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Problemen rond grondexploitatietekort van ruim een
miljoen lijkt opgelost
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Samenwerkingsovereenkomst
tussen gemeente en Bouwfonds kan plaatsvinden
De Ronde Venen – Even leek het
erop dat het grootse plan van de gemeente De Ronde Venen en Rabobank Veenstromen en Bouwfonds
om te komen tot het Estafette project (de verplaatsing van de sportverenigingen CSW en Argon naar
de Driehoek en de dan leegkomende sportcomplexen te gebruiken
voor woningbouw) geen doorgang
kon vinden.

uitkomsten van de nadere onderzoeken vermeld onder a, b, d en e
zijn verwerkt in de grondexploitatie.
Ten aanzien van het onderzoek onder d (optimalisatie sportpark) merken wij op, dat van de inzet van de
optimalisatiemogelijkheden gebruik
is gemaakt tot dat het geconstateerde verschil weer was opgelost. Er is
nu weer sprake van een sluitende
grondexploitatie.

kingsovereenkomst kan overgaan.

Er bleek plotseling een fiks tekort te
zijn ontstaan in de grondexploitatie
en de raad had gesteld, dat er een
samenwerkingsovereenkomst getekend kon worden alleen als het financieel allemaal klopte.

Benadrukt wordt dat deze uitkomst
het niet noodzakelijk maakt dat een
beroep wordt gedaan op de bevindingen van het onderzoek c (optimalisatie woningbouw). Er is immers zonder aanpassing van het
woningbouwprogramma en de verkaveling al sprake van een sluitende
grondexploitatie.

Kosten
De kosten voor het inschakelen van
de externe bureaus voor het onderzoek bedragen 34.500,00 euro en
worden door gemeente en Bouwfonds gedeeld. Het deel dat voor rekening van de gemeente komt ad
17.250,00 euro wordt ten laste van
het beschikbare budget gebracht.

Dit betekent, dat het woningbouwprogramma en de verkaveling niet
behoeven te worden aangepast ten
opzichte van de door uw raad vastgestelde uitgangspunten. Hierdoor
is naar onze mening sprake van een
sluitende grondexploitatie binnen
de door de raad vastgestelde uitgangspunten, zodat uw college tot
ondertekening van de samenwer-

Wij zijn verheugd met de uitkomst
van het onderzoek en wij zullen
thans overgaan tot ondertekening
van de samenwerkingsovereenkomst. Daarmee wordt een belangrijke stap voorwaarts gezet om tot
de daadwerkelijke realisering van
dit voor de gemeente belangrijke
project te komen”, aldus het college
van Burgemeester en Wethouders.

Nu blijkt dat, na een onderzoek dat
maar liefst weer bijna 35 duizend
euro heeft gekost (waarvan de gemeente de helft voor haar rekening
dient te nemen) er geen tekort is en
de zaak ‘gewoon’ door kan gaan.
Hiermee is de voor deze fase van
het project gewenste zekerheid verkregen.
Gevolgen voor grondexploitatie.
Het college heeft als conclusie in
een brief aan de gemeenteraad: “De

Uit de risicoanalyse van Deloitte
blijkt voorts, dat het wenselijk is om
vanwege de risico’s in de grondexploitatie een financiële buffer op te
nemen. Deloitte voorziet dat in het
plan voldoende mogelijkheden aanwezig zijn om de gesignaleerde financiële risico’s af te kunnen dekken.

Hartenwensactie Zorgcentra
De Ronde Venen van start

kijk voor ons volledige aanbod op onze vernieuwde site:
www.rossum-mijdrecht.nl

Bozenhoven 65-67 Mijdrecht. Telefoon 0297 - 24 24 24, Fax 0297 - 27 40 00

Emma de Lange
gemeentesecretaris
van de nieuwe
gemeente
De Ronde Venen/Abcoude - De
colleges van Burgemeester en Wethouders van Abcoude en De Ronde Venen hebben dinsdag 6 juli jl.
besloten Emma de Lange te benoemen tot beoogd gemeentesecretaris/kwartiermaker van de nieuwe
gemeente die ontstaat na het samengaan van Abcoude en De Ronde Venen. Emma de Lange is op dit
moment gemeentesecretaris van de
gemeente De Ronde Venen.
Het besluit van beide colleges om
De Lange te benoemen tot beoogd
gemeentesecretaris is tot stand gekomen na positieve adviezen van
onder andere de Stuurgroep Herindeling en de Bijzondere Ondernemingsraad (BOR). De benoeming
van De Lange moet officieel in januari 2011 door het college van de
nieuwe gemeente worden bekrachtigd. De Lange is sinds 1997 gemeentesecretaris van De Ronde Venen. Daarvoor was zij van 1994 tot
1998 werkzaam als adjunct-griffier
bij de Provincie Utrecht en van 1987
tot 1994 als stadsdeelsecretaris bij
Stadsdeel Amsterdam-Osdorp.
Emma de Lange: ‘’Ik ben blij dat medewerkers en bestuurders mij het
vertrouwen geven om gemeentesecretaris van de nieuwe gemeente
te worden. Ik beschouw het als een
compliment voor het werk dat de
afgelopen jaren gezamenlijk is verzet. Ik zie het ook als een aanmoediging om door te gaan op die weg
en van de nieuwe gemeente een organisatie te maken die dienstverlening aan haar inwoners nog verder
verbetert.’’
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Straatverlichting defect?
Bel met CityTec!
De Ronde Venen - Op vrijdagavond 25 juni ging de eerste hartenwens in vervulling. Twee bewoners van Zorgcentra De Ronde Venen locatie Zuiderhof wilden graag
een keertje uit eten om te genieten
van een aspergemaaltijd. De bewoners gingen met twee vrijwilligsters op pad en hadden een heerlijke avond op het terras in Vinkeveen.

De dames Dees en Van Spengen
lieten zich de asperges goed smaken. Als toetje werd voor een heerlijk ijsje gekozen. Het was lang geleden dat de bewoners uit eten waren
geweest en ze hebben echt van deze avond genoten.
De Riki Stichting sponsort deze actie. Zij weet dat juist in de zomer
veel ouderen zich eenzaam kunnen

voelen. Door de vakanties komt er
minder visite. Om deze periode voor
de ouderen onder ons toch plezierig
te laten verlopen heeft de Riki Stichting de Hartenwensactie georganiseerd. Bewoners mogen een hartenwens invullen en deze wordt in
de zomermaanden vervuld. De dank
aan de Riki Stichting is groot voor
deze fantastische avond.

Mijdrecht - Het komt (te) vaak voor
dat straatverlichting defect is. Soms
een enkele lantaarnpaal, maar vaak
genoeg ook een complete straat of
zelfs wijk zit in het donker. Onlangs
was het raak in de wijk Molenland
waar de Molenwiek in het duister
gehuld was, zoals enkele bewoners
ons vertelden. Voer voor criminelen
en vandalen die van het donker gebruik maken om de straat onveilig
te maken en vandalisme plegen, zo-

als het beschadigen van geparkeerde auto’s. Bellen naar de gemeente
helpt niet. Die verwijst u naar de beheerder van de straatverlichting. Dat
is CityTec, tel. 088-8959000. Daar
moet u uw klacht deponeren. Dat
kan ook met een boodschap op internet. Wie naar www.citytec.nl gaat
komt op de site terecht waar u onder
het kopje ‘storing’ de regio ‘storing
provincie Utrecht’ kunt aanklikken.
Via deze site kan de storing gemeld

worden. Het kan tevens per e-mail:
informatie@citytec.nl. Wie het helemaal precies wil doen noemt het
nummer van de lantaarnpaal/palen
erbij. Dat nummer staat op de lantaarnpaal aangegeven. Medewerkers van CityTec ondernemen dan
actie. Maar iemand uit de straat of
de wijk moet de storing wel melden.
Anders gebeurt er niets! Ook de gemeente laat het afweten omdat die
het niet als haar taak ziet.
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Nieuwe Meerbode - 14 juli 2010
Gemeentehuis De Ronde Venen
Croonstadlaan 111
Postbus 250, 3640 AG Mijdrecht
T. (0297) 29 16 16
info@derondevenen.nl
Actueel nieuws en spoedeisende mededelingen kunt
u dagelijks lezen op de website: www.derondevenen.nl.

Openingstijden gemeentehuis
Ma
8.30-16.00 uur
17.30-19.30 uur
Di t/m do 8.30-16.00 uur
Vr
8.30-12.30 uur
Voor spoedgevallen is de gemeente
bereikbaar op tel. (0297) 27 23 61.

Gemeentelijke bekendmakingen
De officiële bekendmakingen en mededelingen zijn een publicatie van de gemeente De Ronde Venen. In deze rubriek staan
officiële bekendmakingen en mededelingen die voor u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouwplannen of verkeersbesluiten bij u in de buurt. Indien van toepassing wordt vermeld waar u de plannen kunt bekijken en óf, en zo ja hoe u er
bezwaar tegen kunt indienen. De officiële bekendmakingen en mededelingen zijn ook te vinden op www.derondevenen.nl
in de rubriek Actueel. Gegarandeerde dienstverlening! De gemeente De Ronde Venen werkt met servicenormen.
Aanvragen bouwvergunning
Burgemeester en wethouders van De Ronde Venen maken volgens artikel 41 van de Woningwet bekend dat de volgende aanvragen om
bouwvergunning zijn binnengekomen:
Straatnaam
Aard van het bouwwerk		
Bouwnr.
				
De Hoef
De Hoef Oostzijde 12

Oprichten van een erker		

Datum
ontvangst

2010/0378

5-7-2010

Mijdrecht			
Dorpsstraat 17
Vernieuwen van terrasschermen		
Oosterlandweg 34
Gedeeltelijk vernieuwen van een opslagruimte
Wipmolen 35
Vergroten van een woning met een aanbouw
Wipmolen 36
Vergroten van een woning met een aanbouw

2010/0389
2010/0379
2010/0387
2010/0386

6-7-2010
6-7-2010
8-7-2010
8-7-2010

Vinkeveen			
Achterbos 28-30
Vernieuwen van een carport		
Baambrugse Zuwe 220
Veranderen van de oprit en plaatsen van een hek
Demmerik 92b
Vernieuwen van een berging en tussenlid
Herenweg 208
Vergroten van een woning		
Waeterrijck 15
Oprichten van een hekwerk		
Waeterrijck 22
Oprichten van een schuur		

2010/0380
2010/0374
2010/0388
2010/0381
2010/0375
2010/0384

6-7-2010
1-7-2010
7-7-2010
6-7-2010
1-7-2010
6-7-2010

Wilnis			
Dorpsstraat 36
Vernieuwen en vergroten van een bedrijfsruimte en woning
Wilnisse Zuwe 4-6
Plaatsen van twee dakkapellen		

2010/0382
2010/0383

6-7-2010
6-7-2010

Deze aanvragen zijn door de afdeling Bouw- en woningtoezicht in behandeling genomen. Deze bouwaanvragen kunt u nog niet inzien.
Servicenorm
Uw ‘lichte’ bouwvergunning wordt binnen 2 weken verleend. (Het gaat hier om een aanvraag voor een dakkapel, uitbouw etc, die voldoet
aan de voorwaarden van volledigheid, het bestemmingsplan en de welstand.)
Voornemen tot verlening bouwvergunning met ontheffing/wijziging bestemmingsplan
Ingediend ná 1 juli 2008
Met ingang van 15 juli 2010 liggen bij Publiekszaken in het gemeentehuis, zes weken voor eenieder ter inzage, de ontwerpontheffingen
met bijbehorende ontwerpbouwvergunningen:
Straatnaam
Aard van het bouwwerk		
			

Bouwnr.

Opm.

Mijdrecht			
Maansteen 89
Vergroten van de woning met een aanbouw

2010/0372

A

Vinkeveen			
Donkereind 48
Vergroten van een woning		

2010/0275

B

Burgemeester en wethouders overwegen de gevraagde ontheffing en bouwvergunning:
- Onder A te verlenen met toepassing van een binnenplanse ontheffing ingevolge artikel 3.6 lid 1 sub c Wet ruimtelijke
ordening.
- Onder B te verlenen met toepassing van een buitenplanse ontheffing ingevolge artikel 3.23 Wet ruimtelijke ordening.
Zienswijze indienen
Tijdens de termijn van inzage kunnen belanghebbenden zienswijzen (uw mening of opmerkingen) naar voren brengen. Dit kan schriftelijk bij burgemeester en wethouders, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. In de zienswijzen moet het volgende staan: omschrijving van
het ontwerpbesluit waar u uw zienswijzen op geeft, uw naam en adres, datum, handtekening en motivering. Indien u in uw zienswijzen
verwijst naar eerder door u ingediende brieven, wordt u verzocht hiervan een kopie bij te voegen. U kunt uw zienswijzen ook mondeling
op afspraak bij de behandelend ambtenaar kenbaar maken.
Belanghebbenden worden in beginsel niet-ontvankelijk verklaard in hun beroep bij de administratieve rechter als redelijkerwijs aan hen
kan worden verweten dat zij tegen het ontwerpbesluit geen zienswijzen als bedoeld in artikel 3:15 van de Algemene wet bestuursrecht
naar voren hebben gebracht.
Verleende Bouwvergunningen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de navolgende bouwvergunningen zijn verleend:
Straatnaam
Aard van het bouwwerk
Bouwnr.
			

Verzenddat.
vergunning

Amstelhoek			
Menno Simonszstraat 20
Plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak van de woning
2010/0325

5-7-2010

Mijdrecht			
Houtzaagmolen 32 en 34
Vergroten van twee woningen
2010/0351
Industrieweg 47-57
Vergroten en veranderen van een opslagruimte
2010/0281
Nijverheidsweg 21a-9
Realiseren van een tussenvloer in een bedrijfspand
2010/0363

6-7-2010
1-7-2010
1-7-2010

Vinkeveen			
Donkereind 6
Realiseren van een betonpad en beschoeiing
2010/0261
Loopveltweg 150
Vergroten van een woning met een aanbouw aan de achterzijde
2010/0369

1-7-2010
6-7-2010

Wilnis			
Blauwe Zegge 2
Vervangen van een garagedeur voor een vaste pui
2010/0338

6-7-2010

Het is mogelijk om een bouwvergunning in twee fasen aan te vragen. In de eerste fase vindt de planologische toetsing plaats en wordt
het bouwplan getoetst aan welstandseisen. In de tweede fase vinden o.a. de technische toetsing en het beoordelen van een bodemonderzoek plaats. Er kan pas worden gebouwd als voor beide fasen vergunning is verleend. Tegen beide fasen kan bezwaar worden
gemaakt. Bezwaren kunnen echter uitsluitend betrekking hebben op de toetsingsgronden, die in die fase aan de orde zijn gekomen.
Belanghebbenden die rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, kunnen binnen een termijn van zes weken na de verzenddatum van de
vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Het indienen
van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan er, als er tegen het besluit bezwaar is gemaakt, een verzoek om
voorlopige voorziening ingediend worden bij de voorzieningenrechter, sector bestuursrecht, postbus 13023, 3507 LA Utrecht. Dit verzoek
dient vergezeld te gaan van een afschrift van het bezwaarschrift. Van de indiener van een verzoek om voorlopige voorziening wordt door
de rechtbank griffierecht geheven.

Een superleuke swingende
afscheidsmusical van
deTweemaster
Regio - Maandag 5 juli nam groep
8 van de basisschool de Tweemaster aan de Arthur van Schendellaan
afscheid van deze school met een
swingend optreden.
De musical ‘De trein, mis ‘m niet!’
werd opgevoerd in de school. Het
verhaal ging over een aantal zeer
opvallende reizigers dat de trein
neemt van Amsterdam naar Marseille. Een Italiaanse mama en haar
zoon stappen in, en ook de Arabische Demi en Lena Salaam met hun
lastige kids.
Ook personeel en beveiliging zijn
aanwezig; dat moet ook wel, want
Lena heeft een schitterende diamant
van haar man gekregen! Tijdens een

rit door een tunnel gebeurde er iets
verschrikkelijks: de diamant werd
gestolen! Special agents ondervroegen alle aanwezigen in de trein.
Ze ontdekten het geheim van de
conducteur, een niet helemaal eerlijke kruier, en nog veel meer. Uiteindelijk weten ze gelukkig ook de diamant weer op te sporen!
Ondanks de hitte bleken de kinderen prima te kunnen zingen (treinhit: ‘dat spoort’). Bovendien waren
er allerlei leuke dansen bij verzonnen, zodat het een superleuke show
werd.
Ook het decor was zelfgemaakt. Het
publiek in de zaal genoot en aan de
kids was duidelijk te zien hoe leuk

ze het vonden om deze voorstelling
uit te voeren. Na de pauze kwam het
afscheid; de kinderen kregen hun
afscheidsroos, rapport, een certificaat, hun finaleboekje en een pen.
Eind goed, al goed, en er werd zo op
een leuke manier afscheid genomen
van de basisschool.
We hopen dat alle kinderen uit
de klas van juf Nel en Diedy met
veel plezier terugkijken op hun afscheidsmusical van de Tweemaster.
Voor iedereen, leraren en leerlingen,
breekt nu de welverdiende zomervakantie aan, en daarna de start van
de school in een nieuw jasje met de
naam ‘de Vuurvogel’.

Verleende bouwvergunningen in combinatie met ontheffing/wijziging
Ingediend na 1 juli 2008
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de navolgende bouwvergunningen zijn verleend:
Straatnaam
Aard van het bouwwerk
Bouwnr.
			
Vinkeveen			
Baambrugse Zuwe 135-137
Vernieuwen van een toegangsbrug naar de woning
2010/0029
Voorbancken 10
Veranderen van kantoorruimte en opslagruimte in woonruimte
2009/0049
en kantoorruimte

Verzenddat.
vergunning
5-7-2010
29-6-2010

Het is mogelijk om een bouwvergunning in twee fasen aan te vragen. In de eerste fase vindt de planologische toetsing plaats en wordt
het bouwplan getoetst aan welstandseisen. In de tweede fase vinden o.a. de technische toetsing en het beoordelen van een bodemonderzoek plaats. Er kan pas worden gebouwd als voor beide fasen vergunning is verleend. Tegen beide fasen kan bezwaar worden
gemaakt. Bezwaren kunnen echter uitsluitend betrekking hebben op de toetsingsgronden, die in die fase aan de orde zijn gekomen.
De belanghebbende die rechtstreeks in zijn belang is getroffen en die tegen het ontwerpbesluit een zienswijze heeft ingediend (alsmede
degene die redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijze te hebben ingediend) kan binnen een termijn van zes weken na
de verzenddatum van de vergunning een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de Rechtbank Utrecht, sector bestuursrecht, postbus
13023, 3507 LA Utrecht. Van de indiener van het beroepschrift wordt door de rechtbank griffierecht geheven. Het indienen van een
beroepschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan er, als er tegen het besluit beroep is aangetekend, een verzoek om voorlopige voorziening ingediend worden bij de voorzieningenrechter, sector bestuursrecht, postbus 13023, 3507 LA Utrecht. Dit verzoek
dient vergezeld te gaan van een afschrift van het beroepschrift. Van de indiener van een verzoek om voorlopige voorziening wordt door
de rechtbank griffierecht geheven.
Bestemmingsplan “Raadhuisplein Mijdrecht”
Burgemeester en wethouders van De Ronde Venen maken ex artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening juncto artikel 3:42 en
3:45 van de Algemene wet bestuursrecht bekend, dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 1 juli 2010 het bestemmingsplan
“Raadhuisplein Mijdrecht” (IDNNL.IMRO.0736.BPP003raadhuispl-va01) ongewijzigd heeft vastgesteld. Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan met bijbehorende stukken ligt met ingang van 15 juli 2010 gedurende zes weken voor eenieder
ter inzage en is op de volgende manieren te raadplegen: De papieren versie van het bestemmingsplan is in te zien bij de balie
Bouw- en Woningtoezicht in de centrale hal van het gemeentehuis, de openingstijden zijn: ma. t/m do. 08.30-16.00 uur, vr.
08.30-12.30 uur en ma. avond 17.30-19.30 uur. De verbeelding van het authentieke plan is interactief te raadplegen via www.
ruimtelijkeplannen.nl. U komt rechtstreeks bij het bestemmingsplan via het volgende adres: http://www.ruimtelijkeplannen.nl/
web-roo/?planidn=NL.IMRO.0736.BPP003raadhuispl-va01. De authentieke vastgestelde planbestanden kunt u downloaden via
de volgende locatie: http://ro-online.robeheer.nl/0736/manifest.html.
Hoofdzaak bestemmingsplan
Op 10 november 2009 hebben burgemeester en wethouders besloten de weekmarkt in Mijdrecht te verplaatsen naar het Raadhuisplein in Mijdrecht. Een weekmarkt hoeft niet als zodanig te worden bestemd, maar de bestemming waarbinnen deze plaatsvindt mag zich hier niet tegen verzetten. In verband hiermee worden de regels bij de bestemming van het Raadhuisplein en een
beperkt deel van de Raadhuislaan en de Dorpsstraat gewijzigd, zodat de weekmarkt wordt toegelaten. Ook evenementen worden
in de bestemmingsomschrijving opgenomen. Hiermee wordt de bestemming beter in overeenstemming gebracht met het feitelijk
gebruik van het Raadhuisplein.
Beroep
Een belanghebbende kan beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500
EA Den Haag binnen de periode van zes weken dat dit besluit ter inzage ligt. Voor het instellen van beroep is een griffierecht
verschuldigd.
Voorlopige voorziening
Indien beroep is ingesteld en er tijdelijke maatregelen nodig worden bevonden waarmee niet tot de uitspraak op het beroepschrift kan worden gewacht, kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend. Een verzoek om voorlopige voorziening moet worden gedaan bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA
Den Haag. Hiervoor is separaat een griffierecht verschuldigd.
Inwerkingtreding van het besluit
Op grond van artikel 3.8, lid 5 van de Wet ruimtelijke ordening treedt het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan in
werking met ingang van de dag na het verstrijken van de beroepstermijn. Indien binnen deze termijn een verzoek om voorlopige
voorziening is ingediend bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State treedt het besluit niet in
werking alvorens op het verzoek is beslist.
Vastgesteld projectbesluit en verleende bouwvergunning 1e fase “Herenweg 71-73 in
Vinkeveen”
Burgemeester en wethouders van De Ronde Venen maken bekend dat een projectbesluit is genomen op grond van artikel 3.10
van de Wet ruimtelijke ordening een bouwvergunning 1e fase is verleend voor het vergroten en veranderen van een winkelruimte
en het ontsluiten en loskoppelen van twee bovenwoningen van de winkel op het perceel Herenweg 71-73, 3645 DG Vinkeveen.
Het vastgestelde projectbesluit en de verleende bouwvergunning 1e fase met bijbehorende stukken liggen vanaf donderdag 15
juli 2010 gedurende zes weken ter inzage bij de balie Bouw- en Woningtoezicht in de hal van het gemeentehuis, Croonstadtlaan
111 in Mijdrecht. U kunt het besluit ook inzien of downloaden via de gemeentelijke website www.derondevenen.nl (keuzemenu:
bouwen, wonen en milieu – bestemmingsplannen). De verbeelding van het vastgestelde projectbesluit is interactief te raadplegen
via www.ruimtelijkeplannen.nl. U komt rechtstreeks bij het projectbesluit via het volgende adres: http://www.ruimtelijkeplannen.
nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0736.PB002herenweg7173-va01. Belanghebbenden die ten aanzien van het ontwerpbesluit tijdig
zienswijzen hebben ingediend, alsmede belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij met betrekking
tot het ontwerpbesluit niet tijdig een zienswijze hebben ingebracht, kunnen gedurende de termijn van inzage tegen dit projectbesluit en de bouwvergunning 1e fase een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de rechtbank Utrecht, sector bestuursrecht,
postbus 13023, 3507 LA Utrecht. Het projectbesluit en de bouwvergunning treden in werking met ingang van de dag na het
verstrijken van de beroepstermijn. Het beroepschrift heeft geen schorsende werking. Indien binnen de beroepstermijn tevens
een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Utrecht (Sector bestuursrecht,
postbus 13023, 3507 LA Utrecht), treedt het besluit niet in werking voordat op het verzoek is beslist. Voor het behandelen van een
beroep en/of verzoek om voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven.
Wet Milieubeheer
Burgemeester en wethouders van de gemeente De Ronde Venen maken, gelet op het bepaalde in de Wet milieubeheer (Wm) en
de Algemene wet bestuursrecht (Awb), bekend dat: zij naar aanleiding van de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van
de Raad van State d.d. 28 april 2010 hebben besloten om de op 6 januari 2009 verleende milieuvergunning aan Slachterij/Grossierderij Wouters B.V. op het adres De Hoef Westzijde 33, 1426 AS De Hoef te wijzigen. Door deze wijziging is het mogelijk dat
er incidenteel in de avond- en nachtperiode vee met een terreinwagen met aanhanger wordt aangevoerd voor het uitvoeren van
noodslachtingen. De stukken met betrekking tot deze beschikking liggen van 15 juli tot en met 26 augustus 2010 ter inzage. Tot
en met 26 augustus 2010 kunt u beroep instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500
EA Den Haag. Geen beroep kan worden ingesteld door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten dat hij
geen zienswijzen naar voren heeft gebracht. Deze beschikking treedt een dag na afloop van de beroepstermijn in werking, tenzij
naast het beroep gedurende de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend bij de voorzitter van
de bovengenoemde afdeling. De beschikking treedt dan niet in werking voor er op dat verzoek is beslist. Voor het instellen van
beroep c.q. een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening zijn griffierechten verschuldigd. De hierboven genoemde
stukken kunnen worden ingezien bij: de Milieudienst Noord-West Utrecht, Straatweg 66a in Breukelen, elke werkdag van 9.00
tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur; het gemeentehuis van De Ronde Venen, Croonstadtlaan 111 in Mijdrecht, tijdens openingstijden. Als u een toelichting wilt of de stukken op een ander tijdstip wilt inzien, kunt u hiervoor een afspraak maken met
een medewerker van de cluster recht van de Milieudienst via tel. (0346) 26 06 41. U kunt de stukken ook digitaal inzien op onze
website www.milieudienstnwu.nl, zie rubriek Digitaal loket, menuoptie Infonet.
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LUSTRUM IN DE KWAKEL...

35 JAAR POLDERFEEST!
Woensdag 28 juli barst in De Kwakel het 35ste Polderfeest los met de
55+ dag. Tot en met zondag 1 augustus is er voor jong en oud weer
genoeg te beleven op het Evenemententerrein.
WOENSDAG 28 JULI
Voor de derde maal organiseert het Feestcomité de 55+ dag. Op deze speciale
dag wordt iedereen die zich heeft aangemeld om 10.30 uur in de tent verwacht
om daar te gaan genieten van een gezellige dag vol entertainment en muziek.
Ook zullen er oude filmpjes worden vertoond van o.a. de kermisoptochten. De
entree is gratis en iedereen krijgt een lunch aangeboden.
Ook de VIP’s die op de Kwakelse Veiling een kaart hebben gekocht worden van
harte welkom geheten.
DONDERDAG 29 JULI
Voor de 22ste keer organiseert het Feestcomité samen met AKU uit Uithoorn de
Decathlon Polderloop. De combinatie van een gezellige sfeer, het afwisselende
parcours en de vele toeschouwers zorgen er voor dat de Decathlon Polderloop al
jaren een groot succes is. Inschrijven kan vanaf 18.30 uur in de tent, waarbij alle
lopers een chip krijgen voor het registreren van de juiste eindtijd. Het inschrijfgeld
bedraagt 1 euro voor de 1 kilometer (t/m 11 jaar), 3.50 euro voor de 4 kilometer en
5 euro voor de 10 kilometer.
Om 19.00 uur start de 1 kilometer, om 19.15 uur de 4 kilometer en om 20.00 uur
de 10 kilometer. De prijsuitreiking van de 1 en 4 kilometer is direct na afloop van
de loop, de prijsuitreiking van de 10 kilometer is om ongeveer 21.15 uur in de tent,
waarna zanger en entertainer Jan Leliveld de avond feestelijk zal opluisteren. Entree is gratis.
VRIJDAG 30 JULI
Om 14.00 uur is het swingen geblazen voor alle kids tot 12 jaar, want dan is er een
heuse kinderdisco in de tent. Presentator Jarno draait de grootste hits uit de top 40,
maar ook oude hits in een nieuw Disco 4 Kids jasje. Je kunt niet alleen lekker swingen, ook worden er allerlei maffe dansspelletjes gedaan, komen dus!
’s Avonds gaat de tent om 21.00 uur open en zal de oergezellige coverband Bob en
de Blue Band optreden. Bob en zijn mannen spelen alles van rock-‘n-roll tot pop, om
vervolgens moeiteloos over te schakelen naar Nederlandstalig. Naast het optreden van Bob en de Blue
Band zorgt DJ Ard voor de muziek. Kaarten zijn reeds in de voorverkoop verkrijgbaar.
ZATERDAG 31 JULI
Het Polderfeest gaat met zijn (digitale) tijd mee, want zaterdag is er voor de jeugd tot 16 jaar een Wii competitie. Er wordt gestreden in twee groepen; één voor de kinderen tot 12 jaar en één voor de jeugd van 12
tot 16 jaar. Aanvang is 13.00 uur. Wie niets met de spelcomputer heeft kan vanaf 14.00 uur samen met de
dames van de kleiclub een mooi kleiwerkje gaan maken of zich buiten vermaken op het veld, waar wat
attracties staan. Deze middag kost dit nog geen strippen!
Om 14.00 uur begint de zeskamp, het fantastische spektakel voor jeugd van 12 tot 16 jaar en de volwassenen vanaf 16 jaar. Inschrijven van de teams, die uit niet meer dan vijf personen mogen bestaan, kan
alleen telefonisch bij Gerrit Burggraaf, tel. 0297-561276. Naast vaste items als de theorieronde en de
zeephelling zijn er ook dit jaar weer de Kwakelse buikglijkampioenschappen.
De prijsuitreiking van de zeskamp en de winnaar van de mascotteprijs vindt om ongeveer 17.00 uur
plaats.
’s Avonds wordt de tent omgetoverd in een gezellige, bruine kroeg, want dan strijkt de Bolle Jan Show
neer in De Kwakel. De grootste partyhits van Froger tot Hazes en Wolter Kroes tot Johnny Jordaan zullen deze avond voorbij komen. Feestduo de Dikdakkers van de kraker “Cowboys en Indianen” zullen
deze avond ook een bezoek brengen aan “Café Bolle Jan” in De Kwakel.
De tent gaat om 21.00 uur en kaarten zijn reeds in de voorverkoop verkrijgbaar.

VOORVERKOOP VRIJDAG& ZATERDAGAVOND
Kaarten zijn verkrijgbaar bij:
• E-Markt Schalkwijk
• Café Bolle Pouw
• Coop Rehorst Nieuwveen
• Dierenspeciaalzaken van Tol Uithoorn
ENTREEPRIJZEN VOOR BEIDE AVONDEN:
Aan de tent
18.00 euro
Voorverkoop
15.00 euro
ZONDAG 1 AUGUSTUS
De laatste dag van het Polderfeest is traditiegetrouw de familiedag en die begint
om 12.45 uur met het oplaten van de ballonnen. Degene van wie de ballon
het verst is gekomen ontvangt een prijs. Voor de kinderen, van alle leeftijden,
staan er zowel binnen als buiten allerlei attracties klaar, waaronder het visspel,
ballenbak, luchtkussens, klimtoren en lasergame.
Ook de Polderexpress rijdt weer en er kan geknutseld worden met playmais
of een schrift gepimpt worden. De hele middag is de kinderbar open, waar er
voor een leuk prijsje drinken en snoepjes worden verkocht.
Om 13.05 uur begint de Halfpipe skateshow met de vijf beste skaters van Nederland, die allerlei acrobatische stunts zullen laten zien. Tussen de shows door,
om 14.30 uur is de tweede show, is de halfpipe voor iedereen toegankelijk. Om
13.30 uur start “Quakel’s got Talent” met onder anderen een optreden van David
en Lotte, maar ook nieuw Kwakels talent is van harte welkom om op te komen
treden.
Vanaf 14.00 uur speelt het blaasorkest Ladder(s)zat, op veler verzoek, hun vrolijke noten en kunt u bij karikaturist René van Hooren een treffende karikatuur
op papier laten vast leggen. Rinke Jacobs, bekend van de Uri Geller show, zal
om 15.00 uur een exclusieve demonstratie geven van zijn hypnose-mentalisme
show, waarin hij voorspelt, vermaakt en speelt met het menselijk gedrag.

Het Feestcomité wil het 7e lustrum van het Polderfeest niet ongemerkt
voorbij laten gaan en heeft daarom een loterij georganiseerd met mooie
prijzen. De hoofdprijs is een midweek van Hogenboom Vakantieparken.
Om mee te doen met de loterij moet de bon uit de Zomereditie, of een
kopie hiervan, op zondag in de speciale bus in de tent worden gedeponeerd. Om 16.00 uur vindt dan de trekking plaats, waarbij iedereen zelf
aanwezig moet zijn om de prijs in ontvangst te nemen. Om 16.30 uur zal
Nederlands grootste partyartiest Starkoo het 35ste Polderfeest afsluiten.
Entree is gratis.

REDENEN GENOEG OM EEN BEZOEK TE BRENGEN AAN HET
POLDERFEEST IN DE KWAKEL!
VOOR MEER INFO: WWW.POLDERFEEST.NL.
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INFORMATIEF
DOkTERsDIENsTEN
De Ronde Venen: Alle diensten van
de huisartsen worden gedaan vanuit
de huisartsenpost in Woerden, tel.
0900-4701470. Dit geldt voor het hele
weekend, feestdagen en voor werkdagen van 17.00 u. tot de volgende
dag 8.00 u.
Uithoorn: Spoedgevallen overdag via
eigen huisarts of tel. 0297-531111.
Spoedgevallen avond/nacht/weekenden via huisartsenpost Ziekenhuis
Amstelveen, tel. 020-4562000.

APOTHEEk
*Apotheek Veldzijde, Dorpsstraat
47 Wilnis, tel: 0297-288934.
Open: ma t/m vr 8.30-12.30 u
en 13.30-17.30 u.
*Apotheek Mijdrecht, Hofland 48,
tel: 0297-286262. Open: ma. t/m vr.
8.30-12.30 u en 13.30-17.30 u.
*Apotheek Vinkeveen, Herenweg
57, tel: 0297-262033. Open: ma t/m
vr 8.30-18.00 u; za 10.00-11.00 u.
(uitsluitend voor spoedgevallen!)
*Apotheek De Ronde Venen,
Hoofdweg 6a, tel: 0297-285163.
Open: ma t/m vr 8.30-12.30 u en
13.30-17.30 u.
*Buiten deze tijden kan men
terecht bij Zuwe Hofpoort Apotheek,
Polanerbaan 2, 3447 GN
Woerden, tel. 0348-427851.

DIERENHuLP
Dierenambulance
tel: 06-53315557.

COLOFON
Verschijnt woensdag
EDItIE 2:
DE RoNDE VENEN,
MIjDRECHt, WIlNIs,
AMstElHoEk, DE HoEf,
VINkEVEEN, WAVERVEEN,
VRoUWENAkkER,
ZEVENHoVEN
EDItIE 3:
UItHooRN, DE kWAkEl,
NEs A/D AMstEl

sTICHTING DE BAAT
PsyCHOLOGIsCHE
HuLPvERLENING
De Ronde Venen/Uithoorn:
Praktijk voor directe psychologische
hulpverlening, Drs. J.M.M. Simons
klin. psychol./psychotherap. en medew. 0297-285371 of 0297-568866;
www.simons-psychologischebegeleiding.nl
De Ronde Venen: Praktijk voor
psychologische hulp-verlening, R.
Rap, tel: 0297-286436
Nes a.d. Amstel/Uithoorn:
Praktijk voor Eerstelijnspsychologie
Nes a/d Amstel, Mw. drs. C. de Klerk,
gezondheidszorgpsycholoog (BIG
geregistreerd) tel./fax: 0297-582706;
06-44222810; psychoprakt@hetnet.
nl; www.psychoprakt.nl

sTICHTING
RECHTswINkEL

VVV De Ronde Venen/
Vinkeveense Plassen:
Herenweg 144, 3645 DT
Vinkeveen, tel: 0297-214231.
vinkeveen@vvvhollandsmidden.nl
www.vvvvinkeveen.nl
ma en zo gesloten, di, wo, do, vr
10.00-16.00 u; za 10.00-14.00 u.
VVV/ANWB Uithoorn:
Kon. Julianalaan 54, 1421 AH
Uithoorn, tel. 0297-532725.
uithoorn@vvvhollandsmidden.nl
ma 10.00-16.00 u./ di t/m vr 9.3013.00 u/13.30-17.30 u. za 9.30-13.00
u/13.30-15.00 u./zo gesloten.

Bezorgklachten:
tel. 0297-581698
Centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
tel. 0297-341900
fax 0297-342900
Uitgave van:
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht
122e jaargang
Advertentie-tarieven:
op aanvraag
EDItIE 2
oPlAAg 15.450
EDItIE 3
oPlAAg 14.050
Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren op artikelen of zijn mening
te geven op ontwikkelingen die
spelen binnen de gemeente.
Uw ingezonden brief dient
echter ondertekend te zijn met
naam en adres, telefoon of emailadres. De redactie behoudt
het recht brieven in te korten of
te weigeren.
let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op
attent, dat door ons in deze krant
geproduceerd advertentie-,
foto-, en/of tekstmateriaal niet
beschikbaar wordt gesteld aan
derden. Dus ook niet per e-mail,
fotokopie of anderszins zonder
uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van de uitgever!
WWW.MEERBoDE.Nl
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GRENZELOOS
INVESTEREN
IN ONDERWIJS

De bouw van scholen en de verbetering van het onderwijs in de Derde
Wereld samen met het geven van voorlichting en educatie aan de bevolking
binnen de eigen gemeente over de noodzaak van ontwikkelingssamenwerking zijn de belangrijkste doelen van SOS De Ronde Venen. Als de school
er eenmaal staat is het aan de leerkrachten, de leerlingen en de ouders om
er iets van te maken: goed onderwijs met goede voorzieningen ook voor de
allerarmste kinderen. Met hulp van onze donateurs gaat dit lukken!

Uitbreiding van ‘onze’
school in Tanzania
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Zaterdag inloopmiddag CREA
Uithoorn - Stichting CREA heeft
komende zaterdag 17 juli van 13.0016.30 uur een inloopmiddag bij Fort

sTICHTING IMET
De Ronde Venen: Gespecialiseerde
praktijk voor behandeling van angst-,
dwang-, identiteits- en eetstoornissen. Landelijk infonr. 071-5234234.
www.imet.nl

Anselmusstraat 19
3641 AM Mijdrecht
tel. 0297-581698
Mobiel 06-53847419
fax 0297-581509
Internet www.meerbode.nl

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

TOT

Samenwerking de ronde venen

Kerkvaart 2, tel. 0297-230280.

De Ronde Venen: Hoofdweg 1,
Mijdrecht. Het spreeku. is op de
di.avonden van 19.30-20.30 u.
In juli en augustus geen spreeku.

Druk:
Boesenkool Krantendruk B.V.
Castricummerwerf 39-41
1901 RV Castricum
tel. 0251-656750
fax 0251-650741
E-mail info@boesenkool.nl

UUR
START 24 JU N I 9.00

DIERENARTsEN
Dierenartsenpraktijk
Mijdrecht-Wilnis,
Bozenhoven 69-71, Mijdrecht,
tel: 0297-293939.
Behandeling na tel. afspraak
Dierenartsenpraktijk Wilnis,
Herenweg 95, Wilnis,
tel: 0297-242436.
Open spreeku. di. en do. 17.00-18.00
u. Overige tijden na tel. afspraak
Dierenkliniek Amstel,
Vecht & Venen Herenweg 129,
3645 DJ Vinkeveen tel 0297-263758
fax 0297-594080 www.kkavv.nl
Dierenkliniek De Ronde Venen
Dorpsstraat 40, 3641 EC Mijdrecht,
tel: 0297-241146. Ma. t/m vr. volgens
afspraak. Buiten openingstijden: uitsluitend voor spoedgevallen dag en
nacht bereikbaar op tel: 0297-241146.
Dierenartsenpraktijk
Uithoorn-Aalsmeer,
Marijnenlaan 46, 1421 NH Uithoorn,
tel: 0297-560627. Behandeling na tel.
afspraak

Redactiekantoor
Aanleveren van kopij,
foto’s en advertenties:
redactiemijdrecht@meerbode.nl
redactieuithoorn@meerbode.nl

Redactie/acquisitie
medewerkers:
Nel van der Pol
Kees Jan Koedam
André Veenstra

UITVERKOOP!

Stichting Ontwikkelings

vvv/ANwB

zORG &
DIENsTvERLENING
Zuwe Zorg in De Ronde Venen:
Hoofdweg 1, 3641 PN Mijdrecht:
Thuiszorg (voor persoonlijke zorg
thuis), Maatschappelijk werk (voor al
uw vragen en problemen), Jeugdgezondheidszorg en Pedagogisch
Bureau (voor ouders en kinderen
van 0-18 jr): Zuwe Informatielijn tel.
0900-2359893. Hulp bij het Huishouden, tel. 0348-437000. Of kijk op:
www.zuwezorg.nl.
Centrum Indicatiestelling
Zorg (CIZ): voor info., advies of
aanmelding voor thuiszorg, verpleegthuiszorg, opname in een verzorginghuis of verpleeghuis kunt u contact
opnemen ma t/m vr 9.00-17.00 u,
tel. 0900-3573573.
Uitleen, verhuur, verkoop van
hulpmiddelen en verpleegartikelen: Thuiszorgwinkel Mijdrecht,
Hofland 6, tel. 0297-273538.
Open: ma t/m vr 9.30-15.00 u.
Hulplijn De Ronde Venen:
tel. 0297-242136 voor aanvragen
vrijwillige hulpverlening.
Ned. Patiënten Vereniging
Vrijwillige thuiszorg:
De Ronde Venen, tel: 0297-582693
voor info en aanvragen.

zwANGERsCHAP
Maatschap Verloskundigen: ‘De
Ronde Venen’, Croonstadtlaan 1a,
3641 AL Mijdrecht, tel. 0297-272300.
Tel. inschrijf spreeku. ma. 16.30-18.00
u. en di. van 13.30-14.30 u. Spreeku.
vlgs afspraak.

sLACHTOFFERHuLP
NEDERLAND
Slachtofferhulp biedt gratis
praktische, juridische en emotionele
ondersteuning aan slachtoffers en
betrokkenen van misdrijven en
verkeersongevallen. U kunt bij ons
terecht op verschillende spreekuren
in de regio, zonder wachtlijst. Bel
voor een afspraak of voor meer info:
0900-0101. www.slachtofferhulp.nl

aan de Drecht In het fort aan de
Drecht is de ruimte van CREA geopend voor inschrijvingen.
U kunt een kijkje nemen in de werkruimten en tevens inschrijven voor
de cursussen van het seizoen 20102011. Op de volgende cursussen
zijn nog enkele plaatsen beschikbaar: edelsmeden, tekenen/schilderen, handdraaien, keramiek, aquarelleren, fotografie.
Er zijn ook kindercursussen in tekenen en pottenbakken.
Nieuw dit jaar is de cursus Sterrenkijken voor beginners! Bij voldoende deelname kan ook voor kinderen
een cursus Sterrenkijken georganiseerd worden.
Zie ook www.CREA-uithoorn.nl

Werkzaamheden A2 ter
hoogte van knooppunt
Oudenrijn
Regio - In de avonden en nachten
van deze week, maandag 12 tot en
met vrijdag 16 juli, werkt Rijkswaterstaat aan de A2 ter hoogte van
knooppunt Oudenrijn.
Er zijn diverse afsluitingen. Verkeer
wordt omgeleid en moet rekening
houden met een langere reistijd. Afsluitingen: in de avonden en nachten van maandag 12 juli tot en met
woensdag 14 juli is de verbindingsweg vanuit A2 Den Bosch richting
A12 Den Haag afgesloten van 21.00
uur tot 05.00 uur. In de avonden en
nachten van woensdag 14 juli tot en
met vrijdag 16 juli wordt de toerit 8,
Utrecht Centrum richting A2 Den
Bosch, afgesloten van 20.00 uur tot
05.00 uur.
Gedurende deze avonden en nachten worden asfalteringswerkzaamheden verricht ten behoeve van de
verbreding van de A2.
De omleidingsroutes worden met
gele borden langs de weg aangege-

ven. Weggebruikers moeten rekening houden met een langere reistijd.
De weersomstandigheden hebben
invloed op de werkzaamheden. Als
gevolg hiervan kunnen werkzaamheden worden uitgesteld.
Meer informatie
Rijkswaterstaat werkt aan de verbreding en de vernieuwing van de A2.
De capaciteit wordt vergroot waardoor de doorstroming verbetert. Tijdens de werkzaamheden doet Rijkswaterstaat er alles aan om de hinder
en de overlast zo beperkt mogelijk
te houden en het verkeer zo goed
mogelijk te laten doorstromen.

Zoals bij veel lezers van deze rubriek bekend zal zijn heeft SOS in de buurt
van Dar es Salaam (Tanzania) een secondary school (voortgezet onderwijs)
mede gefinancierd.
De school is gaan functioneren op 1 januari 2009 en voorziet in een enorme behoefte. De school vervult ook een voorbeeldfunctie in de wijde regio,
zowel wat betreft de kwaliteit van het onderwijs als wat betreft de kwaliteit
van het schoolgebouw. Onze samenwerkingspartner in Dar es Salaam Sr.
Annette Farrell is er trots op en wij ook!.
De school is nu al zo’n succes dat besloten is enkele klaslokalen bij te bouwen. Daarbij is tevens het doel het niveau van de school op te waarderen
van secondary school naar high school. Een high school is in de regio namelijk niet aanwezig.
Wij hebben dit project voorgelegd aan de medefinancieringsorganisatie van
de landelijke overheid, die het project goedkeurde! Hoera! Daarmee is elke
door SOS ingezamelde euro twee euro waard. Dat helpt!
Door Sr. Annette, haar collega’s en de lokale bevolking wordt heel hard gewerkt om deze extra klaslokalen te realiseren. Wij gáán voor dit project. U
ook?? Draag uw steentje bij voor een extra klaslokaal. Waarvoor heel veel
dank!!
Nel Bouwhuijzen
PS.: Met ingang van volgende week wordt in deze rubriek een serie gestart
met achtergrondinformatie over onze projectlanden in Afrika.

Voor actuele informatie over werkzaamheden en de te verwachten
hinder kan het publiek terecht op
de landelijke informatielijn 08008002 (gratis) en op
www.rijkswaterstaat.nl en/of
www.utrechtbereikbaar.nl

Is uw huisdier zoek?
Belangrijke telefoonnummers:
Infolijn Dierenbescherming
Regio Uithoorn/De Ronde Venen
en omstreken: 0297-343618.

Voor vermiste/gevonden huisdieren & klachten dierenmishandeling op maandag t/m vrijdag van 9.30-11.30 uur. Buiten deze uren kunt
u de voicemail inspreken.
Internetsite:
www.aalsmeer.dierenbescherming.nl
Dierenambulance:
Voor informatie over vermiste of gevonden
dieren en spoedgevallen: tel. 06-53315557.

Vermist
- Fleur v/d Beerenbroucklaan in Uithoorn, zgn. “koetjespoes”
zwart-wit, zwarte staart met wit puntje.
- Kootlaan in Uithoorn, cyperse kater, voor witte teentjes en achter
witte sokjes. Bandje met naamkokertje. Hij heet Scarface.
- De Bruinlaan in Amstelhoek, grijze EKH poes, wit vlekje op borst.

Gevonden
- v/d Berglaan in Mijdrecht bij de brug, poes, witte pootjes voor en
achter. Witte bef.
- Wilhelminakade in Uithoorn, zwart/grijs/bruine poes met witte
kin. Draagt grijs vlooien9bandje.
- v. Dijklaan in Amstelhoek, wit-bruin-zwart konijn op straat
gevonden.
- Hoefsedwarsweg in De Hoef, rood poesje, ong. 8 weken oud.
Wit befje en witte teentjes.
- N. Beetslaan in Uithoorn, zwart/witte EKH kat.
Goed tehuis gezocht voor:
- Tijdelijke opvang gezocht wegens ziekte voor 2 honden voor een
periode van 3 tot 6 maanden. Het zijn ‘Beagles’, zusjes en zij
kunnen bij kinderen.
- 4 kittens geboren op 17 mei en 4 kittens geboren op 30 mei.
- 2 kittens, 9 weken oud. Poes en kater. Zwart/wit getekend.

www.sosderondevenen.nl

JA, ook ik wil grenzeloos investeren in onderwijs.
O Ik wil donateur van SOS worden
en zeg een jaarlijkse bijdrage toe van e ..................................................
O Ik schenk eenmalig een bedrag van  .....................................................
ten bate van het project ‘Grenzeloos investeren in onderwijs’
Ik zal mijn bijdrage overmaken t.n.v. SOS De Ronde Venen te Mijdrecht op bankrekening 45.91.18.994 van ABN-AMRO Bank te Mijdrecht, onder vermelding van mijn keuze.
Naam..............................................................................................................................
Adres..............................................................................................................................
Tel.nr...............................................................................................................................
Dit strookje svp inleveren bij/opsturen naar:
SOS/DRV,
Postbus 54, 3645 ZK Vinkeveen.
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Speciaal voor senioren:

Elke woensdagmiddag een
tocht met de Bosmobiel !
Afscheid groep 8D gelijk
met Nederland-Uruguay
De Kwakel - Het afscheid van
groep 8D van de Springschans is,
ondanks de voetbalwedstrijd Nederland-Uruguay, gewoon doorgegaan in het dorpshuis van De Kwakel. De kinderen waren misschien
wel dubbel zenuwachtig voor deze
uitvoering.

Net als veel andere scholen deed
ook deze klas de musical De Trein.
Ze hebben onder leiding van meester Iwan hard geoefend en dat was
echt goed te zien. Natuurlijk waren er wel vaders aanwezig met een
oortje. Dus de score van Nederland–
Uruguay is wel bij de hele klas door-

gekomen. Na afloop van de musical en een sketch van de leerkrachten, en later nog van de ouders, is
er dubbel gefeest. Een keer voor het
afscheid van de Springschans en
een keer voor de overwinning van
Nederland. Succes allemaal volgend
jaar op de middelbare school!

Uithoorn - Vanaf 1 juli vertrekken
iedere woensdagmiddag twee Bosmobielen, bemenst door vrijwillige
chauffeurs, vanaf het Bezoekerscentrum voor een tocht door het Amsterdamse Bos. Aan boord is plaats
voor vijf senioren die minder goed
ter been zijn. Onderweg wordt een
stop gemaakt bij Boerderij Meerzicht, waar de passagiers een kopje koffie met appeltaart krijgen aangeboden.
Deze service wordt aangeboden
door Stichting Bosmobiel in samenwerking met het Bezoekerscentrum
van het Amsterdamse Bos. Op andere dagen rijdt de Bosmobiel ten
dienste van bewoners van verzorgingscentra, maar de woensdagen

zijn gereserveerd voor individuele senioren uit gemeenten rond het
Amsterdamse Bos: Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Haarlemmermeer en Uithoorn.
Zij kunnen zich opgeven door te
bellen naar het bezoekerscentrum
van het Amsterdamse Bos, tel. 0205456100 of te mailen (bezoekerscentrum@dmo.amsterdam.nl).
De boekingen moet wel uiterlijk één
week voor vertrek worden gemaakt
en boekingen worden afgehandeld
in volgorde van binnenkomst. U
kunt bij de boeking wel voorkeursdata opgeven. De ritten met de Bosmobiel vertrekken elke woensdag
om 13.30 uur vanaf het bezoekerscentrum van het Amsterdamse Bos

aan het begin van de Bosbaan.
De Bosmobiel wordt bestuurd door
vrijwilligers en daardoor kunnen de
deelnamekosten slechts vijf euro per
persoon zijn. Dankzij ondersteuning
van de Meerlanden NV (Afval & Milieu), het Bezoekerscentrum Amsterdamse Bos en Stichting Bosmobiel zijn een kopje koffie en een gebakje bij Boerderij Meerzicht inbegrepen. Op de dag van de geboekte rit kunt u bij de kassa van het bezoekerscentrum uw plaatsbewijs tegen betaling van vijf euro ophalen.
Meer informatie:
www.amsterdamsebos.nl :
voorzieningen minder validen: Bosmobiel

‘Spookie’taferelen op De Zon
De Kwakel - Op donderdag 8 juli
was het feest in De Kwakel: 47 leerlingen van groep 8 van de Zon hebben afscheid genomen van hun basisschool.
Na een heerlijk diner, verzorgd door
de kinderen zelf, was het tijd voor
een spetterende musical. ‘Spookie’
was dit jaar de titel en tevens het
thema van de avond.
De aula van de school was prachtig
versierd met doodskoppen, vleermuizen, heksenmutsen en spinnenwebben.
Alle leerlingen hadden wekenlang
keihard gerepeteerd en het resultaat mocht er dan ook zijn: het was
bloedstollend!! Ook het aansluitende feest was zeer geslaagd. Het optreden van de ouders in de ‘Schoolkantine’ maakte de avond helemaal
compleet.

Afscheidsmusical groep 8
van De Tweemaster

Goed geschoten...
In deze column kunt u ook komen met uw foto en tekstje. Ziet u iets
leuks, zieligs, aardigs, opvallends, geks of gevaarlijks, het geeft niet
wat, maak daar een foto van, een klein verhaaltje en stuur het op.
Wie weet staat u volgende week in ‘ Goed Geschoten’. Per mail kan het naar: redactiemijdrecht@meerbode.nl of
redactieuithoorn@meerbode.nl”. Per post naar: redactie Nieuwe Meerbode, Anselmusstraat 19, 3641 CB in Mijdrecht.
Vorige week ontvingen we deze foto.....

Oranjegekte in
de Amstel
De Oranjegekte was ook toegeslagen in de Amstel.
Om oranje een hart onder de
riem te steken een zwemtocht
door de Amstel.
Gespot in Nes aan de Amstel.

Uithoorn - Maandagavond vond
de afscheidsmusical van groep 8
plaats. Enthousiast werd het verhaal
van “De trein! Mis ‘m niet!” afgewisseld met de bijbehorende liedjes
en zelfverzonnen dansjes ten tonele gebracht voor een heel volle zaal.
Er waren maar net voldoende trein-

tickets...! Iedereen genoot van de
spannende reis met een verdwenen
diamant en een ontsnapte slang.
Gelukkig werd alles opgelost door de
D(iamanten) O(psporings) D(ienst).
Na de pauze kregen de kinderen
een toepasselijk afscheidswoordje en hun finaleboekje waarin ze al-

lerlei herinneringen aan school hadden kunnen opschrijven. Toen volgde nog een heel gezellig samenzijn: napraten onder het genot van
een lekker drankje en hapje, verzorgd door de actieve oudervereniging. Al met al een zeer geslaagde
afscheidsavond.

Kunst van binnen uit in
galerie Fort aan de Drecht
Uithoorn - Van 11 juli tot en met 15
augustus is het weer tijd voor de zomertentoonstelling “Kunst van binnen uit”. Traditioneel mogen de vrijwilligers van Galerie Fort a/d Drecht
hun eigen werk tentoonstellen in de
galerie. In deze 6e editie is er weer
een grote verscheidenheid aan werk
te zien. U ziet schilderijen van Hans

van den Bosch, Cor Meijer, Gon Hageman, Greet Niederländer, Ria
Rugge, Betty van Roessel, Jeannet Vermeij, Cathy Troost, Ineke van
der Aa, Cathararina Jensen en Janny Burggraaf.
Daarnaast is er prachtig keramiek
van Paula Schulte en zijn er mooie
sieraden te zien van Do de Graaf.

De exclusieve foto’s van Max from
Holland maken deze expositie compleet.
De expositie Kunst van binnen uit 6- is te zien op vrijdag van 14.00 tot
17.00 uur en op zaterdag en zondag
van 12.00 tot 17.00 uur.
Fort aan de Drecht kunt u vinden
aan Grevelingen 50 in Uithoorn.
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Oranjefeest in De Kwakel

De Kwakel - Café Bolle Pouw,
Buurtbeheer De Kwakel en Cafeta-

ria ‘t Trefpunt hebben gezamenlijk
de mogelijkheid geboden voor al-

le Kwakelaars om de finalewedstrijd
Nederland-Spanje bij te wonen op
het dorpsplein.
Er was een groot scherm geplaatst
en een buitenbar was ingericht. Dat
heel veel mensen blij waren met
het initiatief van deze horecaondernemers bleek wel uit de grote opkomst. Ondanks de voor Nederland
teleurstellende uitslag, was het een
geweldige avond.
Met grote dank aan de bezoekers,
de organisatoren en de gemeente
die bereid was op zo’n korte termijn
de benodigde vergunning te regelen. De sfeer was super, de saamhorigheid groot. Van jong tot oud, iedereen heeft genoten.
Foto’s: Annemarieke Verheij

Kwakelse scouts sluiten het
seizoen af met zomerkamp

Overeenstemming over
het nieuwbouwproject
Vinckebuurt

Het terrein van de toekomstige Vinckebuurt zoals dat er nu verwaarloosd bij ligt
Uithoorn - Het al lange tijd braakliggende terrein naast de busbaan,
waar ooit de vleesfabriek stond en
verderop – ter hoogte van de Thamerkerk aan de Amstel - de zuivelfabriek van Campina haar domicilie
had, krijgt binnen niet al te lange tijd
eindelijk een mooi aanzien. Het plan
behelst een lint van appartementen
langs de Amstel te bouwen die variëren van drie tot vijf woonlagen met
een afwisselende dakopbouw en dito gevels. In het plan worden ongeveer 300 woningen gerealiseerd.
Bij de planontwikkeling is rekening
gehouden met de Woonvisie 20092012. Daartoe wordt in het plan
Vinckebuurt ongeveer 50 procent
van de geplande woningen aangeboden in het duurdere segment en
tussen de 25 en 30 procent in de sociale sector. Dit sluit goed aan bij de
aangrenzende wijk Thamerdal die
67 procent sociale woningbouw omvat. Met name de ontwikkeling van
starterswoningen geeft een positieve impuls aan de voorraad goedkopere woningen.
Het plan zal worden uitgevoerd door
Zeeman Vastgoed BV voor woningen op het terrein van de voormalige Vleeschhoek, waar dit voor het
Campinaterrein door Bouwfonds
Ontwikkeling BV wordt opgepakt.
Ondertekening
De gemeente Uithoorn en beide
partijen hebben over het plan on-

langs overeenstemming bereikt over
de voortgang van het project Vinckebuurt. Het gaat daarbij om het
stedenbouwkundige plan, het woningbouwprogramma en het inrichtingsplan voor de buitenruimte. Verder zijn onderlinge afspraken gemaakt voor de uitvoering, zowel op
financieel terrein als voor procedurele aangelegenheden. Die zijn
vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst die op vrijdag 9 juli op het gemeentehuis werd ondertekend. Wethouder Jeroen Verheijen (RO) en de heren Peter Langenberg (directeur Zeeman Vastgoed
BV, Hoorn) en Rein Willems (directeur Bouwfonds Ontwikkeling BV,
Haarlem) ondertekenden de overeenkomst.
De gemeenteraad heeft in 2009 de
stedenbouwkundige randvoorwaarden voor de herontwikkeling van
het gebied opgesteld. Het plan geeft
vorm aan de doelstelling om op de
locatie Viinckebuurt een contingent
aantrekkelijke woningen te realiseren.
De bedoeling is verder om dit najaar
een exploitatieovereenkomst te tekenen waarna de uitvoering definitief van start kan gaan. De gemeente start dan met de bestemmingsplanprocedure. Onderdeel van deze
procedure is inspraak op het plan.
Na verwachting kunnen de bouwvergunningen in de tweede helft
van 2011 worden verleend, zodat de
bouw van het project tussen 2012

en 2014 van start kan gaan. Dan
krijgt de Vinckebuurt eindelijk het
aanzien die het verdient!
Daar wil ik wonen
“Doel van de realisatie is niet alleen
de woningbouw, maar ook het aanzien van de buurt en de leefomgeving te verbeteren. Wij willen allure aan de Amstel. Mensen moeten
het gevoel krijgen ‘daar wil ik wonen, daar wil ik zijn’. De bestaande
woningen rondom het project worden erin geïntegreerd. De bewoners van de Van Meetelenstraat zullen te zijner tijd het eerst de veranderingen gaan merken. Vanzelfsprekend komen die ten goede aan de
omgeving”, aldus een enthousiaste
wethouder Verheijen. Desgevraagd
geeft hij aan dat de gemeente voor
starters nog wat in de knip heeft om
hen de mogelijkheid te bieden een
woning te kunnen kopen. Hoewel
de uitvoering onderdeel is van één
integraal plan, blijven beide deelnemende partijen verantwoordelijk
voor hun eigen deel van het project.
Hoewel er voorzichtig naar mogelijke prijzen van woningen is gevraagd, is daar nog weinig zicht op.
Voor de starterswoningen werd een
bedrag van 165.000 euro genoemd.
Het duurdere segment richt zich
zo rond de drie ton. Maar het zijn
slechts schattingen. Zodra het project wordt aanbesteed en de bouw
van start gaat zal daar meer over
bekend worden gemaakt.

Wethouder Verheijen ondertekent met vertegenwoordigers van Zeeman Vastgoed en Bouwfonds Ontwikkeling de samenwerkingsovereenkomst voor realisatie van het plan Vinckebuurt

De Kwakel - Afgelopen zaterdag
10 juli zijn bijna alle 130 jeugd- en
kaderleden van de Kwakelse Scouting vereniging St. Joannes vertrokken voor hun jaarlijkse zomerkamp
als afsluiting van het seizoen.
In de warmte van de zaterdagochtend 10 juli werd met man en macht
gesjouwd door alle leiding om de
vrachtwagens geordend in te pakken, zodat al het benodigde kampmaterieel en de foerage er netjes in
gezet kon worden. Daarna was de
persoonlijke bagage van de kinderen aan de beurt. Na het inpakken
van alle bagage was het 10.00 uur
en tijd voor de traditionele kampmis,
ditmaal geleid door voorganger An-

ja. De vaste plek waar de scouts altijd plaatsnemen was dit keer echt
helemaal gevuld en een stukje
kleurrijker door de nieuwe speltak,
de Stam, die natuurlijk ook op zomerkamp gaan.
Na de kampmis kon de groepsfoto
gemaakt worden. Met bijna alle 130
jeugd- en kaderleden duurde het
even voordat iedereen er was. Nadat de kinderen de ouders gedag
hebben gezegd konden de kinderen
de klaarstaande auto’s in met airco
of “arko”.
Uitgezwaaid door de achterblijvers
vertrokken de auto’s en de vrachtwagen met luid getoeter vanaf het
Kerkplein en splitsten de wegen van

de speltakken. Iedere speltak gaat
zijn eigen weg naar zijn eigen kamplocatie. De kabouters naar Overveen, de Welpen naar Hattem, de
Verkenners en Stam naar Arnhem.
Komende zaterdag, 17 juli, als alle
andere speltakken moe en voldaan
terug zullen keren van hun zomerkamp gaan de Gidsen pas op zomerkamp richting Arnhem, dezelfde
locatie waar de Verkenners hun zomerkamp doorbrengen.
De scouts willen nog graag via
de Meerbode alle ‘rij-ouders’ en
vrachtwagenchauffeurs bedanken
voor het wegbrengen en ook alvast
bedanken voor het ophalen.

Hobbywinkel Hand(ig)werk
een uitnodiging voor
creatieve geesten
Uithoorn - Al weer twee jaar is de
hobbywinkel Hand(ig)werk voor
creatieve geesten – en voor hen die
hun talenten nog zullen ontdekken
– gevestigd aan het Amstelplein. In
het rijtje tussen het Theehuis en uitzendbureau Randstad.
Hennie van Houten is eigenaresse van de winkel die zij samen met
Marjo Kriebel runt. Zij is zelf altijd
creatief therapeut geweest maar
was aan een nieuwe uitdaging toe
en begon in mei 1996 een winkel in
de Dorpsstraat. “Daar zijn we in de
loop van de tijd uitgegroeid tot misschien wel dé hobby- en scrapbookspecialist van Uithoorn, Amstelveen,
Aalsmeer en De Ronde Venen. Aangezien de vraag naar meer mogelijkheden en artikelen toenam werd die
locatie te klein. Reden waarom we
twee jaar geleden zijn verhuisd naar
de huidige vestiging”, legt Hennie
rap van tong uit. “Deze nieuwe winkel is een stuk ruimer en zodoende
kunnen wij onze klanten nog beter
van dienst zijn met een grote sortering hobby- en handwerkartikelen
die we op voorraad hebben. Tevens
kunnen wij onze bezoekers een
goed advies geven over de verschillende hobbyvormen en bijbehorende producten. Dit is een hobby die
niet alleen vraagt om een stukje
kunstzinnigheid, maar mensen hebben ook vaak de juiste onderdelen
nodig om aan de slag te gaan. Daarom moeten we zoveel op voorraad
hebben. Voorts organiseren ouders
ook steeds meer kinderpartijtjes
en dat betekent dat je ook voor die
doelgroep het nodige in huis moet
hebben. Zo kan men bij ons terecht
voor allerlei attributen waarmee kinderen creatief bezig zijn en zelf leuke dingen kunnen maken. Maar bijvoorbeeld ook voor acrylverf, klei,
mozaïek, sieraden, ponsen, lint, algemene hobbyartikelen zoals lijm
en scharen en een breed assortiment aan scrapbook materialen.
Momenteel hebben wij meer dan
1.250 verschillende scrapbookvellen
en meer dan 450 soorten cardstock
in de aanbieding. Daarnaast hebben
wij een zeer grote collectie aan albums op voorraad. Sinds september
vorig jaar hebben wij ook een breed
assortiment aan Royal Talens producten (o.a. Van Gogh en Amsterdam) voor de kunstschilders onder
ons, waarvoor we natuurlijk ook alle soorten en dikten aan penselen
hebben evenals schilderslinnen, tekenpotloden, krijt, houtskool en ander toebehoren.”
Ook al is het volop zomer en talloze mensen hun vertier buiten zoeken, blijft de loop er in bij deze winkel. Hand(ig)werk heeft een vaste
klantenkring en of het nu zomer of
winter is maakt niet uit. Overigens
vind je in de zomer prachtige voorbeelden buiten in de natuur om na
te schilderen, te tekenen of op een
andere manier na te maken.
Persoonlijke (taart)versiering
Mensen die voor hun plezier kunst

schilderen of idolaat zijn van scrapbooking dan wel zich uitleven in andere vormen van kunstzinnige vrijetijdsbesteding, lopen er regelmatig
binnen. Bijvoorbeeld voor het maken van sieraden, het pimpen en
bekleden van simpele kleine voorwerpen met speciaal bedrukt papier
voor woondecoratie, het ontwerpen
en maken van 3-D verjaardags- of
wenskaarten dan wel origami (papiervouwen) beoefenen, Een ongelofelijk assortiment aan vellen papier in alle mogelijke kleuren, opdrukken en uitvoeringen zijn hier
op voorraad. Evenals alle soorten en
kleuren verf om te schilderen, gelen lijmproducten, Derwent kleurpotloden, kunststof basiselementen
(tempex) in rond, vierkant en plat. Je
kunt er naar eigen inzicht wat leuks
mee doen, maar er zijn ook voorbeelden om na te maken en complete materiaalpakketten.
Helemaal in momenteel zijn de
eetbare natuurlijke producten en
kleurstoffen om kleur en opmaak
te geven aan taartjes en taarten.
Hand(ig)werk is sinds eind mei 2010
officieel dealer van Wilton producten. Deze producten kunnen gebruikt worden voor het maken van
bijvoorbeeld de leukste en lekkerste
taarten. Hand(ig)werk heeft daarvoor een breed assortiment in de
winkel. Denk hierbij aan verschillende soorten icings, glazuur, toppings,
decoratie-artikelen, bak- en cakevormen en vele handige hulpmiddelen. Ook diverse soorten kaarsjes, cupcakes, etc ontbreken niet.
Een boekje met voorbeelden is er
ook, ‘Bakfeest, Cupcakes & Zo geheten, van Kitty de Wolf. Zelfs restaurants en ijswinkels komen bij
Hand(ig)werk om hun ingrediën-

ten te kopen. Maar ook modelbouwers die voor hun scenery bepaalde
producten en artikelen nodig hebben en zelfs visliefhebbers die met
onderdelen die zij bij Hand(ig)werk
kopen kunstvisjes maken, behoren
tot de klantenkring. Evenals therapeuten die voor een breed scala aan
mensen, ongeacht welke leeftijd,
bezigheidstherapieën verzorgen.
Workshops
Mensen die een schildercursus volgen zijn vaste klant bij Hand(ig)heid
vanwege het type en merk verf.
Hennie: “Je merkt dat je daardoor
weer een nieuwe groep klanten in je
winkel krijgt. Alles wat cursus krijgt
werkt voornamelijk met Talensproducten. En wie belangstelling heeft
voor scrapbooking kan bij ons ’s
avonds een workshop volgen. Bijna
elke avond zitten we hier vol. Marjo en ik geven dat met nog een collega, Wendy. Dan is er ook nog Anneke die cursussen geeft om kaarten te maken. Eén keer in de maand
is er een donderdag waarop mensen bij ons zelf kaarten kunnen ontwerpen. Er is verder een workshop
waarin men zelf kralen kan maken
waarmee je armbanden kunt samenstellen. Die workshops doen we
in de zomermaanden niet, pas daarna pakken we het weer op. Op zaterdag houden we vaak dagworkshops. Dat doen we in samenwerking met het Theehuis die de lunch
verzorgt.”
Wie belangstelling heeft voor dit
soort workshops kan bellen voor informatie met Hennie of Marjo (0297533367) of even de winkel binnenlopen. Eerst méér weten? Kijk dan op
www.handigwerk.nl.
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Voortaan één wijkcomité
in Proostdijland

NATUUR
DICHTBIJ
HUIS
Elke veertien dagen vindt u hier een column van de Vereniging voor
“natuur- en milieueducatie (IVN), afdeling De Ronde Venen & Uithoorn”
IVN meldpunt natuurwaarnemingen: Telefoon 0297-563813

Mieren over mieren
Spelend Schilderen, Groot
en Klein in De Rode Draad

Een warme middag op het
terras. Ik zie druk gekrioel bij
een zandhoopje: mieren. Ik
droom een beetje weg en stel
me een ondergrondse stad
voor waar elk mierenindividu
een eigen taak heeft. De koningin legt eitjes. Er zijn jonge
toekomstige koninginnen en
mannetjes. Maar bovenal
zijn er de harde werksters.
Sommige zijn verkenners.
Andere verzamelen voedsel.
Nog weer andere onderhouden het nest of zorgen voor
de jonge mieren. Ook zijn er
soldaten die mieren van een
vreemde kolonie of andere
vijanden te lijf gaan.

Bessen plukken in de tuin. Een
gewone (rode) steekmier valt
m’n voet aan met haar gifangel. Dat doet gemeen pijn.
Van de kleine zwarte wegmieren op het terras heb je
veel minder last. Die bijten en
proberen het gif (mierenzuur)
in het wondje te spuiten. Maar
m’n huid is te dik, dus daar
merk ik niks van. Mieren die
bijten en waar je het gif wel
van voelt, zijn rode bosmieren
(die van die hoge nesten maken). Toen ik 1 jaar was, zette
m’n vader me bovenop zo’n
nest, middenin de hei, voor
een foto. Gelukkig kan ik me
dat niet meer herinneren …

Ze ‘praten’ met elkaar door
middel van geurstoffen die ze
opvangen met hun antennes.
Kijk maar: een voedselverzamelaar heeft wat lekkers gevonden en de rest volgt dezelfde route. Het schijnt dat
mieren hun voetstappen kunnen tellen. En dat ze herkenningspunten kunnen opslaan
in hun geheugen.

En dan heb je ineens mieren
in huis. Gif gebruiken? Hoeft
niet. Je kan sterkruikende
middeltjes op hun looproute
leggen, zoals cayennepeper
of uienpoeder. Dat ruikt zo
sterk dat de mieren hun oriëntatie kwijtraken. En een stoep
die verzakt door de mierenkolonies? Tja, als u deze bezige
beestjes écht kwijt wilt, kan
dat met kokend water. Mieren mijden ook sterk ruikende
planten zoals afrikaantjes,
goudsbloemen,
lavendel,
munt en bieslook.

Een zwoele juliavond in de
tuin. Ik kijk omhoog: mussen
en meeuwen zwenken door
de lucht. De bruidsvlucht van
de vliegende mieren, een
heerlijk hapje voor deze acrobaten.
De mannetjes en maagdelijke koninginnen verlaten
samen het nest. In de lucht
paren ze met elkaar. De mannetjes sterven kort daarna,
de koninginnen zoeken een
nieuwe nestplaats.

Een lekkere zomerbui. Ik kijk
binnen tv. Een documentaire
over een grote wereldstad.
Een gekrioel van mensen, allemaal met hun eigen taak …
Waar doet me dat toch aan
denken?
Ineke Bams IVN-natuurgids

www.ivn.nl/derondevenen&uithoorn

Zomerstop voorlezen
in ‘t Buurtnest
Uithoorn - Het was afgelopen
woensdag dolle pret in ’t Buurtnest
aan de Arthur van Schendellaan.
Poppenkast, een feest voor groot en
klein, om de zomer in te luiden. De
kinderen genoten en de volwassenen werden weer kind.
Maar nu is de grote vakantie begonnen. Tot 25 augustus. Dan gaan ze
er weer voor, iedere woensdagmiddag. Maar let op: niet meer om twee
uur, maar om half drie. Alle kinderen van 2 t/m 7 jaar zijn dan weer
van harte welkom.

En de kinderen die ook in de vakantie zin hebben in voorlezen: ga op
woensdagmiddag om twee uur naar
de bieb. Vaste prik. Spelenderwijs je
kennis vergroten van de Nederlandse taal. Want dat is zooooo belangrijk! En zooooo leuk!

Uithoorn - Joke Zonneveld geeft in
haar atelier de Rode Draad in augustus twee duoworkshops: Spelend
Schilderen, Groot en Klein. Meestal schilder je op een vast formaat.
Tijdens deze workshops onderzoek
je de werking van de grootte van je
schilderij op wat jij uit wilt drukken.
Je werkt op een piepklein vlak tot op
een vlak van enkele vierkante meters.
Je werkt vanuit de beweging, voelen
gaat voor bedenken, ervaren voor resultaat. En juist dan verrast het beeld
je. Materialen: houtskool, acryl/aqua-

relverf en krijt. Tot slot ga je o.a. met
een ingelijst doekje naar huis. Data 3
en 10 augustus van 9.30-12.30 uur en
7 en 14 augustus van 13.30-16.30 uur.
Kosten per duoworkshop 60,- euro
inclusief alle materiaal, koffie, thee.
Plaats: Centriek 86 lokaal 6, aan de
Prinses Margrietlaan 86 te Uithoorn.
Informatie over deze en andere workshops in augustus:
www.jokezonneveld.nl , van 17 tot en
met 27 juli, e-mail:
info@jokezonneveld.nl ,
telefoon 020-6418680.

Mijdrecht - Door de fusie van de
stichtingen Buurtwerk Proostdijland Zuid en Proostdijland Noord
heeft de Mijdrechtse wijk Proostdijland nu één wijkcomité. Het comité draagt officieel de naam Stichting
Wijkcomité Proostdijland. De stichting zet zich in voor het welzijn van
de bewoners van Proostdijland.
Op vrijdag 2 juli hebben de voorzitters Réne Borst en Ruud van Herpt
(van respectievelijk de Stichting
Buurtwerk Proostdijland Zuid en
Stichting Proostdijland Noord) bij
notaris Kroes de officiële fusiedocumenten ondertekend.
De besturen van de voormalige stichtingen hebben afgelopen
maanden intensief overlegd over de
wijze waarop een goede samenwerking tot stand kon komen. Uiteindelijk is het besluit genomen om samen te gaan. De besturen denken
dat ze daardoor de belangen van de
bewoners van Proostdijland beter
kunnen behartigen. Hun beslissing
om de krachten te bundelen wordt
door de gemeente toegejuicht.

de nieuwe stichting is het raadsbesluit een extra stimulans om samen
met de gemeente, De Baat, Westhoek Wonen, de politie en bewoners te werken aan een wijk waar
het nog prettiger wonen is.
Allereerst wil het bestuur werken
aan een betere communicatie met
de bewoners. Het voornemen is om
een website en een nieuwsbrief op
te zetten, zodat de bewoners op de
hoogte blijven van de ontwikkelingen in hun wijk. Het bestuur zoekt
nog enkele mensen die aan deze
communicatiemiddelen willen meewerken.

Communicatie
De gemeenteraad heeft op 5 juli ingestemd met de kadernota Wijkgericht Werken en Proostdijland als
één van de ‘proeftuinen’ daarvoor
aangewezen. Voor het bestuur van

Wijkbewoners die geïnteresseerd
zijn in de plannen van het wijkcomité, kunnen bellen met Ruud van
Herpt-voorzitter, tel: 0297-285798 of
een e-mail sturen aan:
info@proostdijlandnoord.nl.

Provincie past omleidingsroutes en werktijden
Legmeerdijk aan
Regio - Vanaf maandag 28 juni is
de provincie Noord-Holland bezig
met werkzaamheden aan de Legmeerdijk. Deze worden gecombineerd met werkzaamheden aan de
nieuwe N201. Ter hoogte van de
nieuwe N201 is de Legmeerdijk gesloten voor doorgaand verkeer.
Vanuit de omgeving kwamen veel
klachten over toename van het
vrachtverkeer. De provincie heeft
als gevolg van deze klachten samen met de gemeenten Amstelveen
en Aalsmeer de omleidingsroute en
werktijden aangepast.

Leren reanimeren en omgaan met de AED.

Start nieuwe cursus EHBO
met AED bij EHBO

vereniging Wilnis
Wilnis - De inschrijving voor de
nieuwe EHBO cursus met AED bij
EHBO vereniging Wilnis is van start
gegaan. Eerste Hulp is een vaardigheid die op een alledaagse maar altijd onverwachte gelegenheden van
je wordt gevraagd. Voorkom hulpeloos toekijken, maar onderneem actie en volg vanaf september deze
cursus van 17 avonden.
In de EHBO opleiding leer je alle vaardigheden om kleine tot grotere letsels te behandelen en erger
te voorkomen. Van botbreuken en
schaafwonden tot ernstige bloedingen en shock.
In de cursus leer je op een juiste
manier hiermee om te gaan. Bij de
EHBO cursus is de aantekening verbandleer, reanimatie en het gebruik
van AED inbegrepen.

Omleidingsroute
Het vrachtverkeer voor de bloemenveiling wordt zoveel mogelijk over
de A9 en de A4 naar de bestaande N201 geleid. Voor internationale chauffeurs zijn de omleidingsborden aangepast. Verkeer op de A9
dat toch voor de afslag Aalsmeer
kiest, wordt hierna aangespoord om
de Fokkerweg of de Beneluxbaan en
de Zijdelweg te nemen, waarna men

de route vervolgt via de bestaande
N201. Vrachtverkeer komend vanuit
Amstelveen zal op de Legmeerdijk
worden tegengehouden door verkeersregelaars. Bestemmingsverkeer wordt via de Aalsmeerderweg
en de Machineweg omgeleid.
Werktijden
De werkzaamheden tussen de Machineweg en de Marshallsingel
worden vanaf volgende week tussen 20.00 uur ’s avonds en 6.00 uur
’s ochtends uitgevoerd. Hiervoor is
de Legmeerdijk gedeeltelijk afgesloten. Aanwonenden zijn hier per
brief over geïnformeerd.
De weg blijft toegankelijk voor hulpdiensten.
Werk aan de weg geeft altijd overlast, de provincie probeert deze
overlast zoveel mogelijk te beperken. Mocht u vragen of opmerkingen hebben dan kunt u tijdens kantooruren terecht op: 06-5138 8980.
De werkzaamheden zijn op 20 augustus afgerond.

Bij de cursus zijn het EHBO lesboek,
alle lesmaterialen en het examen inbegrepen. Aan het einde van de opleiding, na het succesvol afronden
van het examen, ontvang je het diploma Eerste Hulp van het Oranje
Kruis. Hierna houd je met tenminste
acht herhalingslessen per seizoen je
EHBO diploma actueel. In een gezellige groep wordt praktijkgericht gewerkt aan het bijhouden van de Eerste Hulp competenties. Daarnaast
hebben alle leden vrije inbreng voor
enkele thema-avonden.
Schrijf nu in!
Ben je geïnteresseerd? Neem contact op met Frank Hopman,
tel. (0297) 285993 of mail
info@ehbowilnis.nl.
Voor meer informatie kijk op www.
ehbowilnis.nl.

Nieuwe expositie AKM
in Gezondheidscentrum
Mijdrecht – Tot medio oktober is
de vernieuwde permanente expositie van Atelier de Kromme Mijdrecht
in het Gezondheidscentrum aan de
Hoofdweg 1-3 in Mijdrecht weer te
bewonderen.

De voorlezers van ’t Buurtnest verheugen zich er weer op om jullie
vanaf 25 augustus wekelijks te laten
genieten van spannende, grappige
boeiende verhalen. En neem gerust
een vriendje of vriendinnetje mee

De expositie biedt een gevarieerd
overzicht van het werk van de leden
van het atelier. Er hangt een veertigtal werken van diverse leerlingen.
Voor het eerst zijn enkele deelnemers in de gelegenheid gesteld wat
meer van hun werk te laten zien.

Behandelen van letsels tijdens ongevallen.

Zomerbingo in Wijksteunpunt Bilderdijkhof
Uithoorn - Komende vrijdagmiddag
16 juli is er in Wijksteunpunt Bilderdijkhof een zomerbingo.
U bent vanaf 14.00 uur van harte
welkom. De kaartjes zijn 0.50 cent
per stuk. Er worden vier rondes gespeeld.
De koffie en thee zijn voor eigen re-

Wijkgesprekken
Na de vakantie wil het bestuur samen met de professionals van de
nieuw geformeerde wijkteams starten met de zogeheten wijkgesprekken. Tijdens deze gesprekken kunnen bewoners van Proostdijland van
gedachten wisselen met het stichtingsbestuur, de politie, Westhoek
Wonen en de gemeente over mogelijke verbeteringen in hun wijk.

kening, de organisatoren zorgen natuurlijk voor iets lekkers er bij.
Veel activiteiten liggen stil in de vakantietijd, daarom deze extra bingo.
Houdt u van het spelletje en de
spanning? De vrijwilligers hebben
voor leuke prijzen gezorgd. Natuurlijk is de entree gratis.

Ditmaal exposeren Jo Groenendaal
en Annie Zaal, elk met een vijftien
tal werken. Daarnaast is er werk
te zien van 13 leden van de jeugdgroep.
De kunstwerken zijn elke werkdag
tussen 09.00 en 16.00 te bekijken.
De huidige expositie duurt tot half
oktober.
Jo Groeneveld exposeert werk uitgevoerd in aquarel als ook in acryl.
Zij laat zich vooral inspireren door
thema’s die met de natuur te maken
hebben.
Annie Zaal, die al vanaf de oprichting bij het atelier betrokken is laat
een gevarieerd overzicht van het
oeuvre zien, variërend van aquarel
schilderijen, acryl alsmede een aantal potloodtekeningen.

Atelier De Kromme Mijdrecht (AKM)
is een vereniging van amateurkunstenaars. AKM verzorgt cursussen
en workshops onder deskundige leiding van professionele kunstenaars.
Dagelijks wordt er zowel gedurende
de ochtenden, de middagen als ook
’s avonds gewerkt in het atelier dat
sinds kort gevestigd is aan de Energieweg 107 in Mijdrecht.
Meer informatie over de activiteiten
van AKM vindt men op de site
www.atelierdekrommemijdrecht.nl.
Daar kan men ook terecht voor informatie over het lidmaatschap en
de mogelijkheden om cursussen
te volgen. De inschrijving voor het
nieuwe seizoen, dat eind augustus
van start gaat, staat weer open. Inschrijven kan via de website. Vooral
jongeren zijn welkom op woensdagmiddag en vrijdagmiddag.
De kunstwerken die thans door Atelier de Kromme Mijdrecht in het Gezondheidscentrum worden geëxposeerd zijn ook te bekijken op de site www.atelierdekrommemijdrecht.
exposeert.com. Ook de twee vorige
exposities zijn hier nog te zien. Deze site is gemaakt door Mainport Art
Productions. Professionele en amateur kunstenaars kunnen hier ook
een gratis eigen site aanvragen.
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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.

Het water kan vrij
stromen?
Vol verbazing las ik het artikel ‘Het water kan nu
weer vrij stromen’. Natuurlijk is het goed om te lezen dat iemand tevreden is over de kwaliteit en
de stroming van het water in eigen woongebied.
Maar om dit, als gemeente, nu te gebruiken als
pronkstuk voor het gehele Zijdelmeer, vind ik totaal ongepast.
Er wordt vooral positief gesproken over de pogingen en handelingen vanuit de gemeente, terwijl
het juist deze gemeente is die al jaren haar verantwoordelijkheid niet neemt, als we het hebben
over het water van het Zijdelmeer.
Want al jaren wordt er geklaagd door de bewoners van Uithoorn, wordt er gevraagd om hulp en
zelfs mogelijkheden worden door hen aangedragen. Jammer is het, dat er na al deze jaren nog
niets veranderd is. Wat ligt er niet alweer ruim een
week een dikke laag Blauwalg op het Zijdelmeer?
Groen en vies water dat ontzettend stinkt, lijkt mij
geen goede waterkwaliteit voor mens en dier.
Deze alg is ontstaan, nadat er nabij de Elzenlaan
een dam bij de brug geplaatst is. Vorig jaar kregen wij dan eindelijk te horen dat deze dam verwijderd zou worden, maar een jaar later ligt deze
er nog steeds.
Ook weet vrijwel iedereen, dat het baggeren van
een meer een vereiste is. Echter in de ruimte tussen het gemeentehuis en de dam, is het baggeren nihil. Na ontelbare adviezen en vragen, wordt
er in een duur filter geïnvesteerd, welke niet blijkt

te doen waar op gehoopt was. Waarom is deze 1,2
miljoen euro niet rechtstreeks voor het baggeren
gebruikt? Dan waren de problemen verholpen.
De bewoners van de arken aan de Elzenlaan worden al voor jaar en dag aan het lijntje gehouden.
Keer op keer krijgen we berichten over een komende verbetering of actie en nooit worden deze
beloften waargemaakt.
Nu is het plan er om het waterpeil in het gehele Zijdelmeer te verlagen, wat voor ons voor nog
meer problemen zorgt. Want bij iedere ark zijn de
steigers en leidingen aangelegd op het huidige
waterpeil. Wie gaat deze verbouw- en schadekosten straks op zich nemen?
We zijn het als bewoners van Uithoorn zat om
door de medewerkers van eigen gemeente steeds
maar afgewimpeld te worden of doorverwezen
naar het DWR of Waternet. Want ook zij geven
aan, dat hiervoor toch echt de gemeente aansprakelijk is en actie moeten ondernemen.
Wat mij betreft is het de hoogste tijd dat de gemeente haar verantwoordelijkheid nu eens gaat
nemen. Want met leuke stukken in kranten schrijven zijn we er natuurlijk nog lang niet. Ook niet
met alle beloften die in de vergaderingen en bijeenkomsten in het gemeentehuis zijn gedaan.
Gemeente Uithoorn, woorden en daden zijn twee
verschillende dingen!
Quileen van der Schaft uit Uithoorn

Frees weer mooi bestraat

Uithoorn - Begin mei is aannemer
Fronik begonnen met de aanpak
van de bestrating in Frees. Eerst zijn
de parkeervakken en kleine stukjes straat onder handen genomen.
Dit alles ter voorbereiding van het
bestraten met een machine. Hierbij wordt de machine aan de achterkant gevuld met stenen, het vuil
wordt in de machine van de stenen
verwijdert en de stenen worden in

een patroon gelegd. Dit machinaal
bestraten is een succes geworden.
In 7 dagen tijd is er 1500 m2 bestraat. Dit betekent een gemiddelde
van ruim 200 m2 per dag.

Ter vergelijking: met handmatig bestraten is 80m2 per dag mogelijk.
Fregat is na 10 weken en voor het
begin van de zomervakantie weer
opengesteld voor het verkeer. Be-

Schildercursussen in
Atelier De Penseelstreek
Regio - Heeft u altijd al willen schilderen? Dan is daar nu de gelegenheid voor. Vanaf nu kunt u zich via
internet aanmelden voor een schildercursus die in september in Atelier De Penseelstreek in Uithoorn begint.

De schildercursussen worden gegeven in een lichte ruimte. Er is plaats
voor maximaal 8 cursisten. Het is
mogelijk om met aquarel- of acrylverf te schilderen. Voor beginners is
er de basiscursus aquarelleren, voor
gevorderden de vervolgcursus.

woners kunnen weer zonder hindernissen hun huis bereiken.
Tijdens de werkzaamheden is regelmatig informatie met de bewoners
van Frees uitgewisseld om overlast
tot een minimum te beperken. De
bewoners hebben alle medewerking verleend om het werk te kunnen realiseren.
In het najaar worden de bomen en
andere beplanting geplant.
Nieuw is de kindercursus voor kinderen van 7 tot 12 jaar; hier wordt
met verschillende materialen gewerkt; dit materiaal is bij de cursusprijs inbegrepen.
In het atelier is het ook mogelijk een
(kinder) feestje, vrijgezellen- of personeelsfeest te houden.
Voor meer info.: e-mail:info@atelierpenseelstreek-uithoorn.nl of www.
atelier-penseelstreek-uithoorn.nl.
Bovendien liggen de folders in bibliotheken en op andere folderplaatsen.

Geslaagd Ruijgrok Makelaars
open tennistoernooi 2010

Jeugd Nooitgedacht schaatst
persoonlijke records op
zomerijs van Thialf
Regio - Afgelopen zaterdagmiddag en -avond was er een schaatswedstrijd op het zomerijs van Thialf. Deze wedstrijd was gelijk de
afsluiting van de periode zomerijs. IJsclub Nooitgedacht was vertegenwoordigd met een groot aantal jeugdige deelnemers van het Top
plan. Terwijl er buiten sprake was
van tropische temperaturen lieten
Sven Prins, Niels Immerzeel, Jonathan Boom, Gary van Tol, Esther van

Leeuwen, Koen de Best Lisanne Immerzeel, Lotte Elfferich, Noah Boagaart en Daan de Best zien dat de
zomertraining tot nu toe zijn vruchten afwierp. Op deze wedstrijd kon
gekozen worden tussen een 5001000 meter of een 500-1500 meter.
De meesten van de deelnemers van
IJsclub Nooitgedacht zaten dicht bij
hun persoonlijke record. Jonathan,
Gary, Koen, Lisanne, Lotte en Daan
konden op hun langste afstand zelfs

68-Jarige Uithoornaar loopt
Wandelvierdaagse voor
het goede doel
Uithoorn - Chris Bouman, 68 jaar,
loopt van 20 tot en met 23 juli aanstaande de Vierdaagse van Nijmegen en draagt deze op aan het kinderdorp Namugongo in Oeganda.
Ondanks dat Chris een ervaren loper is, hij loopt de 4 daagse nu voor
de 28e keer, vergt het elk jaar meer
training om voorbereid aan de tocht
te beginnen. Normaal loopt Chris
vanaf februari 100 km per maand
om goed getraind aan de start te
verschijnen. Eind januari kreeg hij
echter last van zijn knie en moest hij
rustig aan doen.
Half juni heeft hij, in overleg met zijn
arts, de training kunnen voortzetten met een georganiseerde wandeltocht van 30 km in Montfoort. De
tweede grote tocht was op zaterdag
26 juni van Uithoorn naar Amsterdam-Centraal Station. Toch weer 30
km in het boekje. En de laatste kilometers heeft hij op 10 juli gelopen: het bij wandelaars welbekende
‘rondje Amsterdam’ van 40 km.
Omdat Chris al jaren het weesmeisje Suzanne via Stichting Kinderhulp
Afrika Aalsmeer ondersteunt, was
de keuze voor het goede doel snel

De Ronde Venen - Van 3 t/m 11 juli heeft het TVDRV Ruijgrok Makelaars Open plaatsgevonden.
Dit jaar werd het toernooi wederom weer gesponsord door Ruijgrok
Makelaars. Het open toernooi staat
in de regio goed bekend en dit jaar
waren er ook weer vele deelnemers
die de strijd om de eerste plek wilden aangaan. De weergoden brachten dit jaar sidderende hitte en een
heel klein beetje regen wat nauwelijks voor verkoeling zorgde. Bijna alle wedstrijden konden op het
park gespeeld worden, alleen zaterdagavond tijdens een kleine wolkbreuk moesten de tennissers uitwijken naar de hal. Gelukkig was
het tijdens de finaledag goed weer.
Grote bewondering was er voor de
deelne(e(e)m(st)ers die in de stra-

lende zon en temperaturen van 34
graden hun wedstrijden hebben gespeeld.
Ook aan de innerlijke mens werd
gedacht. Tijdens het toernooi was er
heerlijk eten te bestellen wat weer
fantastisch georganiseerd was door
de barcommissie. De feestavond
was gezellig, al begon iedereen wat
later aan het dansfestijn door de
wedstrijden en de warmte. Het veteranentoernooi was ook dit jaar
weer een succes met een fantastische brunch tijdens de finaledag op
vrijdag.
In het finaleweekend was het zo
warm dat er op advies van de
KNLTB, zaterdag geen wedstrijden
konden aanvangen tussen 12.00 uur
en 15.30 uur. Toch heeft de wed-

strijdleiding het weer voor elkaar
gekregen om deze week 350 wedstrijden te spelen.
Winnaars in de hoogste categorie deze week zijn Mick van Meines
in de heren enkel 3 en Hester Ooijvaar in de dames enkel 5. De winst
in de heren dubbel drie ging dit jaar
naar (wederom) Mick van Meines
en Menno van Parreeren.
Tennisvereniging De Ronde Vener
kijkt terug op een gezellig en geslaagd toernooi en maakt zich alweer op voor het oktober weekenden toernooi, het open toernooi
dat, zoals de naam al vermeld, in de
weekenden van oktober plaatsvindt.
Inschrijven kan binnen enkele weken via de site www.tvdrv.nl

nog een persoonlijke record rijden.
De ijsclub is trots op deze resultaten
en wenst deze talenten van de ijsclub een fijne vakantie en hoopt dat
zij na de vakantie deze trend kunnen doorzetten, zodat iedereen in
de winter weer volop van hun kunnen genieten.

gemaakt.
Chris wil geld ophalen voor de bouw
van een meisjesslaapzaal in het Kinderdorp Namugongo en heeft hiervoor een eigen actie opgezet via
geefsamen.nl.
Steun Chris!
U kunt deze doorzetter steunen op
zijn weg naar de finish. Ga hiervoor
naar www.geefsamen.nl/chrisvoorkinderhulp en steun Chris!

Auto tegen
muur

Mijdrecht - Een automobiliste
botste op woensdagavond 7 juli tegen een muur. Zij en haar passagier
raakten (licht-)gewond.
Rond 22.40 uur reed een 23-jarige vrouw uit Mijdrecht met haar
auto over de Stadhouderlaan. Bij
haar in de auto zat een 47-jarige
man uit Rotterdam. Door nog onbekende oorzaak raakte de vrouw de
macht over het stuur kwijt en botste tegen de muur van een flat. De
Rotterdammer klaagde over pijn in
zijn nek en hoofd en werd per ambulance naar het AMC in Amsterdam gebracht. De vrouw liep letsel
aan haar hand en voet op op, maar
hoefde niet naar het ziekenhuis te
worden gebracht.

Zondag vierde NK wedstrijd
voor Van Rijn Racing
Regio - De een na laatste wedstrijd
Rallyracing op Nederlandse bodem
staat op het programma van Van
Rijn Racing. Het Mijdrechtse team
gaat weer een gooi doen naar een
finaleplek op 18 juli. Na een lichte
startcrash in de B-finale en een diskwalificatie na de race, is het team
erop gebrand om met meer punten huiswaarts te keren. De afgelopen weken heeft het team het nodige werk verzet. De diverse schades
zijn weer hersteld en de voorschermen zijn aangepast, zodat de wagen
zonder problemen door de keuringen heen moet komen. Aanstaande zaterdag reist het team af naar

Hennepkwekerijen
opgerold

Vinkeveen - De politie heeft
woensdag 7 juli vier hennepkwekerijen ontmanteld op een recreatiepark aan de Vinkenkade.
Op basis van warmtemetingen en
analyse van stroomverbruik is de
politie een onderzoek gestart.

het Eurocircuit, om zich daar verder
voor te bereiden op de wedstrijd van
zondag. Het is voor Dennis te hopen
dat hij ditmaal niet gesneden gaat
worden bij een start, zoals bij de

laatste wedstrijd in de B-finale. Mede daardoor zag Van Rijn zijn startbewijs voor de A-finale vervliegen.
Vanaf 11.30 uur gaat de eerste manche van start op het Eurocircuit te
Valkenswaard. Omstreeks 16.30 uur
zal Van Rijn, als deze zich gekwalificeerd heeft, starten in een van de finales. Voor het laatste nieuws en foto’s kunt u terecht op
www.vanrijnracing.nl

Rondweg tijdelijk
afgesloten voor alle verkeer
Mijdrecht - De Rondweg in
Mijdrecht is ter hoogte van de brug
over de Ringvaart van woensdag 14
juli 07.00 uur tot vrijdag 16 juli 07.00
uur afgesloten voor automobilisten,
fietsers en voetgangers. De afslui-

ting is noodzakelijk in verband met
een noodreparatie van de brug over
de Ringvaart. Het verkeer wordt omgeleid via de Stationsweg, Croonstadtlaan en Bozenhoven. Deze route wordt aangegeven met borden.

De najaarsmarkt in Wilnis
gaat door!
Wilnis - Na de vakantie begint het
opknappen van een deel van de
Dorpsstraat in Wilnis en daarom
wordt de Najaarsmarkt verplaatst
naar de Herenweg. Op 11 septem-

ber zullen er tussen de winkels van
Voshart en De Zwart zo’n 45 kramen
worden neergezet.
Houd de krant in de gaten voor meer
informatie!
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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.

Kersen en peren !
Uithoorn - Hierbij een aantal foto s van kersen en peren die zomaar langs de kant groeien bij de Eger.
Het is volgens mij openbaar groen, dus de grote vraag: hoe komen deze heerlijke kersen en peren daar?
De kersen zijn rijp en smaken heerlijk, de peren moeten nog ff hangen maar met deze temperaturen zullen ze straks hopelijk ook heerlijk smaken. Bedankt gemeente Uithoorn! Ga zo door, ik ben vol verwachting wat er nog meer gaat groeien in het openbaar...
R.Offerman

Ja! Ja!
Ouwe koeien

Dit is al de derde
naam voor hetzelfde stuk dat 4
weken geleden
geschreven is. Ik
heb er al eerder over geschreven. Het is inmiddels wel oude koeien maar het verhaal is nog
niet uit. Vier weken geleden op het nieuws. Een
man met teveel drank op wordt aangehouden
en biedt de politie 100.000,- euro om zijn rijbewijs te mogen houden. Hij raakt het kwijt en
wordt later aangehouden omdat hij zonder rijbewijs reed. Ja! Ja! Zo erg is het om je rijbewijs
kwijt te raken. In de krant stond weer het zoveelste politiebericht dat er iemand is aangehouden met teveel drank op. Ja! Ja! Weet je wat
kan gebeuren? Als een zuiplap iets ergs doet
met zijn dronken kop, dan schrikt ie zo dat ie als
het ware weer ontnuchtert. Dan dringt in ineens
in zijn of haar hoofd door: “Wat kan ik doen om
mijn straf te ontlopen en de schande te ontgaan. Wat kan ik doen?” Dan zijn ze ineens niet
dronken meer, dan gaan ze, van hoog tot laag,
in een alles of niets poging proberen onder een
ontdekking en een straf uit te komen. Ja! Ja! Dat
proberen ze. Zo gaat dat dan. Dan wordt, als je
geld, macht of een belangrijke positie hebt, alles en iedereen aan het werk gezet om de zaak
te verdoezelen. Dat schijnt tot op zekere hoogte
makkelijk te gaan als er geen doden of gewonden zijn gevallen. Als dat wel gebeurt, proberen
ze er soms zelfs als een haas vandoor te gaan.
Dat is natuurlijk een ernstige misdaad. Ja! Ja!
Het is geen vergissing. Het is gewoon arrogantie, omdat degene die met teveel drank op rijdt
denkt dat hij of zij het wel kan. Ja! Ja!
Zo ook onze burgemeester. Ze drinkt al jaren
minstens 2 glaasjes en altijd ging het goed en
niemand in haar omgeving dorst te zeggen:
“Hou er mee op. Het is gevaarlijk. Het is onverantwoord.” Niemand schijnt het gezegd te hebben (misschien zijn er zelfs personen die het
wel gezegd hebben). Niemand schijnt het gedurfd te hebben en wat is nu het gevolg? Ze
rijdt met ‘2’ glaasjes witte wijn op (Ha! Ha! Wie
gelooft dat nou) aan het eind van een weg (dat
einde is er al heel lang), dwars over de rijweg
van een kruisende weg via een paal een lager
gelegen fietspad en een afrastering het weiland in. Zij nuchter van de schrik. “Je zus” zal
ze wel gedacht hebben. “Hoe kom ik hier zonder kleerscheuren af. Hoe blijf ik burgemeester? In de eerst plaats. Geen politie. Geen politie natuurlijk. Absoluut geen politie. Ja! Ja! Zo
snel mogelijk de auto uit het land en iets regelen met de boer. Geeft niet hoeveel. Misschien

zegt die man wel ‘oh, u bent de burgemeester,
nou ik help u wel’. Ja! Ja! Zo zou het gegaan
kunnen zijn. ‘Op het gemeentehuis direct regelen dat die paal wordt vervangen en zeggen dat
ik slechts 2 glaasjes gedronken heb’. Ja! Ja! Personeel regelt het meteen. Ze denkt dat ze het
goed geregeld heeft als ze zegt: “Dat gebeurt
me nooit meer. Nee! Nee! Dat gebeurt me nooit
meer.” Laat me niet lachen, als je zo’n slaaf van
de drank bent dan begin je over een tijdje toch
gewoon weer. Vooral als je denkt dat je het zelf
zonder hulp kunt oplossen. Ja! Ja! Drank veroorzaakt meer schade dan je denkt. Weet je wat
er nu aan de hand is? De mensen in De Ronde Venen denken allemaal dat ze liegt over die
2 glaasjes. De mensen in De Ronde Venen denken waarschijnlijk allemaal, als ze haar zien op
een foto in de krant: ‘Oh, daar heb je haar weer.
Wat kan ze liegen. Is dat nou een burgemeester waar wij vertrouwen in moeten hebben?’ Ze
zegt het zo vaak tegen zichzelf dat ze er zelf in
gaat geloven. Ja! Ja! “Te veel gedronken? Ik te
veel gedronken? Kom nou.” Als ze ook maar ergens verschijnt met een glas in haar hand, al is
het gevuld met water, dan nog gaan de mensen tellen hoeveel ze er op heeft. Ze gaan automatisch opletten. Natuurlijk! Dat is een normale reactie. Ja! Ja! Ze denkt zeker dat wij haar
een leuke burgemeester vinden voor onze nieuwe gemeente. De raadsleden moet je niet vragen. De raadsleden zouden de bevolking moeten vragen! Die zouden met hun kiezers moeten
praten en aan hen vragen of ze nog verder willen met deze burgemeester. Ze heeft niets met
gewone inwoners. Ze is meester, maar heeft
niets met burgers. Het probleem is natuurlijk
dat deze burgemeester waarschijnlijk in geen
andere gemeente meer terecht kan. Nee! Nee!
Wij krijgen binnenkort weer bijeenkomsten om
zogenaamd mee te denken over de nieuwe gemeente. Laten de raadsleden dan eerst maar
eens een poging doen om de bevolking op te
roepen om een hoorzitting te organiseren over
‘hun’ Nieuwe burgemeester. Ja! Ja! Wanneer
gaan ze echt luisteren naar de inwoners? Ja! Ja!
Voorbeeld. Zolang ze hier burgemeester is klagen de inwoners van Dukaton over de overlast
en nu eindelijk komt er op initiatief van een paar
raadsleden een initiatiefontwerp. Ja! Ja! Zo betrokken is onze burgemeester. “Je moet naar de
inwoners luisteren, toch! Tjonge. Tjonge. Mag
het eindelijk na al die jaren van overlast. Onze Burgemeester???? Dat zou burgemeester
Haitsma nooit overkomen zijn.

Dump uw dieren niet!!!
Vanochtend liet ik onze hond Floor uit langs een
slootje in De Hoef. Bij de waterkant zat blijkbaar
iets extreem interessants, want Floor liet zich niet
meer verleiden om mee te lopen. Toen ik ging kijken wat er dan zo boeiend was, viel er een rood
mini-katertje met een klein plonsje in het water.
Hij kroop er vliegensvlug weer uit en rende weg,
zo snel als zijn kleine rooie pootjes hem dragen
konden. Een kitten van een paar weken. Helemaal alleen in de grote, boze buitenwereld. Nadat ik de hond had thuisgebracht vond ik het katje
weer gauw en probeerde hem te pakken, maar de
kleine slimmerik verschanste zich in een ondoordringbaar woud van riet en brandnetels. Wat nu?
Hem aan zijn lot overlaten bij 33°C kon ik niet, dus
de Dierenambulance gebeld. In een mum van tijd
was Michel van de Dierenambulance ter plaatse
met een indrukwekkend vangnet, maar het mocht
niet baten: Superkitten smeerde ‘m.
Enkele uren later liep ik weer buiten met de hond
en prompt zag ik door het riet het rooie vachtje
van mijn kleine vriend schemeren. Wéér de hond
weggebracht, een bakje water gehaald en wéér
de Dierenambulance gebeld. Nu kwam Riek, de
vrouw van Michel. Ik zal u de details over gutsend
zweet en gemeen prikkende brandnetels besparen, maar uiteindelijk kwamen Riek en ik tot de
conclusie dat de vangkooi gehaald moest worden.
Die vangkooi staat nu opgesteld in het riet, met
een hopelijk onweerstaanbaar bakje voer. En nu
maar duimen dat Superkitten bij het voer wil komen, de kooi inloopt en opgesloten wordt door
het vallende deurtje....

Waarom nu dit verhaal?
Het echtpaar Michel en Riek van Dierenambulance De Ronde Venen/Amstelland doen dit werk geheel vrijwillig en onbetaald en staan dag en nacht
paraat om dieren in nood te redden. Ze vertelden mij dat er, nu de vakanties naderen, heel veel
dieren gedumpt worden. Daags voor dit avontuur
moesten ze nog een doos vol kittens ophalen, die
op een veldje in Uithoorn was achtergelaten.
Mocht u nou met (jong) beestenspul zitten waar
u geen tehuis of oppas voor heeft, dump ze dan
niet, maar bel direct de Dierenambulance. Riek en
Michel halen het dier dan op en brengen het naar
het asiel. Kosteloos. Daar worden de dieren verzorgd en voorbereid op een leven bij een nieuwe baas.
De afloop van het avontuur van Superkitten kan
ik u helaas nog niet geven. Wél krijgt u het banknummer van de Stichting Dierenambulance, want
ook al werken de vrijwilligers belangeloos, het benodigde materiaal is erg duur.
De inzet en betrokkenheid van Michel en Riek
hebben mij geraakt en zij kunnen uw hulp héél
goed gebruiken. Extra vrijwilligers zijn zeer welkom. Daarnaast wordt elke gift, hoe klein ook,
goed besteed.
Stichting Dierenambulance De Ronde Venen/Amstelland
ABN 41 44 59 067
Tel. 06 533 155 57
Alstublieft, dump uw dieren niet!
Eveline Steenaart, De Hoef

John B. Grootegoed

Foutieve berichtgeving
In onze krant van 7 juli jl. hadden wij een persbericht van de politie geplaatst, net als al onze andere collega’s, waarin de politie blijkbaar foutieve informatie heeft gegeven. We ontvingen hierop het
volgende bericht van een lezer:
“In diverse bladen staat bij het artikel AANPAK
PARKEEROVERLAST dat met een invalidenparkeerkaart in een blauwe zone maximaal 3 uur geparkeerd mag worden. Dit is niet juist. De tijdsduur is onbeperkt!
Die 3 uur geldt voor parkeren met een invalidenkaart op plaatsen waar een parkeerverbod geldt
(zie bijlage van de EU regels).

Dat de politie dit ook niet helemaal weet constateerde ikzelf enige tijd geleden bij het parkeren bij
de Lidl in Mijdrecht op een invalidenplaats (blauwe zone).
Een fietsagent verzocht mij voortaan om naast
mijn invalidenkaart ook een blauwe parkeerkaart
neer te leggen. Lijkt mij een beetje onnodig als je
onbeperkt mag parkeren.
Met vriendelijke groeten,
Peter de Graaf
Dr.Mees ten Oeverlaan 25
Wilnis

Klacht over gebrek aan schaduw voor vee in De Ronde Venen

Vee in De Ronde Venen
bezwijkt onder hitte
Het was heet in Nederland deze week. Het kwik
in De Ronde Venen bereikte tropische hoogtes en
wij zochten massaal verkoeling op het water, in de
schaduw en aan de kust, wat voor veel vertier en
plezier zorgde. Voor de schapen aan de dijk langs
Molenland was de hoge temperatuur echter een
ware martelgang. Zonder enige vorm van schaduw
waren de dieren genoodzaakt de dag in de volle
zon door te brengen. Hyperventilerend en met de
tong uit de mond wankelden ze zaterdagmiddag
door het weiland, elk op zoek naar beschutting,
al was het maar een klein beetje. De dieren kropen hijgend en met roodomrande ogen bij elkaar in
de hoop verkoeling te vinden in elkaars schaduw,
want verder was er niets te vinden.
De eigenaren van deze schapen huren een stukje land bij de gemeente om het vee te laten grazen.
Herhaaldelijk hebben zij verzocht om toestemming
voor het bouwen van beschutting voor hun dieren,
net als diverse boeren aan de overkant van de dijk
die hun dieren ook graag wat schaduw gunnen. De
gemeente kan echter niet aan deze verzoeken voldoen, omdat er op de grond niets gebouwd mag
worden en ook het planten van bomen aan strenge
regelgeving onderworpen is. Vee hoort op dit soort
warme dagen naar binnen gehaald te worden, ook
al heeft niet elke veehouder daar de mogelijkheid
toe. Het gevolg hiervan is dat koeien, paarden en

schapen op extreem warme dagen bezwijken aan
de hitte. De huidige regelgeving schiet tekort.
Ook de Algemene Inspectie Dienst stelt dat het onverantwoord is om vee met deze temperatuur en
zonnesterkte in de volle zon te laten verblijven. Boetes en waarschuwingen aan de veehouders hebben alleen geen enkele zin, omdat deze met handen en voeten zijn gebonden aan de regelgeving.
Dat de gemeente vasthoudt aan de bestaande regels is te begrijpen om wildgroei van hokjes en hutjes in het landschap te voorkomen, maar er moet
toch een tussenoplossing denkbaar zijn? Kan de
gemeente geen standaard vaststellen waaraan de
beschutting moet voldoen? Bestaat er geen mogelijkheid tot het uitvaardigen van een noodverordening waarmee oude regelgeving wordt overschreven bij temperaturen hoger dan vijfentwintig graden? Kan de gemeente geen plaatsen aanwijzen
waar wel bomen mogen worden geplant?
Bewoners aan de dijk langs Molenland kunnen het
niet langer aanzien. Als de gemeente niet snel deze
veehouders een mogelijkheid biedt om het vee te
voorzien van beschutting, zullen zij zelf beschutting
voor de dieren bouwen met alle middelen die men
voor handen heeft. Dit dierenleed moet zo snel mogelijk stoppen. Iemand moet voor beschutting zorgen, want zelf kunnen de dieren het niet.
Ariane van Meerlant
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TVM mixteam t/m 10 jaar
kampioen van Utrecht!

Kinderen De Springschans
leefden mee met Oranje

Mijdrecht - Het jeugd mixteam
tot en met 10 jaar van Tennis Vereniging Mijdrecht is erin geslaagd
om het districtskampioenschap van
Utrecht binnen te slepen. Na in de
competitie al ongeslagen te blijven
en ook de halve finalewedstrijd winnend af te sluiten, werd op zaterdag
26 juni bij de Doordraaiers in Houten de finale gespeeld.

Uithoorn - Op maandag 14 juni keken alle leerlingen van de Springschans de voetbalwedstrijd Nederland-Denemarken op het schoolplein. Het schoolplein zag er erg
leuk uit, want iedereen was in het
oranje gekleed. Er stonden allemaal
leuke WK nummers op en de kids
van de Springschans zongen met de
hele school het Wilhelmus.
Daarna ging iedereen in zijn/haar
eigen klas de wedstrijd kijken op

Het zou spannend worden want de
tegenstander was het altijd sterke
team van de Spieghel uit Hilversum.
Onder moeilijke omstandigheden,
een brandende zon en maar liefst 27
graden startten Lisa Post en Martijn
Kooijman met de meisjes single en
de jongens single. Martijn Kooijman
had een tegenstander die de competitie ongeschonden is doorgekomen. Zonder een wedstrijd te verliezen en een sterke forehand was
het een uitdaging voor Martijn. Toch
lukt het Martijn om hem uit zijn spel
te krijgen door op zijn backhand
te slaan en heel vast alle aanvallen af te maken. 1-0 voor Mijdrecht.
Helaas lukte het Lisa Post niet om
haar single te winnen. Lisa had in
de voorgaande wedstrijden alle sin-

gles winnend afgesloten maar trof
nu een meisje dat ongelooflijk geduldig en alert alle ballen wist terug
te brengen. Kortom 1-1.
Tussenstand 2-2
Na de singlepartijen startten de
dubbels. Ondanks sterk terugkomen in de 2e set, wisten de TVM
meiden Julia Govers en Sophie Berger er helaas geen derde set uit te
slepen. 1-2 voor De Spieghel. Floris
en Martijn hielden echter het hoofd
koel en wonnen hun partij. Een
spannende 2-2.
Doorslaggevende mix
De mixdubbel van Lisa Post en Floris Berkelder moest nu de doorslag
geven. Omdat Floris linkshandig is
en Lisa rechtshandig zou je normaal gesproken denken dat Floris
op links zou staan en Lisa op rechts.
Maar nee hoor, deze twee spelen
beter andersom! Met name door op
beslissende punten hard in de hoeken door te slaan, maakten Lisa en
Floris het verschil. Aanvallend spel
en durf werden beloond. Mijdrecht
had de winst binnen en mag zich nu
kampioen van het District Utrecht
noemen!

Competitie-indeling, bekeren wedstrijdprogramma bij
Legmeervogels bekend
Uithoorn - De KNVB west 1 heeft
nu de competitie indeling, het bekerprogramma en het volledige
wedstrijdprogramma voor de zondag 1 bekendgemaakt. Daarnaast is
Legmeervogels ook rond wat betreft
de trainers van de zondagselectie.
Voor de groep komen twee nieuwe (oude bekenden van Legmeervogels) trainers te staan. Tevens is
ook de verzorging rond en heeft ook
Legmeervogels zondag 2 nu een
verzorger bij de wedstrijden.
Ook de sponsoring van de zondagselectie ligt op koers. Zo maken
UBA, Kuiper en Busker deel uit van
de sponsoring. Nieuwkomers zijn
Phanos en Maas.
Competitie-indeling
De zondag 1 van Legmeervogels
is ingedeeld in de 3e kl. C. In deze klasse zijn 14 ploegen ingedeeld,
t.w. Concoria, CTO.70, DWS, Geinburgia, Legmeervogels, Nederhorst,
Nieuw West, NFC/Brommer, VVA/
Spartaan, Hillegom, KDO, HBC, ZSGO/WMS en RKDES.
Legmeervogels start de competitie op zondag 5 september met een
thuisduel tegen Hillegom.
De streeksderby’s komen voor Legmeervogels al vroeg in het seizoen.
Zo speelt Legmeervogels op zondag 12 september uit bij RKDES. Op
zondag 26 september uit bij KDO
en op zondag 3 oktober thuis tegen
NFC/Brommer.
De zondag 2 van Legmeervogels
is ingedeeld in de res. 2e klasse B.
Daarin zijn de tegenstanders Concordia 2, HBC 2, Fortius 2, RKDES

2, RKAVIC 2, Geinburgia 2, Abcoude 2, Diemen 2, Swift 3 en Brederodes 2. Van deze klasse is op dit
moment het wedstrijdprogramma
nog niet bekend. In tegenstelling tot
voorgaande jaren zal het niet vaak
voorkomen dat Legmeervogels 1 en
Legmeervogels 2 gelijktijdig thuisspelen. De reden is dat de zondag 1
is ingedeeld in een poule van 14 en
de zondag 2 in een poule van 12.
De zaterdag 1 afgelopen seizoen, via
de nacompetitie gepromoveerd naar
de 4e kl. Is ingedeeld in de 4e kl. D.
Legmeervogels heeft haar voorkeur
uitgesproken voor de Haarlemse afdelingen. De KNVB heeft dit verzoek gehonoreerd. De indeling van
de 4e kl. D is dan geworden Kon.
HFC, Hoofddorp, SIZO, Alliance ’22,
Olympia Haarlem, VVH/Velserbroek,
HBC, UNO, VEW, Legmeervogels en
Sporting Martinus
Ook hier is het competitieprogramma nog niet bekend.
Bekerprogramma
Reeds in een eerder stadium heeft
de KNVB het bekerprogramma bekendgemaakt.
Poule 61: Ouderkerk za.1, Zeeburgia, zo.1, DVVA za.1 Legmeervogels
zo.1
Poule 1-31 Sporting Martinus zo.2,
Hoofddorp zo.2, Kon.HFc zo.2 en
Legmeervogels zo.2
Poule 54 Legmeervogels za.1, Terrasvogels zo.1, RKAV zo.2, Bloemedaal za.1
Poule 1-13 legmeervogels za.2,
SCW za.2, Aalsmeer za.2, Amstelveen za.2.

Uithoorn - Afgelopen vrijdag 9 juli heeft tijdens de prijsuitreiking
van het DVH Veteranentoernooi de
prijsuitreiking plaatsgevonden van
de eerste editie van het ‘3-op-eenrij’ Veteranen Tennisinitiatief. Op een
druk en gezellig terras werden de 3
winnaars van de extra prijzen letterlijk en figuurlijk in het zonnetje gezet door de Nederlandse Leeuw. De
door vier tennisverenigingen (LTC
Amstelland, TC de Meerlanden, TC
Uithoorn en TC De Vliegende Hollander) georganiseerde veteranen

tennistoernooien werden gedurende drie achtereenvolgende weken
gespeeld. Het gezamenlijke doel
is om zoveel mogelijk jonge ouderen of oudere jongeren in de regio
te enthousiasmeren voor de tennissport en voor het spelen van toernooien. Gezelligheid en sportieve
strijd stonden voorop met voor elk
toernooi een eigen sfeer.
Als Veteranen Toernooitopper 2010
werd gekozen Gerard Hogenhout
van LTC Amstelland.

Uithoorn - Alweer de laatste
Noord-Holland cup voor de vakantie. Vlak naast het mooie bouwwerk
van de Hollandse Waterlinie ligt de
prachtige baan van de Kombocht uit
Bussum. Na jarenlange problemen
op allerlei gebied mochten ze weer
een wedstrijd organiseren. Terwijl
de supporters lekker in de schaduw
zaten moesten de rijders er weer tegenaan in hun warme pakken. Het
commentaar tijdens de wedstrijden
wordt altijd op een prettige wijze
verzorgd door Willem en Olaf. Maar
beide heren krijgen concurrentie van een andere speaker0. Jouke Wijdoogen, die altijd het geluid
verzorgt mocht een van de manches
commentariëren.
Dat deed hij zo enthousiast dat het
publiek hem een welverdiend applaus gaf. Ondertussen werd er natuurlijk weer keihard gereden om de
finaleplaatsen. Een lust voor het oog
om vooral de hele kleine fietsertjes
over die bulten te zien gaan.
Tijdens de finales waren er nog enkele valpartijen, maar dat liep allemaal goed af.
Bij de boys 12 girls 13 was er een
spectaculaire finish. Arjan van Bodegraven werd met banddikte verslagen door zijn concurrent van de
Boscrossers. UWTC’ers waren weer
goed vertegenwoordigd in de finales en hier volgen de uitslagen.
Cruisers/A-finale 1. Wouter Plaisant
v d Wal.

Regio - Zaterdag stonden drie
vluchten op het programma, twee
gingen er door, de Overnacht fondvlucht (marathon) vanuit het Franse
Tarbes, en een Dagfondvlucht (lange afstand) vanuit het Franse Orleans.
De jonge duivenvluchten werden
vanwege het extreme weer afgelast, en als alles loopt zoals het moet
gaan, dan is a.s. zaterdag de eerste
jonge duivenvlucht.
Duiven kunnen heel goed tegen
warmte en kou, maar de jonge duiven zijn nog te onervaren en weten
nog niet goed de waterbak aan de
mand te vinden, en daarom heeft de
Afdeling de eerste twee vluchten afgelast, en wordt er een nieuw programma gemaakt.

zellige en sportieve dagen met veel
mooie en spannende wedstrijden.
De winnaars van de verschillende
poules waren Tim Meijers, Rebecca
de Haan, Roan van Scheppingen en
Jarmo Hoogendoorn. Zij mochten
de bekers mee naar huis nemen en
werden op de gevoelige plaat vastgelegd ter herinnering voor later.

Alle remmen nu los
tijdens Tour De Kwakel

BMX Noord-Holland cup
Boys en girls 6- /A-finale 1. Ferdi Cevahir 2. Mauro Wuurman 3. Bruno
Soda 4. Brian Worm 5. Milan Ritsema.
Boys 7/ girls 8 A-finale 2. Melvin v d
Meer 3. Jochem v d Wijgaard 6. Max
de Beij 7. Daan de Bruin.
Tonko Klein Gunnewiek werd derde
in de B finale.
Boys 8/girls 9 A-finale 3. Izar van
Vliet 5. Hidde v d Woud 6. Boas
Overwater.
In de B-finale werd Moreno tweede,
Reno vierde, Dylano zesde Jesse zevende en Sjoerd achtste.
Boys 9/girls 10 A-finale 1. Maarten
v d Mast 4. Gijs Braat 6. Jesse van
Hattem.
In de B-finale werd Jimmy tweede,
Flip derde, Max vijfde, Joey zesde en
Yiri zevende .
Boys 10/girls 11 a finale 1. Bart v
Bemmelen 2. Joey Nap 4. Mitchel
Vink 5. Jurre Overwater.
In de B-finale werd Davy derde.
Boys 11/girls 12 Hier werd Mike vijfde in de B-finale.
Boys 12/girls 13 A-finale 2. Arjan v
Bodegraven 4. Thomas v d Wijngaard.
Bas werd achtste in de B-finale.
Boys 13/girls 14 A-finale 1. Roberto
Blom 2. Mats de Bruin 3. Jaivy Lee
Vink 4. Bart de Veer.
Guven werd derde en Tim werd zevende in de B-finale.
Boys 15/girls 16 A-finale 4. Sven
Wiebes 6. Mike Veenhof.
In de B-finale werd Tristan vijfde.

Winnaars Ron den Boer
en Harrie Hendriks

De Ronde Venen - Afgelopen 5 en
19 juni hebben de jeugdspelers van
badmintonvereniging
Veenshuttle weer volop gestreden tijdens de
jeugdclubkampioenschappen. Zoals elk jaar werd er in verschillende
poules bepaald wie op dit moment
de beste van de vereniging is. Het
waren als vanouds weer twee ge-

Het was een hele gezellige middag
daar op De Springschans!

Winnaars ‘3-op-een-rij’
Veteranen Tennisinitiatief

Postduivenvereniging Rond de Amstel

Clubkampioenschappen
bij Veenshuttle

de smartboarden. De stand van de
wedstrijd kon ook voorspeld worden. Als je de stand goed had, dan
kreeg je een hele leuke Kellogg’s
voetbalkom van Albert Heijn!
Alle kinderen hadden een snoepje
meegenomen voor in die kom. De
stand van de voetbalwedstrijd was
uiteindelijk 2-0.

De vlucht vanuit Tarbes werd voor
Rond de Amstel een fantastische
vlucht. Vrijdag om 11.15 uur werden de duiven gelost, en zaterdag
om 10.29.36 uur arriveerde de eerste duif bij Harrie Hendriks in Vinkeveen.
Deze duif maakte een gemiddelde snelheid van 1017,429 meter per
minuut over een afstand van 1065
Km. Ginkel en Berg uit De Kwakel
werd 2e en Verweij-Castricum 3e.
Ook in Rayon F stonden ze in dezelfde volgorde, en in de Afdeling
Noord-Holland en Fondclub was het
Harrie 3e, Ginkel & Berg 4e, Verweij-Castricum 5e. In de Sector, (dat is
een samenspel van Noord- en ZuidHolland) werd Harrie 15e, Ginkel &
Berg 20e en Verweij-Castricum 24e.
Zaterdag om 07.00 uur werden de

duiven in Orleans gelost, dit was
een Nationale vlucht met voor de
leden van Rond de Amstel een gemiddelde afstand van 522 Km. Om
14.50.36 uur meldde zich de eerste
duif bij Ron den Boer in Uithoorn,
en deze duif maakte een gemiddelde snelheid van 1110,973 meter per
minuut. Piet van Schaik (Hallo mensen) uit Uithoorn kwam een banddikte tekort en werd tweede, Hennie
Pothuizen uit Vinkeveen werd derde. Rob v.d. Wal uit Mijdrecht wist in
de B-Groep beslag te leggen op de
eerste plaats. In rayon F werd Ron
34e en 49e, Piet 38e en 82e en Hennie 66e en 81e. al met al een prima
weekend voor de leden van Rond de
Amstel.

De Kwakel - De afgelopen week
werd er met de handrem op gereden, het voetbal moest immers ook
in de gaten worden gehouden, maar
nu gaan alle remmen van de wielerliefhebbers los. Wel lekker zo’n vaartje met deze verzengende temperaturen, in het Tourhome zit de vaart
er dan ook goed in. Pappen en nat
houden is het devies van de organisatie van het Kwakelse tourspel. Het
is dan ook geen pretje om in de gele
trui rond te rijden, gelukkig ging dit
kleinood van schouder tot schouder de afgelopen week. Berry Verhoef, Adrie Voorn Krul, Bas Plasmeier, Aad vd Laan en Nicole vd Knaap
wisselden elkaar af. Vlak voor het
weekend heroverde Aad vd Laan
het geel weer. Als dat maar niet ten
koste van zijn rug gaat, die ene dag
in het geel heeft hij alsmaar met zijn
borst naar voren gelopen.
De petten voor de beste ploeg zijn
in het bezit van de ploeg Can Can,
een oude discotheek uit Uithoorn.
De jeugdige discogangers in deze
ploeg zijn: Adrie Voorn Bal, Vincent
vd Rotten, Lydia Vlasman, Bas Plasmeijer en Eric Verbruggen.
Een bijzondere prestatie in de eerste week van Tour de Kwakel werd
geleverd door Gerda Voorn. De tien
door haar voorspelde renners meldden zich in Frankrijk ook daadwerkelijk bij de eerste tien van die etappe! Een unicum in de 55-jarige historie van het Kwakelse tourspel, het
wekte dan ook geen verwondering
dat Gerda op de vrijdagse knobbelavond maar bleef aanslepen met

Uithoorn - Bridge is zo’n leuk spelletje dat alleen een sneeuwstorm
deze winter voor een afgelasting
kon zorgen. Zo niet temperaturen
boven de dertig graden, 22 paren
bonden onverdroten de strijd met
elkaar aan op alweer de zesde zomerdriveavond.

Orleans 161 duiven
16 deelnemers
R. den Boer
P.J. van Schaik
C. Pothuizen
Bosse & Zn
C. van Bemmelen

In de A-lijn speelde Ruud Lesmeister nu eens met Andre van Herel en
scoorde alweer een eerste plaats
met 59,58%. Jan Egbers & Lijnie
Timmer volgden keurig op de tweede plaats met 57,92% en Joop van
Delft & Toon Overwater werden derde met 54,58%. Jo van Wijngaarden
& Nel Bakker uit Mijdrecht, niet te
verwarren met haar gerenommeerde naamgenote uit Uithoorn, behaalden de vierde plek met 52,50%
en lieten zo de coryfeeën Ben ten
Brink & Jan Bronkhorst achter zich
die met 50,42% vijfde werden.

ONTVANGEN?
BEL: 0297-581698

Gele trui:
1 Aad vd Laan
2 Marina vd Hulst
3 Adrie Voorn Krul
4 Bert vd Haak
5 Eric Zethof
6 Willy Turk
7 Peter Maayenburg
8 Henk Raadschelder
9 Arnoud vd Knaap
10 Henny Kouw
100 Natasja vd Schaft
Rode trui:
1 Bert vd Haak
Ploegen:
1 Can Can
2 De Kil
20 De Huifkar

49 pnt
48
48
47
47
47
47
47
47
46
26
13
148
147
126

Tropische zomerdrive bij
bridgevereniging De Legmeer

Uitslagen
Tarbes 32 duiven en
5 deelnemers
H. Hendriks
Ginkel & Berg
Verweij-Castricum
P. Baas
R. v.d. Wal

GEEN KRANT

hapjes. De komende twee weken zal
er nog veel strijd in en om het Tourhome plaatsvinden. Om het Tourhome, omdat de bouwplannen vertraging dreigen op te lopen. Op de
woensdagavond werd in het Tourhome het albino motje (Ectoedemia
heckfordi) waargenomen. Dit zeldzame exemplaar schijnt alleen te
gedijen in de zeldzame atmosfeer
van het onderkomen der tourvoorspellers.
Zij hebben hier echter weinig oog
voor en fixeren zich meer op de
Gouden Lap. Deelnemers die slecht
gescoord hebben in de sprintetappes zullen in de komende bergen
moeten toeslaan. De temperatuur
zal evenredig de spanning alleen
maar toenemen. Maar het blijft behaaglijk in het onderkomen van Co
Vlasman, ook wel Air Co genoemd.

In de B-lijn namen Hetty Houtman
& Anton Berkelaar weer eens het
heft in handen en werden afgetekend eerste met 61,20%. Ook Lenie Pfeiffer & Jannie Snabel behoren tot de crème de la crème van
deze lijn met nu een tweede plaats
en 57,03%. Wies Gloudemans & Rie
Sudmeijer scoren ook immer hoog
en zagen zich nu terug op de derde plaats met 52,72%. Klaas Verrips
& Truus Overmars konden Tini & Johan Lotgerink net voorblijven met
50,94 om 50,78%.
Negeert u ook de zomerhitte en tropenjaren die dubbel tellen, kom dan
zomerdriven bij Bridge Vereniging
de Legmeer. Elke woensdagavond
vanaf 19.15 uur in de barzaal van
sporthal De Scheg. Inschrijven bij
voorkeur per e-mail:
niekschavemaker@hetnet.nl of voor
19.30 uur aan de zaal.
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Voorkom woninginbraak in vakantie
Aalsmeer - Onderzoek leert dat het
merendeel van de woninginbraken
wordt gepleegd door gelegenheidsinbrekers. Een zonnige zomer waarbij de ramen en deuren van een woning openstaan, geeft de gelegenheidsinbreker vrij spel. Nu de vakantieperiode is gestart, verdient
het beveiligen van de woning extra
aandacht. Inbrekers kijken bijvoorbeeld niet alleen door het raam of
bewoners thuis zijn. Nieuwe media
zijn een belangrijke inspiratiebron
om te controleren wie met vakantie
is. Lilian Tieman, programmaleider
Veilig Wonen van het Centrum voor
Criminaliteitspreventie en Veiligheid
(CCV): “Ook inbrekers zijn actief op
internet. Vermeld dus liever niet op
sociale netwerken als Twitter, Hyves
en Facebook dat je op vakantie gaat.
Ook raden we af om de vakantieperiode op voicemail in te spreken of
te vermelden in een blog of onder
de elektronische handtekening.”
Speelgoed in tuin
Bij het beveiligen van woningen
spelen zowel technische maatregelen als het gedrag van bewoners een
grote rol. Tieman: “Goedgekeurd
hang- en sluitwerk op ramen en
deuren verkleint de kans op inbraak
aanzienlijk, maar ook buren op elkaars huis laten passen en de post
laten opruimen zijn effectieve maatregelen. Het is belangrijk de woning
een bewoonde indruk te geven, bijvoorbeeld door wat speelgoed in de
tuin achter te laten of een kopje op
de tafel te laten staan.’” Andere tips
van het CCV: Verwijder ladders, steigers en andere spullen die beklimming van de woning vergemakkelijken. Laat de overgordijnen open en
haal de planten niet van de vensterbank. Zet kostbaarheden niet prominent in zicht. Sluit ramen en deuren goed af en laat geen sleutel zitten in het slot van de deur. Binnendeuren kunt u beter niet afsluiten.
U voorkomt daarmee extra schade.
Laat uw buren gebruik maken van
uw parkeerplaats. Tieman: “Onderzoek wijst uit dat tachtig procent

van de inbraken door gelegenheidsinbrekers wordt gepleegd. Deze inbrekers zijn uit op gemak en snel
succes. Ze gebruiken hierbij vaak
een schroevendraaier voor het openen van deur of raam.” Onderzoek
laat verder zien dat de inschatting
of de woning gemakkelijk te kraken
is, een belangrijk criterium voor inbrekers is. Het Politie Keurmerk Veilig Wonen (PKVW) is een effectief
bewezen instrument om woninginbraak te voorkomen. In 2009 werden 40.000 nieuwe PKVW-certificaten uitgereikt. Dit keurmerk is daarmee nog altijd het grootste Nederlandse beveiligingsconcept voor
woning en omgeving. Tieman opnieuw: “Een woning die voldoet aan
de eisen van PKVW loopt negentig
procent minder kans op inbraak. De
vakantietips zijn gebaseerd op de
PKVW maatregelen.”
Tips van buurtregisseur
Hoewel het aantal woninginbraken het eerste kwartaal van 2010 in
de gemeente Aalsmeer een kleine
daling laten zien, blijft het van belang om woninginbraken te voorkomen. Eric Vet, buurtregisseur van
Kudelstaart, ondersteunt de tips die
woninginbraken voorkomen. Hij
vertelt: “Een misdrijf zoals woninginbraak laat vaak een grote indruk
achter op de slachtoffers. Het tast
de persoonlijke levenssfeer aan. Het
is belangrijk dat er van woninginbraak altijd aangifte gedaan wordt
zodat de politie de verdere afhandeling op zich kan nemen. Een sporenonderzoek en buurtonderzoek maken hier deel van uit. Verder bekijken we hoe de woning is beveiligd.
Zonodig wordt hierover advies gegeven. Door professioneel en zorgvuldig op te treden bij dergelijke incidenten steunen we zoveel mogelijk de bewoners en vergroten we de
pakkans op daders.” Na een inbraak
brengt de politie altijd een nabezoek
aan de gedupeerden. Vet: “Het nabezoek gebeurt altijd en is gericht
op mogelijke vragen van de bewoners. Ook kan het zijn dat later blijkt

dat er meer goederen zijn weggenomen dan in eerste instantie werd
gedacht. Daarnaast kan er aanvullende slachtofferzorg aangeboden
worden aan de bewoners. Tevens
wordt er advies gegeven over hoe
een woninginbraak in de toekomst
voorkomen kan worden. Het blijkt
dat negentig procent van alle inbraken aan de achterkant van de woning gepleegd worden. Goede sloten op deuren en ramen zijn aan te
bevelen. Ook van belang zijn een afgesloten poort in de tuin, het achterpad afgesloten en goed verlicht.
Hoe langer het duurt voor de inbreker in de woning kan komen, hoe
groter de kans dat hij weggaat. De
bewoners ervaren dit bezoek vaak
als zeer nuttig en ze vinden het prettig om te merken dat de politie aandacht aan de inbraak besteed.” In
Aalsmeer wordt ook dit jaar weer
het project met vakantiekaarten gehouden.
Inwoners van Aalsmeer kunnen, als
zij op vakantie gaan, op het politiebureau een vakantiekaart invullen.
Op deze vakantiekaart kunnen ze
aangeven wanneer zij op vakantie
zijn en wie de sleutelhouder van de
woning is. Vervolgens wordt de woning in de surveillanceronde opgenomen en wordt de woning ook gecontroleerd. “Als wij dit gedaan hebben, laten wij ook altijd een bericht
achter voor de bewoners”, vervolgt
de buurtregisseur, die tot slot nog
een laatste tip geeft: “Een heel belangrijke tip zelfs. Kijk kritisch naar
je eigen woning. Vraag jezelf af of je
voldoende bent beveiligd. Bij de vakhandel (sleutelmaker) kan hier meer
informatie over verkregen worden.
En vergeet niet dat een goede sociale controle in de buurt (met name
door de naaste buren) inbraak kan
helpen voorkomen!” Wie wil weten
hoe inbraakveilig zijn of haar huis
is, kan de inbraaktest doen op: http://politiemwbtest.mediaconnect.
nl/test/index.php?testID=6
Op de website www.politiekeurmerk.
nl en www.hetccv.nl staan meer tips
om woninginbraken te voorkomen.

Vakantievierders doen er goed aan om steigers en ladders om hun huis weg te halen.

Dirk van der Zwaag: “‘De Rekenkamer beslist zelfstandig welke zaken worden onderzocht.”’

‘Wordt gemeenschapsgeld goed besteed?’

Rekenkamer houdt vinger
aan de pols in Aalsmeer
Aalsmeer - Of inwoners een bedrijf
willen starten, een dakkapel willen
bouwen of een evenement organiseren: Voor veel zaken moeten zij een
vergunning aanvragen bij de gemeente. De Rekenkamer Aalsmeer
doet momenteel onderzoek naar de
afhandeling van vergunningaanvragen. “Wij willen bijdragen aan een
grotere transparantie”, aldus directeur Dirk van der Zwaag van de Rekenkamer Aalsmeer.
De Rekenkamer Aalsmeer is in 2005
ingesteld om de gemeenteraad te
ondersteunen bij zijn controlerende
taak. Jaarlijks neemt de rekenkamer
twee onderwerpen onder de loep
die van maatschappelijk belang zijn
voor Aalsmeer en/of waarmee veel
geld is gemoeid.
“Inwoners en bedrijven die een vergunning aanvragen, zijn klanten van
de gemeente. Die moet je netjes behandelen.” Aan het woord Dirk van
der Zwaag, directeur van de rekenkamer Aalsmeer. “Wij onderzoeken of dat ook gebeurt: zijn de regels duidelijk, hoe lang duren procedures, hoeveel uren worden feitelijk besteed aan de behandeling van
een aanvraag en worden de aanvragers tussentijds op de hoogte gehouden van het verloop?” Vergunningen zijn er in alle soorten en maten: bouwvergunningen, gebruiksvergunningen, milieuvergunningen, drank- en horecavergunningen
en nog veel meer. Voor het onder-

zoek selecteert de rekenkamer de
vijf meest voorkomende. Ervaringen
van aanvragers worden ook betrokken bij het onderzoek, dat na de zomer start.
Gemeenschapsgeld
In het verleden is onderzoek gedaan
naar de aansturing van de overheids-BV’s Greenpark Aalsmeer en
&2=1, maar is ook gekeken naar
de inhuur van externen door de gemeente. Van der Zwaag: “Centrale vraag is of de gemeente het afgesproken beleid doelmatig en efficiënt uitvoert. Met andere woorden:
wordt het gemeenschapsgeld goed
besteed? Het uiteindelijk doel is altijd om de gemeente te helpen beter
te functioneren. Dat is in het belang
van alle Aalsmeerders.”
Van der Zwaag is zelf een geboren
en getogen Aalsmeerder en heeft
als financieel ambtenaar en manager bij verschillende gemeenten gewerkt. Na jaren als consultant gewerkt te hebben voor vele overheden in Nederland bij een internationaal bedrijf is hij sinds vijf jaar zelfstandig ondernemer en adviseur
voor overheden. “Het geeft veel voldoening om in de rekenkamer mijn
expertise te kunnen inzetten voor
mijn eigen gemeente.”
Onafhankelijk
Alle gemeenten in Nederland hebben een onafhankelijke Rekenka-

mer. In Aalsmeer bestaat deze uit
een directeur, ondersteund door
een ambtelijk secretaris en een procesadviseur. De uitvoering van de
onderzoeken wordt uitbesteed. De
directeur wordt door de gemeenteraad benoemd en de Rekenkamer
biedt haar onderzoeksresultaten en
aanbevelingen ook aan de raad aan.
“Maar wij beslissen zelfstandig welke zaken wij willen onderzoeken.
Wel kunnen de fracties, evenals individuele burgers, voorstellen doen.”
De resultaten van het onderzoek
naar vergunningverlening worden
in december 2010 verwacht. Daarnaast loopt nu een klein onderzoek
naar de contracten die de gemeente
heeft gesloten met zorgaanbieders
voor de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).
De resultaten hiervan zijn dit najaar
bekend.
Voorstel voor nieuw onderzoek
Heeft u een voorstel voor een onderzoeksonderwerp voor de rekenkamer? Neem dan contact op met
de ambtelijk secretaris mevrouw. M.
de Boer, e-mail: martie.de.boer@
aalsmeer.nl. Er is wel een aantal criteria. Het onderwerp moet van algemeen maatschappelijk belang zijn
in Aalsmeer en er moet een substantieel bedrag mee zijn gemoeid.
Kijk voor meer informatie op www.
aalsmeer.nl >politiek en organisatie
> Rekenkamer Aalsmeer.

Auto ‘ramt’
verkeerslicht

Oplichtingtruc met 10 euro
Aalsmeer - Op vrijdagmiddag 11
juni is een inwoonster de dupe geworden van een oplichtingtruc in
en bij de supermarkt op het Praamplein. De Aalsmeerse had geld gepind bij de automaat in de supermarkt en was vervolgens boodschappen gaan doen. Bij het inladen van de boodschappen werd de
vrouw aangesproken door een man,
die geen Nederlands sprak. Er lag
een briefje van 10 euro bij haar wiel
en de man vroeg of deze van haar
was. De inwoonster ontkende dit,
maar de man bleef aandringen om
vooral toch even in de portemonnee
te kijken. De vrouw werd zenuwachtig en besloot gehoor te geven aan

de vraag. Op het moment dat zij haar
portemonnee opende, deed de man
gelijk een graai in haar portemonnee. De vrouw sloot snel haar portemonnee, maar waarschijnlijk had de
man haar pinpas al te pakken. Twee
dagen later ontdekte de vrouw dat
een groot bedrag van haar rekening
afgeschreven was, opgenomen bij
twee banken.
Tijdens het geld pinnen in de supermarkt heeft waarschijnlijk iemand
onopvallend meegekeken tijdens
het intoetsen van de pincode. De
oplichting is zo goed als zeker door
in ieder geval twee personen uitgevoerd. Van de man die de vrouw
aansprak, is een omschrijving. Het

betreft een man van ongeveer 50
jaar oud, vrij klein, een licht getinte huidskleur en donkerbruin haar.
Het haar had de man achterover gekamd en hij was tijdens de oplichting netjes gekleed. In Aalsmeer is
deze vorm van oplichting nog niet
eerder gepleegd, maar de truc met
het briefje van 10 euro is eerder in
Nederland uitgevoerd. Hou tijdens
het geld trekken de omgeving in de
gaten en dek op het moment van
invoering van de pincode de cijfercombinatie af. En laat u niet overhalen om een kijkje in de portemonnee te geven.
De politie heeft de oplichting in onderzoek.

16,6 Miljoen voor ontsluiting
bloemenveiling Aalsmeer
Aalsmeer - Het kabinet is akkoord
gegaan met een voorstel van minister Van der Hoeven van Economische zaken om de bloemenveiling Aalsmeer (FloraHolland) beter
en zo ongestoord mogelijk te ontsluiten voor Schiphol en omgeving.
Doel ervan is een snelle betrouwbare en veilige verbinding te krijgen
voor vrachtverkeer van en naar de
veiling en Schiphol, ontlasting van
het omliggende wegennet en verbetering van het leefklimaat in de
woonkernen.
Om dit te bereiken zal de omgeving
van Beech Avenue en de N201 wor-

den aangepast zodat het aansluit
bij de vrije baan voor het vrachtverkeer. Er komt een nieuwe verbinding
naar de achterzijde van het veilingterrein.
De stoplichten zullen eveneens worden aangepast waardoor vrachtverkeer voorrang krijgt. Het project
sluit aan bij Amsterdam Connecting
Trade (ACT). Doel van ACT is om
het meest innovatieve en duurzame logistieke knooppunt van Europa te ontwikkelen. Strategisch gelegen op en nabij Schiphol en dichtbij het centrum van Amsterdam. De
voorgestelde verkeersaanpassingen

versterken de bereikbaarheid en betrouwbaarheid van Mainport Schiphol en de Greenport Bloemenveiling.
Het project verstevigt de internationale concurrentiepositie van deze twee Mainports en draagt daardoor bij aan het internationale vestigingsklimaat van de regio. De totale investering bedraagt 16,6 miljoen euro.
De helft van het geld (8,3 miljoen
euro) komt vanuit het Fonds Economische Structuurversterking. De
regio zal de andere helft (eveneens
8,3 miljoen euro) voor haar rekening
nemen.

Aalsmeer - Een 24-jarige man is
zaterdagochtend 10 juli rond één
uur met zijn auto tegen een verkeerslicht aangereden. Het incident
gebeurde op de Burgemeester Kasteleinweg (N201), ter hoogte van de
Zwarteweg. Het is nog niet duidelijk
hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren. De automobilist is niet gewond geraakt.

Portemonnee weg
na WK finale
Aalsmeer - Een 51-jarige vrouw is
zondagavond 11 juli op het plein bij
de molen in de Zijdstraat het slachtoffer geworden van zakkenrollerij. Tijdens het kijken naar de eerste helft van de WK-finale, voelde
zij dat er aan haar tas werd gezeten. Later bemerkte zij dat haar portemonnee was verdwenen.

3 Bekeuringen
na controle
Aalsmeer - Tijdens een algemene verkeerscontrole op vrijdagochtend 9 juli heeft de politie drie bekeuringen uitgedeeld. De controle
had plaats op de Lakenblekerstraat,
de Hortensialaan en de Bosrandweg. De bekeuringen werden geschreven voor het niet kunnen tonen van een rijbewijs en het rijden
zonder gordel.

2 Vuurwapens
in bedrijf
Aalsmeer - Bij een bedrijf aan het
Schinkeldijkje zijn donderdagochtend 8 juli twee vuurwapens aangetroffen. De wapens werden door
een medewerker van het bedrijf gevonden in een la. De wapens zijn in
beslag genomen. De politie heeft
een onderzoek ingesteld.

Ravage in de Hornmeer
Aalsmeer - Een ware wind- en
waterhoos trok afgelopen zaterdagavond over de Hornmeer. In de
Glückstraat werden lagen drie jonge bomen als geknakte luciferhoutjes op de grond.
In het Hornmeerpark moesten vooral de populieren en wilgen het ontgelden. Bij kinderboerderij Boerenvreugd profiteerde het vee van de
afgewaaide takken. De schapen,
geiten, ezel en de koe deden zich
tegoed aan de verse bladeren van
de gevallen populiertakken. Teveel

van deze bladeren is niet goed voor
de gezondheid van de dieren, dus
moest er zondagochtend snel opgeruimd worden.
Vrijwilligers en cliënten van de kinderboerderij zijn de hele zondag en
een flink deel van de maandag bezig geweest met opruimwerkzaamheden. Allereerst om de weiden vrij
te maken, maar ook om de paden
weer veilig en toegankelijk voor bezoekers te maken. Materiële schade was er gelukkig niet op de kinderboerderij.

