’, zo laat AGV weten.

Nieuwe bewegwijzering nog lang 
niet voor iedereen duidelijk
Regio - De Provincie Noord-Hol-
land is samen met de gemeenten 
Uithoorn, Aalsmeer en Amstelveen 
al geruime tijd bezig om bestaande 
bewegwijzering (blauwe verkeers-
borden) rond de omgelegde N201 
en in de woonkernen te vervangen 
door nieuwe. Dit om het doorgaan-
de verkeer zoveel mogelijk naar de 
nieuwe N201 te leiden. 

Dat heeft inmiddels geresulteerd in 
een aantal nieuwe borden. Maar die 
blijken voor veel weggebruikers nog 
lang niet duidelijk en voor veel weg-

gebruikers van buitenaf, maar ook 
voor inwoners van Uithoorn en De 
Kwakel, zelfs verwarrend. Want es-
sentiële aanduidingen hoe bijvoor-
beeld via de N196 vanuit Aalsmeer 
te komen naar Mijdrecht en over de 
N521 vanuit Amstelveen naar De 
Kwakel, staan er vaak niet (meer) 
op als men via binnenwegen de 
woonkernen binnenrijdt. Veel GPS-
systemen en bestaande TomTom’s 
hebben de omgelegde N201 met 
de nieuwe aansluitingen kennelijk 
nog niet in de updates. Weggebrui-
kers verdwalen daardoor. Uit reac-

ties blijkt dat de bereikbaarheid van 
de plaatsen via de N196 en de N201 
er alleen maar moeilijker op gewor-
den is en zeker geen verbetering ten 
opzichte van de oude situatie. Aan 
de andere kant is het ook een kwes-
tie van gewenning. Op den duur zal 
ieder zijn weg wel weten te vinden. 
Maar het heden is aan de orde en 
weggebruikers die naar een bepaal-
de bestemming in de regio willen, 
zijn de weg even buiten Uithoorn al 
gauw bijster.

(Vervolg elders in deze krant).

Stagiaires Handjehelpen 
goud waard
Regio - Bij vrijwilligersorganisatie 
Handjehelpen namen 40 tweede- 
en derdejaarsstagiaires afscheid. Al 
deze HBO-studenten waren goud 
waard voor de 174 personen waar ze 
hulp boden. Als groep draaiden de 
studenten bijna 23.000 zorguren bij 
kinderen en volwassenen met een 
beperking in bijna de hele provin-
cie Utrecht. Na de zomer neemt een 
nieuwe lichting stagiaires de zorg-
taken weer over van deze groep.
Eén van de moeders die bij Handje-
helpen hulp had gevraagd bij haar 
kinderen met een beperking over 
haar stagiaire: “Ze keek bijna ver-
baasd toen ik zei dat ik als moeder 
zoveel van haar had geleerd. Ge-
woon door naar haar te kijken hoe 
zij met mijn kinderen omging. En 
door samen met elkaar op te trek-
ken. Heel gewoon, maar tegelijker-
tijd bijzonder. Nu durf ik ook zelf 

met mijn twee kinderen naar bui-
ten.” 
De stagebegeleiders bij Handjehel-
pen verwenden hun stagiaires met 
een symbolisch afscheidscadeautje 
en deelden complimenten uit. “Jul-
lie zijn de professionals van de toe-
komst en leren samenwerken met 
buurtteams en sociale teams. Sa-
men ontdekten jullie wat de eigen 
kracht is van cliënten, én waar vrij-

willigers een steuntje in de rug kun-
nen zijn.”
De studenten zijn verbonden aan de 
opleidingen Sociaal Pedagogische 
Hulpverlening, Pedagogiek, Maat-
schappelijk Werk en Dienstverle-
ning en toegepaste psychologie. 
Handjehelpen is nog op zoek naar 
studenten van deze opleidingen die 
hun tweedejaarsstage bij de vrijwil-
ligersorganisatie willen lopen.

Regio - Goofy, een grote kater, wordt 
vermist vanuit de omgeving Zonnedauw 
in de Legmeer. Hij heeft zwart met witte 
voorvoetjes en witte sokjes op zijn 
achterpoten. 

Heeft u Goofy gezien?
Bel dan alstublieft met 06-25025213.

Goofy VERMIST

Groep 5 van de Hofl andschool
Slootjesexcursie met het IVN
Mijdrecht - Op dinsdag 7 juli ver-
trokken de kinderen van groep 5 
van de Hofl andschool wandelend 
naar het Wickelhofpark. In het Wic-
kelhofpark werden zij opgewacht 
door de vrijwilligers van het IVN. 
De groep werd in tweeën verdeeld. 
De ene groep ging spelletjes doen 
op het veld en de andere groep 
ging met netjes en emmertjes bij 
de slootjes op zoek naar beestjes 
in het water. Er werden door de be-
geleidende ouders leuke spelletjes 
bedacht waar de kinderen vol en-
thousiasme aan meededen. Bij de 
slootjes werd druk naar diertjes ge-
schept en gezocht. Op een opzoek-

kaart konden de kinderen zien hoe 
de gevangen diertjes heten. De IVN 
medewerkers wisten ook ontzettend 
veel over de diertjes en waterplan-
ten te vertellen. Er werden o.a. wa-
terkevers, schaatsrijders, gupjes en 
zelfs een snoekje en een zoetwater-
kreeft gevangen. 
De kinderen hebben die ochtend 
heel veel over de natuur geleerd en 
waren ontzettend enthousiast. Het 
was een hele leuke afsluiting van 
een geweldig schooljaar. De Hof-
landschool wil hierbij nogmaals de 
medewerkers van het IVN hartelijk 
bedanken voor deze leerzame en 
leuke ochtend.

Fiets gestolen
Mijdrecht - Op donderdag 9 
juli is tussen vijf en kwart over 
zes in de middag een fi ets ge-
stolen vanuit de Randhoorn-
weg. De 12 jarige eigenaar had 
zijn fi ets neergezet in de stal-
ling bij het sportpark. Het gaat 
om een herenfi ets, blauw van 
kleur en van het merk Puch. 
De fi ets heeft versnellingen en 
is voorzien van een sticker met 
de tekst Fietsenschuur. Moge-
lijk zijn er getuigen of wordt 
de fi ets elders in de gemeente 
aangetroffen. De politie hoort 
het graag: 0900-8844.

Geen krant?  Bel 0297-581698
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 Omgevingsvergunning in afwijking van het bestemmings-
	 plan	legmeerpolder	Zuid,	mcdonald’s
 
Het college van burgemeester en wethouders van Amstelveen maakt, inge-
volge artikel 2.12, lid 1, sub a onder 3 van de Wabo, bekend dat zij een om-
gevingsvergunning hebben verleend in afwijking van het bestemmingsplan 
Legmeerpolder Zuid voor de nieuwbouw van een horecabedrijf / Fast Food 
restaurant (McDonald’s vestiging) met een bijbehorend parkeerterrein (zaak-
nummer: Z-2014/047159). 

De McDonald’s vestiging is bedacht op een kavel in de zuidoosthoek van het 
beoogde bedrijventerrein Amstelveen-Zuid. Deze kavel ligt achter een Shell-
tankstation aan de Zijdelweg. Aan de zuidzijde grenst de kavel aan de nieuwe 
N201 en in het noorden ligt de kavel aan de nog door te trekken Meerlanden-
weg. De beoogde plek, direct langs de N201 en dicht bij een afslag lijkt uiter-
mate geschikt voor een Fast Food restaurant. Het restaurant kan tevens een 
ondersteunende functie vervullen bij het nog te realiseren bedrijventerrein. 

De gewenste ontwikkeling past niet binnen het voor het plangebied gelden-
de bestemmingsplan Legmeerpolder Zuid. De voor de locatie geldende be-
stemming is Agrarisch-Glastuinbouw en het Fast Food restaurant is een be-
drijf met horecafunctie. Met oog op deze strijdigheid is voor de realisering van 
voorliggend initiatief deze omgevingsvergunning in afwijking van het gelden-
de bestemmingsplan vereist.
Het besluit tot het verlenen van de omgevingsvergunning en de bijbehoren-
de stukken liggen met ingang van 16 juli 2015 tot en met 26 augustus 2015 
voor een periode van zes (6) weken op de volgende wijzen voor een ieder 
ter inzage:  

- bij de balie Bouwen en Vergunningen in het raadhuis, Laan Nieuwer Am-
stel 1 te Amstelveen. Aanmelden via centrale balie (openingstijden balie: 
maandag tot en met woensdag 8.30-15.30 uur, donderdag 8.30-16.30 uur, 
vrijdag 8.30-12.30 uur); 

- Via de gemeentelijke website www.amstelveen.nl (onder: ‘wonen en le-
ven’, ‘bestemmingsplannen en structuurvisies’, ‘welke bestemmingsplan-
nen zijn in voorbereiding’, ‘de bestemmingsplannen en omgevingsvergun-
ningen in afwijking van het bestemmingsplan die op dit moment ter inza-
ge liggen’); 

- Via de website ruimtelijkeplannen.nl, link: http://www.ruimtelijkeplannen.
nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0362.OIAVHB11ExC-VG01

beroep
Gedurende bovengenoemde termijn kan door belanghebbenden die ten aan-
zien van het ontwerp van de omgevingsvergunning bij het college van burge-
meester en wethouders een zienswijze hebben kenbaar gemaakt en door de 
belanghebbenden die kunnen aantonen daartoe redelijkerwijs niet in staat te 
zijn geweest, beroep worden ingesteld bij de Rechtbank Amsterdam, sector 
Bestuursrecht (Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam). Tevens kan hierbij een 
verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend. Het is voor burgers 
ook mogelijk om digitaal beroep in te dienen via de link: https://loket.recht-
spraak.nl/Burgers/Conflict%20met%20overheidsorganisatie/33.

inwerkingtreding
Het besluit tot het verlenen van de omgevingsvergunning treedt in werking 
met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien bin-
nen de beroepstermijn een verzoek om een voorlopige voorziening is inge-
diend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. 

Proostdijschool wordt
St. Antonius school
Mijdrecht -  Als de Twistvliedschool 
en de Proostdijschool in Mijdrecht 
volgend jaar gaan fuseren komt er 
per 1 augustus 2016 een nieuwe 
school in het huidige gebouw van 
de Proostdijschool. Dit heeft het be-
stuur van Stichting Katholiek Pri-
mair Onderwijs Sint Antonius on-
langs besloten naar aanleiding van 
de uitkomst van het locatieonder-
zoek. Bij het onderzoek is geke-
ken naar de staat en mogelijkheden 
van de schoolgebouwen, de ontwik-
keling van de leerlingaantallen en 
de verkeersveiligheid rond de bei-
de schoolgebouwen. Het gebouw 
van de Proostdijschool biedt voor de 
nieuwe school de beste uitgangs-
positie om zich te ontwikkelen tot 
een onderscheidende school waar 
toekomstgericht en modern onder-
wijs wordt gegeven. De keus voor 
de locatie van de Proostdijschool is 
tot stand gekomen na afweging van 
feitelijke gegevens. Bij een dergelijk 

besluit spelen er echter ook ande-
re zaken. In beide schoolgebouwen 
is met veel plezier les gegeven, veel 
kinderen zijn er groot geworden 
en mooie herinneringen zijn er op-
gedaan. De fusie biedt kansen om 
met teamleden, leerlingen en hun 
ouders vanuit de positieve ervarin-
gen gezamenlijk te bouwen aan de 
nieuwe school. Een definitief besluit 
tot fusie volgt na de onderzoeksfa-
se en na instemming van de GMR 
en MR-en van beide scholen. Naar 
verwachting zal dit begin 2016 zijn. 
Daarop vooruitlopend hebben beide 
scholen reeds verschillende zaken 
gezamenlijk opgepakt. Het bestuur 
is van plan de twee scholen te gaan 
fuseren omdat het leerlingaantal in 
Mijdrecht aan het krimpen is. Op 
termijn zullen, vooral in Mijdrecht-
Zuid, er te weinig leerlingen zijn om 
de drie katholieke basisscholen bo-
ven de opheffingsnorm (103 leerlin-
gen) te houden.

Konijntje 
weggelopen
Regio - In verband met familiebe-
zoek in Indonesië zouden wij, fami-
lie Helling, op het konijntje van mijn 
nichtje passen. Maar voordat het 
vliegtuig in Jakarta  is geland, vond 
onze loge een manier om aan zijn 
buitenkooi te ontsnappen.
Wie heeft in de omgeving van de 
Baambrugse Zuwe 84,Vinkeveen,  
een klein dwergkonijntje gezien of 
gevonden. Hij heeft als kenmerk 
een wit linker voorpootje. 
Laat het ons even weten, 0297-
264060, zodat we ons nichtje niet 
hoeven teleur te stellen als ze thuis-
komt. 

Dodelijk verkeersongeval
Regio - Op zondag 5 juli ontstond 
een aanrijding tussen een 77-jarige 
vrouw met een fiets en een 16-jari-
ge bestuurder van een scooter, bei-
den uit Vinkeveen. De vrouw raakte 
zeer ernstig gewond.
Zij werd met spoed overgebracht 
naar het ziekenhuis, waar zij in de 
loop van de avond aan haar ver-
wondingen is overleden. Agenten 
kregen rond 15.00 uur de melding 
dat op de Plevierenlaan ter hoog-
te van de Scholeksterlaan een aan-
rijding was gebeurd, waarbij een 

vrouw met een fiets en een bestuur-
der van een scooter waren betrok-
ken. De vrouw was niet meer aan-
spreekbaar en gezien de ernst van 
het (hoofd)letsel kwam het mobiel 
medisch team met de traumaheli-
kopter ter plaatse.
Na onderzoek door de hulpverle-
ners werd de vrouw in kritieke toe-
stand met spoed overgebracht naar 
het ziekenhuis. Specialisten van de 
afdeling Verkeer kwamen ter plaat-
se en doen onderzoek naar de toe-
dracht.

VIOS icoon stopt
Regio - Op 9 juli stopte VIOS icoon 
Adri Kolenberg zijn 40-jarige carriè-
re als slagwerker bij muziekvereni-
ging VIOS in Mijdrecht. Adri vindt 
het tijd om het trommelstokje over 
te geven aan de jonge garde.
Tijdens zijn laatste slagwerkrepetitie 
in De Notenkraker werd hij blij ver-
rast met een optreden van de Show- 
& Marchingband VIOS en zijn ande-
re muziekliefde, shantykoor De Turf-
schippers. En hier moest de anders 
zo stoere trommelaar toch even slik-
ken en een traantje wegpinken. Na-

tuurlijk vielen lovende woorden van 
die en gene, geschenken en bloe-
men hem ten deel. 
De vraag die ons allen bezighoudt 
is of, naast het koor, de vrijkomende 
tijd volledig opgaat aan zijn gelief-
de hengelsport of zijn grootste lief-
de Hilda. De tijd zal het leren.
Feit is dat VIOS deze ‘tamboer van 
de (vorige) eeuw’ node zal missen. 
Maar gelukkig hebben ze alle goede 
herinneringen, de gevestigde orde, 
het aanstormende talent en de fo-
to’s op www.vios-mijdrecht.nl nog..!

Auto gestolen en 
weer terug
Uithoorn - In de nacht van maan-
dag 6 op dinsdag 7 juli is ingebro-
ken in een woning in de Briantflat. 
Om elf uur in de ochtend werd de 
inbraak ontdekt. Het hele huis is 
doorzocht. De dieven hebben alle 
lades en kasten open gemaakt. In 
ieder geval zijn de inbrekers er van-
door gegaan met de autosleutels en 
de auto van de bewoner. Lang heeft 
hij zijn auto niet hoeven missen. De 
wagen is op vrijdag 10 juli aange-
troffen door de politie in de Texel-
schadelaan. De kentekenplaten wa-
ren afgeplakt met tape. Er loopt een 
onderzoek.

Kluizen uit 
bedrijf weg
Uithoorn - Op woensdag 8 juli is 
tussen drie en vier uur in de nacht 
ingebroken in een bedrijf aan de 
Antonie Fokkerweg. Het alarm is af-
gegaan, waarna de eigenaar direct 
naar de zaak is gereden. De die-
ven hadden hun slag al geslagen. Er 
zijn twee kluizen gestolen met hierin 
papieren voor bromfietsen en scoo-
ters, diverse sleutels en wat con-
tant geld. Ook is een laptop van het 
merk Asus meegenomen. De politie 
onderzoekt de inbraak.

Onderdelen van 
bromfiets weg
Uithoorn - Op donderdag 9 juli zijn 
tussen negen en elf uur in de avond 
onderdelen van een bromfiets ge-
stolen.
De blauwe Piaggio Vespa Sprint 
was door de eigenaar neergezet bij 
de Romeflat.
De valbeugel voor, het knipperlicht 
achter en de claxon zijn door de die-
ven los geschroefd. Mogelijk heb-
ben inwoners iets gezien.
Zij worden verzocht contact op te 
nemen met de politie via 0900-8844.

Winkeldieven 
betrapt
Uithoorn - Op vrijdag 10 juli zijn in 
de supermarkt in de Christinalaan 
twee winkeldieven betrapt. Perso-
neelsleden zagen twee mannen 
spulletjes in hun zakken steken. Ze 
verlieten de super, stapten in een 
auto en gingen er vandoor. De po-
litie heeft de twee tot stoppen we-
ten te dwingen en hen aangehou-
den. Het gaat om twee mannen van 
34 en 30 jaar zonder vaste woon- of 
verblijfplaats. Beide mannen heb-
ben een schikking gekregen van 
250 euro. Ze hebben de boetes di-
rect betaald.

Onwel in woning
Uithoorn - Om half zeven in de 
vroege ochtend van maandag 13 ju-
li is een 65 jarige Uithoornaar on-
wel geworden in een woning in 
Bertram. De hulpdiensten kregen 
een melding dat reanimatie nodig 
was. De bewoner bleek enigszins 
bij kennis, maar leek inderdaad niet 
in orde. Mogelijk is een epileptische 
aanval de oorzaak geweest. De be-
woner is met hulp van de brand-
weer en assistentie van de politie uit 
het huis getakeld en naar het zie-
kenhuis vervoerd. Ook vrijwilligers 
van het AED-team zijn ter plaatse 
geweest.

Inbrekers kiezen 
hazepad
Uithoorn - Op vrijdag 10 juli kreeg 
de politie rond kwart over twee in de 
middag telefoon van een bewoon-
ster van de Oldebarneveldlaan. Ze 
had twee knapen zien lopen, die 
niet in de buurt thuis hoorden en 

Volkswagen weg 
na inbraak
De Kwakel - Om half vier in de 
nacht van zondag 12 op maandag 
13 juli is ingebroken in een kantoor 
in Tambour. Om deze tijd was de 
hond van de overbuurman aange-
slagen. De man ging een kijkje ne-
men en trof twee ingeslagen ramen 
aan, een van het kantoor en een van 
de keuken. De dieven hadden het zo 
goed als zeker gemunt op de auto-
sleutel. De grijze Volkswagen Polo 
is namelijk verdwenen. Kenteken is 
24-LLH-6. Mogelijk zijn er getuigen 
of is de auto gezien, de politie hoort 
het graag via 0900-8844.

Sporttas met 
gereedschap
Uithoorn - Op zaterdag 11 juli rond 
half tien in de ochtend is op de Bil-
derdijklaan, ter hoogte van het fiet-
senhok van Vita, een blauwe sport-
tas met hierin allerlei inbrekers-
gereedschap gevonden. De tas is 
voorzien van een wit logo. De poli-
tie heeft direct een buurtonderzoek 
gehouden, maar kreeg geen mel-
ding van inbraken. Toch blijkt de ei-
genaar van de tas zijn slag gesla-
gen te hebben. Er is in een woning 
in de Bilderdijklaan ingebroken. Het 
raam van het bovenlicht is ingesla-
gen. Boven zijn alle kasten en lades 
doorzocht. Er is nog niet bekend wat 
er gestolen is.

Tourdebutant loopt 
blauwtje op!
Regio - Onder elke voorspelde uit-
slag leggen de renners een blauw-
tje, zodat zij met de doordruk de vol-
gende dag de uitslag kunnen con-
troleren. Laat debutant Roel Egberts 
bij de 2e etappe nou de doordruk 
van de 1e etappe in de bus gedaan 
te hebben!  Maar hij had beginner-
geluk bij een ongeluk, Froome ein-
digde in de tweede etappe tus-
sen de sprinters. Roel had als eni-
ge Froome, van de vorige etappe, 
op zijn lijstje staan. Hiermee streek  
Roel de jackpot op,  met daarin  de 
eerste zuur verdiende centen. Een 
andere debutante, Cynthia vd Berg, 
vertrok de eerste tourweek sterk  uit 
de startblokken. Samen met de er-
varen Ria Verhoef, lieten zij het pelo-
ton  alle kleuren van de regenboog 
zien. Bijna elke dag verschenen de 
dames met een andere kleur trui, 
geel rood of wit, en op lady’s -day  
deden zij er een toepasselijke pet bij 
op. Maar op het eind van de week 
verwelkte de regenboog van de da-
mes en verscheen komeet vd Knaap 
aan het firmament. Arnoud’s  ver-
trouwen in Cavendish werd rijkelijk 

beloond, een Gouden Lap met maar 
liefst 15 punten! Voorlopig mag Arn-
oud zich in de gele trui hullen, als 
de ster van de eerste week. Bij al 
dit geweld valt de tourcorrespon-
dent ver weg. In zijn vijftigste Tour 
mag hij slechts hopen op een vijftig-
ste plaats, goed voor de Frank Vlas-
man-prijs. Achter de kopgroep, het 
peloton en net voor de bezemwa-
gen, worstelt Gerrit Hogerwerf door 
het grint . Gerrit heeft  al erg lang 
niet meer mee gedaan en merkt 
toch wel dat het steeds harder har-
ken is op Erve Vlasman. Gerrit mag 
de rode lantaarn voeren, Parijs de 
lichtstad, is echter nog ver! De rode 
trui, de mazzeltrui, zit om de schou-
ders van Kees vd Meer, hij vergaar-
de gemiddeld twee extra punten per 
etappe. In het ploegenklassement 
zit nog weinig tekening, de renners 
van de Baliekluivers gaan Het Luie 
End maar een puntje vooraf. Ge-
noeg voor Alfred vd Belt, Ria Ver-
hoef, Joost Kooy, Bas Baars en Fred 
Smits, om hun hoofden met gele 
petten tegen de zon te mogen  be-
schermen. Bij dit unieke tourspel is 

Nieuw bestuur voor ZZP-
vereniging
Regio - Donderdag 9 juli hield de 
ZZP-vereniging van De Ronde Ve-
nen haar jaarlijkse barbecue. Dit 
gebeurt altijd bij één van de leden 
thuis, deze keer in Wilnis. Naast ge-
zelligheid en netwerken was er een 
officieel agendapunt: het nieuwe 
bestuur werd geïnstalleerd. Schei-
dend voorzitter Bert Wever keek nog 
even terug op de zes jaar van zijn 
bestuur, voordat hij de hamer sym-
bolisch overdroeg aan André Grup-
pen. Pieter Maas Geesteranus (pen-
ningmeester) en Niels Wortman (se-
cretaris) completeren het nieuwe 
bestuur, als opvolgers van respec-
tievelijk Esther van Zijtveld en Bob 
Mulder.  

In zijn maiden speech memoreerde 
Gruppen nog eens het doel van de 
vereniging, het promoten van de be-
schikbare kennis van ZZP’ers in De 
Ronde Venen, en het onderling uit-
wisselen van informatie over dingen 
die voor ZZP’ers belangrijk zijn.
Het nieuwe bestuur zal zich bij de 
activiteiten in belangrijke mate la-
ten leiden door initiatieven van de 
leden.
Hij overhandigde de aftredende be-
stuursleden een attentie, waarnaar 
de aanwezige ZZP’ers zich konden 
richten op de barbecue. Het weer 
werkte goed mee. Informatie over 
de ZZP-vereniging is te vinden op 
www.zzpderondevenen.nl.

er ook een trui voor de beste jonge-
re te verdienen. Bart Peek zal er al-
vast aan moeten wennen, zijn vrien-
din Cynthia mag al in het wit.
Gele trui:
1 Arnoud vd Knaap 53 pnt
2 Cynthia vd Berg 53
3 Rob vd Berg 52
4 John Plasmeijer 51
5 Bart Peek 51
6 Trudy Lauwers 50
7 Jeroen Meijer 50
8 Ria Verhoef 50

9 Eric Zethof 49
10 Joost Hogerwerf 49
100 Gerrit Hogerwerf  27
Rode trui:
1 Kees vd Meer 
 12
Witte trui:
1 Cynthia vd Berg 53
Ploegen:
1 De Baliekluivers 156
2 Het Luie End 155
3 Leidse Rijn 155
20 De Biltstraat 137

zich enigszins verdacht gedroe-
gen. Toen ze harde geluiden hoor-
de, is ze naar buiten gegaan. Er was 
van een buurthuis geprobeerd een 
raam te openen. De jongens kozen 
bij het zien van de bewoonster het 
hazepad. Het betreft twee magere 
knapen. Een droeg een sweater met 
een grijze capuchon. Iemand ook 
iets gezien? Bel 0900-8844.

Duivenvereniging Rond de Amstel
Regio - Deze week twee vluchten, 
een jonge duivenvlucht en een mid-
fond. De jongen kregen het  en dat 
is nog zacht uitgedrukt niet kado.
Zij werden los gelaten in Meer met 
een oost/zuid-oostenwind. Hierdoor 
gingen de duiven naar de kust, wat 
voor onze duiven verre van ideaal is.
Er waren 9 deelnemers en 320 dui-
ven. De eerst duif werd geklokt door 
R. Boer, tweede duif H.C.Pothuizen 
en de derde duif P. Bosse.
De laatste midfondvlucht hadden 
wij 10 deelnemers en 263 duiven.
Eerste duif R. Boer, tweede H. Half, 
derde H.C.Pothuizen.

Uitslag MEER
1 R. den Boer 
2 H.C. Pothuizen
3 Bosse en zn
4 Th. Kuylenburg                                          
5 H. Half                                                         
6 K. Roelofsen                                              
7 M. v/d Hoort                                          
Uitslag Morlincourt
1 R. den Boer
2 H. Half
3 H.C. Pothuizen
4 A.M. Duivenvoorde
5 Bosse en zn
6 K. Roelofsen
7 Th. Kuylenburg
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DoktersDiensten
Alle diensten van de huisartsen 
worden gedaan vanuit de 
huisartsenpost in Woerden, tel. 
0900-4701470. Dit geldt voor het 
hele weekend, feestdagen en 
voor werkdagen van 17.00 u. tot 
de volgende dag 8.00 u.

Apotheek
Apotheek De Ronde Venen
Hoofdweg 6a Mijdrecht
Apotheek Mijdrecht
Hofland 48 Mijdrecht
Open: ma. t/m vr. 8.30-12.30 u. 
en 13.30-17.30 u. In de avond en 
nacht, in het weekend en tijdens 
feestdagen kunt u terecht bij: 
8.00-22.00 u.
Zuwe Hofpoort apotheek
Polanerbaan 2, 3447 GN 
Woerden, 0348-427851
22.00-8.00 u.
Dienstapotheek Utrecht
Diakonessenhuis Burg. Fockema 
Andreaelaan 60, 3582 KT Utrecht, 
030-2144583
Boots apotheek Vinkeveen, 
Herenweg 57, tel. 0297-262033. 
Open: ma t/m vr 8.30-17.30 u; 
za 10.00-14.00 u.
*Buiten deze tijden kan men 
terecht bij Zuwe Hofpoort 
Apotheek, Polanerbaan 2, 3447 
GN Woerden, tel. 0348-427851.

brAnDweer & politie
Brandweer, tel. 030-2404400. 
Politie, tel: 0900-8844.

slAchtofferhulp
info: 0900-0101
www.slachtofferhulp.nl

stichting thuis sterven 
De ronDe venen
Vrijwillige Palliatieve Terminale 
Zorg in de thuissituatie. 7 
dagen per week, 24 uur per dag 
bereikbaar, tel. 06-51451130.

stichting rechtswinkel
De Ronde Venen: Hoofdweg 1, 
Mijdrecht. Het spreeku. is op de 
di.avonden van 19.30-20.30 u.

Dierenhulp
Dierenambulance
tel: 06-53315557.

DierenArtsen
Dierenartsenpraktijk
Mijdrecht-Wilnis, 
Bozenhoven 69-71 Mijdrecht, tel: 
0297-293939.
Dierenkliniek Amstel, Vecht & 
Venen, Herenweg 129, 3645 DJ 
Vinkeveen, tel 0297-263758 
www.dkavv.nl. 
Dierenkliniek De Ronde Venen
Dorpsstraat 40, 3641 EC 
Mijdrecht, tel. 0297-241146

psychologische 
hulpverlening
Directe psychologische 
hulpverlening 
Zeelt 38, 3648 HL Wilnis, 
tel. 0297-285371. 
Drs. J.M.M. Simons klin. 
psycholoog geregistreerd 
psychotherapeut en  
gezondheidszorg ps (BIG).
Praktijk voor psychologische 
hulpverlening De Ronde Venen: 
R. Rap, tel: 0297-286436
Eerstelijnspraktijk voor 
Psychologische Zorg
Mw. drs. FMP van Dijk, 
Aanmelding: 088-5808000
ISIS Psychologen
Behandelcentrum Careyn 
Maria-Oord. Postadres: Heren-
weg 69, 3645 DH Vinkeveen. 
Bezoekadres: Ingang Kerklaan, 
tel. 088-5808000, www.isis.nl, 
info@isis.nl

zorg & zwAngerschAp
Maatschap. Verloskundigen 
‘De Ronde Venen’. 7 dagen 
per week, 24 uur per dag 
mobiel bereikbaar voor 
bevallingen en spoedgevallen 
op tel.nr: 06-47556371  www.
verloskundigenderondevenen.nl

stichting 
tympAAn-De bAAt
Kerkvaart 2, tel. 0297-230280.
www.tympaan-debaat.nl

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

Mijmeringen
Vakantie-
voorbereidingen
Het is vakantietijd, tijd om er heerlijk tus-
senuit te gaan. Vele Nederlanders zijn al 
op vakantie of gaan nog op vakantie de komende weken. Iedereen be-
reidt zich weer anders voor op de zomervakantie. De een is er al maan-
den mee bezig en het andere uiterste is op het allerlaatste moment een 
last minute boeken of bepalen waar je naar toe gaat. Al met al zijn het 
luxe problemen. Waar andere mensen hun leven riskeren om als vluch-
teling Europa in te komen, doen wij moeilijk over welke vakantiebe-
stemming in Europa nou nog politiek correct, betaalbaar en mooi is. 

Oppassen
Wat je ook gaat doen, bedenk goed hoe je het huis achterlaat. Elke jaar 
weer waarschuwt de politie voor de uitgekookte trucs van het dieven-
gilde. Zorg dat je huis er bewoond uitziet. Dat betekent dus geen uit-
puilende brievenbussen, gesloten gordijnen en maak het ze vooral niet 
gemakkelijk.  Het is dus handig om aan buren of kennissen aan te ge-
ven dat je op vakantie bent en of ze je post willen weghalen, je plan-
ten water geven en je container langs de weg zetten. Het lijken simpe-
le en misschien zelf ontoereikende maatregelen, maar het is een kleine 
moeite met al het goed is een groot plezier.

Schennis
Een keer heb ik moeten toezien hoe het huis van een dierbaar iemand 
was leeggeroofd tijdens een vakantie. Dan kom je moe en voldaan te-
rug van een vakantie, verlang je naar je eigen plek en dan is er dat 
moment waarop je ziet dat er iemand in je huis is geweest. De boe-
ven die toen bezig zijn geweest, hadden een complete chaos achter 
gelaten. Meubilair omgestoten, lades die uit de kast hingen, elke ka-
mer was onteerd door deze foute gasten.  Dat er kostbaarheden zijn 
gestolen is al vreselijk, maar de ontering van jouw ruimte is minstens 
net zo erg. Waar hebben ze allemaal aan gezeten? Wat hebben ze ge-
daan met jouw dierbare spullen? En hoe moet je je ooit nog veilig voe-
len in je eigen huis?

Inpakken
Ik denk dat er niet zoveel te halen valt bij mij in huis. De tv aan de muur 
is al bijna 10 jaar oud. De stereo die er staat nog ouder. De laptop en 
ipad gaan mee op vakantie. Cash geld heb ik nooit in huis (tot ergernis 
van sommige mensen zoals de glazenwasser) en juwelen heb ik niet. 
Toch moet ik er niet aan denken dat vreemde mensen zonder geweten 
en hart door mijn huis dwalen op zoek naar mogelijke kostbaarheden. 
Waar haal je het lef vandaan om dit te doen? Gelukkig woon ik een so-
ciale buurt waar men oplet en is er met grote regelmaat iemand in mijn 
huis te vinden. Verder heb ik nog een geweldige oplossing, zoveel mo-
gelijk meenemen op vakantie! Je moet er toch niet aandenken dat je 
hele kledingkast wordt geruïneerd, dus die neem ik gewoon mee! Dat 
de auto niet zoveel plek heeft, ach dat is weer een heel ander probleem. 

Online
Wat in ieder geval van belang  is om niet online te posten waar en wan-
neer je vakantie aan het vieren bent. Op die manier maak je het wel 
heel gemakkelijk voor het boevengilde. Maak dus geen melding op 
Twitter, Whatsapp of Facebook. En dan moet je ook nog voorzichtig 
zijn met je afwezigheidsbericht op je voicemail en in je emailprogram-
ma. Dat laatste telt dan meer voor op mijn werk, maar wie weet hoe 
ver mensen gaan om op een makkelijke manier aan geld te komen? In 
ieder geval hoort dit bij mijn vakantievoorbereidingen. Niet leuk, wel 
noodzakelijk en ik hoop dat iedereen stil staat hierbij. Je wilt immers 
ontspannen terug komen van vakantie en niet meteen in een rottige 
situatie terecht komen!

Verschijnt woensdag
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nEs A/d AMstEl
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ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren op 
artikelen of zijn mening te geven op 
ontwikkelingen die spelen binnen de 
gemeente. Uw ingezonden brief dient 
echter ondertekend te 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 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!

WWW.MEERbodE.nl

COLOFON

Juf Ria verlaat de
Sint Jozefschool

Regio - Woensdag zou de laat-
ste werkdag zijn voor juf Ria van de 
Sint Jozefschool in Vinkeveen. Na 37 
jaar actief te zijn geweest, gaat zij 
met pensioen om genietend terug te 
kunnen kijken op een lang en mooi 
werkzaam leven in het basisonder-
wijs. Maar van werken kwam na-
tuurlijk helemaal niets die dag!
In alle stilte was er een geweldig 
mooi afscheid geregeld voor de 
kleuterjuf. Zij werd thuis opgehaald 
en naar school gebracht. Na ont-
vangst in de klas door haar eigen 
kleuters, namen de kinderen haar 
mee naar de aula. Daar hadden de 
kinderen van alle andere groepen 
zich verzameld voor het zingen van 
een swingend en persoonlijk lied. 
Juf Ria kreeg een mooie fotocollage 

van alle werkplekken en bijzonde-
re momenten uit haar carrière. Ook 
een boekje met persoonlijke bood-
schappen en wensen van alle ou-
ders viel bij Ria in de smaak. Daarna 
namen de kleuters juf Ria mee op 
‘vossenjacht’. Al wandelend door de 
school kwamen juf en kleuters al-
lerlei sprookjesfiguren tegen, uitge-
beeld door de kinderen uit de ande-
re klassen. Als de kleuters het juis-
te sprookje wisten te raden, kregen 
zij een puzzelstukje mee. Alle puz-
zelstukjes vormden een mooie foto: 
van juf Ria! Het werd een fijne dag, 
waarbij kinderen en ouders (die zelf 
soms óók bij juf Ria in de klas had-
den gezeten) haar bedankten voor 
haar inzet en toewijding. Lieve juf 
Ria, dank u wel en veel geluk!

Boottocht deelnemers 
Rode Kruis op 2 juli 2015
Regio - Op donderdag vertrokken 
de 3 bussen vanuit Vinkeveen en 
Mijdrecht vroeg in de ochtend om 
een boottocht te gaan maken op de 
Kagerplassen.
In de bussen werden door de vrij-
willigers flesjes water en Rode Kruis 
waaiers uitgedeeld om de hitte, het 
zou ruim 30 graden worden, enige 
verkoeling te bieden. Gelukkig be-
schikten de bussen over een airco 
installatie zodat de temperatuur niet 
hoog opliep.
Rond 11.00 uur arriveerden de bus-
sen in Warmond, waar in het mooie 
ruim opgezette schip van rede-
rij van Hulst de gasten konden ge-
nieten van koffie, thee en een petit 
four met het Rode Kruis logo daar-
op in marsepein. Ook hier was ver-
koeling door middel van een airco 
installatie.
De schipper gaf allerlei informa-

tie over de plassen en de omgeving 
waar door heen werd gevaren.
Voor de lunch was het onverstandig 
om in de zon op het dek te gaan zit-
ten, na de lunch die prima verzorgd 
was, konden de gasten wel op het 
dek plaatsnemen omdat er toen eni-
ge afkoeling door de inmiddels op-
gestoken wind was. Uiteraard kre-
gen de gasten in de middag ook 
nog diverse verfrissingen of indien 
gewenst een borreltje aangeboden.
Na een prachtige tocht werd er rond 
15.00 uur weer in Warmond aange-
meerd, waar voor de terugreis de 
bussen weer klaarstonden. 
De gasten van het Rode Kruis heb-
ben mede dankzij de goede zor-
gen van de aanwezige Rode Kruis 
vrijwilligers, het bedienend perso-
neel van de boot en niet te vergeten 
de vrijwillige chauffeurs weer een 
prachtige dag beleefd.

De Loods Casual Fashion 
gaat verhuizen!
Mijdrecht - De bekende winkel in 
vrijetijdskleding ‘De Loods’ in de 
Mijdrechtse Dorpsstraat gaat ver-
huizen. Nu nog niet, maar pas in 
oktober dit jaar. “We gaan verkas-
sen naar het leegstaande pand van 
Stoop Parfumerie even verderop in 
de Dorpsstraat. De contracten heb-
ben we daartoe al getekend. Reden 
is dat we onze activiteiten willen uit-
breiden. Toen we nog op het Molen-
hof zaten hadden we eigenlijk twee 
winkels, waar toen ook de jeugdi-
ge garde als tieners terecht kon met 
leuke merkkleding. Toen we uit de 
Molenhof weg moesten omdat het 
verbouwd zou gaan worden, kon-
den we ons aanbod van twee win-
kels niet kwijt in het huidige pand 
boven de Discus dierenspeciaal-
zaak. Er was toen onvoldoende 
leegstand om ergens anders naar-
toe te gaan. Nu is die mogelijkheid 
er wel en kunnen zelfs bijna twee 
keer zo groot worden qua ruimte als 
waar we nu nog zitten. Dan gaan we 
ook weer het aanbod aan kleding 
uitbreiden, waarbij we natuurlijk 

ook weer aan tieners denken. Die 
waren al idolaat van het merk Out-
fitters Nation. Alle kans dat dit merk 
ook weer terugkomt. Tieners zijn 
een aparte doelgroep voor ons die 
we tegen die tijd graag weer in on-
ze nieuwe winkel willen terugzien,” 
laat De Loods eigenaar Ron Wijburg 
desgevraagd aan ons weten. Samen 
met zijn vrouw Petra en een des-
kundig maar tevens klantvriendelijk 
team van medewerksters runt hij al 
jaren met succes zijn kledingzaak in 
casual fashion waarmee hij een bre-
de klantenkring heeft opgebouwd. 
De Loods offreert een breed sca-
la aan betaalbare vrijetijdskleding 
voor dames en heren, jongeren en 
jonge volwassenen. Het belangrijk-
ste merk is wel PME Legend, maar 
ook van andere bekende merken is 
er een hele mooie en brede collec-
tie. Nog steeds en straks nog meer 
als De Loods is verhuisd. Maar eerst 
moet de winkel van Stoop daarvoor 
worden ingericht en daar is men 
volop mee bezig. Wij houden u op 
de hoogte!

Groepen 8 nemen afscheid 
van de Sint Jozefschool
Regio - Jarenlang is er hard ge-
werkt en veel geleerd, maar aan al-
les komt een eind... De leerlingen 
van de groepen 8 van de Sint Jozef-
school hebben hun laatste school-
jaar keurig afgerond en zijn he-
lemaal klaar voor de middelbare 
school. Het afscheidsfeest begon 
woensdagavond met het uitvoe-
ren van een musical. Daarna hesen 
de leerlingen zich in hun mooiste 
feestkleding. In deftige kostuums en 
sierlijke jurken paradeerden de leer-
lingen over de rode loper, die voor 
hen was uitgerold op het school-
plein. Daar wist fotograaf Richard 
ondanks de regen toch nog prachti-
ge foto’s van de ‘afgestudeerden’ te 
maken. In de school stond Jill klaar 
om de kapsels bij te werken. Moe-
der Manon verwende de meisjes 
met een manicure. Stoere jongens 

lieten een tattoo zetten, maar ook 
een enkele meid waagde zich hier-
aan. Daarna op de foto en natuurlijk 
swingen en zingen in de disco. 
Ouders horen daar niet bij, voor hen 
was een aparte feestzaal ingericht 
en ook zij werden verwend met hap-
jes en drankjes. Het werd een fees-
telijke avond! De volgende dag kon 
er niet lang worden geluierd...
Nadat de laatste activiteiten in de 
klas werden verricht en rommeltjes 
waren opgeruimd, was het tijd voor 
het definitieve afscheid.
Onder luid applaus en aanmoe-
digingen van ouders en school-
genootjes, vlogen de groep 8ers 
één voor één uit het raam… Alle-
maal veel succes op de middelba-
re school, maar eerst natuurlijk vol-
op genieten van een welverdiende 
vakantie!
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Groep 8 De Pijlstaart neemt afscheid 
met musical DJ draait door
Regio - De leerlingen uit groep 8 
van Obs De Pijlstaart in Vinkeveen 
hadden hun musical DJ draait door  
drie keer mogen uitvoeren. Op don-
derdag  stonden de kinderen met 
veel plezier op het podium om de 

musical  aan alle leerlingen te la-
ten zien. Na die ochtend zongen al-
le kinderen de liedjes mee. Vrijdag-
ochtend  werd de musical voor de 
familieleden van de leerlingen op-
gevoerd. Dit werd beloond met een 

staande ovatie. ‘s Avonds werd de 
musical voor ouders en de leer-
krachten opgevoerd. Tijdens de mu-
sical mocht het publiek mee doen 
met een dans uit de musical. Ieder-
een deed met veel enthousiasme 

mee. De DJ draait door speelt zich 
af in discotheek Van Streek, waar 
op het jubileumfeest een bijzonde-
re gast zal optreden: de beroem-
de DJ Armina. Zij draagt altijd een 
masker en niemand weet wie ze ei-
genlijk is. Ondertussen wordt er een 
bekend schilderij ‘De Kaaskoppen’ 
van Bermbrand van Gein uit het ko-
ninklijke paleis gestolen. De koning 
en koningin zijn erg ontsteld dat het 
schilderij weg is, daarnaast is hun 
dochter Azalea vaak weg.

Niet vreemd
Dat is niet zo vreemd, want prinses 
Azalea is….DJ Armina. Ze heeft het 
geheim kunnen houden, want haar 
ouders vinden het maar niets dat ze 
muziek maakt. Ze hoort een echte 
prinses te zijn en geen DJ. De die-
ven die het schilderij hebben gesto-
len worden achtervolgd door de po-
litie. Ze rennen een discotheek bin-
nen en willen het schilderij hier ver-
stoppen. Niemand vindt het raar dat 
ze binnenkomen met een oud schil-
derij, omdat het thema van het jubi-
leumfeest ‘De Gouden Eeuw’ is. Na-
dat de politie is vertrokken, probe-
ren de dieven er vandoor te gaan 
met het schilderij, maar worden tel-
kens onderbroken in hun vlucht.
Als DJ Armina (prinses Azalea) de 
discotheek binnen komt, herkent 

ze direct het gestolen schilderij. De 
dieven worden meteen ingerekend. 
Dan doet DJ Armina haar masker 
af en vertelt wie ze eigenlijk is. De 
koning en koningin komen ook de 
discotheek binnen en horen dat 
hun dochter het gestolen schilde-
rij heeft teruggevonden. Ze vinden 
de muziek van hun dochter fantas-
tisch en vinden dat prinses zijn en 
draaien in een discotheek best sa-
men kan gaan. Onder leiding van de 
leerkrachten / regisseurs uit groep 
8 lieten de kinderen zien wat ze aan 

acteer- en zangtalent in huis had-
den. Het decor hadden de kinderen 
zelf ontworpen. Na een afscheids-
woord van de leerkrachten die voor 
elk kind een persoonlijk verhaaltje 
hadden geschreven werd er getoost 
op de kinderen en het klassenca-
deau onthuld.
Na afloop konden de kinderen ge-
nieten van hun eigen discofeest, 
terwijl de ouders onder het genot 
van een hapje en een drankje over 
deze succesvolle musical konden 
napraten.

Kenter Jeugdhulp fonkelend 
resultaat van fusie
Regio - Sinds kort kunnen kinde-
ren, jongeren en gezinnen met hun 
vragen en problemen terecht bij één 
organisatie die hen verder helpt: 
Kenter Jeugdhulp. Dit is de nieu-
we naam waaronder de geestelij-
ke gezondheidszorg van Jeugdriagg 
Noord Holland Zuid en de opvoed-
hulp van OCK het Spalier samen 
verder gaan. Ook verwijzers en an-
dere professionals zijn bij Ken-
ter Jeugdhulp aan het juiste adres 
voor informatie, advies en doorver-
wijzing. 

Specialistische jeugdhulp
Opvoeden en opgroeien vallen soms 
niet mee. Gelukkig zijn problemen 
vaak tijdelijk en kunnen veel gezin-
nen met kinderen hun eigen proble-
men goed zelf oplossen. Maar soms 
loopt het anders en duurt een verve-
lende situatie te lang. Of er gebeu-
ren dingen waar niemand controle 

over heeft. Dan kan extra specialis-
tische hulp heel welkom zijn. 
Kenter Jeugdhulp helpt kinderen, 
jongeren, jongvolwassenen (tot 23 
jaar) en hun opvoeders die net dat 
beetje – of wat meer - extra no-
dig hebben. Kinderen, jongeren en 
hun opvoeders kunnen 7 dagen per 
week, 24 uur per dag een beroep 
doen op de specialisten van Kenter 
Jeugdhulp.  

Waarom samen verder?
De hulpverleners van Kenter zoeken 
voortdurend naar vernieuwende 
hulpvormen in de thuissituatie,  De 
gefuseerde organisatie heeft hier-
voor meer mogelijkheden, dankzij 
het combineren en integreren van 
hulp. 
Kijk voor meer informatie op ken-
terjeugdhulp.nl. Neem voor opvoed- 
en/of  psychische hulp ook gerust 
contact met ons op.

Laatste  kindermiddag in 
wijkgebouw “Present”

Regio - Afgelopen woensdag 1 ju-
li was de laatste kindermiddag in 
wijkgebouw “Present”, in Mijdrecht, 
georganiseerd door Cora de Vries 
en Erica Nouwt. De kinderen pixel-
den een sleutelhanger met een lie-
veheersbeestje, dat symbool stond 
voor de vele leuke middagen die we 
met elkaar gehad hebben. Daarna 
werd er enthousiast bingo gespeeld 
totdat iedereen een leuke prijs had. 
Tussendoor genoten we van een ijs-
je en popcorn. Bij het afscheid kre-
gen alle kinderen een mooi glitter-
doosje met een gelukspoppetje mee 
naar huis. Na 11 jaar zetten Cora en 

Erica er een punt achter. Het was 
een leuke, gezellige en inspireren-
de tijd!
Wij willen iedereen en vooral de kin-
deren bedanken voor het vertrou-
wen in ons , jullie aanwezigheid,  en  
vooral  jullie enthousiasme. Zonder 
jullie hadden we dit geen 11 jaar 
kunnen doen! Wij willen onze ener-
gie nu volledig in de creatieve-/in-
loopmiddag voor volwassenen ste-
ken  waar  we inmiddels alweer 2 
jaar met veel succes mee bezig zijn 
in wijkgebouw “Present”.  
Voor meer informatie kijk op Face-
book: Present in Proostdijland

Klein Duimpje eindigt 
met een verkeersfeest
Regio - Lopen doen we op de 
stoep, maar hoe en waar steken we 
over? Wat betekent een rond bord 
met een rode rand en een fiets er 
in? En … bij het grasveld staat een 
bord met een rode rand met een 
hondje er op! Wat zou dat beteke-
nen? De peuters van Klein Duimpje 
weten het nu allemaal!

Na een paar weken bezig te zijn 
geweest met een verkeersproject 
brachten de peuters alles in prak-
tijk met een wandeling door de wijk. 
Alle borden die langs de kant staan 
werden bekeken en benoemd, bij 
het zebrapad keken we goed naar 
links, naar rechts en weer naar links. 

Er kwamen geen auto’s aan dus 
mochten we oversteken. Bij de ro-
tonden was het wel erg spannend! 
Toen we het zebrapad overstaken 
kwam er een grote autobus aan. 
Gelukkig stopte die voor de peu-
ters; de buschauffeur zwaaide vro-
lijk en wachtte geduldig tot we al-
lemaal veilig aan de overkant wa-
ren gekomen. Op het schoolplein 
was een prachtig verkeersplein ge-
schilderd door een paar moeders. 
Daar kregen de peuters rijles op de 
bobbycars. Stoppen voor het stop-
licht en aan het eind van de rit: even 
door de wasstraat natuurlijk! De dag 
werd afgesloten met een heerlijk ijs-
je, want warm dat was het!

Ondernemers en leaserijders
Regio - De nieuwe Mitsubishi Out-
lander PHEV modeljaar 2016 is on-
derweg. Wat daar zo bijzonder aan 
is? Vooral het feit dat u hem nu nog 
kunt kopen met slechts 7% bijtel-
ling (dit tarief geldt 5 jaar). Dat komt 
neer op slechts 103,- netto bijtelling 
per maand bij een belastingtarief 
van 42%. Echter, deze voordelige si-
tuatie duurt niet lang meer: de over-
heid past namelijk de regels voor 
hybride auto’s aan. Als u te lang 
wacht met bestellen, wordt uw auto 
pas in 2016 geleverd en dit betekent 
een bijtellingstarief van 15%. Koop 
hem dus nu en bespaar ruim €7.000,- 

aan bijtelling! De nieuwe Outlander 
PHEV is net als zijn voorganger een 
indrukwekkende SUV met een ac-
tieradius van 800 km. 
De auto is brandstofbesparend en 
heeft 5 jaar garantie. Uniek aan de-
ze auto is behalve de 7% bijtelling 
ook het trekvermogen van 1.500 kg; 
geen enkele andere 7%-auto heeft 
dat!

Nieuw vormgegeven!
Nieuw aan dit model is de spectacu-
laire vormgeving aan de buitenkant, 
gebaseerd op de ´dynamic shield´ 
designfilosofie van Mitsubishi Mo-

Telekids musicalschool en rTL talent 
academy bij Colijn!
Regio - De Telekids Musicalschool 
en de RTL Talent Academy starten 
met groepen bij Danscentrum Colijn 
in Uithoorn en daar zijn ze best een 
beetje trots op! De scholen die mee-
doen moeten aan een aantal maat-
staven voldoen voordat ze de lessen 
aan mogen  bieden. Vanaf 11 sep-
tember starten de musical lessen 
van de Telekids Musical School en 

de RTL Talent Academy. Op de Te-
lekids Musicalschool wordt er les 
gegeven aan kinderen tussen de 4 
en 9 jaar in meer dan 50 plaatsen 
door het hele land. Voor tieners tus-
sen de 10 en 18 jaar is er de RTL 
Talent Academy. De lesprogram-
ma’s voor beide scholen bestaan uit 
zang, dans en toneel en worden ge-
geven door ervaren vakdocenten. 

Voor de allerjongsten, 4 tot en met 
6 jaar, is er Telekids Mini’s. Voor de 
leerlingen van 7 tot en met 9 jaar de 
KidsClub.
Naast de voor de hand liggende mu-
sical vaardigheden, werken de leer-
lingen ook op breder vlak aan hun 
ontwikkeling. Zo worden sociale en 
communicatieve vaardigheden, cre-
ativiteit en zelfvertrouwen gestimu-

leerd. De leerlingen krijgen boven-
dien bijzondere kansen. Zo zijn er 
gastlessen van musicalsterren en 
bestaat de mogelijkheid om audities 
te doen en zelfs mee te werken aan 
tv-programma’s. Twee keer per jaar 
laten de leerlingen zien wat zij heb-
ben geleerd in een musical voor-
stelling waarvan de laatse aan het 
einde van het seizoen in een echt 
theater; De Flint in Amersfoort.

Kijk voor meer informatie en in-
schrijven op www.telekidsmusical-
school.nl of www.dansenpartycen-
trumcolijn.nl

tors. Ook het interieur heeft wijzi-
gingen ondergaan om u nog meer 
comfort te kunnen bieden. Mo-
torisch mag u rekenen op dezelf-
de vertrouwde Mitsubishi-techniek 
en een lage CO2-uitstoot. Ande-
re leuke nieuwigheid: de spannen-
de nieuwe kleuren, zoals de ‘Ruby 
Black’, een intense zwarte kleur met 
een dieprood parelmoer accent erin.

Nu of nooit
Bestel uw nieuwe Mitsubishi Out-
lander PHEV nu en u rijdt er dan 
nog dit jaar in! Deze situatie komt 
namelijk nooit meer voor: 7% bij-
telling voor een dergelijke robuus-
te auto met 1.500 kg trekkracht. De 
nieuwe PHEV is dit jaar beperkt le-

verbaar, dus pak nu die laatste kans 
en die lage bijtelling. De nieuwe 
Mitsubishi Outlander PHEV is lever-
baar vanaf 41.990,- Reageer snel. 
Maak een proefrit bij Autobedrijf 
van Yperen en stel uw 7% veilig.

PvdA-GL-LS ziet hoop 
voor zwembad
Regio - De fractie van PvdA-Groen-
Links-LokaalSociaal is blij met de 
uitslag van het haalbaarheidson-
derzoek naar een zwemvoorzie-
ning in Abcoude. Uit het onder-
zoek blijkt namelijk dat de bouw 
van een nieuw zwembad in Abcou-
de onder voorwaarden haalbaar is. 
Om dit te bewerkstelligen moet de 
raad echter wel bereid zijn om jaar-
lijks 115.000 tot 150.000 euro bij te 
dragen aan de exploitatie van het 
zwembad. Daarnaast moet de ge-
meente de grond voor een nieuw 
zwembad beschikbaar stellen en in 
eigendom houden, de locatie nabij 
het station lijkt hiervoor het meest 
geschikt. Ook moet een lokale stich-
ting de exploitatie op zich gaan ne-
men, zonder winstoogmerk. De par-

tijen moeten de ruimte krijgen om 
de plannen verder uit te werken, en 
de gemeente moet een concreet be-
lang zien en nemen in het zwembad. 
Daarnaast wordt in het onderzoek 
geadviseerd om de vervanging van 
de Kees Bonzaal mee te nemen bij
het nieuw te bouwen zwembad.
PvdA-GroenLinks-LokaalSociaal 
is optimistisch en ziet de plannen 
graag verder uitgewerkt. “We heb-
ben ons altijd ingezet voor het be-
houd van een zwembad in Abcou-
de, en nu lijkt dat toch echt moge-
lijk te zijn. Daar zijn we dan ook erg 
blij mee!
De eerste stap is gezet, nu is het 
zaak dat het zwembad er ook echt 
gaat komen”, aldus fractievoorzitter 
Ernst Schreurs.

Zonder vrijwilligers is het 
Johannes Hospitium nergens!
Regio - Met ruim 130 vrijwilligers 
zou je toch denken dat we onze 
zorg optimaal zouden moeten kun-
nen inzetten. Maar je zult het niet 
geloven, we komen nog steeds vrij-
willigers tekort!  Wij hebben je dus 
nodig. Vooral mensen die willen hel-
pen bij de dagelijkse verzorging van 
de bewoners.
De vakantieperiode speelt ons na-
melijk parten: vrijwilligers die voor 
korte of langere tijd met vakantie 
gaan, waardoor, zeker als alle ka-
mers bewoond worden, ons roos-
ter niet rond te krijgen is. Je wordt, 
als je interesse hebt, natuurlijk niet 

zo maar ‘in het diepe’ gegooid. Je 
wordt goed begeleid en er is een in-
werkperiode en je volgt een basis-
training. Ook daarna proberen wij 
iedereen te ondersteunen wanneer 
dat nodig blijkt te zijn. De sfeer in 
het hospice  is er één van samenho-
righeid, waarbij  het gevoel van met 
elkaar zorgen voor de bewoners en 
familie  centraal staat. Na een dag-
deel “werken” kom je vaak  met 
nieuwe energie weer thuis. Je reac-
tie is meer dan welkom! Meld je aan 
via coordinatorzorg@johanneshos-
pitium.nl of bel met Wilma Weid-
graaf, 0297-230290





Regio -  Zaterdag 11 juli hebben 
Cor en Thea Biekens-Ostendorf het 
moment gevierd dat zijn 60 jaar ge-
trouwd zijn. Hun diamanten brui-
loft werd luister bijgezet tijdens een 
feestelijke bijeenkomst voor fami-
lie en vrienden in De Strooppot in 
De Hoef. “Dat kunnen ze ons al niet 
meer afnemen en gaan we op naar 
het volgende jubileum,” laat Cor we-
ten met een vooruitziende blik. Hij 
is geboren en getogen Amsterdam-
mer, net zoals zijn Thea dat is. Bei-
den zijn goed bespraakt en nog ac-
tief, zij het dat de leeftijd toch enige 
fysieke slijtage met zich meebrengt. 
Maar daar kan je oud mee worden. 
Maar wat is ‘oud?’ Je kan oud wor-
den en toch niet ‘oud zijn’. Cor is van 
29 mei 1931 en Thea van 2 februari 

1935; prima bouwjaren als je hen zo 
meemaakt. Ze zagen beiden in Am-
sterdam het levenslicht, waar ze ook 
trouwden,
Dat gebeurde in het oude stad-
huis aan de Oudezijds Voorburgwal 
op 11 juli 1955. Dezelfde dag werd 
ook voor de RK kerk getrouwd. Uit 
het huwelijk werden twee kinderen 
geboren, een zoon en een dochter. 
Er zijn twee kleinkinderen, toeval-
lig ook een jongen en een meisje. 
“Wij hebben elkaar vijf jaar eerder 
ontmoet, namelijk op 1 april 1951 
en dat is géén aprilgrap,” vertelt 
Cor. “Het was bij een vriendin van 
Thea dat we elkaar leerden kennen. 
Ik woonde als enig kind toen nog bij 
mijn ouders. We zijn een keer gaan 
zeilen met elkaar en ja, daarna was 

het een beetje aan. Na vijf jaar ver-
kering zijn we in het huwelijksboot-
je gestapt. Dus eigenlijk kennen 
we elkaar al 65 jaar.” Cor komt uit 
een middenstandsgezin. Zijn vader 
had een slagerij op de Postjesweg 
en daar werkte Cor. “Na ons trou-
wen hebben wij op zeker moment 
de zaak voortgezet. Maar toen er 
een supermarkt in de buurt kwam 
liep de klandizie terug en uiteinde-
lijk hebben we de slagerij verkocht. 
Cor was toen al helemaal idolaat 
van trammetjes en vooral de Am-
sterdamse tram. Hij zag er wel wat 
in om bij het GVB te gaan werken 
en die kans kreeg hij. Hij was toen 
net 35 jaar en dat was de uiterste 
leeftijd waarop je bij het GVB tram- 
en buschauffeur kon worden,“ put 
Thea uit haar herinnering.

Volgende halte: ‘briljantje’
Cor geeft aan dat hij een prachttijd 
heeft gehad bij het GVB in Amster-
dam. Hij heeft er 25 jaar van kunnen 
genieten. “Maar als je 60 jaar werd 
moest je er uit. Dat was even wen-
nen want ik had nog wel wat langer 
willen doorgaan.” Cor heeft een paar 
modelletjes van de Amsterdam-
se tram in de kamer staan. Daaron-
der ook nog de oude types. Hij kan 
honderd uit over zijn tijd bij het GVB 
vertellen en doet dat ook met verve. 
Eigenlijk is het trambedrijf zijn ‘hob-
by’. Maar er zijn meer liefhebberij-
en, want Cor en Thea hebben twin-
tig jaar een caravan gehad waar-
mee ze regelmatig op reis gingen. 
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Bewoners kiezen straat-
namen voor de Maricken
Regio - Meer dan 200 toekomstige 
bewoners en omwonenden van de 
Maricken (voorheen Marickenzijde) 
in Wilnis hebben online gestemd op 
een set van 12 straatnamen voor 
hun nieuwe buurt. Het thema ‘Ty-
pisch Wilnis’ met namen als Lang-
huis, Mandenmaker en De Vergulde 
Wagen bleek favoriet.
Het college van burgemeester en 
wethouders heeft deze set op 7 juli 
definitief vastgesteld. Zodra de eer-
ste woningen in de loop van 2016 
worden opgeleverd, zullen de straat-
namen op de bordjes gaan prijken.  
Det stemmen op nieuwe straatna-
men was onderdeel van een proces 
waarbij de inbreng van inwoners 
een belangrijk onderdeel was. Van-
af januari zijn inwoners gevraagd 
om ideeën in te dienen. Dit heeft 
geleid tot honderden goede sug-
gesties. De gemeente heeft vervol-
gens een selectie gemaakt en haar 
inwoners gevraagd wat hun favoriet 
is voordat ze definitief besluit. Door 
te stemmen op één set uit drie sets 
straatnamen, hebben toekomstige 
bewoners een nog grotere stem in 
de straatnamen van hun buurt. Per 
persoon mocht maximaal één stem 
worden uitgebracht.
Dit is een uniek proces in Neder-
land. Voor zover bekend zijn er geen 
gemeenten waar inwoners hebben 
gestemd op de namen voor een vol-

ledige buurt. De winnende set is ge-
worden:   

‘Typisch Wilnis’
Mandenmaker, Marickenlaan, 
Langhuis, Waterpeil, De Vergul-
de Wagen, Droogmakerij, Veendijk, 
Weidemolen, Veenmolen, Spoor-
zicht, Klompenmaker, Benedenland
Deze straatnamen refereren aan 
de unieke dorpshistorie van Wilnis. 
Met deels nog bestaande en deels 
verdwenen molens, landschappe-
lijke elementen, een spoorverbin-
ding, het veenverleden, horeca en 
ambachten die hier gevestigd wa-
ren. De namen van ambachten slui-
ten bovendien aan op de straat-
namen ten westen van de nieuwe 
buurt. Marickenlaan is de naam van 
de centrale toegangsweg die vanaf 
de Mijdrechtse Dwarsweg door de 
buurt loopt, Deze naam komt voor 
in alle sets. 
Op zaterdag 29 augustus start de 
verkoop van de eerste woningen 
door bouwmaatschappij Verweli-
us B.V. Totaal worden aantrekkelij-
ke 169 koop- en huurwoningen in 
de 1e fase ontwikkeld waarvan de 
bouw gegarandeerd is.
Meer informatie over de Maric-
ken vindt u op www.demaricken.
nl. Geïnteresseerden kunnen zich 
hier abonneren op een nieuwsbrief 
waardoor ze op de hoogte blijven.

Gezellig dagje naar Kijkduin
Regio - Op dit eerste uitje  van het 
ouderenfonds ging de reis naar 
Kijkduin en dat met zijn achten. Het 
reed lekker vlot aan, maar eenmaal 
in Kijkduin aangekomen was het 
even zoeken maar na even zoeken 
hadden ze het gevonden. De vlag 
van het Ouderenfonds stond voor-
aan de weg te wapperen. Daar re-
den we naar beneden. Het was daar 
allemaal goed georganiseerd. Ze 
konden rustig uit de auto stappen 
en de mensen die niet goed te been 
waren werden in prachtige rolstoe-
len over het pad naar het Strand-
huys gereden. Aan lange tafels za-
ten al andere groepen uit bijv. Lei-
den, maar ook groepen van onder 
de rivieren. Na een welkomstwoord 
van Marcel Harms  zaten ze lekker 
aan de koffie met een heerlijk ge-

bakje. Daarna kon iedereen gaan 
en staan waar ze maar wilde. Om 
12.30 zou er een lunch zijn en wer-
den ze weer terug verwacht. Heer-
lijk richting strand. Een heerlijke 
zeewind blies door je haren en een 
mooi schoon strand. Wat eindeloos 
zo langs de waterlijn. Om half 1 een 
heerlijke lunch dat bestond soep en 
dikbelegde broodjes. Op de achter-
grond live muziek. Daarna had nog 
alle tijd om daarna nog een wan-
deling langs het strand te maken 
en met een advocaatje en nog een 
rondje haring. Iedereen had het reu-
ze naar het zin. Om half drie maar 
aanstalten gemaakt om weer te ver-
trekken. Iedereen kan terugkijken 
op een zeer geslaagde dag en mede 
dankzij de sponsering van AH Jos 
van den Berg en de vrijwilligers.

Gezocht: Versterking van het 
politieteam bij Baantjer LIVE!
Regio - Op woensdag 4 novem-
ber 2015 staat de voorstelling Baan-
tjer live! in Crown Theater Aalsmeer. 
Voor deze spannende voorstelling 
is Van Lambaart Entertainment op 
zoek naar figuranten die zich willen 
ontpoppen tot collega van De Cock 
en Vledder.
Wij zijn op zoek naar 4 mannen en 
4 vrouwen boven de 18 jaar met to-
neelervaring die mee willen werken 
aan activiteiten tijdens en rondom 
deze unieke voorstelling. Ter voor-
bereiding op deze rol worden de 
uitgekozen figuranten uitgenodigd 
om op vrijdag 18 september aanwe-
zig te zijn bij de voorvertoning van 

Baantjer live! in IJmuiden. Als figu-
rant werk je op vrijwillige basis mee 
aan de voorstelling.
Ben jij degene die wij zoeken om 
deze voorstelling tot een ‘moordend 
succes’ te maken? Stuur dan uiter-
lijk 6 augustus een mail met je per-
soonsgegevens, recente foto, kle-
ding- en schoenmaat en een kor-
te beschrijving van je toneelerva-
ring naar ingridb@crowntheate-
raalsmeer.nl en misschien word jij 
wel uitgekozen om te schitteren als 
onderdeel van het politieteam in ons 
theater! De uitgekozen figuranten 
ontvangen via Van Lambaart Enter-
tainment bericht.

Zomeractiviteiten van buurtbeheren Uithoorn
Regio - De buurtbeheren Zijdel-
waard en Europarei organiseren ook 
dit jaar weer i.s.m. Whats-Up zomer-
activiteiten voor kinderen en jonge-
ren. De zomeractiviteiten gingen op 
woensdag 8 juli van start met de 
Watergekte. Jammer genoeg viel 
deze dag door het tegenvallende 
weer een beetje in het water. Maar 
gelukkig klaarde het in de loop van 
de dag wat op en kwamen er toch 
kinderen meedoen aan de (wat aan-
gepaste) activiteiten. Er werd volop 
gevoetbald op de Panna-veldjes, 
gevolleybald, gefrisbeed en er was 
een echte sponzenrace! De kinde-
ren hebben genoten.

Activiteiten in week 3:
Dinsdag 21 juli
Dansen voor peuters en kleuters
Van 3 t/m 5 jaar
14.00-14.45 uur
’t Buurtnest
50 cent

Dansen voor kinderen 
van 6 t/m 12 jaar
15.00-16.00 uur
‘t Buurtnest
50 cent

Woensdag 22 juli
Panna-Knock-Out toernooi
6 t/m 12 jaar- 14.00-16.00 uur

Vanaf 12 jaar - 16.00-18.00 uur
’t Buurtnest
50 cent

Donderdag 23 juli
Schilderles voor jongeren
Vanaf 12 jaar
14.00-16.00 uur
’t Buurtnest
50 cent

De aankomende weken zijn er nog 
diverse activiteiten te doen in en 
rondom het Buurtnest. Voor het vol-
ledige programma en het laatste 
nieuws verwijzen wij naar de websi-
te: www.whatsupuithoorn.nl.

Dan nog even een belangrijke me-
dedeling m.b.t. het programma: 
Het Suikerfeest voor meiden en 
vrouwen dat op vrijdag 17 juli zou 
plaatsvinden, is verplaatst naar vrij-
dag 24 juli. Meiden vanaf 12 jaar 
kunnen van 14.00-17.00 uur bij Pa-
vones komen helpen met de voor-
bereiden. We gaan heerlijk koken 
en bakken. Van 17.00-20.00 uur zijn 
ook alle vrouwen welkom. We gaan 
samen eten en DJ Wassima komt 
muziek draaien. Dus er kan ook ge-
danst worden! De entree bedraagt 
50 cent. En we nodigen alle meiden 
en vrouwen uit om wat lekkers mee 
te nemen voor het vrouwenfeest!

Diamanten huwelijk voor 
Cor en Thea Biekens

Verbindingsweg Meerwijk 
Oost en West open
Uithoorn - In deze krant leest u el-
ders in een artikel over de definitie-
ve opheffing van de bussluis tussen 
de Laan van Meerwijk en de Polder-
weg.
Daarin wordt gemeld dat de ver-

binding tussen beide woonwijken 
vrijdag de 17e juli gereed is. Intus-
sen is de planning aangepast want 
de werkzaamheden zijn sneller af-
gerond dan eerder werd gedacht. 
Het autoverkeer kan inmiddels vrij-

Ze fietsen graag, maar houden ook 
van muziek, vooral van het origine-
le Dixieland genre. Thea speelt af en 
toe ook wel een potje klaverjassen 
en ze maakt graag leuke ansicht-
kaarten bij De Paraplu in Wilnis. Ze 
kan verder goed met de PC over-
weg. Cor en Thea hebben een groot 
deel van hun leven in Amsterdam 
gewoond. Na de pensionering van 
Cor verhuisden ze op verzoek van 
de kinderen naar Wilnis en betrok-
ken een huis aan de Scheepswerf 
waar ze 13 jaar hebben gewoond. 
Toen er een woning vrij kwam in het 
Prinsenhuis in Mijdrecht waar alles 
gelijk vloers is, viel de keus daar op. 
Op die locatie wonen ze intussen 
twee jaar met heel veel plezier.
Hun diamanten bruiloft is niet on-
gemerkt voorbij gegaan. Ze kre-
gen van Koning Willem Alexander 
een felicitatie, van de gemeente een 
mooi bloemstukje en van een aan-
tal bewoners in het Prinsenhuis een 
prachtige grote felicitatiekaart.
Wethouder Anco Goldhoorn nam 
als loco-burgemeester de hon-
neurs waar van burgemeester Di-
vendal die met vakantie is. De wet-
houder nam als cadeautje het fraaie 
boek ‘De Plassen’ mee waarmee hij 
het echtpaar een groot plezier deed 
omdat zij van de mooie natuur in de 
omgeving houden en van de Vinke-
veense Plassen. Goldhoorn blijkt in 
zijn nieuwe functie als ’loco’ ook uit-
stekend uit de voeten te kunnen tij-
dens het gezellige onderonsje met 
het echtpaar.
De redactie van De Nieuwe Meer-
bode feliciteert Cor en Thea met 
het behalen van deze unieke mijl-
paal in hun leven. Veel gezondheid 
en gezelligheid met elkaar toege-
wenst voor de jaren die nog komen. 
De volgende halte is een ‘briljantje’. 
Het kan nog altijd. Beetje doortram-
men...

Laat je lijf tintelen met Shiatsu
Regio - Een masseur die over je 
heen loopt. Doodeng. En voor-
al: pijnlijk. Dat is het beeld dat veel 
mensen hebben bij Shiatsu. Het te-
gendeel is waar. De Japanse mas-
sagetechniek is juist zacht en ont-
spannend. Een uur genieten en je li-
chamelijke klachten zijn verminderd. 
‘Shiatsu therapie bestaat uit het ge-
ven van druk met de duim of hand-
palm op het lichaam’, vertelt Petra 
van der Knaap. Ze is gediplomeerd 
Shiatsu therapeut en sinds  juli 2012 
is haar San Bao Praktijk gevestigd in 
Aalsmeer. Aan de Aalsmeerderweg 
283 staan bedrijvenunits en daar 
huurt zij haar praktijkruimte. ‘Soms 
wordt die druk ook uitgeoefend met 
de elleboog, knie of voet. Vandaar 
dat er therapeuten zijn die over het 

lichaam lopen, maar ik doe dat niet.  
Met Shiatsu behandel ik stagnaties, 
die in het lichaam pijn veroorzaken. 
Daarom kan de behandeling even 
gevoelig zijn, maar Shiatsu werkt 
vooral ontspannend. En ik ga nooit 
door de pijngrens heen.’ Een Shi-
atsu massage onderga je in makke-
lijk zittende kleding, zoals een jog-
gingbroek en t-shirt. Je ligt op een 
futon, een soort bedje op de grond. 
Een behandeling begint met een di-
agnose. Petra van der Knaap vraagt 
naar je klachten: waar je pijn hebt, 
wanneer, en wat voor pijn het is. 
Bijvoorbeeld ‘zeurend’ of ‘stekend’.  
Daarna kijkt ze naar de tong, die 
weergeeft hoe je constitutie er uit-
ziet. Ze voelt op je buik naar ener-
giezones en voelt aan je pols. Daar-

na start de behandeling. Die omvat 
het hele lichaam, niet alleen de plek 
waar je pijn hebt. Van der Knaap oe-
fent druk uit op benen, voeten, rug 
en hoofd. Soms trekt ze aan een 
been of schudt ze ermee. Altijd met 
veel zachtheid en respect. Het ef-
fect: je hele lijf begint aangenaam 
te tintelen.  Je zult er versteld van 
staan hoe lekker het is voor je zere 
rug als iemand aan je been zit. Na 
een uur sta je buiten en zul je mer-
ken dat de pijn verdwenen of ver-
minderd is. Meerdere Shiatsu be-
handelingen verlossen je van je li-
chamelijke ongemakken, omdat de 
therapeut de oorzaak van je klacht 
behandelt. Shiatsu therapie is een 
echte aanrader. Al was het maar 
omdat het zo lekker ontspannen is. 

Daarnaast wordt het ook nog eens 
vergoed door de zorgverzekeraar 
mits je een aanvullend pakket hebt. 
Meer informatie? Kijk op de site: 
www.sanbaopraktijk.nl.

elijk tussen de beide woonwijken 
vice versa naar het Amstelplein rij-
den, maar heeft de verkeersregels 
in acht te nemen bij het passeren 
van de schoolzone bij de basisscho-
len De Kajuit en de Springschans. 
Het is niet bekend of de gemeen-
te de verbindingsweg nog ‘officieel’ 
gaat openen. De locatie is de afge-
lopen jaren een bron van tegenstel-
lingen geweest tussen omwonen-
den en gemeente.



Financiële positie gemeente
De Ronde Venen niet florissant

Vorige week is door een opmaak 
fout het grootste deel van het raads-
verslag van de Rondeveense raad 
niet in de krant gekomen. Onze ex-
cuses daarvoor. Deze week in een 
keer het gehele verslag

De Ronde Venen - Hoewel de 
raadzaal in Mijdrecht nu en dan 
wel een sauna leek in plaats van 
een raadszaal, heeft de Rondeveen-
se gemeenteraad toch maar liefst 
in twee lange avonden  afgelopen 
woensdag en donderdagavond  uit-
gebreid gesproken over de voor-
jaarsnota, de voorloper van de be-
groting.
Ook hielden de fractie dit jaar voor 
het eerst ook bij deze behande-
ling de zogenaamde Algemene Be-
schouwingen en daaruit bleek toch 
duidelijk dat het nog niet echt goed 
gaat met de gemeente De Ron-
de Venen. Financieel staan ze er 
niet echt florissant voor en duide-
lijk werd ook, dat als er nu geen bij-
stellingen zouden worden gedaan, 
er  aan het jaar 1,2 miljoen te wei-
nig in kas zit om de salarissen van 
de ambtenaren te betalen. 
 Grote schuldige is de organisatie 
het Sociaal Domein. De gemeen-

te heeft op dat terrein zoveel ex-
tra overheidstaken erbij gekregen 
dat zij al deze taken niet kan vervul-
len met de aanwezige ambtenaren. 
Er moeten nieuwe bijkomen en dat 
kost geld. 

Niet betalen
Het is nu al zo erg, dat er rekenin-
gen – ook van lokale ondernemers 
die diensten hebben verricht voor 
de gemeente, of goederen gele-
verd, al vier maanden niet zijn be-
taald. En niet omdat er geen geld is, 
maar omdat er geen personeel  zou 
zijn om het te verwerken. Je kan het 
je toch niet voorstellen: anno 2015, 
het digitale tijdperk. Een druk op 
de knop en er is betaald, maar ge-
meente De Ronde venen lukt het 
niet. ( vervolg elders in deze krant)

Te weinig aandacht
In de eerder genoemde Voorjaars-
nota gaat het om de beantwoording 
van twee vragen: “Hoe staan we er 
voor in 2015” en “Wat zijn belang-
rijke ontwikkelingen en aandachts-
punten?” Vier thema’s leiden tot een 
somber beeld van de financiële po-
sitie van de gemeente. Allereerst 
gaat het om de veranderingen in de 
sociale voorzieningen en de maat-
schappelijke dienstverlening. Vol-
gens het college heeft de gemeente 
te weinig bekwame ambtenaren om 
alle wettelijke veranderingen goed 
door te voeren.
Daarnaast zou de gemeente niet 
meer op tijd kunnen voldoen aan 
toekomstige kwaliteitseisen bij het 
verlenen van bouwvergunningen en 
het toezicht daarop. Ook de hand-
having wordt een groot probleem. 
“Daarom is een investering in de or-

ganisatie onvermijdelijk”, aldus het 
college. Er zou in het verleden te 
weinig aandacht zijn geweest voor 
opleiding, kwaliteitsverbetering en 
“het onderhoud van basisproces-
sen”.

Meer bijstandsuitkeringen
Een derde punt dat zorgen baart is 
het oplopend aantal uitkeringsge-
rechtigden, omdat meer inwoners 
een beroep doen op een bijstands-
uitkering. In 2014 steeg het aan-
tal bijstandsuitkeringen met twintig 
procent tot 410 en ook dit jaar loopt 
dat aantal op. Bovendien typeert het 
college de ambtelijke organisatie 
als “zeer kwetsbaar” en is het on-
mogelijk “om de geplande taken en 
ambities uit te voeren binnen het 
personeelsbudget”. Zonder extra in-
zet - het college bedoelt meer geld 
nodig te hebben - kan de voortgang 
van de uitvoering “niet meer gega-
randeerd worden.” Vooral het com-
putersysteem van de gemeente zou 
hopeloos ouderwets zijn.

Oplopende tekorten
De aanpak van deze vier zaken lei-
den tot een meerjarig tekort van on-
geveer drie miljoen euro. Minstens 

hetzelfde bedrag zou nodig zijn voor 
het onderhoud van de openbare 
ruimte. “Wij realiseren ons dat onze 
financiële middelen deze ruime niet 
laten zien”, aldus het college. Daar-
naast verwacht de gemeente bij-
na een half miljoen minder aan op-
brengsten uit de bouwleges.
Wethouder David Moolenburgh 
(CDA) is verantwoordelijk voor zo-
wel de financiën als de ruimtelijke 
ordening in de gemeente. Zijn uit-
leg over de financiële malaise was 
niet indrukwekkend, ondanks een 
omhaal van woorden. Het is aan de 
raad om te oordelen of hij wel de 
strenge rekenmeester is waaraan 
de gemeente nu dringend behoefte 
heeft. Onder zijn verantwoordelijk-
heid wil het college de oplopende 
tekorten van bijna drie miljoen euro 
grotendeels dekken door een greep 
van meer dan twee miljoen uit de 
algemene reserve. Daarnaast wil-
de het college voor 2016 een verho-
ging 13 procent van de Onroerend 
Zaak Belasting – exclusief inflatie-
correctie - om de stijgende kosten 
in de bedrijfsvoering van het soci-
aal domein te dekken. Het gaat om 
meer dan 800.000 euro. In 2017 zou 
de OZB nog verder moeten stijgen. 

Slinkende reserves
“Uiteraard proberen we de lasten-
verhoging voor de inwoners zoveel 
mogelijk te beperken”, zo stelt het 
college in de Voorjaarsnota.
Om de gemeentelijke uitgaven te 
verlagen zou het onderhoudsniveau 
van de openbare ruimte terugge-
schroefd kunnen worden. Daarmee 
wordt het onderhoudsniveau van 
de wegen bedoeld en het groenon-
derhoud. Ook het verlagen van de 

dienstverlening noemt het college 
als mogelijkheden. Dat zou kunnen 
leiden tot een beperktere telefoni-
sche bereikbaarheid en verminde-
ring van de openingstijden van het 
gemeentehuis. 
Het perspectief is somber: de reser-
ves van de gemeente slinken door 
allerlei onttrekkingen tot eind 2019 
met vier miljoen euro. Na 2019 zou-
den betere tijden aanbreken, om-
dat de gemeente dan zou profiteren 
van de inkomsten uit enkele wo-
ningbouwcomplexen. Zo zou Wes-
terheul 4 in Vinkeveen - onlangs 
omgedoopt in Vinkeveld - bijna vier 
miljoen euro moeten opbrengen. 
Voor de Winkelbuurt in Abcoude re-
kent het college op ruim drie mil-
joen euro aan opbrengsten. 

“Handjes erbij”
Ambtelijk zou er grote behoefte zijn 
aan een uitbreiding van functies. Te 
denken valt aan: klant- en account-
managers, consulenten, adviseurs 
op het gebied van financiën, subsi-
dies, juristen, medewerkers wijkge-
richte benadering, extra inzet voor 
de informatie- en communicatie-
technologie en medewerkers voor 
het klantcontactcentrum. Voor zo-

wel 2016 als 2017 gaat het om be-
dragen die dicht in de buurt van één 
miljoen euro liggen en die allemaal 
te maken hebben met ambtelijke 
capaciteit of “overhead”. 
Tijdens de beraadslagingen werd 
duidelijk dat een deel van de amb-
tenaren niet optimaal zou functio-
neren of kwalitatief niet voldoet en 
moet omscholen of begeleid wordt 
naar functies buiten het gemeente-
huis. Dit wordt mobiliteitsbeleid ge-
noemd. Volgens de VVD zou dit er 
toe hebben geleid dat er voor bijna 
een miljoen euro aan externe krach-
ten is ingehuurd. 
Tijdens de raadsvergaderingen 
werd het college geconfronteerd 
met de vraag in hoeverre die hogere 
uitgaven voor de inhuur van perso-
neel wel rechtmatig waren. 

In slaap gesust
De VVD gaf eerder in een schriftelij-
ke reactie op de Voorjaarsnota aan 
door het college “in slaap te zijn ge-
sust” met mooie cijfers, die eerder 
waren verstrekt. “Deze cijfers ver-
rassen dan wel overvallen en geven 
absoluut geen beeld van een b en w 
dat in control is.” 
Volgens de VVD houdt het college 
zich bezig met hobbybankieren en 
zouden b de problemen willen op-
lossen door een greep te doen uit 
de algemene reserve, die de VVD 
ziet als “de spaarpot van onze inwo-
ners” en aarzelde niet om de huidi-
ge situatie te typeren als “ons aan-
staande bankroet”.
Ook de fracties van D66, het CDA 
en Ronde Venen Belang stelden 
zich kritisch op en wilden een be-
tere onderbouwing voor het toe-
kennen van extra geld voor de be-

drijfsvoering en de voortgang van 
de dienstverlening. De kritiek op de 
wijze waarop het college aansturing 
geeft aan de ambtelijke organisatie 
was niet van de lucht. 

Vage verhalen
Hiervoor is wethouder Erika Spil 
(PvdA-GroenLinks) verantwoorde-
lijk. Tijdens het beantwoorden van 
vragen straalde ze grote onzeker-
heid uit. Vooral door haar onver-
mogen concreet aan te geven wat 
de problematiek op het sociaal do-
mein is, voor zover het de zorg be-
treft, ontmoette ze weinig begrip 
bij de meerderheid van de raad. Ze 
verloor zichzelf in allerlei voorbeel-
den en slaagde er niet in om een 
meerderheid van de raad te overtui-
gen met haar zenuwachtige manier 
van uitleggen en vage antwoorden. 
Daarbij weidde ze uit over de mo-
gelijkheden van nieuwe rollators. Bij 
diverse raadsfracties leidde dat tot 
wrevel. 
Bijzonder detail is dat vlak voor de 
bespreking van de Voorjaarsnota 
bekend werd dat gemeentesecre-
taris Alexander Meijer - hij is amb-
telijk verantwoordelijk voor de ge-
meentelijke organisatie - na de zo-

mervakantie de gemeente verlaat.
Niet keihard 
Afgelopen donderdag - de tweede 
volle avond die besteed werd aan 
de bespreking van de Voorjaarsno-
ta - werd er diverse malen langdu-
rig geschorst.
Bij een meerderheid van de raad 
was sprake van groot ongenoe-
gen over een nieuw raadsvoorstel 
dat het college enkele uren voor de 
vergadering naar de raad had ge-
stuurd. In dat raadsvoorstel gaf het 
college omstandig aan dat alle uit-
gaven tot dan toe rechtmatig waren 
geweest. Opvallend was wel enkele 
forse overschrijdingen en opgeno-
men tekorten in dit nieuwe voorstel 
“bijgesteld” waren, omdat ze nog 
niet “keihard” waren. Het ging om 
bijna vierhonderd duizend euro in 
het sociaal domein en een ongeveer 
gelijk bedrag aan lagere opbrengs-
ten aan leges. Daardoor werd het 
begrote tekort cosmetisch terugge-
bracht. 
Uit de reacties viel op te maken dat 
hierover nauwelijks tot geen over-
leg was geweest. Vooral D66, VVD 
en CDA lieten daarover hun onge-
noegen blijken. Duidelijk werd dat 
het college in zwaar weer terecht 
was gekomen. Dat bleek uit de kri-
tische opstelling van de coalitiefrac-
ties van het CDA en Ronde Venen 
Belang.

Rendementsverbetering 
CDA-fractievoorzitter Rein Kroon 
was niet overtuigd door de magere 
uitleg van zowel wethouder David 
Moolenburgh als wethouder Erika 
Spil in hun onderbouwingen van de 
noodzaak om tot personeelsuitbrei-
ding over te gaan. Hij legde sterke 
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nadruk op de problematiek binnen 
de ambtelijke organisatie. Volgens 
hem was het de hoogste tijd was 
het uitvoeren van een onafhankelijk 
onderzoek om binnen het sociale 
domein te komen tot rendements-
verbetering in de werkzaamheden. 
Een ruime meerderheid van de ge-
meenteraad steunde dit voorstel. 
Het college moet daarom in samen-
spraak met de raad onderzoek laten 
doen naar de doeltreffendheid van 
de werkprocessen en de behaalde 
resultaten. Het CDA was niet onder 
de indruk van de argumentatie van 
het college en vond het de hoogste 
tijd voor een evaluatie van buitenaf. 
De VVD hamerde op het belang van 
een takendiscussie met als doel te 
komen tot een duidelijke afbake-
ning van het takenpakket van de 
gemeente. De gemeente zou name-
lijk allerlei taken uitvoeren, die wet-
telijk niet verplicht zijn. “De inwo-
ners hebben er recht op om te we-
ten wat ze van de gemeente mogen 
verwachten.” 

Nieuwe coalitie?
De oppositiepartijen VVD en D66 
en de coalitiepartijen CDA en Ron-
de Venen Belang waren opvallend 

eensgezind. Ze concludeerden dat 
het college had verzuimd om al eer-
der tussentijds melding te maken 
van het aanzienlijke tekort. De ver-
wachting is dat dit oploopt tot meer 
dan drie miljoen euro, terwijl de 
vastgestelde begroting voor 2015 
precies sluitend was. 
De kritiek spitste zich toe op de 
aanzienlijke toename van de be-
drijfskosten. Daarvan zou het col-
lege nut en noodzaak onvoldoende 
hebben aangetoond, ondanks her-
haalde verzoeken uit de raad. Bo-
vendien zou het college te weinig 
aandacht hebben gehad voor alter-
natieven. Los daarvan verbaasden 
de vier samenwerkende partijen 
zich er over dat er nog steeds geen 
helder plan was voorgelegd, waarin 
duidelijke doelen stonden, die be-
reikt moesten worden met de aan-
zienlijke investeringen in de ICT. 
Het college moet er volgens de vier 
grootste partijen in de raad alles 
aan doen om de tegenvallers terug 
te dringen en de raad daarover in 
september te informeren. 

Geen meerderheid
Dit betekende een fikse teleurstel-
ling voor het college tijdens de laat-
ste raadsvergadering voor het re-
ces. Het college slaagde er door 
zwak optreden niet in om alvast bij-
na 1,3 miljoen euro te onttrekken 
aan de algemene reserves voor de 
voortgang van de ambtelijke werk-
zaamheden. In hun amendement 
hadden de twee kleine coalitiepar-
tijen PvdA-Groen Links en Chris-
tenUnie-SGP er geen moete mee 
om dat geld beschikbaar te stel-
len. Hiervoor was in de verste verte 
geen meerderheid in de raad.
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Uitspraak rechtbank over beroep 
tegen aanslagen baatbelasting
Regio - De rechtbank Midden-Ne-
derland heeft 7 juli uitspraak gedaan 
over het beroep dat door bewoners 
in het buitengebied van de voorma-
lige gemeente Abcoude is ingesteld 
tegen de aanslagen baatbelasting. 
Een deel van de beroepen is gegrond 
verklaard, het merendeel is onge-
grond verklaard. Wethouder Moolen-
burgh is tevreden met de uitspraak. 

,,Het dossier baatbelasting is een las-
tig dossier waar we met grote zorg-
vuldigheid mee omgaan. Het is goed 
dat dit ook door de rechtbank wordt 
getoetst. De komende weken gaan 
we de uitspraak grondig bestuderen. 
Op basis hiervan neemt het college 
uiterlijk 11 augustus 2015 een stand-
punt in over de uitspraak en zal het 
besluiten over de consequenties en 

de eventuele vervolgstappen.”  In het 
buitengebied van de voormalige ge-
meente Abcoude is riolering aange-
legd. Door de raad van de gemeente 
De Ronde Venen is in 2013 na uitge-
breid onderzoek naar de houdbaar-
heid en uitvoerbaarheid van de be-
lasting, besloten om een deel van de 
kosten van de aanleg via baatbelas-
ting te gaan verhalen op de eigena-

ren. Door  het merendeel van de ei-
genaren is bij de rechtbank Midden-
Nederland beroep ingesteld tegen de 
opgelegde aanslagen baatbelasting. 
In totaal hebben 172 eigenaren be-
roep ingesteld tegen de aanslagen. 
De aanslag bedraagt 3.100,- per ge-
baat object. 
Op 7 juli 2015 heeft de Rechtbank 
Midden-Nederland in deze kwes-
tie meerdere uitspraken gedaan. Een 
deel van de beroepen (totaal 55 eige-
naren) is door de rechtbank gegrond 
verklaard. Het merendeel van de be-
roepen (totaal 117 eigenaren) is on-
gegrond verklaard. 

Twee verloskundigen van de praktijk: v.l.n.r. Clair Kroon en Lisette van der Werf 
met haar 1-jarige dochtertje Josephine. Laura den Haan ontbreekt wegens 
zwangerschapsverlof

Verloskundigenpraktijk 
Uithoorn is verhuisd
Regio - Sinds dinsdag 30 juni is 
de Verloskundigenpraktijk Uithoorn 
gevestigd aan de Prinses Margriet-
laan 86 – 22 In het Thamerdal in Uit-
hoorn. Tot dan had de praktijk een 
ruimte ter beschikking in het ge-
zondheidscentrum Waterlinie aan 
de Koningin Máximalaan (N196). 
“Wij hebben onze verloskundi-
genpraktijk daar verlaten omdat 
het voor ons te klein werd. Boven-
dien was er vanwege een gemeen-
schappelijke wachtkamer naar on-
ze beleving te weinig privacy voor 
onze zwangere cliënten en dege-
nen die bij ons voor een persoon-
lijk advies kwamen. Wij hoorden dat 
in het vroegere schoolgebouw aan 
de Prinses Margrietlaan een grotere 
ruimte met een onderverdeling vrij-
kwam. Daar zijn wij ingetrokken en 
hebben het naar onze wens en be-
hoefte ingericht,” aldus Lisette van 
der Werf. Met ‘ons’ bedoelt zij haar 
twee andere collega’s Claire Kroon 
en Laura den Haan. Alle drie gedi-
plomeerd verloskundigen die sa-
men de Verloskundigenpraktijk 
voeren. Men is aangesloten bij het 
Kwaliteitsregister van de KNOV en 
zijn BIG geregistreerd. Een BIG-re-
gistratie (Beroepen in de Individu-
ele Gezondheidszorg) geeft duide-
lijkheid over de bevoegdheid en di-
ploma’s van een zorgverlener. Het 
nieuwe onderkomen in het op zich-
zelf staande gebouw midden in de 
Prinses Margrietlaan blijkt zeer ge-
schikt te zijn voor datgene wat de 
Verloskundigenpraktijk inhoudt en 
biedt veel privacy voor de cliënten. 
Er is bovendien voldoende parkeer-
ruimte voor de deur. De ingang naar 
de praktijk is aan de rechter zijkant. 
In het pand zetelen wijkgerichte 
en paramedische zorginstanties en 
sinds 30 juni ook de Verloskundi-
genpraktijk Uithoorn.

Persoonlijke zorgverlening
Lisette: “Verloskundigen Praktijk 
Uithoorn is een praktijk voor vrou-
wen in Uithoorn en omstreken die 
zwanger (willen) worden of zijn. 
Want ook voordat men zwanger wil 
worden is het zinvol eens bij ons 
langs te komen voor een eventueel 
advies. Wij verlenen dus zorg vóór 
en tijdens de zwangerschap, bij be-
valling en het kraambed en zijn er 
voor het beantwoorden van vragen 
als je een wens hebt om kinderen te 
krijgen. Ons werkgebied is Uithoorn, 
de Kwakel, Amstelhoek en omstre-
ken. Wij begeleiden vrouw en part-
ner voor, tijdens en tot 6 weken na 
de zwangerschap op een persoon-
lijke manier. Met elkaar vormen we 
een klein maar hecht team waar-
door we betrokken en persoonlijke 
zorg kunnen geven. Wij hebben alle 
aandacht voor onze cliënten en sa-
men bepalen we welke zorg nodig 
is. Ook staan wij hen met raad en 
daad bij zodat ze een goede zwan-
gerschap beleven en te zijner tijd 
vol vertrouwen klaar zijn om te be-
vallen. Er wordt nauw samenge-

werkt met andere zorgverleners om 
de beste en complete zorg te kun-
nen leveren. Bij vakanties en ziekte 
hebben wij een waarneemster, Pe-
tra Verhage, die uitstekend past in 
ons team. De hulp en bijstand die 
wij bieden wordt vergoed door elke 
zorgverzekeraar; het zit standaard 
in het basispakket. Op onze web-
site kunnen belangstellende vrou-
wen meer lezen over kinderwen-
sen, zwangerschap, bevalling en de 
(borst)voeding. Een goede voorbe-
reiding is belangrijk. Je bouwt het 
mooiste product van je leven en dat 
moet je wel met goede bouwstenen 
doen.” (Zie hiervoor www.verlos-
kundigenpraktijkuithoorn.nl).

24/7 bereikbaar
Clair Kroon is net zoals Lisette en 
haar collega Laura den Haan heel 
blij met de nieuwe locatie. “Het 
werd gewoon te klein omdat we 
steeds meer cliënten mogen be-
groeten. Wel een mooi gezond-
heidscentrum, daar niet van, maar 
wij wilden meer ruimte met het oog 
op de groei en dat zat er niet in. Dus 
hebben we uitgekeken naar ande-
re mogelijkheden en kwamen al-
dus hier terecht. In de loop van de 
zwangerschap is het de bedoe-
ling dat de cliënten die zwanger 
zijn ons alle drie regelmatig zien tij-
dens de spreekuren,” vult Clair aan. 
“Naast het ‘reguliere’ spreekuur 
van dinsdag tot en met vrijdag heb-
ben we ook een telefonisch spreek-
uur (0297- 561542). Die zijn in prin-
cipe op dinsdag tot en met vrijdag 
van 10.00 tot 10.30 uur en van 12.00 
tot 12.30 uur. Op dinsdag of woens-
dag is er ook een avondspreekuur. 
Er is altijd iemand van ons die dienst 
doet en 24/7 bereikbaar is voor vra-
gen, bevallingen en visites. Maar 
ook via e-mail zijn we natuurlijk be-
reikbaar. (uithoorn@verloskundi-
genpraktijkuithoorn.nl) en via con-
tact op de website. Een afspraak 
maken kan dus altijd want er is geen 
verwijzing van de huisarts nodig. En 
om te weten wie de dienstdoende 
verloskundige is kan men naar de 
praktijk bellen. Wordt er niet direct 
opgenomen dan krijgt u dit te weten 
via het antwoordapparaat.”

Zaterdag 4 juli werd onder zeer 
warme weersomstandigheden de 
nieuwe locatie van de Verloskundi-
genpraktijk officieel in gebruik ge-
nomen. De feestelijke gebeurte-
nis vond plaats van 11.00 tot 14.00 
uur. Binnen was het ‘cool’. Colle-
ga’s, (oud)cliënten en verdere be-
langstellenden hebben tijdens de 
feestelijke opening de kans benut 
om de nieuwe locatie te bewonde-
ren. De Verloskundigenpraktijk Uit-
hoorn bestaat al lange tijd. De prak-
tijk werd begin jaren zeventig opge-
richt door Lenie Verlaan die de prak-
tijk drie jaar geleden overdroeg aan 
Lisette die met haar twee collega’s 
in een maatschap de zaak voortzet-
ten.

Kinderopvang Ronde Venen en 
Ot & Sien werken succesvol samen
Regio - Kinderopvang De Ron-
de Venen en Kinderdagverblijf Ot 
& Sien hebben sinds vorig jaar de 
handen met de Vinkeveense ba-
sisscholen OBS De Pijlstaart en de 
Schakel ineen geslagen om kinde-
ren vanaf drie jaar op speelse wijze 
voor te bereiden op de basisschool. 
En na dat eerste jaar kan maar één 
ding geconcludeerd worden; het is 
een daverend succes. Corrie van Ot 

& Sien staat op beide ochtenden 
voor de ‘klas’. Op maandag doet ze 
dat samen met Michelle en op dins-
dag met Anja die Kinderopvang De 
Ronde Venen vertegenwoordigen. 
Ze ziet veel voordelen van dit vroeg-
schoolse onderwijs. “Wij leggen de 
focus op basisvaardigheden die de 
kinderen in de kleuterklas moe-
ten ontwikkelen. Denk bijvoorbeeld 
aan blijven zitten op je stoel, je vin-

ger op steken als je iets wilt vragen 
en luisteren naar elkaar. Dat is voor 
kinderen van drie nog heel moeilijk, 
maar spelenderwijs pikken ze het 
toch op.” 

Fysiek werk
Het klasje duurt twee uurtjes, van 
negen tot elf. Corrie: “De kinde-
ren vinden het fantastisch. Ze heb-
ben echt het idee dat ze naar school 
gaan. Dat rugtasje met een be-
ker drinken en iets te eten vinden 
ze het einde!” De dag begint in de 
kring, waar de kinderen iets mogen 
vertellen of iets mogen laten zien. 
Vervolgens wordt er in drie groe-
pen aan de hand van een thema als 
‘vakantie’ of ‘avondvierdaagse’ ge-
werkt .Corrie: ”We doen zoveel mo-
gelijk fysiek werk en zo min moge-
lijk platte werkjes, daar zijn ze nog 
te jong voor. We gaan bijvoorbeeld 
het park in om takken te zoeken en 
zo het verschil tussen groot en klein 
en dik en dun uit te leggen. En bij 
het thema ‘avondvierdaagse’ heb-
ben we een medaille geknutseld.” 
Twee groepjes staan onder leiding 
van een juf, het derde groepje werkt 
zelfstandig. “Dat is uiteraard heel 
bewust gedaan, want de kinderen 

zullen in de kleuterklas ook moeten 
leren alleen iets te doen. En we sti-
muleren hier ook mee dat ze elkaar 
helpen, want dat mag in dat derde 
groepje wel. Zo zie je dat kinderen 
zich al heel snel aan elkaar optrek-
ken. Je staat er soms versteld van 
wat ze allemaal al weten!”

Buiten spelen
Hoewel het maar twee uurtjes duurt, 
is er ook ruimte voor buitenspe-
len. “Kleine kinderen moeten hun 
energie ook even kwijt. We zijn ge-
huisvest in het schoolgebouw van 
De Schakel, waar ze heel fijn bui-
ten kunnen spelen. Ook dat geeft 
ze weer het gevoel echt op school 
te zitten!” De 3+ groep wordt kos-
teloos extra aangeboden aan kinde-
ren die gebruik maken van een van 
beide kinderdagverblijven. Indien 
kinderen op een andere dag naar 
het kinderdagverblijf gaan, is er ook 
de mogelijkheid ze extra naar de 3+ 
groep te brengen, de ouders zijn 
dan wel zelf verantwoordelijk voor 
het halen en brengen. Voor de in-
vulling van het programma vindt re-
gelmatig overleg plaats tussen de 
kinderdagverblijven en de scholen. 
Meer informatie over dit bijzondere 
project voor peuters?
Neem contact op met Diana Vre-
denbregt van Kinderopvang De 
Ronde Venen: 0297-562338 en 
Dorothe Samson van Ot en Sien tel: 
0297 – 262343.

Afscheid van groep 8: over de 
rode loper bij OBS De Eendracht!

Regio - Op maandag-
avond was de feeste-
lijke première van een 
prachtige film gemaakt 
door groep 8 van ba-
sisschool de Eendracht 
uit Mijdrecht. Uiteraard 
werden de acteurs en 
actrices op gepaste wij-
ze in luxe bolides naar 
de rode loper gebracht 
en mochten zij onder 
luid applaus van ouders, 
familie en leerkrachten 
over de rode loper hun 
entree maken. De film 
was erg spannend en 
goed gemaakt en wat 
speelden alle leerlin-
gen hun rol goed!  Daar-
na was het tijd voor nóg 
een film over het kamp 

op Texel en zagen we 
de kinderen genieten 
van het prachtige weer 
dat zij een week eerder 
hadden op het eiland. 
Na het officiële gedeelte 
zongen alle leerkrachten 
de kinderen nog per-
soonlijk toe. Het fees-
telijke glas J & J cham-
pagne waarmee de leer-
lingen toasten werd me-
de mogelijk gemaakt 
dankzij sponsoring van 
de HEMA in Mijdrecht! . 
Daarna konden de leer-
lingen zich tot in de late 
uurtjes vermaken in de 
disco! Een prachtig  af-
scheid voor groep 8 - en 
hun familie - om nooit te 
vergeten!





Uithoorn - Heel Erp was afgelo-
pen weekend omgetoverd tot één 
fietsstad. Heel veel rijders uit Euro-
pa waren daarna toegekomen om 
één van de belangrijkste wedstrij-
den van het jaar te fietsen het Eu-
ropees Kampioenschap BMX! Za-
terdag eerst de dag voor de cruiser-
klasse en de boys/girls tot en met 14 
jaar en zondag de dag voor de boys/
girls 15,16 sportklasse 17-24 en Ju-
nior/ Elite men/women. Zaterdag 
om 09.05 uur begon de wedstrijd 
precies op tijd. Bij de cruiserklas-
se wisten de UWTC-mannen, Mike, 
Wouter, Patrick, Willem, Sven en Erik 
zich helaas niet te plaatsen voor de 
finale rondes.
De manches waren al erg zwaar 
maar de mannen zijn wel een he-
le ervaring rijker. Toen de beurt aan 
de kleinere mannen. Bij de Boys 10  
reed Alec van der Mast 2,5,2 in zijn 
manches en kon zo zeker door naar 
de achtste finale. Voor Jessy Soe-
de was het nog spannend hij reed 
4,4,5 maar na een tijdje in spanning 
gezeten te hebben was hij gelukkig 
toch nog door. Bij de boys 12 ook 4 
UWTC-ers (Brian B, Max, Tonko en 
Jochem) aan de start en deze wis-
ten allemaal de achtste finale te ha-
len, top gedaan mannen! Bij de boys 

14 reed Kevin Boomkens  in zijn eer-
ste manche keurig naar plek 3 maar 
in zijn tweede manche eindigde hij 
op de 5e plek. Nu moest hij in zijn 
laatste manche zeker bij eerste vier 
eindigen en dat deed Kevin keurig. 
Hij reed zeer sterk naar de derde 
plaats. Bart van Bemmelen, verle-
den week al Nederlands kampioen, 
deed in zijn manches wat van hem 
gevraagd werd, driemaal één! De 
spanning begon al flink op te lopen 
voor de achtste finales.  Eerst was 
de beurt aan Alec van der Mast (10). 
Het lukte hem net niet, hij werd 5e. 
Voor Jessy Soede (10) liep zijn acht-
ste finales heel anders dan hij hal-
verwege gedacht moest hebben. Hij 
lag op de vijfde plaats maar doordat 
de nummer 1 en 2 vielen kon hij zo 
doorschuiven naar plaats 3 en zo de 
kwartfinale in…. Jessy straalde van 
oor tot oor. Bij de boys 12 lukte het 
alleen Brian om de kwartfinale te 
halen hij werd zeer knap 3e . 
Bij de boys 14 wisten Kevin(4e) en 
Bart(2e) zich  overtuigend te plaat-
sen voor de kwartfinale. 
De kwartfinales, het wordt steeds 
zwaarder het onderlinge krachts-
verschil wordt steeds kleiner. Jes-
sy (10) wordt in zijn kwartfinale 6e. 
Brian (12) was ook weer zeer sterk 
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Kinderloop bij Polderloop 
steeds meer in trek
Uithoorn - Het feestcomite en at-
letiekklub AKU zien tot hun genoe-
gen steeds meer kinderen aan de 
start verschijnen bij de kinderloop 
tijdens de Kooyman Polderloop. Dit 
jaar wordt de polderloop op donder-
dag 30 juli gehouden. Tot 3 jaar ge-
leden deden gemiddeld 100 kinde-
ren mee aan dit onderdeel van de 
polderloop. De laatste 2 jaar zijn dat 
er 175 geworden. Goed om te zien 
dat zoveel kinderen enthousiast zijn 
om de afstand van 1 kilometer door 
een mooi stukje de Kwakel  te lo-
pen, daarbij natuurlijk aangemoe-
digd.  Wat is er nog mooier om aan 
de finish een mooie medaille om je 
nek te krijgen en als extra beloning 
een lekker ijsje.
De start van de 1 kilometer is 19.00 
u. en er kan al worden ingeschre-
ven vanaf 18.00u. Voor de organisa-
tie is het geen enkel probleem als 
meer dan 200 kinderen zich aan-
melden om mee te doen, het is dan 
wel belangrijk dat iedereen op tijd 

komt om in te schrijven. De 4 kilo-
meter start om 19.15 u. en de 10 ki-
lometer om 20.00 u.

Open dag AKU op 29 augustus 
Bij atletiekklub AKU kun je niet al-
leen harder en beter leren hardlo-
pen, maar de vereniging biedt  ook 
de mogelijkheid om alle onderde-
len van de atletieksport te beoefe-
nen, zoals hoogspringen, versprin-
gen, kogelstoten, hordenlopen en 
speerwerpen.
Vanaf 6 jaar kun je je al aanmelden 
bij de club en kun je op een speel-
se manier ervaren hoe leuk en ge-
varieerd atletiek is. De eerste vier 
weken kun je kosteloos komen trai-
nen en daarna kun je beslissen of je 
definitief lid wordt, tegen een hele 
aantrekkelijke contributie.
Kom eens kijken op de open dag bij 
AKU op zaterdag 29 augustus.
Voor meer informatie kun je kijken 
op de website van AKU www.aku-
uithoorn.com

Kwakels biljartteam
Vijfde op de Nederlandse 
kampioenschappen!
De Kwakel - Bij de landsfinale in 
Nieuwegein, is een team van het 
Fort uit De Kwakel als 5e geeindigd. 
Nadat het team van Marco van Kes-
sel, Jan van Doorn en Theo Bartels 
in diverse Gewestelijke finales hoog 
hadden gescoord werden zij afge-
vaardigd door het gewest West Ne-
derland.
Het kampioenschap werd gespeeld 
in de sporthal Merwestein te Nieu-
wegein. Zij speelden daar met nog 7 
andere teams voor de prijzen in het 
spelsoort 3 banden voor teams. Ge-
steund door een groot aantal sup-
porters uit De Kwakel, deden de 
spelers hun uiterste best, in de pou-
le fase moesten er door iedere spe-

ler 3 wedstrijden worden gespeeld, 
van deze 9 wedstrijden  werden er in 
totaal 3 gewonnen,wat dus niet ge-
noeg was om later nog voor de me-
dailles te gaan.
Maar al met al was het toch een 
prachtige ervaring voor deze spe-
lers om een keer mee te doen voor 
het Nederlands Kampioenschap, na 
dit mooie resultaat is dit ook met-
een het einde van dit biljart seizoen.
Marco, Jan en Theo, gefeliciteerd 
met deze mooie prestatie, en als er 
nog biljart liefhebbers zijn die dit 
ook eens mee willen maken, dan 
kunnen zij zich op geven bij bonds-
club het fort in De Kwakel. We be-
ginnen weer in september.

Zomerbridge blijft populair
Uithoorn - De deelname aan de 
door Bridgeclub De Legmeer ver-
zorgde avonden handhaaft zich uit-
stekend tussen de concurrentie van 
Tour de France en Wimbledon. In 
de A- lijn hebben Cora de Vroom & 
Ruud Lesmeister het eindelijk voor 
elkaar, eerste met wel is waar een 
percentage van iets onder de zes-
tig van 59,03%, maar toch! Floor & 
Theo Janssen volgden keurig als 
tweede met 58,68% en maken zo 
dus ook gebruik van de “appellation 
controlée”. Thea Twaalfhoven & Lia 
van Kessel deden het ook goed als 
derde met 57,99% gevolgd door Ans 
Bregman & Elly Degenaars die op 
55,21% uitkwamen. René de Jong & 
Tineke Schreurs voegden zich met 
53,13% bij de beste vijf paren van 
de lijn der sterken. In de B- lijn vie-
len wel twee zestigers. Wies Glou-
demans & Hetty Houtman schitter-
den hier met 65,77% en Atie de Jong 
& Anneke Houtkamp werden knap 
tweede met 60,42%, kennelijk uit 

het goede hout gesneden. De plaat-
sen drie en vier werden deze keer 
gedeeld. Ada van Maarseveen & 
Rob Bakker hielden de vorige week 
ingeslagen weg naar boven keurig 
vast met 55,06%, het lijkt dus een 
goede transfer te worden. Wim Rö-
ling maakte handig gebruik van de 
BVK expertise van Cor Hendrix en 
dat leverde de heren het zelfde per-
centage en plaats op. Anton Berke-
laar & Wil van der Meer deden met 
54,17% een stapje terug als vijfde 
ten opzichte van een week eerder, 
maar bleven zo wel nog elf paren de 
baas. Volgende keer zijn we al weer 
op de helft, wilt u zich nog manifes-
teren in het zomerbridge grijp dan 
nu uw kans. Inschrijven het liefst per 
e- mail: gerdaschavemaker@live.nl 
of tussen 19.15 en 19.30 uur in de 
zaal. Plaats van handeling Dans & 
Party Centrum Colijn aan de Indu-
strieweg 20 te Uithoorn, aanvang 
19.45 uur en de kosten zijn zes eu-
ro per paar

Anne Akke kaapt titel 
Regatta eindelijk terug
Vinkeveen - Afgelopen zaterdag 
vond alweer de 7e versie van de 
Regatta plaats op de Vinkeveense 
plassen.
Een internationaal veld met Valkjes 
streed voor de wel begeerde titel, de 
eer en de beker. Zoals de laatste ja-
ren al vaker het geval was ging de 
strijd aan kop ook deze keer tussen 
de boten Dullstroom en  Anne Akke.
Dullstroom was de torenhoge fa-
voriet, had de laatste 3 versies van 
de Regatta met overmacht gewon-
nen en ook dit jaar schoten boot 
en bemanning er na het startschot 
als een speer vandoor. Maar de An-
ne Akke haakte al snel aan en ging 
er, in wielertermen, op en over, de 
Dullstroom speelde dit jaar slechts 
een bijrol. De overmacht van de An-
ne Akke was dit jaar dermate groot 

dat de jury na afloop heeft beslo-
ten boot en bemanning van de An-
ne Akke aan een medische en tech-
nische keuring te onderwerpen.
Urinemonsters en de technische 
rapporten zijn opgestuurd naar de 
NBVV, de exacte uitslagen van deze 
keuring zijn helaas nog niet binnen 
maar we houden u hiervan de ko-
mende weken op de hoogte, check 
uw regionale weekbladen!!
Het weer was mooi, de race was 
prachtig, de BBQ achteraf was fan-
tastisch en de plannen voor Regatta 
8 worden alweer gemaakt.

Op bijgaande foto de bemanning van 
de Anne Akke, kapitein Arthur van 
Staveren en de maten Jeroen Oud-
heusden en Frank Meijer, met hun 
welverdiende Pirates Cup Trophy.

Europees kampioenschap BMX in ERP

Kanopolo wint 1e plaats in Amersfoort
Uithoorn- Het kanopolo team van 
de kanovereniging de Ronde Venen 
heeft prima gepresenteerd tijdens 
het kanopolotoernooi in Amersfoort.  

2e klasse
Het A team van KVDRV trad aan 
in een gelegenheidsopstelling. Een 
mix van oud spelers aangevuld met 
eigen jeugd en spelers uit het hui-
dige A-team. Vooral voor de jonge 
spelers was het spelen in een ho-
gere klasse een prima ervaring. Zij 
moesten vol aan de bak zowel fysiek 

als tactisch. Er werd in deze poule 
een hele competitie gespeeld en op 
zaterdag werd er één wedstrijd ver-
loren met 4-5. 

Dit moest op de 2e speeldag wor-
den ingehaald. Hiervoor moesten 
alle wedstrijden worden gewonnen. 
Door gedegen spel en het rustig 
kunnen wachten op de kansen werd 
er van de nummer 1 in de poule ge-
wonnen. Omdat de tegenstander 
ook eenmaal gelijk had gespeeld is 
KVDRV-A p oulewinnaar g eworden.     

3e klasse
Het B-team bestond deze keer 
vooral uit jeugdspelers. De ver-
wachtingen waren bij aanvang best 
wel hoog, echter de overstap van de 
jeugdklasse naar de 3e klasse was 
toch zwaarder dan verwacht. Daar-
bij waren er jeugdspelers uitge-
leend aan het A-team. Het team be-
gon goed met een krappe overwin-
ning 6-5 tegen RKV ’t Anker. Daar-
na lukte het niet meer om te win-
nen. Soms was de organisatie in de 
verdediging weg en lukte het om-

schakelen niet. Wel is er hard ge-
varen. Kortom een goede les voor 
straks in de landelijke competitie.   

Kom een keer mee trainen:
Het afgelopen toernooi was de be-
zetting van de teams best aan de 
krappe kant en moesten er worden 
geleend van Windehappers en Kei-
stad. Gelukkig is dit gelukt en kon-
den beide teams met een volledi-
ge bezetting spelen. Echter om-
dat de basis van beide poloteams 
nog smal is kunnen er nog teamle-
den bij. Voor jongelui die intereresse 
hebben in het kanopolo is er ruim-
te om in de zomer mee te trainen.  
Op donderdagavond om 19.30 uur 
of vanaf zaterdagochtend om 10.30 
uur kan er vrijblijvend een keer wor-
den meegetraind. Materiaal wordt 
door de club ter beschikking ge-
steld. 

Uitslagen:
2e Klasse:
1e KVDRV – A
2e Michiel de Ruyter
3e Oddyseus
4e De Batavier
3e klasse:
12e KVDRV - B

10-Weekse clinic hardlopen
bij de Veenlopers

Mijdrecht - Vanaf donderdag 27 
augustus 2015 begint er bij de 
Veenlopers een nieuwe serie trai-
ningen in voorbereiding op de 25e 
Zilveren Turfloop op 1 november 

voor zowel de startende als meer 
gevorderde hardloper.
Voor de beginnende hardlopers 
hebben de trainingen het karakter 
van Start to Run waarbij er van nul 

af aan wordt toegewerkt naar 5 km 
hardlopen.
De nadruk ligt hierbij op een verant-
woorde opbouw en gezellig, samen 
trainen. Iedereen kan aan deze star-

terscursus meedoen, ongeacht leef-
tijd of conditie. De meer gevorderde 
hardlopers worden tijdens de trai-
ningen van de Veenlopers op don-
derdagavond voorbereid op de 10 of 
de 16,1 km van de Zilveren Turfloop.
Hierbij wordt er onder andere aan-
dacht besteed aan het verbeteren 
van de looptechniek en -snelheid en 
specifieke wedstrijdvoorbereiding. 

De eerste trainingen:
Voor de starters en gevorderden: 
donderdag 27 augustus 19:30-
20:45. Verzamelpunt is op de Ren-
dementsweg in Mijdrecht ter hoog-
te van het gebouw van GroenWest 
Wonen.
De kosten bedragen 42,50 euro per 
deelnemer, dit is inclusief een start-
bewijs voor de Zilveren Turfloop en 
gratis meetrainen na de Zilveren 
Turfloop met de Veenlopers tot ja-
nuari 2016.
Bij het pakket horen 10 begeleide 
trainingen op donderdagavond en 
een trainingsprogramma naast de 
begeleide trainingen.

Enthousiast? Aanmelden kan via de 
Veenlopers website. www.veenlo-
pers.nl , kijk onder Zilveren Turfloop 
en vul het formulier in. Informatie 
kunt u inwinnen bij Frans Bosman
via het volgende e-mailadres: frans.
bosman@online.nl of telefonisch: 
0297-287283 (na 18.00uur).

vanaf de start vertrokken en dat re-
sulteerde in een mooie 3e plaats en 
een plek in de halve finale op Euro-
pees niveau! Voor Kevin (4e) en Bart 
(2e) bij de boys 14 ook een halve fi-
nale, echt super! In de halve finales 
staat de top van Europa, Brian (12) 
eindigt op een 7e plaats maar heeft 
echt een super Europees kampi-
oenschap verreden en datzelfde 
geldt voor zijn grote broer Kevin 
die bij de boys 14 op de 8e plaats 
eindigt in zijn halve finale. Bart van 
Bemmelen rijdt voor wat hij waard 
is en eindigt op de tweede plaats op 
naar de finale! In de finale eindigt 
Bart zeer sterk op de 3e plaats en 
is toch maar mooi de 3e van Euro-
pa, daar zijn wij als UWTC zeer trots 
op !!! Zondag ook een aantal rij-
ders van UWTC aan de start. Pim de 
Jong in de klasse 17-24 komt soepel 
zijn manches door maar wordt in de 
achtste finale nipt 5e. Michiel Jan-
sen (30+) rijdt in zijn manches 4,4,4 
en kon zo gelijk door naar de hal-
ve finale maar werd daar helaas 7e. 
Voor veel rijders is het nog geen va-
kantie maar staat er nog een grote 
wedstrijd voor de deur vanaf 21 juli 
namelijk het WK in Zolder (België). 
Heel veel succes voor alle geplaats-
te UWTC-ers!!
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Nieuwe bewegwijzering nog lang 
niet voor iedereen duidelijk
Vervolg van de voorpagina

Al een jaar in de planning
Jan ter Avest uit De Kwakel die re-
gelmatig per auto van de omliggen-
de wegen gebruik maakt, consta-
teerde dit vorig jaar al. Hij vond het 
zinvol aan onze redactie mee te de-
len dat het vervangen van de bor-
den al zo lang in de planning zit. Hij 
stuurde op 23 mei 2014(!) – ruim 
een week na de offi ciële opening 
van het Amstel aquaduct en de om-
legging Amstelhoek - een brief aan 
de Provincie Noord-Holland over de 
(toen al) verwarrende aanduiding 
op de nieuwe N201 naar De Kwakel, 
komende vanuit Mijdrecht. Hier-
op kreeg Jan op 6 juni van dat jaar 
als antwoord van de Provincie dat zij 
en haar partners (o.a de gemeenten 

Uithoorn, Aalsmeer en Amstelveen) 
bij de aanleg van de nieuwe N201 
zich er van bewust waren dat de be-
wegwijzering op de N201 en met 
name rond de Zijdelweg niet over-
al eenduidig is, onder andere op 
de door hem geconstateerde pun-
ten. “De voorbereiding tot het her-
stel en aanpassing van de beweg-
wijzering loopt momenteel. Naar 
verwachting zal het aanpassen van 
de bewegwijzering rond de zomer-
vakanties plaats vinden,” zo liet een 
woordvoerster van de Provincie een 
jaar geleden weten.

Hoe kom je in De Kwakel?
Jan: “Op de N201 is daarna een 
bord geplaatst met de aanduiding 
Amstelveen, Uithoorn en De Kwa-
kel, maar als je bij de rotonde op 

de Zijdelweg komt moet je gok-
ken waar je naar toe moet, want 
daar zijn alleen Amstelveen en Uit-
hoorn zijn aangegeven. Een dezer 
dagen kwam ik uit Amstelveen over 
de N521 (Zijdelweg) en toen viel 
me op dat er op geen enkele ma-
nier staat aangegeven hoe je in De 
Kwakel kunt komen. Pas als je bij de 
kruising met de N196 (Kon. Máxi-
malaan) rechts af gaat zie je onge-
veer 200 meter verderop een bord 
met de aanduiding De Kwakel, dus 
te laat. Hoe moet iemand die er on-
bekend is weten dat hij/zij rechts-
af moet op de kruising? Het is mij 
al vaker opgevallen dat ambtena-
ren die belast zijn met het verkeers-
regulering in de gemeente Uithoorn 
kennelijk geen idee hebben hoe ze 
een e.e.a. moeten doen. Denk aan 

de merkwaardige wegversmallin-
gen op onoverzichtelijke gedeelten 
op de Drechtdijk.”

Het opmerkelijke van deze ‘me-
mo’ van de heer Ter Avest is, dat hij 
hiermee aangeeft dat de Provincie 
in feite nu al een jaar lang bezig is 
met de vervanging van de oude ver-
keersborden, maar dat de gemeen-
te Uithoorn er pas eind april van 
dit jaar (!) daadwerkelijk vaart ach-
ter heeft gezet na een artikel in de-
ze krant dat vanwege de ‘oude ver-
keersborden’ het verkeer nog altijd 
naar het centrum werd geleid. Nu is 
het zo rigoureus dat er vrijwel geen 
namen van plaatsen meer op staan, 
zoals Mijdrecht en De Kwakel. Be-
woners weten de weg wel, maar be-
zoekers van buitenaf niet.

Afscheid van groep 8 van 
de Hofl andschool
Regio - Na weken van hard repete-
ren was het dinsdagavond 7 juli dan 
eindelijk zover: De première van de 
musical “de TV kantine” opgevoerd 
door groep 8 van de Hofl andschool.
De verteller van de avond Martijn 
Krabbé neemt het publiek mee naar 
een dag in de TV Kantine. Het ap-
plaus meisje Patty Brard en René van 
der Gijp zetten al meteen in de ope-
ningsscène het publiek op scherp 
met hun typetjes en humor. 

Maik de Boer is daarna hilarisch op 
zoek naar de veren van de duif van 
Marijke Helwegen om de boa voor 
het concert van de toppers af te kun-
nen maken. Rapper Ali B rockt het 
podium op en steelt meteen de har-
ten van het publiek als echte knuffel 
Marokkaan. Gerard Joling giert zich-
zelf ook een welverdiende plek in de 
show en maakt iedereen aan het la-
chen met zijn prachtige accent. Ver-
volgens komt Gaston Starreveld de 

TV kantine in met de postcodekan-
jer van 10 miljoen op de voet ge-
volgd door Peter R. de Vries die meer 
oog heeft voor zijn felbegeerde Em-
my dan voor de beveiliging van de 
10 miljoen.  Gelukkig is er ook politie 
in de TV kantine die zorgt voor een 
optimale beveiliging. Piet Paulusma 
trakteert het publiek tussendoor op 
een actuele weerupdate en Oat mo-
an! Dan komen broer en zus Luuk en 
Lily het podium op. 

Handtekening
Lily denkt een handtekening te kun-
nen bemachtigen van Justin Bieber 
waarvan gedacht wordt dat die in de 
TV Kantine zou zijn. Ook de fans van 
Justin, Britt en Ymke, rennen hyste-
risch over het podium op zoek naar 
Justin. Jandino rent er tussendoor en 
zet in alle chaos een pruik bij Luuk 
op zijn hoofd. En dan is alle logica 
zoek. Luuk wordt voor Justin Bieber 
aan gezien. John de Mol geeft Maik 
de Boer opdracht om Justin Bieber 
klaar te maken voor een optreden in 
De Wereld Draait Door . 

Matthijs van Nieuwkerk ontvangt 
daar naast de gasten Ali B en Marc 
Marie Huijbregts ook Justin Bieber 
die helemaal niet wil zingen. Gaston 
Starreveld raakt in de uitzending de 
koffer met 10 miljoen kwijt en Justin 
Bieber wordt als bedrieger ontmas-
kert en de chaos is compleet. Geluk-
kig kan Frans Bauer de onschuld van 
Luuk aantonen en wordt de 10 mil-
joen uitgereikt aan mevrouw Zuur-
tje. Dat feest wordt op het podi-
um gevierd met een mooi lied van 
Guus Meeuwis. Het feest krijgt nog 
een onverwachte hilarische wending 
als de party poppers niet opengaan 
en groep 8 weer helemaal zichzelf 
wordt. Gelukkig herpakken ze zich 
fantastisch en sluiten de musical af 
met het fi nale lied van de ALLER AL-
LER ALLERLEUKSTE musical. Na 
een mooi afscheidslied van zowel de 
juffen als de ouders laten de kinde-
ren nog een zelfgemaakte fi lm zien 
als bedankje voor alle ouders en juf-
fen. Deze prachtige mooie  inten-
se avond wordt afgesloten met een 
knalfeest op school waar nog tot in 
de kleine uurtjes afscheid wordt ge-
nomen van elkaar!!

Nog steeds woningverhuur 
in slooprijpe Straatsburgfl at
Uithoorn - Ondanks het feit dat 
de Straatsburgfl at in de Europa-
rei op de nominatie staat om in ja-
nuari volgend jaar gesloopt te wor-
den, gaat woningcorporatie Eigen 
Haard gewoon door met de wonin-
gen te verhuren. ‘Om leegstand en 
kraak te voorkomen’, zo staat in de 
nieuwsbrief van deze maand die de 
bewoners kregen. Daar staat ook in 
dat er maar nauwelijks liefhebbers 
te vinden zijn die er voor nog maar 
een half jaar een woning willen be-
trekken. Vind je het gek? Dat kost 
twee keer inrichten en verhuizen! 
Toegegeven, de huurprijs zal wel 
heel gering zijn, maar het onrustige 
idee blijfrt dat je na een paar maan-
den weer moet verkassen. Overi-
gens doet Eigen Haard het niet zelf, 
maar heeft hiervoor Camelot Eu-
rope met kantoor in o.a. Amster-
dam mandaat gegeven dit te rege-
len. Dat is een specialist die in op-
dracht van vastgoedeigenaren – zo-
als Eigen Haard - leegstaande pan-
den tijdelijk beheert en tegen heel 
lage tarieven mensen daarin tijde-
lijk woonruimte aanbiedt. In geval 
van de Straatsburgfl at voor een half 
jaar in afwachting van een nieuwe 
bestemming. Voor deze fl at is dat 
sloop, maar het kan bijvoorbeeld 
ook zijn renovatie, verkoop, verhuur 
of nieuwbouw. Alle huurders van de 
fl at met een vast huurcontract heb-
ben op 27 juni een brief ontvan-
gen waarin hen wordt meegedeeld 
dat de huurovereenkomst per 1 ja-
nuari 2016 wordt ontbonden. Hier-
bij wordt de wettelijke opzegtermijn 

van 6 maanden gehanteerd. De be-
eindiging van een huurovereen-
komst is bij de wet heel strikt ge-
regeld.

Nieuwbouw na sloop
Degene die nu nog een huurcon-
tract wordt aangeboden kan ook tot 
1 januari in de fl at wonen. Daarna 
moet die er ook uit en gaat de slo-
pershamer zijn werk doen bij deze 
kolos, de eerste van de drie woon-
fl ats van Eigen Haard die het veld 
moeten ruimen voor nieuwbouw 
op die locatie. Meer dan 85 pro-
cent van de oorspronkelijke bewo-
ners is er al uit en op andere plek-
ken opnieuw gehuisvest waarmee 
op 1 juli vorig jaar is begonnen. Me-
dio 2016 start de nieuwbouwfase 1 
van grondgebonden woningen de 
kleine woonappartementen. Tegelij-
kertijd met de sloop van de Straats-
burgfl at wordt begonnen met het 
herhuisvestingsproces van bewo-
ners in de Churchillfl at. Deze fl at 
wordt in juni 2017 gesloopt, waar-
na eind van dat jaar – als de plan-
nen blijven zoals die er nu uitzien - 
wordt begonnen met nieuwbouwfa-
se 2. Overigens zullen niet alleen de 
laatste bewoners en tijdelijke huur-
ders uit de Straatsburgfl at moet ver-
huizen. Ook Radio Rick FM zal moe-
ten omzien naar een andere locatie 
met studio en zendapparatuur. Een 
per e-mail gestelde vraag aan deze 
populaire lokale zender leverde tot 
nu toe nog geen antwoord op. Maar 
daar komen we zeker op terug als er 
meer nieuws is.

Afscheid groep 8 Schakel; 
Go kids go!
Regio - Afgelopen woensdag was 
het zover. De afscheidsdag voor 
groep 8 van de Schakel in Vinke-
veen. De klas werd om 8.45 ver-
wacht op school waarna ze uitleg 
kregen over het dagprogramma. 
Met de hele groep gingen ze pol-
dersporten. Het weer zat niet echt 
mee, maar uiteindelijk had iedereen 
toch een nat pak. Dan wel van de 
regen of van het in het water val-
len. Het plezier was er niet minder 
om! Nadat iedereen thuis een war-
me douche had genomen kwamen 
de leerlingen van groep 8 weer te-
rug op school. Deze keer samen met 
hun ouders. Met elkaar genoten ze 
van een heerlijke barbecue, waarna 
het offi ciële afscheid volgde. Voor 
ieder kind een PowerPoint met leu-

ke foto’s en een woordje van de juf-
fen en de voorzitter. Hierna was het 
dan echt tijd voor de musical. De 
spanning steeg wel wat, maar toen 
ze eenmaal op de planken stonden 
spatte het plezier ervan af!
Een leuke vrolijke musical met een 
boodschap; iedereen heeft talent! 
En geef niet te snel op als je nog 
op zoek bent naar jouw talent. Go 
kids Go! Donderdag werd de mu-
sical nog een keer uitgevoerd voor 
de bewoners van Zuiderhof en vrij-
dagmorgen voor alle andere klas-
sen van De Schakel. Hierna werd 
het schooljaar feestelijk afgesloten 
met een heerlijk ijsje van de ijsbeer. 
Alle kinderen van groep 8 wensen 
we veel succes op de middelbare 
school!

Groep 8 neemt afscheid 
van Proostdijschool
Regio - Het begin van de zomer-
vakantie en het einde van de basis-
schooltijd is gekomen voor groep 
8 van de Proostdijschool. Voor de 
leerlingen was de laatste school-
week het moment om hun talenten 
te tonen en hun musical te presen-
teren aan familie en mede-scholie-
ren. Het verhaal speelt zich af in een 
oud stoffi g theater.  De strenge pro-
ducent meneer Ellende geeft aan 
regisseur Steef Speelberg en schrijf-
ster Saskia Stoort de opdracht om 
een geweldige musical op de plan-
ken te brengen. 
De clown Bennie Leuk, zwerver Re-
my, goochelaar Hoeballi, operazan-
geres Madam Kraai en vele anderen 
passeren de revue. En dan is daar 
ook nog die mysterieuze fi guur die 
steeds onverwacht opduikt en alles 
in de soep laat lopen. Kortom: vrolij-

ke liedjes, ontroerende solo’s en een 
spannend verhaal. Leerlingen had-

den de decorstukken zelf gemaakt 
en het Talentenplein van de Proost-

dijschool was door ouders omge-
bouwd tot een heus theater. Het en-
thousiaste publiek deed de inspan-
nende voorbereiding vergeten en de 
plankenkoorts snel verdwijnen. Na 
de laatste opvoering was er een of-
fi cieel woordje, een disco voor de 
schoolverlaters en een afscheids-
drankje voor de ouders. Het einde 
van een tijdperk en het begin van de 
zomervakantie…

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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VVD-pleidooi voor lagere 
lokale lasten klinkt leuk, 
maar kent ook nadeel
In de Nieuwe Meerbode van 1 ju-
li jl., werd bericht over het VVD-
pleidooi om in 2016 de lokale las-
ten minder te laten stijgen dan ge-
pland. Zo’n pleidooi klinkt natuur-
lijk mooi, maar er is een andere 
kant van de medaille. In deze in-
gezonden brief aandacht voor die 
andere kant.

Op 25 juni vergaderde de gemeen-
teraad over de Kadernota 2016 
met daarin de uitgangspunten 
voor het huishoudboekje van onze 
gemeente voor de komende jaren. 
Een pleidooi van VVD, Gemeente-
belangen en DUS voor lagere las-
ten kreeg steun van alle partijen, 
behalve van Ons Uithoorn. Waar-
om?

Ons Uithoorn vindt het belangrijk 
dat de gemeente een solide fi nan-
cieel beleid voert. Inkomsten en 
uitgaven moeten op lange termijn 
in balans zijn. Anno nu kunnen 
ons helaas weinig permitteren. 
Daarom is ons devies: ‘Probeer ex-
tra uitgaven te beperken en risi-
co’s zo veel mogelijk te vermijden’.

De door B&W opgestelde Kader-
nota 2016 ademde dit ook uit. Het 
verlagen van schulden en vergro-

ten van weerstandvermogen had 
prioriteit. En ook het behoud van 
voorzieningen, want geen extra 
bezuinigingen op de rol. Daaren-
tegen had lokale lastenverlichting 
minder prioriteit, alhoewel de stij-
ging beperkt bleef tot 3%.

Wij waren positief over de Ka-
dernota, maar hadden wel zor-
gen over de uitkering vanuit Den 
Haag. De huidige berichten geven 
aan dat die uitkering tegenvalt en 
we mogelijk op zoek moeten naar 
700.000 (2016) en �1.000.000 van-
af 2017. 

Op basis hiervan zegt onze partij: 
‘Laten we nog even wachten met 
lastenverlichting, zeker gezien de 
onzekerheden en risico’s. In ge-
val van nood geven wij prioriteit 
aan behoud van voorzieningen en 
niet aan verlaging van lokale las-
ten. Daarom stemden we als enige 
partij tegen het voorstel van VVD, 
Gemeentebelangen en DUS. 

Zo, nu kent u beide kanten van de 
medaille!

Ons Uithoorn
Benno van Dam
Frans Boonman
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