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DE ZOMER SLOEG INEENS HARD TOE!

Voor méér lokaal
nieuws uit de regio!

Oh moeder,
wat was het heet…

zie onze site:
meerbode.nl
facebook.com/
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voor het
gemeentenieuws
zie pagina 2

• Centrale verwarming
• Airconditioning
• Reinigen ventilatiekanalen
• Zonneboilers
• Elektrapanelen
• Service-abonnementen
• Leasen v.a. € 25,- p. mnd.
Communicatieweg 12
3641 SE Mijdrecht
Tel. 0297-284295
info@vderwilt.nl

www.vderwilt.nl

AVIA Zijdelwaard

Uithoorn ontvangt BGTProof oorkonde
Uithoorn - De gemeente Uithoorn
heeft de BGT-Proof oorkonde uitgereikt gekregen uit handen van Jan
Bruyn (directeur SVB-BGT), Ruud
van Rossem (programmamanager
BGT van het Ministerie van I&M)
en Gijs van Duijn (transitieregisseur SVB-BGT). Zo werd feestelijk
stilgestaan bij het feit dat Uithoorn
als 8ste gemeente in Nederland en
als eerste in Noord-Holland de BGT
gereed heeft, de Basisregistratie
Grootschalige Topografie. Uithoorn
is inmiddels al weer druk begonnen
met het beheer van deze landsdekkende kaart. Iedere gemeente, maar
ook bijvoorbeeld de Provincie, Rijks-

waterstaat en het waterschap Waternet, moeten deze verplicht maken voor het gebied wat zij beheren.
De eerste metingen zijn al weer verwerkt in de Landelijke Voorziening,
de database waar deze digitale
kaart in opgeslagen wordt. Zo wordt
Uithoorn up-to-date gehouden.
Ook gaat de gemeente Uithoorn de
focus vanaf nu leggen op het gebruik van deze kaart. Daar is veel
voordeel mee te behalen. Zo kunnen er uitgebreide analyses van de
gemeente gemaakt worden; wat beheert de gemeente nu? Wat beheert
de gemeente niet en klopt dat alle-

maal wel? Welk stukje water is van
wie en waar kunnen het beste bepaalde speeltoestellen geplaatst
worden? Hoe ziet Uithoorn er in
een 3D model uit en wat kan de gemeente Uithoorn hier eigenlijk mee?
Zomaar wat vragen die de gemeente door deze moderne, nieuwe kaart
een stuk makkelijker kan beantwoorden. De gemeente kan zo beter beleid gaan maken.
Iedereen kan via internet de kaart
bekijken, van heel Nederland. Dat
kan via http://pdokviewer.pdok.nl
Ga naar de Basisregistratie Grootschalige Topografie en zoom in op
de gemeente Uithoorn.

Regio - De zomer sloeg vorige
week ineens hard toe in ons land.
Regio Uithoorn/De Ronde Venen
werd net zoals de rest van het land
getrakteerd op een (eerste) hittegolf. Dertig graden en (veel) meer
was ook hier aan de orde. Veel
mensen zochten verkoeling aan
of in de Kromme Mijdrecht en de
Amstel. Tijdens het weekend was
het bar druk op en rond de Vinkeveense Plassen. De zandeilanden
waren bij veel gezinnen favoriet.
Thuisblijvers zorgden zelf voor de
nodige verfrissing in of achter hun
tuin waar het water een hoofdrol
speelde. Het kwik liep behoorlijk
op en naast plezier brengen hoge
temperaturen vanzelfsprekend ook
onontkoombare ongemakken met
zich mee. Zoals ouderen die niet
goed tegen de warmte kunnen en
dus maar thuis in hun relatief koele kamer blijven. Ze kunnen niet
wachten op het moment dat het
weer afkoelt. Voor sommige inwoners met een fysieke handicap aan
hun luchtwegen is dit weerbeeld

eveneens een crime omdat ze veel
last van deze voor hen te hoge
temperaturen hebben en verblijf in
een ruimte met (enige) airconditioning een oplossing is. Maar dan
moet er geen stroomstoring optreden… Waar je ook op kan wachten is dat bruggen vanwege de uitzetting van het materiaal niet meer
open of dicht kunnen. Door er water op te spuiten, wat aldus voor
afkoeling zorgt, kunnen storingen
vaak worden voorkomen. Maar als
fietser op de brug moet je dan wel
even opletten wanneer je de brug
oversteekt. Passerende auto’s zorgen voor waaiers aan opspattend
water. Wel lekker verkoelend, maar
drijfnat worden stelt niet iedereen
op prijs… Voor de meeste inwoners die onder deze omstandigheden graag buiten willen en kunnen
zijn, was het echter genieten geblazen. Dat deed men op veel manieren. Elders in deze krant vindt
u een leuke fotoreportage die een
indruk geeft van de afgelopen
warme week.

Financiële positie gemeente
De Ronde Venen niet florissant
De Ronde Venen - Hoewel de raadzaal in Mijdrecht nu en dan wel een
sauna leek in plaats van een raadzaal, heeft de Rondeveense gemeenteraad toch maar liefst in twee lange avonden - afgelopen woensdag
en donderdag - uitgebreid gesproken over de voorjaarsnota, de voorloper van de begroting. Ook hielden de
fracties dit jaar voor het eerst bij deze behandeling de zogeheten Algemene Beschouwingen. Daaruit bleek
duidelijk dat het nog niet echt goed
gaat met de gemeente De Ronde Venen. Financieel staat de gemeente er niet echt florissant voor. Dui-

H.
H. Heyermanslaan
Heyermanslaan
2 - Uithoorn
2 - Uithoorn

Uw kostbaarheden
zijn goud waard!
Inkoop Verkoop Veiling
Verpanden Beleggen

Parkeerplaats Potgieterplein
Potgieterplein, Uithoorn
Elke zaterdag 10:00 - 16:30 uur

delijk werd ook dat, als er nu geen
bijstellingen zouden worden gedaan,
er aan het eind van dit jaar 1,2 miljoen euro te weinig in kas zou zitten
om de salarissen van de ambtenaren
te betalen. Grote schuldige is de organisatie van het sociaal domein. De
gemeente heeft op dat terrein zoveel
extra overheidstaken erbij gekregen
dat zij al deze taken niet kan vervullen met de aanwezige ambtenaren.
Er moeten nieuwe bijkomen en dat
kost geld, aldus het college.
Niet betalen
Het is nu al zo erg, dat er rekenin-

gen - ook van lokale ondernemers
die diensten hebben verricht voor
de gemeente, of goederen hebben
geleverd - al vier maanden niet zijn
betaald. Niet omdat er geen geld is,
maar omdat er geen personeel zou
zijn om het te verwerken.
Je kunt het je toch niet voorstellen: anno 2015, het digitale tijdperk.
Een druk op de knop en er is betaald, maar gemeente De Ronde Venen lukt het niet. De computerprogrammatuur zou het allemaal niet
aankunnen.
(Vervolg elders in deze krant).

www.goudwisselkantoor.nl

HARTELUST B.V.

Oosteinderweg 279, Aalsmeer
Tel. 0297-326454
Fax. 0297-345099
www.hartelust.nl

Miele specialist

Eigen technische dienst

Verhalenfestival
op forten van
de waterlinie

Geen krant?

0297-581698

College wil pont in
Nessersluis renoveren
Regio - Als de gemeenteraad akkoord gaat, wordt het pontveer in
Nessersluis gerenoveerd en blijft
het de komende jaren in de vaart.
Dat schrijft het college van B en
W in een voorstel aan de gemeenteraad. Het voorstel wordt waarschijnlijk in de raadsvergadering
van september behandeld. De afgelopen maanden hebben B en W
vijf verschillende toekomstscenario’s voor het pontveer onderzocht.
De scenario’s variëren van het uit
de vaart nemen of ombouwen tot
alleen een pont bestemd om voet-

gangers en fietsers over te zetten, tot de aanschaf van een compleet nieuwe pont. Alle scenario´s
zijn beoordeeld op aspecten als financiën, maatschappelijk draagvlak
en passend binnen bestaand gemeentelijke beleid. Uit de vergelijking blijkt dat renovatie van de pont
als beste uit de bus komt. Het pontveer vaart dagelijks tussen 7.00 en
23.00 uur heen en weer tussen Nessersluis en de Amsteldijk in Amstelveen. De afgelopen jaren is het gebruik van de pont afgenomen. Dat
wordt door een groot deel verklaard

door de verbreding van de A2 tussen Amsterdam en Utrecht en de
ingebruikname van het aquaduct in
de N201 onder de Amstel. Jaarlijks
zet de pont zo’n 50 duizend motorvoertuigen over en zo’n 75 duizend
fietsers. Het aantal motorvoertuigen is met 40 procent gedaald sinds
de opening van het aquaduct onder de Amstel. Met de renovatie van
de pont is een bedrag gemoeid van
272.500 euro. Als de gemeenteraad
met het voorstel instemt kan de renovatie waarschijnlijk eind volgend
jaar plaatsvinden.

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

Verloskundigenpraktijk
Uithoorn is verhuisd
Uithoorn - Sinds dinsdag 30 juni is
de Verloskundigenpraktijk Uithoorn
gevestigd aan de Prinses Margrietlaan 86-22 In het Thamerdal in Uithoorn. Tot dan had de praktijk een
ruimte ter beschikking in het gezondheidscentrum Waterlinie aan
de Koningin Máximalaan (N196).
“Wij hebben onze verloskundigenpraktijk daar verlaten omdat
het voor ons te klein werd. Bovendien was er vanwege een gemeenschappelijke wachtkamer naar onze beleving te weinig privacy voor
onze zwangere cliënten en degenen die bij ons voor een persoonlijk advies kwamen. Wij hoorden dat
in het vroegere schoolgebouw aan
de Prinses Margrietlaan een grotere
ruimte met een onderverdeling vrijkwam. Daar zijn wij ingetrokken en
hebben het naar onze wens en behoefte ingericht”, aldus Lisette van

der Werf. Met ‘ons’ bedoelt zij haar
twee andere collega’s Claire Kroon
en Laura den Haan. Alle drie gediplomeerd verloskundigen die samen de Verloskundigenpraktijk
voeren. Men is aangesloten bij het
Kwaliteitsregister van de KNOV en
zijn BIG geregistreerd. Een BIG-registratie (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg) geeft duidelijkheid over de bevoegdheid en diploma’s van een zorgverlener.
Het nieuwe onderkomen in het op
zichzelf staande gebouw midden in
de Prinses Margrietlaan blijkt zeer
geschikt te zijn voor datgene wat de
Verloskundigenpraktijk inhoudt en
biedt veel privacy voor de cliënten.
Er is bovendien voldoende parkeerruimte voor de deur.
(Vervolg elders in deze krant).

ADVERTEREN?
IN DE

INfoRmATIE:
✆ 0297-581698
✆ 06-53847419
✉ VERkoopmIjDREchT@mEERboDE.Nl
✉ VERkoopuIThooRN@mEERboDE.Nl

Kent u iemand die een lintje
verdient?

Gem

e e nte U i t h o o r

n

GEMEENTENIEUWS
CO L O F O N

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

Gemeentehuis

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

ma., wo., vr., za.

09.00-12.30 uur
13.00-16.30 uur

Informatiecentrum
Dorpscentrum
08.30-17.00 uur
08.30-12.00 uur

Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
gemeente@uithoorn.nl

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

Gemeentewerf en
scheidingsdepot

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

Burgerzaken (reisdocumenten,

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

Sociaal loket

(Wmo, jeugd, werk & inkomen)
Telefonisch (0297) 513111
en met afspraak::
ma., di., do.
08.30-14.00 uur

Dorpsstraat 15 Uithoorn
(0297) 513111
dorpscentrum@uithoorn.nl
di. t/m vr.
13.00-17.00 uur

Ruimte huren?

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

Commissievergaderingen

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

Burgemeester of
wethouder spreken?

U kunt een afspraak maken via
hun secretaresse: 0297-513151.
U kunt ze ook een e-mail sturen
met uw vraag of opmerking:
dagmar.oudshoorn@uithoorn.nl
marvin.polak@uithoorn.nl
ria.zijlstra@uithoorn.nl
hans.bouma @uithoorn.nl

Redactie

Team Communicatie
gemeentepagina@uithoorn.nl

Laatste werkzaamheden bij
bussluis Meerwijk

De aannemer is bezig met de laatste
werkzaamheden aan de veilige verbinding bij Meerwijk en Polderweg,
bij de bussluis. Deze week (van 6 t/m
10 juli) zet Connexxion een pendel-

dienst in tussen het werkgebied en
Amstelplein en het werkgebied en
busstation.
Bekijk de dienstregeling via www.
connexxion.nl

Kent u iemand in uw omgeving die
een Koninklijke onderscheiding verdient? Zo ja, laat ons dat weten. Wie
weet, krijgt deze persoon dan in april
2016 een lintje. Doe het voor 1 september! Vanwege een uitgebreide procedure moeten aanvragen
voor de lintjesregen in april 2016 al
vόόr 1 september 2015 bij de burge-

meester binnen zijn. Inwoners van
Uithoorn en De Kwakel kunnen de
door hen volledig ingevulde en goed
onderbouwde aanvraag sturen naar
burgemeester mevr. drs. D.H. Oudshoorn-Tinga, Postbus 8, 1420 AA
Uithoorn.
Meer informatie op www.uithoorn.nl

Eigenaar
Peugeot
gezocht
De Gemeente Uithoorn is op zoek
naar de eigenaar van een Peugeot
fox. Dit voertuig stond geparkeerd
bij het park naast de kerk de Schutse te Uithoorn. De brommer is inmiddels weggesleept. Deze stond hier al
een geruime tijd gestald. Als de eigenaar zich niet meldt voor 13 augustus 2015 vernietigen wij de brommer.
Voor meer informatie kunt u terecht
bij onze gemeentesurveillant van
de gemeente Uithoorn via (0297)
513111 van maandag t/m donderdag
tussen 10:00 uur en 10:30 uur en
van 13:00 uur tot en met 13:30 uur.

Maaien bermen
De komende weken maaien wij de
bermen en bermsloten in de gemeente. Dit doen wij twee keer per
jaar. Tijdens deze eerste maaironde maaien we niet alles. Dit doen
we bewust. In de bermen leven veel
dieren en beschermde planten. Als
we alles in een keer maaien verdwijnen de schuilplaatsen en het voedsel voor de dieren. Als we bloemen
voor de bloei maaien, kunnen ze
zich niet met hun zaden voortplanten. We maaien daarom alleen de

Nieuwe inzamelzakken voor
PMD
Sinds 1 april 2015 zamelen de inwoners van de gemeente Uithoorn
plastic en metalen verpakkingen en
drinkpakken (PMD) in. Zij bieden
PMD aan in ‘oranje containers’ of in
plastic heroes zakken.
Inmiddels is er een PMD-zak ont-

randen langs de fietspaden. Maar
ook de uitzichthoeken op gevaarlijke kruispunten. Door minder vaak
te maaien, krijgen planten de kans
om hun zaad te laten vallen. Zo zorgen we er voor dat het jaar erop weer
meer kleur en leven is. Dieren die afhankelijk zijn van de bloemen, zoals
bijen en vlinders, hebben zo meer te
eten en zullen beter kunnen overleven en voortplanten.In het najaar
maaien we de bermen die nu niet gemaaid zijn.

Niet voor de deur parkeren op 8 en 9 juli
Woont u rond het gebied waar wij gaan asfalteren? Parkeer uw auto
op 8 en 9 juli, tussen 19.00 en 06.00 uur buiten het werkgebied. Er is
dan geen autoverkeer mogelijk en het kan zijn dat u met de auto uw
straat dan niet uit kunt. Dank u wel voor uw medewerking.

worpen en geproduceerd. Deze zakken zijn wat sterker dan de plastic
Heroes zakken. PMD-zakken kunt u
voortaan via www.zakkenbestellen.
nl bestellen. Ze zijn binnenkort ook
af te halen op het gemeentehuis of
de gemeentewerf. De plastic heroes
zakken worden eerst opgemaakt.

Oranje haken voor PMD
bij appartementen
Bij de appartementen in Uithoorn en
De Kwakel hangen nu ‘oranje haken’
aan lantaarnpalen. Hier kunnen inwoners hun PMD-zakken met plastic, metaal en drinkpakken aan hangen.
Inzamelen
In de hele gemeente halen wij elke
woensdag de zakken van de haken.
U kunt uw zak op dinsdagavond of
op woensdagochtend voor 7.30 uur
ophangen.
Afvalkalender
Bewoners van laagbouw kunnen
hun PMD-container of -zakken op
andere dagen buiten zetten. Weten
wanneer wij uw PMD-afval ophalen?
Kijk op www.recyclemanager.nl of
download de app. Zet via de app de

ophaaldagen in uw agenda. Zo mist
u geen ophaaldag.
Afval scheiden
Het scheiden van afval wordt steeds
makkelijker voor iedereen. De verpakkingen hoeven niet schoongespoeld te worden. Chipzakjes en
kauwgomstrips mogen niet bij het
PMD. Meer weten over PMD ophalen in Uithoorn, kijk op www.uithoorn.
nl/PMD Door het inzamelen en recyclen van PMD helpt u mee om de
afvalstoffenheffing laag te houden.
Dankzij deze ‘eigen’ grondstoffen is
Nederland minder afhankelijk van het
buitenland. Recycling is goed voor de
economie, werkgelegenheid en het
milieu. Het gaat hierbij om voldoende
massa. De gemeente roept daarom
iedereen op om de zakken te vullen!

O F F I CI ËL E M ED ED EL IN GEN EN BE K E N D MA K IN GE N
De ofﬁciële mededelingen en bekendmakingen zijn een wekelijkse publicatie
van de gemeente Uithoorn. In deze rubriek staan ofﬁciële mededelingen en
bekendmakingen die voor u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouwplannen of verkeersbesluiten bij u in de buurt. Bovendien wordt vermeld waar
u de plannen kunt bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. Helaas
is het niet altijd mogelijk om moeilijk leesbaar taalgebruik te vermijden. Mocht
u vragen hebben over de rubriek, belt u dan gerust met Publiekszaken, telefoon 0297 513111, of u kunt mailen naar gemeente@uithoorn.nl. U kunt de
ofﬁciële mededelingen en bekendmakingen ook vinden op www.uithoorn.nl.
PROCEDURE
Ter inzage
Stukken die ter inzage liggen kunnen door iedereen worden ingekeken. De
stukken liggen ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum (Laan van
Meerwijk 16) tijdens de openingstijden. Alleen wanneer dat is aangegeven
liggen de stukken ook ergens anders ter inzage zoals bij de openbare bibliotheek De Hoeksteen of dorpshuis De Quakel. De openingstijden van
het gemeentelijk informatiecentrum en de openbare bibliotheek kunt u vinden in de colofon.
Zienswijzen
Zienswijzen kunnen door iedereen kenbaar worden gemaakt. Dit moet schriftelijk worden gedaan bij burgemeester en wethouders van Uithoorn (Laan
van Meerwijk 16) tenzij anders vermeld.
Bezwaren
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden bezwaar indienen. Bezwaren moeten voorzien zijn van motivatie en schriftelijk
worden ingediend bij burgemeester en wethouders van Uithoorn (Laan van
Meerwijk 16) tenzij anders vermeld. Voor het verstrijken van de bezwaartermijn moet het bezwaarschrift zijn ingediend. Een bezwaarschrift heeft geen
schorsende werking. Dit betekent dat de vergunning voor het verstrijken van
de termijn al kan zijn uitgevoerd (met het risico dat het eventueel weer ongedaan moet worden gemaakt).

Voorlopige voorzieningen
Om ervoor te zorgen dat er geen gebruik wordt gemaakt van de vergunning,
kan een voorlopige voorziening worden aangevraagd. Het aanvragen van
een voorlopige voorziening kan bij de sector bestuursrecht van de arrondissementsrechtbank (voorzieningenrechter) via het adres: Postbus 75850,
1070 AW in Amsterdam. Een verzoek om een voorlopige voorziening moet
ook een motivatie bevatten. Voor het aanvragen van een voorlopige voorziening worden door de rechtbank kosten in rekening gebracht.
Beroep
Wij maken u erop attent dat u op grond van de Algemene wet bestuursrecht
binnen zes weken na verzending van onze beslissing in beroep kunt gaan
bij de sector bestuursrecht van de Rechtbank, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam. Voor de behandeling van het beroepsschrift door de rechtbank worden u grifﬁekosten in rekening gebracht. Een dergelijk beroepsschrift heeft
geen schorsende werking. Wel bestaat de mogelijkheid om de president van
de rechtbank in Amsterdam te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Een gemotiveerd verzoekschrift kunt u daartoe tot hem richten. Voor het
in behandeling nemen van een dergelijk verzoekschrift worden u kosten in
rekening gebracht.

DIGITALE BEKENDMAKINGEN
Een aantal bekendmakingen (verordeningen en verkeersbesluiten) worden
niet meer gepubliceerd in De Nieuwe Meerbode. Per 1 januari 2014 heeft de
overheid een verplichting gesteld om Algemeen verbindende voorschriften,
uitsluiten digitaal bekend te maken. U kunt de volledige teksten van verordeningen en verkeersbesluiten alleen nog digitaal inzien via www.ofﬁcielebekendmakingen.nl U kunt zich daar ook inschrijven voor een e-mailservice om
op besluiten uit de gemeente Uithoorn geattendeerd te worden.
Welke bekendmakingen vind ik op www.ofﬁcielebekendmakingen.nl?
- Verordeningen
- Verkeersbesluiten
- Ruimtelijke plannen (publicatie ook via de Gemeentepagina).

TER INZAGE

Tijdelijk:
- Ontwerpbestemmingsplan Europarei Midden. Inzageperiode 29 mei 2015 t/m
9 juli 2015. Inlichtingen bij Ontwikkeling, R. Noorhoff, (0297) 513111.
- Terinzage legging Ontwerpbestemmingsplan Iepenlaan deelgebied 3. Inzageperiode van 29 mei 2015 t/m 9 juli 2015. Inlichtingen bij afdeling Publiekszaken.
- Ontwerp-uitwerkingsplan Legmeer-West, De Toekomst, fase 2, Inzageperiode 29 mei 2015 t/m 9 juli 2015. Inlichtingen bij afdeling Ontwikkeling, R. Noorhoff, (0297) 513111.
- Ontwerpbesluit Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) omgevingsvergunning Quaker Chemical B.V.. Inzageperiode van 5 juni 2015 t/m
17 juli 2015 ter inzage. Inlichtingen bij afdeling Publiekszaken J. Bosschers
(0297) 513111.
- Verordening Loonkostensubsidie Participatiewet. Inzageperiode: 18 juni 2015
tot en met 6 augustus 2015. Inlichtingen bij afdeling Sociale Voorzieningen
(0297) 513 111.
INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING

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

De Kwakel
- Ginkgo 48, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van lichtreclame. Ontvangen 22 juni 2015.
- Fresialaan 14, aanvraag omgevingsvergunning voor het uitbreiden van de woning op de eerste verdieping. Ontvangen 28 juni 2015.
Dorpscentrum
- Wilhelminakade tegenover 13, aanvraag omgevingsvergunning voor het wijzigen van een steiger naar een horecaterras. Ontvangen 12 juni 2015.
- Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Gooimeer 9, aanvraag omgevingsvergunning voor het wijzigen van de constructie. Ontvangen 26 juni 2015.
VERLEENDE (OMGEVINGS-)VERGUNNINGEN

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

Bedrijventerrein Uithoorn
- Johan Enschedeweg 180. Tijdelijke vergunning aan de exploitant van Plux
B.V. voor het exploiteren van een horecabedrijf en een Drank- en horecavergunning t/m 19 september 2015. Bezwaar t/m 24 juli 2015.
- Handelsweg 30, omgevingsvergunning voor het plaatsen van een reclame-uiting aan de gevel. Bezwaar: t/m 5 augustus 2015.
De Kwakel
- Vuurlijn 24. Verklaring van geen bezwaar aan Honk- en softbal Vereniging
Thamen voor het organiseren het Japans jeugdweekend op 11 en 12 juli 2015.
- Ginkgo 48, omgevingsvergunning voor het plaatsen van lichtreclame. Bezwaar: t/m 13 augustus 2015.

Dorpscentrum
- Raadhuisstraat. Vergunning aan Schilders en Afwerkingsbedrijf Rijpkema
voor het plaatsen van een schaftkeet en een eco-toilet van 13 t/m 31 juli 2015.
Bezwaar t/m 5 augustus 2015.
Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Amstelplein. Vergunning aan de heer Plasmeijer voor het innemen van een
standplaats op 12 en 19 december 2015 voor de verkoop van kerstbomen. Bezwaar t/m 4 augustus 2015.
- Laan van Meerwijk/Polderweg. Onthefﬁng van het geluid aan de gemeente Uithoorn voor werkzaamheden aan de openbare weg in de nacht van 8 op 9 juli 2015 en in de nacht van 9 op 10 juli 2015 van 19.00 tot 06.00 uur. Bezwaar
t/m 13 augustus 2015.
- Grift 51, omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakkapel op de zolderverdieping aan de voorzijde. Bezwaar: t/m 10 augustus 2015.
- Grauwe Gans 68, omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakopbouw en het wijzigen van de gevel. Bezwaar: t/m 11 augustus 2015.

WWW.UITHOORN.NL

Overige bekendmakingen / Uithoorn - De Kwakel
- Vergunning aan Event Support Holland voor het plaatsen van 20 tijdelijke reclameborden van 17 t/m 27 augustus 2015 om kenbaarheid te geven aan de
Ride for the Roses op 6 september 2015. Bezwaar t/m 5 augustus 2015.
- Vergunning aan Atletiek Klub Uithoorn voor het plaatsen van 10 tijdelijke reclameborden en het ophangen van 1 spandoek van 16 t/m 31 juli 2015 om kenbaarheid te geven aan de Kooyman Polderloop op 30 juli 2015. Bezwaar t/m
5 augustus 2015.

Zijdelwaard (Europarei)
- Arthur van Schendellaan 59. Verklaring van geen bezwaar aan Vereniging
Buurtbeheer Zijdelwaard voor het organiseren van diverse zomeractiviteiten
in de periode van 8 t/m 31 juli 2015 van 13.00 tot 17.00 uur.
- Arthur van Schendellaan 100. Verklaring van geen bezwaar aan Stichting Kinderopvang Solidoe voor het organiseren van de Solidoedag op 7 juli 2015 van
10.00 tot 16.00 uur.
- Bilderdijkhof 1. Drank en horecavergunning aan de exploitant van het horecagedeelte van Wijksteunpunt Bilderdijkhof. Beroep t/m 13 augustus 2015.
- Potgieterplein. Vergunning aan Bellie’s Baguette voor het innemen van de
standplaats met een mobiele verkoopwagen op vrijdag voor de verkoop luxe
belegde broodjes en hartige taart. Bezwaar t/m 29 juli 2015.
- Zijdelwaardplein, omgevingsvergunning voor het plaatsen van drie ﬁetsenstallingen bij het Winkelcentrum Zijdelwaard. Bezwaar: t/m 13 augustus 2015.
Dorpscentrum
- Irenepad, omgevingsvergunning voor het realiseren van een poort bij de boodschappensteiger. Bezwaar: t/m 13 augustus 2015.
- Wilhelminakade tegenover nr. 13, omgevingsvergunning voor het wijzigen van
een steiger naar een horecaterras. Bezwaar: t/m 13 augustus 2015.
OVERIGE BEKENDMAKINGEN

Vaststelling gewijzigde bestemmingsplannen Landelijk Gebied en paraplubestemmingsplan Prostitutiebeleid
Burgemeester en wethouders maken op grond van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad van Uithoorn in zijn vergadering van 25 juni 2015 onderstaande bestemmingsplannen voor het Landelijk Gebied gewijzigd
heeft vastgesteld.
-

Landelijk gebied – Veenweidegebied (identiﬁcatiecode NL.IMRO.0451.BPLGveenweide-VG01)
Landelijk gebied – Glastuinbouwgebied (identificatiecode NL.IMRO.0451.
BPLGglas-VG01)
Landelijk gebied – Langs de Vuurlinie (identiﬁcatiecode NL.IMRO.0451.BPLGvuurlinie-VG01)
Landelijk gebied – Tussen Poelweg en Noorddammerweg (identiﬁcatiecode
NL.IMRO.0451.BPLGpoelweg-VG01)
Landelijk gebied – De Kwakel Tuinbouwgebied (identificatiecode
NL.IMRO.0451.BPLGtuinbouw-VG01)

Verder heeft de gemeenteraad van Uithoorn het paraplubestemmingsplan Prostitutiebeleid als vervat in planidentiﬁcatiecode NL.IMRO.0451.PBP prostibeleidVG01 ongewijzigd vastgesteld.

Bestemmingsplannen Landelijk gebied
Op grond van de Wet ruimtelijke ordening mogen bestemmingsplannen niet ouder
zijn dan 10 jaar en moeten bestemmingsplannen digitaal worden opgesteld volgens
landelijke standaarden (SVBP 2012). Om deze reden is het bestemmingsplan Landelijk Gebied uit 2005 geactualiseerd.Hiertoe is eerst de kadernota Landelijk Gebied
opgesteld. Deze is door de gemeenteraad vastgesteld op 12 december 2013. Deze
nota, waarbij als basis de Structuurvisie Gemeente Uithoorn is gebruikt, beschrijft de
uitgangspunten voor de nieuw op te stellen bestemmingsplannen voor het Landelijk
Gebied. In de kadernota is de keuze gemaakt om het huidig bestemmingsplan Landelijk Gebied op te delen in 5 deelgebieden met een eigen bestemmingsplan om de
leesbaarheid van de plannen te verbeteren en recht te doen aan de eigen identiteit met ruimtelijke kenmerken, wensen en behoeften. In hoofdzaak gaat het om een
actualisatie van het huidige bestemmingsplan Landelijk Gebied 2005. Tevens wordt
in de bestemmingsplannen ingespeeld op de trends en ontwikkelingen die spelen
in het landelijk gebied door ruimte te bieden waar dit mogelijk is. Verder zijn enkele
reeds ingediende initiatieven meegenomen in de verschillende plannen.

Vervolg op volgende blz.

O F F i Ci ë L e me D e D e L in G en en BeK e n DmA K in Ge n
Vervolg van vorige blz.
Paraplubestemmingsplan Prostitutiebeleid
Het paraplubestemmingsplan Prostitutiebeleid betreft een juridische regeling om
de al bestaande wijzigingsbevoegdheid om één seksinrichting in het landelijk gebied mogelijk te maken te behouden. Door de opsplitsing in 5 afzonderlijke bestemmingsplannen voor het Landelijk Gebied is het niet mogelijk om een overkoepelende regeling voor seksinrichtingen op te nemen in de plannen. De al bestaande regeling is een regeling die in 2000 vanuit de wijziging van het Wetboek
van strafrecht is opgesteld. Eerst in gemeentelijk beleid, later als paraplubestemmingsplan en in 2005 verwerkt in het huidige bestemmingsplan Landelijk gebied.
De regeling is opgesteld, omdat met het wijzigen van het wetboek van strafrecht
het zogenaamde bordeelverbod is opgeheven. Daardoor werd het exploiteren van
prostitutie beschouwd als een beroep dat op basis van vrijwilligheid kan worden
uitgevoerd. De gemeente hanteert als beleid een algemeen verbod voor het vestigen van seksinrichtingen. Een nuloptie van de planologische regeling is echter
niet toelaatbaar. Daarom is een gebied aangewezen waar het vestigen van één
seksinrichting uit planologisch oogpunt doormiddel van een wijzigingsbevoegdheid toelaatbaar kan zijn, mits voldaan kan worden aan een aantal daarvoor gestelde eisen. Dit gebied is weer opgenomen in het paraplubestemmingsplan en
zodoende gehandhaafd.
wijzigingen ten opzichte van de ontwerpbestemmingsplannen Landelijk
Gebied
De vastgestelde bestemmingsplannen zijn naar aanleiding van de ingediende
zienswijzen ten opzichte van de ontwerpbestemmingsplannen op een aantal punten gewijzigd. Daarnaast zijn er diverse ambtshalve wijzigingen doorgevoerd. In
de bij de raadsbesluiten behorende Nota’s zienswijzen voor de afzonderlijke bestemmingsplannen (nota zienswijzen Veenweidegebied, nota zienswijzen Glastuinbouwgebied, Nota zienswijzen Langs de Vuurlinie, Nota zienswijzen Tussen
Poelweg en Noorddammerweg en Nota zienswijzen De Kwakel Tuinbouwgebied)
zijn alle wijzigingen aangegeven. Deze nota’s zijn als bijlage bijgevoegd bij de toelichting van de bestemmingsplannen voor het Landelijk Gebied. De raad heeft in
zijn vergadering van 25 juni 2015 tevens amendementen aangenomen. Het amendement over de regeling voor plattelandswoningen heeft betrekking op de bestemmingsplannen De Kwakel Tuinbouwgebied, Glastuinbouwgebied en Tussen Poelweg en Noorddammerweg. Het amendement over de Vuurlijn heeft betrekking op
het bestemmingsplan Langs de Vuurlinie.
terinzage
De bovengenoemde bestemmingsplannen, de besluiten van de gemeenteraad
en de Nota’s zienswijzen liggen met ingang van 10 juli 2015 gedurende zes weken ter inzage. De bestemmingsplannen zijn digitaal te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl Daarnaast liggen de bestemmingsplannen ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum in de hal van het gemeentehuis gedurende de openingstijden van het gemeentehuis en gedurende de openingstijden in het dorpshuis De Quakel in De Kwakel.

Beroep
Gedurende de termijn van terinzagelegging (10 juli 2015 t/m 20 augustus 2015) kan
tegen het besluit van de gemeenteraad beroep worden ingesteld door degenen die
zich tijdig met zienswijze tot de gemeenteraad hebben gewend, belanghebbenden
die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest zich tot de gemeenteraad
te wenden en een ieder als het gaat om een wijziging die de gemeenteraad heeft aangebracht in het vastgestelde plan ten opzichte van het ontwerp. Beroep moet schriftelijk worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State,
postbus 20019, 2500 EA ‘s-Gravenhage. Zij die beroep instellen kunnen tevens een
verzoek doen tot het treffen van een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet worden
gericht aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Verdere procedure
De besluiten tot vaststelling van de bestemmingsplannen van de gemeenteraad treden in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt, tenzij binnen de beroepstermijn een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening is ingediend. Is een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening ingediend dan treedt het besluit van de gemeenteraad niet in werking voordat op dat
verzoek is beslist.
Uithoorn, 8 juli 2015

BeKenDmAKinG nieuwe BeLeiDsReGeLs suBsiDieAAnVRAGen
2016

Op 2 juli 2015 heeft het college van B&W de beleidsregels voor subsidieaanvragen 2016 vastgesteld. Op basis van deze beleidsregels worden instellingen in
staat gesteld om hun subsidieaanvragen voor het kalenderjaar 2016 in te dienen
bij de gemeente Uithoorn. In de beleidsregels 2016 staat beschreven op welke
maatschappelijke effecten de gemeente Uithoorn wil sturen, inclusief de in aanmerking komende instellingen en activiteiten. Meer informatie over de beleidsregels 2016 is te vinden op www.uithoorn.nl
BeKenDmAKinG OPenBARe VeRGADeRinGen weLstAnDsCOm
missie

Een onafhankelijke welstandscommissie adviseert burgemeester en wethouders
over het uiterlijk en de plaatsing van bouwwerken. Wanneer u als geïnteresseerde een vergadering wilt bijwonen, kunt u zich vooraf aanmelden op telefoonnummer (0297) 513231. Hier kunt u ook informatie inwinnen over de plaats, het tijdstip, de agenda en het aanvragen van spreektijd.
Rectificatie publicatie Kennisgeving publicatie op 4 juni 2015

wet ALGemene BePALinGen OmGeVinGsReCht (wABO)

Ontwerpbesluit
Burgemeester en wethouders van de gemeente Uithoorn zijn van plan om voor-

schrift 1.2.6.A en 1.2.6B aan de op 23 december 2013 (kenmerk 483913-16306)
aan Quaker Chemical B.V. verleende omgevingsvergunning toe te voegen. In
voorschrift 1.2.6A is expliciet opgenomen dat in de opslagvoorziening “Hal 2” geen
brandbare gevaarlijke stoffen als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder c, van het
Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) aanwezig mogen zijn. In voorschrift
1.2.3B is opgenomen dat in de opslagvoorziening “Hal 2”aanvullende organisatorische en technische maatregelen moeten worden getroffen. De inrichting is gelegen aan de Industrieweg 7 te Uithoorn.

u kunt het ontwerp besluit inzien
Het ontwerp besluit en alle bijbehorende stukken kunnen van 5 juni tot 17 juli 2015
worden ingezien: Op het gemeentehuis van de gemeente Uithoorn, Laan van
Meerwijk 16 te Uithoorn, tijdens inloopuren (tel: 0297 513 111).
Zienswijzen
Als u het met het ontwerp besluit niet een bent, dan kunt u uw zienswijze (graag
onder vermelding van uw telefoonnummer) tot 17 juli 2015 schriftelijk indienen bij
de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, Regiebureau, Postbus 209, 1500
EE Zaandam of per e-mail: wabo@odnzkg.nl.
In uw zienswijze moet u aangeven waarom u het niet eens bent met het ontwerpbesluit. Geef het duidelijk aan als u een ontvangstbevestiging wilt of als u niet wilt
dat uw naam en adres bekend worden. U kunt er ook voor kiezen uw zienswijze
mondeling te geven. Een verzoek voor een gesprek moet voor 10 juli 2015 zijn
gedaan. U kunt hiervoor ook een e-mail sturen naar HYPERLINK “mailto:wabo@
odnzkg.nl” wabo@odnzkg.nl ter attentie van de heer C.H.M. van Broekhoven.

Verdere procedure
Wij zullen binnen 6 maanden na binnenkomst van de vergunningaanvraag een
definitief besluit nemen. Hierbij zullen wij rekening houden met de eventueel ingekomen zienswijzen. Worden geen zienswijzen ontvangen, dan zullen wij binnen 4
weken na de ter inzagelegging een definitief besluit nemen. Tegen ons definitieve
besluit kan door belanghebbenden beroep worden ingesteld. Voorwaarde is dan
wel dat de belanghebbende tijdens de terinzagelegging zijn/haar zienswijze naar
voren heeft gebracht. Heeft hij/zij dat niet gedaan, dan moet aangetoond worden
dat dit hem/haar in redelijkheid niet te verwijten valt.
PuBLiCAtie BeLeiDsReGeLs VOOR tOePAssinG ARtiKeL 13B
OPiumwet

De burgemeester heeft besloten beleidsregels op te stellen voor het toepassen
van handhaving op grond van artikel 13b Opiumwet. De beleidsregels hebben
betrekking op woningen en alle al dan niet voor publiek opengestelde lokalen en
de daarbij behorende erven op het grondgebied van Uithoorn en worden als uitgangspunt gebruikt indien er soft- en/of harddrugs (waaronder hennepteelt) worden aangetroffen.
Deze beleidsregels treden in werking de dag na deze publicatie.

www.uithOORn.nL

All American Sunday in Uithoorn

De stemmen van de ondernemers in Koopcentrum Mijdrecht voor de BIZ-heffing zijn geteld; staand v.l.n.r.: wethouder Anco Goldhoorn, Hans Rensink en Gerrit Verweij (Koopcentrum Mijdrecht). Zittend v.l.n.r. Marloes Krol (gemeente), Notaris Arjen Fanoy en Heleen Boot (gemeente)

Ondernemersfonds Koopcentrum
Mijdrecht opgewaardeerd
Mijdrecht - De winkeliers, verenigd
in het Koopcentrum Mijdrecht, kunnen de komende vijf jaar weer verder met hun activiteiten om het centrum van Mijdrecht levendig en aantrekkelijk te maken voor de consument. De winkeliers en andere ondernemers blijken zich woensdagmiddag 1 juli via stemming positief te hebben uitgesproken over de
voortzetting van de zogeheten BIZheffing (Bedrijven Investeringszone). Dat is een door de gemeente opgelegde belasting aan de winkeliers op basis van de waarde van
hun winkel/bedrijfspanden (WOZwaarde).
Met de opbrengst kunnen in het
koopcentrum van Mijdrecht onder
andere leuke activiteiten worden

georganiseerd en gefinancierd. De
heffing wordt als een subsidie uitgekeerd aan de stichting Koopcentrum Mijdrecht ‘ter bestrijding van
de kosten die verbonden zijn aan
activiteiten in de openbare ruimte
en op het internet, het plaatsen van
advertenties en het bevorderen van
de leefbaarheid.’
In de afgelopen weken hebben de
ondernemers uit het koopcentrum
Mijdrecht hun stem uitgebracht
voor of tegen het voortzetten van de
BIZ. Onder het toeziend oog van notaris Arjen Fanoy en in het bijzijn van
wethouder Anco Goldhoorn (Economie & bedrijvigheid) en de bestuursleden Hans Rensink en Gerrit Verweij van de stichting Koopcentrum
Mijdrecht, zijn die middag in het ge-

meentehuis de stemmen geteld. Van
de ongeveer 90 aangesloten winkeliers bracht 68% van hen hun stem
uit. Daarvan stemde ruim 82% voor
het voortzetten van de BIZ. Wethouder Anco Goldhoorn: “De noodzaak
van de BIZ is voor iedereen duidelijk; het draagt bij aan de verbetering van de leefbaarheid, veiligheid,
ruimtelijke kwaliteit en economische ontwikkeling van het centrum
van Mijdrecht.
Medewerking van alle winkeliers is
nodig om van het centrum een levendig centrum te maken. Kopen
kun je overal, voor winkelen moet je
echt in het centrum van Mijdrecht
zijn. Samen met de ondernemers wil
de gemeente hieraan bijdragen.”
(Vervolg elders in deze krant).

Vogelvrij Festival 2015
was helemaal te gek!
Regio - De zomer is afgelopen zaterdag 4 juli officieel ingeluid. Op
het Fort bij Uithoorn te Amstelhoek
vond het Vogelvrij Festival plaats en
het was helemaal te gek! Vogelvrij
Festival 2015 had alles wat een festival nodig heeft: super lekker weer,
een goede sfeer de lekkerste EDM/
house en techno. Vogelvrij Festival was gewoon weg geweldig! De
liefhebbers van minimal, deephouse
en techno ging hard in de Raveraaf
tent. Tijdens de sets van The Man
With No Shadow en Secret Cinema
werd er flink op los geraved. Bij de
Beatbird stage konden de bezoekers ’s middags genieten van een
lekker zonnetje. Aan het einde van
de middag stroomde het veld vol en
werden de bezoekers langzaam opgewarmd. Bij de set van DJ Jean &
MC Maron Hill was het één groot
gekkenhuis, de opblaasbeesten vlogen door de lucht! Toen het donker
werd ging de lasershow aan en toen
ging het helemaal los. Vogelvrij Fes-

Regio - Houd het weekend van 18
en 19 juli vrij. Zondag is de All American Sunday op het evenemententerrein en de zaterdag ervoor
is de indrukwekkende rideout van
een flink aantal motoren vanaf onze nieuwe boulevard aan de Amstel.
De start is bij café Drinken & Zo aan
de Wilhelminakade in Uithoorn.
Zaterdag 18 juli beginnen we met
de rideout om 13:00 voor een tocht
van 90 km. Het inschrijven is om
12:00 en voor deelname hoef je
geen Amerikaanse motor te hebben.
De terugkomst is om 17:00 en om
19:00 is er een barbecue voor iedereen. Dus niet alleen voor de bikers
die meegereden hebben. Graag wel
van tevoren aanmelden. De kosten
zijn ongeveer 15,-. Na deze oergezellige barbecue wordt de avond
opgeluisterd door de band Deep
and the Dudes, die geen onbekenden zijn in het etablissement van
Han Nollen. Frontman, saxofonist
en zanger Daan Prevoo en zijn gezelschap zullen zeker weer hun best
doen om er een swingend feest van
te maken. Als we zondag weer een
beetje zijn bijgekomen, kunnen we
om 12:00 naar het evenemententerrein aan de Randhoornweg in Leg-

Zwaar gewond
na botsing fietsen

Uithoorn - Op dinsdag 30 juni rond
twee uur in de middag zijn op de
Amsteldijk twee vriendinnen met de
sturen van hun fietsen tegen elkaar
gekomen, ten val geraakt met behoorlijke verwondingen tot gevolg.
Beiden zijn onder politiebegeleiding
naar het AMC vervoerd.
De 84 jarige vrouw uit Mijdrecht
liep twee gebroken ribben op,
een scheur in haar bekken, zwaar

Toch maar naar
ziekenhuis

Uithoorn - Op woensdag 1 juli om
half negen in de ochtend kreeg
de politie een melding dat op het
Irenepad een man zat in een heel
vreemde houding.
Het betrof een 59 jarige verwarde
man zonder vaste woon- of verblijfplaats. Medewerkers van de am-

meer-West. Hier vindt de nu al legendarische happening All American Sunday plaats. Dit evenement
trekt honderden bezitters van bijzondere motoren en klassieke Amerikaanse auto’s uit de jaren 50/60.
Het publiek kan de zeer bijzondere bikes en auto’s, die op het terrein staan opgesteld, bewonderen. Er zijn stands waar allerhande artikelen te koop zijn, die te maken hebben met bikes en auto’s. Er
zijn terrassen waar de bezoekers
van drankjes en snacks kunnen genieten. De muziek wordt verzorgd
door de band Rockadile bij wie de
rock & roll uit de jaren 50/60 door
hoofdletsel en moest gehecht worden aan sneeën in haar hand, elleboog en arm. De vrouw werd door
de politie en de ambulancedienst
bewusteloos aangetroffen. Op vrijdag 3 juli lag zij nog op de Intensive
Care afdeling.
Haar 86 jarige vriendin liep een gekneusde enkel op en moest eveneens gehecht worden aan haar
hand en elleboog. De traumaheli is
ter plaatse geweest om assistentie
te verlenen. De fietsen van de dames zijn gestald bij een bewoner,
die ook eerste hulp heeft verleend.
bulancedienst hebben de man onderzocht, maar hij hoefde niet mee
naar het ziekenhuis. Op donderdag
2 juli is dezelfde man weer aangetroffen. Dit maal rond tien uur in de
ochtend op het parkeerdek van het
Zijdelwaardplein.
De man had een bloedende wond
aan zijn knie en een dikke voet. Hij
is behandeld door medewerkers van
de ambulancedienst. En op vrijdag 3
juli was de man opgemerkt door be-

de aderen stroomt. All American
Sunday is een familiedag waar je
met je kleine kinderen en je grootmoeder naar toe kan. Het festijn
wordt om 19:00 afgesloten. We kijken weer uit naar een zoals alle jaren zeer feestelijke happening. Dit
evenement wordt mogelijk gemaakt
door: Drukkerij Buskermolen, Solinas, Total Energy Service, Hotel Restaurant Het Rechthuis, AH Jos van
den Berg, Bronbemaling, Trike Centrum Vinkeveen, Mulimate, Schijf,
Hogendoorn profile trycenter, Huub
van Vliet, Heineken, Martin Product
belettering, Bakker automobiel en
Schadebedrijf

Flinke brand in
bedrijfspand
Uithoorn - Op woensdag 1 juli heeft tussen kwart voor elf in de
ochtend en half drie in de middag
een flinke brand gewoed in een bedrijfspand in de Amstelstraat. De
brandweer van Uithoorn kreeg bij
het blussen assistentie van de collega’s van Mijdrecht. Even na half
drie kon het sein brand meester gegeven worden. Er is flinke rook- en
waterschade. Twee brandweermannen, een van het korps Uithoorn en
een van het team Mijdrecht, zijn
voor controle naar het ziekenhuis
vervoerd vanwege het inademen
van rook en letsel aan knie.
woners van de Thamerlaan. De politie en de ambulancedienst zijn opnieuw ter plaatse gegaan. Besloten
is de man toch mee te nemen naar
het ziekenhuis.
Er werd gevreesd voor ontsteking
van zijn wond.

Zorg voor eerbetoon voor omgekomen
Canadese militairen Geacht College

tival is rustig en zonder incidenten
verlopen en de bezoekers hebben
het geweldig naar hun zin gehad.
Houd de social media van Vogelvrij
Festival in de gaten voor de foto’s.
De aftermovie volgt later nog. De
organisatie van het Vogelvrij Festi-

val bedankt alle bezoekers, sponsors, partners en de tientallen vrijwilligers voor hun geweldige medewerking aan het festival. De organisatie wenst iedereen een Vogelvrije zomervakantie toe en tot volgend jaar!

Wilnis - Mr Jan van Loo, oud gemeenteraadslid, voorzitter van de
Stichting Berging Vickers Wellington en vice President/Secretary Faces to Canadian Wargraves Foundation ben Past Vice President Royal
Canadian Legion, Branch Liberation
of The Netherlands, gaat het voor de
derde keer proberen. Hij strijd ervoor een straat in Wilnis de naam te
geven van een Canadese held. Een
vliegtuigpiloot die met zijn neergegeschoten vliegtuig in een weiland
neerstorten, dit om te voorkomen
dat het vliegtuig in het dorp Wilnis
terecht zou komen. In een brief aan
de gemeente schrijft hij: “ Reeds in
2002 en 2004 heb ik de Gemeen-

te verzocht om bij de toekomstige
straatnaamgeving deze piloot, Warrant Officer Class I Robert Benjamin
Moulton, te eren. Ik zou graag zien
dat in de nieuwe “wijk” in Wilnis een
straat naar Robert Moulton wordt
vernoemd. Ik geef ook in overweging om de andere omgekomen Canadese militairen, Flight Sergeant
Joseph Evariste Adrien Thibaudeau
(Adrien Thibaudeau) en Flight Sergeant Joseph White op deze manier te eren. Ook zou kunnen worden gedacht aan een Canadastraat.
Het zal u bekend zijn dat de hiervoor genoemde omgekomen militairen in 2002 zijn geborgen en in Wilnis zijn begraven. Het is in dit jaar

70 jaar geleden dat Nederland is
bevrijd. Bij de bevrijding van Nederland zijn heel veel Canadese militairen omgekomen.
Het zou een hartverwarmend gebaar kunnen zijn naar de bevolking
van Canada en de nabestaanden in
het bijzonder indien u hieraan uw
medewerking zou willen verlenen”
Vindt u dit nu ook, laat het weten.
Stuur de gemeente een briefje met
daarin aangegeven dat ook u vindt
dat deze Canadese het verdienen.
Ook kunt u zo’n briefje naar onze redactie sturen. Wel graag met u
naam en adres erbij dan zorgen wij
dat ze op de plaats van bestemming
komen.
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40-Jarig bestaan Colijn wordt
gevierd met jubileumbal
Regio - In het seizoen 2015-2016
bestaat Dans en Partycentrum Colijn 40 jaar! Opgericht op 1 augustus
1975 door Cees en Stella Colijn als

Dansschool C. Colijn. Nu Dans en
Partycentrum Colijn, hedentendage
gerund door Axel en Heleen Colijn.
Het bedrijf is meegegroeid met de

maatschappij en de tijd; in eerste instantie alleen stijldansen en rock ’n
roll, wat later ook ballet en steeds
vaker kwamen er bruiloften en par-

Winkelverbod
voor dievegge

tijen. Het huidige bedrijf bestaat uit
drie onderdelen: het partycentum,
de ballet school en de stijldanslessen. Gelukkig zijn Axel en Heleen gezegend met een flinke portie creativiteit en flexibiliteit, de reden waardoor het berijf ook in de
huidige moeilijke tijden nog steeds
bestaat.
Daarnaast kunnen Axel en Heleen
rekenen op de steun van fantastische en zeer loyale medewerkers.
Sommigen werken al meer dan 20
jaar bij het bedrijf!

Uithoorn - Op donderdag 2 juli is
rond het middaguur een winkeldievegge op heterdaad betrapt in een
supermarkt op het Amstelplein. De
46 jarige vrouw uit De Hoef verklaarde dat het een vergissing betrof. De boodschappen waren niet in
de kar gelegd, maar per ongeluk in
haar tas beland. De vrouw is door
de politie meegenomen naar het
bureau voor verhoor. Om vijf uur in
de middag is ze weer heen gezonden. Er is procesverbaal opgemaakt
en de vrouw heeft een winkelverbod
gekregen.

Het 40-jarig jubileum wordt gevierd
met een groots Jubileumbal op zaterdag 26 september a.s.. Een avond
met live muziek van de Pete Bog’s
Bigband afgewisseld met The Boppin Bastards. DJ Ax sluit de avond af
met een knallende afterparty. Leerlingen maar ook oud-leerlingen zijn
van harte welkom op dit bal.

Gras vat vlam
De Kwakel - Op donderdag 2 juli
rond drie uur in de middag kregen
politie en de brandweer een melding dat een stuk gras in de brand
stond in de Iepenlaan. Het vuur
bleek te zijn ontstaan door slijpwerkzaamheden en was bij aankomst van de hulpdiensten als geblust door omwonenden. De brandweer heeft voor de zekerheid nageblust.

De kaartverkoop gaat hard; veel
oud-leerlinen zien dit bal als een
mooie gelegenheid weer eens verhalen op te halen met hun vroegere
danspartners en te onderzoeken of
ze het dansen nog niet verleerd zijn.
Meer informatie vindt u op de website: www.dansenpartycentrumcolijn.nl

Weer heel veel geslaagden
bij het Alkwin Kollege
Regio - Bij het Alkwin Kollege in Uithoorn zijn ook dit jaar de examens prima verlopen en zijn er weer heel veel kinderen met hun diploma op zak de vakantie ingegaan. Hieronder de gelukkigen.

Havo
Matthijs van der Aart; Floor Alkemade; Marten Baarse; Jesse de Bakker; Bob van Beek; Anke Bertoen;
Roy Beszelsen; Lotte Biesenbeek;
Maartje Blommestijn; Julie Bocxe;
Demi de Boer; Mandy de Boer; Michael Boetekees; Anne Borkent;
Roy Bos; Mike Bosse; Eva van Boxtel; Maysa Broeren; Imke Brommer;
Alex de Bruin; Rutger Brussen; Emma Buiten; Stijn Buiten; Cas Buskermolen; Colin Coert; Yoric Cowan;
Imani Derksen; Samantha van Dijk;
Stef van Dijk; Suzanne van Dijk;
Job Dijkstra; Xander Dols; Kim van
Doorn; Dymfi Duivenvoorden; Coen
Engelbracht; Hugo van Essen; Noë
Fontein; Anouk Ganpatsing; Charlie de Graaff; Lars van der Greft; Jytte Groeneveld; Tessa Haanappel;
Romy Hagebeuk; Lucas Herweijer;
Bart Hettinga; Meike Hijman; Rick
Hogeveen; Jeffrey van Holten; Jasminede Hoog; Marjolein Hoogenboom; Iris Huijkman; Simone Huisman; Jurre Immerzeel; Stef Janmaat;
Lars Jansen; Mikky Janssen; Erwin
de Jong; Jeanine Jonk; Zoë Jonker;
Tomas Juch; Chris van der Keemel;
Rody Kennis; Ilbey Kiliç; Bas Klaver; Anne Kleijn; Kevin Kneppers;
Iris Koeleman; Daniëlle de Koning;
Timmy de Kort; Ben Kruger; Jordi Kuijlenburg; Jalis Kwyasse; Bryan Lakerveld; Dana Landman; Dané van Leeuwen; Sanne Leijten;
Sander Ligthart; Annick van Loon;
Kevin Maijenburg; Vinesh Mataw;
Maybel Matser; Paula Meekel; Nina Meijer; Luuk Meijles; Elmer Merton; Jonne Metselaar; Full Mocking;
Estée van Muijden; Femke Muller;
Megan Nicolaï; Simone Nijk; Mar-

tijn van Noord; Anouk Olfers; Nick
Oosterveer; Lara Oostveen; Celesta Oud; Reinier van der Park; Jasper Peeters; Dion Piet; Alex Pieterse; Oscar Plooij; Stefan Post; Renske
van Proosdij; Lucien de Puysseleire; Rik Ravelli; Mounir Rejeb; Romy
Rellum; Lorenzo van Rheenen; Mickey van Riemsdijk; Tim Rietveld; Luna Rizk; Thom Roelink; Micha Ruhe;
Sela Ruis; Monika Rutten; Menno Schouten; Roel Schrama; Saskia Schrijer; Vincent van der Sluis;
Stan Soels; Ruben Soerel; Michelle van Soest; Bart Sommeling; Tiam
Soria; Danny Spit; Nadine van Stein;
Richelle de Swaan; Daryo Thijssen;
Patrick Tibboel; Soraya van Tol; Bibiane Trommelen; Savannah Troost;
Damian Valkhoff; Eveline Verbruggen; Martijn Verhoef; Rick Verkuijl;
Vera Vermeule; Floor de Vink; Luan
Visser; Lotte Vrielink; Minze Vries;
Sofie Walraven; Bryan van Weerdenburg; Daphne Weij; Maud Werkman; Max Wessels; Marco van Wijk;
Aimée Wijkstra; Koen Wilcke; Niels
de Wit; Teddy de Wit; Sjoerd Wortel;
Youssef el Yazidi; Leonard Zandvliet;
Jasper van Zanten; Cheryl Zethof;
Celine Zorn; Chacaya Zwaaneveld
112 Geslaagden Vwo
Yosra Abdelrazek; Tjitske Albers; Nilab Ansari; Myra Baanvinger; Paulien Bakker; Lizzy de Beer; Mathijs
Bekkering; Lars Bekkers; Susanne
van der Bijl; Lonneke Bijman; Rowan de Bok; Thijs Booden; Anthony Boudreau; David Brandel; Max
Broekhuizen; Aimée Brouwer; Suzanne de Bruine; Timon Buijs; Romée Coert; Paul ten Dam; Judith van
Driel; Daan van Ederen; Roxy Eijkel-

boom; Imke Falkena; Rosa Fris; Eline Garssen; Anouk Gerritsen; Joëlle de Groot; Dewi Hamacher; Irene
van der Heijden; Chantall Henneke;
Laura Hilhorst; Sammi Ho; Roeland
Hoefsloot; Ryan Hoekman; Chloë
van den Hoff; Anne Hoffman; Eline
Hooijman; Evelien Hooijman; Paul
Hunink; Rachel Jacob; Loretta Jansen; Paula Jansen; Wessel deJong;
Wessel Jongkind; Iris Kailola; Denise de Kant; Mari Kato; Mike Kneppers; Marlies Kok; Rens Konincks;
Nick Korenwinder;Julia Kreecke;
Denise Krijvenaar; Celine Lauffer;
Jeroen van Leeuwen; Roy van Leeuwen; Timo Lek; Joost Lugtmeijer;
Sophie Milzink; Mandy van Oostwaard; Guusje Oussoren; Esmee
Overwater; Lara Overwater; Alegria van Paassen; Dennis Pappot;
Kiki du Pau; Nele Pijnenburg; Adinda Pijpers; Robin van Renselaar; Tim
de Ridder; Meyke Rietveld; Rick de
Rijk; Rens Roode; Lars Ruhe; Jonas
Rutgers; Wisse Rutgers; Isabelle van
Schaik; Thomas van Scheppingen;
Ariana Schmikli; Sofie Schütte; Romy Sluijs; Joram van der Sluis; Anko Smit; Bo Smit; Aniek van Someren; Bas van der Spek; Jurre Stiekel;
Ebbie Tam; Maaike Tenhagen; Ayesha Timmer; Sandra Toethuis; Martine van der Veen; Annabel van Velzen; Maxim Vennegoor; Mark Venus; Charlotte Verschueren; Maren Vink; Joost van der Vlugt; Laura Vos; Louise de Vos; Devin de
Vries; Nienke Wassenaar; Celine
van Weerdenburg; Kevin van Weerdenburg; Marije van der Werf; Robin
van der Wiel; Alex Wielart; Laura van
den Wijngaart; Marloes Zaal; Marla
Zandvliet; Thomas Zonneveld;

Ondernemersfonds Koopcentrum
Mijdrecht opgewaardeerd
vervolg van de voorpagina
Voor de gemeente is het eveneens
van groot belang ervoor te zorgen
dat het centrum behalve aantrekkelijk, ook veilig en leefbaar is en dat
dit behouden blijft. Dat is eveneens
in het belang van de inwoners. Om
dit te realiseren is een samenwerking
tussen gemeente en ondernemers
noodzakelijk. Die is in 2010 ontsproten uit de voormalige Handels Vereniging Mijdrecht, later opgegaan in
de stichting Koopcentrum Mijdrecht.
Er werd een ondernemersfonds in
het leven geroepen waarin – mede
door winkeliers en andere ondernemers in het centrum van Mijdrecht geld werd gestort ter verbetering van

de bedrijfsomgeving en om activiteiten te kunnen financieren die bijdragen aan een levendig en aantrekkelijk centrum. Dit fonds, dat als officiele naam ‘Bedrijven Investeringszone’ (BIZ) heeft meegekregen, wordt
gevoed uit een belastingheffing door
de gemeente t.w. de BIZ-bijdrage.
Alle winkels en horecapanden binnen de BI-zone zijn bijdrageplichtig,
gebaseerd op de WOZ-waarde van
hun winkel- of bedrijfspand/panden,
al dan niet leegstaand, waarvan de
eigenaar als gebruiker wordt gezien.
Het gaat om alle winkelpanden (niet
woonpanden) op het Burgemeester Haitsmaplein, Croonstadtlaan, in
winkelcentrum De Lindeboom, De
Passage, Dorpsstraat, Helmstraat,

Kerkstraat, Molenhof, Raadhuislaan
en Raadhuisplein. Voorts een aantal panden op Bozenhoven en Hofland. De belasting wordt geheven op
basis van drie waardeklassen: panden tot 200.000 euro of minder, meer
dan 200.000 euro maar minder dan
500.000 en vanaf 500.000 en meer.
Instemming gemeenteraad
De verordening van 2010 gold toen
voor vijf jaar en die was nu om. Aangezien het hier om een wet gaat (Wet
BIZ) en de tussen de gemeente en
Stichting Koopcentrum Mijdrecht
gesloten uitvoeringsovereenkomst,
moest er een nieuwe termijn worden
vastgesteld. Het college heeft daartoe een voorstel aan de gemeente-

Ondernemers en gemeente slaan de handen in elkaar voor het realiseren van een levendig en veilig koopcentrum
Mijdrecht

raad gedaan, voorzien van enkele
wijzigingen. Zoals onder andere dat
de bijdrage tarieven worden geïndexeerd en aangepast op basis van
de CBS-consumentenprijsindex. De
raad keurde het voorstel op 11 juni
goed, de zogenaamde ‘Eerste wijziging Verordening BI-Zone Centrum
Mijdrecht 2010’. Die kon in werking
treden mits er zich volgens de regels voldoende ondernemers in het
voorstel konden vinden. Dat is gebeurd. De meerderheid van de ondernemers die voor de BIZ stemden
vertegenwoordigen in ruime mate
meer WOZ-waarde dan de ondernemers die tegen stemden. Hiermee
voldoet de stemming aan de eisen
die de Wet op de BIZ aan de draagvlakmeting stelt. Met de meerderheid van de stemmen treedt de verordening dus in werking. Populair
gezegd: het Ondernemersfonds BIZ
is hiermee opgewaardeerd en kan
weer een aantal jaren vooruit. “Het
gaat jaarlijks om een bedrag van ongeveer 65.000 euro wat we krijgen.
Dat ontvangen we in gedeelten,” legt
Hans Rensink uit. “In de tijd dat we
de HVM nog hadden was er nog wel
eens een gebrek aan financiële middelen omdat niet alle ondernemers
aan het organiseren van activiteiten
wilden meebetalen. Een aantal van
hen was toen geen lid van de HVM
en die voelden zich niet aangesproken. Maar ze profiteerden wel van de
faciliteiten en de meerwaarde door
een grotere toeloop van het winkelend publiek. Nu krijgen ze allemaal
een aanslag in de vorm van een ‘ondernemersbelasting’ die henzelf overigens weer ten goede komt. Kortom,
nu betalen alle ondernemers in het
koopcentrum van Mijdrecht er naar
rato aan mee. Met elkaar kunnen we
onze doelstellingen naleven.”

Parade op de Fontein
Regio - Afgelopen vrijdag was het
zover: De Parade op de Fontein! Alle kinderen hadden in groepjes een
act voorbereid die deze middag getoond werd aan het grote publiek.
De opzet van de middag was vergelijkbaar met het Straattheater zoals
laatst gehouden in het centrum van
Mijdrecht. ’s Morgens werden in alle groepen “nog even” de puntjes
op de i gezet en werd de school omgetoverd tot groot theater. ’s Middags om 16:00 uur werd de Parade geopend door de “celebrities”:
zij werden enthousiast ontvangen
door de paperazzi die foto’s maakten en handtekeningen vroegen. Zij
leidden de mensen naar binnen en
zo kon de Parade beginnen!
Overal in de school werden acts getoond: de jukebox, de zonnebrilbrigade, singing in the shower, een
hondenkennel, een fietsact, de fluisterschuur enz. enz. Alle kinderen en
ouders genoten zichtbaar van dit
spektakel! Een mooie afsluiting van
het schooljaar!

Verhalenfestival op forten van de waterlinie
Tot 30 augustus strijkt het
festival ’Zomer vol Verhalen’ neer op dertien mooie
fortenlocaties. Het festival
staat garant voor ademloos
luisteren naar meeslepende stemmen, met je ogen
dicht wegdromen in een
bijzonder avontuur en – tussen de voordrachten door –
genieten van de natuur.
De dertien storytellingevenementen voor jong
en oud vinden plaats op
zaterdag- en zondagmid-

dagen. De forten van de
waterlinie vormen een
prachtig decor voor de
mooie verhalen waar je
liggend in het gras of
hangend in een tuinstoel
heerlijk rustig naar kunt
luisteren.
Natuurlijk kun je ook
genieten van een hapje
of drankje op een fortterras en kun je het fort
lopend of vanaf het water
verkennen. De verhalen
worden voorgedragen door

Nieuwe natuur beleven in Groot
Wilnis-Vinkeveen
Wilnis heeft er 17 hectare
natuur bij. Het nieuw aangelegde groene gebied is
onderdeel van het Nationaal Natuurnetwerk Nederland (NNN). Iedereen kan
van deze nieuwe natuur
genieten. Er is een restaurant en er zijn wandelroutes. De uitkijktoren in het

Paviljoen Torenrestaurant
de Grote Sniep biedt een
prachtig uitzicht over de
(gras)velden, levendige
sloten en de natuur.
Meer informatie: www.
paviljoen-toren-degrotesniep.nl

ACTUEEL
Zwemseizoen in volle gang
Het zwemseizoen is in volle gang. Wie veilig wil zwemmen gaat naar één van de 24 officiële zwemplaatsen in
de provincie Utrecht. Hier wordt van 1 mei tot 1 oktober
de waterkwaliteit gemeten en de veiligheid gecontroleerd.
Kijk voor actuele informatie op www.zwemwater.nl of
download de zwemwater-app. Ook de zwemwatertelefoon
van de provincie Utrecht, (030) 258 21 58, geeft actuele
informatie over de waterkwaliteit.

Werk aan de weg
Een greep uit de wegwerkzaamheden in de provincie
Utrecht:
N237/N412 Utrecht, Universiteitsweg: verbeteren van
de kruising, werkzaamheden tot half november 2015
N237 Amersfoort, Utrechtseweg: vervangen van openbare verlichting, werkzaamheden tot eind juli 2015
N409 Houten, Essenkade: aanpassing kruispunt N409,
werkzaamheden tot eind juli 2015
N401 Breukelen, Provincialeweg: het plaatsen van openbare verlichting, werkzaamheden tot half juli 2015

topvertellers uit Nederland
en België. Enkele namen:
Janneke Tanja, Mia Verbeelen, Mirjam Mare, Eric Borrias, Sahand Sahebdivani,

het jaar 2015. Met grote
verbeeldingskracht en een
fluwelen stem weet zij
elk publiek moeiteloos te
bespelen. Verbeelen zelf

Prachtig decor voor
mooie verhalen
Soufiane Moussouli, Peter
Faber en Bastiaan Smit.
De Vlaamse Mia Verbeelen
is vertelambassadeur van

hierover: “Met passie en
poëzie trek ik mijn toeschouwers de wereld van
de fantasie in.”

Programma
In de provincie Utrecht
vindt ‘Zomer vol verhalen’
plaats op de forten van de
Nieuwe Hollandse Waterlinie en wel op de volgende
data:
11 juli: Fort Werk aan de
Korte Uitweg – Tull en ’t
Waal
12 juli: Fort Nieuwersluis –
Nieuwersluis
19 juli: Beeldentuin de
Wielegaard – Zijderveld
26 juli: Fort aan de Klop –

Snelle fietsverbinding Houten en Nieuwegein
Vanaf vandaag kunnen fietsende forensen, scholieren en recreanten gebruik
maken van de Nieuwe Heemsteedse
brug. Deze nieuwe fietsverbinding over
het Amsterdam-Rijnkanaal tussen Houten en Nieuwegein is sneller en veiliger
en bovendien 1,2 km korter dan de oude
route. Het bijzondere van de brug op
deze locatie is dat het een aantal unieke
objecten van de Nieuwe Hollandse Waterlinie verbindt, zoals Fort Vreeswijk, Fort
Jutphaas, de Plofsluis en het fortterrein

aan de Overeindseweg. Tour de France-directeur Prudhomme verrichtte de officiële
opening van de brug.

Een interactieve kaart van alle actuele wegwerkzaamheden aan de provinciale wegen vindt u op:
www.provincie-utrecht.nl/wegen of volg ons twitteraccount @werkaandewegutr.
Voor spoedeisende zaken zoals storing aan de verkeerslichten, wegversperringen en olie op de weg belt u met
het Meldpunt calamiteiten (030) 258 36 00.

Overheidsberichten op
officielebekendmakingen.nl
Verordeningen, beleidsregels en kennisgevingen staan
niet langer in uw huis-aan-huisblad. In plaats daarvan
kunt u terecht op www.officielebekendmakingen.nl en ook
op www.mijnoverheid.nl. Via www.mijnoverheid.nl krijgt u
automatisch bericht bij publicaties over een locatie bij u
in de buurt. Printbare versies kunt u ophalen bij het Provinciehuis. U kunt deze ook kosteloos laten toezenden.
Belt u daarvoor svp met (030) 258 91 11.

Volg ons op Twitter
Volg onze twitteraccounts: @ProvUtrecht, @URecreatie,
@Uwonen, @InvestUtrecht, @werkaandewegutr,
@Ucultuur, @ULoopbaan, @RegiotramU en @Uithoflijn

Utrecht
2 augustus: Fort de Bilt –
Utrecht
8 augustus: Fort Lunet IV
– Utrecht
De overige zeven voorstellingen vinden plaats op de
forten van de Stelling van
Amsterdam en de Zuiderwaterlinie. Meer informatie
hierover vindt u op
www.zomervolverhalen.nl
en www.forten.nl. Kaartjes
(à 5 euro) reserveren kan
ook op deze sites.

LEES ONS MAGAZINE!
De beste achtergrondverhalen uit de provincie
Utrecht lezen? Meld u
gratis aan voor ons digitale
magazine en ontvang als
eerste bericht over nieuwe
artikelen!
provincieutrechtmagazine.nl

Evenementen
WEOWNYELLOW – VROUWENFIETSTOUR EN FESTIVAL
Fietsevenement voor vrouwen met tochten op diverse
niveaus. Mannen ook welkom op het festival!
Datum: zondag 12 juli
Locatie: Fort Vechten
Meer info: www.weownyellow.com
Kijk voor een overzicht van activiteiten in de provincie
Utrecht op www.recreatiemiddennederland.nl en
www.utrechtyourway.nl. Of check de apps van Toerisme
Utrecht, Ontdek Amersfoort, Uit op de Heuvelrug en
Utrechtse Buitenplaatsen. De evenementenagenda van
de provincie Utrecht vindt u op: www.provincie-utrecht.nl/
evenementen.

Provinciale staten
Provinciale Staten zijn met zomerreces. De eerstvolgende
vergadering van Provinciale Staten is op 21 september.
Kijk voor de meest actuele informatie op: www.provincieutrecht.nl/stateninformatie. U kunt Provinciale Staten
ook volgen op Twitter: @PSUtrecht.
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INFORMATIEF
DE RONDE VENEN
DoktersDiensten
Alle diensten van de huisartsen
worden gedaan vanuit de
huisartsenpost in Woerden, tel.
0900-4701470. Dit geldt voor het
hele weekend, feestdagen en
voor werkdagen van 17.00 u. tot
de volgende dag 8.00 u.
Apotheek
Apotheek De Ronde Venen
Hoofdweg 6a Mijdrecht
Apotheek Mijdrecht
Hofland 48 Mijdrecht
Open: ma. t/m vr. 8.30-12.30 u.
en 13.30-17.30 u. In de avond en
nacht, in het weekend en tijdens
feestdagen kunt u terecht bij:
8.00-22.00 u.
Zuwe Hofpoort apotheek
Polanerbaan 2, 3447 GN
Woerden, 0348-427851
22.00-8.00 u.
Dienstapotheek Utrecht
Diakonessenhuis Burg. Fockema
Andreaelaan 60, 3582 KT Utrecht,
030-2144583
Boots apotheek Vinkeveen,
Herenweg 57, tel. 0297-262033.
Open: ma t/m vr 8.30-17.30 u;
za 10.00-14.00 u.
*Buiten deze tijden kan men
terecht bij Zuwe Hofpoort
Apotheek, Polanerbaan 2, 3447
GN Woerden, tel. 0348-427851.
brAnDweer & politie
Brandweer, tel. 030-2404400.
Politie, tel: 0900-8844.
slAchtofferhulp
info: 0900-0101
www.slachtofferhulp.nl

DierenArtsen
Dierenartsenpraktijk
Mijdrecht-Wilnis,
Bozenhoven 69-71 Mijdrecht, tel:
0297-293939.
Dierenkliniek Amstel, Vecht &
Venen, Herenweg 129, 3645 DJ
Vinkeveen, tel 0297-263758
www.dkavv.nl.
Dierenkliniek De Ronde Venen
Dorpsstraat 40, 3641 EC
Mijdrecht, tel. 0297-241146
psychologische
hulpverlening
Directe psychologische
hulpverlening
Zeelt 38, 3648 HL Wilnis,
tel. 0297-285371.
Drs. J.M.M. Simons klin.
psycholoog geregistreerd
psychotherapeut en
gezondheidszorg ps (BIG).
Praktijk voor psychologische
hulpverlening De Ronde Venen:
R. Rap, tel: 0297-286436
Eerstelijnspraktijk voor
Psychologische Zorg
Mw. drs. FMP van Dijk,
Aanmelding: 088-5808000
ISIS Psychologen
Behandelcentrum Careyn
Maria-Oord. Postadres: Herenweg 69, 3645 DH Vinkeveen.
Bezoekadres: Ingang Kerklaan,
tel. 088-5808000, www.isis.nl,
info@isis.nl

stichting thuis sterven
De ronDe venen
Vrijwillige Palliatieve Terminale
Zorg in de thuissituatie. 7
dagen per week, 24 uur per dag
bereikbaar, tel. 06-51451130.
stichting rechtswinkel
De Ronde Venen: Hoofdweg 1,
Mijdrecht. Het spreeku. is op de
di.avonden van 19.30-20.30 u.

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

INFORMATIEF
uIThOORN

Apotheek
Apotheek Thamer Heijmanslaan 5
Uithoorn, tel. 0297-562851
Apotheek Boogaard Amstelplein
27 Uithoorn, tel. 0297-566886
Dierenhulp
Dierenambulance, tel: 0653315557.
DierenArtsen
Dierenarts Annemieke Calis
Oranjelaan 32A, 1421 AK Uithoorn,
tel. 0297-565989
Dierenartsenpraktijk UithoornAalsmeer, Marijnenlaan 46, 1421
NH Uithoorn, tel: 0297-560627.

psychologische
hulpverlening
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
Eerstelijnspraktijk voor
Psychologische Zorg
Mw. drs. FMP van Dijk,
Aanmelding: 088-5808000
De Stroom, praktijk voor
psychotherapie en coaching
Mw. M. Eringa, Integraal
Therapeut, 0297-267960;
www.destroom.info

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

gezonDheiDszorgpsycholoog
Psychotherapeut Dr. R.J. Filius
ELIAGG Uithoorn,
Ondernemingsweg 230,
1422 DZ Uithoorn, 0297-569544
www.eliagguithoorn.nl
Praktijk Van ‘t Hoff
Biedt behandelingen aan
kinderen, jongeren, volwassenen,
ouders en gezinnen.
Tel. 06-51994830
www.psychologen-uithoorn.nl

COLOFON

druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

brAnDweer & politie
Brandweer, tel. 020-5556666.
Politie, tel: 0900-8844.
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www.verspreidnet.nl
tel. 0251-674433
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HITTEGOLF

Dierenhulp
Dierenambulance
tel: 06-53315557.

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

DoktersDiensten
Spoedgevallen overdag via
eigen huisarts en dan toets 1.
Spoedgevallen avond/nacht/
weekenden via huisartsenpost
Ziekenhuis Amstelveen,
tel. 020-4562000.

Mijmeringen

centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
tel. 0297-341900
fax 0297-342900
Uitgave van:
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht
128e jaargang
ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren op
artikelen of zijn mening te geven op
ontwikkelingen die spelen binnen de
gemeente. Uw ingezonden brief dient
echter ondertekend te zijn met naam
en adres, telefoon of e-mailadres. De
redactie behoudt het recht brieven in
te korten of te weigeren.
let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op attent,
dat door ons in deze krant geproduceerd
advertentie-, foto-, en/of tekstmateriaal niet beschikbaar wordt gesteld
aan derden. Dus ook niet per e-mail,
fotokopie of anderszins zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van
de uitgever!

WWW.MEERbodE.nl

Het is zomer, en de eerste officiële hittegolf is een feit. Heeft u de warme dagen goed doorstaan? Er was genoeg
gewaarschuwd. Houd deuren en ramen
dicht om het binnen koel te houden, laat geen kleine kinderen en honden achter in auto’s en drink vooral voldoende. De winkels hebben
waarschijnlijk een top omzet gemaakt op alle soorten ijsjes, BBQ-artikelen en opblaaszwembaden.

Ulco Wesselink. Leden van de klankbordgroep op de opgeknapte flat

Flats in Mijdrecht energiezuinig en sociaal veilig
Regio - Ruim 40 bewoners van de
flats van woningcorporatie GroenWest aan de Markestraat, Prinses
Margrietlaan en Kerspelstraat in
Mijdrecht vierden woensdag 1 juli dat het groot onderhoud van hun
flats is afgerond. De bewoners beschikken nu allemaal over een grondig opgeknapte woning. Naast een
nieuwe look aan de buitenkant, zijn
de woningen geïsoleerd en voorzien
van hoogwaardige isolerende beglazing. In de woningen is een nieuwe hoog rendement combiketel geplaatst en zijn alle keukens, badkamers en toiletten gerenoveerd. De
bergingsgangen zijn veiliger gemaakt door extra verlichting, nieuwe deuren en een frisse uitstraling.
De bewoners kunnen, na een tijd
met veel bouwgeluiden, nu genieten
van een comfortabele, energiezuinige en sociaal veiligere woning.
De flats uit 1971 zijn vanaf oktober
vorig jaar grondig aangepakt. Voor
de bewoners van de 72 woningen
altijd een ingrijpend periode. Groen-

West bood daarom faciliteiten aan
om het bouwleed te verzachten. Tijdens de werkzaamheden konden de
bewoners gebruik maken van speciale units met douches en toiletten.
Om de drukte en de (geluids-)overlast te ontvluchten, waren er twee
uitrustwoningen waar rustig gestudeerd of gewerkt kon worden. De
bewoners kijken tevreden terug op
de woelige periode. Zoals een lid
van de klankbordgroep het formuleert: ”Nu alle stof is opgewaaid, genieten we van een mooi resultaat.”
Vertegenwoordigers uit alle drie de
flats dachten mee en gaven advies,
zowel voor als tijdens de uitvoering.
Dit heeft geleid tot de kleurkeuze aan de buitenzijde van de flats.
Maar vooral ook het aanpassen van
de bergingen was een belangrijke bijdrage. “Vroeger durfde ik niet
naar de berging, maar nu voel ik me
er prima!” meldde een bewoner. Uiteindelijk werd het hele verbouwtraject door de bewoners met een 8,2
beoordeeld.

Jaarmarkt Vinkeveen
Regio - Ook dit jaar zal voor de
36e keer de Vinkeveense Jaarmarkt
worden georganiseerd door Vinkeveen Promotion. Deze markt is op
woensdag 15 juli.
En vanaf 10 uur die ochtend, staan
de ruim 120 standhouders opgesteld. Ook in 2015 is deze markt
weer in de Heul, de Herenweg tot
aan de Kerklaan en de Heulweg tot
aan de brug van Kerkelanden. Omdat de organisatie zo veel mogelijk
aan branchebescherming probeert
te doen, zult u nooit meer dan twee
dezelfde soort kramen bij elkaar
aantreffen en is de jaarmarkt daardoor zeer ruim gemêleerd.
Vuilcontainers
De groene GFT en/of de grijze restafval container kunnen op woensdag 15 juli worden neergezet op
Demmerik (over de brug), op de

hoek bij de brug van Kerkelanden
en op de hoek Kerklaan/Herenweg.
Verkeer en parkeren
Daarnaast wijst de organisatie er
op dat tijdens de Jaarmarkt, de Herenweg (tussen de Kerklaan en de
Heulweg) zal zijn afgesloten voor
IEDER gemotoriseerd verkeer en
parkeren op 15 juli in dit gebied
vanaf 05.00 uur verboden is. Alléén bestemmingsverkeer zal op
zeer bescheiden schaal, via de ‘ingang’ Heulweg, mogelijk zijn. Careyn Maria-Oord is via de ingang op
de Kerklaan bereikbaar.
Al jaren blijkt dat de jaarmarkt één
van de grote publiekstrekkers, in
deze tijd van het jaar, in Vinkeveen
is. De jaarmarkt op woensdag 15 juli duurt tot 9 uur in de avond en voor
meer informatie, mailt u met jack@
vinkeveen.nu of belt u 06 51687118.

Cool leren met veel fris
water op OBS De Eendracht!
Regio - De laatste lessen zijn gegeven, de laatste bladzijden geschreven…OBS de Eendracht vermaakt
de leerlingen de laatste schooldagen met veel ‘coole’ zaken.
Leren via de computer in het koelste lokaal van Mijdrecht (airco): het
computerlokaal waar ruimte is voor
veel leerlingen tegelijk! Daarnaast

Code
Al geruime tijd worden we met enige regelmaat gewaarschuwd door
het KNMI voor extreem weer. Deze waarschuwingen komen in de
vorm van code geel, oranje of rood. Geel staat voor gevaarlijk weer.
Oranje staat voor groot gevaar en rood staat voor extreem gevaarlijk.
Bij alle waarschuwingen wordt oplettendheid gevraagd van de mensen. Het komt op mij een beetje over dat als er wat gebeurt, men kan
zeggen “Ja ja, we hadden nog zo gewaarschuwd, moet je maar opletten he. Nee, nu betaald de verzekering niets, dit was eigen risico.” Alle
waarschuwingen van de afgelopen maanden waren mijn inziens meer
een storm in een glas water.
Grexit
Andere zaken in Europa zijn beslist geen storm in een glas water. De
kranten schrijven al weken over wel of niet een exit van Griekenland uit
de euro. Misschien moet de overheid eens codes in gaan stellen voor
echt belangrijke zaken, zoals alle grote beslissingen die zij nemen voor
de lange termijn van ons land! De invoering van de euro zou voor mij
dan vallen onder code rood, extreem gevaar, van iedereen wordt opperste oplettendheid geëist. Wil er een land bij in de euro? Dat is minstens code oranje, sprake van groot gevaar, van iedereen wordt oplettendheid gevraagd. Moeten er weer miljarden uitgeleend worden, terwijl er niet wordt voldaan aan de betalingsvoorwaarden en afspraken?
Dan is het code donkerrood.
Schouwspel
De hele wereld kijkt toe hoe Europa zich uit deze penibele situatie gaat
redden. Je kunt het vergelijk met die hittegolf. Je weet dat het komt,
maar je kunt er weinig aan doen behalve die voorzorgsmaatregelen
nemen die bekend zijn en die maar een druppel op de gloeiende plaat
zijn. In dit geval lijkt de enige maatregel te zijn dat men maar blijft overleggen en uitstellen. Ik ben benieuwd wat hiervan terecht gaat komen.
Linksom of rechtsom, het gaat Europa geld kosten. Het vervelende is
dat dit geld niet van de heren politici of van de bankiers komt, maar van
u en alle andere burgers. Het zijn onze belastingcenten die verdwijnen
in een groot zwart gat.
Afloop
Ik zal eerlijk zeggen dat ik soms weinig begrijp van de politiek. Er spelen zo veel verschillende belangen, journalisten kunnen zo eenzijdig
berichten over kwesties dat je nooit een duidelijke analyse kunt maken
van het probleem, laat staan dat je kunt meedenken over een oplossing. Een referendum zoals in Griekenland, waarin ze allemaal massaal
tegen de bezuinigen hebben gestemd is zinloos in mijn ogen. Natuurlijk stemmen mensen tegen bezuinigingen, ze weten nu al niet hoe ze
rond moeten komen. Als je zelf al in de problemen zit, is het wel heel
moeilijk om naar het grote plaatje te kijken. En heel Griekenland zit in
de problemen en overziet dus ook het grote plaatje niet meer. Iedereen
is benieuwd wat hiervan gaat komen, maar ik ga straks op vakantie
even niet het nieuws volgen. Ik ga gewoon gelukkig zijn omdat ik nog
op vakantie kan en dat ik ervoor kan kiezen om geen ellendig wereld
nieuws te volgen en voor heel eventjes de wereld kan buitensluiten.

KnA geeft concert en
start muziekproject op
de Kwikstaart
Regio - Afgelopen donderdag was
het een feestdag op basisschool De
Kwikstaart; de school bestaat 40
jaar en dat is natuurlijk reden voor
een feest! Het orkest van KnA heeft
deze leuke dag afgesloten met een
concert voor de ouders en de kinderen. Er werden leuke, vlotte muziekstukken gespeeld zoals ‘Happy’ en ‘Highlights from Shrek’. Genietend van een ijsje, heerlijk in het
zonnetje werd dit concert enthousiast ontvangen.
Muziekproject
Dit concert was de opmaat voor
een project wat vanaf september
gaat beginnen op De Kwikstaart. Alle kinderen uit groep 6 krijgen tijdens de muzieklessen de gelegenheid om verschillende instrumenten
uit te proberen; blaasinstrumenten
zoals trompet, klarinet, dwarsfluit
of slagwerk. Wanneer de keuze is

gemaakt krijgen zij gedurende een
aantal weken les op het instrument
van hun keuze door conservatorium
geschoolde docenten. Het project
zal worden afgesloten met een concert, samen met het orkest van KnA,
voor familie en vrienden.
KnA vindt het belangrijk dat kinderen in aanraking komen met muziek
en het bespelen van een instrument.
Wist u dat kinderen die muziek leren maken zich veel beter ontwikkelen? Het heeft een positieve invloed op de intelligentie en sociale
ontwikkeling. Het gezamenlijk musiceren versterkt daarbij het groepsgevoel en de discipline, evenals de
sociale en emotionele vaardigheden. Bovendien leidt dit tot een positiever zelfbeeld. Wanneer de kinderen dat willen kunnen ze na het
project lessen blijven volgen en deel
uit gaan maken van het jeugdorkest
of jeugdslagwerkgroep.

mochten alle leerlingen spelen met
waterballonnen en elkaar lekker nat
spuiten.
Zwembroeken en bikini’s aan en
vooral niet vergeten alle juffen flink
nat te sproeien.
Dat vonden de juffen helemaal niet
erg voor een keer, want ook zij verdienen wel wat verkoeling!

‘De perfecte vrouw’
Wilnis – Op donderdag 16 juli wordt
vanaf 14.00 uur een vrouwenmiddag georganiseerd voor alle vrouwen uit de regio vanaf 18 jaar. Onderwerp van deze middag is ‘de perfecte vrouw…’. Het belooft een inspirerende en gezellige middag te
worden. Iedereen is welkom en er
zijn geen kosten aan verbonden. De

vrouwenmiddag vindt plaats in de
tent die in het Speelwoud in Wilnis
staat, Pieter Joostenlaan 26.
Voor meer informatie kan contact
worden opgenomen met Nelleke
van Kreuningen (0297-255145) en
Raymonde van Zijl (06-24267980).
Mail voor vragen naar nelleke@vankreuningen.nl.
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Hoe gezond zijn jongeren
in Uithoorn?

Burgemeester
maakt winnaars
schilderwedstrijd bekend
Regio - Zaterdag 4 juli kwam Burgemeester Oudshoorn naar Het
Marktplein in Uithoorn voor een
speciale prijsuitreiking in de stralende zon. Bij de drukbezochte opening van de vernieuwde Waterlijn
op 29 en 30 mei jl. waren er verschillende activiteiten voor kinderen georganiseerd, waaronder een
schilderwedstrijd. Winkeliersvereniging Uithoorn aan de Amstel vond
het leuk om kinderen hun eigen impressie van de Waterlijn op doek te
laten zetten. Judith Verlaan van P.S.
Looove “We hadden tafels neergezet in het zonnetje, ruimschoots
voorzien van verf en doeken en met
hulp van lokale kunstenaars Kitty Nieuwendijk en Marieke Habes
konden de kinderen zich uitleven op
het doek! De inzet was plezier hebben in het schilderen maar er was
ook een prijs aan verbonden. Tien
winnaars kregen de eer hun schilderij afgedrukt te zien op een gave ansichtkaart “Groeten uit Uithoorn” die bij alle aan Winkeliersvereniging Uithoorn aan de Amstel
deelnemende winkel en horecagelegenheden komt te liggen en gratis is mee te nemen door bezoekers.
Daarnaast krijgen de winnaars van
Aemstel Boating Sloepverhuur elk
een half waterfietsen met vier personen op de Amstel, mogen ze een
lekker frietje eten bij Cafetaria Uithoorn en afsluiten met een ijscoupe,
beschikbaar gesteld door IJssalon
Esplanade. De deelnemers hebben
enorm hun best gedaan, er zijn bijna 100 doeken geschilderd die dag
wat een kleurrijk beeld gaf. Al deze schilderijen zijn door onze Burgemeester persoonlijk gejureerd, hetgeen ze met plezier en bewondering heeft gedaan. Haar motivatie bij
de diverse winnaars was helder, zo
verwoordde ze haar keuzes o.a. ”Het
schilderij met hart staat voor de liefde voor Uithoorn, het Uithoorn waar
we allemaal van houden, het schilderij met de tekst Enjoy staat voor
het plezier dat we allemaal beleven aan de vernieuwde Waterlijn,
we zien ijsjes, geschilderde steigers
en een stralende zon, prachtig!” Ook
was er lof voor de organisatie en
voor het ontwerp van de kaart “We
zijn als gemeente heel blij met dit
soort initiatieven en vinden ontzettend leuk dat er deze mooie vrolijke ansichtkaarten van zijn gemaakt,

Regio - Jongeren uit Uithoorn zijn
over het algemeen tevreden met hun
eigen gezondheid. Ook het schoolklimaat is goed: pesten en spijbelen
komen weinig voor. Opvallend is dat
jongeren uit Uithoorn slechter scoren voor fruitconsumptie, bewegen
en alcoholgebruik dan jongeren uit
de rest van de regio. Gunstig: jongeren uit Uithoorn hebben minder
vaak (nog) problemen met een ingrijpende gebeurtenis en beleven
vaker een positief homoklimaat op
school. De resultaten voor psychosociale gezondheid, roken (tabak en
waterpijp) en drugsgebruik, gamen
en sociale media gebruik, veilig vrijen en fysieke omgeving zijn in Uithoorn vergelijkbaar met de rest van
de regio. Dit blijkt uit de Jeugdgezondheidsmonitor E-MOVO 20132014. Deze monitor is uitgevoerd
onder jongeren uit klas 2 en klas 4
op scholen voor regulier voortgezet
onderwijs (VO).

we leggen ze natuurlijk graag ook
neer in het Gemeentehuis!” Winkeliersvereniging Uithoorn aan de
Amstel wil benadrukken hoe prettig
het is om te winkelen en te genieten aan de Waterlijn: “Er is eigenlijk
alles wat je maar kunt wensen, een
mooi winkelaanbod waarvan we hopen en verwachten dat het nog verder groeit, fantastische horecagelegenheden voor jong en oud, gratis
parkeren, de prachtige ligging aan
de Amstel” aldus Dion van Tol van
Duoplant, bestuurslid van de winkeliersvereniging. Hij vervolgt “We zijn
op dit moment met drieendertig leden in onze vereniging en hebben
in het afgelopen jaar met regelmaat
kleine maar leuke acties gehouden,
zoals onlangs nog een gratis fotoshoot voor kinderen voor Vaderdag waarbij de kids in een gave cabrio op de foto mochten en zijn van
plan nog veel meer acties te houden. Steeds meer collega’s sluiten
zich aan en dat is een goede zaak
want zo kunnen we met elkaar meer
bereiken en dingen organiseren om
onze klanten vanuit Uithoorn maar
zeker ook daarbuiten naar dit mooiste stukje van Uithoorn te trekken”.
Judith Verlaan van P.S. Looove sluit
af “we zien dagelijks hoe de Waterlijn bezocht en gewaardeerd wordt.
Alle leeftijden lijken zich uitstekend
te vermaken en het aantal toeristen neemt toe. In de IJssalon moet
men zelfs met regelmaat een beroep doen op de beheersing van het
Frans of Duits, veelal zijn dit varende
bezoekers, geweldig toch. En mensen uit omringende plaatsen kiezen
Uithoorn graag uit als plek om even
te rusten op fietstochten of tijdens
een tour op de motorfiets. Er wordt
genoten dus van en in ons mooie
dorp. Met deze kaart die klanten
GRATIS kunnen afhalen dragen we
dat uit, we zeggen graag Welkom
in Uithoorn en met deze prachtige kaart kan een ieder de groeten
doen UIT Uithoorn! Wij danken onze
Burgemeester mevrouw Oudshoorn
voor haar fantastische inzet bij het
jureren en het presenteren van het
mooie resultaat. En voor alle kinderen die zo fraai hebben geschilderd:
geweldig gedaan, jullie kunnen heel
trots zijn op jezelf!`
Voor meer informatie kijk op facebookpagina’s Uithoorn aan de
Amstel/I love Uithoorn Dorp

Wat zijn de resultaten?
Algemene gezondheid
Jongeren uit Uithoorn zijn over het
algemeen tevreden met hun gezondheid; 81% noemt de eigen gezondheid ‘(heel) goed’, 18 % ‘gaat
wel’ en 1% ‘niet zo best’ of ‘slecht’.
Sociaal-emotionele gezondheid
Van de jongeren heeft 12% sociaalemotionele problemen. Van de jongeren heeft 61% één (of meerdere)
ingrijpende gebeurtenis(sen) meegemaakt. Eén op de zes jongeren
(17%) geeft aan (nog) problemen te
hebben met deze gebeurtenis(sen).
Dit is minder vaak dan in de rest van
de regio (regiocijfer: 21%).
Voeding en bewegen
Van de jongeren ontbijt 85% op vijf
of meer dagen per week. Dit betekent dat één op de zeven leerlingen
(15%) minstens één dag in de week
zonder ontbijt naar school gaat. In
Uithoorn wordt minder vaak fruit
gegeten als in de rest van de regio;
49% eet op tenminste vijf dagen per
week fruit (regiocijfer: 58%). Van de
jongeren eet 81% op tenminste vijf
dagen in de week groente. In totaal is 65% van de jongeren gemiddeld tenminste één uur per dag lichamelijk actief. Dat is minder vaak
dan gemiddeld in de rest van de regio (regiocijfer: 70%).
Gamen en sociale
media gebruik
Jongens (7%) hebben een groter risico op problematisch gamen dan
meisjes (2%). Meisjes (11%) hebben een groter risico op problematisch sociale media gebruik dan jongens (3%).
Genotmiddelengebruik
Het genotmiddelengebruik in Uithoorn is hoger dan (alcoholgebruik)
of gelijk aan (roken van tabak en
waterpijp en blowen) de rest van de
regio. Het zijn met name vierdeklassers die genotmiddelen gebruiken;

13% rookt wekelijk en in de afgelopen vier weken heeft 12% waterpijp gerookt, 7% geblowd, 62% alcohol gedronken en 41% binge gedronken.
Seksualiteit
In Uithoorn vrijt 7% van de jongeren
weleens onveilig. Dit zijn vooral jongeren in klas 4 (12%). In totaal heeft
8% van de jongeren een negatieve
houding ten opzichte van homoseksualiteit. Van de jongeren denkt 62%
dat op hun school een homoseksuele jongere eerlijk uit kan komen
voor zijn/haar seksuele geaardheid.
Dit is vaker dan in de rest van de regio (regiocijfer: 57%).
Schoolklimaat
Bijna de helft van de jongeren
(46%) vindt het (hartstikke) leuk op
school; 44% zegt ‘gaat wel’ en 10%
vindt school ‘niet leuk’ of ‘vreselijk.
Van de jongeren wordt 2% regelmatig op school gepest en geeft 3%
aan in de voorgaande maand frequent te hebben gespijbeld.
Fysieke omgeving
Van de jongeren uit Uithoorn is 29%
in het afgelopen jaar slachtoffer geweest van één of meer strafbare feiten zoals diefstal, vernieling of geweld. In totaal geeft 34% van de jongeren aan zich weleens onveilig te
voelen.
Hoe, wat en waarom
In de regio Amstelland is in schooljaar 2013-2014 op alle scholen voor
regulier voortgezet onderwijs (VO)
een digitale vragenlijst afgenomen.
Leerlingen uit klas twee en vier beantwoorden via internet vragen over
hun gezondheid, welzijn en leefstijl.
In totaal deden 3414 jongeren uit de
regio (Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn)
mee aan het onderzoek, waarvan 617 uit Uithoorn. Om goed gemeentelijk jeugdgezondheidsbeleid
te maken is inzicht nodig in de gezondheid, het welzijn en de leefstijl
van jongeren. De GGD Amsterdam
verzamelt en presenteert deze gegevens elke vier jaar met de Jeugdgezondheidsmonitor E-MOVO.
Resultaten beschreven
in een factsheet
De resultaten van de Jeugdgezondheidsmonitor 2013-2014 worden voor Uithoorn beschreven in
een factsheet. De factsheet focust
op prevalenties en risicogroepen.
Daarnaast beschrijft de factsheet
hoe jongeren uit Uithoorn scoren
in vergelijking met andere regiogemeenten.
Voor het eerst worden de resultaten van de Jeugdgezondheidsmonitor ook gepresenteerd naar wijken
en kunt u zien op welke thema’s de
wijken in Uithoorn van elkaar verschillen. De factsheet is te downloaden via de website van GGD Amsterdam: http://www.ggd.amsterdam.nl/

Zomer vol activiteiten
voor eenzame ouderen
Bijzondere taart (laten) maken?
Ga naar Birgit’s Bakery!
Uithoorn - Te midden van enkele
nieuwe ondernemers die zich in het
oude centrum van Uithoorn hebben
gevestigd, bevindt zich ook Birgit
Bergmann. Zij heeft een paar weken
geleden een winkel geopend aan de
Dorpsstraat 35, net om de hoek met
de Prinses Irenelaan. Met recht kan
gesproken worden dat het hier gaat
om een speciaalzaak. Bij Birgit’s Bakery kunt u namelijk alle soorten
en modellen taarten laten maken,
waaronder ook bruidstaarten zoals
u dat wilt en andere lekkernijen. Op
maat en op bestelling want Ingrid
ontwerpt en decoreert ze persoon-

lijk. Alles wordt vers en ambachtelijk
bereid; van pakjesmix is dus geen
sprake! Het zijn 100 procent zuivere
ingrediënten die Birgit gebruikt voor
haar producten. In overleg kan bijna
alles, zoals thema taarten, taarten
met prints, 3D taarten(!), bruidstaarten, cakepops, cupcakes, sweet tables, simpele koekjes en noem maar
op. Alles wordt met de meeste zorg
en aandacht in eigen beheer bereid
in de winkel waarvoor ze een speciale ruimte heeft ingericht. Tevens is
het mogelijk om bij haar workshops
te volgen vanaf vier personen, om
bijvoorbeeld een (eenvoudige) taart

te maken die toch bijzonder is. Birgit heeft voor deze kunstzinnige gebaksvormen speciale opleidingen
gevolgd, waaronder mastercakedecorator. Zij is heel creatief met fondant, marsepein en moduleerchocolade. Ze maakt de mooiste ontwerpen zoals figuren, bloemen,
voorwerpen en prints waarvoor ze
een speciale foodprinter met eetbare inkten in huis heeft. Daardoor
kan zij ook foto’s en andere afbeeldingen (prenten, beeldmerken en
logo’s) in eetbare vorm op taarten
en cupcakes aanbrengen. Maar er
is meer, want Birgit organiseert op
verzoek ook High Tea’s, kinderpartijtjes, vrijgezellen- en vriendinnenfeestjes.
Daarnaast kan zij ook in het zakelijke segment haar eigenschappen
aanwenden om taarten en ander
gebak voor speciale gelegenheden
te maken, zoals jubilea, evenementen en recepties.
Alles voor een ‘eigen’ taart
Birgit maakt niet alleen taarten en
ander gebak op bestelling, zij adviseert ook op een duidelijke manier
haar klanten die zelf een taart willen bakken. Bovendien heeft zij alle
ingrediënten en artikelen in de winkel om een fantastische taart te maken, van basisproducten en decoraties tot smaak- en kleurstoffen. En
wat er niet is kan besteld worden.
Voor wie zelf een taart wil maken
is het beslist de moeite waard eens
(vrijblijvend) bij haar binnen te stap-

pen. Birgit: “Als ik iets doe wil ik het
voor honderd procent goed doen.
Dat probeer ik ook over te dragen
op mijn klanten die van mij de beste
ingrediënten en materialen krijgen
zodat ze er zelf ook iets moois van
kunnen maken. Daarnaast moet het
natuurlijk ook nog lekker zijn. Daar
zorg ik natuurlijk voor, maar die
kunstjes wil ik iemand anders ook
graag leren.” De voorbeelden die
Birgit laat zien doen je het water al
in de mond lopen. Geen onderwerp
is te moeilijk voor haar om daar een
taart van te maken. Zelfs een tas
met hengsel van het merk Burberry
is mogelijk. Birgit heeft ook nog andere werkzame activiteiten en haar
winkel is daarom slechts drie keer
in de week geopend, te weten op
dinsdag en woensdag van 13.00 tot
18.00 uur; op zaterdag van 10.00 tot
17.00 uur en op afspraak.
Zij is bereikbaar op tel. 06-45295279
en via e-mail: bbergmann@hotmail.
com, Whatsapp en www.facebook.
com/birgitsbakery.

Fiets gestolen
Uithoorn - Op zondag 5 juli is tussen tien uur in de ochtend en half
vijf in de middag een fiets uit de
schuur bij een woning in Geertruide Hoeve gestolen. Het betreft een
Sparta Pick-Up, wit van kleur en het
registratienummer eindigt op 473.
De fiets was voorzien van een rieten
draagmand en heeft schijfremmen.

Regio - Ook voor eenzame ouderen
en alleengaande ouderen staat de
zomer weer voor de deur, iedereen
is met vakantie, veel clubjes hebben
zomersluiting, kortom er is niets te
doen. Daarom organiseert Stichting Tjitze Hesselius deze zomer allerlei activiteiten. Varen over de Vinkeveense Plassen, Workshop Facebook, Lezingen over Kunst en een
tripje naar het Kröller Muller Museum. Voor ieder wat wils de hele zomer door. Tjitze Hesselius was een
Mijdrechtenaar die zijn hele leven
vrijgezel is gebleven. Toen hij ouder werd besefte hij dat het alleen
zijn ook zijn mindere kanten had,
dat zag hij bij zichzelf maar vooral
ook bij ouderen. Dit heeft heb doen
besluiten om zijn nalatenschap in te
zetten voor de bestrijding van eenzaamheid bij ouderen in De Ronde Venen. De zomer is altijd een tijd
waarin veel reguliere clubjes stil liggen daarom organiseert de Stichting Tjitze Hesselius volop activiteiten. Op maandag 13 en 27 juli
wordt in samenwerking met de bibliotheek de lezing „Moderne kunst

uitgelegd vanuit kunstenaars perspectief” georganiseerd. Deze lezingen zijn los te bezoeken maar
vormen een 3-luik met het bezoek
aan het Kröller Muller Museum op
6 augustus. Op dinsdag 11 augustus is er een Workshop Facebook
bij Dock 15 in Mijdrecht. De klapper van de zomer is ongetwijfeld het
grote feest op de Vinkeveense Plassen op 29 juli a.s. heerlijk varen en
daarna een lekkere BBQ. Voor deze activiteit willen we maar liefst 100
mensen uitnodigen dus dat beloofd
wat! De activiteiten van de stichting
zijn voor alleengaande ouderen en
gratis toegankelijk, aanmelden is
wel verplicht. Bij een aantal activiteiten is een beperkt aantal deelnemers mogelijk, hier geldt: vol=vol.
Meer informatie over de activiteiten vindt u op www.tjitzehesselius.nl
Heeft u geen internet? Ga dan even
langs bij een van de servicepunten,
zij helpen u graag, eventueel ook bij
het aanmelden. Voor de deelnemers
die geen eigen vervoer hebben: wij
kunnen u ophalen en weer naar
thuisbrengen na afloop.
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Onderzoeksbureau M3V concludeert:

´Nieuw zwembad in Abcoude mogelijk
als voorwaarden worden aangepast’
onderzoek opgepakt. Ook inwoners,
ondernemers, organisaties en verenigingen hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan het eindresultaat. Het onderzoeksbureau
komt tot de conclusie dat de bouw
van een nieuw zwembad binnen de
gestelde voorwaarden niet mogelijk
is. Ook een kleiner zwembad kan
niet gerealiseerd worden binnen die
voorwaarden.
Het college van B en W heeft 30 juni besloten het onderzoeksrapport
naar de gemeenteraad te sturen
en daarbij twee keuzes voor te leggen. In het ene geval wordt vastgehouden aan de oorspronkelijke uitgangspunten. Dat betekent dat er
geen mogelijkheden zijn een nieuw
zwembad te realiseren in Abcoude.

Abcoude - De bouw van een nieuw
zwembad in Abcoude is mogelijk
als de voorwaarden worden gewijzigd die de gemeenteraad aan de
bouw heeft verbonden. Dat blijkt uit
onderzoek dat door het bureau M3V
is uitgevoerd.
Het college heeft de gemeenteraad
daarom een voorstel gedaan met
twee mogelijkheden: vasthouden
aan de eerder gestelde voorwaar-

den of de voorwaarden aanpassen.
De raad spreekt hier waarschijnlijk in september over. Eind dit jaar
sluit het Meerbad in Abcoude. M3V
heeft de afgelopen maanden in opdracht van de gemeente onderzocht
wat de mogelijkheden zijn voor de
bouw van een nieuwe zwemvoorziening. Het bureau heeft daarbij enkele voorwaarden meegekregen
waarbinnen de opdracht uitgevoerd
moest worden. Zo heeft de gemeen-

teraad aangegeven dat de gemeentelijke bijdrage aan het nieuwe bad
niet meer dan 100 duizend euro per
jaar mag zijn, de exploitatie moet
plaatsvinden door een commerciële
partij en de gemeente geen belang
neemt in het nieuwe bad.
Actiegroep
In nauwe samenwerking met Stichting Zwembad Abcoude en de Actiegroep Meerbad heeft M3V het

Verloskundigenpraktijk
Uithoorn is verhuisd
Uithoorn - Sinds dinsdag 30 juni is de Verloskundigenpraktijk Uithoorn gevestigd aan de Prinses
Margrietlaan 86 – 22 In het Thamerdal in Uithoorn. Tot dan had de
praktijk een ruimte ter beschikking
in het gezondheidscentrum Waterlinie aan de Koningin Máximalaan
(N196). “Wij hebben onze verloskundigenpraktijk daar verlaten omdat het voor ons te klein werd. Bovendien was er vanwege een gemeenschappelijke wachtkamer naar
onze beleving te weinig privacy voor
onze zwangere cliënten en degenen die bij ons voor een persoonlijk advies kwamen. Wij hoorden dat
in het vroegere schoolgebouw aan
de Prinses Margrietlaan een grotere
ruimte met een onderverdeling vrijkwam. Daar zijn wij ingetrokken en
hebben het naar onze wens en be-

Een andere keuze is dat de gemeenteraad de eerder geformuleerde randvoorwaarden verruimd. Op
basis van de nieuwe, ruimere randvoorwaarden is mogelijk wel een
zwembad te realiseren. Het college
spreekt zelf geen voorkeur uit. De
Stichting Zwembad Abcoude en de
Actiegroep Meerbad vinden dat het
rapport voldoende aanknopingspunten biedt voor de realisatie van
een nieuw bad en dat de kans van
slagen groot is als de voorwaarden
worden aangepast.

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

hoefte ingericht,” aldus Lisette van
der Werf. Met ‘ons’ bedoelt zij haar
twee andere collega’s Claire Kroon
en Laura den Haan. Alle drie gediplomeerd verloskundigen die samen de Verloskundigenpraktijk
voeren. Men is aangesloten bij het
Kwaliteitsregister van de KNOV en
zijn BIG geregistreerd. Een BIG-registratie (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg) geeft duidelijkheid over de bevoegdheid en diploma’s van een zorgverlener. Het
nieuwe onderkomen in het op zichzelf staande gebouw midden in de
Prinses Margrietlaan blijkt zeer geschikt te zijn voor datgene wat de
Verloskundigenpraktijk inhoudt en
biedt veel privacy voor de cliënten.
Er is bovendien voldoende parkeerruimte voor de deur. (vervolg elders
in deze krant)

plaats van de gebruikelijke prijs van
17,50 euro. Maar behalve dit aanbod is er ook keuze uit een voortreffelijke lunchkaart met gerechten en snacks die ter plaatse in eigen beheer (vers) worden bereid.
Daaronder koude en warme belegde broodjes, eiergerechten, maaltijdsalades, specials, tosti’s en alle
soorten koude en warme dranken,
smoothies en yogies en op verzoek
ook fingerfood, een High Tea en
een High Wine. Het Theehuis verzorgt eveneens een complete catering voor privé en zakelijke doelein-

Regio - Vertrekt u voor een vliegreis vanaf Schiphol? Dan staat uw
auto stil en dat is daarmee hét ideale moment om een onderhoudsbeurt of andere werkzaamheden
aan uw auto uit te laten uitvoeren.
Van Kouwen introduceert daarom
vanaf 1 juli Van Kouwen Service,
Park & Fly: onderhoud aan uw auto
in combinatie met een parkeer service en transfer naar Schiphol tegen
een gereduceerd tarief (heen- en
terugreis!). Op de dag van vertrek
rijdt u naar Aalsmeer en Van Kouwen brengt u met een comfortabele
shuttlebus naar de juiste vertrekhal
bij Schiphol. Terwijl u op reis bent,
worden alle noodzakelijke en gewenste werkzaamheden uitgevoerd,
van onderhoud tot aan schade herstel! Na uw vakantie wordt u vanaf
Schiphol weer teruggebracht naar
uw auto, die dan weer in topcondi-

tie voor u klaar staat. Van de brengen haalservice kan 24/7 worden gebruikgemaakt.
Van Kouwen Merkservice
Van Kouwen is officieel dealer van
de merken Opel, Kia, Fiat, Alfa Romeo en Abarth. Daarnaast zijn alle merken welkom voor onderhoud.
Van Kouwen doet dit vanuit hun activiteit Merkservice: onderhoud en
reparaties voor alle merken. Dus ongeacht het merk van uw auto kunt
u gebruik maken van onze unieke
service: Van Kouwen Service, Park
& Fly.
Afspraak maken
U kunt 24/7 online een afspraak
maken via de website van Van Kouwen. Of tijdens openingsuren via
het directe telefoonnummer van de
service desk: 020-5672034.

Modderdag bij Partou
Oosterlandweg

Het Theehuis op het Amstelplein
viert 10-jarig bestaan
Uithoorn - Woensdag 1 juli vierde
eigenaar Mark Schoorl van het bekende Theehuis aan het Amstelplein
met zijn team het tienjarig bestaan
in het winkelcentrum.
Niet dat daarmee iedereen op een
gratis etentje werd getrakteerd,
maar wel biedt hij zijn bezoekers
deze hele maand als actie ’s ochtends koffie met gebak naar keuze
voor 4,50 euro; tijdens de lunchperiode een overheerlijke Club sandwich met een groot glas verse jus
d’orange voor 9.75 euro en ’s avonds
een tapasmaaltijd à 15,00 euro in

Nieuw bij Van Kouwen:
Service, Park & Fly

den. Al met al kunt u bij het Theehuis terecht voor een bedrijfsborrel met borrelhap, jubileum, feestavond, barbecue of gewoon om uw
verjaardag te vieren. Dat alles tegen
redelijke prijzen.
Echte Limburgse vlaaien
Het Theehuis is voor veel bezoekers van het winkelcentrum na het
winkelen vaak een prettig rustpunt
om te genieten van een kopje koffie al dan niet met iets lekkers of
een lunch. Dat kan binnen, maar
bij mooi weer ook op het terras bui-

ten op het Amstelplein. Behalve als
lunchroom staat het Theehuis ook
bekend om zijn heerlijke echte Limburgse vlaaien. Die kunnen bij een
kopje koffie binnen besteld worden,
maar ook aan de aparte verkoopbalie in de passage van het winkelcentrum. De balie bestaat uit een gekoelde vitrine met daarin verschillende soorten vlaaien waar liefhebbers hun keuze uit kunnen maken. De Limburgse vlaaien worden
ambachtelijk vervaardigd en zijn
dagvers. Om die reden kunnen er
‘slechts’ vijftien tot twintig verschillende soorten van de veertig die er
zijn aangeboden worden. “We kunnen ze allemaal leveren, maar een
deel is uitsluitend op bestelling. Ze
zijn een poosje uit ons assortiment
geweest omdat Bakker Bart ze op
de andere hoek ook verkocht. Maar
die stopte ermee en nu kwam iedereen er hier weer om vragen. Om die
reden bieden wij ze weer aan,” aldus Mark.
‘The place to be’
Horeca ondernemer Mark Schoorl
nam precies tien jaar geleden het
toenmalige ‘Theehuis Gijsbrecht
van Aemstel’ in het winkelcentrum
over en heeft er een perfecte lunchroom van gemaakt die kan rekenen
op een grote vaste klantenkring. In
de loop van de jaren is hoofdzakelijk de naam ‘Theehuis’ overgebleven. “Alle bezoekers noemden die
naam als men onze lunchroom bedoelde. Het zit er kennelijk bij generaties in Uithoorn ingebakken. Omdat het toch een stukje naamsbekendheid heeft hebben we besloten het zo te laten. Het ‘Theehuis’
maakt deel uit van ons bestaan en
dus weet kennelijk iedereen wie wij

De Ronde Venen – Vorige week
werd er flink gekliederd op de Oosterlandweg. Partou deed namelijk mee aan de landelijke modderdag. Op een groot zeil met flink wat
modder konden de kinderen spelen, ontdekken en lekker kliederen
met de modder. De kleinste hielden
het ’s ochtends bescheiden en hadden vooral hele vieze voeten en benen. De kinderen van de BSO waren ’s middags aan de beurt. Zij creeerden een buikschuifbaan en voeren als het ware een heuze modderoorlog. De meeste kinderen waren
pik zwart, maar werden met de tuinslang weer schoon gespoten. Mede door het zonnetje was de modderdag dit jaar een groot succes!
Op zaterdag 29 augustus gooit Par-

tou Oosterlandweg zijn deuren open
en organiseren zij naast een zomerfeest ook een opendag voor nieuwsgierige ouders. Dus mocht u zin en
tijd hebben, kom tussen 10 uur en
13.00 uur gerust een kijkje nemen

zijn. Maar onder die naam schuilen meer activiteiten dan alleen een
lunchroom. Zo bieden wij ook een
uitgebreid assortiment tapas aan,
om hier op te eten (tapas bar) of
om mee te nemen (tapas to go) en
we verzorgen op verzoek een complete catering. Daarnaast hebben
we de vlaaierie in ere hersteld,” zo
laat de ‘jarige’ Mark weten. In 2007
moest hij met zijn Theehuis vanwege de verbouwing van het winkelcentrum de locatie voor een paar
maanden verlaten. Buiten naast de
Schanskerk kreeg hij toen een tijdelijke vestiging. In november keerde hij terug in het winkelcentrum
waarbij ook zijn plek verbouwd was.
Dat had geresulteerd in een nieuwe
en grotere keuken, een uitgiftebuffet en een apart ingericht verkooppunt voor vlaaien. Mark: “Dat is alweer acht jaar geleden! Wij hebben

hier toen een prachtige plek gekregen met uitzicht over het Amstelplein en vlak bij de draaideur. Daar
zijn we nog steeds blij en tevreden
mee. We zijn van binnenuit het winkelcentrum goed bereikbaar, maar
ook via de buitendeur aan de terraskant. Wij hebben voor elk wat wils.
Vanaf een kopje koffie met een stuk
vla, tot aan een uitgebreide warme of koude lunch dan wel heerlijke tapas. Na het winkelen of boodschappen doen is ons Theehuis bij
uitstek dé plek om even uit te rusten
en gezellig wat te gebruiken. Iedereen is bij ons van harte welkom. Het
is echt ‘the place to be’. Het Theehuis is geopend dinsdag en woensdag van 09.00 tot 16.00 uur en donderdag tot en met zaterdag van
09.00 tot 21.00 uur. Op maandag en
zondag gesloten, behalve voor grote groepen op reservering.
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Geslaagden van scholen
gemeenschap Thamen
vervolg van de voorpagina
Christel Bolk, Liza Brinxm, Ramon
Fortier, Woudy Lutke, Nadeche
Romeijn, Valerie Schmits, Mariam
Zarioh, Vincent Zeeman, Merkeb
Asmelash, Linda Boringa Griesen,
Lesia van Donselaar, Chelsea Kuiper,
Jessy van Pierre, Nadia Taazizi,
Sebastian Bednarski, Jesse Dijkstra,
Luuk Endhoven, Noureddine el
Kaouini, Dillan Kuijpers, Patrick
Noppert, Danny van de Pol, Rowan
Roelofs, Ruben Samsom, Luuk Smit,
Sydney ten Berge, Patrycja Cieslak,
Djuriën Martes, Jeffrey van Schaik,
Shannon
Twaalfhoven, Siebren
Wijnholds, Shahruk Abdoelrahman,
Joey Boekelaar, Furkan Durmus, Gio
van Meeteren, Warshin Sayrawan,
Daniël Wiegmans, Matthijs van
der Heiden, Joeke Veldman, Zoë

Dullemond Jaimylee Enait Luwam
Feshaye Doesjka Grifhorst, Bryan
Holleeder, Nina Milosavljevic, Britt
Stokman, Dominique Theunisz,
Nabila Asafiati, Nikita van Beek,
Stacey Beth, Dennis Bollen, Kim
Dijkstra, Melissa van Eenennaam,
Kim van Eenennaam, Cristy
Eveleens,
Valence
Heymans,
Vanessa
Huijsmans,
Sharon
Iwerebor, Larissa Jonker, Manon
Maas, Ouahiba Metalsi, Laurens
Stilma, Ashley van Veenendaal,
Sanne van der Ven, Daphne de Vor,
Jessica Walpot, Inez Westerbos,
Filmon Zekarias, Iris Zondervan,
Rick Blokland, Shanelle Bobeldijk,
Melany Boer, Tristan Bonarius,
Kasper de Clercq Mohamed
Haddaoui
Jasper Hentzepeter
Glenn
Kaslander,
Mariëlle
Kentrop, Dewy Langenberg, Thimo

Maijenburg, Daan Puplichuizen,
Lotte van Rijsse, Sybella Rijswijk,
Michaela Rodriguez Cortes, Kelly
Schmits, Niyat Teclemariam, Bobby
Theunisz, Hatice Toprakli, Jordy
Twaalfhoven, Larissa van de Velde
Isa van der Aart, Ilham Benmoussa,
Thamar van den Bergen, Michelle
van Dongen, Tess Glansdorp
Amber Glebbeek, Ashley van der
Hoort, Donny Jesterhoudt, Viktoriya
Kovalchuk,
Roos
Leegwater,
Yaël van der Marck, Maxime
Roelvink, Kirsten Siebeling, Stacey
Smits, Merel Steenman, Megan
Swart, Ashanti de Vos, Benaïssa
Balkouz, Bas Bosman, Abderrahim
el Ghini, Jimmy van der Meer,
Noah
Peereboom, Richard van
der Vaart, Jeno Vallenduuk, Koen
van der Vlugt, David de Vries,
Stefan Leeflang, Colin van Oort,

Chris Zwetsloot, Lucas Antonides,
Cristian Arboleda Munoz, Daan
Buiter, Yaron Esteva-Ays, Jeroen
Jrifat, Jari Klaverstijn, Michal
Kostyra, Mats van der Linde, Beau
Maassen, Keysi Mohamed Dion
Ploeg, Nick Scheepstra, Matthijs
Schmidt, Laurens Vrolijk, Eloy Wan,
Haytham Yusef, Jesse van Zijl,
Thierry van den Broek, Thijs Holla,
Donny de Kruijf, Matthijs Kuiken,
Jorin Martens, Kelvin Ratterman,
Robin Sjiew-A-Joen, Wilco Spruijt,
Wilco Veerhuis, Mike Douma, Renzo
Heeren, Rick de Jong, Ferry Kennis,
Fons de Ruig
Vince Sijmons,
Marinke Bergen, Charlie van den
Dungen, Matthieu Gerlagh, Olaf
Habraken, Youssri Hannun, Bart
Haverman, Maurits Heespelink
Janice Hendriks, Brandon Huijer,
Amber Kooijman, Sanne van der
Kroef, Mila Lemmens, Michelle
Lesmeister, Anouk Nijkamp, Ramon
Olfers, Lina Pit, Brett Plasmeijer,
Dex Raadschelders, Amal Rejeb,
Lisa Steensma, Matthew Strube,
Vera Visser, Sabine van Bemmelen,
Larissa Bindemann, Lilian Blesgraaf,
Nienke Borkent, Anglaya Bosschart,
Joyce Catsman, Stijn van Dongen,
Matthé van Driel, Walid Elghaddari,
Robbert Fiege, Irene
Hakooz,
Ilse Kruijswijk, Jeffrey Kunst,
Melissa Lagerburg, Dion Maas,
Giel Slingerlan, Emma Smits,
Auke Steenman, Jaivy Lee Vink,
Mandy Vissers, Julia van Vliet, Skip
Weisscher, Jeruscha de Wilde, Sam
Akerboom, Liselot Bocxe, Sander
van Diemen, Nathalie Hakooz, Nika
Hartman, Joep Jongkind, Chilin
Könst, Wiktoria Kostyra, Pim de Kruif,
Amber van Kuilenburg, Adinda
Maijenburg, Jacky Scheltus, Mark
van Scheppingen, Elise Slurink, Max
Tazelaar, Joey Theijssen, Denise van
der Tol, Kelsey van der Veer, Puck
Vincken, Kim van Weerdenburg,
Kevin Westerman, Zoë Zwerver,
Kim van Zwieten, Katja van den
Aardweg, Jasper Baas, Joan van
Bakkum, Max Blom, Melanie Bos,
Quinten van Driel, Channa Glass,
Anouk Hagenaars, Sybine den
Hartog, Quinty Hebing, Johan
Kilanga-Kibambe, Dion van der
Laarse, Woute Maat, Levi Majoor,
Sven van Putten, Dione van Rijn,
Jelmer Sieuwerts, Babette Straathof,
Michael van Straten, Vigo Toussaint,
Sanne Verlaan, Nick Wijnhout
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REACTIE VAN EEN LEZER
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.

Gaat ook ´het lokaal´
voor de jeugd verloren
Waarom lukt het de gemeente de
Ronde Venen toch niet om voor
onze opgroeiende en uitgaande
jeugd een eigen (uitgaan) plek te
behouden. Nu staat ´het Lokaal´,
zoals deze jeugdhonk tegenwoordig bekend staat, te huur. Wat is
dat toch met het uitgaan van onze
mini volwassenen in de gemeente de Ronde Venen. In ´t verleden
waren er talrijke disco en andere feesten voor deze opgroeiende jeugd die, meestal in onze gemeenschapshuizen, gegeven werden. De gemeente werkte hier
graag aan mee omdat toen nog de
gedachte leefde om de jeugd dicht
bij huis en in eigen gemeente te
houden. In de zomermaanden
kan deze jeugd zich prima vermaken met een Vinkefest, AJOC of
Vogelvrij. Zelfs een lokaal boerenfeestje hoort bij de mogelijkheden.
Maar als het vroeger donker gaat
worden valt er een deken over de
Ronde Venen. De winterslaap valt
hier al vroeg in, en niet alleen voor
ouderen, en de verveling slaat toe.
Nu is er na een aantal stille uitgaansloze jaren door particulieren diverse malen geprobeerd
om deze uitgaansmogelijkheden
voor de jeugd weer op te starten.
Daar werden al bij voorbaat zware eisen gesteld aan de vergunnin-

gen voor zo´n avond. Er werd hierbij zo’n zware druk op de verhuurders gelegd dat deze er niet meer
aan mee durfden te werken en
hun gemeenschapshuis ook niet
meer voor de jeugd beschikbaar
stelden, ondanks dat ze financieel met deze avonden konden bijdragen om hun tekorten te verminderen. Nu komt de gemeente weer met een plan om ‘Het Lokaal’, van oorsprong opgezet voor
jongeren, in de verhuur te gooien.
Dat hierbij de jeugd niet meer genoemd word is kenmerkend voor
het (geen jeugd) beleid van de gemeente. In ‘Het Lokaal’, dat jaarlijks een flinke onkostenpost voor
de gemeente is, kan zomaar een
kerkgenootschap komen of een
opvang voor ouderen. Het is jammer dat er (nog) niet is ingegaan
op een plan van een aantal investeerders, die het gebouw eventueel tegen kostprijs willen kopen
om er daarna activiteiten voor de
jeugd in te gaan organiseren. De
gemeente geeft echter niet thuis.
Niet alleen de ouderen maar ook
de opgroeiende jeugd is blijkbaar al uit(af)geschreven in de gemeente de Ronde Venen.
Jan van der Maat
Vinkeveen

Kunstuitleen De Ronde Venen van start
met ondertekening overeenkomst
De Ronde Venen - Vanaf nu is het
mogelijk kunstwerken te lenen uit
de gemeentelijke kunstcollectie via
Kunstuitleen KuRVe in Abcoude.
Met de ondertekening vandaag van
een bruikleenovereenkomst door
burgemeester Maarten Divendal
met Gay Jannette Walen van KuRVe
wordt het mogelijk voor inwoners en
bedrijven om tegen een kleine vergoeding één van de 62 schilderijen
uit deze collectie te lenen. In april
2015 organiseerde KuRVe al een
kleine eenmalige expositie voor belangstellende inwoners en bedrijven
waaruit veel interesse bleek voor de
schilderijen van lokale artiesten. Gemeente De Ronde Venen beschikt

over een grote kunstcollectie. Die
van de voormalige gemeente Abcoude, in 2011 met het ‘oude’ De
Ronde Venen gefuseerd tot de huidige gemeente, is al voor de herindeling geïnventariseerd.
Op basis hiervan hebben deskundigen een kerncollectie samengesteld die uitgeleend wordt. Het gaat
om 62 schilderijen van zeer uiteenlopende aard.
Ze zijn de creatieve producten van
in totaal negen schilders, van wie
het merendeel inmiddels is overleden. Allen van hen hebben gedurende hun leven enige tijd in Abcoude gewoond. Of wonen daar nog,
zoals kunstenaar Koos Haykens, de

maker van acht werken uit de collectie. Ook Gozen Doorn (19281999), Jan van Evelingen (19232008) en Jan Vluggen (1941-2009)
zijn, met elk meer dan tien schilderijen, goed vertegenwoordigd in
de verzameling. KuRVe bereidt momenteel uitbreiding voor van de collectie met werken uit de andere kernen van de gemeente. Inwoners en
bedrijven binnen en buiten De Ronde Venen kunnen de schilderwerken lenen.
De minimale uitleentermijn is drie
maanden tot maximaal één jaar en
de kosten zijn 5,- per maand. Uitleen is uitsluitend mogelijk via www.
kurve.nl.

Burgemeester Maarten Divendal ondertekent overeenkomst voor kunstuitleen met Gay Jannette Walen van KuRVe.

Nieuw in Mijdrecht:

V.I.P.Carcleaning Center

Goedkope rijbewijskeuring senioren
Vinkeveen - Senioren, chauffeurs
met rijbewijs C/D/E en overige automobilisten die voor verlenging van
hun rijbewijs moeten worden gekeurd, kunnen hiervoor terecht bij
de RijbewijskeuringsArts op 23 juli en vervolgens eens per maand in
het Verpleeghuis Mariaoord, Herenweg 69. Voor informatie en een afspraak belt u naar het landelijke afsprakenbureau: 036-7200911.
Zelf een datum reserveren kan via
de website: www.rijbewijskeuringsarts.nl. Per 1 januari 2014 is de leeftijd waarop automobilisten voor hun
rijbewijs moeten worden gekeurd,
verhoogd van 70 naar 75 jaar (dit
geldt echter niet voor chauffeurs

met rijbewijs C/D/E die wel om de
5 jaar gekeurd moeten worden, ongeacht de leeftijd). Niet altijd is duidelijk of een keuring noodzakelijk is.
Sommige automobilisten die al eerder gekeurd zijn, maar de leeftijd
van 75 jaar nog niet hebben bereikt,
moeten worden gekeurd en anderen niet. Toch komt met enige regelmaat voor dat men een keuring ondergaat die niet nodig is. Bij twijfel
is het dus raadzaam bij het CBR navraag te doen (telefoon: 0900-0210).
Tarieven (incl. BTW): 75+ B/E 35 euro, medisch 35,00 C/D/E ook voor
code 95 en Taxipas 55 euro. Leden
van ouderenbonden en/of thuiszorgorganisaties krijgen 5 euro korting op bovengenoemde prijzen.

Let op: Het is niet mogelijk om
rechtstreeks een afspraak te maken
op deze locatie.
Voordat u naar de keuring gaat
dient er eerst een Eigen Verklaring
met Geneeskundig Verslag gekocht
te worden. Het keuringsformulier
(Eigen Verklaring) is verkrijgbaar
bij de gemeente en via internet op
mijn.cbr.nl (inloggen met DigiD).
De verwerking en beoordeling van
de Eigen Verklaring door het CBR
kan tot 3 maanden in beslag nemen.
Geadviseerd wordt om ten minste 4
maanden voor het verlopen van de
geldigheid van het rijbewijs een afspraak te maken voor een keuring.
Ook inwoners uit omliggende gemeenten zijn van harte welkom.

Mijdrecht - De gevestigde autowasstraten in Wilnis en Mijdrecht
hebben er een geduchte collega bij
gekregen: V.I.P.Carcleaning Center
die op zaterdag 27 juni haar deuren
opende aan de Energieweg 50 (in
het doodlopende stukje weg achter het machineparkterrein van Gortemulder). Bij het bedrijf kunt u uw
personenauto(‘s) en busje(s) professioneel laten reinigen, wassen en
poetsen, krassen op de lak verwijderen, de motorruimte schoonmaken en verweerde koplampen laten
behandelen. Dat alles tegen zeer
billijke tarieven. Wassen en drogen
is vanaf 7,50 euro, de duurste versie
is twee keer zo duur, maar daarvoor
krijgt de auto wel een extra (V.I.P.)
behandeling met stofzuigen, de ramen vlekvrij maken, banden die
voorzien worden van bandenshine
etc. De auto gaat niet direct de wasstraat in, maar wordt in het voorportaal eerst met de hand nat gespoten, de velgen en spatborden onder hoge druk gereinigd, waarna
een wasbeurt met zeep volgt. Vervolgens wordt de wagen weer afgespoten en daarna gaat de auto pas
door de wasstraat met de nieuwste wastechnologie aan boord om
een mechanische was- en droogbehandeling te ondergaan. “Deze
vorm van behandeling doen we om
te voorkomen dat er in de wasstraat
door aangekoekt zand- en stofdeeltjes krassen op de lak komen. Daarom wordt de auto eerst handmatig
en met de hogedrukspuit door ons
behandeld om het vuil te verwijderen. De auto komt echt mooi schoon
en droog uit de wasstraat,” licht Tol-

ga Sayilir toe. Hij is oprichter en eigenaar van V.I.P.Carcleaning Center en woont in Mijdrecht. Daarvoor
was hij projectleider bij Stedin met
als standplaats Rotterdam en omgeving. Vanwege de crisis en de
daaropvolgende reorganisatie viel
hij buiten de boot. Hij ging niet bij
de pakken neer zitten maar zocht
een nieuwe uitdaging die ook dichter bij huis was. Hij zette daartoe het
V.I.P.Carcleaning Center op poten en
dat draait nu weliswaar, maar hij wil
er nog meer van gaan maken.
Meerwaarde
Tolga: “Wij bieden na het wassen op
verzoek ook een uitgebreide poetsservice om de autolak weer optimaal mooi te krijgen en te conserveren. Dat geldt vooral voor occasions, de wat oudere auto’s en bijvoorbeeld ook oldtimers, Die komen er bij ons weer als nieuw uit te
zien. Ze worden van binnen en van
buiten behandeld met eerste klas
producten. Een goed gepoetste en
verzorgde auto stijgt ook in waarde. Dat is niet alleen onze mening,
maar ook die van de ANWB. De auto krijgt dus een meerwaarde. We
zijn nog maar pas begonnen en nu
al hebben we afspraken met diverse
klanten kunnen maken om hun auto
te poetsen. Daaronder ook de Volvo
Bangarage waar we onze diensten
hebben aangeboden. De wasstraat
is gelegen in een grote bedrijfshal
waar we genoeg ruimte is om verdere bedrijfsactiviteiten te ontplooien. Er kunnen meerdere auto’s tegelijkertijd worden gepoetst als dat
zo uitkomt. Er is een ook kleine shop

waar men allerlei poetsproducten
en verdere accessoires als motorolie, ruitenwisservloeistof, smartphonehouders enzovoort kan kopen. Er is een wachtruimte en vanzelfsprekend is er gratis koffie of
thee voor degenen die even moeten
wachten tijdens een wasbeurt van
hun auto. Voor een poetsbeurt moet
men echter wel een afspraak maken
omdat zoiets toch langer duurt. Indien noodzakelijk is er een haal en
brengservice voor de eigenaren. Wij
hebben voor al onze klanten persoonlijke aandacht met als uitgangspunt dat zij hier tevreden weg
gaan met hun door ons behandelde
auto. Daar gaan we voor.”
Tolga heeft plannen om het bedrijf
verder te laten groeien in de serviceverlening op het gebied van de
totale autocarrosserieverzorging. Hij
wil meer personeel aantrekken dat
gekwalificeerd is om auto’s professioneel te poetsen en ze ook van
binnen een opfrisbeurt te geven,
want hij voorziet meer opdrachten.
Voorts wil hij regelmatig aantrekkelijke acties voeren om meer klanten
voor zich te winnen. Een dezer dagen komt er ook een spaarkaart in
omloop voor 10 wasbeurten. Bij elke
wasbeurt krijgt men op de kaart een
stempel en bij een volle spaarkaart
kan men de auto een gratis wasbeurt laten geven. V.I.P.Carcleaning
Center is zeven dagen per week
geopend: van maandag tot en met
donderdag van 08.30 tot 18.00 uur;
vrijdags tot 20.00 uur. Zaterdag en
zondag van 09.00 tot 18.00 uur. Zie
voor verdere informatie ook de website: www.vipcarcleaningcenter.nl.
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Groep 8 De Schakel in het Wilde Westen

Regio - Afgelopen maandag was
het zover, groep 8 van de Schakel in
Vinkeveen ging op kamp.
Het thema van het kamp was “het
wilde westen” En de temperatuur
van de afgelopen week deed ook
inderdaad denken aan de prairie.
Op de fiets vertrokken de leerlingen
naar Naarden.
Hier hebben ze zich drie dagen lekker vermaakt met een sportdag,
zwemmen in het meer, winkelen,
barbecue, kampvuur en vossenjacht.
En natuurlijk kan op kamp ook de
bonte avond niet ontbreken. Deze
avond stond geheel in het teken van
het wilde westen. Op de warmste
dag van de week konden de leerlingen en hun begeleiders weer terug
fietsen naar school, waar iedereen
heel erg vermoeid maar met heel
veel blije en enthousiaste verhalen
thuis kwam.

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

Leeg-nest-syndroom

Sportieve afscheidsmusical groep 8 De Zwaluw

Regio - Een powerschool, dat is basisschool De Zwaluw in Nes aan de
Amstel zeker, maar daar ging het
de leerlingen van groep 8 nu even
niet om. Hun eindmusical draaide
om de Powerschool, de sportschool
waar iedereen in de buurt natuurlijk heen wil. Maar helaas.... deze powerschool heeft al zijn kracht
verloren. Te weinig sporters, afgetrapte apparaten, een gebouw waar
van alles aan mankeert en de gemeente die op het punt staat de
vergunning in te trekken. De harde
kern wil de sportschool openhouden, maar hoe? Met brute kracht
of zit de kracht juist in de samenwerking van de groep? Het was een
sportieve eindmusical dit jaar met
een mooi moraal, die zeker van toepassing is op kleine maar gezellige
basisschool de Zwaluw. De hechte

groep 8 bestaat dit jaar uit 24 kinderen die nu echt afscheid van elkaar moeten nemen. Na afloop van
de musical werden de kinderen uitgezwaaid door de ouders terwijl ze
met veel kabaal afscheid namen van
Nes aan de Amstel en werden weggereden in stoere crossauto’s, stijlvolle oldtimers en cadillacs. Geheel
in stijl werd deze bijzondere dag afgesloten met een muzikale feestavond waar de kinderen door de leraren werden toegezongen en een
persoonlijk afscheidscadeau van
de ouderraad overhandigd kregen.
Het was een swingende avond met
een lach en af en toe een traan. Een
prachtig aandenken voor de schoolverlaters die met een warm gevoel kunnen terugkijken op de vele
mooie jaren met elkaar op de OBS
Zwaluw.

Cheque sponsorloop voor
Stichting Hulphond

Unieke ‘Iceman’ workshop
Uithoorn – Wakker je innerlijke
vuur aan en laat je immuumsysteem
beinvloeden! In deze 3 uur durende
workshop met Iceman Wim Hof, die
afgelopen zaterdag 4 juli in sportschool Amstelhof plaatsvond, werd
een groep deelnemers enorm gemotiveerd door ademhalingsoefening, krachtmeting en uiteindelijk
dé onderdompeling in een ijsbad.
Een ieder met zijn eigen motivatie:
de een omdat hij ziek is of mentaal

sterker wil worden, reuma, hartpatient, meer balance in lijf en geest
of pure nieuwsgierigheid. Het is
wetenschappelijk bewezen dat zijn
methode en het dagelijks gebruik
daarvan, je lijf sterker zal maken en
weerbaarder voor ziektes.
Door het onwijs warme weer was
de afsluiting in het ijswater een
hele challange, maar ook reuze verfrissend. Het was een hele
bijzondere ontmoeting en ervaring.

Mantelzorg en vakantie
Regio - Stel u bent mantelzorger en
u wilt er een paar dagen tussenuit of
u wilt wat langer op vakantie. Maar
u weet niet wie er dan bij u thuis bij
degene kan blijven voor wie u zorgt.
Misschien gaat u daarom niet, terwijl het best even fijn kan zijn om de
accu op te laden. Daar is een oplossing voor!
Handen in Huis
Mantelzorg & Meer werkt samen
met de organisatie Handen in Huis.
Deze richt zich op de 24-uurs vervanging van de vaste mantelzorgers van degenen die thuis blijven
en zorg nodig hebben, door de inzet van deskundige vrijwilligers. Zo
kan de mantelzorger met een gerust
hart op vakantie gaan. Het is ook
mogelijk om deze zorg in te zetten
als de vaste mantelzorger voor een

planbare opname naar het ziekenhuis moet.
De periode van de vervanging is minimaal twee nachten en maximaal
twee weken. Deze dienst wordt betaald vanuit de aanvullende ziektekostenverzekering van degene die
zorg krijgt. Alleen de reiskosten
van de vrijwilliger bij de kennismaking zijn voor rekening van de cliënt.
Mantelzorg & Meer verzorgt de intake bij u thuis voor Handen in Huis.
Interesse?
Wilt u graag meer weten over de
mogelijkheden en of het voor u iets
kan zijn dan kunt u contact opnemen met Mantelzorg & Meer. Voor
informatie en aanmelden kunt u
contact opnemen met Mantelzorg &
Meer, 020 333 53 53, via e-mail info@mantelzorgenmeer.nl.

Regio - Maandag 6 juli is op de obs
De Pijlstaartschool in Vinkeveen de
cheque overhandigd aan de heer
Pieter Blickman van de stichting
Hulphond. Afgelopen 24 juni hebben de kinderen in het Zwanenpark
een sponsorloop gelopen, waarmee
het immense bedrag van 6490,- is
opgehaald. Pieter Blickman was helemaal verrast, want tot nu toe heeft
hij in zijn loopbaan bij de stichting
Hulphond nog nooit meegemaakt
dat een school zoveel geld heeft
opgehaald. Voor de kinderen waren
er ook twee prijzen te winnen. Rosa
Jansen uit groep 7A had maar liefst
24 sponsors kunnen vinden en Cloë
Visser uit groep 2C had het hoog-

ste bedrag van 198,- opgehaald.
Beide meiden hebben voor zichzelf
een lekkere grote reep chocolade
gekregen en voor hun klasgenootjes een zak met spekkies. De sponsorloop was er niet geweest als Jara van Lambalgen en Nina Langendorff uit groep 8 zich hier niet voor
in hadden gezet.
Zij zijn verantwoordelijk geweest
voor de organisatie van dit evenement. Ook de gastlessen vanuit de
stichting zijn heel enthousiasmerend voor de kinderen geweest om
er met elkaar voor te zorgen dat de
stichting nu in staat is om zes nieuwe puppies te kopen en op te leiden als hulphond.

Deze zomer zal onze zoon het
ouderlijk nest verlaten, nadat
zijn zus hem twee jaar geleden
al voor is gegaan. Een leeg-nestsyndroom dreigt voor mij en mijn
vrouw, maar gelukkig wordt er
al driftig gewerkt aan een kleine aanbouw aan ons huis. Een
echtpaar huiszwaluwen heeft de
muur onder onze dakrand uitgekozen om hun aanleunwoning op aan te brengen. De afgelopen weken zijn zij daar driftig mee in de weer geweest. Al
snel bemerkte ik hun belangstelling voor onze gevel, maar
begreep niet goed waar ze mee
bezig waren. Veel vogels hebben
immers hun eerste nest al gehad en zijn al lang en breed bezig met hun tweede leg. Zwaluwen zijn sinds april in ons land
en ik verkeerde dus in de veronderstelling dat ook zij allang hun
gezinnetje compleet hadden. Ik
kon me daarom niet voorstellen dat ze nu pas bezig waren
met hun eigen nest. Vreemd was
ook dat op het ene moment de
beestjes af en aan vlogen en ze
daarna enige tijd niet te bekennen waren. Toch zag ik op onze gevel langzaam maar zeker
iets moois groeien. Deze noeste metselaars maken hun nest
door zo’n 2500 keer een klompje modder op onze muur aan te
brengen. Bij een droog voorjaar moet het bouwen soms uitgesteld worden bij gebrek aan
modder, misschien dat zoiets
dit jaar ook het geval was. Omdat het bouwsel aan de onderkant niet ondersteund wordt,

moet het dus zijn stevigheid van
zichzelf krijgen. Daarom wisselen de zwaluwen periodes van
hoge activiteit af met periodes
van diepe rust (of misschien zijn
ze dan juist druk met het creëren van de inhoud van het nest).
Als er een laag cementhoopjes
is aangebracht, wordt een pauze genomen zodat de boel kan
drogen en stevig kan worden.
Vandaar de periodes van diepe
rust rond het nest in aanbouw.
Ook wordt er in het cement gebruik gemaakt van gras of haar
om extra stevigheid te geven.
Soms kun je ook banden in het
nest zien, als ze op verschillende plekken hun bouwmateriaal
gewonnen hebben. Om te zorgen dat er geen breuken ontstaan tussen oude en nieuwe
lagen, brengen deze bouwvakkers de nieuwe laag aan door
hun snavel snel heen en weer te
bewegen zodat deze laag goed
aansluit op de oude. Uiteindelijk is er onder onze dakrand een
prachtig nestje gebouwd van alleen maar modder en een beetje gras, met een piepklein gleufje direct onder de dakrand waar
vader en moeder net doorheen
kunnen. Al is ons eigen nest dan
leeg aan het eind van de zomer, als ik op mijn zolderkamertje zit te werken weet ik dat het
aan de andere kant van de muur
weer bruist van leven. Over natuur dicht bij huis gesproken!
Sep Van de Voort,
IVN natuurgids

www.ivn.nl/afdeling/de-ronde-venen-uithoorn

www.ivn.nl/derondevenen&uithoorn

Bewoners Veenstaete
bedanken voor de traktatie
Regio – De bewoners van Veenstate uit Mijdrecht werden vorige week
blij verrast door visboer Smit van
winkelcentrum Adelhof, die de be-

woners verwende met een Hollandse nieuwe. Het werd door de bewoners van Veenstaete zeer op prijs
gesteld.

Nieuws van SeniorWeb
Regio - Dit najaar staat onze
dienstverlening in het teken van een
aantal veranderingen. De eerste betreft de komst van Windows versie
10. Alle PC’s, waarop Windows versie 7 of versie 8.1 is geïnstalleerd,
krijgen eind juli te maken met een
upgrade waarmee deze versies worden omgezet in Windows 10. Op dit
moment beraden wij ons in welke
vorm wij onze leden kunnen helpen met het binnenhalen en installeren van die upgrade. Voorlopig
wordt iedereen aangeraden alvast
te zorgen voor een backup van alle waardevolle bestanden. De tweede verandering betreft de inloop op
de maandag- en de woensdagmiddag, waar SeniorWeb in de bibliotheek in Mijdrecht tussen 14.00 en
16.00 uur daadwerkelijke hulp ver-

leent. Het gaat om de laatkomers.
Niet altijd zijn er dan nog voldoende helpers aanwezig. Wie niet voor
een dichte deur wil komen wordt
aangeraden tijdens de inloopuren
te bellen met 06 2066 6738. U krijgt
dan een nog aanwezige helper aan
de lijn om uw komst te melden. Onze cursussen dit najaar in Mijdrecht
en Uithoorn betreffen Windows 10
voor beginners, bestandsbeheer, fotoboek Albelli en Picasa. Onze twee
uur durende workshops omvatten
Internetbankieren, ITunes, printers,
tablets, dia’s scannen en Skype. De
exacte datums en uren komen later.
Voor algemene inlichtingen 0297282938 of 06 5345 4196. Kan ook
per email naar
seniorwebdrv@
gmail.com. Meer details staan op:
www.seniorwebderondevenen.nl
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Wederom
een succes!
Regio - Zondag 5 juli 2015
was er de 4e editie van De
Hoef Sportief. Hét sportieve evenement van de regio. Dit jaar was er weer
een uitbreiding op het
gebied van het hardlopen, een speciaal parcours
voor de jongste deelnemers was er een hardloopparcours van 1 kilometer. Maar voordat deze dag begon is er enorm
veel werk gedaan door de
organisatie. Eerst moet
er van alles worden geregeld voor een dergelijk evenement van start
kan. De organisatie gaat
op zoek naar vrijwilligers
zoals verkeersregellaars
om het verkeer in goede
banen te leiden. Er moeten vergunningen worden
aangevraagd om bijvoorbeeld de scheepvaart tegen te kunnen houden bij
het zwemmen. Sponsoren worden gezocht want
er zijn de nodige onkosten zoals het eten voor alle vrijwilligers. De elektronische tijdwaarneming
moet worden geregeld.
Materiaal moet worden
gereserveerd, zoals dranghekken of de grote partytent. Dus zonder al de
mensen ‘achter de schermen’ is het onmogelijk
een dergelijk evenement
te organiseren voor al de
sportieve
deelnemers.
Hulde aan de organisatie
en de vrijwilligers.
Wandelaars
De zondagochtend 7 uur
konden de wandelaars
van start voor hun wandeltocht, er waren verschillende afstanden om
uit te kiezen. Om 11 uur
startte het zwemmen en
dit was ook het startsein
voor de ’41 van de hoef’.
Dit kon individueel worden gedaan maar ook
in teamverband. Bij een
team gaat er 1 deelnemer 1 kilometer zwemmen, een andere teamgenoot fietst de 30 kilometer en nummer 3 van het
team neemt de 10 kilometer hardlopen voor z’n
rekening. Om 12 uur starten de wielrenners voor
hun 6 rondjes door de polder om zo hun 30 km te
fietsen. En om 14 uur viel
het startschot voor de 10
km
hardloopwedstrijd.
10 minuten later starten
de atleten voor de 5 km
hardlopen. En om 15:30
was er het nieuwe onderdeel voor de kinderen tussen 6-12 jr. 1 kilometer langs de Oostzijde.
Een 20-tal jeugdige atleten ging hier enthousiast
van start en werden aangemoedigd door het toegestroomde publiek.
Het weer
Het weer werkte ook
dit jaar weer goed mee,
even dreigde er een onweersbui bij de start van
het zwemmen maar deze
dreef gelukkig weg. Nadat alle sportieve activiteiten waren afgelopen
begon het helaas wat te
waaien en viel er wat regen maar het publiek en
de deelnemers konden
nog lekker nagenieten onder de grote Partytent op
het kerkplein bij een biertje en met Livemuziek van
de band. Voor alle sportieve evenementen waren er prijzen en bloemen
voor de nummers 1, 2 en
3 zowel voor dames, heren en de teams. De kinderen van de 1 kilometer
hardloop kregen een herinneringsmedaille.

Alle uitslAgen stAAn op de Website vAn de Hoef sportief of viA de Website:

http://nl.mylaps.com/evenementen/uitslagen/2015/jul/5/dehoef/index.html
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Bart Nederlands Kampioen BMX
Mijdrecht - De 14 jarige Bart van
Bemmelen uit Mijdrecht is afgelopen zondag in zijn klasse ‘Boys 14’
Nederlands kampioen BMX geworden. De manches werden verreden in Klazienaveen waar hij ook
op het erepodium werd gehuldigd.
Het is niet de eerste keer dat Bart in
de prijzen valt. Hij doet deze sport
al sinds zijn vijfde, negen jaar dus.
Intussen heeft hij al meer dan 300
prijzen gewonnen tijdens nationale
en internationale wedstrijden in het
buitenland. Vaak winnaar dus, maar
ook heel dikwijls nummer 2 waarbij hij dan minder dan een seconde
tekort kwam… Ter verduidelijking:
BMX is een extreme sport. De renners starten vanaf een startheuvel
om snelheid te krijgen. Het parcours
is kort en telt meestal drie bochten,
maar zigzaggend en met hoogteverschillen tot 5 meter. Daardoor worden er wel eens ‘sprongen’ gemaakt
door de renners. Er worden niet zelden snelheden bereikt van 80 km/
uur. Een dergelijk wedstrijdparcours
wordt door de renners binnen veertig seconden afgelegd. De sport
ontstond in de Verenigde Staten in
de jaren 60. Het heeft zijn roots in
de motorcross, BMX betekent dan
ook Bicycle Motocross (de X staat
voor cross). Sinds 2008 is BMX een
Olympische sport. BMX’ers rijden
op BMX-fietsen, deze hebben een
klein kader en een breed stuur. Ook
zijn de banden breed. Op zo’n fiets
rijdt Bart ook waarbij het vertelt dat
je daarop niet zit ook al is de fiets
uitgerust met een zadel, maar veel
meer staat. Bij thuiskomst afgelopen
weekend was de tuin versierd met
rood-wit-blauwe vlaggen en ballonnen. De ouders van Bart, Claudia
en Danny van Bemmelen zijn wat
trots op de prestaties van hun zoon
en leven volledig mee. Niet alleen
dat, want ze brengen hem ook geregeld naar de parcoursen waar hij
zijn sport bedrijft. Dat is niet alleen
in Nederland. “Soms draaien we wel
800 kilometer in de week en dat al
jaren lang maar we hebben het er
wel voor over,” aldus Claudia. Bart:
“Ik ben lid van UWTC in Uithoorn en
daar is ook wel een wedstrijdbaan.
Maar omdat ik met een team rijdt
wat overal naartoe gaat, kan je niet
alleen in Uithoorn bij de club rijden.
BMX rijdt je in verschillende klassen, vanaf Boys 7- min tot Elite Men,
dat is boven de 22 jaar, Je hebt ook
junior klassen,” legt Bart uit. “Zo’n
wedstrijd bestaat uit verschillende manches. Je moet proberen telkens bij de top vier te eindigen. Zo

niet dan val je af, Als je het allemaal
haalt ga je door tot uiteindelijke de
finale. Dan gaat het erom spannen
natuurlijk. Dan staan er acht in de finale en dat is één race waar de winnaar uit komt. Dit keer was ik dat
en ben Nederlands kampioen geworden.” Dat is overigens de vierde keer al dat hij dit is geworden en
drie keer nummer 2. Hij staat al vanaf Boys-8 tot Boys-14 zeven jaar op
het podium. Bart is nog scholier. Hij
zit op het Minkema College in Woerden. Het prettige is dat de school
volledig aan de beoefening van zijn
sport wil meewerken zolang de studieresultaten goed blijven. Behalve
aan het Nederlands kampioenschap
neemt Bart deze maand ook nog
deel aan het EK en het WK. Aanstaande zaterdag neemt hij deel aan
het EK in Erp (NB) en een week later gaat hij voor het WK naar België. Dat speelt zich allemaal in één
maand af. Bart traint op woensdag
ook vaak op een baan in Papendal
bij Arnhem. Zijn grootste wens is
ooit zover te komen da hij aan de
Olympische Spelen kan deelnemen.
Dat is mogelijk want BMX is ook
een Olympische sport. Volgens Bart
zijn de grootste fans niet alleen zijn
ouders, maar ook zijn opa’s Bart en
Joop. Bart rijdt in een team, waarbij
de teamleden wel moeten proberen
het zelf zover mogelijk te schoppen.
Ze worden als team gesponsord,
maar nog niet zo dat er geld wordt
verdiend aan de sport. Dat kan later nog gebeuren als Bart zijn talenten verder ontplooit. Dan wordt hij
waarschijnlijk ook intern op Papendal gehuisvest waarbij behalve een
voortgezette opleiding alle dagen
sporten zijn deel zal zijn. Diep in zijn
hart kijkt hij daar nu al naar uit. Het
is nu echter nog even wachten op
het EK en WK de komende weken.

Klaverjassen de Merel
Regio - Op vrijdag 10 juli 2015 is er
in Cafè de Merel Arkenpark MUR 2
kraak-klaverjassen. Het kraken start
om 20.00 uur, zowel dames als heren welkom. Aanwezig zijn graag
om 19.45 uur voor de inschrijving.
Er zullen vier ronden van zestien giffies gespeeld worden en dan worden de punten bij elkaar opgeteld
en is winnaar of winnares bekend.

lopen competitie is geworden: Greet
Koot met een totaal van 117485
punten in 18 wedstrijden. Tweede
is geworden: Cees Lof met 114312
punten ook in 18 wedstrijden. Als
derde is geeindigd: Martien de Kuijer met 114234 punten in 18 wedstrijden. De marsenprijs is gewonnen door: Annelis van Scheppingen
met 38 marsen.

De uitslag van de laatst
gespeelde prijs-klaverjasavond:
1 Greet Koot
7387 punten
2 Frans v.d. Berg
7343 punten
3 A.v. Scheppingen
7294 punten
4 Frans Bierstekers
6545 punten
5 Sonja v.d. Waa
6539 punten

Er is nog een maal kaarten op 10
juli. Let op: kraken en daarna houden we even vakantie en starten we
weer in september met de nieuwe
competitie.

De poedelprijs was deze avond voor
Leen van Bemmelen met 5169 punten. De totaalwinnaar van de afge-

De aanwezige spelers en speelsters
bedankten onder luid applaus William Mayenburg voor het verzorgen
van het klaverjassen en de prijzen
van het afgelopen seizoen.

Thamen wint ook de
laatste wedstrijd
Regio - Op zondag 5 juli stond de
uitwedstrijd tegen Double Stars Heiloo op het programma. Thamen is
de laatste weken goed op dreef en
het was belangrijk de winst zo net
voor de zomerstop te pakken. Bruce Verweij bereikt in de eerste slagbeurt meteen het eerste honk na
een vier wijd en steelt het tweede honk tijdens de slagbeurt van
Patrick Schuchard, die zelf op een
hit het eerste honk kan bereiken
en Bruce kan daarop scoren. Maikel Benner slaat een honkslag en
daarop scoort ook Patrick, 0-2. De
eerste drie slagmensen van Double
Stars gaan uit en het is dus weer
wisselen. In de tweede inning is het
weer Bruce die weet te scoren nadat hij via een stootslag het eerste honk had weten te bereiken, hij
scoort op de tweehonklag van Maikel, 0-3. Double Stars krijgt weinig
kansen op het werpen van Maikel.
In de vierde inning komt Patrick via
een geraakt werper op het eerste
honk, Thomas Spijker krijgt vier wijd
en beide bereiken de thuisplaat op
de honkslag van Maikel. Mike van
Rekum slaat ook nog een honkslag
echter Thamen weet daar niet meer
op te scoren, 0-5. In de vijde inning
loopt Thamen verder uit, Jelle Voge-

laar scoort nadat hij via vier wijd op
de honken was gekomen op de opofferingsslag van Menno Schouten,
0-6. Inmiddels kwamen de donkere
wolken dichterbij en had het publiek
het erg koud langs de lijn. Echter
na 5 volledige innings zou de wedstrijd geldig zijn, het bleef echter bij
een paar druppels regen. In de zevende inning weet Double Stars iets
terug te doen, na twee keer vier wijd
en twee honkslagen was de stand
opeens weer 3-6. In de eerste helft
van de negende inning zijn er honkslagen van Menno (die scoort op
een wilde worp) en Floris Bolk, krijgt
Bruce vier wijd en slaat Patrick een
honkslag waarna alle honken vol
staan. Floris sneuvelt op de thuisplaat op de slagbeurt van Thomas,
Maikel krijgt vier wijd waar Bruce op
kan scoren en op de geraakt werper
van Mike kan Patrick scoren. Rick
Groen slaat nog een line drive langs
het derde honk waarop Thomas en
Maikel binnenkomen. En bij een
nieuw regenbuitje is de stand opeens 3-11. De Thamen verdediging
maakt korte metten in de negende
inning met Double Stars en na drie
slagmensen is het einde wedstrijd.
Thamen gaat de zomerstop in op de
eerste plaats in de 2e klasse A.

Kinderloop bij Polderloop
steeds meer in trek

Workshop schaken voor
beginners
Regio - In de Zomervakantie organiseert de bibliotheek in alle vestigingen een workshop schaken voor
beginners. Onder leiding van niemand minder dan Frank Erwich,
meervoudig Nederlands Kampioen
schaken, leren kinderen in de leeftijd van 7 t/tm 12 jaar alles over deze meesterlijke sport.
Mag je de koning slaan?
Wat is schaakmat?
Is achteruitslaan toegestaan?
In teams van twee gaan de kinderen
aan de slag met (schaak)opdrachten en natuurlijk met het spel zelf.
Erwich loopt inmiddels zo’n twin-

tig jaar mee in de schaakwereld en
weet precies wat er nodig is om het
spel van de kinderen te ontwikkelen. Na deze workshop weten ze genoeg om zelf een spelletje schaak te
kunnen spelen!
De workshop wordt op dinsdag 14
juni in de bibliotheek Uithoorn gegeven. De kosten voor deze anderhalf uur durende workshop bedragen 5,- euro voor bibliotheekpashouders en 7,50 voor niet-pashouders. Meer informatie over de tijden en voor het bestellen van kaartjes vindt u op de website van de Bibliotheek Amstelland www.debibliotheekamstelland.nl

Regio - Het feestcomite en atletiekklub AKU zien tot hun genoegen steeds meer kinderen aan de
start verschijnen bij de kinderloop
tijdens de Kooyman polderloop. Dit
jaar wordt de polderloop op donderdag 30 juli gehouden.
Tot 3 jaar geleden deden gemiddeld
100 kinderen mee aan dit onderdeel
van de polderloop, de laatste 2 jaar
zijn dat er 175 geworden. Goed om
te zien dat zoveel kinderen enthousiast zijn om de afstand van 1 kilometer door een mooi stukje de Kwakel te lopen, daarbij natuurlijk aangemoedigd En wat is er nog mooier
om aan de finish een mooie medaille om je nek te krijgen en als extra
beloning een lekker ijsje.
De start van de 1 kilometer is 19.00u.
en er kan al worden ingeschreven
vanaf 18.00u. Voor de organisatie is
het geen enkel probleem als meer
dan 200 kinderen zich aanmelden
om mee te doen, het is dan wel belangrijk dat iedereen op tijd komt

om in te schrijven. De 4 kilometer
start om 19.15u. en de 10 kilometer
om 20.00u.
Open dag AKU op 29 augustus
Bij atletiekclub AKU kun je niet alleen harder en beter leren hardlopen, maar de vereniging biedt ook
de mogelijkheid om alle onderdelen van de atletieksport te beoefenen, zoals hoogspringen, verspringen, kogelstoten, hordenlopen en
speerwerpen.
Vanaf 6 jaar kun je je al aanmelden
bij de club en kun je op een speelse manier ervaren hoe leuk en gevarieerd atletiek is. De eerste vier
weken kun je kosteloos komen trainen en daarna kun je beslissen of je
definitief lid wordt, tegen een hele
aantrekkelijke contributie.
Kom eens kijken op de open dag bij
AKU op zaterdag 29 augustus.
Voor meer informatie kun je kijken
op de website van AKU www.akuuithoorn.com

UWTC-ers Nederlands
kampioen BMX
Regio - Afgelopen weekend stond
bij de BMX-ers geheel in het teken
van het NK in Klazinaveen. Zaterdag
was er eerst nog voor de allerkleinsten van 2-5 jaar de zogenaamde
“strider”racing, dat is zo snel mogelijk met een loopfiets over het laatste
gedeelte van de BMX Baan. Het was
een hele officiële wedstrijd, want er
waren in totaal 75 kinderen die hier
aan meededen en de vaste omroepers van de BMX Gerco van Leeuwen en Olaf vd Wijngaard maakten
er voor de kleintjes een waar feest
van! Ook Uwtc-er Gino Soede deed
mee bij de klasse 5 jaar en hij deed
dat super goed, hij wist in de finale
de derde plaats te behalen dus 3e
van Nederland op zijn loopfiets en
een gigantische beker rijker, hij was
super trots!
Halve finale
Zondag, de dag van de waarheid
voor de BMX-ers die zich wisten te
plaatsen voor het NK.
De rijders stonden al vol spanning
te wachten in het parc ferme. Op de
cruiser deed Kevin Boomkens goede zaken in de klasse 13-16 jaar
door 3,2,2 te eindigen gelijk een finaleplaats voor hem! Bij de cruisers
17-34 reed Roberto Blom elke manche een beetje beter 4,3,2, hij kon
zo doorstromen naar de halve finale.
Bij de boys 12 jaar rijdt Brian Boomkens en elke wedstrijd zie je Brian
beter worden en dat was nu ook
duidelijk te zien 2,3,1 in de manches
ook een halve finale voor hem. Voor
Izar van Vliet Garcia ging de eerste
manche als een trein mooi 2e maar
in de tweede manche ging het helemaal mis en viel hij. Nu moest hij
in de laatste manche alles op alles
zetten om toch de halve finale te
kunnen halen. Hij deed dat gelukkig ook, hij reed zeer sterk naar de
tweede plaats.
Het viel voor de rijders ook niet mee
door de wisselende weersomstandigheden, veel zon maar ook regen
maakte de baan op sommige stukken extra glad waardoor vele valpartijen.
Boys 14: 3 UWTC-ers die zich wisten
te plaatsen voor de halve finale; Bart
van Bemmelen zeer overtuigend 3x1
in zijn manches.

Geplaatst
Maarten v.d. Mast en Kevin Boomkens moesten in de manches ook
nog tegen elkaar strijden maar zij
wisten zich gelukkig allebei te plaatsen. Joey Nap bij de boys 15 kwam
ook zeer sterk zijn manches door
1,2,1. Pim de Jong sportklasse 1724 zag je in de manches ook alleen
maar vooraan dat belooft wat voor
de halve finale! Na een korte pauze kon er om 14.15 uur begonnen
worden met de halve finales. Brian
Boomkens (12) reed mooi naar de
4e plaats een finaleplek voor hem!
Izar (13) moest in de eerste bocht
volledig in de remmen en kon zo er
niet meer bij komen een 7e plaats
voor hem. Bart (14) reed zeer soepel
naar plaats 1 voor de andere twee
Maarten 7e en Kevin 5e was de halve finale helaas het eindpunt. Joey
(15) reed in zijn halve finale super
sterk naar plek 1!! Pim (17-24) reed
naar de tweede plaats en hupsakee
naar de finale! Roberto Blom werd
in zijn halve helaas 6e.
De spanning begon al flink op te
lopen, wie o wie wordt er Nederlands Kampioen? Om 15.15 uur
werd er begonnen met de grote finales. Eerst de beurt aan Kevin
Boomkens op zijn cruiser in de klasse 13-16 jaar. Hij werd zeer knap 4e
in de finale. Brian Boomkens (12)
reed in zijn finale mooi naar de 3e
plaats, super gedaan! Bart van Bemmelen (14) de hele dag al ijzersterk
lag in de finale op de 3e plaats. Op
het rechte stuk voor de laatste bocht
viel Pieter van Lankveld en Bart kon
dit mooi ontwijken en lag nu op plek
2. In de laatste bocht stuurde hij
mooi binnendoor bij Tom Verkaart
en lag nu op de 1ste plaats. Deze
gaf hij niet meer uit handen en werd
zeer overtuigend Nederlands kampioen! Joey (15) werd heel knap 6e
in zijn finale. Nog één kans voor een
UWTC-er om Nederlands kampioen
te worden; Pim de Jong in de sportklasse 17-24 deed wat van hem gevraagd werd en reed op volle kracht
naar de 1ste plaats en werd ook Nederlands kampioen echt een top
prestatie! Echt uitrusten is er niet
bij voor de rijders want aankomend
weekend kunnen de rijders weer
aan de bak bij het EK in Erp.

TC Qui Vive start samenwerking met Maas Autogroep
Regio – TC Qui Vive start een samenwerking met Maas.
Met vestigingen in Uithoorn, Nieuwkoop en Alphen aan de Rijn is Maas

Autogroep een bekende regionale dealer. TC Qui Vive is blij met de
samenwerking en zal met genoegen
de naam van Maas Autogroep uitdragen op de vereniging.

Zomerbridge trotseert
hittegolf
Regio - In de koele oase van Dans
& Party Centrum Colijn was het
goed toeven tijdens de vijfde avond
zomerbridge van Bridgeclub De
Legmeer. Ruim dertig paren bonden met elkaar de strijd aan en konden zo prima bij de les blijven mede
door de uitstekende catering die inclusief was. In de A- lijn voerden Ger
Quelle & Gijs de Ruiter weer de boven toon met 60,71% als beste resultaat van alle aanwezigen. Maar..
Ruud Lesmeister & Cora de Vroom
komen steeds dichterbij, nu tweede
met 59,23%. Joke van Koert & Ineke van der Lee tekenden voor plek
drie met 58,57% gevolgd door Ben
ten Brink & Jan Bronkhorst die op
56,07% uitkwamen. Reina Slijkoord
& Margot Zuidema sloten de top
vijf af met 54,46%. In de B- lijn was
de hoogste eer en dus de wijn voor
Marijke Kribbe & Margriet Kemperman die 59,38% scoorden. Ook Anton Berkelaar & Wil van der Meer

liepen weer binnen, nu als tweede
met 56,60%, ze hebben kennelijk de
smaak te pakken. Ada van Maarseveen kon eindelijk eens met nieuwe
bridgepartner Rob Bakker “voor de
kramen langs”. Ze kwamen als derde keurig op 56,25% uit en maar nu
hopen dat een en ander beklijft. Atie
de Jong & Ria Verkerk deden een
geslaagde poging om het eens samen te doen hetgeen resulteerde in
een vierde plek met 54,51%. Jannie
Aarsman & Joke de Wit sloten met
53,82% het beste deel van deze lijn
af. Hitte of kou het zomerbridge bij
Colijn aan de Industrieweg 20 te Uithoorn past zich naadloos aan. Niets
belet u daarom om ook eens te ervaren hoe leuk dit is. Dat kan elke
woensdagavond vanaf 19.45 uur tot
eind augustus. Inschrijven bij voorkeur per e- mail: gerdaschavemaker@live.nl of tussen 19.15 en 19.30
uur in de zaal. De kosten bedragen
6 euro per paar “all inclusive”.

Legmeervogels vragen
A en krijgen B
Regio - Voorafgaande aan de nieuwe indelingen van de KNVB District West 1 heeft Legmeervogels de
KNVB duidelijk gemaakt dat men
voor het seizoen 2015 – 2016 ingedeeld wil worden in de 2e klasse A.
Deze 2e klasse A is volgens trainer
Jack Honsbeek beter geschikt voor
het voetbal dat ze speelt t.o.v. het
knokvoetbal in de 2e klasse B. Helaas is de KNVB voorbij gegaan aan
het verzoek van Legmeervogels en

is het net als afgelopen seizoen ingedeeld in de 2e klasse B. In deze
2e klasse B zijn naast Legmeervogels verder ingedeeld:
Abcoude, DCG (Amsterdam), Elinkwijk (Utrecht), Hoofddorp, Houten,
Kampong (Utrecht), NVC (Naarden), Pancratius (Badhoevedorp),
SCH’44 (Haarlem), VVA/Spartaan
(Amsterdam), Weesp, Zilvermeeuwen (Zaandam) en ZSGOWMS
(Amsterdam).

20 Nieuwe Meerbode

• 8 juli 2015

Lars Boom de dwarsboom in het Tourhome
Regio - De stembus was vrijdagavond al bijna gevuld met voorspellingen van de tijdrit, toen er berichten in het Tourhome circuleerden
dat Lars Boom niet mee zou doen.
In allerijl werden er herstellappen in
de bus gedaan, Boom eruit en een
andere renner erin. Zou de volgende dag Boom toch nog aan de start

verschijnen? Zaterdag ging een delegatie van het tourspel dit persoonlijk controleren. Met een bus vertrokken zo een veertig renners naar
Utrecht, zij zouden daar een geweldige dag beleven.
Zij waren vroeg genoeg om mooie
plaatsjes te bemachtigen. Een
groepje onder de bomen, een an-

der groepje op een mooi terras, en
er was een groep die het hele parkoers rondliep. Persoonlijk kwamen
de renners van de Tour de France
langsfietsen om hun idolen van
het Kwakelse tourspel te feliciteren met hun jubileum. Indrukwekkend was het aanzwellende geluid
van de mensenmassa als een Ne-

derlandse renner passeerde. Ook
Boom kwam voorbij, maar net niet
snel genoeg om bij de eerste tien te
eindigen, een verademing voor enkele renners van het tourspel. De
voorzitter van dit 60 jarige spel, Peter Maijenburg, werd ook officieel
bij het Grand Depart ontvangen, of
was dat Willem Alexander? Met een
mooie ervaring rijker werd de terugreis naar het Tourhome aanvaard. In
de bus werden de gescoorde punten geteld en nieuwe lappen in elkaar gezet.
Er werd een nieuwe boom opgezet,
misschien meer kans met Neeltje
Jans. Voorlopig ziet het er naar uit
de Bas Plasmeijer en Jeroen Meijer
de eerste gele trui gaan betwisten.
Zij scoorden maarliefst negen punten met de verrassende uitslag van
de tijdrit. Jeroen probeert een trend
te zetten door vegetarisch te koersen, mocht dit aanslaan dan blijft de
catering van het Tourhome, Gerda
Voorn, wellicht met heel wat bitterballen zitten. De officiële stand in
het Tourhome kan nog even op zich
laten wachten, Mira, die de uitslagen nakijkt, worstelt nog wel even
met de herstellappen.

Jeugdtenniskampioenen van Uithoorn
Regio - Voor het eerst in de geschiedenis hebben Tennisclub Uithoorn en Tennisclub Qui Vive gezamenlijk de jeugdkampioenschappen
georganiseerd, en dit tot volle tevredenheid van de clubs en de deelnemers. De clubs hebben voor deze
nieuwe aanpak gekozen om ervoor
te zorgen dat er een groter aantal
deelnemers is waardoor er meer gelijkwaardige wedstrijden zijn.
En er is gebleken dat dit het ook
heeft opgeleverd, want het aantal
deelnemers was groot en wat een
spannende wedstrijden zijn er gespeeld! Het toernooi is feestelijk afgesloten met een barbecue en natuurlijk de prijsuitreiking, met dank
aan de sponsoren Stolwijk, Careca
verhuur, Intersport Duo, Zijdelfleur
en Albert Heijn Jos van den Berg.
We feliciteren de kampioenen van
Uithoorn:
Rood Kids Event:
Aiden Versteeg
Oranje Kids Event:
Imme de Hertog
JE 10 t/m 12:

Nicolai Hooiveld
JE 11 t/m 14:
Benjamin Diderich
JE 11 t/m 17:
Sebas Mooij
ME 11 t/m 14:

Luna Asmelash
ME 11 t/m 17:
Daphne de Falco
JD 10 t/m 12:
van Heemsbergen en
Derk Streefkerk

als politiek, een kwestie is van de
juiste positie innemen en veel uithoudingsvermogen tonen, werd onderstreept door de uitreiking van de
prijzen door maar liefst twee wethouders, te weten Erika Spil en Anco Goldhoorn. Zij kweten zich met
verve van hun belangrijke taak. De
prijzen gingen naar Isabel Warmenhoven (meisjes), Rick Leever (jongens), Monique Reijmers (dames)
en Duco Golhof (heren). Een mooie
wedstrijd.

zich niet weten droog te houden.
Na het poldersporten zijn ze terug
naar de club gegaan en hebben
daar onder leiding van Hans Berk
genoten van een heerlijke barbeque, patatjes en stokbrood met
kruidenboter. Uiteraard hebben ze
ook nog getennist en zijn de kinderen om 21.30 uur allemaal weer
opgehaald.

JD 11 t/m 14:
Tijn Boekraad en
Tomas van der Made
JD 11 t/m 17:
Lars Verheul en Sebas Mooij

Ondanks hitte, toch heel
gezellig op Mijdrechtse markt
nog heel goed te vinden. Met live
muziek kwam de sfeer er nog meer
in. De Mijdrechtse kooplieden blijven hun best doen om het hun klanten naar het zin te maken en dat
lukte vorige week zeker.

SAS’70 jubileumtoernooi
Regio - Volleybalvereniging SAS’70
Uithoorn bestaat dit jaar 45 jaar en
dat gaat ze vieren met een groot volleybaltoernooi. Op zaterdag 29 augustus zal op het gras bij Sporthal de Scheg voor zowel jeugd-, recreatieve- als competitieve spelers
een grastoernooi worden georgani-

Fantastisch Mix Jeugd
Toernooi HSV’69
den werden telkens vrij evenwichtig gespeeld en de spanning was er
tot aan het einde. De meidenhandbalsters deden als echte voetballers mee en stonden hun mannetje.
Al met al was het een super gezellig sportief toernooi, maar dit kwam
dan natuurlijk ook door de voortreffelijke fluitende scheidsrechters. De
dank gaat naar alle vrijwilligers die
het toernooi mogelijk hebben gemaakt. Alles was tot in de puntjes
geregeld en is zeer zeker voor herhaling vatbaar. Na afloop werd iedereen nog getrakteerd op een leuke HSV’69 gadget.
Als afsluiter was er de jaarlijkse
HSV’69 leden-barbecue. Alle leden
en sponsors genoten van het heerlijke vlees en de verkoelende drankjes. Al met al een mooi afsluiter van
een mooi seizoen. Tot volgend jaar.

Regio - Op zondag 28 juni 2015
opende Let’s Dance Amstelhof haar
deuren voor twee voorstellingen van
haar jaarlijkse eindshow. Binnen 2
jaar is de dansschool, met ruim 200
dansertjes uitgegroeid tot een begrip in de regio Uithoorn en omstreken. Wekelijks volgen jongens en
meiden les onder toeziend oog van
de toegewijde docenten Kim, Anouk
en stagiair Isabella. De lessen variëren van kikkergym, peuterdans,
jazzballet, jazzdance tot streetdance. Ook dit jaar sloot Let’s Dance
Amstelhof het jaar af met een spetterende eindshow. Vanwege de zeer
grote belangstelling vond de show
dit jaar plaats in een grote zaal bij
Amstelhof Sport & Health Club met
fraai podium en theaterverlichting.
Beiden voorstellingen waren snel
uitverkocht met meer dan 300 toeschouwers per uitvoering.
De spanning was om te snijden op
het podium, maar ook in de coulissen. Voor de eindshow hadden al-

le groepen namelijk twee dansen
ingestudeerd. Bij de spectaculaire
opening kwamen de dansers (in de
leeftijd van 1,5 t/m 12 jaar) op het
podium om een eerbetoon te brengen aan de King of Pop, Michael
Jackson. Gevolgd door 20 acts, uitgevoerd door verschillende dansgroepjes. Op prachtige klassieke of
opzwepende uptempo muziek werd
er op geweldige wijze gedanst. Ontroerend bij de allerkleinsten tot uiterst cool bij de groteren. Ook achter het podium was het flink zweten. De hulp-ouder-organisatie was
keihard en uiterst gedreven aan het
werk om alle dansers op tijd juist
aangekleed, voorzien van de mooiste kapsels en verder toebehoren
op het podium te krijgen. Ruim 40
hulpouders hebben er voor gezorgd
dat alles vlekkeloos verliep.
Al met al werd het een enerverende
zondag die door de deelnemers en
toeschouwers niet snel vergeten zal
worden. Op naar volgend jaar!

Dodaarscup!

Regio - Ondanks dat het wel erg
heet was vorige week donderdagmiddag op de Mijdrechtse markt.
Ondanks dat wegens die hitte, niet
alle marktkramen gevuld waren,
wisten de vaste klanten de markt

Regio - Eind juni was bij HSV’69
de afsluiting van het seizoen. Voor
de 2de keer werd het interne mixvoetbaltoernooi met de handbalen voetbaljeugd georganiseerd. Dit
keer kon gebruik worden gemaakt
van de nieuwe kunstgrasvelden en
hadden de weergoden geen invloed.
De toernooi-leiding had teams samengesteld van F- tot en met Bspelers en het was tevens nog een
mix van handbalsters en voetballers.
Het ratatouille van spelers bracht de
gezelligheid. Het weer liet het in eerste instantie afweten maar op moment van de aftrap werd het droog
en ging vervolgens de zon schijnen.
De fanatieke teams streden als of
er eeuwige roem viel te verdienen.
Deze gezonde rivaliteit was ook terug te zien bij de gelegenheidsleiders van de teams. De wedstrij-

De Ronde Venen - Afgelopen zaterdag 20 juni, heeft de jaarlijkse
jeugddag plaatsgevonden bij tennisvereniging De Ronde Vener .
Dit jaar stond naast tennissen ook
poldersporten op het programma. Met 40 kinderen zijn we naar
de Boerinn in Kamerik geweest. De
kinderen hebben zich daar enorm
vermaakt en de meeste hebben

Spetterende eindshow van
Let’s Dance Amstelhof

Kampioenschappen
Spijkerbroek Hangen
Regio - Zaterdag 4 juli was de topdag voor het Open Vinkeveense
Kampioenschap Spijkerbroek Hangen 2015 bij Watersportcentrum
Proosdij. Snoeiheet weer en lekker
druk op het park, dus de wedstrijd
eindigen met een verkoelende plons
in het heldere water van de Vinkeveense plas een dat was zeker geen
straf. Meisjes en jongens onder de
14 jaar en dames en heren boven
die leeftijd streden om de fraaie bekers. Dat spijkerbroek hangen, net

Jeugddag bij
TV De Ronde Vener

seerd. Er wordt 4 tegen 4 gespeeld
in verschillende categorieën. De
dag wordt afgesloten met een warme bbq en een koud biertje tijdens
het SAS45 jaar feest. Ook zin om
een dagje lekker te ballen? Iedereen
is welkom en kan een team opgeven
via www.sas45jaar.nl

Regio - Op het mooie golfpark Veldzijde in Wilnis is afgelopen weekeinde om de Dodaarscup gespeeld.
Golfers uit de Dodaarslaan in Vinkeveen spelen al meer dan 20 jaar om
deze bijzondere trofee. Het hele jaar
zijn alle buren in training voor deze
dag. Dit jaar ging de ‘Dodaars’ naar

Phil Rich die een prachtige ronde neerzette. De tweede prijs ging
dit jaar weer naar Erwin Kasius en
plaats nummer 3 was voor Dirk Stibbe. In 2016 zal Phil de wedstrijd organiseren en de aansluitende aangeklede (hapje/drankje) prijsuitreiking in de Dodaarslaan.
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• Nieuwe Meerbode

een geslaagd
jubileumfeest van
de kwikstaart

Regio - Na ruim een half jaar voorbereidingen door de lustrumcommisie
was het donderdag 2 juli eindelijk zover om een druk, maar leerzaam
schooljaar af te sluiten met een jubileumfeest. Ruim 40 jaar Kwiktaart.
Dat is natuurlijk een feestje waard. De lustrumcommissie had voor deze mijlpaal voor de kinderen dan ook een circusdag in petto.
’s Morgens om 7 uur stonden tien hulpouders paraat om op het grote evenementen terrein in de Legmeer West te helpen bij de opbouw van een majestueuze circustent. Na 2 uur stond een prachtige, roodwit gestreepte tent
te pronken in de opkomende zon. Ondertussen was Circus Tadaa ook gearriveerd. Zij hadden deze dag de regie in handen en dat is voor een school
die altijd graag zelf de touwtjes in handen wil houden, even omschakelen.
Ruim 550 kinderen, honderd hulpouders, inclusief oud-leerlingen en leerkrachten waren afhankelijk van een uit vijf mensen tellende crew van Circus Tadaa. Voorafgaand aan deze dag was er ’s avonds 1 juli een instructieavond van twee uur voor alle vrijwilligers. Tien verschillende circustechnieken werden getoond en in de pauze kon iedereen kennis maken met bijv.
ballopen, acrobatiek, koorddansen, jongleren, eenwielfietsen, diabolo etc.
Na deze oefenpartij werden er ouders/leerkrachten/oud-leerlingen verza-

meld, die de volgende dag de begeleiding hadden bij een circusonderdeel. De overige aanwezigen werden door de lustrumcommissie verdeeld
om groepjes van ongeveer twaalf kinderen op de feestdag te begeleiden.
Speech
Het jubileumfeest werd 2 juli geopend met een speech door Boudewijn,
de directeur van de school. Hij blikte o.a. terug op de tijd toen de school
nog gevestigd was op het Legmeerplein en dat de grond waarop de huidige school nu staat, vroeger een uienveld was. In het Atrium van de school
werd door alle Kwikstaartkinderen het lied ‘Feest’ gezongen. Om nog meer
invulling te geven aan deze feestvreugde werd het zingen afgesloten met
een flink aantal confettikanonnen. Bij terugkeer in de klas werden de kinderen getrakteerd op gebak van bakker Versteeg. Een ouder van school,
Mark Hoetmer, sponsorde daarbij de verfrissing. Tussen 10.00 en 12.00 uur
was het tijd voor de kinderen om de circuscircuits af te lopen, waarbij ze
zich een aantal circuskunsten konden eigen maken. Het was een lust voor
het oog hoe er, ondanks de hitte, toch nog zo fanatiek door alle kinderen
werd geoefend. Na de lunch was het tijd voor de kinderen om zich voor te
bereiden op de voorstelling. Ze werden verkleed en geschminkt.

Circustent
Daarna gingen alle kinderen terug naar de circustent voor hun optreden. Alle ouders waren uitgenodigd om vanaf 14.00 uur naar de circusvoorstelling te kijken. Belangstellenden kunnen via de website van de
school: www.dekwikstaart.nl kijken naar een filmpje van dit jubileumfeest.
Om 15.00 uur was het feest afgelopen en liepen alle kinderen terug naar
school. Op het schoolplein werd iedereen muzikaal onthaald door de KNA.
Een gezellige band die altijd weer blij is met nieuwe leden. Deze feestelijke dag werd voor alle kinderen en vrijwilligers afgesloten met een heerlijk ijsje, gesponsord door Cafetaria Eethuis Family Uithoorn. Ook kregen
de leerlingen nog een jubileum-vakantieboekje mee. De Kwikstaart kan
terugkijken op een fantastische dag, die alleen gerealiseerd kan worden
m.b.v. enthousiaste hulpouders, oud-leerlingen en leerkrachten. Circus
Tadaa slaagde er glansrijk in om hun grote verantwoordelijkheidsgevoel
ruimschoots waar te maken. Dit verhaal wordt afgesloten met stukje tekst
uit een dankbare email die de lustrumcommissie had ontvangen.
‘Wat was dit een superleuke dag. En al die trotse kleintjes, die op een
koord konden lopen, een bordje lieten draaien en nog veel meer succeservaringen hadden. Bedankt, want het was toch allemaal nog heel veel werk’.
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