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KORT NIEUWS:
Hoofdwond na botsing
Op woensdag 21 juni rond drie
uur in de middag heeft een
eenzijdig ongeval plaatsgevonden op de Petrus Steenkampweg. Een jongere lette even niet
op en was tegen een geparkeerde vrachtwagen gebotst.
Met een flinke hoofdwond is de
ongelukkige naar het Amstelland ziekenhuis vervoerd.
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Sandra de Wit: “Ik heb een
droombaantje in de ouderenzorg”
Na jaren in een kaaswinkel en bij
de Jumbo te hebben gewerkt na
schooltijd en in vakanties heeft
de 19-jarige Sandra de Wit haar
droombaantje. Niet iets waar je
meteen aan denkt, maar Sandra is
duidelijk: “Het is echt de ideale bijbaan.” Waar ze dat heeft gevonden?
“Vlak bij huis”, lacht ze. “In het verpleeghuis, hier in het dorp.”
Ze doelt op het Gerardus Majella,
aan de rand van Mijdrecht. Veel jongeren kennen het wel. “Dat is toch
dat bejaardenhuis?”, reageren ze
als je hen vraagt of ze het Gerardus
Majella kennen. Slechts een enkeling kent het beter dan dat, bijvoorbeeld omdat opa of oma er heeft
gewoond of naar de dagbesteding gaat. “Logisch dat geen enkele scholier of student zich realiseert
hoe fijn een baantje als vakantiekracht is in een verpleeghuis,” vindt
Sandra. “Maar ik vind het een aanrader.” Sandra is tweedejaars aan
de HvA en studeert verpleegkunde.
Haar droom is een baan op een afdeling Neonatologie in een ziekenhuis, maar voor het zover is moet

ze nog wat jaartjes naar school. En
dat combineert ze sinds dit voorjaar
met het werken als oproepkracht
bij het verpleeghuis. “Ik kan zelf inplannen wanneer ik wil werken en
ook hoeveel uur, dat is handig want
zo kan ik mijn uren om tentamens
en stages heen plannen. Dat is als
oproepkracht meestal heel anders,
dan moet je gewoon komen opdraven als je wordt ingepland. En het
verdient harstikke goed vergeleken
bij andere bijbaantjes”, vertelt ze enthousiast.
Geen nummer
Vindt ze het geen zwaar werk? Om
oude mensen te verzorgen is ten
slotte best een hele verantwoordelijkheid en totaal iets anders dan
een paar uur vakken vullen bij de
supermarkt. Sandra knikt: “Dat is
waar. Het is verantwoordelijk werk.
En sommige leeftijdsgenoten hebben liever een minder serieus baantje maar je groeit er snel in. Ik werd
goed begeleid en ook meteen opgenomen in de groep. Ik kon voelen hoe blij ze zijn met me, colle-

ga’s en bewoners. Hier ben je geen
nummer en dat is fijn. Bij de supermarkt wist de leidinggevende na jaren mijn naam nog steeds niet. Hier
heb ik leuk contact met de manager. Dat maakt echt verschil.”
Sandra
studeert
verpleegkunde en ook al ziet ze voor zichzelf
geen loopbaan in de ouderenzorg,
ze heeft wel oog voor de voordelen van haar bijbaantje voor haar
CV: “Ik houd m’n handelingen bij en
doe ervaring op. Ik pas in de praktijk toe wat ik leer op school en laat
het niet versloffen. Daar wordt zeker
naar gekeken als ik ga solliciteren.”
De manager met wie Sandra zo’n
leuk contact heeft, José Witte, deelt
haar enthousiasme: “We merken dat
het op de een of andere manier gewoon heel mooi aanvult. Onze ervaren mensen zijn blij met hun jonge
collega’s en onze cliënten genieten
van de extra aandacht. Dus studenten en scholieren die het eerste jaar
hebben gehaald van een opleiding
in de gezondheidszorg zijn meer
dan welkom om mij te bellen bij Gerardus Majella!”

Inkoop Verkoop Veiling
Verpanden Beleggen

www.goudwisselkantoor.nl

HARTELUST B.V.
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Alle goederen zijn in beslag genomen. Bij een ander bedrijf troffen de
agenten een grote hoeveelheid materiaal en goederen aan die gebruikt
worden voor het inrichten en opbouwen van een hennepplantage.
De handhavers van de gemeente maakten op een van de locaties
proces-verbaal op voor een serieuze
milieuovertreding. Bij nog twee andere bedrijven volgden bestuurlijke
sancties voor administratieve nalatigheid, niet op orde hebben brandveiligheidseisen en niet naleven van
milieueisen.
Aanleiding controle-actie
Op het bedrijventerrein zijn ruim
700 bedrijven gevestigd. Uit onderzoek en naar aanleiding van controles is gebleken dat in dit gebied zich
ook personen vestigen die het wat
minder nauw nemen met de regels.
In 1,5 jaar tijd zijn bijvoorbeeld in dit
gebied 23 hennepplantages aangetroffen en ontruimd, zijn er gestolen
auto’s aangetroffen en is een motorclub gesloten. De politie vraagt
ook alertheid van anderen die daar
verblijven en werken. Zij kunnen de
gemeente, politie en/of Belastingdienst benaderen via 0900-8844.
Anoniem melden kan via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000 als illegale activiteiten wordt vermoed.

Fikse brand in woning
Mennonietenbuurt
ver bekent raakte niemand gewond
bij de brand. Hoe de brand kon ontstaan is vooralsnog onduidelijk. Volgens een ooggetuige zou de brand
op het balkon zijn begonnen.
Foto: KaWijKo Media

Omwonenden De Scheg
tegen betonen speelkooi

t.h.v. Coop supermarkt
Prinses Irenelaan, Uithoorn
Elke zaterdag 10:00 - 16:30 uur

Miele specialist

Woensdagochtend zijn bij een gezamenlijke actie van gemeente, politie en Belastingdienst, diverse controles uitgevoerd op het Uithoornse bedrijventerrein. In totaal zijn zeven bedrijven door de gecombineerde teams gecontroleerd. Er werden
tientallen verschillende overtredingen vastgesteld. Er werden geen
personen aangehouden. Woensdagochtend rond 10.15 uur betrad
de politie samen met medewerkers
van de gemeente Uithoorn en de
Belastingdienst de eerste twee bedrijfspanden. Al snel bleek er sprake van verschillende overtredingen
van de milieuwetgeving, inrichtingseisen en administratieve verplichtingen. Tegen de eigenaren/beheerders zijn vervolgmaatregelen genomen. Een van de eigenaren van een
bedrijf had nog een openstaande
belastingschuld. Medewerkers van
de Belastingdienst regelden het met
hem ter plekke waarna hij een bedrag van 4650,- betaalde. De medewerkers van de Belastingdienst
deelden bij nog twee andere bedrijven een officiele waarschuwing uit
omdat er niet werd voldaan aan de
administratieverplichtingen. Politieagenten troffen bij de gerichte actie ook een gestolen fiets aan, als
gestolen opgegeven kentekenplaten en een gestolen gemeentebord.

In de nacht van dinsdag op woensdag jl. is er een flinke brand uitgebroken in een woning in de Mennonietenbuurt in de Amstelhoek.
De brandweer van Uithoorn was
snel ter plaatse. De vlammen waren al van grote afstand te zien. Zo-

Uw kostbaarheden
zijn goud waard!

Oosteinderweg 279, Aalsmeer
Tel. 0297-326454
Fax. 0297-345099
www.hartelust.nl
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Gerichte controles bedrijventerrein gemeente Uithoorn
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Sportverenigingen in zwaar
weer door bezuinigingen
Bestaat SV Legmeervogels nog in 2019 of gaat de stekker er uit?
Uithoorn - Met de komende bezuinigingsronde voor de deur die de
gemeente op het beheer van sportparken en voor sportverenigingen
als zodanig in petto heeft, dreigen
die financieel in zwaar weer terecht
te komen. Tijdens de commissievergadering Leven op 15 juni kwam
het onderwerp aan de orde. Diverse raadsfracties hadden dit jaar al
vraagtekens gezet bij de verschillende bezuinigingsoperaties die de
gemeente voorstelt en aan de raad
had voorgelegd. Het gaat daarbij
voornamelijk om het korten op de
onderhoudsbijdrage en het beëindigen van de jeugdsportsubsidie. In

totaal zijn daar per sportvereniging
jaarlijks (tien)duizenden euro’s mee
gemoeid. Normaal gesproken ontvangen de sportverenigingen een
vergoeding in de onderhoudskosten voor bijvoorbeeld de opstallen.
Renovatiekosten komen voor rekening van de gemeente, zoals velden, verlichting, verhardingen, beregeningsinstallatie,
hekwerken,
drainage, enzovoort. Een en ander is in een overeenkomst met de
sportverenigingen vastgelegd voor
een bepaalde periode, meestal vijf
jaar. Vervolgens wordt deze overeenkomst stilzwijgend verlengd,
maar het kan ook zijn dat de over-

eenkomst om verschillende redenen door de gemeente wordt opgezegd. In dit geval vervalt de termijn
bij enkele verenigingen op 1 januari 2019. Bij sommige is het al opgezegd. Er zijn nog veel onduidelijkheden. Worden overeenkomsten de
komende tijd verlengd en zo ja, wat
zijn dan de afspraken? Wat kunnen de beheerders van sportparken
en de besturen van sportverenigingen verwachten de komende jaren
en kunnen zij met hun club overleven als de bezuinigingen fors uitpakken?
Vervolg elders in deze krant.

Honderd en achttien omwonenden
van Aan de Groene Scheg in Uithoorn hebben vorige week duidelijk laten weten tegen de gemeentelijke plannen te zijn om een betonnen sportveld aan te leggen nabij de Scheg. Namend deze 118 bezwaarden spraken twee omwonenden tijdens de gezamenlijke commissievergadering van de gemeente
Uithoorn. Zij gaven kritische feedback op de toelichting die wethouder Ria Zijlstra een week eerder gaf
aan de leden van de commissie Leven over een betonnen omheind
sportveld in het groene park De
Scheg. Aan commissievoorzitter Jan
Hazen overhandigden zij een petitie
met 118 tegenstemmers op het plan
van wethouder Zijlstra om nog voor

de zomer de betonnen gesponsorde speelkooi aan te leggen op de
plek waar nu een veelgebruikt voetbalgrasveld ligt in het park. Omwonenden hebben zelf draagvlak in de
buurt gepeild. Eerder waren zij niet
door de gemeente of door Buurtbeheer Zijdelwaard geïnformeerd of
geraadpleegd. Zij willen het park
groen houden, vrezen (geluids)
overlast en hebben niet om het omheinde gesponsorde sportveld gevraagd. Twee jaar eerder is getracht
een soort Johan Cruyff court aan
te leggen bij de Europarei. Bewoners daar waren tegen. Nu lijkt het
erop dat een nieuwe poging wordt
gedaan: in het groene hart van Uithoorn. Oude wijn in nieuwe zakken
dus.
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Deze column is een initiatief van Stichting Uithoorn
in Bedrijf, de koepel van alle winkeliers- en ondernemersverenigingen van Uithoorn en De Kwakel.

INFORMATIEF
DOKTERSDIENSTEN
Alle diensten van de huisartsen
worden gedaan vanuit de
huisartsenpost in Woerden,
0900-4701470. Dit geldt voor het
weekend, feestdagen en voor
werkdagen van 17.00-08.00 u.
Spoedgevallen overdag via
eigen huisarts en dan toets 1.
Spoedgevallen avond/nacht/
weekenden via huisartsenpost
Ziekenhuis Amstelveen,
tel. 020-4562000.
APOTHEEK
Apotheek De Ronde Venen
Hoofdweg 6a Mijdrecht,
0297-285163. Open: ma. t/m vr.
8.30-12.30 u. en 13.30-17.30 u.
Apotheek Mijdrecht
Hofland 48 Mijdrecht,
0297-286262. Open: ma. t/m vr.
8.30-12.30 u. en 13.30-17.30 u.
Boots apotheek Vinkeveen,
Herenweg 57, tel. 0297-262033.
Open: ma t/m vr 8.30-17.30 u;
Zuwe Hofpoort apotheek
Polanerbaan 2, 3447 GN
Woerden, 0348-427851
Open: ma. t/m vr. 08.00-17.30 u.
Buiten deze tijden kan men
terecht bij:
Apotheek Woerden
Rubensstraat 54, Open: ma t/m
vr. 17.30-22.00 u.; za en zo.
10.00-22.00 u.
Dienstapotheek Utrecht
Diakonessenhuis Burg. Fockema
Andreaelaan 60, 3582 KT Utrecht,
030-2144583
Open: 22.00-08.00 u.
Apotheek Thamer Zijdelwaardplein 81 Uithoorn, tel. 0297-562851
Apotheek Boogaard Amstelplein
27 Uithoorn, tel. 0297-566886
ZORG & ZWANGERSCHAP
Maatschap. Verloskundigen
‘De Ronde Venen’. 7 dagen
per week, 24 uur per dag
mobiel bereikbaar voor
bevallingen en spoedgevallen
op 06-47556371, www.
verloskundigenderondevenen.nl
STICHTING
TYMPAAN-DE BAAT
Kerkvaart 2, 0297-230280.
www.tympaan-debaat.nl
STICHTING RECHTSWINKEL
De Ronde Venen: Hoofdweg 1,
Mijdrecht. Het spreeku. is op de
di.avonden van 19.30-20.30 u.
SLACHTOFFERHULP
0900-0101
www.slachtofferhulp.nl
BRANDWEER & POLITIE
Brandweer 030-2404400.
Politie 0900-8844.

DIERENHULP
Dierenambulance 06-53315557
STICHTING THUIS STERVEN
DE RONDE VENEN
Vrijwillige Palliatieve Terminale
Zorg in de thuissituatie. 7
dagen per week, 24 uur per dag
bereikbaar, 06-51451130.
DIERENARTSEN
Dierenartsenpraktijk
Mijdrecht-Wilnis,
Bozenhoven 69-71 Mijdrecht,
0297-293939.
Dierenkliniek Amstel, Vecht &
Venen, Herenweg 129 Vinkeveen,
0297-263758, www.dkavv.nl.
Dierenkliniek De Ronde Venen
Dorpsstraat 40 Mijdrecht,
0297-241146
Dierenarts Annemieke Calis
Oranjelaan 32A, 1421 AK Uithoorn,
tel. 0297-565989
Dierenartsenpraktijk UithoornAalsmeer, Marijnenlaan 46, 1421
NH Uithoorn, tel: 0297-560627.
PSYCHOLOGISCHE
HULPVERLENING
Directe psychologische
hulpverlening
Zeelt 38 Wilnis, 0297-241562
Drs. J.M.M. Simons Klin.
psycholoog/psychotherapeut/BIG
Praktijk voor psychologische
hulpverlening
Dubloen 36 Mijdrecht
R. Rap, 0297-286436
Van Dijk Psychologenpraktijk
Behandelcentrum Careyn
Maria-Oord. Postadres: Herenweg 69 Vinkeveen. Bezoekadres:
Ingang Kerklaan, 06-44737826
www.vandijkpsychologenpraktijk.nl
Psychologen Uithoorn
Praktijk Van ‘t Hoff, 06-51994830
Biedt behandelingen aan
kinderen, jongeren, volwassenen,
ouders en gezinnen
Praktijk Klerks, 06-40418725
GZ-psycholoog BIG. Behandelaanbod o.a. CGT, EMDR, ACT,
mindfulness, muziektherapie
Pr. Margrietlaan 86c Uithoorn,
www.psychologen-uithoorn.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
ELIAGG Uithoorn
Psychotherapeut Dr. R.J. Filius
Ondernemingsweg 230,
1422 DZ Uithoorn, 0297-569544
www.eliagguithoorn.nl

Opbrengst collecte Epilepsiefonds
De collectie is wederom goed geslaagd. In Abcoude werd 158,90 euro opgehaald, Mijdrecht 500 euro,
Vinkeveen 1.857,37 euro, De Waver
350 euro, Waverveen 306,76 euro en
in Wilnis tenslote 295,85 euro.
De Stichting willen graag de collectanten die ook dit jaar weer hebben

COLOFON
Verschijnt woensdag
EDITIE 2: DE RONDE VENEN,
MIJDRECHT, WILNIS,
AMSTELHOEK, DE HOEF,
VINKEVEEN, WAVERVEEN
OPLAGE: 15.800
EDITIE 3:
UITHOORN, DE KWAKEL,
NES A/D AMSTEL
OPLAGE: 14.900
Kantooradres:
Anselmusstraat 19
3641 AM Mijdrecht
Tel. 0297-581698
Mobiel 06-53847419
Fax 0297-581509
Aanleveren van advertentie:
Dinsdag voor 10.00 uur
verkoopmijdrecht@meerbode.nl
verkoopuithoorn@meerbode.nl
Advertentieverkoop:
Nel van der Pol
Kees Jan Koedam
Advertentie-tarieven:
op aanvraag
Aanleveren van kopij:
Maandag voor 15.00 uur
redactiemijdrecht@meerbode.nl
redactieuithoorn@meerbode.nl
Maximum aantal woorden: 300
Redactie: Nel van der Pol
Correspondent: André Veenstra

Beste inwoners en ondernemers van Uithoorn
en De Kwakel,

gelopen voor het Epilepsiefonds
hartelijk bedanken voor hun inzet.
mw. Lefeber
dhr. van Putten
mw. v.d. Waay
mw. v.d. Greft
dhr. Kool
mw. Groen

Abcoude
Mijdrecht
Vinkeveen
Vinkeveen
Waver
Wilnis

Gezellig uitje voor de
senioren van De Hoef
Donderdag 23 juni was het dan weer
zover. De jaarlijkse uitgaansdag
van bijna 50 Hoefse senioren ging
plaatsvinden en het was een prachtige, maar ook warme dag Met de bus
van Wintours leidde via een mooie
toeristische route naar Streekcentrum Liesvelt in Groot Ammers. De
koffie en gebak ging er bij iedereen goed in en na de koffie werd de
groep in drieën verdeeld; 2 groepen
zonder beperking en 1 groep met
enige wandelbeperking. Iedereen
heeft korenmolen de Jonge Sophia zien draaien, de oude landbouw
werktuigen gezien, de watertoren
met gereedschappen om de sloten
leefbaar te houden en het bijenvolk
met bloementuin. De twee andere
groepen hebben nog meer ambacht
gezien en een mooi stukje natuur
kunnen beleven. Na het streekcentrum werd de lunch geserveerd in

Schoonhoven en na de lunch werd
er een bezoek gebracht aan het Zilvermuseum. Ook hier werd de groep
in drieën verdeeld en begon elke
groep op een andere verdieping. De
geschiedenis van het zilver en dan
vooral de ontwerpen en versierselen. Het was mooi om te zien dat er
in elke periode weer een andere stijl
gebruikt werd. Er waren ook vitrines in thema’s, een vitrine met zilveren poppenhuisspulletjes tot een vitrine met rouwsieraden van trofeeën
tot en met opscheplepels. Het was
de moeite zeer zeker waard. Daarna toog de bus terug naar de Hoef,
maar wel op toeristische wijze over
smalle wegen en het laatste stukje
vanaf Woerdense Verlaat langs de
Kromme Mijdrecht. Aangekomen bij
de Strooppot stond het diner klaar
om over deze mooie en gezellige dag
nog even na te praten.

2000 euro voor voedselbank
De Ronde Venen
Vrijdag 23 juni 2017 overhandigde Bert van Zijl, eigenaar van Ascol Verzekeringen, een cheque ter
waarde van 2000 euro aan Kees
Schouten, voorzitter van Voedselbank De Ronde Venen. Ascol Verzekeringen is sinds kort gevestigd
aan Bozenhoven 65–67 in Mijdrecht
waar men een inrichting heeft gerealiseerd met een moderne, sjiek
industriële uitstraling. Begin juni
was de openingsreceptie voor relaties en cliënten. Van Zijl had daarbij in de uitnodigingen voor de receptie de genodigden opgeroepen om, in plaats van de gebruikelijke relatiegeschenken, een dona-

tie aan de Voedselbank over te maken. Van Zijl: “Ik heb al genoeg relatiegeschenken, de Voedselbank kan
het geld beter gebruiken”. “Een fantastisch initiatief dat naast de maatschappelijk verantwoorde wijze van
ondernemen van Bert van Zijl, tevens de maatschappelijke betrokkenheid van zijn relaties en zijn
klanten weergeeft”, en: “We danken alle betrokkenen hartelijk voor
deze mooie opbrengst”, aldus Kees
Schouten. De voedselbank verstrekt
wekelijks een gratis voedselpakket
aan ruim zeventig huishoudens die
dat nodig hebben en men doet dat
met 52 onbetaalde vrijwilligers.

Bert van Zijl (Ascol verzekeringen), Kees Schouten
(Voedselbank De Ronde Venen)

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk
Verspreiding en bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433
Centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900
Uitgave van:
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht
130e jaargang
Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren op
artikelen of zijn mening te geven op
ontwikkelingen die spelen binnen de
gemeente. Uw ingezonden brief dient
echter ondertekend te worden ingestuurd, dus voorzien van naam, adres,
telefoonnummer en/of e-mailadres.
Deze gegevens worden niet volledig
in de krant gepubliceerd; wél naam
en woonplaats. Anoniem ingezonden
brieven worden niet in behandeling
genomen. De redactie behoudt zich
het recht voor brieven te weigeren dan
wel te redigeren of in te korten. Houd
maximaal 300 woorden aan.
Let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op attent,
dat door ons in deze krant geproduceerd
advertentie-, foto-, en/of tekstmateriaal niet beschikbaar wordt gesteld
aan derden. Dus ook niet per e-mail,
fotokopie of anderszins zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van
de uitgever!

WWW.MEERBODE.NL

Weekagenda Vita Amstelland
Bilderdijkhof 1 Uithoorn, tel. 0297-567209,
www.vita-amstelland.nl
Zomer
De Bilderdijkhof is de zomer gewoon gezellig open voor een
kopje koffie, ontmoeten, warme
maaltijd en andere leuke activiteiten. Kom gerust eens langs om
een kijkje te nemen en dan leggen wij het u graag allemaal uit.
Vita restaurant
U kunt op elke maandag, woensdag en vrijdag genieten van een
warme maaltijd. De warme maaltijd wordt verzorgd door ’t Oventje
en vindt plaats in de Bilderdijkhof.
Elke week hebben we een andere

menukaart. Volgt u een bepaald
dieet, dan kunt u ons dit laten
weten. Kosten bedragen 6 euro
per maaltijd. Tijd: 12.00-13.00 uur.
Koersballen
Elke vrijdag van 09.30-12.00 uur
kunt u komen koersballen in de
Bilderdijkhof. Koersballen lijkt
enigszins op jeu de boules. Bij
koersballen spelen doorgaans
twee partijen tegen elkaar, waar
heren en dames aan mee kunnen doen. U bent altijd welkom
om eenmalig gratis uit te proberen.

Plan ‘Dorpshart aan de Amstel’
Op 24 mei 2017 publiceerde de gemeente het plan voor het
Dorpscentrum Uithoorn. De gemeente heeft tot taak de verbinding te maken tussen de verschillende belangen van inwoners, werkenden, winkelend publiek, ondernemers, bezoekers en recreanten met als gemeenschappelijk doel een gezond Uithoorn. Dit betekent onder meer dat een verantwoord
evenwicht dient te worden gezocht tussen het aanbod van woningen, een aantrekkelijk winkelaanbod, het in continuïteit faciliteren van een gezonde middenstand en het beperken van
overlast door autoverkeer. Wij kunnen instemmen met de in
het plan opgenomen uitgangspunten ter verbetering van Uithoorn: compacter, groener, dorpser, levendiger, het aaneensmeden van de twee dorpshelften en het verder weren van
doorgaand verkeer. De door de gemeente gekozen voorkeursvariant ‘Dorpshart aan de Amstel’ heeft onze instemming, mits
tegemoet wordt gekomen aan een drietal bezwaren. Hiervoor
hebben wij een bezwaarschrift (‘zienswijze’) bij de gemeente
ingediend. Deze column omvat een sterk ingekorte weergave
van het bezwaarschrift. Wij hebben tegen de volgende voorstellen van de gemeente bezwaar gemaakt:
1. Eenrichtingsverkeer
Er zijn meerdere argumenten tegen het voorstel van de gemeente voor het instellen van eenrichtingsverkeer. De ruimte in deze column is te beperkt om die allemaal te kunnen
noemen. Daarom beperk ik mij tot één argument. Door het
instellen van eenrichtingsverkeer over de Prinses Irenebrug
wordt het Dorpscentrum minder goed bereikbaar en daarom minder aantrekkelijk voor bewoners uit buurgemeenten
die nu hun boodschappen en inkopen doen in het Dorpscentrum. Indien voor de terugreis geen gebruik kan worden gemaakt van de brug, wordt een omweg van 5 kilometer extra noodzakelijk. Er is thans reeds sprake van een
kwetsbare middenstand met (soms langdurige) leegstand
van winkels of panden zonder winkelbestemming die de
winkelgebieden in het Dorpscentrum minder aantrekkelijk
maken. Welk effect heeft het voorgestelde eenrichtingsverkeer op een verdere leegstand en afnemende aantrekkelijkheid van de winkelgebieden? Tijdens de informatiebijeenkomst op 1 juni 2017 heeft de gemeente bevestigd met
deze effecten geen rekening te hebben gehouden. Wij achten het onverantwoord om een experiment als het eenrichtingsverkeer te implementeren zonder een degelijk onderzoek naar de effecten als hiervoor genoemd in een thans
reeds zo kwetsbare omgeving.
2. Vrachtverkeer
De gemeente stelt een algeheel verbod voor vrachtverkeer over de Prinses Irenebrug voor. Wij stemmen hiermee in voor wat betreft het vrachtverkeer zónder bestemming Dorpscentrum. Echter, wij maken bezwaar tegen een
dergelijk verbod voor vrachtwagens die de winkels in het
Dorpscentrum bevoorraden. In het voorstel van de gemeente moeten deze vrachtwagens na het lossen meerdere draaimanoeuvres maken in een kleine ruimte, omdat de
brug voor hen is afgesloten. Vanwege de vele dode hoeken
van een vrachtwagen en daarmee het gevaar voor voetgangers en fietsers is dit een zeer ongewenste en potentieel zeer gevaarlijke situatie. Indien het tweerichtingsverkeer gehandhaafd blijft, kunnen vrachtwagens die de winkels hebben bevoorraad veilig en simpel het Dorpscentrum
verlaten over de Prinses Irenebrug.
3. Landbouwverkeer
Wij maken ook bezwaar tegen een verbod voor landbouwverkeer over de Prinses Irenebrug. Een verbod betekent
voor landbouwvoertuigen een omleiding van maar liefst 11
kilometer enkele reis en het dubbele bij een retour op dezelfde dag. De betreffende ondernemers worden hierdoor
onevenredig zwaar gedupeerd. Bovendien dragen landbouwvoertuigen bij aan de door de gemeente gewenste
dorpse uitstraling en ontmoedigen zij eventueel sluipverkeer.
Conclusie
Het heeft er alle schijn van dat de gemeente zich in haar besluitvorming vooral heeft laten leiden door het belang het aantal auto’s te beperken en er niet is gezocht naar een optimaal
evenwicht tussen de belangen van alle betrokkenen, onder wie
inwoners, werkenden, winkelend publiek, ondernemers, bezoekers en recreanten. Met de recentelijk doorgevoerde verkeersmaatregelen in Amstelhoek, de voorgenomen verkeersen snelheid remmende maatregelen in Uithoorn, het verbod
voor vrachtverkeer zonder bestemming Dorpscentrum en het
toestaan van landbouwverkeer, zal het aantal verkeersbewegingen al aanzienlijk afnemen zodat het treffen van verdere
maatregelen niet noodzakelijk is. Mocht dit toch onvoldoende
blijken, dan zijn er nog andere maatregelen denkbaar, waarvan
wij er enkele in onze brief hebben genoemd.
Wij zijn van mening dat met de door ons voorgestelde wijzigingen een goed evenwicht wordt gevonden tussen de belangen
van alle betrokkenen en zo tot een
verantwoorde afweging voor het algemeen belang kan worden gekomen. Wij vertrouwen er daarom op
dat de argumentatie en afwegingen in onze brief op een constructieve wijze zullen worden behandeld
in het College van Burgemeester en
Wethouders.
Jos Holla
Voorzitter Stichting Uithoorn
in Bedrijf

Bedankt voor de heerlijke haring
Afgelopen vrijdag werden de bewoners van Veenstaete verrast door
Vishandel Smit van het Winkelcentrum Adelhof.
De heer Smit kwam met 3 overvolle
schalen nieuwe haring voor de be-

woners van Veenstaete trakteren
op het heerlijke zeegoud. De bewoners en bestuur bedanken Vishandel Smit voor het aanbieden van de
Nieuwe haring, de haring was opperbest.

Jeugdhulp trainingen

Gem
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GEMEENTENIEUWS
CO L O F O N

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

Gemeentewerf en
scheidingsdepot

Gemeentehuis

Ruimte huren?

Laan van Meerwijk 16
1423 AJ Uithoorn
0297-513111
ma., di., wo., do.
vrijdag

08.30-17.00 uur
08.30-12.00 uur

Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
gemeente@uithoorn.nl

Klant Contact Centrum /receptie
Zonder afspraak:
ma., di., do.
woensdag
vrijdag

08.30-17.00 uur
08.30-20.00 uur
08.30-12.00 uur

Burgerzaken (reisdocumenten,

rijbewijzen en verklaringen)
Met afspraak:
ma., di., do.
08.30-14.00 uur
woensdag
08.30-13.00 uur
17.00-20.00 uur
vrijdag
08.30-12.00 uur
Zonder afspraak:
woensdag
13.00-17.00 uur

Sociaal loket

(Wmo, jeugd, werk & inkomen en
schuldhulpverlening)
Telefonisch spreekuur 0297-513111:
ma. t/m vr.
09.00-10.30 uur
Inloopspreekuur:
woensdag
13.00-17.00 uur

ma., wo., vr., za.

09.00-12.30 uur
13.00-16.30 uur

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

Openbare vergaderingen
welstandscommissie

Een onafhankelijke welstandscommissie
adviseert burgemeester en wethouders
over het uiterlijk en de plaatsing van
bouwwerken. Wilt u een vergadering wilt
bijwonen of meer informatie? meld u aan
via 0297-513231.

Commissievergaderingen

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

Burgemeester of wethouder
spreken?

U kunt een afspraak maken via 0297513151 of een e-mail sturen met uw
vraag of opmerking:
gemeente@uithoorn.nl

Redactie

Team Communicatie,
bekendmakingen@duoplus.nl

Doe mee met trainingen over (positief) opvoeden van uw (puber)kind
of laat uw kind meedoen met een
sociale vaardigheidstraining of een
weerbaarheidstraining. Met deze
trainingen krijgen u en uw kind handvatten voor sociaal-emotionele problemen, weerbaarheid en positief
opvoeden. Inwoners uit de gemeente Ouder-Amstel en Uithoorn kunnen
deze trainingen volgen.

-

Hoe geef ik mijn eigen grenzen
aan?
Hoe vergroot ik mijn zelfvertrouwen?
Hoe kan ik omgaan met boosheid?
Hoe kan ik initiatieven nemen?

Hoe vergroot ik als
ouder/verzorger:
- Het zelfvertrouwen of de weerbaarheid van mijn kind?
- Hoe kan ik gewenst gedrag stimuleren en hoe ga ik om met ongewenst gedrag?
- Hoe ga ik om met een conﬂict met
mijn puber?
- Hoe kan ik mijn kinderen helpen
tijdens de echtscheiding?
- Hoe leer ik om gaan met lastig
gedrag van mijn kind en hoe kan
ik dat op een positieve manier beinvloeden?
- Zijn er handige opvoedtips die mij
kunnen helpen?

Hieronder vindt u actuele
cursusaanbod
Inwoners uit de gemeente OuderAmstel en Uithoorn kunnen deze
trainingen volgen. Meer informatie
over de training en het aanmelden
leest u bij de trainingen via www.uithoorn.nl/jeugdhulp
- Rots en water (6 t/m 12 jaar)
- Omgaan met echtscheiding JES
training (12 t/m 17 jaar)
- SOVA (sociale vaardigheidstraining) (8 t/m 12 jaar)
- SOVA (sociale vaardigheidstraining) Rupsenclub (4 t/m 7 jaar)
- Tripple-P (voor ouders/verzorger
die kinderen hebben in de leeftijd
van 3 t/m 12 jaar).
- Tripple Teens (ouders/verzorgers
die kinderen hebben in de leeftijd
van 12 t/m 17 jaar)

U of uw kind kan meedoen met
een training die het beste bij uw
kind past
Daar leert uw kind:
- Hoe kan ik voor mezelf opkomen?

Meer informatie
Kijk op www.uithoorn.nl/jeugdhulptrainingen voor meer informatie en
aanmelden. De trainingen gaan altijd
door. U of uw kind kan gratis deelnemen.

Iedereen kan meedoen!
Het culturele- en het sportseizoen
voor de teamsporten zijn (vrijwel)
ten einde. Veel kinderen verheugen zich al op het nieuwe seizoen
na de zomervakantie. Voor andere kinderen is het de vraag of
ze komend seizoen mee kunnen
doen, omdat ze door de ﬁnanciële situatie thuis de contributie niet
kunnen betalen. Uithoorn werkt
samen met het Jeugdsportfonds
en Jeugdcultuurfonds Noord-Holland. Kinderen uit gezinnen met
een minimum inkomen kunnen
via deze fondsen sporten en les-

sen volgen op kunst- en cultuurgebied. De bijdrage kan worden
gebruikt voor contributie/lesgeld,
sportkleding, maar ook bijvoorbeeld voor zwemles (A+ B diploma). Het Jeugdsportfonds of het
Jeugdcultuurfonds betalen het
geld direct aan de sportvereniging,
de sportwinkel of bijvoorbeeld de
muziekvereniging. Ouders/verzorgers hoeven het geld dus niet
voor te schieten. Meer informatie of u in aanmerking komt of hoe
u zich kunt aanmelden leest u op
www.uithoorn.nl

Aanmelden

y

Meer Info

www.uithoorn.nl/
jeugdhulptrainingen

y

y

y

y

y

WERK IN UITVOERING
Herstraten Koningin Julianalaan
Vanaf 3 juli tot en met 21 juli wordt de
Julianalaan opnieuw bestraat vanaf
de het Marktplein tot en met de kruising van de Prins Clausstraat.

Parkeren
Tijdens het herstraten kunt u uw auto
hier niet parkeren. Wij adviseren u te
parkeren op het parkeerterrein aan
de Prins Clausstraat.

Bereikbaarheid
De straat blijft bereikbaar voor voetgangers. De voetpaden worden niet
tegelijkertijd opengebroken. Wij houden voetpaden zo lang mogelijk
open met loopplanken. Fietsers kunnen langs het werk rijden maar zullen waarschijnlijk moeten afstappen.
Voor auto’s etc. is er wel een omleidingsroute. Volg hiervoor de borden.

O F F I CIË L E ME D E D E L IN GE N E N B E K E N D MA K IN GE N
De ofﬁciële mededelingen en bekendmakingen zijn een wekelijkse publicatie van de gemeente Uithoorn. In deze rubriek staan ofﬁciële mededelingen
en bekendmakingen die voor u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van
bouwplannen of verkeersbesluiten bij u in de buurt. Bovendien wordt vermeld waar u de plannen kunt bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. Helaas is het niet altijd mogelijk om moeilijk leesbaar taalgebruik te
vermijden. Mocht u vragen hebben over de rubriek, belt u dan gerust met
Publiekszaken, telefoon 0297 513111, of u kunt mailen naar gemeente@uithoorn.nl. U kunt de ofﬁciële mededelingen en bekendmakingen ook vinden
op www.uithoorn.nl.
PROCEDURE
Ter inzage
Stukken die ter inzage liggen kunnen door iedereen worden ingekeken. De
stukken liggen ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum (Laan van
Meerwijk 16) tijdens de openingstijden. Alleen wanneer dat is aangegeven
liggen de stukken ook ergens anders ter inzage zoals bij de openbare bibliotheek De Hoeksteen of dorpshuis De Quakel. De openingstijden van
het gemeentelijk informatiecentrum en de openbare bibliotheek kunt u vinden in de colofon.

Zienswijzen
Zienswijzen kunnen door iedereen kenbaar worden gemaakt. Dit moet
schriftelijk worden gedaan bij burgemeester en wethouders van Uithoorn
(Laan van Meerwijk 16) tenzij anders vermeld.
Bezwaren
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden bezwaar indienen. Bezwaren moeten voorzien zijn van motivatie en schriftelijk
worden ingediend bij burgemeester en wethouders van Uithoorn (Laan van
Meerwijk 16) tenzij anders vermeld. Voor het verstrijken van de bezwaartermijn moet het bezwaarschrift zijn ingediend. Een bezwaarschrift heeft geen
schorsende werking. Dit betekent dat de vergunning voor het verstrijken van
de termijn al kan zijn uitgevoerd (met het risico dat het eventueel weer ongedaan moet worden gemaakt).

Voorlopige voorzieningen
Om ervoor te zorgen dat er geen gebruik wordt gemaakt van de vergunning,
kan een voorlopige voorziening worden aangevraagd. Het aanvragen van
een voorlopige voorziening kan bij de sector bestuursrecht van de arrondissementsrechtbank (voorzieningenrechter) via het adres: Postbus 75850,
1070 AW in Amsterdam. Een verzoek om een voorlopige voorziening moet
ook een motivatie bevatten. Voor het aanvragen van een voorlopige voorziening worden door de rechtbank kosten in rekening gebracht.

Beroep
Wij maken u erop attent dat u op grond van de Algemene wet bestuursrecht
binnen zes weken na verzending van onze beslissing in beroep kunt gaan
bij de sector bestuursrecht van de Rechtbank, Postbus 75850, 1070 AW
Amsterdam. Voor de behandeling van het beroepsschrift door de rechtbank
worden u grifﬁekosten in rekening gebracht. Een dergelijk beroepsschrift
heeft geen schorsende werking. Wel bestaat de mogelijkheid om de president van de rechtbank in Amsterdam te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Een gemotiveerd verzoekschrift kunt u daartoe tot hem richten. Voor het in behandeling nemen van een dergelijk verzoekschrift worden
u kosten in rekening gebracht.
DIGITALE BEKENDMAKINGEN
Een aantal bekendmakingen (verordeningen en verkeersbesluiten) worden
niet meer gepubliceerd in De Nieuwe Meerbode. Per 1 januari 2014 heeft de
overheid een verplichting gesteld om Algemeen verbindende voorschriften,
uitsluiten digitaal bekend te maken. U kunt de volledige teksten van verordeningen en verkeersbesluiten alleen nog digitaal inzien via www.ofﬁcielebekendmakingen.nl U kunt zich daar ook inschrijven voor een e-mailservice
om op besluiten uit de gemeente Uithoorn geattendeerd te worden.
Welke bekendmakingen vind ik op www.ofﬁcielebekendmakingen.nl?
- Verordeningen
- Verkeersbesluiten
- Ruimtelijke plannen (publicatie ook via de Gemeentepagina).

TER INZAGE

Tijdelijk:
- Ontwerpbestemmingsplan Banken 1. Inzageperiode van 15 juni 2017 t/m 26
juli 2017. Inlichtingen bij mevr. A. Stevens, Duo+ Vergunningen.
- Voorontwerpbestemmingsplan Randweg 145. Inzageperiode van vrijdag 30
juni 2017 t/m donderdag 13 juli 2017. Inlichtingen bij mevr. A. Stevens, Uithoorn.

INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING

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

De Kwakel
- Mijnsherenweg 12 te De Kwakel, aanvraag omgevingsvergunning voor het
plaatsen van gevelreclame. Ontvangen 16 mei 2017.
- Achterweg 50 te De Kwakel, aanvraag omgevingsvergunning voor het wijzigen van het bestemmingsplan inzake het omzetten van een bedrijfswoning
naar plattelandswoning. Ontvangen 31 mei 2017.
- Vuurlijn 29 te De Kwakel, aanvraag omgevingsvergunning voor het oprichten
van een woning. Ontvangen 19 juni 2017.
- Noorddammerweg nabij 1, kavel 3, aanvraag omgevingsvergunning voor het
oprichten van een woning. Ontvangen 8 mei 2017.
Dorpscentrum
- Stationsstraat 41 te Uithoorn, aanvraag omgevingsvergunning voor het wijzigen van het gebruik. Ontvangen 14 juni 2017.
Thamerdal
- Prinses Christinalaan te Uithoorn, aanvraag omgevingsvergunning voor het
kappen van twee (waardevolle) kastanjebomen. Ontvangen 15 juni 2017.

Zijdelwaard (Europarei)
- De Gasperiﬂat 1-120 te Uithoorn, aanvraag omgevingsvergunning voor het tijdelijk wijzigen van het gebruik door 1 huishouden naar meerdere huishoudens
per woning voor maximaal 8 woningen (alleen voor statushouders). Ontvangen 19 juni 2017.
Bedrijventerrein
- Industrieweg 16, aanvraag omgevingsvergunning voor het amoveren van sliblagunes RWZI. Ontvangen 7 juni 2017.
BESLISTERMIJN AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING VERDAGEN

Burgemeester en wethouders van de gemeente Uithoorn maken gebruik van hun
bevoegdheid om op grond van artikel 3.9, lid 2 van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht de beslistermijn met 6 weken te verdagen voor de hierna te noemen aanvraag:
De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West,
Buitenhof, Park Krayenhoff, Buitendijks)
- Noorddammerweg 3, aanvraag omgevingsvergunning voor het oprichten van
een woning.
VERLEENDE (OMGEVINGS-)VERGUNNINGEN

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

De Kwakel
- Bedrijvenweg 24, omgevingsvergunning voor het uitbreiden van de bestaande bedrijfsruimte. Bezwaar: t/m 1 augustus 2017.
- Hooilaan 9, omgevingsvergunning voor het realiseren van een uitbouw. Bezwaar: t/m 28 juli 2017.
- Stelling 8, omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakkapel aan de
voorzijde van de woning. Bezwaar: t/m 20 juli 2017.
- Drechtdijk 21, omgevingsvergunning voor het plaatsen van een reclame- uiting. Bezwaar : t/m 31 juli 2017.
- Iepenlaan 30, omgevingsvergunning voor het oprichten van een woning. Bezwaar: t/m 4 augustus 2017.
De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof,
Park Krayenhoff, Buitendijks)
- Randhoornweg 90, omgevingsvergunning voor het bouwen van een startheuvel en een parc fermé. Bezwaar: t/m 1 augustus 2017.
Dorpscentrum
- Koningin Julianalaan 18 Exploitatievergunning The Party Factory van 12 juni
2017 t/m 12 juni 2020. Bezwaar tot en met 30 juli 2017.

Thamerdal
- Zijdelveld 66a, omgevingsvergunning voor het uitbreiden van een woning en
het realiseren van een kelder en het verbreden van een brug. Bezwaar: t/m 1
augustus 2017.

Zijdelwaard (Europarei)
- De Gasperiﬂat 1-120, aanvraag omgevingsvergunning voor het tijdelijk wijzigen van het gebruik door 1 huishouden naar meerdere huishoudens per woning voor maximaal 8 woningen (alleen voor statushouders). Bezwaar: t/m 3
augustus 2017.
- Wiegerbruinlaan 49, omgevinsgvergunning voor het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning. Bezwaar : t/m 28 juli 2017.
- Van Eendenlaan 1, omgevinsvergunning voor het plaatsen van een zadeldak
op de garage. Bezwaar: t/m 21 juli 2017.

WWW.UITHOORN.NL

START INSPRAAK VOOR VOORONTWERPBESTEMMINGSPLAN
RANDWEG 145

Toelichting
De aanleiding van het opstellen van het bestemmingsplan Randweg 145 is het
ingediende verzoek om het bestaande bedrijf gevestigd aan de Randweg 155
uit te breiden.

Inspraak
Het voorontwerpbestemmingsplan Randweg 145 ligt in het kader van de inspraakprocedure van vrijdag 30 juni 2017 tot en met donderdag 13 juli 2017 ter
inzage tijdens de openingstijden van het gemeentehuis in het gemeentelijk informatiecentrum in de hal van het gemeentehuis. Het voorontwerp bestemmingsplan is digitaal te raadplegen op www.uithoorn.nl. Binnen deze termijn kan een
ieder een inspraakreactie zenden aan het college van burgemeester en wethouders (Postbus 8, 1420 AA Uithoorn). Op de inspraakreacties zal vervolgens een
standpunt worden ingenomen.
Verdere procedure
Na verwerking van de reacties zal het ontwerpbestemmingsplan op grond van de
Wet ruimtelijke ordening zes weken ter inzage worden gelegd. Iedereen kan dan
een zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad indienen.
De raad zal vervolgens een beslissing nemen over de vaststelling van het bestemmingsplan. Door middel van publicaties in De Nieuwe Meerbode, de Staatscourant en op de website zal bekend worden gemaakt wanneer zienswijzen kunnen worden ingediend.
Uithoorn, 28 juni 2017

VOORONTWERPBESTEMMINGSPLAN LEGMEER-WEST,
FASE 4, 5 EN 6

Toelichting
In 2005 is besloten om Legmeer-West als bouwlocatie te ontwikkelen. Het uitgangspunt bij het vastgestelde stedenbouwkundig ontwerp was om in LegmeerWest in totaal circa 1000 woningen te realiseren. Door economische ontwikkelingen en de veranderende eisen en wensen op de woningmarkt hebben de ontwikkelende partijen een nieuwe stedenbouwkundig plan voor het gebied opgesteld.
Het is de ambitie om voor Legmeer-West fase 4, 5, 6 te komen tot een onderscheidend woonmilieu, opgezet vanuit het landschap en de openbare ruimte. Tevens
is de opzet van het stedenbouwkundig plan zodanig dat het ﬂexibel en gefaseerd
is te ontwikkelen. De verschillende eengezinswoning-typologieën zijn met elkaar
uitwisselbaar en kleinschalig per buurt/cluster/woonveld te ontwikkelen. En die
buurten/clusters/woonvelden worden “opgehangen” aan één sterke hoofdstructuur van openbare ruimte (water+groen+verkeer), maar zijn onafhankelijk van elkaar te realiseren. Het stedenbouwkundig plan is de onderlegger voor het voorontwerpbestemmingsplan Legmeer-West, fase 4, 5 en 6.

Inspraak
Het voorontwerpbestemmingsplan is in het kader van de inspraakprocedure van
vrijdag 30 juni 2017 tot en met donderdag 20 juli 2017 digitaal te raadplegen op
www.uithoorn.nl. Daarnaast ligt het voorontwerpbestemmingsplan gedurende de
openingstijden ter inzage in de hal van het gemeentehuis, Laan van Meerwijk 16
Uithoorn. De openingstijden staan aangegeven op de website van de gemeente. Gedurende bovengenoemde termijn kan een ieder een inspraakreactie indienen op het voorontwerpbestemmingsplan. Deze reactie dient u te richten aan het
college van burgemeester en wethouders van de gemeente Uithoorn, postbus 8,
1420 AA Uithoorn.
Inloopbijeenkomst
Op 5 juli 2017 vindt tussen 17.00 en 20.00 uur in De Brede school, Randhoornweg 31-39 te Uithoorneen inloopbijeenkomst plaats. Tijdens deze inloopbijeenkomst kunt u het stedenbouwkundig plan bekijken en het voorontwerpbestemmingsplan inzien. U kunt binnenlopen op een tijdstip dat u het beste uitkomt. Tijdens deze bijeenkomst zijn vertegenwoordigers van Van Wijnen Projectontwikkeling, woningcorporatie Eigen Haard en de gemeente aanwezig.

Verdere procedure
Na verwerking van de reacties en de eventuele reacties van instanties als het rijk,
de provincie en het waterschap zal het ontwerpbestemmingsplan op grond van
de Wet ruimtelijke ordening zes weken ter inzage worden gelegd. Iedereen kan
dan een zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad indienen. De raad zal vervolgens een beslissing nemen over de vaststelling van het bestemmingsplan. Door middel van publicaties in De Nieuwe Meerbode, de Staatscourant en op de website zal bekend worden gemaakt wanneer zienswijzen kunnen worden ingediend.
Uithoorn, 28 juni 2017

Vervolg op volgende blz.

O F F I CIË L E ME D E D E L IN GE N E N B E K E N D MA K IN GE N
-

Vervolg van vorige blz.
AFSTEMMINGSVERORDENING PARTICIPATIEWET, IOAW EN
IOAZ UITHOORN 2017
De gemeenteraad van Uithoorn heeft op 1 juni jl. de Afstemmingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ 2017 (verder: Afstemmingsverordening) vastgesteld.
Binnen de Participatiewet, IOAW en IOAZ gelden rechten en plichten. Deze rechten en plichten zijn twee kanten van één medaille. Het recht op bijstand is altijd
verbonden aan de plicht zich in te zetten om weer onafhankelijk te worden van de
uitkering. In de afstemmingsverordening wordt vastgelegd welke spelregels gelden om deze rechten en plichten zo optimaal mogelijk met elkaar te verbinden. Als
gevolg van het aannemen van de verzamelwet SZW 2017 in november 2016, behoefde de Afstemmingsverordening aanpassing. De gevolgen van de Verzamelwet voor de Afstemmingsverordening hebben betrekking op de volgende zaken:
- de verordeningsgrondslag;
- mogelijkheid tot blijvend en tijdelijk weigeren van een IOAW en IOAZ-uitkering;

medewerkingsplicht;
verrekening bestuurlijke boete bij recidive.

Naast de wijzigingen als gevolg nieuwe wetgeving, is de Afstemmingsverordening
ook geüpdatet. De Afstemmingsverordening is op 16 juni 2017 gepubliceerd op
www.overheid.nl en is inmiddels in werking getreden.
VERORDENING LOONKOSTENSUBSIDIE PARTICIPATIEWET
UITHOORN 2017
De gemeenteraad van Uithoorn heeft op 1 juni jl. de Verordening Loonkostensubsidie Participatiewet Uithoorn 2017 (verder: Verordening Loonkostensubsidie) vastgesteld. Een loonkostensubsidie kan worden ingezet om personen met
een arbeidsbeperking aan het werk te helpen en te houden door de werkgever te
compenseren. In de Verordening Loonkostensubsidie worden de spelregels met
betrekking tot de inzet van een loonkostensubsidie vastgelegd. Aanpassing van
de bestaande Verordening Loonkostensubsidie was noodzakelijk als gevolg van
de wet ‘Stroomlijning loonkostensubsidie Participatiewet’, welke op 1 februari jl.

in werking is getreden. Als gevolg van deze wet zijn de volgende maatregelen officieel in werking getreden:
- de forfaitaire loonkostensubsidie;
- flexibele termijnen voor loonwaardebepaling;
- loonkostensubsidie voor jongeren met beperkingen die al werken wordt mogelijk gemaakt.

Ook het loonwaardebegrip wijzigt. Loonwaarde wordt voortaan gekoppeld aan het
wettelijk minimum (jeugd)loon in plaats van het geldende loon. De Verordening
Loonkostensubsidie is op 16 juni 2017 gepubliceerd op www.overheid.nl en is inmiddels in werking getreden.
VERORDENING MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING

Door de gemeenteraad van de gemeente Uithoorn is de gewijzigde verordening
maatschappelijke ondersteuning (juni 2017) vastgesteld tijdens de raadsvergadering van 1 juni jl. De ingangsdatum van de verordening is 1 juni 2017 en vanaf 19
juni 2017 te zien op Overheid.nl.

WWW.UITHOORN.NL
kinderen als tulpjes uit de grond en
werd er door de ruim honderd kleuters een heuse klompendans opgevoerd.

Basisschool de Springschans
op reis door Europa
Op woensdag 21 juni jl. werd op basisschool de Springschans een podiumochtend georganiseerd met
als thema ‘Europa’. De school ging
op reis door verschillende Europese landen. Elke groep had een ei-

gen land gekozen waar ze over zongen en bij dansten.
Onder grote belangstelling van ouders, opa’s en oma’s, werd de podiumochtend swingend geopend

door de leerkrachten met het Vliegerlied. Daarna volgden de kleuters met hun optreden. In de kleuren rood, wit, blauw en oranje zongen zij ‘In Holland staat een huis’.
Daarop volgend bloeide een aantal

‘Haringhappen’ levert 7250 euro op
De traditionele Haringparty, die dit
jaar voor de zestiende achtereenvolgende keer in Mijdrecht werd
gehouden, heeft 7250 euro opgebracht voor het goede doel. Het

bedrag is bestemd voor de Stichting Vrienden van het Johannes
Hospitium in Wilnis Na afloop nam
Jan van Schie van de stichting de
cheque in ontvangst. Dit evenement

werd geopend door wethouder David Moolenburgh. Vele liefhebbers
van de Hollandse Nieuwe kwamen woensdag 21 juni jl. naar het
Raadhuisplein om de maatjes van

Spaans
De kinderen van groep 3a en 3b waren omgetoverd tot Spaanse danseressen en toreadors. Wat zagen ze
er prachtig uit! Zij zongen vol passie
over twee verliefde Stieros uit Spanjos. Het publiek klapte enthousiast
mee op deze Spaanse muziek. Olé!
Met de kinderen uit de groepen 4,
vervolgden we onze reis door Europa en belandden we in Engeland.
De kinderen zongen over five little monkeys. Deze monkeys sprongen op het zogenaamde bed op het
schoolplein waarna ze toegesproken werden door de dokter: ‘No
more monkeys jumping on the bed’.
De groepen 5 en 6 namen het publiek mee naar Zuid- Europa. Met
110 leerlingen werd het optreden
geopend op het nummer ‘vakantie’
van kinderen voor kinderen. Groep
5b wilde het vakantiegevoel graag
vasthouden door te dansen op het
zonnige nummer ‘Can’t stop the
feeling.’ Hierna dansten de kinderen van groep 6a op het Spaanse
‘El Perdon’. Groep 5a verzorgde een
mooi Frans optreden met het nummer ‘Non Non Rien N’a Changé’ van
Les Poppys en groep 6b mocht hun
Griekse kunsten vertonen met de
Sirtaki. Aan het einde van de Sirtaki vielen alle kinderen weer bij en
sloten zij af met het Portugese ‘soco bate vira’.
Enthousiast
De presentatoren Jesse en Scott
lieten hun enthousiasme goed horen en kondigden de groepen 7 aan
met hun Franse optreden. Prachtig
in stijl gekleed, dansten de kinderen een mooie choreografie op “Papaoutai” van Stromae. Er was zelfs
aan de wijn en de croissants gedacht. Groep 8 liet al een tipje van
de sluier zien van hun afscheidsmusical ‘Monsterhit’ door het nummer
“Palingpop” te zingen en te dansen.
Met Volendamse kapjes en visserskleding stonden de kinderen denkbeeldig op de kade hun Jan Hit toe
te zingen: “Deze sound glibbert lekker in je oor. Dat is bekend van paling, dat glijdt zo lekker door.” Ook
de solisten Jeroen en Jesse zongen
als Jan Hit de sterren van de hemel.
De zeer geslaagde ochtend werd
na ongeveer vijf kwartier afgesloten
met een daverend applaus van het
enthousiaste publiek.
Smit Volendammer Visdelicatessen
(Adelhof) te proeven. Ondersteund
door de vrolijke dixieland klanken
van de Swing Masters was het een
zeer geanimeerde bijeenkomst met
zeer fraai zomerweer. De opbrengst
van de haringproeverij werd door de
organiserende Lionsclub MijdrechtWilnis ter beschikking gesteld aan
het goede doel. Dit jaar was dat de
Stichting Johannes Hospitium De
Ronde Venen in Wilnis (www.johanneshospitium.nl/).

Actie voor invalide Amber
Sprengers een groot succes
De hulpactie voor het invalide
Mijdrechtse meisje Amber Sprengers, zoals die vorige week is ingezet door Butahar en Khalid Asafiati van slagerij Adina aan de Prinses
Margrietlaan, is een groot succes
geworden. De actievoerders konden maandagmiddag een envelop
met liefst 1.902 euro overhandigen
aan de gedupeerde Amber en haar
familie. Dat is toch geweldig! Het
hele gezin was naar de slagerij gekomen om de cheque en de envelop
met inhoud in ontvangst te nemen.
De familie Sprengers was letterlijk sprakeloos van ontroering want
dit had zij niet verwacht. Amber en
haar ouders werden begin juni onaangenaam verrast door de diefstal
van de speciale invalidebus die Amber beslist nodig heeft om ergens te
kunnen komen. De bus wordt gezien als ‘haar benen’ omdat Amber
buiten dit transportmiddel niet kan
lopen en rolstoel gebonden is. De
eigenaren van slagerij Adina trokken zich het lot van het meisje aan
en bedachten binnen hun vakgebied iets om geld in te zamelen. Het
idee was om op vrijdag 23 en zaterdag 24 juni jl. 150 kilogram kipfilet
aan klanten te gaan verkopen en de
opbrengst geheel ten goed te laten
komen aan de gedupeerde Amber.
Mede dankzij de aandacht die deze krant afgelopen woensdag 21 juni aan deze de actie schonk is de
voorraad kipfilet voor 5,95 euro per
kilo heel snel verkocht.
Missie geslaagd
“Er is werkelijk een run op het vlees
geweest,” vertelt een enthousiaste
maar ook compleet verraste Butahar. “Ongelooflijk hoeveel bekende
maar ook nieuwe klanten bij ons in
de winkel zijn geweest die onze ac-

tie hadden gelezen in de krant of er
via via van hadden gehoord. Er zijn
klanten geweest die gewoon geld
op de toonbank hebben neergelegd
zonder het vlees te kopen omdat
men op vakantie ging en het niet
kon meenemen. Andere doneerden
een extra tientje. Stoffeerder Raymond van Yperen betaalde zelfs 200
euro(!) voor één kip omdat hij vond
dat dit de reden van de actie waard
was. Ook het Oventje deed een forse duit in het zakje. Zelfs op maandag kwamen er nog mensen aan de
actie deelnemen. Heel bijzonder. En
iedereen was enthousiast om mee
te doen. Dat tekent saamhorigheid
van de inwoners in Mijdrecht, helemaal die uit de woonwijk.”
Natuurlijk is de familie Sprengers
ook heel blij met deze gulle opbrengst. ”Het initiatief van Butahar
en Khalid heeft zoveel losgemaakt.
De opbrengst is meer geworden
dan het dubbele. Het is zo ontzettend lief van mensen die je niet kent
en toch hebben meegedaan. Prachtig! Wij zijn Butahar en Khalid niet
alleen dankbaar voor hun initiatief
maar ook iedereen die heeft bijgedragen aan de actie.” laat vader Erwin Sprengers in een reactie weten.
Butahar: “Maar dat zijn wij ook omdat onze missie geslaagd is en wij
het goede in de mensen toch naar
boven hebben gehaald. Daarom
willen ook wij langs deze weg iedereen bedanken die deze bijzonder geslaagde actie tot een succes
heeft weten te maken.” Het geld zal
worden besteed bij de aanschaf van
een nieuw invalidebusje voor Amber. Dan heeft zij ‘haar benen’ weer
terug. Het resultaat van dit particulier initiatief met tal van blije gezichten is ook te zien op Facebook.

Vijftien keer onder de hamer
De opbrengst voor het goede doel
wordt vooral bereikt door het veilen van het eerste vaatje Rondeveense haring en dit gebeurde onder de enthousiasmerende leiding
van veilingmeester Peter Forsthövel, die het vaatje maar liefst vijftien
keer achtereen onder de hamer wist
te brengen. De Lionsclub dankt alle
bieders en sponsoren voor hun ondersteuning. Meer details en informatie is te vinden op Facebook “Lions Mijdrecht Wilnis”.

“Peer Gynt” voorstelling
Op midzomeravond 21 juni werd een
sprookjesachtige voorstelling uitgevoerd door dwarsfluitleerlingen van
Judith Glasbeek, dansleerlingen van
Aino Merits, diverse special guests
met viool, cello, piano, slagwerk en
verteller Sabine Baptist - van Keulen.
Een sfeervol decor, een groot orkest
met 28 enthousiaste musici o.l.v. Judith Glasbeek en 10 prachtig uitgedoste dansers zorgden voor een
sprookjesachtige voorstelling waarin
de avonturen van Peer Gynt werden
verbeeld. Voor de dansers en de musici was het een hele leuke ervaring

om met elkaar samen te werken. Diverse muziekstukken werden gespeeld uit de Peer Gynt suite en de
Holbergsuite van de Noorse componist Edvard Grieg, de Berceuse van
Resphigi, de Notturno uit de Midzomernachtsdroom van Mendelssohn-Bartoldy en Cirque du Soleil
van Dubue. Het publiek genoot van
de mooie enscenering in de zaal van
de Willisstee, die als een echte theaterzaal was omgetoverd. Met dank
aan Stichting Kunst Rond de Venen
die deze voorstelling mogelijk heeft
gemaakt.

Wim Verlaan, Marc Hoogenboom, Brenda Elgersma en (zittend) Benno van Dam.

Ons Uithoorn kon het dak op
Afgelopen zaterdag was Ons Uithoorn aan het werk bij het Fort De
Kwakel. De lokale politieke partij had op de Kwakelse Veiling 2016
een kavel ingebracht (één dagdeel
werk) en deze is bij opbod verkocht.
Hoogste bieder bleek Marc Hoog-

enboom, eigenaar van het Fort De
Kwakel. Hij stuurde de lokale politici het dak van het Fort op, om al
het onkruid te verwijderen. De opbrengst van de kavel (85,- euro) is
inmiddels terecht gekomen bij het
Kwakelse verenigingsleven.
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Stichting Achtzaam
brengt mensen samen
Op maandag 26 juni is de tweede
‘Week voor Achtzaamheid’ van start
gegaan. Een week waarin allerlei
activiteiten worden georganiseerd
in het land, zo ook in Aalsmeer, Katwijk, Noordwijk, Epe, Hoogeveen,
De Kwakel en Amsterdam. Het doel
van deze week is eenzame mensen
zich verbonden te laten voelen met
de wereld om hen heen. Cijfers op
basis van recente lokale GGD-monitoren laten zien dat 38% van de
Nederlanders te maken heeft met
eenzaamheidsgevoelens. Bij 30%
is sprake van matige eenzaamheid,
vaak tijdelijk of incidenteel. Bij 8%
is sprake van ernstige aanhoudende eenzaamheid. Juist met de vakantieperiode voor de boeg, bestaat
er een grote kans dat veel mensen
alleen achterblijven. Om iedereen
hiervan bewust te maken, brengt
Stichting Achtzaam mensen samen.
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Activiteiten Week voor
Achtzaamheid Aalsmeer
“Miranda Gommans, vrijwilligster
bij deze stichting, heeft bedacht dat
kinderen van Solidoe De Berenboot
op donderdag 29 juni mooie acht-

zaamheidjes (kleine attenties) voor
ouderen gaan knutselen in Zorgcentrum Aelsmeer. Deze zullen persoonlijk aan hen worden overhandigd. Locoburgemeester Ad Verburg zal een woordje doen. Mede
dankzij de sponsoring van Fonds
1818, Stichting RCOAK, Fonds Sluyterman van Loo en Bakkerij Vooges
(met heerlijke bosvruchtentaartjes)
bezorgt stichting Achtzaam kwetsbare ouderen een momentje van
oprechte aandacht. Ook in andere
gemeenten wordt er op deze manier contact gemaakt tussen ouderen en de jeugd. Kortom, een week
vol mooie momenten om even stil te
staan bij het feit hoe belangrijk het
is om aandacht te schenken aan elkaar, helemaal zo net voor de start
van de zomervakantie. Samen kunnen we het verschil maken en eenzaamheid doorbreken!” Aldus de
oprichtsters van Achtzaam; Mirjam
Paap en Fleur van den Horn.
Stichting Achtzaam
De organisator, Stichting Achtzaam,
is sinds begin 2015 opgericht. Door
achtzaamheid, de kracht van aandacht, wil Stichting Achtzaam een

positieve bijdrage leveren aan het
leven van kwetsbare personen. “Het
aanpakken van eenzaamheid is niet
zo ingewikkeld; we moeten het gewoon doen. Het is een kwestie van
weer oprechte aandacht hebben
voor elkaar, ofwel samen bouwen
aan een achtzame samenleving. Het
onderwerp bespreekbaar maken is
heel belangrijk, want het is geen
schande, eenzaamheid kan iedereen overkomen.
Voor degene die dit betreft: je kunt
het aan de buitenkant vaak niet zien
en mensen kunnen geen gedachte lezen, dus praat er over, geef het
aan. Mensen willen vaak meer dan
je denkt. Voor iedereen geldt: durf te
vragen en durf te kijken, we kunnen
zoveel meer voor elkaar betekenen
als we achtzaam zijn naar elkaar. Iedereen kan het!”
Zelf ook iets doen voor kwetsbare
ouderen in jouw gemeente? Meld je
nu aan als vrijwilliger voor de Week
voor Achtzaamheid in 2018 via deze link http://achtzaam.nl/weekvoor-achtzaamheid-2017/ of meld
ons een initiatief dat je wilt opstarten in jouw buurt. Meer weten of
contact: www.achtzaam.nl of volg
ons via www.facebook.com/achtzaam of bekijk onze video ‘Door
achtzaamheid minder eenzaamheid’ op YouTube: https://youtu.
be/1XZ6aNLpAm0

Jaarmarkt Vinkeveen op
woensdag 12 juli
Dit jaar, inmiddels voor de 39e keer
zal de Vinkeveense Jaarmarkt worden georganiseerd door de stichting Vinkeveen Promotion. Deze
markt is op woensdag 12 juli.
En vanaf 10 uur die ochtend, staan
de ruim 120 standhouders opgesteld. Ook in 2017 is deze markt
weer in de Heul vanaf de IJsbeer, de
Herenweg tot aan de Kerklaan, en
de Heulweg tot de brug van Kerkelanden.
Omdat de organisatie zo veel mogelijk aan branchebescherming pro-
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genoemde gebied alleen maar tegenstanders. De redenen waarom
ik en velen met mij, tegen dit plan
zijn, laten zich raden: overlast, geluidshinder, hangjongeren, aantrekkingskracht op jongeren uit
andere delen van Uithoorn etc. etc.
De belangrijkste reden voor mij is
dat ik geniet van het groen en van
de rust van het park, vooral als ik
mijn kleinkinderen er laat spelen
of er met hen doorheen wandel op
weg naar het winkelcentrum. Het
hele karakter van het park zal door
de aanleg van het speelveld verloren gaan. In de toekomst zullen
we dan niet meer kunnen spreken
van de Groen-Rode Scheg maar
van de Zwart-Rode Scheg. Ik ben
heel blij dat andere omwonenden inmiddels actie hebben ondernomen. Vrijdag a.s. heeft een
afvaardiging van hen een onderhoud met mevrouw Zijlstra waarin zij een groot aantal vragen aan
haar zullen voorleggen. Een van
de vragen betreft de mogelijkheid van een alternatieve locatie.
Ik denk dan meteen aan de plek
aan het einde van de Europarei, in
de bocht bij het Libellebos. Recent
zijn daar veel bomen gekapt en het
grasveld is daar ruim genoeg. Dáár
zijn geen direct omwonenden die
overlast gaan ondervinden.
Ik hoop van ganser harte dat mevrouw Zijlstra, notabene wethouder namens GroenLinks (DUS), op
tijd inziet dat zij niet op deze ingeslagen weg moet/kan doorgaan en
dat zij er geen prestigeobject van
zal maken. De omwonenden kunnen dan nog lang genieten van het
mooie park. Als u bijgaande foto ziet die ik kortgeleden op een
avond heb gemaakt, zal u zeker
begrijpen waarom.
A. van Kempen
Bewoonster Herman de Manlaan

Verkeer en parkeren
Daarnaast wijst de organisatie er

Eerste editie TriAmsterdam groot succes!

Geen speelkooi
in het park

Vorige week dinsdag kwamen mijn
man en ik terug van vakantie en
woensdag lazen wij in deze krant
een ingezonden brief over de plannen van de gemeente om in het
park bij de Scheg een multifunctioneel speelveld aan te leggen in
de vorm van een grote asfaltplak
omgeving door een afrastering van
een meter hoog. In eerste instantie
wisten wij niet waarop deze ingezonden brief was gebaseerd, maar
later troffen wij tussen onze vakantiepost een brief aan, gedateerd 10
mei 2017, ondertekend door Videt,
KOMPAN en de gemeente Uithoorn, waarin de plannen voor de
aanleg werden aangekondigd.
In de eerste plaats vragen wij ons
af hoe het anno 2017 nog mogelijk
is dat direct omwonenden in een
zo laat stadium op de hoogte worden gebracht van een plan dat zo
ingrijpt in hun directe woonomgeving. Vervolgens ben ik mij in deze zaak gaan verdiepen en ben ik
tot de conclusie gekomen dat de
indruk die in de brief van 10 mei
wordt gewekt, namelijk dat de
aanleg van het speelveld voortkomt uit een wens van de buurt,
niet juist is. Een aantal actieve en
strijdbare bewoners die net als ik
om meer dan één reden fel gekant zijn tegen de aanleg van het
speelveld, is een handtekeningenactie begonnen. Daaruit blijkt
dat meer dan 90% van alle direct
omwonenden (d.w.z. de bewoners van de Eerbeeklaan, de A.M.
de Jonglaan, de Herman de Manlaan, de Antoon Coolenlaan en van
de maisonnettes van de Anna Blamanlaan) tegen de aanleg van dit
speelveld is. In een interview op radio RIK, zondagochtend, stelde de
verantwoordelijk wethouder, mevrouw Zijlstra, dat er bij dit soort
plannen altijd voor- en tegenstanders zijn, maar in feite zijn er in het

Vuilcontainers
De groene vuilcontainer kan op
woensdag 12 juli worden neergezet
op Demmerik (over de brug), op de
hoek bij de brug van Kerkelanden
en op de hoek Kerklaan/Herenweg.

Bedankt bewoners!

De redactie van de Nieuwe Meerbode rekent het tot
haar taak om de lezers van haar krant zo objectief mogelijk te informeren. Wij nemen zelf geen standpunt
in. Wij vinden dat alle mededelingen, nieuwsfeiten en
overige onderwerpen die zich in het openbaar afspelen en zeker die zaken die tijdens gemeentelijke vergaderingen, bijeenkomsten of interviews worden gedaan, 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 verantwoordelijk voor de inhoud. Plaatsing door ons betekent
niet dat onze redactie een standpunt inneemt.

Asfalt in Groen-Rode
Scheg?

beert te doen, zult u nooit meer dan
twee dezelfde soort kramen bij elkaar aantreffen en is de jaarmarkt
daardoor zeer ruim gemêleerd

op dat tijdens de Jaarmarkt, de Herenweg (tussen de Kerklaan en de
Heulweg) zal zijn afgesloten voor
IEDER gemotoriseerd verkeer en
parkeren op 12 juli in dit gebied
vanaf 05.00 uur verboden is. (Tevens is er op deze woensdag een
wegsleepregeling van kracht) Alléén bestemmingsverkeer zal op
zeer bescheiden schaal, via de ‘ingang’ Heulweg, mogelijk zijn. Careyn Maria-Oord is via de ingang
op de Kerklaan bereikbaar. Al jaren blijkt dat de jaarmarkt één van
de grote publiekstrekkers, in deze
tijd van het jaar, in Vinkeveen is. De
jaarmarkt op woensdag 12 juli duurt
tot 9 uur in de avond en voor meer
informatie, mailt u met jack@vinkeveen.nu of belt u 06-51687118.

In Artis hebben de olifanten onlangs hun kooi kunnen verruilen
voor een prachtige, open speelveld.
In Uithoorn dreigen kinderen van
een open speelveld in het park bij
de sporthal te worden verbannen
naar een betonnen en ijzeren speelkooi in het huidige gras. Je kunt
dus beter een olifant in Artis zijn
dan een kind in Zijdelwaard. Vorige
week stond in de Nieuwe Meerbode een artikel onder de kop ‘College
vóór aanleg multifunctioneel speelveld bij De Scheg’. Wethouder Zijlstra gaf uitleg en sprak er enthousiast over. Ook vorige week overhandigden verontruste buurtbewoners aan de Uithoornse gemeenteraad ruim 120 handtekeningen van
buurtbewoners die tegen dit bizarre voornemen van wethouder Zijlstra zijn. Daaraan voorafgaand lieten twee van hen aan de gemeenteraad weten wat de bezwaren tegen
de speelkooi zijn. Kort samengevat:
de buurtkinderen willen geen speelkooi, het park moet groen blijven, de
open ruimte moet worden behouden en een nieuwe hangplek voor
jongeren is niet gewenst. Wat de
kinderen en de buurtbewoners wel
willen is een upgrade van het huidige trapveldje. Het trapveldje kan
beter worden ingericht, waaronder
een drainage. Enkele speeltoestellen in het gras voor de allerkleintjes
zijn eveneens zeer welkom.
Wethouder
In opeenvolgende raadsvergaderingen hield de wethouder de gemeenteraad voor dat het plan een
initiatief van de buurtbewoners is.
Daarenboven vindt zij het fantastisch dat het plan wordt gefinancierd door crowdfunding. Het kost
de gemeente volgens haar dus geen
geld. Bij herhaling zei zij het plan te
willen uitvoeren, liefst morgen. Zij
daagde de gemeenteraad uit stop
te zeggen. De ruim 120 buurtbewoners zijn niet betrokken bij dit initiatief, blijkt uit het protest. Wie wel initiatiefnemer is blijft onduidelijk. Er is
helemaal geen sprake van crowdfunding. Er is namelijk geen crowd
(menigte individuele personen), die
met z’n allen door kleine bedragen
een totaal plan financiert. Er is wel
sprake van sponsoring door een elftal organisaties, bedrijven en fondsen. Hun namen waren al direct
prominent zichtbaar op de gehouden informatieavond. Bovendien, de
sponsoring is eenmalig. Na de aanleg draait de gemeente op voor de
kosten voor het onderhoud en de
vervanging op termijn, blijkt uit een

besluit van B&W van december vorig jaar.
Groen
In een vorig leven was wethouder
Zijlstra voorvrouw van GroenLinks.
Toen was haar motto ‘Wat groen is,
moet groen blijven’. Nu is zij wethouder namens Dus!. In het verkiezingsprogramma van Dus!, de combinatie van D66 en GroenLinks(!),
staat te lezen:
- Gelukkig hebben we veel natuur
in de nabijheid en veel groen in
onze gemeente. Dat willen we zo
houden
- Groen: een groene omgeving is
rustgevend, daagt uit tot bewegen en zorgt voor een fijn leefen vestigingsklimaat.
- Twee natuurlijke speelplekken:
in Meerwijk en in de Groen-Rode Scheg
- DUS! luistert naar de inwoners
van Uithoorn en De Kwakel.
- Meedenken en meebeslissen:
inwoners beslissen zoveel mogelijk zelf over prettig wonen in
Uithoorn en De Kwakel.
Het voornemen van wethouder Zijlstra is weinig groen. En het is niet
bepaald links om buurtbewoners
te bruuskeren met een voorziening
waarom zij niet hebben gevraagd
en die zij en hun kinderen ook niet
willen. Naar de buurtbewoners luistert de wethouder niet. Buurtbeheer
overigens ook niet. Sterker nog, de
voorzitter van Buurtbeheer heeft
verzuimd het hem bekende plan te
delen met de bewoners van Zijdelwaard. Meedenken en meebeslissen is tot op heden in het geheel
niet aan de orde. Inmiddels heeft
wethouder Zijlstra de handreiking
van één van de bewoners om het
gesprek met hen aan te gaan wel
aangenomen.
Wethouder Zijlstra verloochent haar
oorspronkelijke motto én het actuele verkiezingsprogramma van haar
eigen partij. Zij kan haar huidige
partij echter alsnog eer aan doen
door af te zien van de gewraakte
speelkooi. De wethouder liet weten dat wat haar betreft ’morgen de
schop er in gaat’. Zij daagde de gemeenteraad uit haar te stoppen. En
als zij die speelkooi ondanks het
protest toch wil doordrukken, dan
is het inderdaad aan de gemeenteraad om haar te doen stoppen. Daar
vertrouwen we dan op.
Namens het bewonerscomité,
Rob Limper
Uithoorn

Na lang plannen, duizenden bewonersbrieven en dagenlang bouwen was het 17 juni, eindelijk zo
ver; TriAmsterdam. Een Half Distance (HD) en Olympic Distance
(OD) triathlon die startte in Amsterdam en de 900 deelnemers
door de prachtige natuurgebieden
van jullie gemeenten voerde. De
deelnemers waren laaiend enthousiast! Al vroeg in de ochtend begon de triathlon met zwemmen in
de Amstel tussen de Berlagebrug
en Utrechtse Brug. Voor de OD
1500 meter en de HD ging nog een
stukje verder met 1900 meter. Eenmaal uit het water gekomen, stapten de atleten op de fiets voor één
ronde van 40 of 90 km. Ze vertrokken naar het zuiden en reden via
Ouderkerk aan de Amstel richting
de Vinkeveense plassen. De prachtige omgeving van onze buurtgemeentes zorgden voor een heerlijk
gevoel bij de deelnemers. We hebben daar erg veel complimenten
over gekregen. Meer dan 200 verkeersregelaars probeerden tijdens

de wedstrijd het overige verkeer in
goede banen te leiden. De organisatie heeft zijn best gedaan om de
eventuele hinder bij omwonenden
te beperken tot ongeveer twee uur.
We zijn alle inwoners van Ouder
Amstel, De Ronde Venen, Woerden, Nieuwkoop en Stichtse Vecht
enorm dankbaar voor hun geduld
en medewerking. Overal stonden bewoners langs het parcours
de deelnemers enthousiast aan te
moedigen. Prachtig! Uiteraard zullen er ook bewoners minder blij
zijn geweest en deze triathlon als
overlast hebben ervaren. Onze excuses naar deze bewoners omdat
we ze niet tevreden hebben kunnen stellen met onze maatregelen.
We nemen alle berichten, positief
en negatief, mee in onze evaluatie.
Al met al was het een spetterende race en een prachtige dag. Ook
dankzij jullie!
Lars Vreugdenhil
Namens SportVibes & Amsterdam
Sport Events

Rotonde Amstelhoek
De fietsers op de Amstelhoekrotonde hebben geen voorrang, omdat deze rotonde buiten de bebouwde kom
zou liggen. Hierbij 2 foto’s van de bebouwde kom, zoals die was vóór de
aanleg van de rotonde ter hoogte van
het fort en een stuk voor het bedrijf

van Pothuizen. De bebouwde kom is
gewoon verplaatst naar het benzinestation. Het schijnt dat dit besloten is
door de gemeenteraad.
Wil Kranenburg
uit de Amstelhoek

Doorrijden na aanrijding
door vrouw op E-Bike
Ik ben afgelopen zaterdag 24 juni op de Christinalaan in Uithoorn
aangereden door een oudere
vrouw op een witte E-bike. Ikzelf
reed op de fiets op de Christinalaan richting oude dorp, de vrouw
kwam uit de Thorbeckelaan gereden. Ze riep al dat ze te hard ging
en raakte mij, ik viel en zij reed gewoon door. De fiets van mijn moe-

der kapot, en ik kapotte kleding
en kneuzingen. “Beste onbekende vrouw op witte E-Bike wilt u mij
even bellen: 06 52 33 62 48, alleen
al uit goed fatsoen. Doorrijden na
aanrijden is gewoon iets wat men
niet behoort te doen.”
B.Schouten
uit Uithoorn

• 28 juni 2017
De Zwart Dranken en Delicatessen
viert 5-jarig bestaan

Amstel Blazers Collectief
organiseert Passantenconcert!
Zondag 2 juli a.s. vanaf 14.30 uur:
Uithoorns allereerste Passantenconcert, georganiseerd door het Amstel Blazers Collectief. Geniet vanaf
een terrasje of vanaf uw bootje op
het water van twee geweldige orkesten: Muziekvereniging Animato uit Hooglanderveen onder leiding
van Bert Donkersloot en het Amstel
Blazers Collectief uit Uithoorn onder
leiding van Richard Wortel. Beide
brengen zowel afzonderlijk als gezamenlijk een afwisselend en gevarieerd populair programma vanaf de
evenementensteiger aan de Wilhelminakade! De dirigenten, Richard
Wortel (ABC) en Bert Donkersloot
(Animato) kennen elkaar goed en zo
ontstond na de oprichting van het
Amstel Blazers Collectief (in 2015)
het idee om een keer een gezamenlijk concert te verzorgen.
Animato
Muziekvereniging Animato is een
vereniging met een lange historie
en heeft al diverse verandering ondergaan. Zij zijn begonnen als een
tamboer en trompetterkorps en later is gekozen voor een showband
in American style met flitsende kostuums en colorguards. Vanaf 2010
is besloten geen optochten meer
te lopen en concentreren zij zich
nu vooral op concerten op locatie.
Het instrumentarium is erg divers

als ook de muziek die er gespeeld
wordt.
Regio
Het Amstel Blazers Collectief speelt
sinds haar oprichting regelmatig
buiten de deur; zowel in eigen regio als daarbuiten. U bent ze vast
wel eens tegengekomen, tijdens
bijv. de Kunstroute Zijdelveld, het
Straattheaterfestival De Ronde Venen, de kerstmarkt in De Hoef, of
bij een van de winkelcentra in Uithoorn. Het afgelopen najaar hebben
zij nog een prachtig concert gegeven in de Thamerkerk. Dirigent Richard Wortel verzorgt ook alle arrangementen voor het Amstel Blazers Collectief. Richard wijkt af van
de gebaande paden in harmonie/
fanfare wereld en zoekt naar originaliteit en verrassende elementen.
Beide orkesten zullen ieder hun eigen werken ten gehore gaan brengen en hebben een mooi afwisselend programma voor u samengesteld. Ook zullen zij een aantal stukken gezamenlijk als één orkest gaan
spelen. Een grote uitdaging daarbij
is weggelegd voor de sopraansaxofonist van het Amstel Blazers Collectief, want zij zal het sologedeelte verzorgen in een stuk van Benny Goodman. Laat u verrassen door de muzikale klanken, u bent van harte welkom!

Vrijdag 30 juni bestaat De Zwart
Dranken en Delicatessen aan de
Herenweg vijf jaar. Een dag later,
zaterdag 1 juli, viert men dit eerste
lustrum van 14.00 tot 19.00 uur op
locatie in en naast de winkel op het
eigen terrein met een leuk feestje waar jong en oud van harte welkom is. Zo kunnen liefhebbers deelnemen aan een cocktail workshop,
er is een wijn-, whisk(e)y- en bierproeverij (met speciaal bier van de
Spierbier brouwerij uit Mijdrecht)
enzovoort. Een en ander gecombineerd met lekkere hapjes van
keurslager Stefan van Kreuningen
(Green Egg). Voor de kinderen is er
lekkers, frisdrank en een springkussen om hun energie kwijt te raken.
Het geheel wordt omlijst met (levende) muziek. Al doende wordt tevens
gevierd dat bijna precies een jaar
geleden de overname van slijterij
en drankengroothandel Vreeland in
winkelcentrum Zuiderwaard te Vinkeveen door De Zwart officieel werd
gepresenteerd, waar overigens een
bekend gezicht is gebleven: Dennis.
De inrichting en het assortiment zijn
in de winkel intussen stilaan aangepast in de vorm van een betere
‘routing’, uitbreiding van het assortiment en keuzevoorkeuren van de
klanten. Kortom, De Zwart heeft de
afgelopen vijf jaar flink aan de weg
getimmerd en nog altijd zit men vol
plannen om er nóg meer uit te halen wat er in zit. Vanzelfsprekend
met inachtneming waar vraag naar
is en wat de komende trends zijn.
Het huidige team van De Zwart telt
momenteel zes enthousiaste medewerkers.
Verzorging bij feestjes
Sinds juni 2012 zetten Edwin en
Raquel de Zwart de slijterij en wijnhandel van eertijds Martien en Hans
de Zwart voort onder de naam De
Zwart Dranken en Delicatessen. Dit
laatste omdat in het winkelpand ook
een aparte delicatessenzaak is ondergebracht Behalve het als vanouds bekende assortiment aan wijnen, gedistilleerd, likeuren, bieren
en frisdranken, vult de delicatessenwinkel dit aan met een heerlijk aanbod aan specifieke producten waar
onder meer chocoladeproducten
(Martinez bonbons) en talrijke soorten thee de boventoon voeren. “Wij
zitten nu in de tijd dat er veel feestjes worden gevierd omdat scholieren op de middelbare school voor
hun examen geslaagd zijn. Ze doen
dat thuis maar ook de scholen organiseren vaak het een en ander. Daar
kunnen wij ondersteuning in bieden
door het verhuren van onder andere statafels en stoelen, het leveren
van een biertap met bier en natuurlijk talloze andere soorten alcoholische en niet alcoholische dranken.
Maar ook voor bij de barbecue doen
we dat; bijvoorbeeld aan bedrijven.
Tijdens het einde van de bouwvak is
dit erg populair. Verder bij bruiloften

en partijen zoals dat wordt genoemd
en allerlei festiviteiten bij onder
meer verenigingen,” aldus Raquel.
“Wij stellen ons dus pro-actief op en
niet afwachtend want we doen nog
meer, zoals het organiseren van allerlei proeverijen op het gebied van
wijn, whisk(e)y en bier. Daarnaast
organiseren wij allerlei leuke activiteiten die aansluiten op ons productassortiment. Omdat het wettelijk is toegestaan in de winkel diverse soorten alcoholische drank te
proeven laten we ook die gelegenheid niet onbenut. Zo kan de klant
zelf bepalen welke drank het lekkerste is die hij of zij wil kopen. Beneden de 18 jaar schenken we natuurlijk geen druppel,” grijnst Edwin.
Onderscheidend
Op de bovenverdieping is een fraaie
ingerichte ruimte met een ruime
sortering aan relatiegeschenken in
allerlei prijsklassen. Daar zijn we nu
druk mee bezig om dat eind juli te
kunnen presenteren. Elk jaar is er
weer wat anders om te kiezen. “In
augustus willen daarmee al bedrijven benaderen om hun keuze voor
de feestdagen in december te overwegen. Dat lijkt vroeg maar tegenwoordig ben je daar al gauw te laat
mee,” laat Edwin weten. “We hebben sinds 2012 voortgeborduurd
op het succes van mijn vader Martien en oom Hans die er in de jaren daarvoor al een goed lopende
zaak van hadden gemaakt. Daar zijn
wij hen dankbaar voor en wij willen ze dan ook hartelijk bedanken
dat ze ons de kans hebben gegeven
de zaak voort te zetten. Met de invulling van nieuwe activiteiten, veranderingen die we hebben doorgevoerd, inspelen op vraag aanbod en de overname van de winkel in Vinkeveen hebben wij naar
ons idee de zaken goed op orde gebracht. Dat is de basis voor de komende jaren. We zullen in de nabije
toekomst de focus wat meer gaan
leggen op proeverijen. Maar anders dan men tot nu toe gewend
was. Het zal meer productspecifiek
gaan worden met bijvoorbeeld een
frequentie van een keer per maand
een wat kleinere proeverij met een
land- of streekgebonden drank. Of
een thema-avond jenever – inmiddels een booming product met talrijke variaties en kwaliteiten, cognac en armagnac of iets dergelijks.
Daar wordt nu weinig mee gedaan.
We willen ook steeds meer een speciaalzaak worden in verschillende
producten. We zijn bijvoorbeeld het
assortiment whisky(e)s sterk aan
het uitbreiden, maar ook de rumvarianten. Wij willen ons de komende tijd dus duidelijk onderscheiden
en gaan steeds dieper. Dat is in onze beleving een belangrijk gegeven
voor een succesvolle toekomst,” aldus Edwin met instemmend geknik
van Raquel. Meer weten? Kijk op de
website www.dezwartdranken.nl.

Jaarlijks boottocht van
Het Rode Kruis
Op 20 juni vond de jaarlijks boottocht plaats van de Sociale Hulp
groep van Het Rode Kruis, locatie Uithoorn/De Kwakel. Er gingen
dit jaar 86 gasten mee, en 15 meevaarende vrijwilligers en coördinators hielpen mee de gasten te verzorgen,. De reis was georganiseerd
door een team van vrijwilligers, en
op de dag zelf begeleid door Ida
Veen en Elly Bijlsma. Veel meer vrijwilligers hebben ook mee gedaan
met vervoer naar/van de boot, en
kapitein Dokter en zijn bemanning
hebben geweldig geholpen met het
aan en van boord gaan van de gasten, en voor een heel gezellig reis.
Eenmaal veilig aan boord, dit jaar
vanuit Aalsmeer i.p.v. het Amsterdamse Bos, werd onder het genot van koffie met gebak de route
en de dagindeling besproken. Dit
jaar ging de vaarroute weer lekker
het land in – maar dan op het water! Vanuit Aalsmeer ging de route de Ringvaart volgen, langs Westeinderplassen en Kagerplassen, met
uitzicht op veel mooie huizen en tuinen en een beeldig landschap.
Rijn
Daarna ging de tocht bij Leiden

links af de Oude Rijn op, en na een
rondje van de bar werd een heerlijk
warme maaltijd geserveerd tijdens
het langsvaren van ZoeterwoudeRijndijk en Hazerswoude-Rijndijk,
met de Watertoren die helemaal
verboud is tot een heel elegant kantoorruimte. Kort daarna gingen we
onder de nieuwe Koningin Maximabrug.
Bij Avifauna in Alphen a/d Rijn weer
links af, naar Braassemermeer, en
van daaruit, bij het genieten van een
toetje en een laatste drankje, terug
naar Westeinderplassen, met het informatie dat het de grootste kunstmatige plassen zijn, gecreëerd door
het graven voor turfwinning. Het
weer heeft de boottocht een heel
mooi zomersdag gegeven, veel zon,
en aangenaam tempereturen, waardoor veel gebruik kon gemaakt worden van de open bovendek.
Met dank aan alle vrijwilligers,
EHBO’ers en coördinatoren, en natuurlijk de dokter, kapitein en zijn
bemanning, zijn we teruggekomen
bij de Ringvaart, en gingen de gasten rond 16.00 uur met een herinnering aan een fijne dag weer van
boord.

Internationale kwekerijdagen 2017

Kwekerij Morning Glory
wint hoofdprijs!
Tijdens de Internationale Kwekerijdagen 2017 op landgoed Bingerden
in Angerlo heeft Kwekerij Morning
Glory uit Aalsmeer afgelopen weekend de Eugénie van Weede Prijs gewonnen. Van de vier geselecteerde Gouden Awards kwam Kwekerij Morning Glory als beste naar voren met haar bijzondere assortiment
eenjarige planten en meerjarig niet
winterharde planten. Chris Tilanus,
eigenaar Kwekerij Morning Glory:

“Ik ben zeer vereerd met deze prijs.
Een mooie blijk van waardering voor
de bijzondere collectie planten die
plantenliefhebbers bij ons kunnen
vinden.”
Bijzonder assortiment
Kwekerij Morning Glory is een kwekerij aan de Noordpolderweg 6 met
een bijzonder assortiment eenjarige
planten, meerjarige niet winterharde planten en vaste planten. Daar-

in en rond de gemeente De Ronde Venen
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Het weer
In deze krant een weerrubriek met een terugblik op interessante
weergebeurtenissen in de regio De Ronde Venen, een vooruitblik
op het nieuwe seizoen en uitleg van een onderwerp aangaande
het weer. Reacties zijn welkom.
Paul Dekkers

Juli , de vakantiemaand
bij uitstek

De meesten onder ons zullen met
vakantie gaan in de maand juli; dat is toch wel de top-vakantiemaand. Velen zullen geboekt
hebben voor een zonnige bestemming in het zuiden, maar er
zijn ook talloze mensen die het
dichterbij huis zoeken of in Nederland blijven. Toegegeven, je
kunt pech hebben met het weer
in eigen land. Neem nou de tweede helft van juli 1987. Elke dag regen (buien), meer dan 100 mm,
vaak met onweer en temperaturen overdag die in Mijdrecht vaak
al bij 16 à 17 graden bleven steken. Gelukkig behoort zulk bedroevend weer tot de uitzonderingen. Hoe anders verliep de
topmaand juli 2006. In deze buitengewoon hete maand lag in
onze regio de temperatuur overdag op gemiddeld 29,3 graden
en ‘s nachts lag het gemiddelde op 18,1 graad. Het was werkelijk een zinderende hitte met
in Mijdrecht op liefst 14 dagen
een tropische temperatuur van 30
graden en meer. Op de 19e wees
het kwik in de thermometer hier
36,8 graden aan, record hoog.
Het Zeeuwse Westdorpe was landelijk de warmste plaats met 37,1
graad. Maar zitten we nou echt
wel op dergelijke hoge waarden
te wachten? Als we deze temperatuur leggen naast die van 14,6
graden op 24 juli 2011, dan komen we, voor wat betreft onze regio, tot een verschil van 22 graden. 22 graden is de gemiddelde
dagtemperatuur in De Ronde Venen in juli. Dat is een echt prettige temperatuur, waarmee iedereen het wel eens zal zijn. Menigeen zal het niet uitmaken of men
door de hond of door de kat gebeten wordt. Ik doel hier op regen
of buien die de vakantiepret flink
kunnen verzieken. Toch maakt
het wel degelijk verschil. Met regen zit je langer opgescheept
dan met een bui. Som kan het
wel urenlang uit een egaal grijs
wolkendek (nimbostratus) regenen, in de regel niet hard,maar
toch. Vooral fronten kunnen langdurig regen brengen. Buien hebben een kortere levensduur en
zijn meestal na een half uur of
een uur voorbij, waarna een grote kans bestaat dat de zon gaat
schijnen en een fraaie regenboog te zien is met de kleuren
rood, oranje, geel, groen, blauw,
indigo en violet. Het rood ligt
aan de buitenzijde van de regenboog, het violet aan de binnenzijde. Soms vertoont zich een tweede regenboog , buiten de hoofdregenboog. Deze is vager dan de
eerste en de kleuren zijn andersom gerangschikt. Al met al kun je
beter met buien te maken hebben dan met een regenzone. Buien zijn tevens erg plaatselijk en
als ze vallen, al of niet met grote
hoeveelheden neerslag, kan men
er tussendoor zeker van de droge en vaak zonnige momenten
genieten. De hoeveelheid neerslag die in een bepaalde periode
valt verschilt heel sterk van plaats
tot plaats, vooral als het buiig
weer is. Om te bepalen hoeveel
regen er is gevallen wordt gebruik gemaakt van een regenmeter, misschien wel het eenvoudigste instrument dat op de waarnemingsstations in gebruik is. Over
het meten van de neerslag zijn

naast is er in het voorjaar en najaar
een grote verscheidenheid aan zelfgemaakte hanging baskets te vinden. Meer informatie over de kwekerij en de openingstijden is te vinden op de website van Kwekerij
Morning Glory.
Kwekerijdagen Bingerden
De
Internationale
Kwekerijda-

(internationale ) afspraken gemaakt, waar men zich aan moet
houden, ook de weeramateurs.
Op het weerstation Mijdrecht
wordt elke dag om 20.00 uur zomertijd (in de winter om 19.00 uur
) de regen- of pluviometer gecontroleerd op neerslag. En dat gebeurt al sinds december 1980.
Zo’n regenmeter bestaat uit een
ronde trechter waarin het water
wordt opgevangen, vervolgens
verdwijnt het via een kleine opening in een verzamelkannetje. Dit
is niet aan de buitenlucht blootgesteld, waardoor er geen verdamping plaatsvindt. Indien het
in de voorafgaande 24 uur heeft
geregend wordt het in het kannetje verzamelde water overgeschonken in een maatglas, waarvan de schaalverdeling is afgestemd op de doorsnede van de
trechter, zodat direct de hoeveelheid gevallen regen , uitgedrukt
in millimeters, kan worden afgelezen. Hierbij komt 1 mm regen
overeen met 1 liter water per vierkante meter.
Van groot belang is de plaats
waar de regenmeter wordt opgesteld. Deze moet op voldoende afstand van huizen, bomen
of andere obstakels staan. Vandaag, 29 juni, is het de naamdag
van Sint-Petrus. Men wist vroeger
al dat men vóór deze datum dringend moest hooien, want “ SintePieter gebruikt graag een gieter”.
Nog zo’n mooie weerspreuk: “Juniregen is Gods zegen, komt de
zon daarbij, dan maakt dat boer
en stadslui blij”.

Prachtige voorzomer

Tot het afgelopen weekend is
het zomerweer prima verlopen.
Meerdere malen konden wij van
een uitloper van het subtropische
Azorenhogedrukgebied profiteren. Soms ontwikkelde zich een
aparte hogedrukkern boven Midden Europa en dat houdt in luchtaanvoer vanuit het zuiden met
temperaturen bij ons op vier dagen boven de dertig graden. Als
hoogste maximum temperatuur
werd in Mijdrecht 33,0 graden
geregistreerd, op 19 juni. Tot nu
toe hebben wij hier al 18 zomerse dagen van 25 graden en meer
te pakken, die van mei meegerekend. Volgens de Klimaatatlas
van Nederland komen er normaal
in die twee maanden samen zes
in Noord West Utrecht voor. Het
hogedrukweer heeft een keerzijde. De hogedrukgebieden, te vergelijken met dijken , kunnen oceaandepressies lange tijd op afstand houden, waardoor er nauwelijks regen valt. Weliswaar is
het een aantal keren tot onweer
gekomen, maar dat leverde meer
spectaculaire buienluchten dan
regen op, zoals in de vroege ochtend van 29 mei boven de Ronde
Venen voor de bui uit een rolwolk
die gepaard ging met een flinke
windtoename. Op 22 juni in de
namiddag waren er weer andere, mammatusachtige, buienwolken te zien, gelijkend op moederborsten. In beide gevallen viel niet
meer dan 1 en 2,5 mm. Nog steeds
duurt de droogte voort, ondanks de
flinke buien van vrijdag 9 juni, die in
Mijdrecht 21,7 mm water opleverden.
Het was voor onze regio de hoogste
etmaalsom in bijna vijf maanden (13
januari: 22,2 mm). Het lijkt erop dat In
de loop van de week de wisselvalligheid aanmerkelijk toeneemt.

gen Bingerden hebben nationale en internationale faam verworven. De 21ste editie van dit evenement vond plaats van 16 tot en met
18 juni 2017. Een unieke belevenis
voor plantliefhebbers om bijzondere aanwinsten voor de tuin te vinden
bij de vele kwekers die daar staan.
Meer informatie over de Kwekerijdagen is te vinden op de website.

PROVINCIALE STATEN UTRECHT
IN EN VAN DE REGIO

Wat gaat de provincie
doen in 2018?
Ieder jaar stellen Provinciale Staten de Kadernota vast. Het document beschrijft hoe het geld, waarover de provincie gaat, is besteed in het eerste deel
van 2017. Ook staat er in waar de provincie het beschikbare geld aan wil gaan
besteden in het volgende jaar. Het geeft dus een vooruitblik op de begroting
voor 2018 en daarmee wat de provincie vooral wil gaan doen de komende
jaren. Een belangrijk moment voor de Staten. Zij bepalen in hun openbare vergadering van 3 juli 2017 of en op welke manier ze akkoord gaan met de Kadernota. Hoe denken de fractievoorzitters van de politieke partijen uit Provinciale
Staten over de Kadernota?

Bereikbare banen en lage belastingen
“Mensen
moeten merken
dat het beter
gaat.”

Arthur Kocken: “De VVD vindt dat mensen
daadwerkelijk moeten merken dat het nu
economisch weer beter gaat. Doordat ze
(weer) een baan vinden of kunnen verhuizen. Of doordat ze meer geld in hun
portemonnee overhouden. Daarom is het
goed dat ook in 2018 de motorrijtuigenbelasting (bijna 76% van de provinciale

inkomsten) niet wordt verhoogd, zelfs niet
met de inflatie.
Door keuzes te maken is er bij de provincie Utrecht de komende jaren ook ruimte
voor investeringen, zoals in smart mobility,
slimme manieren om te zorgen dat we
bereikbaar blijven en dat de reistijd daalt.
Investeringen in toerisme en vrijetijdseconomie, zodat meer mensen kunnen genieten van onze mooie provincie en daardoor
werk ontstaat voor andere mensen. En
investeringen in de aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt, waardoor ondernemers straks goed personeel hebben
en onze kinderen banen. We hebben goed
opgeleide mensen nodig om de kansen te
pakken die er voor ons liggen, zodat we
allemaal merken dat het beter gaat.”

Trots op de bereikte resultaten
“Wij gaan
de komende
twee jaar met
net zoveel
enthousiasme
door.”
Niels Hoefnagels: “Nu we als Provinciale
Staten halverwege zijn, maakt ook D66 de
balans op. En we kunnen trots zijn. Onze
inzet voor de natuur, voor de fiets en voor
de nieuwe economie heeft zich uitbetaald.
We gaan met de natuur om zoals het
hoort: we behouden de rust waar het nood-

zakelijk is, en laten ervan genieten waar
dat kan en gewenst wordt. Al heel wat
gemeenten weten de weg naar de provincie
te vinden om belangrijke fietsverbeteringen
binnen hun gemeente, met hulp van de
provincie, te verbeteren. En de economie
krijgt de juiste impulsen door een energiefonds, waarbij toekomstgerichte initiatieven een steuntje in de rug krijgen.
Wij gaan de komende twee jaar met net
zoveel enthousiasme door. Om de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt
te verbeteren is uiteraard de inzet van D66
nodig. En participatie, de kennis van onze
inwoners gebruiken bij het voorbereiden
van projecten, vraagt extra aandacht.
D66 blijft zich inzetten voor uw gezonde
toekomst in onze mooie provincie.”

Kadernota laat een positief beeld zien
“Nu het weer
beter gaat in
Nederland merken
wij dat ook in de
provincie.”
Chris Westerlaken: “Opnieuw is de provincie Utrecht erin geslaagd om een sluitende
boekhouding te realiseren over 2017 en
geeft ook de prognose voor 2018 een positieve uitkomst. Het beeld dat de Kadernota
oproept is dat de provincie haar begroting
goed beheerst en dat er in 2018 een klein
overschot zal zijn.
Kijken we naar de meerjarenraming, dan
zijn we verheugd dat ook dat perspectief
positief is. Dit wordt vooral veroorzaakt

door de verwachte groei van het provinciefonds.
De uitvoering van de begroting vindt plaats
conform de gemaakte afspraken. Het CDA
gaat er dan ook van uit dat de uitkomsten
gelijk zullen zijn aan de gemaakte afspraken en zal om dat te bevorderen de gebruikelijke vinger aan de pols houden.
Nu het weer beter gaat in Nederland merken wij dat ook in de provincie Utrecht.
Voor het CDA betekent dit dat wij het
eventueel niet begrote overschot in kunnen gaan zetten voor reserveringen voor
moeilijkere tijden en voor zaken die door
de krappe tijden zijn blijven liggen, zoals
een betere aansluiting van onderwijs en
arbeidsmarkt voor de kwetsbare groepen
uit het middelbaar beroepsonderwijs en
aandacht voor cultuureducatie en erfgoedbeheer.”

De voorzitters van de elf Statenfracties. Boven, van links naar rechts:
Rob van Muilekom (PvdA), Arthur Kocken (VVD), Florian Bekkers (GroenLinks), Arne
Schaddelee (ChristenUnie), Niels Hoefnagels (D66).

Goede gezondheid op nummer 1!

“De leefbaarheid en goede
luchtkwaliteit staan onder druk.”
Rob van Muilekom: “De crisis lijkt voorbij
en de economie groeit weer als nooit te
voren. De PvdA is blij dat bedrijven zich
graag vestigen in onze provincie Utrecht.
Tegelijk lijkt dit ook te betekenen dat er
meer vierkante meters bedrijventerreinen,
meer asfalt voor autowegen en meer woningen moeten komen.
De leefbaarheid en goede luchtkwaliteit
staan onder druk. Groei is prima zolang
de gezondheid van de Utrechters maar op

nummer 1 staat. Deze ambitie voor een
goede gezondheid betekent voor de PvdA:
- Goed en gezond werk voor hoger en lager
opgeleiden.
- Meer betaalbare en energiezuinige woningen in het sociale en middensegment
voor de vele woningzoekenden, aandacht
voor eenpersoonshuishoudens en woonzorgconcepten.
- Zuinig op onze natuur en ons landschap.
- Meer woningen in steden en dorpen, wel
met ruimte voor groen en pleinen.
- Investeren in alle vormen van schone
energie met bijzondere aandacht voor
windenergie zonder overlast en zonnepanelen op zoveel mogelijk daken.
- Meer en bredere wegen leiden veelal tot
nog meer autoverkeer. Verplaatsing via
het OV, fiets en te voet aantrekkelijker
maken.”

Visie op wegen en woningbouw ontbreekt

“Omwonenden van windmolens
worden besodemieterd.”
René Dercksen: “De Kadernota bevat weinig nieuws en is een voortzetting van het
huidige beleid, waarbij het voor wat betreft
de provinciale wegen en woningbouw volledig ontbreekt aan visie. Terwijl de wegen
meer en meer verstopt raken, worden
PVV-moties om tot oplossingen te komen
weggestemd. Zo blijft ook de overlast voor
omwonenden van deze verstopte wegen
genegeerd.
Het tekort aan woningen is schrijnend. Tal
van burgemeesters die vroegen om een

beetje meer ruimte om te bouwen voor
de eigen bevolking in de eigen gemeente
werden door de provincie arrogant de
deur gewezen. Het kabinet wil één miljoen
nieuwe woningen. De provincie wil alleen
steden en dorpen volbouwen met alle
nadelige gevolgen voor de leefbaarheid in
stad en gemeente.
En ook nu weer probeert men in Rijnenburg windmolens van Rijne Energie door
de strot van omwonenden te duwen, terwijl
de provincie een windluwe provincie is.
Omwonenden worden onvolledig en onjuist
geïnformeerd, gemanipuleerd en monddood gemaakt. Er is niets geleerd van de
ellende die een deel van de inwoners in
Houten ervaart van de windmolens van
Eneco.
Wel is de PVV blij met de bijdrage aan
Kamp Amersfoort waarvoor wij het initiatief hebben genomen.”

Wat vindt u? Geef uw mening!
Provinciale Staten zijn de gekozen volksvertegenwoordiging van deze regio. Zij beslissen over de Kadernota en daarmee wat de provincie gaat doen het komende jaar. De
Statenleden willen graag weten wat u belangrijk vindt voordat zij 3 juli a.s. beslissen.
Reageer door een e-mail te sturen naar statengriffie@provincie-utrecht.nl of benader
rechtstreeks de politieke partij van uw keuze via www.provincie-utrecht.nl/psutrecht.

Hoop voor een steeds betere provincie

“Het gaat best goed, maar dat
ging niet vanzelf.”
Arne Schaddelee: “Er is hoop. Het gaat
best goed, ook met de provincie. Dat ging
niet vanzelf. Eerst was er vooral een hoop
mis. De lucht was vies. Wegen onveilig.
Fietsen onaantrekkelijk. Kerken verpauperden. Kantoren en winkels stonden leeg.
Natuurontwikkelingen stokten. En er waren
te weinig veldwachters om toezicht te
houden. Allemaal punten waar veel mensen

samen de schouders onder hebben gezet.
Natuurlijk blijft er altijd nog een hoop dat
beter kan. Zoals de verkeersveiligheid en
de energietransitie. Daar gaan we ons best
voor doen. Er bleef trouwens ook een hoop
over. Geld. In 2016 bleven er miljoenen provinciale euro’s op de plank liggen. Geld dat
we moeten uitgeven waar het voor bestemd
is. En anders teruggeven aan de burger.
Voor de ChristenUnie heeft hoop nog een
diepere dimensie. Die hoop is een verwachting dat het beter zal gaan. Niet doordat wij
zo goed ons best doen. De hoop van ons geloof ligt buiten onszelf, Christus is de grond
van onze hoop. Hij inspireert ons tegelijk
om het goede te zoeken in ons dagelijks
werk. En zo geloof een stem te geven.”

Doelen schone energie haalbaar?
“We weten van
alles de prijs
maar van niets
de waarde.”

Vooraan, van links naar rechts: Gijs van Leeuwen (SGP), Andrea Poppe (SP), Chris
Westerlaken (CDA), Mieke Hoek (50PLUS), René Dercksen (PVV), Hiltje Keller (Partij voor
Foto: Huisinga Fotografie
de Dieren).

Voortzetting isoleren sociale huurwoningen
“Energie die je
niet gebruikt
hoef je niet op te
wekken.”
Andrea Poppe: “Als provincie staan wij
voor een uitdagende energietransitie.
Voor de SP staat vast dat je energie die
je niet gebruikt niet hoeft op te wekken.
Dat betekent dat sociale woningen grondig geïsoleerd dienen te zijn. Daarvoor is
vorig jaar een motie van ons aangenomen
die duurzaamheid en isolatie koppelt aan
sociale woningen, waardoor weer werkgele-

genheid ontstaat.
Daarnaast zijn wij van mening dat goed
solide openbaar vervoer uitnodigt tot meer
gebruik van dat openbaar vervoer. Als dat
gebeurt is dat goed voor de luchtkwaliteit
en gebruiken we minder fossiele brandstof.
Het is onze taak om het college van VVD,
D66, CDA en GroenLinks ervan te overtuigen dat dit een duurzame oplossing is voor
een belangrijk deel van de mobiliteit in de
provincie. Wij zien dat een aantal wegen
vastloopt en er files ontstaan. Echter, dit
is niet op te lossen met meer asfalt. Het is
onze taak deze coalitie ervan te overtuigen
dat het beschikbare geld juist naar openbaar vervoer- en fietsoplossingen moet
en dat wij slimme combinaties mogelijk
moeten maken in vervoer.”

Gezond, Groen en Samen blijven topprioriteit

“Afkicken van fossiele
brandstoffen en schone, gezonde
energie gaan gebruiken.”
Florian Bekkers: “Gezonde lucht is in
Utrecht topprioriteit. In de stad en op
het platteland kunnen mensen langer en
gezonder leven. Hoe? Door te zorgen voor
frissere lucht.
• GroenLinks kiest voor schone energie: wij
willen afkicken van fossiele brandstoffen
en schone, gezonde energie gaan gebruiken. Daarom investeren wij bijvoorbeeld
in snelle en veilige fietsverbindingen,

zodat je in de toekomst met de (elektrische) fiets overal in de provincie snel en
makkelijk kunt komen.
• GroenLinks kiest voor meer groen:
ontspannen en wandelen in de mooie
Utrechtse natuur is gezond. Mensen
willen de natuur beleven en delen met
elkaar. Daarbij koesteren wij de eigen
waarde van natuur. Bovendien produceert ons groene goud schone lucht voor
iedereen.
• GroenLinks kiest voor samen: cultuur is
een bruisende bron die mensen verbindt
en ons nieuwe inzichten geeft. Het brengt
ons dichter bij elkaar en werkt aanstekelijk voor inwoners, ondernemers en
toeristen. Utrecht bruist en is dé bron
van culturele energie van Nederland!
Kortom, GroenLinks investeert in gezond,
groen en samen!”

Hiltje Keller: “De Partij voor de Dieren
hecht veel waarde aan een gezond leefmilieu. Dit is in het belang van mensen,
dieren en de natuur.
De provincie benoemt energietransitie,
gezondheid en veiligheid in de Kadernota
als belangrijke thema’s. De invulling die
de provincie hieraan geeft, blijft volgens
ons ver achter bij het belang hiervan. Zo
geeft de provincie aan ‘op koers te liggen’

met de omschakeling naar schone energie
en energiebesparing, terwijl de doelen van
2015 en 2016 niet zijn gehaald. Worden ze
in 2017 wel gehaald?
Zolang meststoffen en landbouwgif in het
water terecht komen, blijft de waterkwaliteit slecht. De Partij voor de Dieren vindt
daarom dat zolang hier sprake van is, de
provincie niet kan beweren dat de waterkwaliteitsdoelen in zicht zijn.
De provincie is trots op het feit dat zij
‘TOP-regio’ is. Maar dan heeft de provincie
het vooral over de economische groei. We
weten van alles de prijs maar van niets de
waarde. Door voorrang te geven aan economische groei gaat de provincie voorbij aan
zaken die werkelijk van waarde zijn.”

Verkeersveiligheid hoger op de agenda
“In 2016 zagen
we een verdub
beling van het
aantal verkeers
doden.”
Gijs van Leeuwen: “Verkeersveiligheid en
aanpak van fileproblematiek moeten hoger
op het prioriteitenlijstje van de provincie.
De wegen rondom Utrecht en de toeleidende wegen naar omliggende gemeenten
lopen anders totaal vast. In 2016 zagen we
een verdubbeling van het aantal verkeersdoden. Dat betekent dat we meer moeten
doen dan nu in de plannen is vastgelegd.
Bodemdaling is een onderwerp wat stevige
doordenking vraagt over onze aanpak. De

provincie doet wel wat, maar in onze ogen
niet genoeg om de problematiek het hoofd
te bieden. We kunnen niet vooruit blijven
schuiven. Bodemdaling moet hoger op de
agenda.
Windenergie blijft de gemoederen bezighouden. Dat zal niet veranderen. We
hebben een windarme provincie en zijn
dichtbevolkt. Het roer moet echt om.
Participatie in windenergie op zee moet
ook Utrechtse gemeenten bevrijden van
windturbines op land.
Daarnaast moet er veel meer ingezet
worden op energiebesparing en zonnepanelen. Energiebesparing levert het meeste
op. Een niet verbruikte kilowattuur of kuub
gas is voor onze inwoners nog steeds het
goedkoopst. Windturbines leveren alleen
maar ergernis op, terwijl zonnepanelen alleen maar voordeel opleveren.”

Aandacht voor ouderen en arbeidsmarkt
“Hun ervaring
kan ingezet
worden bij het
leerproces van
jongeren.”
Mieke Hoek: “50PLUS vindt het belangrijk
dat er, naast onderwijs en arbeidsmarkt
voor jongeren, ook aandacht blijft voor
arbeidsmarkt en ouderen. Zij hebben veel
ervaring die ingezet kan worden bij het
leerproces van jongeren. Daarnaast is
bereikbaarheid één van de speerpunten
van 50PLUS. Goed openbaar vervoer met
goede aansluitingen op het bestaande
netwerk. Haltes op redelijke loopafstand
zijn noodzaak.

Bij inbreilocaties moet niet alleen aan
sociale sectorwoningen gedacht worden.
Er moet ook levensloopbestendig gebouwd
worden. Dit is belangrijk voor de doorstroming in de woningmarkt. Men moet steeds
langer zelfstandig blijven wonen. Dan
moeten er ook voldoende aangepaste woningen voor ouderen zijn om dat mogelijk
te maken.
50PLUS is tevreden dat er aandacht is
voor fietsstimulering bij verschillende projecten in de provincie. Bewegen is gezond.
Meer mogelijkheden voor de fiets zorgen
ervoor dat mensen de auto thuis laten
staan en de fiets pakken. Daarnaast blijft
50PLUS aandacht vragen voor de toegankelijkheid voor minder validen in onder
meer recreatiegebieden. Obstakels moeten
geen belemmering zijn voor de doorgang.
Hier vindt 50PLUS helaas te weinig van
terug in de Kadernota.”
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Flinke schade, geen
gewonden
Maandagavond omstreeks 22.45
uur heeft er op de kruising Zijdelweg met de Koningin Maximalaan
N196 een aanrijding plaatsgevonden. Volgens een getuige was een
hondengeleider van de politie, welke met zijn hond in zijn privé-auto
onderweg was naar huis, betrokken
bij het incident. Een persoon is ter
plaatse door de ambulance nageke-

Volkswagen kever in brand
In Amstelhoek is zondagmiddag
een oude Volkswagen Kever in
brand geraakt. Korte tijd kwamen er
vlammen uit de auto, maar doordat
de man was gestopt bij een tankstation waar voldoende brandblussers hingen, is de brand snel ge-

ken. Beide voertuigen hebben flinke
schade opgelopen. Hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren is onbekend. De N196 richting Aalsmeer is
enige tijd afgesloten geweest door
het ongeval. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van het ongeval.
Foto: KaWijKo Media/
Ricardo Neeskens

blust. Brandweerlieden uit Uithoorn
kwamen ter plaatse voor nacontrole
en een korte nablussing. De brand
is waarschijnlijk ontstaan door een
technisch mankement.
Foto: KaWijKo Media /
Ricardo Neeskens

Kids College in tropische
sferen

Aanstaande zaterdag
Vogelvrij Festival!

Vrijdag 23 juni jongstleden was het
weer tijd voor het jaarlijks terugkerende pleinfeest. Ieder jaar organiseert de ouderraad een groot feest
voor de kinderen en hun ouders. De
opbrengst van dit feest wordt gebruikt om nieuw buitenspeelgoed
en gymmaterialen aan te schaffen.
Ook wordt net als vorig jaar de bibliotheek uitgebreid met nieuwe boeken
Dit jaar was, heel toepasselijk met
in een week met zeer hoge temperaturen het thema Tropical Party. Het schoolplein was omgetoverd
tot een tropisch speelparadijs; compleet met barbecue, slushpuppy apparaat, springkussen stormbaan en
vele soorten spelletjes. Ook konden
de kinderen middels een grote lote-

rij, ballen gooien of knikkers raden
zeer mooie prijzen winnen met als
hoofdprijs zelfs een grote smart-tv.
Deze werd gewonnen door de totaal overrompelde juf Celine. Op de
veiling konden de ouders ook nog
mooie prijzen scoren. Zo zijn er onder andere een overnachting in een
hotel, een logo’s van Ajax en Feijenoord van ijzer en een reuze opblaasorka voor mooie bedragen geveild. Al deze prijzen zijn beschikbaar gesteld door plaatselijke ondernemers. Via deze weg willen
wij hen daarvoor nogmaals bedanken, want mede door deze gulle giften is het wederom een onvergetelijk feest geworden voor de kinderen en ouders van het Kids College te Wilnis.

1 juli Fort bij Uithoorn - Amstelhoek
Aanstaande zaterdag is het weer
zover: Vogelvrij Festival 2017! De
populairste live-acts en de bekendste dj’s maken er zaterdag één groot
vogelvrij feest van. Van de meest zomerse house tot de lekkerste urban,
van springen op EDM tot stampen
op hardstyle: Vogelvrij heeft dit jaar
alles en is op weg naar de tweede
uitverkochte editie op rij! De mainstage wordt geopend door lokale talenten Dion, Menno Drost en
Benjamin Thomas. Rond etenstijd
neemt Onbezonnen de mainstage over. Dit populaire feest concept
komt langs met Jelle Slump en MC
Dirtykid om het publiek lekker op te
warmen. De mannelijke bezoekers
krijgen het nog heter tijdens het optreden van Mia More.
Al om 19.30 uur arriveert de eerste live-act: Boef! Deze superster
scoort hit na hit, het optreden van
Boef zorgt ongetwijfeld voor lange
rijen, dus zorg ervoor dat je op tijd
binnen bent als je dit niet wilt missen. Tussen de twee live-acts van
Boef en Ronnie Flex kunnen de da-

mes fladderen op de lekkerste muziek van Whipcream. Ronnie Flex
wordt afgelost door Mesto. Mesto
is de jongste telg van Spinnin’ Records en heeft hits met o.a. Martin
Garrix en een snel groeiende schare fans die loopt tot in Zuid-Korea.
Na Mesto maken Manuel & Geza er
een echte show van! Hun show zit
vol energie en is perfect in balans
door de jarenlange DJ-ervaring van
Geza en de speelse vrijheid van Manuel die zingt, danst en het publiek
opzweept. Als Manuel & Geza hun
dj gear hebben ingepakt neemt Pyrodox het stokje over. Met zijn explosieve performance krijgt het gras
het zwaar te verduren. Even na middernacht vindt het derde en laatste
live optreden plaats waar iedereen
nu al naar uitkijkt: Jebroer!
Het Vogelvrij Festival wordt dit jaar
afgesloten door niemand minder
dan Justin Mylo. Deze house kameraad van Martin Garrix vliegt de hele wereld over en brengt de vetste
tracks uit via www.facebook.com/
SpinninRecords.

wedstrijden moesten dan ook uit
gespeeld worden.
Daarna kwam er een clubhuis en 3
grasvelden. Het clubblad werd nog
gestencild en door jeugdleden verspreid.
Gedurende de jaren werd de club
steeds groter. Er kwam een kunst-

“Een lichaam in balans. Dat is wat
ik voor ogen heb met mijn praktijk VitaReflex. Sinds enkele maanden is de praktijk gevestigd in het
pand bij MOTION-Fysiotherapie,
Wiegerbruinlaan 8a, Uithoorn” aan
het woord Jose van Dooren. “Van
oorsprong ben ik fysiotherapeute
en als zodanig jaren met veel plezier werkzaam geweest. In die periode ben ik voor het eerst met voetreflextherapie in aanraking gekomen en was mijn interesse gewekt.
Ik heb mij nu gespecialiseerd in
verschillende therapeutische massagevormen zoals: Voetreflextherapie en TuiNa (Chinese lichaamsmassage). Speciaal voor de patiënt met kanker heb ik mij gespecialiseerd in Massage bij Kanker. Ik
ben lid van het Netwerk Massage
bij Kanker en sta vermeld in de digitale verwijsgids: (www.massagebijkanker.nl) en Kanker.nl, initiatief
van o.a. IKNL, KWF en VUMC. Met

mijn praktijk VitaReflex hoop ik een
mooie aanvulling te zijn op de reguliere gezondheidszorg.”, aldus Jose. Mocht u vragen hebben of willen weten of zij iets voor u kan betekenen en is uw interesse gewekt?
Wiegerbruinlaan 8a, 1422CB Uithoorn, T 06-50297536, info@vitareflex.nl. www.vitareflex.nl

Wandelen bij de Veenlopers
Atletiek vereniging de Veenlopers
gaat een wandelafdeling opzetten
en organiseert voor de 1e maal een
introductie clinic ”Sportief Wandelen”. Op donderdagavond 22 augustus zal de eerste serie van 4 trainingen starten.
Deze clinic is tevens het startsein
voor de wandelafdeling bij de Veenlopers.
Wij zien dat steeds meer hardlopers moeite krijgen met hun sport
en wandelen is daarom een uitstekend alternatief om in clubverband
te kunnen blijven bewegen. Wandelen is zeker minder belastend voor je
spieren, pezen en gewrichten
Sportief wandelen in ook zeer geschikt voor mensen die lang hebben
stilgezeten of een beroep hebben
waarbij zij weinig in beweging zijn.
Tevens is wandelen ook geschikt om
af te vallen.
Wandelaars kunnen na de introductie clinic ook lid worden van onze
vereniging de Veenlopers, een lidmaatschap kost 55,- euro per jaar,

HV Mijdrecht bestaat dit jaar 40 jaar
Vier oud-hockeyers (Hent van Heusden, Wim Koevermans, Marianne
Corman en Erie Hendriks) vonden
het tijd, dat er in Mijdrecht een hockeyvereniging moest komen. HVM
is toen opgericht op 23 juni 1977.
De eerste 2 seizoenen waren er nog
geen clubhuis en velden. Alle thuis-

Samen werken aan een gezond
en evenwichtig lichaam

grasveld met verlichting en in 2010
werd het tijd om het clubhuis aan
te passen. Het werd met heel veel
vrijwilligers uitgebreid, vernieuwd
en kregen we een hele mooie tribune. En dat zonder contributie verhoging. Inmiddels ligt er al een aantal
jaren een waterveld. En…: ons 2e

plus een eenmalige bedrag van 7,50
euro aan de bond. De wandelaars
worden dan ook gelinkt aan de Koninklijke Nederlandse Wandel Bond
(KNWB). Als u meer informatie
wenst gaat naar onze website www.
veenlopers.nl
Elke donderdagavond zal deze wandelgroep van start gaan en de tijden zijn van 19.30 - 20.45 uur. Deze
trainingen zullen onder leiding van
de gecertificeerde trainer Carla van
Nieuwkerk plaats vinden.
De eerste trainingen
Op donderdagavond 22 augustus
19.30 - 20.45 uur, startlocatie is Ontspanningweg 1 (Optisport /zwembad) te Mijdrecht. De kosten bedragen 16,00 euro per deelnemer voor
de clinic.
Enthousiast?
Aanmelden kan via de Veenlopers
website www.veenlopers.nl, kijk onder Clinic Sportief Wandelen en vul
het formulier in.
veld zal binnenkort ook een (semi)
waterveld worden.
Glossy
Er is een fantastisch mooie glossy
Lustrumblad gemaakt (bijna 50 pagina’s). Alle teams zijn creatief geweest en hebben een stukje gemaakt (met leuke foto’s) waarin ze
uitleggen waarom ze bij HVM spelen en dat ze nog lang lid willen blijven.
Afgelopen zaterdag (24 juni) werd
dit lustrum gestart met een supergezellig familietoernooi. Gelukkig is het de hele dag droog gebleven. Ouders en kinderen waren special uitgedost en speelden gezellige
wedstrijden tegen andere teams.
De winnaar werd het team, dat de
leukste kleding had en het meest
enthousiast was. Daarna werd het
lustrum officieel geopend door onze burgermeester Divendal. Natuurlijk werden ook alle kampioenen
door een erehaag geëerd. Er waren een aantal activiteiten, waaronder een modeshow, springkussen,
knotshockeyveld en een waterglijbaan. Tussen 15.00-17.00 uur werd
er ook een clinic gegeven voor de
jeugd door 2 hoofdklasse spelers.
Op ons oefenveld is een kleine versie van de culinaire venen opgezeten. En dat met een goede DJ. Het
feest kon beginnen. Al met al een
zeer geslaagde en gezellige dag. Op
naar het volgende lustrum.

Examenkandidaten
muziekvereniging KnA
Afgelopen zaterdag vonden de jaarlijkse examens plaats van de Muziekorganisatie Noord-Holland en
Utrecht in het gebouw van de Hint
in Wilnis. Ook Muziekvereniging
KnA had een aantal kandidaten:
Mylène Kaandorp en Jelle Taanman.
Jelle, 9 jaar, was een van de jongste kandidaten, hij deed A examen
op trompet en behaalde allemaal
cijfers tussen de 7,5 en de 8. Mylène, ook op trompet, deed C examen,
ook op trompet en behaalde mooie
punten en zelfs een 9 voor haar theorie. Jelle speelt al een tijdje mee
in het leerlingenorkest van KnA en
Mylène speelt al weer heel wat jaren mee in het KnA Orkest.
De muziekvereniging timmert hard
aan de weg. Er worden veel initiatieven genomen om het leren bespelen van een muziekinstrument onder de aandacht te brengen bij jong
en oud. Een voorbeeld daarvan zijn
de projecten op de basisscholen. De
leerlingen van groep 6 krijgen dan
gedurende 3 maanden les op een

muziekinstrument en het project
wordt afgesloten met een echt concert samen met het KnA Orkest.
Aan de andere kant biedt KnA de
Middelbare Muziek Meesters; muzikanten van middelbare leeftijd (tussen de 40 en 65 jaar) die de mogelijkheid krijgen om voor een proefperiode van 6 maanden lid te worden van KnA. In die tijd krijgen ze
wekelijks les op een instrument
naar keuze. Na afloop van de periode van 6 maanden sluiten we af
met een concert wat door alle leerlingen wordt gegeven (oud en jong),
samen met het KnA Orkest. Op die
manier kunnen ze met beperkte ervaring toch ondervinden hoe het is
om in een orkest te spelen en of ze
het bespelen van een instrument
voldoende leuk vinden om daar
mee door te gaan. In september
start er weer een ‘Middelbare Muziek Meesters’.
Meer info of inschrijven? Neem
contact op met kna.secretariaat@
gmail.com

Klaverjasnomaden
Er werd weer op donderdag 22 juni
een klaverjasavond gehouden in de
Schutse waaraan door 40 liefhebbers werd deelgenomen. De eerste
plaats was voor Gaby Abdesellam,
zijn totaalscore bedroeg 7201 punten. Met een verschil van bijna 100
punten volgde Jo Smit op de tweede plaats met 7109 punten en ook
met een verschil van bijna 100 punten op de derde plaats kwam Ria
Smit met 7012 punten Het laagste
aantal punten, en dus de poedelprijs, was deze keer voor Gonnie de
Kuiper. Haar punten totaal bedroeg
4287 punten. De marsenprijzen, bestaande uit een fles overheerlijke

wijn, gingen deze avond naar Egbert Verkerk, Corrie van Bemmelen,
Dora v.d. Steen, Thomas Verkerk, Tinus Smit en Joke Veenhof. De fraaie
door DUOplant verzorgde boeketten bloemen in deze categorie werden gewonnen door Riet de Beer,
Joke Rietbroek, Ria Smit en Willy v.d.
Hilst. De cadeaubonnen, eveneens
te besteden bij DUOplant, kwamen
deze avond als marsenprijs in het
bezit van Herman de Jong en Richard v.d. Bergh. De eerstvolgende
klaverjasavond vindt plaats op donderdag 29 juni in de Schutse aan de
Merodelaan 1 te Uithoorn. Aanvang
20.00 uur.
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Finzie Amstelveen bedient de consument
met voordelig no-nonsense financieel advies
Amstelveen is een nieuw financieel adviseur rijker. Finzie opent zijn
deuren voor klanten die financieel
advies op een heldere, voordelige
en vooral slimme manier willen krijgen. Zij worden op hun wenken bediend door Jeroen Pijnaker. Onder
de vlag van landelijke speler Finzie
kunnen klanten al voor 1.399,- euro
een hypotheek afsluiten. Bovendien
kunnen zij ook nog flink besparen
op hun verzekeringen. Ook mensen
kunnen uiteraard bij Finzie Amstelveen terecht. En het mooie is dat zij
daarvoor zelfs hun woonplaats niet
hoeven te verlaten. Jeroen Pijnaker
staat je ook te woord per webcam of
op een locatie naar jouw keus. Dus
ook bij jou thuis.
Best Uit Garantie, de slimme
dienst waarmee je geld verdient
De financieel coaches van Finzie
doen alles om te besparen op het
gebied van hypotheken en verzekeringen. De nieuwe speler in de advieswereld is online gemakkelijk beschikbaar. Met de handige financiële app past Finzie prima in de broekzak. Finzie scant alle hypotheken en

verzekeringen en geeft maandelijks
advies over waar de consument het
voordeligst uit kan zijn. Vervolgens
is switchen van verzekering met één
druk op de knop geregeld. Valt er te
besparen op de hypotheek, dan is
er persoonlijk contact. Met de Best
Uit Garantie van Finzie kan je gemiddeld zo’n 200,- euro per jaar verdienen en het op orde houden van
geldzaken is simpeler dan ooit.
Dure kantoorpanden? Finzie doet
het nét even anders
Finzie besteedt geen geld aan dure kantoren op toplocaties. Voor advies heb je genoeg aan een gezellige ruimte in een reeds bestaand
pand. Finzie Amstelveen is bijvoorbeeld te vinden op de Startbaan 6 in
Amstelveen.
Nog steeds is de financiële branche
stevig aan verandering toe. Want
hun klanten zijn veranderd. Veel van
onze aankopen doen we inmiddels
online. We bestellen net zo makkelijk een paar schoenen bij Zalando
als een taxi via Uber. Voor financiele zaken zijn we echter nog steeds
grotendeels aangewezen op traditionele partijen.

Jeroen Pijnaker van Finzie brengt
daar als onafhankelijk financieel
coach verandering in. Finzie Amstelveen is heel dichtbij. Klanten
kunnen terecht op de Startbaan,
maar net zo makkelijk een afspraak
op locatie maken, zoals een terras,
of natuurlijk gewoon thuis.
En door zo te werken zijn er al heel
veel kostbare gewoonten overboord
gezet. Dit scheelt serieus in de kosten - en dat is te merken. Een hypotheek afsluiten kost bij traditionele hypotheekadviseurs al gauw zo’n
2.750,- euro. Bij Finzie ben je al voor
1.399,- euro klaar.
Sowieso in jouw belang
Oprichter Paul van der Meijs over
Finzie: “De wereld verandert radicaal. Er is een grote groep consumenten die geen hotels meer boekt,
maar een slaapplek vindt via Airbnb.
Of ze bestellen hun eten bij Hello
Fresh. De consument van nu is kritisch, en verwacht het grootste gemak. Met Finzie maken we het afsluiten van een hypotheek en het
switchen tussen verzekeringen toegankelijker en voordeliger dan ooit

Afvallen in groepsverband bij gewichtsconsulentenpraktijk Slimness
was weer een succes! Hier zijn de
winnaars Ageeth uit Waverveen en
José uit Aalsmeer weer het levende
bewijs van. Ageeth verloor 12,5 kilo
en José 13,3 kilo tijdens de cursus
van 10 weken.
De meeste resultaten van de groepen met de voor en na foto staan
op de website. Woensdag 20 september 2017 starten er weer nieuvoor ze. Wat we ook doen, het is sowieso in het belang van onze klant.”
Over Finzie Amstelveen
Jeroen Pijnaker van Finzie Amstelveen timmert al 14 jaar aan de weg
als financieel adviseur. Aanvankelijk in loondienst, maar nu als onafhankelijk adviseur met een eigen
kantoor. En met speler Finzie achter zich, weet hij zich gesteund door
veel expertise en know-how. Daardoor kan Jeroen zich puur richten
op de behoeften van de moderne
klant. Vanaf 1 juni 2017 kun je bij
Finzie Amstelveen terecht voor onafhankelijk, voordelig én slim financieel advies. Jeroen Pijnaker is te
bereiken op telefoonnummer 06-11
39 63 00 of via Finzie.nl.

Nieuw Geldwisselkantoor
in Uithoorn
Uithoorn is een nieuw geldwisselkantoor rijker. Geldwisselkantoor,
een dienst van familiebedrijf Goudwisselkantoor, is met bijna zeventig
locaties het grootste valutawisselkantoor van Nederland.
Geldwisselkantoor wil het wisselen van buitenlandse valuta in Uithoorn weer uitgebreid toegankelijk
maken. Eind 2016 verkreeg de organisatie de officiële wisselvergunning
van De Nederlandsche Bank. Na
een zorgvuldige voorbereiding zijn
de wisselactiviteiten nu officieel gestart. Met de komst van de euro zijn
de mogelijkheden voor het wisselen
van buitenlandse valuta sterk afgenomen. Veel banken en wisselinstellingen hebben hun wisselactiviteiten beëindigd of aanzienlijk teruggebracht. Geldwisselkantoor keert
het tij door valuta wisselen weer lokaal mogelijk te maken. Vanaf heden kunnen bijna alle soorten buitenlands geld ingewisseld worden
bij Geldwisselkantoor Uithoorn. Mobiel kantoor Uithoorn is iedere zaterdag aanwezig op locatie Prinses
Irenelaan.
Ook munten
Voor het wisselen van geld kan
men altijd zonder afspraak terecht
bij Geldwisselkantoor Uithoorn. Ze
accepteren niet alleen bankbiljetten maar wisselen ook buitenlandse munten in. Zelfs veel munten en
biljetten die geen wettig betaalmiddel meer zijn kunnen worden omgewisseld. Dat geldt ook voor oude

Nederlandse bankbiljetten. Dit biedt
mensen de mogelijkheid om hun
potje ‘opgespaard geld’ in te wisselen. Vanaf eind dit jaar zijn bij Geldwisselkantoor ook de gangbare valuta zoals de Amerikaanse Dollar,
Britse Pond en Zwitserse Frank bij
Geldwisselkantoor uit voorraad verkrijgbaar.
Privacy
Geldwisselkantoor vindt de privacy en veiligheid van klanten belangrijk. Daarom wordt er geen geld gewisseld aan een loket, maar in een
aparte en discrete ruimte waar de
klant zelf bij aanwezig is.
Wisseltransacties worden contant
uitbetaald.
Nederlands familiebedrijf
Geldwisselkantoor is een onderdeel
van Goudwisselkantoor, een Nederlands familiebedrijf met ruim dertig
jaar ervaring in munten, bankbiljetten, edelmetalen, sieraden en meer
(verzamel)objecten.
Goudwisselkantoor maakt deel uit
van De Ruiter Groep uit Klaaswaal,
onder de rook van Rotterdam.

Wereldkeuken kweekt
graag wederzijds begrip
Tijdens de Ramadan periode heeft
Videt in samenwerking met Kickboksschool Team Champ en de Wereldkeuken, verschillende activiteiten georganiseerd voor jong en oud.
Doel hiervan was wederzijds begrip
creëren. Elnur Gadimov, eigenaar
van Team Champ, heeft wekelijks
5 kickbokslessen gegeven waarbij alle leeftijdsgroepen in de buurt
mochten aansluiten. Van deze mogelijkheid is dan ook gretig gebruik
gemaakt. Daarnaast opende Videt
één keer per week haar deuren in
de late avonduren. Een grote groep
van circa 20 jongeren kwamen samen om te gamen, tafelvoetballen,
tafeltennissen e.d. Ook hier is veel
gebruik van gemaakt. De jongeren
waardeerden erg dat er een plek
was waar zij konden samenkomen
en zich welkom voelde.
Maaltijd
Op 21 juni werd er een iftar maaltijd georganiseerd door De Wereldkeuken en Videt. Iftar is de maaltijd
die moslims gedurende de vastenmaand Ramadan direct na zonsondergang nuttigen. Doel hiervan is
om van elkaar te leren en gezamenlijk te genieten van deze gezellige
traditie. De Ramadan is een maand
waarin delen, vreugde en solidariteit
centraal staan. Tijdens de iftar hebben 50 bezoekers kennis laten maken met deze gebruiken. Mooi om
te zien was het ontstaan van gesprekken tussen moslims en Nederlanders jong en oud. Wij willen de
Goudreinet bedanken voor de sponsoring van groente en fruit en alle vrijwilligers bedanken voor hun
inzet en het bereiden van heerlijke traditionele iftar gerechten. De-

Jazz benefietconcert
Aanstaande zondag zal er in Partycentrum Colijn een benefietconcert worden georganiseerd voor de
stichting 100% Judith. 100% Judith
is een fonds voor de behandeling
van de held in dit verhaal: de 8-jarige Judith Lenting. Zij heeft neuroblastoom, een gemene en agressieve vorm van kinderkanker. Na
een jaar van behandelingen was er
goed nieuws en was ze schoon. Om
de kans te verkleinen dat de kanker
terugkwam heeft Judith als eerste
neuroblastoom patiëntje een zware immunotherapie in het Prinses
Maxima centrum gevolgd. Een ware primeur! Vroeger moesten kinderen hiervoor namelijk naar Amerika. Dit is Judith bespaard gebleven
maar helaas is de kanker ondanks
de immunotherapie nu toch terug gekomen. Momenteel wordt ze
daarvoor behandeld en zijn er weer
7 zware maanden met chemo’s en
bestralingen aangebroken. De kans
is aanwezig dat ze voor toekomstige behandeling naar het buitenland
moet, dit is duur en wordt niet vergoed. Hiernaast zijn er veel bijkomende kosten.
De opbrengst van dit concert komt

voor 100% ten goede aan de stichting. De artiesten en bands treden
belangeloos op en er zijn geen kosten voor de locatie, promotie en organisatie. Het wordt een heerlijke muzikale middag met live muziek voor jong en oud! De volgende
bands doen mee deze middag: The
Jazz Kids Amsterdam, Fort Night
Swing Big Band en de Pete Bog’s
BigBand. Daarnaast zijn er verschillende activiteiten voor de kinderen: zij kunnen zich laten schminken en er is een grabbelton. Voor de
volwassenen natuurlijk een relaxed
middagje met live muziek onder het
genot van een drankje en een hapje. De kaarten kosten 10,- euro per
persoon en er is een gezinskaart
voor 25,- euro (twee ouders en max.
3 kinderen). De kaarten kunnen
worden aangeschaft bij The Readshop in Zijdelwaard en bij Kaas en
Zo op het Amstelplein. Er zijn ook
kaarten aan de deur verkrijgbaar,
dan geldt een toeslag van 2,50 euro per kaart. De zaal gaat om 14.00
uur open en om 14.30 uur begint het
concert. Het zal rond 18.00 uur afgelopen zijn. Adres: Partycentrum
Colijn, Industrieweg 20, Uithoorn.

ze avond hebben de bezoekers een
vrijwillige bijdrage kunnen leveren
wat volledig geschonken wordt aan
de Voedselbank, dit is opgelopen tot
een mooi bedrag van 150,- euro. Op
donderdag 29 juni willen we deze
geslaagde periode feestelijk afsluiten. Dit vindt plaats in het gebouw
van Videt op Arthur van Schendellaan 57 in Uithoorn. Iedereen is welkom vanaf 17.00 uur en er wordt natuurlijk gezorgd voor leuke activiteiten en bezigheden voor jong en oud,
waaronder een rapworkshop en lekker eten.

Inzamelactie Voedselbank
bij AH Jos van den Berg
Aankomende zaterdag 1 juli gaat
Voedselbank Uithoorn-De Kwakel
weer van start met de volgende inzamelingsactie voor levensmiddelen, ditmaal in samenwerking met
Albert Heijn Jos van den Berg op
het Amstelplein. De hele dag van
09.00 uur tot 17.00 uur staan zij met
een team enthousiaste vrijwilligers
levensmiddelen in te zamelen voor
de cliënten van de Voedselbank. In
de supermarkt is een speciale locatie waar deze producten aanwezig
zijn. Vrijwilligers reiken boodschappenlijstjes uit waaruit klanten van
Albert Heijn producten kunnen kiezen om te doneren die op het productenplein opgesteld staan en die
zij in de goederenkraam buiten de
winkel kunnen inleveren. Deze locatie is duidelijk aangegeven met een
groot spandoek.
Het concept van deze super-

we groepen. De 1e groep start om
19.00 uur en de 2e om 20.30 uur. Er
zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. Wil je meer informatie?
Dat kan via de website www.slimness.nl ga naar afvallen in groepsverband. Opgeven? Vul het registratieformulier in of bel 0297-765027
en vraag eventueel een vrijblijvende
intake aan of kom zaterdag 16 september tussen 10.00 uur en 14.00
uur naar de open dag.

marktacties is inmiddels bij vele inwoners van Uithoorn en De Kwakel bekend en wordt door veel klanten zeer positief gewaardeerd. Met
de ingezamelde producten kan de
voedselbank 56 huishoudens in Uithoorn en De Kwakel ondersteunen
die dit tijdelijk nodig hebben.
Tevens kunnen weer DE punten ingeleverd worden bij de goederenkraam buiten de winkel. Er staat ook
een collectebus. Het geld zal volledig ten goede komen aan de Voedselbank. De Voedselbank UithoornDe Kwakel is dringend op zoek naar
vrijwilligers voor de supermarktactie aanstaande zaterdag bij AH Jos
van den Berg voor het dagdeel:
14.30 en 17.00 uur. Aanmelden kan
nog steeds. Tevens zoekt de Voedselbank een gastvrouw voor de intake. Voor meer informatie: vrijwilliger@voedselbankuithoorn.nl

Leerlingen de Schakel
vragen hartenwensen
Varen op de plassen, pannenkoeken
eten in een restaurant, een rondreis maken door Indonesië, een helikoptervlucht maken boven Schiphol; dat waren enkele hartenwensen
van de bewoners van Zorgcentrum
Zuiderhof in Vinkeveen. In het kader
van de actie Zomerhartenwensen,
gingen de leerlingen van groep 6 en
7 van basisschool de Schakel op 22
juli met lijm, potloden en scharen op
weg naar Zuiderhof. Daar spraken
en knutselden de bewoners met de
leerlingen over hun hartenwensen.
De actie is een initiatief van de Riki Stichting. Gedurende de zomermaanden, waarin veel ouderen zich
eenzamer voelen, vervult de stich-

ting hartenwensen van ouderen.
De wensen van de bewoners werden allemaal op een aparte poster
geschreven, die door de leerlingen
samen met de bewoners is versierd.
Niet alleen het geknutselde resultaat was prachtig, ook de ontmoeting tussen jong en oud was waardevol! Zowel de kinderen als de bewoners van Zuiderhof waren enthousiast en genoten van de ochtend. Na al het harde werken op deze warme dag werden de kinderen
en bewoners nog getrakteerd op
een heerlijk ijsje. De komende periode worden er door Zuiderhof tien
hartenwensen uitgekozen die in
vervulling worden gebracht.

JDRF ontvangt donatie van
klanten Deen supermarkt
Via een statiegeldbonnen actie werd
maar liefst 299,55 euro bijeen gebracht voor onderzoek type 1 diabetes (ook wel jeugddiabetes genoemd). Type 1 diabetes is een auto immuun ziekte die ontstaat doordat het afweersysteem insuline producerende lichaamscellen beschadigd en vernietigd. Hierdoor kan de
alvleesklier het levensnoodzakelijke hormoon insuline niet meer zelf
produceren. Type-1 diabetes wordt
veelal op zeer jonge leeftijd gediagnosticeerd. Deze variant van diabetes is dus volledig anders dan
de vorm type-2 diabetes die deels
te wijten valt aan onze westerse levensstijl (voeding en te weinig bewegen), ouderdom (organen nemen in kwaliteit af) en genetisch
bepaald.
Kenmerkend voorafgaand de behandeling van type-1 diabetes is; algehele malaise, vermoeidheid, extreme dorst, veel plassen, wazig zien
en gewichtsverlies. Als niet tijdig
wordt ingegrepen dan kan de patiënt in coma raken. Na de diagnose
wordt direct gestart met het extern
toedienen van insuline via injecties
of pomptherapie. Dit vergt een 24/7
management van patiënt, ouders en
naasten. Denk alleen maar aan circa
2000 keer per jaar via een vingerprik
een bloedsuikermeting verrichten,
voor het eten je koolhydraten tellen, rekening houden met sportieve inspanningen! Met deze informatie is een basis voor een juiste regu-

latie mogelijk. Helaas zijn er factoren (stress, pubertijd, hormonen, infecties, andere ziektes) die zich niet
eenvoudig laten berekenen! Ouders
en naasten van jonge T1D patiënten moeten continu alert zijn op een
te lage bloedsuikerwaarde welke tot
een ernstige coma kan leiden.
Wie is JDRF?
JDRF is de afkorting van: Juvenile
Diabetes Research Foundation en
heeft als taak het initiëren, financieren en stimuleren van onderzoek
voor het behandelen, genezen en
voorkomen van Type 1 Diabetes. Dit
is mogelijk met hulp van sponsors
en donateurs en ondernemers zoals
in dit geval Deen supermarkten die
ons faciliteren.
Onderzoeksresultaten?
Hoewel er nog geen oplossing is gevonden voor de definitieve genezing
zijn de ontwikkelingen enorm en
zeer hoopgevend zonder een tijdpad te kunnen benoemen. Op onze site www.jdrf.nl leest u uitgebreid over onderzoeksresultaten die
de kwaliteit van leven hebben verbeterd. Ook tijdens landelijke informatie avonden voor type-1 diabeten, wordt hier uitgebreid aandacht
aan geschonken.
JDRF is alle betrokken (Klanten,
bedrijfsleiding Deen, MULTIMATE sponsor van zuilen en de media)
dankbaar voor hun hulp in de strijd
tegen type-1 diabetes!
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Taptoe van hoog niveau!
Op zaterdagmiddag 24 juni vond de 32ste Taptoe Mijdrecht plaats. Dankzij
de inzet van vele vrijwilligers, de samenwerking met Stichting Combinatie Van Korpsen en de financiële steuntjes in de rug van het bedrijfsleven,
Stichting Ronde Venen Fonds en de gemeente was de taptoe ook dit jaar
weer gratis toegankelijk en kon VIOS een gevarieerd programma van uitzonderlijk hoog niveau voorschotelen. Hoewel de zomer deze dag even vrijaf nam van de afgelopen veertien dagen, bleef het op een enkel spettertje
na droog en was de temperatuur aangenaam. Kortom, best goed weer voor
zowel de deelnemers als het talrijk opgekomen publiek.
VERTREK
Om kwart over één vertrokken de deelnemende bands bij clubgebouw
De Notenkraker van gastheer VIOS. Deze straatparade voerde via diverse
straten naar het taptoeterrein in het dorpscentrum van Mijdrecht. Daar was
om half twee het voorprogramma al begonnen met een gezellig optreden
van dweilorkest DORST. Daartoe voorgegaan door DORST trombonist Gerrit
van Vliet werd uit volle borst meegezongen met de diverse nummers. Toen
DORST na een klein half uur de aftocht blies, zat de stemming er bij de aanwezigen goed in en ging men eens goed voor het hoofdprogramma zitten.

DRUMFANFARE
Op 17 juni was VIOS nog te gast op haar taptoe en nu was zij hier, Drumfanfare TTH uit Hazerswoude met haar nieuwe show “To the Stars and Beyond”. TTH marcheerde “de ruimte” in met de mars “For Country”. Zij verbeeldde vervolgens de explosie van een zogenaamde supernova. Vandaaruit zweefden de muzikanten naar hun startpositie van de show. Gelanceerd
met muziek uit de film “A Space Oddyssee”, vlogen ze in het “Starship van
Nicky Minaazj” rechtstreeks naar de maan en schoten ze langs Venus en
“Bruno Mars”. Onderweg nog een battle met heuse lichtzwaarden en een
drumsolo van buitenaards formaat om vervolgens helemaal naar het sterrenbeeld Aquarius te vliegen. Uiteindelijk kwamen de astronauten onder
leiding van vluchtleider René van Haaren via een zwart gat weer veilig terug op moeder aarde. Een hele vermakelijke en goed uitgevoerde show. Van
ons krijgen ze 5 sterren.
EXCELSIOR
Als laatste band Showkorps Excelsior uit Delft met “Live Your Life”. Onder
leiding van tambour-maître Gerard Hoogenraad, verbeeldde de band de
loop van het menselijk leven. Van de geboorte via de veilige tijd onder de
ouderlijke vleugels, school, puberen, verliefdheid, trouwen, hard werken, de
midlife crisis waarin je je afvraagt wat jij ertoe doet en de VUT naar het tevreden en met trots achteromkijken naar het leven dat je geleid hebt.

OVERLOPEN
Op muziek van VIOS presenteerde de deelnemende korpsen en groepen
zich door het met 4 leden zogenoemd “overlopen” van het taptoe terrein.
Het welkomst woord door ladyspeaker Ineke Spraakman gaf het eerste
korps, ViJoS Showband uit Bussum, de gelegenheid zich bij de toegang op
te stellen. Na de introductie door Ineke barstte het spektakel los.
ViJoS bestaat uit een groep enthousiaste muzikanten in de leeftijd van 15
tot 60 jaar. Het valt niet mee een show te schrijven voor een dergelijk qua
leeftijd gemêleerd gezelschap. Maar het is ViJoS goed gelukt met voor elk
wat wils in hun show met de toepasselijk titel “Generations”. Van het statige
“Arnhem” tot het hippe “Hey Brother”. Ook de “Blues Brothers” kwamen
langs en de show eindigde met het prachtige “Malagueña”. Een opvallende rol was weggelegd voor één van de muzikanten die als een echte Armin van Buren recalcitrant een deel van de show voor zich opeiste, maar
uiteindelijk door tambour-maître Elise Meeuwissen tot de orde werd geroepen. Een leuke en frisse show, die terecht de handen van het publiek op
elkaar bracht.

Als tweede korps trad Show- & Marchingband Haaglanden uit Pijnacker op
met zijn “Screenshots” show. De nummers die voor het voetlicht gebracht
werden hadden allen van doen met films en tv series. Een waar feest van
herkenning met nummers als “Pirates of the Caribbean”, “Annie”, “Frozen”,
“Swiebertje” en “Rocky”. Tambour-maître Yuri Droog leidde het geheel in
goede banen.

Een degelijk uitgevoerde show, met populaire aan de verschillende levensfasen gerelateerde evergreens. Zeker de moeite van het bekijken en beluisteren waard en als zodanig ook met een warm applaus door het publiek gewaardeerd. Tussen de diverse shows traden de verschillende groepen van
TwirlPower en het VIOS Opleidingsorkest op.

De jongelingen marcheerde onder leiding van dirigente Maddy Kuijlenburg
het terrein op. Acht leden hebben onlangs examen gedaan, waarbij ze allen
geslaagd zijn. Dit zou het zelfvertrouwen toch goed gedaan moeten hebben,
maar het wachten had de zenuwen kennelijk (geen) goed gedaan en de
muzikantjes waren duidelijk onder de indruk van zoveel publiek. Maar naar
mate het optreden vorderde verdween de spanning en werd er een puik
stukje muziek gebracht. Een verdiend applaus viel hen dan ook ten deel.

JUVENILES
De Juveniles, zoals de jongste TwirlPower girls worden genoemd, brachten
een speciaal voor de taptoe ingestudeerde Pompon show. Dit omdat de bestrating van het taptoeterrein niet geschikt is om hun wedstrijdshow op uit
te voeren. Een hele leuke show waar het plezier van afstraalde. Later in het
programma traden ze nog een keer samen met de groten van TwirlPower op. En dan staat daar toch opeens weer een hele leuke en enthousiaste
groep twirlsters! De grote meiden van TwirlPower brachten ook een aangepaste show waarin zeer moeilijke twirl-technieken zijn verwerkt. Alsof het
de gewoonste zaak van de wereld is, zo werd er op los geshowd in de nieuwe professioneel ogende twirloutfit.
DUO
Het duo Sanne van der Kroef en Melissa Blom brachten hun spinnen
wedstrijdshow en namen daarbij op deze ondergrond de nodige risico’s.
Een ragfijne en zeer expressieve show waar de gedrevenheid van beide
dames van afspatte. Een show waarmee de dames in het wedstrijdcircuit
al de nodige plaatsingspunten voor het NK in de wacht hebben gesleept.
Halverwege het programma was er een prominente plek voor het VIOS
Opleidingsorkest ingeruimd.

VIOS
Vervolgens was het aan gastheer Show- & Marchingband VIOS om het
publiek op de spreekwoordelijke banken te krijgen. De show “Past & Present” is het afgelopen jaar naar een nog hoger niveau ontwikkelt. Alleraardigst is het “Douwe Bob” momentje tijdens het van “Imagine Dragons” bekende “Radioactive”. Zowel de muziek als het show technische deel maakten indruk wat na afloop van de show, nadat een lang applaus was uitgestorven, onderschreven werd met een uit het publiek luidkeels: “Zo doen
we dat… in Mijdrecht”. Verrassend was nog de afmars waarbij het korps
onder leiding van tambour-maître John Mayenburg plotseling naar het front
draaide om met het publiek uit volle borst het “Laat me” van Ramses Shaffy
te zingen. Een onvervalst kippenvel momentje.

OPMARS
Om klokslag vier uur werd de taptoe na opmars van alle korpsen en groepen in finale zin afgesloten met de uitreiking van de oorkondes, het gezamenlijk spelen van het koraal “Blijf bij mij heer” gevolgd door het signaal
“Taptoe Infanterie” door VIOS trompettist Max van Vliet en het “Wilhelmus”.
Daarna verlieten de deelnemers om beurten en op eigen muziek het taptoe terrein en kwam er een einde aan bijna 3 uur topentertainment op het
Raadhuisplein. Op naar volgend jaar, de 33ste editie.
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Sportverenigingen in zwaar
weer door bezuinigingen
Bestaat SV Legmeervogels nog in 2019 of gaat de stekker er uit?

Vervolg van de voorpagina.
Iemand die zich daar erg ongerust
over maakt was de heer Paul Legez, bestuurslid van SV Legmeervogels. Hij verwoordde dat met een
spreekbeurt tijdens de vergadering.
Hij wees daarbij enerzijds vreugdevol op het jeugdsportfonds waarin
de gemeente geld beschikbaar stelt
om (meer) kinderen te laten sporten, terwijl anderzijds jammer genoeg bezuinigd gaat worden op de
sportvoorzieningen. Dat heeft de
nodige consequenties voor de sporters. Legez wees erop dat in de gemeente Uithoorn per inwoner 51,euro wordt bijdragen aan sportvoorzieningen. Dat is gemiddeld minder
dan bij de meeste andere gemeenten in Nederland. Als de bezuinigingen worden doorgevoerd verwacht
hij dat er door de gemeente per inwoner nog minder zal worden uitgegeven aan sportvoorzieningen. Hij
predikte verder voor eigen parochie,
want wat betekent deze bezuinigingsslag voor SV Legmeersvogels?
Een gegeven wat overigens wel als
een mooi voorbeeld kan worden gezien. “De vereniging krijgt jaarlijks
door de gemeente 35.000,- euro aan
onderhoudskosten vergoed,” stak
Legez van wal. “De afspraak is dat
dit gefaseerd afgebouwd zal worden met maximaal 40 procent per
jaar. Dat houdt in dat de kosten voor
ons hiervoor jaarlijks stijgen met ca.
14.000,- euro. Verder is afgesproken
dat een derde van de renovatiekosten niet meer zal worden vergoed
en wat houdt dit dan in? Hij wees
in zijn betoog op de renovatie van
4 kunstgrasvelden, 2 natuurgras-

velden en een handbalvoorziening.
Bij elkaar kost dat 9 ton (waarvan
200.000,- euro per kunstgrasveld).
Kunstgrasvelden gaan 10 jaar mee.
Twee ervan moeten in 2019 worden
gerenoveerd. Per jaar moet er in totaal voor alle velden 90.000,- euro
opzij gelegd worden. Daarvan komt
een derde voor rekening van de
vereniging. Er stond al 14.000,- euro aan onderhoudskosten die men
zelf moet ophoesten waardoor het
totaalbedrag aan extra kosten jaarlijks klimt naar 44.000,- euro,” zo rekende Legez de commissieleden en
het college voor. “Dat kan een vereniging als Legmeervogels jaarlijks
niet zomaar uitsparen op de begroting om dit te investeren.”
De stekker eruit?
Legez gaf aan dat, uitgaande van
de bezuiniging van 44.000,- euro, bij een aantal van ongeveer 950
voetballende leden dit een jaarlijkse
contributieverhoging van circa 50,euro p.p. zal betekenen. Veel leden
kunnen dat volgens hem niet betalen en hij ziet daardoor onherroepelijk ledenverlies. De overgebleven
leden moeten dan nóg meer betalen. Spreker voorziet dan een neerwaartse spiraal die geen recht doet
aan het voornemen om meer jongeren te laten sporten via een andere
constructie die ook (veel) geld kost.
Als de ledenvergadering mettertijd niet akkoord gaat met die contributieverhoging kan de vereniging
niet meer aan haar verplichtingen
voldoen en zal er ergens een stekker uitgetrokken moeten worden.
Hij noemde daarbij en passant de
naam van Andy Verstelle, vicevoor-

Trainen voor De Ronde
Venen Marathon
Vanaf dinsdag 22 augustus 2017
start er bij de Veenlopers een nieuwe serie van 13 trainingen in voorbereiding op de 1e Ronde Venen Marathon specifiek voor de gevorderde hardlopers. Deze marathon wordt
voor de eerste maal georganiseerd
en het voert langs de mooiste gebie-

den van de gemeente de Ronde Venen, zoals door natuurgebied Botshol en alle 8 kernen van de gemeente de Ronde Venen. Tevens kan worden deelgenomen aan een duo marathon die dus gelopen wordt door
twee atleten. De meer gevorderde
hardlopers worden tijdens de trainin-

zitter van KDO die voor zijn club in
soortgelijke bewoordingen had opgemerkt door te overwegen om in
dat geval op 2 januari 2019 de sleutel van het sportpark maar in te leveren en de gemeente het zelf maar
te laten uitzoeken wat te doen…
Kennelijk is er van hetzelfde laken
een pak bij KDO. Voor de renovatie
van de twee kunstgrasvelden heeft
Legmeervogels een voorstel gedaan
aan de gemeente. Daar kwam men
samen niet uit. Over twee jaar dienen die echter wel te worden gerenoveerd. Dat gaat 400.000 euro kosten waarvan een derde door de vereniging moet worden opgehoest.
“Dat gaat ten enen male niet lukken,” zo hield Legez de aanwezigen voor en hij was benieuwd hoe
het college en de raad hiermee omgaat. Als deze vorm van bezuiniging doorgaat achtte hij de kans
zeer groot dat halverwege volgend
jaar aan de KNVB moet worden gemeld dat SV Legmeervogels ter ziele
is als de huur van het sportpark per
1 januari 2019 door de gemeente zal
worden opgezegd.
Klaagzang
Enkele commissieleden haakten in
op het betoog. Fractievoorzitter Nick
Roosendaal (VVD) vond het ‘stoppen met sporten in Uithoorn’ een
oneigenlijk argument want hij hoorde alleen maar een klaagzang over
bezuinigingen, maar dat is bij alle
andere verenigingen ook doorgevoerd. Roosendaal begreep dat het
om grote bedragen gaat en vroeg
aan Legez of de vereniging in de begroting ook aan de kostenkant heeft
gekeken. Hij wees er tevens op dat
er aanzienlijk meer geld in dit soort
verenigingen wordt gestopt dan tien
jaar geleden en dat de sportverenigingen zelf de keuze hebben gemaakt om steeds meer met betaalde krachten te gaan werken. Hij zou
het in het kader van de discussie
wel helder vinden dat er ook intern
binnen de vereniging werd gekeken naar bijvoorbeeld wat de ambities zijn en hoeveel betaalde krachten men moet hebben om iets te realiseren en wat dat jaarlijks kost.
Roosendaal vond dat Legez het onderwerp in zijn betoog eenzijdig
had belicht om vervolgens te dreigen met stoppen. Dat vond hij voor
de discussie een slecht gegeven. Hij
wees de spreker er op dat het al een
paar jaar bekend is dat er noodzakelijke bezuinigingen aankomen en
had bij het betoog niet kunnen constateren dat de vereniging er tot nu
toe alles aan gedaan heeft om te
gen van de Veenlopers op dinsdag
avond voorbereid op de halve en de
hele marathon. Hierbij wordt er onder andere aandacht besteed aan
het verbeteren van de looptechniek
en snelheid en specifieke wedstrijdvoorbereiding. Door deze clinic van
13 weken te volgen, word je voorbereid voor het einddoel de Ronde Venen Marathon op 19 november.
De eerste trainingen
Op dinsdagavond 22 augustus
19.30-21.00 uur, start locatie is Ont-

kijken waar men zelf maatregelen
heeft genomen om bepaalde kosten
zoveel mogelijk op te kunnen vangen. Volgens Roosendaal is de gemeente best bereid om te kijken in
hoeverre men de verenigingen tegemoet kan komen in de vorm van
een samenwerking als het water
tot aan de lippen staat. “Het beeld
moet dus niet worden neergezet dat
wij de sport geen warm hart toedragen gelet op alle investeringen die
de gemeente voor ogen heeft, zoals in gymnastieklokalen en een
nieuwe sporthal. Ook investeren in
nieuwe kunstgrasvelden behoort
daartoe.” Aldus Roosendaal.
Inzichtelijk maken
Sjaak Verhaar (GB) kon zich geheel
vinden in de woorden van het vorige commissielid omdat ook hij het
alleen maar had gehoord over kosten en nergens over bijvoorbeeld de
winst die in de kantine wordt gemaakt. Hij wees er voorts op dat er
al heel verenigen veel hebben moeten inleveren en dat er niet aan te
ontkomen valt aan datgene wat nu
voorstaat. Paul Legez mocht nog
een keer in het geweer komen en
vertelde dat de omzet en winst van
de kantine transparant in het jaarverslag wordt aangegeven en ook
wat de vergoedingen zijn die aan
vrijwilligers worden betaald. Hij
wees er ook op dat de Legmeervogels in samenwerking met de gemeente de huidige verlichting gaat
vervangen door ledverlichting hetgeen een aanzienlijke besparing
op de kosten van het licht betekent.
Hetzelfde is doorgevoerd in de kantine en de kleedkamers. ”Wij zijn wel
degelijk zelf bezig te kijken waarop bezuinigd kan worden, zoals het
met andere verenigingen gezamenlijk inkopen van bepaalde producten en diensten waardoor die goedkoper kunnen.” aldus Legez. Roosendaal bleef erop hameren dat de
verenigingen zelf moeten tonen wat
zij kunnen bijdragen aan de bezuinigingen of dit kunnen compenseren met een vorm van ‘zelfredzaamheid’. Kortom, het inzichtelijk te maken zodat de raad kan zien wat er
allemaal gedaan is en wordt. Wellicht zijn er dan toch nog mogelijkheden dat de gemeente in uitzonderlijke gevallen kan bijspringen
waar dat nodig is. Dit idee werd omarmd door Jordy Keimes (CDA) en
Els Gasseling (PvdA). Zij wezen ook
op het meerjarenplan voor de clubs
wat het college heeft opgesteld en
wat dit inhoudt voor de verenigingen. Wethouder Ria Zijlstra (Sport)
gaf nog een toelichting op het bezuinigingstraject zoals dat besloten
is en dat men met elke vereniging
afzonderlijk een meerjarenplanning
wil gaan maken omdat de verschillen erg groot zijn. Wordt ongetwijfeld vervolgd, maar het onderwerp
staat niet op de agenda van de laatste raadsvergadering op donderdag
6 juli. Het schuift dus kennelijk door
tot na het zomerreces.
spanningweg 1 (Optisport /zwembad ) te Mijdrecht. De kosten bedragen 49,50 euro per deelnemer, dit
is inclusief gratis meetrainen bij de
Veenlopers tot 1 januari 2018. Bij het
pakket horen 13 begeleide trainingen op dinsdag avond en een uitgebreide trainingsprogramma.
Enthousiast?
Aanmelden kan via de Veenlopers
website www.veenlopers.nl, kijk onder Ronde Venen Marathon en vul
het formulier in.

Winkelcentrum
Zijdelwaard in
Italiaanse sfeer
Zaterdag 24 juni was een deel van Winkelcentrum Zijdelwaard in
Uithoorn in Italiaanse sferen gehuld. Italiaanse vlaggetjes, Italiaanse kleuren, Italiaanse muziek en Italiaanse proeverijen. Tussen 12.00
uur en 16.00 uur was het genieten. Er was een Espresso bar waar
je de overheerlijke professionele Barista kon proeven. Voor iedereen
was er een ambachtelijk bereid Italiaans ijsje, er waren pizza’s om te
proeven, kramen waar je Italiaanse producten kon kopen, kortom Italiaanse sfeer en gezelligheid in Winkelcentrum Zijdelwaard.

Legmeervogels onder de 17
Hoewel het seizoen allang afgelopen
is en de clubs zich richten op het
nieuwe seizoen, stond er voor LMV
Onder 17 op 25 juni nog een mooi
toetje op het programma. De zogenaamde Cup of Nations met als inzet een geheel verzorgde 3-daagse
trip voor het gehele team en begeleiding naar Warschau, alwaar een
toernooi plaatsvindt met de winnaars van de voorrondes in 8 Europese landen. Het toernooi vond
plaats op het geheel gerenoveerde
complex van Zeeburgia, met deelname van teams uit diverse klassen.
LMV startte het toernooi als underdog, tenslotte waren teams aanwezig uit 1e klasse en hoofdklasse. In
de eerste wedstrijd tegen de Zondag Onder 17 van de thuisvereniging startte LMV furieus. Met name
David was onhoudbaar op de rechterflank. Na een fraaie solo, legde hij
de bal terug op de inkomende Mika wiens eerste balcontact meteen
een doelpunt opleverde. LMV nam
wat gas terug maar bleef zorgvuldig
de aanval kiezen. Luuk verzorgde na
een kwartier een prachtige diepe
pass op Stan, die de bal op de borst
aannam en hard achter de keeper
volleerde. Vijf minuten later liet Argon-aanwinst Tim zijn grootste kwaliteit nog eens zien. Met een streep
van een crosspass over 40 meter bediende hij Benjamin, die Mika wederom voor het doel zette. Mika twijfelde niet en bezegelde de wedstrijd
met een keurige 3-0.
Robin Hood
In de tweede poulewedstrijd moest
LMV aantreden tegen Robin Hood,
Angstgegner uit de competitie. Hoewel Robin Hood niet anders kon dan
verdedigen tegen een op revanche
belust LMV, bleef de wedstrijd helaas op 0-0 hangen. Enig noemens-

waardig incident was de verbale
strijd langs de lijn tussen elftalbegeleider Wouter en een vrouwelijke
supporter van Robin Hood, ook deze strijd bleef onbeslist. Wedstrijd nr.
3 bleek een makkelijke opgave, Hercules Zaandam werd eenvoudig opzij gezet met 2-0. David bestrafte attent een foute uittrap van de Zaanse
keeper en Lucas bediende Tommie,
die zijn afscheidswedstrijd bekroonde met een hoogstandje. Kappen
met rechts en uithalen met links,
een mooie combinatie die hem wellicht in zijn volgende sportieve uitdaging als kickbokser zeker van pas
zal komen. De laatste poulewedstrijd
tegen Schoten was taai, maar werd
ook winnend afgesloten. Luuk wist
de toegekende penalty simpel te benutten, met als resultaat poulewinnaar!
Kruisfinale
De kruisfinale tegen de Atlas Welpen, een Limburgs team met Marokkaanse roots, bleek (al dan niet verzwakt door de Ramadan) een eenvoudige opgave. Eerst Mika, toen
Benjamin en uiteindelijk wederom
Mika bezorgden LMV met een 3-0
overwinning een plek in de finale.
Tegenstander Foresters Heiloo had
een eenvoudiger programma gehad
naar de finale en verscheen dan ook
duidelijk fitter aan de aftrap. LMV
had zijn krachten al grotendeels verspeeld, met als gevolg de ene na de
andere krampaanval. Masseur Marcel deed wat hij kon maar de krachten bleken te zijn weggevloeid. Foresters behaalde een verdiende 3-0
overwinning en daarmee de trip
naar Warschau. De verdienstelijke
tweede plaats leverde in ieder LMV
een mooie troostprijs op, het clubhuis zal deze zomer weer fraai in de
verf worden gezet .

Zomerdrive Bridgevereniging Mijdrecht
Het traditionele zomertoernooi is nu
halverwege. Drie spannende rondes zijn gespeeld en het is spannend aan het worden wie na de zevende ronde met de hoofdprijs naar
huis gaat.De opkomst is mede door
het warme weer redelijk te noemen.
De organisatie hoopt dat er tussentijds nog meer deelnemers inschuiven voor de laatste vier rondes.
Een tussenstand na 3 drie rondes
– op basis van deelname aan deze
drie rondes - is: (1) Marja Hartmann
en Joop Koeman 59,41%(2) Henk en
Greet Stolwijk 54,26% (3) Carla Euwe en Hans van der Linden 51,95%.

De stand per ronde is
als volgt tot nu toe:
Ronde 1: (1) Joop Koeman en Marja Hartmann 60,28%; (2) Dirk Coster en Bep Schumacher 57,29% (3)
Ineke Koek en Ellen van der Toorn
55,21%.
Ronde 2: (1) Marja Hartmann en
Joop Koeman 63,89%; Greet en
Henk Stolwijk 60,42%; (3) Ben Ockhuizen en Jaap Schutte 54,86%
Ronde 3: (1) John en Ineke van Diemen 74,17% (2) Alice Oosterling en
Barry van Reeven 70% (3) Chris van
der Wilt en Carla Steenhuis geertsema 60,75%.
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KDO Dance jeugd
geeft uitvoering
Vrijdag jl. juni heeft de jeugd van KDO
DAG Dance laten zien wat zij in huis
hadden! De drie groepen kinderen die
op vrijdagmiddag dansles krijgen van
Lisanne hadden allemaal 2 dansen ingestudeerd.
De kinderen uit de kleuterklassen
groep 1 en 2 mochten het spits afbijten. Ze waren gekleed in mooi gekleurde rokjes met een daarbij passende sombrero op hun hoofd!
Na deze groep waren de meiden van

groep 3 aan de beurt. Zij hadden een
heel mooie dans ingestudeerd op het
liedje: gympentic van kinderen voor
kinderen. Als laatste waren de kinderen van de groepen 4, 5 en 6 aan
de beurt. Zij waren gekleed in cowboy kleding en hadden een bijpassende dans.
Daarna mochten alle groepen nog een
mooie dans laten zien om af te sluiten
met een gezamenlijke dans! De sfeer
zat er goed in en het publiek klapte

enthousiast mee. Helaas gaat Lisanne
stoppen met lesgeven bij KDO DAG in
verband met haar drukke dansschema in de omliggende dorpen.
Vanaf volgend jaar zullen de groepen
op dinsdagmiddag bij Inge gaan dansen! Er is nog ruimte in de groepen; je
kunt altijd vrijblijvend een keer meedansen om zelf te ervaren hoe leuk
het is! Kijk voor meer informatie op de
website van kdo.nl/dance-aerobicsgym.

Succes voor de veteranen van UWTC
Zondag 25 juni stonden de UWTC
renners Leen Blom en Guus Zantingh aan de start van de 68+ wedstrijd in Gouda. Vanaf de start werd
er hard gekoerst mede omdat er een
leidersprijs was te verdienen. Nadat er diverse uitlooppogingen waren geweest sprong na 15 ronden
Piet Gruteke weg en even later sloot
Leen Blom bij hem aan.
Het peloton kwam nog dichtbij maar
niemand wilde het laatste gaatje
dicht rijden. De beide renners werkten goed samen en werden niet
meer ingelopen. De wedstrijd werd
gewonnen door Piet Gruteke uit Rotterdam en Leen Blom uit Uithoorn
behaalde weer een mooie 2e plaats.
Guus Zantingh uit Mijdrecht won de
spurt voor de 3e plaats en zo stonden beide renners weer op het podium. Leen Blom won ook de leidersprijs.

Nieuw Vennep
In Nieuw Vennep werd 25 juni de
tweede wedstrijd van de drieluik
van de Bataaf verreden. Bij de amateurs/sportklasse/junioren stonden
5 UWTC leden aan de start. Vanaf
de start ging het gelijk hard en na
ongeveer 15 minuten koers ging het
regenen en de ‘slingerbocht’ werd
hierdoor goed glad. Verschillende renners gingen op dat moment
dan ook uit koers, zij wilde geen risico lopen om onderuit te gaan. Niels
Ruijter en Bart de Veer konden zich
goed handhaven in de kopgroep.
Dennis, Vincent en Maarten moesten lossen en reden in groepjes verspreid over het parcours. Ongeveer halverwege koers werden de
renners die 1 of meerdere rondes
achterstand hadden uit koers gehaald. Met nog zo’n 3 rondes koers
te gaan had Bart de pech dat een

voorganger onderuit ging in één van
de bochten. Bart kon hem niet ontwijken en dook erover heen samen
met nog een andere renner. Ketting
eraf en goed geschaafd kon Bart de
EHBO-er overtuigen dat hij toch de
koers wilde uitrijden. De jury had
ondertussen besloten om de koers
een ronde in te korten ivm de valpartij en gaf de bel voor de laatste
ronde. In de wat chaotische eindsprint werd Niels 9e. Overige klasseringen: 30 Bart de Veer, 46 Vincent Derogee, 48 Maarten Postma,
50 Dennis Moolhuijsen.
Interclub jeugdwedstrijd
Woerden
Zondag reden er meerdere jeugdleden bij de interclub op Woerden. Als
eerste was de jongste jeugd weer
aan de beurt en ook Tom Derogee
deed weer mee. Tom reed weer keu-

Laatste kans Uithoornse golfers
Een golfbaan in een bos? Die zijn er
niet zoveel in Nederland. Laat staan
om de hoek. Maar op 4 juli is het
Amsterdamse Bos omgetoverd in
een heuse 18 holes golfbaan.
Met meteen al een afslag bovenop
de Hazenheuvel.
Een even onverwachte als overweldigende locatie met uitzicht op de
stad. Die dag staat de zevende edi-

tie van het Amsterdamse Bos Golftoernooi open voor golfers uit gemeenten rondom het bos. Ook Uithoornse golfers kunnen meedoen.
Opgeven kan nog tot en met aanstaande zaterdag 1 juli op www.amsterdamsebosgolf.nl
Goed doel
Met de deelname aan dit unieke

rig zijn rondjes en kon zelfs de eerste ronde bij de groep blijven. Tom
werd netjes 6e.
In categorie 5/6 starten Mike Derogee, Lars Hopman en Rens Grömmel. De wedstrijd ging over 17 ronden en na enkele ronden moesten er al diverse renners lossen.
Er waren diverse renners die probeerde weg te rijden ook Lars en
Mike probeerde het meerdere malen maar ze werden weer terug gehaald. Het eindigde dan ook in een
massasprint. Mike reed in de eindsprint naar de 2e plaats. Lars eindigde op de 8e plaats en Rens op
de 12e plaats. Rens heeft jaren aan
bmx gedaan bij UWTC en reed zeer
goed bij zijn debuut in een wielrenwedstrijd.
Bij de Nieuwelingen stonden de
UWTC leden Sven Buskermolen,
Danny Plasmeijer en Niels Kramer
aan de start. Vanaf de start was er
een groepje van drie weg van de organiserende vereniging WTC Woer-

den en Danny probeerde samen
met een andere renner nog bij te
komen.
Danny lag lang op de 5e plaats
maar werd uiteindelijk 6e. Niels
werd 8e en van Sven is de uitslag
niet bekend.
Ronde van Wilhelminapark
Zaterdag reed Tim de Vries uit Vin-

keveen een handbike wedstrijd in
Utrecht. In zijn rood, wit blauwe tenue wist hij ondanks de vieze regen naar de overwinning te rijden.
Tim behaalde afgelopen week twee
NK titels, namelijk in de wegwedstrijd en bij het tijdrijden. Volgende
week hebben onze handbikers Tim
de Vries en Jetze Plat een belangrijke Worldcup wedstrijd in Emmen.

sportevenement steunen de Uithoornse golfers een goed doel: de
Nederlandse Hersenbank.
Die verricht met de opbrengst van
het toernooi een speciaal onderzoek naar de verschillen tussen een
medische diagnose bij leven en het
beeld dat de hersenen na overlijden
tonen.
Met name bij de ziekte van Parkinson en dementie lijkt daar het nodige licht tussen te zitten en dat moet
in kaart worden gebracht.
Verrassingen
De organisatie ligt in handen van de
Rotary Club Aalsmeer-Uithoorn in
samenwerking met het Amsterdamse Bos. Deze serviceclub verzorgt al
jaren rondritten door het bos voor
senioren die slecht ter been zijn.
Daartoe zijn twee ‘Bosmobielen’
aangeschaft.
Het Amsterdamse Bos Golftoernooi
‘verwent’ zijn deelnemers onderweg
met smakelijke verrassingen bij een
aantal holes.
En met onder meer een culinair
zesgangen diner, een veiling van
prachtige aanbiedingen en een clinic voor mensen die ook wel ‘s een
slag willen slaan.
Na afloop wordt een cheque aangeboden aan de stichting De Nederlandse Hersenbank.

Youri Mayer winnaar TVM Open
Het Koop Lenstra TVM Open Toernooi heeft de afgelopen week voor
de nodige topprestaties gezorgd.
De eerste dagen steeg het kwik tot
bijna 30 graden en speelden deelnemers in de zinderende hitte hun
partijen.
Gedurende week daalde de temperatuur, maar steeg de spanning met
de finales in het vooruitzicht. De populaire bingo en de pubquiz zorg-

den naast de baan in de avond ook
voor het nodige fanatisme, maar
vooral gezelligheid! De nieuwe
hoofdsponsor Koop Lenstra Makelaars heeft met een verhuisdozenspektakel een helikoptervlucht als
waanzinnige hoofdprijs uitgereikt
en tijdens de loterij van de prijsuitreiking werd ook nog een tegoedbon voor gratis wake boarden/waterskiën verloot. Uiteraard waren de

finales op zondag de wedstrijden
waar iedereen naar had uitgekeken.
Vooral de wedstrijden in de hoogste
categorieën trokken veel bekijks.
De finale damesenkel werd overtuigend door Veerle Lemstra gewonnen met 6-3 6-0 tegen youngster
Bente van Vliet. Bij het herenenkelspel was Youri Mayer Jeroen Wichers met 6-3 6-4 de baas. Al met al
was het een zeer geslaagd toernooi.

28 juni 2017

• Nieuwe Meerbode

Feestelijke zomerafsluiting
Ondernemers Vereniging Uithoorn
Vorige week hebben de leden van de Ondernemersvereniging Uithoorn het eerste half jaar feestelijk afgesloten. De ontvangst was dit keer bij Brouwerij De Schans
waar we een sneak preview kregen van het (inmiddels
geopende) Proeflokaal van de Brouwerij. Onder het
genot van een vers getapt biertje en hapjes van Gert
Stronkhorst, kwamen de gesprekken al snel op gang.
Exact om half 5 vertrokken ze met een Amerikaanse
schoolbus naar Amsterdam, waar de spanning door files en wegomleidingen werd opgevoerd. Vervolgens een
pitstop bij Café de Pont voor een drankje, haring en oesters op het terras en toen met gierende banden met het
pontje naar Centraal Station om daar over de uitgelegde rode loper aan boord te stappen van de Amsterdam
Dinner Train. Onder het genot van een hapje en drankje,
konden de leden vervolgens genieten van het mooiste
uitzicht van Nederland. Na een rit van ruim drie uur was
het weer tijd om de Amerikaanse schoolbus weer op te
zoeken en weer naar huis te laten vervoeren.
Al met al een prachtige afsluiting van een mooi half jaar.
De Ondernemersvereniging wenst iedereen een heel fijne zomer toe.
Ook een keer een bijeenkomst van de Ondernemersvereniging Uithoorn bijwonen? Meld je dan aan als introducee voor het Walking Netwerk Dinner op 14 september
2017. Aanmelden kan via evenment@ovu.biz
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Geen begenadigd wielrenner
noemt Gerard van Veen zichzelf als hij terug kijkt op zijn actieve wielerperiode van 1972
tot 1979. Een beetje middelmatig zelfs lacht hij want er zaten
weinig goede uitslagen tussen.
Maar wel ontzettend veel plezier gehad in die tijd bij wielervereniging UWTC benadrukt
hij.
En nog steeds stapt hij elke zondag
ochtend op zijn raceﬁets voor een
tocht van zo’n 80 kilometer met
zijn maatjes van de club. Gerard
is altijd een wielerliefhebber gebleven nadat hij met wedstrijdrijden is gestopt en het leidde ertoe
dat hij In 2005 met zijn opgedane ervaring als voorzitter van RABO bank Nieuwkoop de stap zette
om UWTC nieuwe bestuurlijke impulsen te geven. Tot op de dag van
vandaag doet hij dat als voorzitter
Algemeen bestuur met veel passie
en het gaat goed met de club.
Trots
Met het Nederlands kampioenschappen van Lorena Wiebes (junior-dames), Andre Looij (jeugdcategorieën), Jetze Plat (handbike) en
Bart van Bemmelen (BMX) maakte de club mooie hoogtepunten
mee. Gerard is er trots op evenals
op de stabiele en ﬁnancieel gezonde situatie van UWTC. Dat is de basis waarop een vereniging successen kan bouwen en daar heeft hij
met zijn team hard voor gewerkt.
Een mooi nieuw hoogtepunt staat
in het najaar van 2017 te gebeuren, want dan wordt de oplevering
verwacht van het nieuwe onderkomen van UWTC. Het door Alex
Pieterse ontworpen clubgebouw
dat door D. Kroese bv. Wordt gebouwd, belooft bijzonder mooi te
worden met oa. een moderne kantine en kleedkamers, een spinningruimte en een fraai dakterras met
zicht op de wielerbaan en op een
unieke BMX baan. Deze baan zal
UWTC nog meer uitstraling gaan
geven en nog meer aantrekkingskracht want het parcours gaat tot
de top 5 van Nederland beho-

ren. Het BMX is enorm in opkomst
en momenteel met 150 leden de
grootste tak binnen de vereniging.
De toer volgt Gerard al vele jaren.
Druk
Hij maakt er tijd voor, drukke werkzaamheden op zijn kwekerij Maatschap van Veen Timmerman en
voor zijn vereniging UWTC weerhouden hem niet. Het zijn altijd
3 mooie weken. Meestal volg ik
het via de radio maar uiteraard
s’avond ook op de televisie vertelt
hij. Met zijn vriendenkring speelt
hij ieder jaar mee in een voorspellingsspel en tot op heden 2 maal
succesvol !. Maar het gaat wisselend knipoogt hij, als je uitvallers
in je klassement hebt staan dan is
het spel snel gespeeld. 1x was hij
op de Champs Elysee bij de aankomst. Een bijzonder spectaculair
gebeuren , wat een hectiek en zeer
indrukwekkend om te zien. Zijn
grote favoriet is Bauke Mollema.
Gevraagd naar het waarom antwoord Gerard: “zijn onverzettelijkheid, het niet willen opgeven, dat
straalt hij uit en is prachtig om te
zien”. Die zelfde vasthoudendheid
is ook een karaktertrek waarmee
Gerard bij naasten en vrienden bekend staat en het kwam bijzonder
goed van pas, want het was nodig in het afgelopen jaar om de vele hindernissen voor het tot stand
brengen van het nieuwe UWTC te
realiseren. De voorzitter roemt de
daarbij de verbondenheid binnen
zijn vereniging. Vele leden en vrijwilligers helpen mee en maken de
bouw van het onderkomen mogelijk. Het is hem dierbaar en hij vertelt over de hechte kern met oa.
Berto Blom waarmee hij veel samenwerkt en die al het metsel-, tegelwerk en het coördinerend vrijwilligerswerk voor zijn rekening genomen heeft. Gerard is er dankbaar voor, trots ook en op zijn terras voor zijn huis met plattegrond
en bouwtekeningen op de tafel
kijkt hij vooruit naar 2 mooie wielren highlights in 2017,de tour en
het nieuwe UWTC onderkomen.
Foto: sportinbeeld.com

Gerard van Veen

LIEFHEBBER VAN DE
ONVERZETTELIJKHEID
Voor Andre Kroeze is:

“FIETSEN HET
NIEUWE GOLFEN”
Het was altijd hockey en golf in zijn sportieve
vrije tijd en pas 7 jaar geleden ontdekte commercieel directeur Andre Kroeze van keukenwerkbladen bedrijf KEMIE BV. de charme van het ﬁetsen. Met zakenrelaties reed
hij mee in de toertocht voorafgaand aan de
Grand Depart van de Tour de France in Rotterdam. Hij was direct verkocht. Fietsen is
het nieuwe golfen weet hij, in plaats van een
rondje golf op vrijdagmiddag zie je steeds
meer zakenrelaties met elkaar de raceﬁets pakken voor een tochtje door de polder, de bossen of de heuvels. Ook in Asten
achter Eindhoven daar waar KEMIE gevestigd is. Daar is het ﬁetsen evenals in de polders van de Ronde Venen erg populair vertelt hij. Fietsen betekent vrijheid voor hem.
Je stapt voor de deur op de ﬁets en je maakt
een rit net zolang en zo ver als je wilt en hij
vervolgt; Je bent er helemaal uit, in de natuur, het maakt je hoofd leeg en je kunt het
invullen zoals je zelf wilt. De ene keer hard
bikkelen en afzien met ﬁetsvrienden Heite Hendriks en Kees-Jan Koedam en de andere keer gezellig toeren, genietend van de
omgeving veelal met zijn vrouw Severine en
zijn schoonvader Gert Doornekamp. Sinds 1
januari van dit jaar is Andre voorzitter van
Toer Trim Club de Merel in Vinkeveen nadat hij daar 5 jaar met heel veel plezier lid
was. Ik zat in de Lustrum Commissie vertelt
hij en werd gevraagd om de aftredend voorzitter Enno Steenhuis Geertsema op te volgen. Lang heeft hij niet getwijfeld en inmiddels is hij een half jaar in functie. Het is me
tot dus ver goed bevallen benadrukt hij. Het
is een leuke club met 130 leden en we zetten in op het actief houden van onze leden
en het aantrekken van nieuwe ﬁetsliefhebbers. Er wordt door de Merel 3 keer in de
week geﬁetst. Op woensdagavond 18.30 uur
en donderdag ochtend 09.30 uur verzamelen de renners zich bij ﬁetswinkel Smit in Wilnis voor een tocht van 60 tot 80 kilometer en
zondag ochtend om 08.30 uur bij de Schans
in Vinkeveen. De tochten hebben een sportief sociaal karakter, de groep blijft bij elkaar
en de snelheid wordt aangepast zodat ie-

dereen het tempo kan bijhouden. Er worden ook trainingen georganiseerd zoals op
woensdagavond met oa. een clinics in waaierrijden en kop-over-kop ﬁetsen. Het is in
principe voor leden, maar uiteraard is iedereen welkom vanuit ons “kom langs en ﬁets
mee motto”. De sport heeft altijd aantrekkingskracht op Andre gehad, het fascineert
hem. Opgegroeid in Mijdrecht, wonend boven een sporthal is hij ook altijd liefhebber
en volger geweest van de Tour. Een aantal
jaren geleden bezocht hij met zijn vrouw de
etappekoers naar de Mont Ventoux waar hij
Rabobank renner Gerate als eerste zag ﬁnishen. Maar ook bij het Grand Depart in Rotterdam en Utrecht waren zij erbij. Op vakantie naar hun favoriete land Frankrijk gaan de
raceﬁetsen als vanzelfsprekend mee en nog
maar net zijn zij teruggekeerd uit de Alpen
waar een poging om het parcours van de
Marmotte af te leggen helaas mislukte vanwege de nog afgesloten besneeuwde wegen.
Maar dat weerhield hen er niet van om toch
de Alpe D’Huez en de Col de la Croix-de-Fer
te beklimmen. Het was fantastisch vertelt
Andre, ook al is hij van nature geen klimmer.
Ik moet het hebben van mijn duurvermogen
en van het sprinten. Korte klimmetjes op de
macht gaan nog wel goed maar het op kop
sleuren op vlakke wegen ligt mij beter. Het
zal Froome worden voorspelt hij als de kanshebbers van de Tour ter sprake komen. Misschien dat Geesink een keer voor een verassing kan zorgen, maar het wordt voor hem
in ieder geval weer 3 weken genieten van oa.
Peter Sagan. Wat een aansprekende renner
is dat, uitstraling en entertainment. Zo zou
het hele wielrennen moeten zijn, meer plezier en wat minder serieus. Tijdens die Tour
zal er overigens bij De Merel gewoon gereden worden op de woensdagavond, donderdagochtend en zondagochtend. En voor
wie geïnspireerd raakt van die mooie etappekoers door Frankrijk aldus Andre, iedereen is van harte welkom om een keer bij ons
aan te sluiten en te beleven hoe het is om
in een groep wiel aan wiel te koersen. Foto:
sportinbeeld.com
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MAAK KANS OP ÉÉN VAN DEZE PRACHTIGE PRIJZEN!
DE HOOFDPRIJS

GAZELLE PUUR

TRANSPORTFIETS

Beschikbaar gesteld door
VANRIJNFIETSEN.NL
Vrouwenakker 7A in Vrouwenakker

DE OVERIGE PRIJZEN:
SIJBRANTS EN VAN OLST

SPECIAAL OPTIEK, DORPSSTRAAT 32 UITHOORN

Een RayBan zonnebril op sterkte t.w.v. € 129,00

SCHOONHEIDSSALON NZURI

BOZENHOVEN 19A, MIJDRECHT

Schoonheidsbehandeling (heer of dame)

EXPERT MIJDRECHT

BOZENHOVEN 19, MIJDRECHT

Een MP3-speler

DE ZWART DRANKEN & DELICATESSEN

HERENWEG 35, WILNIS

2 ﬂessen heerlijke wijn

GERT STRONKHORST KEURSLAGER

AMSTELPLEIN 75, UITHOORN

OPLOSSING PUZZEL

BBQ-pakket voor 4 personen
Los de puzzel op door de cijfers en letters,
die u in de advertenties van deze Tour bijlage
vindt, in de juiste volgorde te zetten

• Wie wordt de tourwinnaar?: ....................................................................................................................................................

•

Geef antwoord op de vragen

• Wie is de beste Nederlander in het bolletjesklassement: ....................................................................................

•

U kunt de oplossing opsturen of brengen
t/m MAANDAG 10 JULI* naar:

De oplossing van de puzzel, de zin luidt: .............................................................................................................................

NIEUWE MEERBODE

.........................................................................................................................................................................................................................

•

1

• Wie wordt de beste Nederlander?: ....................................................................................................................................
• Hoeveel etappes winnen de Nederlanders?: ..............................................................................................................

ANSELMUSSTRAAT 19
3641 AM MIJDRECHT

Naam: ...............................................................................................................................................................................................................................
Adres:................................................................................................................................................................................................................................

Bij meerdere goede oplossingen beslist het lot. • Over de uitslag kan
niet worden gecorrespondeerd. • Slechts één oplossing per persoon/
huishouden! • Oplossingen die na deze datum worden ingeleverd,
zullen niet in de uitslag opgenomen worden

2
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4

5

6

.........................................................................................................................................................................................................................

7

Postcode: ...................................................................Woonplaats: .......................................................................................................................
Telefoonnr.: ...................................................... mobiel:..........................................................................................................................................
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KEES KROON IS KLAAR
VOOR HET TOURSPEL.
Net terug van weer een trainingstocht vertelt de 59 jarige Kees Kroon
uit Wilnis in zijn woonkamer met
het gele wielertenue nog aan dat
het weer een pittig ritje was. Er werd
hard gekoerst door die jonge gasten
zucht hij met een knipoog, maar ze
rijden me er niet af. Hij is een bijter
en zijn droge afgetrainde benen stralen
kracht uit. Wielrennen betekent veel voor
Kees en het waren zijn dochters Jose en
Curien, toen 8 en 9 jaar oud die hem op
de raceﬁets gekregen hebben. Ze waren lid van ijsclub Nooitgedacht en in de
zomerperiode moest er op de ﬁets getraind worden. Op verzoek van voorzitter Sjaak Wolvers werd Kees die toen nog
actief voetballer bij CSW was, jeugdbegeleider bij de schaatsvereniging. Hij kocht
een raceﬁets, ging met zijn dochters en
de jeugdploeg trainen op de Bosdijk en
was gelijk verkocht. Er werden toertochten georganiseerd, trainingsschema’s
opgesteld en Kees had zijn sport gevonden. “je moet het alleen doen, ervoor leven en je kunt je nooit verschuilen” dat
is het mooie van deze sport vertelt hij
en het is gewoon fantastisch om in die
mooie natuur van de Ronde Venen rond
te toeren.
Kees Jan
Later, toen zijn dochters met het schaatsen waren gestopt is hij met zijn zoon
Kees-Jan gaan trainen. Kees-Jan bleek
een zeer getalenteerde schaatser te zijn,
een potentiele topper, maar door een
tragisch noodlot is hij hen ontvallen. Een
enorme slag voor de familie en tot op de
dag van vandaag zijn Kees en de gele Bianchi van zijn zoon onafscheidelijk. Deze ﬁets geeft mij kracht vertelt hij en het
ﬁetsen heeft ons geholpen om verder
te kunnen. Momenteel heeft hij met zijn
vriend Willem Heijkoop een ﬁetsgroep
om zich heen verzameld waarmee elke

dinsdagavond gekoerst wordt. Ritjes van
40 a 50 kilometer, heel gezellig, af en toe
ﬂink aanzetten en helm verplicht lacht hij
en binnenkort kijken we met elkaar op TV
naar de mooie bergetappes van de Tour.
Meestal wordt er een poule gemaakt en
ook wordt er elk jaar deelgenomen aan
het tourspel van de Niewe Meerbode.
Drie maal al is de hoofdprijs binnen de
familie gebleven. Kees-Jan won hem een
keer, evenals zijn vrouw en ook Kees zelf
heeft de eindoverwinning een keer binnen gesleept. Ze hebben er dus kijk op
en Chris Froome wordt door Kees weer
hoog ingeschat.
Mazzel
Maar ook het team Trek heeft met Contador en Mollema een sterke ploeg benadrukt hij. Quintana wordt ook niet uitgesloten maar komt meestal net iets tekort. Of de overwinning in het tourspel
ook dit jaar weer behaald wordt hangt
ook wel af van toevalligheden erkent hij.
“Je moet een beetje mazzel hebben want
als in de eerste week je favorieten uitvallen dan heb je pech en is je klassement
weg. Voor wat betreft de Nederlanders
weet hij dat Wout Poels nog geen vorm
heeft i.v.m. een knieblessure. Het is nog
even afwachten wie er mee gaan, maar
van Mollema, Kruiswijk en Kelderman
mogen we wat verwachten. De Tour en
het ﬁetsen leeft in de familie Kroon, ook
bij zijn nog jonge kleinkinderen. Ze zijn
hem alle 4 zo dierbaar en de twee oudsten, de 5 jarige kleinzoon Levi heeft al
een cross ﬁetsje gekregen en staat te popelen om ‘m mee te nemen op vakantie.
Bij de 3 jarige kleindochter Sky gaan over
enkele maanden de zijwieltjes eraf. Zij
kan niet wachten en Kees zelf verheugt
zich daar nu al op. Mooie momenten
om naar vooruit te kijken, maar voor nu
eerst genieten van de Tour. Foto: sportinbeeld.com

Joost Hiemstra en Rob Schoof

ONDERSCHEIDEN ZICH MET
MAATS CYCLING CULTURE
Ze zijn opgegroeid in Mijdrecht in
de wijk Twistvlied, woonden niet
ver van elkaar, maar werden goeie
vrienden in hun Rendez Vous tijd op
17 jarige leeftijd, waar zij als collega’s in de bediening werkten. Joost
Hiemstra en Rob Schoof, nu inmiddels zo’n 15 jaar verder, wonen in
Amsterdam.
Daar zijn zij rond hun 25e naar toe getrokken vanwege hun studie maar ook
eigenlijk wel omdat het dorp voor hun
toch wel een beetje te klein werd. Creativiteit, avontuurlijk ingesteld, sportminded en genietend van de mooie kanten
van het leven. Min of meer de Laurence
ten Dam leefstijl zegt Joost en Rob vult
aan; We houden van die combi overdag op de ﬁets, zware tochten, klimmen als het kan en dan s’avonds barbecueën met een goed glas wijn ! Rob
is sinds zijn vroege jeugd liefhebber
van het wielrennen. Voetballend bij Argon, maar vooral samen met zijn vader
grote wielerrondes kijken en dan vooral de Tour de France. In 2009 pas kocht
hij zijn eerste raceﬁets en Joost haakte
enthousiast aan. Lef en durf kenmerkt
hen en zonder angst voor grote uitdagingen schreven zij zich in voor de Marmotte in Frankrijk die bekend staat als
één van de zwaarste wielertochten. Laat
de eindtijd maar achterwege lacht Joost,
want we hebben er een aardig tijdje
over gedaan, maar met slechts een half
jaar training in de benen bedwongen zij
de 5000 hoogte kilometers van de 175
kilometer lange monsterrit en dat is een
bijzondere prestatie zoals iedere actieve wielerliefhebber weet.
Afzien
Zij genoten, van het afzien, van de sfeer,
de wielercultuur, van de 50 kilo lichte
mannetjes die soepel de stijle cols beklommen en de vonk sloeg over. Het
ﬁetsvirus kreeg hen te pakken en vele
toertochten volgden. Maar daar bleef
het niet bij. De horizon werd verbreed
en inmiddels zijn zij 2 maanden geleden
een unieke wielerkleding winkel begonnen in de Czaar Peterstraat 68 in Am-

sterdam. Wij merkten dat veel mensen
zich ook qua ﬁetskleding steeds meer
willen onderscheiden, dat de keuze
daarin in Nederland best eenzijdig is en
daar zijn wij ingedoken. Met hun ﬁetskledingzaak Maats Cycling Culture leveren zij strakke design ﬁetskledingmerken zoals oa. Paria uit Yorkshire, Endless uit Madrid, Isadore uit Slowakije en
Warsaw uit Frankrijk, maar ook het eigen merk Maats spreekt aan met een
binnenkort te verschijnen stijlvolle Amsterdam trui met daarop de 3 Andreas
kruizen. De belangstelling in de pre sale
is groot vertelt Rob. Online via de website www.maats.cc krijgen we zelfs bestellingen binnen vanuit landen als Andora, Indonesie en Canada. De verkoop
gaat goed, maar er is nog genoeg voorraad voor ﬁetsliefhebbers uit de Ronde
Venen knipoogt Joost. Niet alleen ﬁetstruien maar ook wielerbroeken en accessoires zoals bidons, caps en sokken
zijn er te vinden.
Stijlvol
De winkel is stijlvol ingericht, gezellig ook en dat is wat we willen uitstralen. Er hangt een groot scherm aan de
wand en evenals bij de Giro zullen wielerliefhebbers uit de omgeving na hun
werk even binnen stappen om met een
drankje de etappe ﬁnales te bekijken.
Maats Cycling Culture is van dinsdag tot
en met vrijdag open van 11.00 tot 19.00
uur en in het weekend van 10.00 tot
17.00 uur. De tour, daar hebben zij beiden veel zin in. Hopend op een ongekende opleving van de consequent tekort komende Geesink en op een etappe podiumplaats van Dylan Groenewegen, zijn de mannen realistisch en vrezen zij de dominantie van Chris Froome
en de sterke Sky ploeg. Maar het blijft
wielrennen en wie weet zorgen Bennet,
Roglic en Geesink uit de Lotte Jumbo
ploeg wel voor verassingen in de bergen. Voor wie nog op zoek is naar stijlvolle wielerkleding, het Dutch Mountainshirt en vele andere truien, Maats
Cycling Culture is een aanrader ! Foto:
sportinbeeld.com
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Hard bat “Voor-jekiezentoernooi”

UWTC-BMX actief in
Oud-Beijerland

We speelden het allemaal wel op de
keukentafel vroeger: ping-pong, om
later te ontdekken dat een batje met
dikker rubber meer mogelijkheden
bood met effectballen. Wedstrijden
konden gewonnen worden met beter rubber op het batje dan de tegenstander.
Er is wereldwijd in tafeltennisland
een trend gaande om die ongelijkheid van materiaal tijdens wedstrijden op te heffen, zodat ieder
met hetzelfde materiaal speelt en
de technische kwaliteiten van de
spelers de uitslag bepaalt. TVO De
Kwakel organiseerde voor het tweede achtereenvolgende seizoen een
hard bat toernooi. Evenals vorig jaar
sneuvelden reputaties en speelden
anderen zich onverwacht bij de laatste acht. Vaak tot grote hilariteit van
de deelnemers zelf. Op elke tafel lagen twee identieke batjes en die
bleven daar ook na elke partij voor
de volgende spelers. Niemand had
dus een eigen batje, niemand had
dus voordeel.

Oud-Beijerland in de Hoeksche
Waard hoort nog net bij de west-regio en afgelopen zondag 25 juni was
daar de vijfde competitie-wedstrijd
in het kader van de BMXTropheeWest Competie bij FCC de Spuicrossers. Nog vier wedstrijden te gaan
na de vakantie.
Het had geregend ‘s nachts en ook
op de terugweg ging het weer even
te keer, maar tijdens de wedstrijd
bleef het gelukkig vrijwel droog.
Zo’n 30 UWTC-ers deden weer mee
voor een goede eindklassering in
het najaar. Helaas kwam Daan Corts
bij de boys 12 hard te val en hoewel
hij nog een halve finale reed, besloot
de EHBO in overleg met zijn moeder
om hem naar het ziekenhuis te laten
brengen voor een check. We hopen
je snel weer te zien, Daan! Sophie
Mastenbroek bij de girls 09 had een
beetje raar materiaalpech en reed
een rondje op een andere fiets maar
haalde toch een mooie derde plaats
in de B-finale.

Finalisten
Ofschoon de finalisten Lars Verheul
- Olaf Stomphorst elkaar vorig jaar

ook al bestreden en ook nu weer
Lars de beker mee kon nemen, was
het toch een heel ander toernooi.
Met spectaculaire slagenwisselingen, afgewisseld door stuntelig spel
als gevolg van hardleerse pogingen
om de bal effect mee te geven. Alle deelnemers bleven tot het einde
geboeid zitten kijken, af en toe gestoord door een schaal met kaas,
worst of bitterballen die het feestcomité presenteerde. Diverse keren
werd er enthousiast aangemoedigd,
gejuicht en geapplaudisseerd voor
mirakels goed spel. De halve finale
tussen Fredo en Lars was een genot
om naar te kijken. Fredo moest uiteindelijk de meerdere erkennen in
de jonge Lars. Maar ook de andere halve finalepartij tussen Olaf en
Anton Neve (77, en de nestor van de
vereniging) kende mooie slagenwisselingen, waarbij Anton toch menig
keer zijn opponent wist te verrassen.
In de finalepartij lieten Lars en Olaf
een fraai staaltje zien van hun snelle aanpassing aan dat oude, vertrouwde slaghoutje van vroeger. Een
spannende pot, waarbij Lars op beslissende momenten het hoofd koel
hield. Een terechte toernooiwinnaar!

Test jezelf op de 3 en 5
kilometer bij AKU
Donderdag 29 juni vindt de eerste loop van Auto Berkelaar zomeravondcircuit plaats op de baan van
atletiekvereniging AKU en de wielerbaan van UWTC op sportpark de
Randhoorn. Dit is de eerste loop in
een serie van 3 zomeravondlopen
die deze zomer door AKU worden
georganiseerd. Om 19.30 uur vindt
de start van de 3 km plaats en een
half uur later, om 20.00 uur, vindt het
startschot plaats van de 5 km. Vanaf

19.00uur kun je je inschrijven in het
clubhuis van AKU. De inschrijvingskosten zijn 2,50 euro. De afstanden
3 en 5 kilometer zijn een mooie gelegenheid om jezelf te testen voor
de bekende Kooijman Polderloop
waarbij de afstanden 4 en 10 kilometer zijn. Elke deelnemer ontvangt
een leuke herinnering en ieder die
aan de drie lopen in het
Zomeravondcircuit deelneemt, ontvangt een speciale herinnering.

G-voetballers KDO
sluiten af met toernooien
De afgelopen weken hebben zowel de senioren (G1) als de junioren
(JG1) een aantal toernooien afgewerkt. Voor de junioren was het een
test voor het volgend seizoen. Door
uitblijven van aanmeldingen van
nieuwe spelers met een jonge leeftijd worden de teams JG1 en JG2 bij
elkaar gevoegd waardoor het voor
sommige spelers best zwaar wordt.
Mocht je willen voetballen kijk bij
KDO op de website. Zowel de junioren als senioren speelden op het
toernooi in Haarlem bij de kHFC.
Omdat het die dag extreem warm
was kreeg iedere speler een bidon
die met water gevuld kon worden bij
een omgetoverde biertap tot waterkraan.
Daarnaast werd er zonnebrand uitgedeeld. Het toernooi was zoals gewoonlijk weer prima verzorgd. De
senioren mochten hun titel verdedigen maar vonden in HBC uit
Heemstede een goede tegenstander en kwamen nu tot de tweede
plaats. De junioren moesten duidelijk wennen aan het nieuwe niveau
en werden in de laatste kruisfinale naar de laatste plaats verwezen
door een tegendoelpunt in de laatste minuut. De week erna werd er
gespeeld bij SO Soest op het Bram
Bartels toernooi. Daar waren een
aantal bekende Nederlanders aanwezig zoals: Wilfred Gernee, Roelof
Luinge en Regi Blinker. De laatstgenoemde reikte na afloop de prijzen uit. De senioren haalde jammer

genoeg de finale, die Roelof Luinge floot, niet. Een verdienstelijk 3e
plaats op een toernooi met 16 deelnemers was hun deel. De junioren
deden het een stuk beter dan de
week ervoor. In de kruisfinale wonnen ze na een bloedstollende penaltyreeks (8-7) een plaats in de wedstrijd om de 5e en 6e plaats. Deze
eindigde in een gelijkspel waarna
er opnieuw een penaltyreeks volgde. Helaas verloren we die dus de
6e plaats was het eindresultaat. Een
week later was er voor de senioren een afsluiting van het seizoen
in Spaarndam. Daar werd een wedstrijd / toernooi “Footgolf” gespeeld
op een heuse golfbaan. Een leuke
afwisseling waar ook het geduld op
de proef werd gesteld. De junioren
hadden hun laatste toernooi in Houten bij Delta Sports. Daar werd door
de spelers zelf de wedstrijd gefloten
en gevlagd onder begeleiding van
een echte scheidsrechter. Daniël,
Manisha en Feroz deden het voortreffelijk en kunnen zo meedraaien
als scheidsrechterteam in de Champions League finale. Na afloop kregen ze nog een oorkonde van Jeroen Manschot, KNVB scheidsrechter. De laatste kruisfinale moest na
een 1-1 stand een winnaar opleveren door een penaltyreeks af te werken. Deze ging verloren waardoor
KDO JG1 op de 4e plaats eindigde. Eind augustus begin september
gaan we weer werken aan het nieuwe seizoen.

A-finale voor laten gaan, maar door
betere resultaten in de manches
eindigde Joey met iets meer punten.
Dat overkwam Mike Veenhof ook bij
de cruiserklasse 17-39 jaar. Alle uitslagen zijn terug te lezen op BMXwest.nl.
Volgend weekend is het Nederlands
Kampioenschap in Assen voor diegenen die zich geplaatst hebben
en zich hebben ingeschreven bij de
KNWU. Daarna zijn er nog in juli het
Europees Kampioenschap in Bordeaux en zelfs aan het Wereldkampioenschap in Little Rock USA van
25 tot 29 juli doen vast en zeker enkele UWTC-ers mee.
De bijgevoegde foto is beschikbaar
gesteld door fotograaf Remco Huvermann. www.facebook.com/remcohuvermannphotography/

Gino
Gino Soede was bij de boys 7/girls
8 weer onverslaanbaar. Zijn broer
Jessy eindigde als derde bij boys
12, een zware groep met veel tegenstanders. Ook Brad Jongkind was
als vanouds in vorm bij de boys 9/
girls 10: alles 1! Max de Beij eindigde bij boys 14 als eerste, Jochem
van der Wijngaard als tweede in de
A-finale. Maarten van der Mast reed
ook alles als eerste bij boys 15 en 16
jaar. Fantastische prestaties.
Joey
Een goed resultaat voor Joey Nap
bij de sportklasse 17+; hij moest alleen clubgenoot Jordy Coen in de

Spannende onderlinge
wedstrijden

Zomerbridge trotseert hittegolf
Dankzij de voortreffelijke klimaatbeheersing van Dans & Partycentrum Colijn was het aangenaam toeven tijdens de derde avond zomerbridge van Bridgeclub De Legmeer.
Twee en dertig paren, verdeeld over
twee lijnen, bonden met elkaar de
strijd aan. In de A- lijn was de eerste plek voor Joke van Koert & Ineke van der Lee met een prima score
van 62,50%. Op twee eindigden Jan
de Jong & Theo Klein met 59,82%,
waarmee ze net voor Agnes Kroes
& Ankie Bots bleven die als derde
op 58,93% kwamen. Jaap Kenter &
Gerda Schavemaker volgden met
57,14% als vierde paar en troefden
daarmee Ruud Lesmeister & Cora
de Vroom af die 55,06 procenten ophaalden. De zesde plaats was voor
Lia van Kessel & Thea Twaalfhoven
met 54,76%.
B lijn
In de B- lijn waren de credits voor
Ineke Koek & Joke de Wit die daarmee ook tekenden voor de hoogste uitslag van deze avond met hun
65,48%, erg goed! Ook Anton Berkelaar & Frank van der Laan waren

op dreef met een score van 61,90%
als tweede, maar Alice Oosterling &
Elly Siep legden hen het vuur wel na
aan de schenen door met 61,01%
maar erg weinig toe te moeten geven. Huub Kamp & Ger van Praag
zaten daar op hun beurt ook niet
ver vanaf als vierde met 59,52%. Leny van der Schot & Ria Wezenberg
nestelden zich ook netjes bij de best
of five met 53,27%, maar lieten wel
een gaatje vallen met de top. Een
bijzondere vermelding verdient hier
Wim Harding die zich, met steun van
Debora van Zantwijk en 51,79%, ook
eens een keer in de kijker speelde
als zesde. Alle kansen liggen dus
open bij het zomerbridge, schroom
niet en speel mee elke woensdagavond tot en met 30 augustus op
boven genoemde locatie aan de Industrieweg 20 te Uithoorn. Inschrijven bij voorkeur per e- mail: gerdaschavemaker@live.nl, of tussen
19.15 en 19.30 uur in de zaal, liever
niet later in verband met het maken van de definitieve indeling van
de lijnen. De aanvang is om 19.45
uur en de kosten bedragen 6,- euro per paar.

Bij gymvereniging Atalante uit Vinkeveen was het zaterdag tijd voor
de onderlinge wedstrijden. De hitte van de afgelopen weken was nog
overduidelijk voelbaar. Toch weerhield het de massaal toegestroomde fans niet om hun kinderen, kleinkinderen, broertjes, zusjes, neefjes,
nichtjes, vriendjes en vriendinnetjes te komen bewonderen. Er was
de laatste tijd hard geoefend om op
deze ochtend een prestatie van formaat neer te zetten. Best een beetje
spannend met al die mensen op de
tribune, maar eenmaal bezig straalde het enthousiasme van de gezichtjes af.
Op de brug, de balk, de mat en de
sprong lieten de talenten zien wat
ze wekelijks leren bij juf Märy. En
wat konden ze trots zijn op zichzelf. Binnen elke categorie waren
drie medailles te verdienen, maar
uiteraard werden alle kinderen in
het zonnetje gezet met een prachtig
vaantje en een mooi diploma. Binnen maar liefst acht groepen werd
gestreden om het eremetaal. De allerkleinsten wonnen allemaal een
gouden medaille. In de leeftijd van

Prijzen festijn voor GVM’79
Zaterdag jl.i was de laatste wedstrijd
voor selectie turnen. Maar liefst 24
turnsters van GVM hadden finale op verschillende toestellen. GVM
had de eer om deze leuke wedstrijd
te organiseren samen met GV Abcoude. De pre instap D3 meisjes Bo
en Charlize waren de jongste van
de dag. Zij waren de sterren van de
sprong. Bo werd 3e en Charlize pakte de gouden medaille! Bij de instap
D2 werd Maud op een haar vierde. Estelle mocht haar kunsten vertonen op balk waar ze haar ophurken liet zien. Jaël (D1) werd met
haar strakke oefening op balk tweede. Isa is een pupil 1 die uitkomt in
het D2 niveau. Zij werd kampioen
op vloer. Ook pupil maar dan op
D1 niveau waren Luna en Chalisa.
Zij waren beiden super op sprong.
Luna werd vierde en Chalisa twee-

de. Hatice, Floun en Elisa hadden
wedstrijd op pupil 2 D2 niveau. Elisa
maakte een prachtige sprong, Hatice turnde strak op balk maar vergat
haar handstand. Floun straalde op
vloer met een vloeiende oefening.
Rosalien scoorde de tweede plaats
op vloer met haar D1 oefening op
muziek.
Jeugd 1
Jeugd 1 D2 Tess turnde prachtig op
brug en greep net de derde medaille mis op 0,050 punten. Marit turnde in haar D1 vloer oefening voor
het eerst een flikflak! Jessica, Grace,
Danique, Tara en Karlijn zijn jeugd 2
en komen uit op het G niveau. Jessica pakte de derde plaats op brug
en Karlijn de tweede. Een prachtige zilveren medaille op sprong was
voor Tara. Ook op vloer straalde Tara

en werd ze derde. Grace had pech
op balk net vierde. Danique mocht
uitkomen op vloer en turnde een
prachtige oefening. Een niveau hoger deed Lynn (F) en zij behaalde de
1e plaats op sprong!
Lisa, Junior G, pakte haar bronzen
medaille op balk en werd kampioen op vloer met een mooie gouden
medaille. Merel ook junior G maakte een mooie vloer oefening zonder fouten! De score van de meisjes Junior G zat heel dicht bij elkaar
en ging om tienden. Iris maakte een
prachtige brug oefening met hoge
opzwaaien maar had pech en miste
op 0,150 het podium. Nellianne (junior H) was uiteindelijk de ster van
GVM en kreeg maar liefst 3 medailles! Goud op vloer, zilver op balk en
brons op brug.

6-7 jaar was het brons voor Julia de
Vink, het zilver voor Elize Sedney en
het goud voor Jealynn Dekker. In de
leeftijd van 7-8 jaar behaalde Marit Schreurs een derde plek, Thes
van der Maat de tweede en de eerste plek was voor Quinty van Oostwaard. In de leeftijdgroep 9-10 jaar
was het brons voor Noor Oudshoorn, het zilver voor Julie Versteeg
en het goud voor Kris van der Stoel.
De tweede plaats bij de jongens was
voor Hero de Vries en Jari Veenhof
mocht op de bovenste podiumplek plaatsnemen. In de leeftijd van
10-11-jarigen waren twee groepen,
waarbij de bronzen medailles voor
Zita Brockhoff en Demi Schreurs
waren, Zara Leeflang en Linda Kroese kregen een zilveren medaille en
het goud was voor Emily Alden en
Maddie van der Wilt. Bij de grootste meiden van was de derde plek
voor Donna de Vink, de tweede plek
voor Danique de Hartog en de eerste plek voor Mirte van der Moolen.
Chapeau allemaal! Nog één weekje
turnen met vriendjes en vriendinnetjes en dan kan de welverdiende vakantie beginnen.

Ad Swartjes kampioen
BC Driehuis 2017
Na een lang seizoen heeft wedstrijdleider Wim Koelewijn de uitslag bekend gemaakt van een enerverend biljartjaar. Een van de nieuwere leden heeft zonder schaamte
de eerste plaats gepakt. Ad Swartjes is de gelukkige die na een spannend slot een beker aan zijn prijzenkast mocht toevoegen. Ad heeft
sluw gespeeld en met een niet te
grote handicap, tenslotte verdiend
gewonnen. Gedurende het seizoen
is hij rustiger gaan spelen met dit
geweldige resultaat. Op een schitterende tweede plaats is onze “nestor” Maarten Busker geëindigd. In
overleg is Maarten de laatste wedstrijden, door fysieke problemen, op
de helft van de 20 beurten gezet.
Dit betekende voor de slow starters
als tegenstander een extra handicap. Het nieuwe seizoen gaat Maarten alleen nog de partijen schrijven,
maar blijft de spelers wel van advies
dienen. Kees de Zwart wist in dit
sterke spelersveld een prima derde
plaats te veroveren. Kees maakt het
zich niet gemakkelijk door te bandstoten. De overige leden spelen libre.
Hij is wel trots op zijn medespelers dat ze duidelijk vooruit zijn gegaan. Een verdienstelijke vierde
plaats viel Wim Koelewijn ten deel.
Door zijn vaak wiskundige patronen
heeft hij meerdere malen schouderklopjes gekregen. Hij hoopt wel

in het nieuwe seizoen echt naar de
top door te stoten. Pieter Coenen is
enigszins tegen gevallen met zijn
vijfde plaats. Pieter zijn probleem
is dat hij snel uit zijn concentratie
wordt gehaald. Helaas hebben enige spelers daar wel eens misbruik
van gemaakt. Als redenaar is Pieter wel onbetwist de kampioen van
onze club. Daan Schuttel heeft een
voor hem onwaardige zesde plaats
gehaald. Als kampioen van het vorig seizoen is het nieuw te maken
aantal caramboles hem opgebroken. Maar Daan zijn vechtersmentaliteit zal hem zeker in het nieuwe seizoen weer hoger op de ranglijst brengen. Gastvrouw Rina heeft
elke donderdagmorgen weer voor
heerlijke koffie met een koekje gezorgd. Ook was het biljart altijd op
de goede biljarttemperatuur en dat
verdiend een groot compliment. Het
komende biljartseizoen is in plaats
van Maarten een nieuwe speler van
de transfermarkt geplukt. Piet van
Diemen heeft zijn diensten aangeboden en iedere speler heeft hiermee ingestemd.
Maarten was wel bang dat hij de
club moest verlaten, omdat hij niet
meer speelt. Met algehele goedkeuring blijft hij als “wakkere” schrijver onze club dus trouw. De komende periode wordt er “vrij” gespeeld.
Maar in september barst het kampioensgeweld weer los.
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Super dag voor Veenland turnsters
Afgelopen zaterdag werd de laatste
wedstrijd van het jaar gehouden. Iedere turnster kan zich plaatsen voor
max. drie toestellen.
De Veenland turnsters hadden 50
plaatsen bij elkaar geturnd. En uitstekend resultaat. In de eerste ronde moesten de meeste turnsters
hun wedstrijd turnen. Verdeeld over
twee banen en op verschillende toestellen was het af en toe een beetje
hectisch maar gelukkig was er hulp
van Antoinette, Sascha, Kimberly en Simone. We zagen op sprong

mooie overslagen, op brug werden
er mooie zwaaien geturnd en salto’s af. Op balk was er hier en daar
een val maar gelukkig werden er
ook strakke oefeningen geturnd.
Op vloer werden er mooie overslagen, salto’s, flikflakken geturnd. Iedereen kon dan ook niet wachten
op de uitslag.
De uitslag was als volgt: Op brug
een gouden medaille voor Noë en
Tanja, een bronzen medaille voor
Kirsten, Julia. Op balk een gouden
medaille voor Tanja, een zilveren

medaille voor Julia, Nema en Noë
en een bronzen medaille voor Mette en Jara. Op vloer een gouden medaille voor Izzy, een zilveren medaille voor Mette, Megan, en een bronzen medaille voor Jasmijn, Tanja en
Danae. In de tweede ronde hadden we het een stuk rustiger. Drie
turnsters mochten laten zien wat ze
konden. Dit deden ze uitstekend.
Er was een zilveren medaille voor
Sascha op sprong (ondanks een
pijnlijke enkel) en een bronzen medaille voor Nora op sprong en brug.

Qui Vive Dames 1 promoveert
naar 1-ste klasse

Thamen honkballers doen
goede zaken in Haarlem
De honkballers van Thamen gingen afgelopen zondag op bezoek
bij Onze Gezellen 2 te Haarlem en
dat werd een bijzonder spannende
wedstrijd. Een wedstrijd tussen de
nummer twee en nummer vier in de
competitie. Ook Onze Gezellen had
namelijk de afgelopen weken een
prima reeks wedstrijden achter de
rug.
Thamen kijkt al in de gelijkmakende eerste inning tegen een 4-0 achterstand die veroorzaakt werd door
twee veldfouten en een homerun. In de tweede inning slaat Riordon van Loenen een driehonkslag en kan scoren op een honkslag van Mike van Rekum. Die sneuvelt even later samen met Hernandez in een dubbelspel. Onze Gezellen scoort in de gelijkmakende inning wederom één punt door twee
honkslagen, 5-1. Gijs Rikken slaat
in de derde inning een driehonkslag
en kan scoren op de opofferingsslag van Ernst Koole, 5-2. Ondanks
een foutje in de gelijkmakende derde inning in de Thamen verdediging
weet pitcher Bart Hagendoorn deze
inning de boel dicht te houden, mede door een spectaculair dubbelspel
van Van Loenen. Thamen trekt in de
vierde inning de stand gelijk naar

5-5. Van Loenen en Van Rekum bereiken het eerste honk met vier wijd
en kunnen een honk opschuiven op
de hit van Hernandez die zelf sneuvelt. Jelle Vogelaar slaat een tweehonkslag waarop Van Loenen en
Van Rekum kunnen scoren. Vogelaar scoort even later op de honkslag van Rikken.
Vierde inning
Maikel Benner neemt in de gelijkmakende vierde inning het werpen
over van Hagendoorn. Beide teams
komen in de volgende innings af
en toe wel op de honken maar weten niet te scoren. In de zevende inning weet Thamen de voorsprong te
pakken door een vier wijd van Menno Schouten en Rick Groen. Benner
slaat een honkslag waarop Schouten kan scoren 5-6. Pas in de negende slagbeurt kan Thamen de
voorsprong uitbreiden. Rick Groen
slaat een geweldige homerun in het
linksveld. Benner slaat een tweehonkslag . Van Rekum krijgt drieslag echter de catcher laat de bal
vallen en Van Rekum gaat rennen…
de catcher gooit de bal ruim over de
eerste honkman heen (in een poging om toch nog de nul te kunnen
maken) waarop Benner kan scoren

en Van Rekum zelfs het derde honk
kan bereiken. Vogelaar slaat nog
een honkslag waarop Van Rekum
kan scoren, 5-9. Onze Gezellen probeert nog iets terug te doen in de
gelijkmakende inning, maar weet
met de honken vol niet meer te scoren.
Na afloop bleek hoe belangrijk de
overwinning was want koploper The
Herons uit Heerhugowaard wist niet

Zondag stond de laatste competitiewedstrijd voor Qui Vive Dames 1 op
het programma, thuis tegen Reigers
Dames 1.
Het kampioenschap hadden de dames niet meer in eigen hand. Zou
de koploper punten laten liggen?
Een gelijkspel zou genoeg zijn. Afwachten dus. Het team en begeleiding hadden daar geen boodschap
aan. Iedereen was extra gemotiveerd om het seizoen in ieder geval
winnend af te sluiten.
Ook zou dit de laatste wedstrijd worden van een speelster en de coach.
Dus reden te meer om te gaan knallen. Vele supporters en de mini’s
van het afgelopen seizoen stonden
langs de lijn om het team aan te
moedigen. In de eerste 10 minuten
waren beide teams aan het aftasten.
te winnen van The Bears uit Bergen.
De nummer drie uit de competitie
Vennep Flyers wist ook niet te winnen van TIW-Survivors uit Diemen.
Thamen neemt dus vandaag de
koppositie over in de tweede klasse.

Tobias geslaagd voor 1e dan taekwondo
Horangi taekwondoka Tobias van
Bruggen heeft zijn eerste dan taekwondo behaald, dit is hetzelfde als
de bekende zwarte band. Tobias is
pas 15 jaar en dit maakt het halen
van deze hoge graduatie extra bijzonder.
De danexamens worden nationaal
georganiseerd en werden deze keer
gehouden in Vianen. De Taekwondo
Bond is in Nederland de enige organisatie die officieel de eerste dan,
zwarte band, en hoger uit mag reiken.
De examens worden dan ook afgenomen door afgevaardigden van
deze bond wat de examens extra spannend maken. Bij de eigen
sportschool kunnen de kleurenbanden geel, groen, blauw en rood

(verspreid over 9 examens) gehaald
worden.
Onderdelen
Op een zwarte bandexamen taekwondo moet de kandidaat bewijzen dat hij of zij een aantal vaardigheden bezit. In december had Tobias samen met zijn trainingspartner Tom van Strien al laten zien dat
hij het theorie examen en de praktijkonderdelen stapsparring, zelfverdediging, sparren en breektest prima beheerst.
Het onderdeel dat Tobias nu nog
een keer moest laten zien was het
demonstreren van een aantal stijlvormen, poomse’s.
Dit betekent het individueel uitvoeren van een reeks technieken. Het

gaat hierbij om de lichaamsbeheersing, technieken, kracht en uitstraling. Tobias had zijn zenuwen goed
onder controle en liet uitstekende
stijlvormen zien.
Eerste
Tobias was een van de eerste die
examen moest doen, dus daarna
volgde het lange wachten op de positieve uitslag. Tobias heeft ondanks
een paar tegenslagen twee jaar keihard getraind en zijn zwarte band
echt verdiend. Gelukkig vond de
examencommissie dat ook! Horangi taekwondo feliciteerd Tobias met
dit mooie resultaat!
Voor meer informatie over taekwondo of Horangi kunt u www.horangi.
nl of de facebookpagina bezoeken.

Geslaagde Clubkampioenschappen Judo Ryu Kensui

Zondag 25 juni waren weer de jaarlijkse clubkampioenschappen van Judo Ryu Kensui. Met 96 deelnemers was het een druk en sterk toernooi. Genoten
van de allerkleinste maar ook van de grotere judoka’s. Een speciale dank aan Sport & Health Club Amstelhof voor het beschikbaar stellen van de mooie
prijzen. Ook dit jaar was er weer een stijlprijs. Deze prijs kan worden gewonnen door de judoka die het mooiste en complete judo op de dag liet zien. Dit
jaar was het Lexie Romme die hem trots in ontvangst mocht nemen. Lexie was goed op dreef en liet erg mooie dingen zien!

Maar na 15 minuten mocht Qui Vive de eerste strafcorner nemen, die
er ook inging, 1-0. De spanning was
van de dames af en al snel werd de
ruststand van 3-0 bereikt.
Tijdens de rust nog even een goede tactische bespreking van de coaches Spee en Zwart. Het was duidelijk dat de dames de smaak te pakken hadden. De score liep na de
rust snel uit naar 6-0.
Gas terug
Even ging het gas terug, en net in
die periode moesten de dames een
tegendoelpunt incasseren. Uiteindelijk volgden alsnog het 7-de en
8-ste doelpunt. Eindstand 8-1. Helaas bleek dat de koploper net niet
de punten had laten liggen maar dat
kon de feestvreugde niet bederven.

De doelstelling om na een jaar meteen terug te promoveren naar de
1-ste klasse was bereikt.
Na de wedstrijd werd het hele team
verrast met een boeket wat door de
mini’s werd overhandigd. Er werd
nog een rondje gelopen om de supporters te bedanken. Op het terras
werd het team met begeleiding nog
toegesproken door Thomas Zwart
van het bestuur.
Coach Etienne Spee werd bedankt
dat hij het afgelopen seizoen deze taak op zich heeft genomen en
het heeft weten te realiseren met
het team.
Zonder dat het team het wist verscheen er een promotietaart en
werd er een persoonlijk nummer
gezongen op het nummer “Proosten” door zanger Harm Melgers.

Start to Run voor de 27e
Zilveren Turfloop
Vanaf donderdag 31 augustus 2017
begint er bij de Veenlopers een
nieuwe serie van 10 trainingen in
voorbereiding op de 27e Zilveren
Turfloop voor zowel de beginnende
hardlopers en de gevorderde hardlopers. Voor de beginnende (starter) hardlopers hebben de trainingen het karakter van een Start-toRun waarbij van weinig ervaring in
10 weken wordt toegewerkt naar 5
km hardlopen. De nadruk ligt hierbij
op een verantwoorde opbouw, intensiteit en gezelligheid. Iets ervaring met hardlopen of wandelen is
gewenst.
De meer gevorderde hardlopers
worden tijdens de trainingen van
de Veenlopers op donderdagavond
voorbereid op de 10 of de 16,1 km
van de Zilveren Turfloop. Hierbij
wordt er onder andere aandacht
besteed aan het verbeteren van de
looptechniek en -snelheid en specifieke wedstrijdvoorbereiding. Door
deze clinic van 10 weken te volgen,

word je voorbereid voor het einddoel de Zilveren Turfloop op 5 november - een geweldig evenement
voor jong en oud.
De eerste trainingen
Voor de starters en gevorderden:
donderdagavond 31 augustus 19.30
- 20.45 uur, start locatie is Ontspanningweg 1 (Optisport /zwembad ) te
Mijdrecht.
De kosten bedragen 42,50 euro per
deelnemer, dit is inclusief een startbewijs voor de Zilveren Turfloop en
gratis meetrainen na de Zilveren
Turfloop met de Veenlopers tot 1 januari 2018. Bij het pakket horen 10
begeleide trainingen op donderdagavond en een uitgebreide trainingsprogramma.
Enthousiast?
Aanmelden kan via de Veenlopers
website www.veenlopers.nl, kijk onder Zilveren Turfloop en vul het formulier in.

Twirlteam Starlight
wederom in de prijzen
Op zondag 18 juni op Vaderdag kregen de vaders van Starlight vroeg
hun verwennerij want er stond weer
een lange maar vooral warme wedstrijddag voor de deur.
De meiden van Starlight doen aan
twirlen. Combinatie van allerlei soorten dans en ritmisch gymnastiek
met een baton (een stok). De meiden van Starlight zitten zeker niet
stil want er wordt hard gewerkt. Zo
gingen Zoë Metselaar, Mette Fiesler
en Cyriel Schaar voor het eerst op
met een solo. Zij kwamen uit in de
introductie klasse. Hierbij wordt er
gekeken door de juryleden in welk
niveau categorie zij geplaatst kunnen worden. Alle drie de dames zijn
in de Novice geplaatst met prachtige punten. Ook was het een dag van
de bijna promoties. Zo had Caithlinn
Acda, Femke Spruijt en Lotte Tolenaars bijna promotie naar een volgend niveau categorie. Nog even
door trainen en dan moet het lukken. Ook de dag van bijna was voor
team 1.
Selectie
Team 1 is het selectie team van
Starlight. Deze dames krijgen vooral veel uitdaging in veel moeilijkere baton technieken en voeren hiermee een groepsroutine uit. Deze dames hadden op 0.5 punten na
een plaatsing voor het NK. We zetten nog even door want hoe mooi
zou het zijn als we dit jaar voor het
eerst met 3 teams op het Nederlands kampioenschap staan. Het
was een mooie dag met wederom

heel wat medailles en bekers. Wat
hebben we weer genoten van de
prinsesjes van team 5 (5 en 10 jaar)
Ook zij gaan vooruit en mochten de
prijzenkast weer aanvullen met een
beker voor de tweede plaats. Als
laatste hadden we nog twee kanjers
die de categorie bijna, werkelijkheid
hebben gemaakt: Ninoska Timmermans en Wendy Teiwes wisten zich
zondag te plaatsen voor de voorrondes van het Nederlands kampioenschap. Trots op alle kanjers gingen
wij weer huiswaarts. Bent u nou ook
zo benieuwd naar meer informatie
of kent u meiden tussen de 4 en 15
jaar? We hebben nog plek voor onze NK pomteam routine of in team
5. Kijkt u gerust eens op onze site:
www.starlight-uithoorn.jouwweb.nl

