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Samen
inbrekers
aanhouden

Uithoorn - Politie en bewoners
van Uithoorn gaan dinsdag 19
juli inbrekers aanhouden. Deze
week wil de politie met de bewoners van Uithoorn de handen ineen slaan om één of meer
inbreker(s) aan te houden. Dit
gaat gebeuren in een Burgernet heterdaadoefening waarbij
politie en bewoners in een verdachte situatie samen gaan werken. De politie oefent regelmatig werksituaties, maar nu worden voor ook de bewoners actief gevraagd om mee te doen.
1-1-2-Meldingen van bewoners bij verdachte situaties zijn
een heel belangrijk ingrediënt in
de strijd tegen woninginbraken.
Ondanks dat de politie extra inzet pleegt op tijden en plaatsen waar veel ingebroken wordt,
kan zij niet op elk moment tegelijk zijn. Door meldingen van bewoners kunnen agenten snel de
juiste kant op gaan en dus inbraken voorkomen of inbrekers op
heterdaad aanhouden. Via Burgernet, de politie en de gemeente Uithoorn, wordt de actie aangekondigd. Bewoners van Uithoorn wordt gevraagd op dinsdag 19 juli 2016 extra alert te zijn
op verdachte situaties en 1-1-2
te bellen als zij iemand zien die
zich verdacht gedraagt. Om via
Burgernet mee te kunnen doen,
kan iedereen zich vooraf gratis
aanmelden voor Burgernet via
www.burgernet.nl. of de Burgernet App downloaden. Inmiddels
hebben ruim 2400 bewoners en
werknemers in Uithoorn zich
aangemeld voor Burgernet.

JAAR
Gefeliciteerd Thijs en
tot de 18e

Nico, Ali, Kees Jan, Simone, Isabella,
Jan Willem, Anneke en Nel

Ernst Schreurs: “Vinkeveense
Plassen ondieper maken”
Vinkeveen - Vorige week donderdag behandelde de gemeenteraad
een voorstel over uittreding van de
gemeente Amsterdam uit het recreatieschap Vinkeveens Plassen.
Dit betekent dat Amsterdam nog 7
jaar meebetaalt aan het onderhoud
van de eilanden en legakkers in de
plassen. Daarna draait de gemeente, (vooralsnog) samen met de provincie, zelf voor de kosten op. Door
de enorme diepte van de plassen
zullen de beschoeiingen van de eilanden tot in lengte van dagen moeten worden onderhouden en vernieuwd. Ernst Schreurs, fractievoorzitter PvdA-GroenLinks-LokaalSociaal, heeft tijdens de eerdere be-

handeling van dit onderwerp voorgesteld om onderzoek te doen naar
de mogelijkheid om de Vinkeveense
Plassen veel ondieper te maken om
zo een definitieve en duurzame oplossing voor het probleem van verzakking van de eilanden en legakkers te realiseren. Hij deed hiertoe
tijdens de raad opnieuw een oproep
aan het college. Hij gaf aan dat het
niet vanzelfsprekend is dat er een
afdoende oplossing is, maar dat het
de moeite waard is die goed te onderzoeken. Het gaan tenslotte om
het behoud van onze plassen.
Bij de behandeling in de commissie Algemene Bestuurlijke Zaken
in juni zegde de wethouder toe te

willen onderzoeken of een dergelijk plan haalbaar is. Ook de overige
raadsfracties steunden het initiatief
van Schreurs. Tijdens de behandeling in de raad bleek van die steun
weinig meer over. Wethouder Goldhoorn gaf aan zelf een snelle berekening gemaakt te hebben, waaruit
zou blijken dat het allemaal veel te
duur wordt en onuitvoerbaar is.
Volgens Schreurs blijkt uit de reactie van wethouder Goldhoorn dat
hij, ondanks zijn toezegging, niet
bereid is om zelfs maar over de mogelijkheden na te denken en dat hij
er voor kiest nog tientallen jaren
miljoenen euro’s uit te geven aan
het onderhoud van beschoeiingen.

Uw kostbaarheden
zijn goud waard!
Inkoop Verkoop Veiling
Verpanden Beleggen

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

www.goudwisselkantoor.nl

UW SERVICEPUNT IN DE BUURT:
Tilly’s Nailstudio
Rondweg 1 Mijdrecht

D.I.O. drogist de Bree
Vinkeveen

Martens Mode

Loenen aan de Vecht

Hendrikse Stomerijen

Baambrugge, Rijksstraatweg 109

www.hendriksestomerijen.nl
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ADVERTEREN?
IN DE

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

Omrijden nu de Noorddammerweg
is afgesloten
Uithoorn/De Kwakel - Wegens
werkzaamheden aan het wegdek is
de Noorddammerweg op bepaalde tijden voor alle gemotoriseerd
verkeer afgesloten in beide richtingen tussen de Koningin Máximalaan en de Vuurlijn. Het crematorium en sportcentrum Amstelhof blijven wel bereikbaar. De Noorddammeerweg wordt opgeknapt en krijgt
een nieuw wegdek. Vanzelfsprekend wordt dat toegejuicht maar het
is voor de bewoners van met name
De Kwakel nu wel even lastig om
met de auto op hun werk te komen.
Hoewel het vakantietijd is, zijn er altijd mensen die naar hun werk moeten. Naar Uithoorn, Aalsmeer of richting de N201 is vanuit De Kwakel al-

leen mogelijk via de de N231 (Noord/
Zuid route) Vuurlijn Oost en West en
de Boterdijk. Zeker de Vuurlijn-Oost
en de Boterdijk zijn niet geschikt
voor (veel) doorgaand verkeer, maar
het kan even niet anders. Wie naar
de N201 wil zal aardig moeten omrijden om er te komen. Terug over dezelfde wegen plus de Poelweg (eenrichtingsverkeer naar De Kwakel).
Op de borden staat dat de Noorddammerweg tot en met vrijdag 22 juli
afgesloten is voor het gemotoriseerde verkeer. Daarna is de weg korte
tijd open van maandag 25 juli tot en
met zondag 7 augustus. Vervolgens
gaat de weg weer dicht vanaf maandag 8 tot en met vrijdag 19 augustus in verband met asfalteringswerk-

zaamheden. In de week van 15 augustus is de weg ook afgesloten voor
bestemmingsverkeer! De gemeenten en de aannemer zeggen de overlast voor het verkeer zoveel mogelijk te willen beperken. Maar ja, er
zijn maar weinig uitvalswegen van en
naar De Kwakel om het verkeer fatsoenlijk af te wikkelen. Als je met name de Noorddammerweg afsluit, veroorzaakt dat een behoorlijk probleem
voor gemotoriseerde weggebruikers.
Als die zich nu maar beperken in hun
snelheid over de smalle Vuurlijn en
de Boterdijk voorkomt dat ongelukken. Want die wegen worden ook
door veel fietsers en wandelaars gebruikt. Het is voor elke weggebruiker
dus extra oppassen geblazen!

eren? man’)
em felicit
als ‘de bladen
Wilt uleh
n nog bekend
(voor ve

artje naar:
Stuur een ka 9, 3641 CB Mijdrecht
at
Midrethstra

Jan en Tiny Bader-Boere
zestig jaar getrouwd
Vinkeveen - Het is al zo vaak gezegd: De Ronde Venen is een ‘rijke
gemeente’ in de zin van traditionele langjarige huwelijken in de ‘edelsteen categorie’. Goud, diamant en
briljant, het kan niet op. Jan en Tiny
Bader-Boere behoren sinds woensdag 6 juli jl. ook tot de Rondeveense
juweeltjes. Zij zijn zestig jaar met elkaar getrouwd; een uniek gebeuren
vandaag de dag. Op die dag was
er bovendien een dubbele felicitatie, want Tiny is op die datum negentig jaar jong geworden! Zij werd
onder de namen Martine Alida Boere op 6 juli 1925 in De Kwakel geboren. Op de Drechtdijk nr. 41 zoals zij zich dat kan herinneren waar
zij ook haar jeugd doorbracht. Haar
man, Johannes Wilhelmus (Jan) Bader, zag op 8 november 1925 te Vinkeveen het levenslicht en heeft zijn
leven lang op dezelfde ‘stek’ aan de

Herenweg gewoond waar hij met
zijn vrouw nog altijd zelfstandig is
gehuisvest. Opmerkelijk is dat 6 juli de ondertrouwdatum is. Het echte huwelijk voor de wet en de kerk
werd op 1 augustus 1956 gesloten
in De Kwakel. Maar het echtpaar
heeft om allerlei redenen 6 juli als
het begin van hun huwelijk aangehouden op de verjaardag van Tiny.
Zoals vaak in die dagen kenden de
echtelieden elkaar al langer want
vroeger kreeg je eerst ‘verkering’ en
dan ging je je verloven voordat er
een trouwdatum werd geprikt. Daar
kwam bij dat Jan na de oorlog vanaf
1947 deelnam aan de politionele acties in het voormalige NederlandsIndië. Hij heeft daar niet gevochten
maar was kwartiermaker zoals hij
zich kan herinneren.
Vervolg elders in deze krant.

Inval in
bedrijfspand

Flinke groei zonnepanelen

Uithoorn – Een zwaarbewapend
arrestatieteam van de politie heeft
in de nacht van zaterdag op zondag
een inval (?) gedaan in een bedrijfspand aan de Chemieweg in Uithoorn. Het team had zich verzameld
op het politiebureau in Uithoorn,
waarna het opreed naar de locatie
van het pand. Aldaar heeft het team
zichzelf toegang verschaft tot het
pand middels een explosief. Daarna gingen de mannen naar binnen.
Of er aanhoudingen zijn verricht is
nog onbekend. Volgens een agent
ter plaatse was deze inval vanwege
een ‘lopend onderzoek’.

Uithoorn - Het aantal zonnepanelen in Uithoorn is dit jaar flink toegenomen. Recentelijk hebben 115
huishoudens besloten om een zonnepanelensysteem aan te schaffen
via de groepsaankoop SamenZonneEnergie. Naar verwachting krijgen
deze deelnemers in totaal 1118 zonnepanelen. Begin dit jaar heeft de
gemeente ook al 298 zonnepanelen
op de eigen gebouwen (gemeentehuis, werf en gymzaal) geplaatst.
De overige energie die de gemeente inkoopt, wordt geleverd door Nederlandse windmolens. In navolging
van de gemeente heeft basisschool

De Kajuit besloten 74 zonnepanelen
te plaatsen. Dit gebeurt met subsidie van de Stadsregio Amsterdam
en de Provincie Noord-Holland. Met
deze drie acties zijn er dit jaar dus
al ruim 1.500 panelen bijgekomen in
onze gemeente. Wethouder Duurzaamheid Hans Bouma is blij met dit
resultaat: “De gemeente heeft met
onze buurgemeenten afgesproken
in 2040 energie-neutraal te zijn. Uit
een evaluatie kwam naar voren dat
Uithoorn voor het aandeel duurzame energie minder ver was dan de
andere gemeenten. Hiermee maken
we een mooie inhaalslag.”

Afsluiting Arthur van
Schendellaan
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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

08.30-17.00 uur
08.30-12.00 uur

Klant Contact Centrum /
receptie
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
vrijdag
08.30-12.00 uur

Gemeentewerf en
scheidingsdepot
ma., wo., vr., za.

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

Openbare vergaderingen
welstandscommissie

Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
gemeente@uithoorn.nl
Zonder afspraak:
ma., di., do.
woensdag
vrijdag

Ruimte huren?

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

Commissievergaderingen

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

Burgemeester of
wethouder spreken?

U kunt een afspraak maken via
0297-513151 of 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

Vanaf donderdag 21 juli tot en met
zaterdag 30 juli 2016 sluiten wij de
Arthur van Schendellaan voor al
het doorgaande verkeer. Dit is nodig om de sloopwerkzaamheden
van de Straatsburgflat veilig uit te
voeren. Tijdens de werkzaamheden van de hoge sloopkraan zijn extra veiligheidsmaatregelen nodig. Dit
geldt voor de tijden van 07.00 uur tot
19.00 uur, niet op zondag. In dit veiligheidsgebied blijft er 1 in- en uitrit
voor het bouwverkeer open. Zodra
de werkzaamheden klaar zijn, geven
wij dit gebied weer gedeeltelijk vrij.
De periode hierna wordt gebruikt om
het betonafval af te voeren.
Nieuwsbrief
Wo n i n g b o u w v e r e n i g i n g E i g e n
Haard heeft een nieuwsbrief gemaakt en deze opgestuurd aan direct omwonenden. In deze nieuwsbrief legt de woningbouwvereniging
de werkzaamheden en de noodzaak
van de afsluiting uit.
Verkeersmaatregelen
Volg bij de wegwerkzaamheden de
omleidingsborden. Hulpdiensten zijn
van deze werkzaamheden op de
hoogte. De bussen rijden om. Het
gaat om de Connexxionlijnen 146,
170, 270, 274, N70. Omdat haltes tijdelijk zijn opgeheven zet Connexxion
pendelbussen in als extra ondersteu-

ning tijdens de afsluitingsperiode. Blijf
op de hoogte via www.connexxion.nl

Aanvragen nieuwe vervoerspas
U heeft als cliënt van de Regiotaxi, een brief ontvangen met een
retourformulier. Wilt u een nieuwe
vervoerspas voor het Wmo-vervoer ontvangen, vul dit formulier

Parkeren
Op een gedeelte van het parkeerterrein plaatsen wij hekken en containers om de doorgang voor gemotoriseerd verkeer niet mogelijk te maken. U kunt wel parkeren in de overige vakken en u kunt er wel met de
ﬁets of lopend langs. Volg de omleidingsborden. De voorzieningen en
parkeerterrein bij Sporthal De Scheg
blijven bereikbaar.
Actuele verkeerssituatie
Blijf op de hoogte van de werkzaamheden via de pagina werk in uitvoering op de website, Facebook en
Twitter van de gemeente of via www.
eigenhaard.nl Heeft u verder nog
vragen, dan kunt u ons ook bellen
via (0297) 513 111.

Op donderdag 14 juli 2016 zijn wij tot 16.00 uur geopend.

u in en stuurt u het aan ons terug
met een nieuwe pasfoto. Vanaf 20
juli 2016 krijgt iedereen een nieuwe vervoerspas voor het Wmovervoer Amstelland en een folder
met uitleg over het gebruik van het
Wmo-vervoer Amstelland.
Geen brief ontvangen/
gegevens niet juist
Heeft u geen brief ontvangen? Bel
de gemeente (0297) 513 111. Als
uw gegevens niet juist zijn, stuur
de brief met de juiste gegevens terug naar de gemeente.
Niet voor 1 juli 2016 het
formulier retour gestuurd
Stuur alsnog het formulier in. uw
nieuwe vervoerspas wordt zo
spoedig mogelijk nagestuurd.

Noorddammerweg in De Kwakel
afgesloten voor verkeer
We hebben nog even alles voor u op
een rijtje gezet:
-

staan tegenover het appartementencomplex Admiraal de Ruyterlaan 2-4, net
naast de ondergrondse afvalcontainer.

Gewijzigde openingstijden

09.00-12.30 uur
13.00-16.30 uur

Maakt u gebruik van de regiotaxi? Vanaf 1 augustus 2016 zal
Munckhof Taxi Services het overnemen van Connexxion.
Bent u 75 jaar of ouder of heeft u
een beperking en een medische
indicatie op basis van de Wet
maatschappelijke Ondersteuning,
dan kunt u gebruik maken van het
WMO-vervoer. Het Wmo-vervoer
is een vorm van individueel vervoer en brengt u van deur tot deur
binnen een gebied van 25 kilometer rondom uw woonadres.

Bouwverkeer
Speciaal voor de sloopwerkzaamheden maken wij 2 extra in- en uitritten bij de ﬂat. De in- en uitritten zijn
nodig om het puin veilig af te voeren
zodat het gewone verkeer hier geen
last van heeft. Na de sloopwerkzaamheden gebruiken wij deze inen uitritten voor de bouwwerkzaamheden. Let u op de borden langs de
weg. De snelheid bij deze in- en uitritten is verlaagd.

Kappen bomen aan de
Admiraal de Ruyterlaan
In Thamerdal worden 2 Esdoorns gekapt, zodat Liander een transformatorstation kan plaatsen. De Esdoorns

Regiotaxi Amstelland wordt
WMO vervoer Amstelland

-

-

Van 4 juli tot en met 22 juli 2016
is de weg helemaal afgesloten
voor gemotoriseerd verkeer. In
deze periode halen wij diverse
asfaltlagen van de weg. We leggen ook een duiker aan ter hoogte van de Iepenlaan. (Een duiker
is een bouwwerk (meestal beton)
onder de weg of in een dam. Deze verbindt wateren met elkaar).
Van 25 juli tot en met 7 augustus 2016 (bouwvakvakantie) is
de Noorddammerweg open voor
al het verkeer.
Van 8 augustus tot 19 augustus 2016 maken wij het werk ver-

-

der af. Wij halen het laatste deel
van het asfalt weg brengen de
eerste nieuwe lagen asfalt aan.
In de week van 15 augustus
2016 is de Noorddammerweg
weer geheel afgesloten, ook voor
het bestemmingsverkeer. Dan
brengen wij de toplaag aan op
het asfalt. Om de overlast te beperken stellen wij steeds een afgekoeld gedeelte van het asfalt
open voor het verkeer.

Pendelbus
Busmaatschappij Arriva zet een pendelbus in. Mocht u willen reizen in de
periode van de werkzaamheden met
het openbaar vervoer? Houdt u dan
rekening met wat vertraging.

O F F I CI Ë L E ME D E D E L IN GE N E N B E K E N D MA K IN GE N
De ofﬁciële mededelingen en bekendmakingen zijn een wekelijkse publicatie
van de gemeente Uithoorn. In deze rubriek staan ofﬁciële mededelingen en
bekendmakingen die voor u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouwplannen of verkeersbesluiten bij u in de buurt. Bovendien wordt vermeld waar
u de plannen kunt bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. Helaas
is het niet altijd mogelijk om moeilijk leesbaar taalgebruik te vermijden. Mocht
u vragen hebben over de rubriek, belt u dan gerust met Publiekszaken, telefoon 0297 513111, of u kunt mailen naar gemeente@uithoorn.nl. U kunt de
ofﬁciële mededelingen en bekendmakingen ook vinden op www.uithoorn.nl.

-

PROCEDURE
Ter inzage
Stukken die ter inzage liggen kunnen door iedereen worden ingekeken. De
stukken liggen ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum (Laan van
Meerwijk 16) tijdens de openingstijden. Alleen wanneer dat is aangegeven
liggen de stukken ook ergens anders ter inzage zoals bij de openbare bibliotheek De Hoeksteen of dorpshuis De Quakel. De openingstijden van het gemeentelijk informatiecentrum en de openbare bibliotheek kunt u vinden in
de colofon.

-

Zienswijzen
Zienswijzen kunnen door iedereen kenbaar worden gemaakt. Dit moet schriftelijk worden gedaan bij burgemeester en wethouders van Uithoorn (Laan
van Meerwijk 16) tenzij anders vermeld.

Bezwaren
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden bezwaar indienen. Bezwaren moeten voorzien zijn van motivatie en schriftelijk
worden ingediend bij burgemeester en wethouders van Uithoorn (Laan van
Meerwijk 16) tenzij anders vermeld. Voor het verstrijken van de bezwaartermijn moet het bezwaarschrift zijn ingediend. Een bezwaarschrift heeft geen
schorsende werking. Dit betekent dat de vergunning voor het verstrijken van
de termijn al kan zijn uitgevoerd (met het risico dat het eventueel weer ongedaan moet worden gemaakt).
Voorlopige voorzieningen
Om ervoor te zorgen dat er geen gebruik wordt gemaakt van de vergunning,
kan een voorlopige voorziening worden aangevraagd. Het aanvragen van
een voorlopige voorziening kan bij de sector bestuursrecht van de arrondissementsrechtbank (voorzieningenrechter) via het adres: Postbus 75850,
1070 AW in Amsterdam. Een verzoek om een voorlopige voorziening moet
ook een motivatie bevatten. Voor het aanvragen van een voorlopige voorziening worden door de rechtbank kosten in rekening gebracht.

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

Tijdelijk:
- Vaststelling wijzigingsplan “Drechtdijk 56”. Inzageperiode 3 juni 2016 tot en
met 14 juli 2016. Inlichtingen bij Publiekszaken, D. van der Pol (0297) 513111.
- Ontwerpbestemmingsplan Vuurlijn 8 en ontwerpbesluit Hogere waarde (Wet
geluidhinder). Inzageperiode 3 juni 2016 tot en met 14 juli 2016. Inlichtingen
bij Publiekszaken, D. van der Pol (0297) 513111.
- Vaststelling Bestemmingsplan Grevelingen 40-42. Beroepsperiode 17 juni
2016 t/m 28 juli 2016. Inlichtingen bij Publiekszaken, D. van der Pol (0297)
513111.
- Ontwerpuitwerkingsplan Vinckebuurt. Inzageperiode 16 juni 2016 t/m 27 juli
2016. Inlichtingen bij Publiekszaken, D. van der Pol (0297) 513111.

-

-

Vaststelling bestemmingsplan Jaagpad 5. Beroepsperiode 17 juni 2016 t/m 28
juli 2016. Inlichtingen bij Publiekszaken, D. van der Pol (0297) 513111.
Vaststelling bestemmingsplan Mijnsherenweg 2. Beroepsperiode 17 juni 2016
t/m 28 juli 2016. Inlichtingen bij Publiekszaken, D. van der Pol (0297) 513111.
Inspraak en inloopavond voorontwerpbestemmingsplan “Bedrijventerrein”. Inzageperiode 16 juni 2016 t/m 13 juli 2016. Inlichtingen bij Publiekszaken, D.
van der Pol (0297) 513111.
Vaststelling Bestemmingsplan Steenwijkerveld 21. Beroepsperiode 17 juni
2016 t/m 28 juli 2016. Inlichtingen bij Publiekszaken, D. van der Pol (0297)
513111.
Voorontwerp “Iepenlaan deelgebied 7”. Inspraakperiode 1 juli 2016 t/m 14 juli 2016. Inlichtingen bij Publiekszaken, A. Stevens (0297) 513111.
Voorontwerp “Noordammerweg 44”. Inspraakperiode 1 juli 2016 t/m 14 juli
2016. Inlichtingen bij Publiekszaken, A. Stevens (0297) 513111.
Voorontwerp “Iepenlaan deelgebied 6”. Inspraakperiode 11 juli 2016 t/m 21
augustus 2016. Inlichtingen bij Publiekszaken, A. Stevens (0297) 513111.
Vaststelling Iepenlaan deelgebied 5. Inspraakperiode 15 juli 2016 t/m 25 augustus 2016. Inlichtingen bij Publiekszaken, A. Stevens (0297) 513111.
Vaststelling Drechtdijk 90 en hogere waarde Wet geluidhinder. Inspraakperiode 15 juli 2016 t/m 25 augustus 2016. Inlichtingen bij Publiekszaken, A. Stevens (0297) 513111.
Vaststelling Bestemmingsplan Woningbouwlocatie BMX-terrein. Inspraakperiode 15 juli 2016 t/m 25 augustus 2016. Inlichtingen bij Publiekszaken, A. Stevens (0297) 513111.
INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING

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

De Kwakel
- Hoofdweg 55, aanvraag omgevingsvergunning voor het wijzigen van een bestaande bedrijfswoning ten behoeve van huisvesting van tijdelijke arbeidsmigranten. Ontvangen 4 juli 2016.
BESLISTERMIJN AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING VERDAGEN

Burgemeester en wethouders van de gemeente Uithoorn maken gebruik van hun
bevoegdheid om op grond van artikel 3.9, lid 2 van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht de beslistermijn met 6 weken te verdagen voor de hierna te noemen aanvraag:
De Kwakel
- Jaagpad nabij 33, aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een
stal.
BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNINGVRIJ BOUWWERK

De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof,
Park Krayenhoff, Buitendijks)
- Muur 66, omgevingsvergunningsvrij voor het wijzigen van de achtergevel.
VERLEENDE (OMGEVINGS-)VERGUNNINGEN

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

De Legmeer (Buitendijks, Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West,
Buitenhof, Park Krayenhof)
- Randhoornweg - Evenemententerrein Legmeer-West. Evenementenvergunning aan Stichting Harley-weekend Uithoorn voor het organiseren van All American Sunday op 24 juli 2016 en een onthefﬁng artikel 35 Drank- en Horecawet voor het schenken van zwakalcoholhoudende dranken. Bezwaar t/m 11
augustus 2016
BEKENDMAKING OPENBARE VERGADERINGEN
WELSTANDSCOMMISSIE

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.
KENNISGEVING VAN ONTVANGST MELDING(EN)
ACTIVITEITENBESLUIT

Burgemeester en wethouders van de gemeente Uithoorn hebben een melding Activiteitenbesluit ontvangen voor het veranderen, wijzigen en/of uitbreidingen van
een inrichting. Het betreft de volgende inrichting(en):
- Scania Uithoorn, Amsterdamseweg 50 te Uithoorn;
Informatie over deze melding is te verkrijgen bij het team Vergunningen en
Burgerzaken van de Uitvoeringsorganisatie (Duo+), telefoon (0297) 51 32 32.
Tegen de acceptatie van een melding Activiteitenbesluit kan geen bezwaar of beroep worden ingesteld.

WWW.UITHOORN.NL

VASTSTELLING BESTEMMINGSPLAN IEPENLAAN DEELGEBIED 5

Op 30 juni 2016 heeft de gemeenteraad van Uithoorn besloten het bestemmingsplan Iepenlaan deelgebied 5 als vervat in planidentiﬁcatiecode NL.IMRO.0451.
BPIepenlaanD5-VG01 vast te stellen.

Toelichting
Het project Iepenlaan betreft een herstructureringsopgave van een verouderd
glastuinbouw gebied. Om verdere verpaupering tegen te gaan, wordt met een integrale herstructurering het gebied ontwikkeld tot een hoogwaardig woon,- werk,leef en recreatiegebied. Gezien de omvang van het gebied en de vele eigenaren
is de herstructureringsopgave van de Iepenlaan een ontwikkeling die meerdere
jaren kan gaan duren. Daarom is er voor gekozen om het project in fases in te delen. In de eerste fase is voor het project een voorontwerpbestemmingsplan opgesteld en ter inzage gelegd. Bij het voorontwerpbestemmingsplan is de visie weergegeven van de eindsituatie van de herstructureringsopgave Iepenlaan; woonkavels in het woonlint aan de Iepenlaan met aan de zuidzijde een openbaar groengebied tot aan de Vuurlijn. Tussen de woningen en het openbaar groengebied
is een zone voorzien van weidekavels die een overgang vormen van privé naar
openbaar gebied. Pas als tot aankoop van de gronden wordt overgegaan en er
een koopovereenkomst wordt gesloten, wordt een ontwerpbestemmingsplan voor
dat deelgebied in procedure gebracht. Voorliggend bestemmingsplan betreft het
vijfde bestemmingsplan dat voor het project Iepenlaan in procedure gaat. Het bestemmingsplan voor Iepenlaan deelgebied 5 heeft betrekking op de percelen Iepenlaan 1 -13 en Iepenlaan 20. De gronden achter de woonkavels van Iepenlaan
1-15 worden tevens meegenomen, zodat deze groen ingericht kunnen worden.
Daarnaast wordt het woon/zorgkavel aan de Noorddammerweg nader uitgewerkt.
Terinzage
Het bestemmingsplan en het besluit van de gemeenteraad liggen met ingang van
vrijdag 15 juli 2016 gedurende zes weken ter inzage. Het bestemmingsplan is digitaal te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl. Daarnaast ligt het bestemmingsplan terinzage in het gemeentelijk informatiecentrum in de hal van het gemeentehuis, Laan van Meerwijk 16 te Uithoorn gedurende de openingstijden van het gemeentehuis en in de openbare bibliotheek, Alfons Ariënslaan 1 te Uithoorn, gedurende de openingstijden van de bibliotheek.

Beroep
Gedurende de termijn van terinzagelegging (15 juli 2016 t/m 25 augustus 2016)
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
Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan van de gemeenteraad treedt
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, 13 juli 2016

VASTSTELLING BESTEMMINGSPLAN WONINGBOUWLOCATIE
BMX-TERREIN

Burgemeester en wethouders maken op grond van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad van Uithoorn in zijn vergadering van 30 juni
2016 het bestemmingsplan “Woningbouwlocatie BMX-terrein” als vervat in planidentiﬁcatiecode NL.IMRO.0451.BPbmxterrein-VG01 gewijzigd heeft vastgesteld.
Toelichting
Aan de Europarei ligt een BMX-terrein met bijbehorend clubhuis van de wielervereniging UWTC. Zij willen hun activiteiten concentreren op sportpark de Randhoorn en verhuizen daarom de BMX-baan. Op de vrijgekomen gronden beogen
we de ontwikkeling van maximaal 35 woningen met bijbehorende voorzieningen.
De woningen voorzien in een woningbehoefte en geven bewoners in de buurt
een mogelijkheid wooncarrière binnen de wijk te maken. De gronden hebben momenteel de bestemming Sport. Binnen deze bestemming zijn woningen niet toegestaan. Met dit nieuwe ontwerpbestemmingsplan wordt het gebied voorzien van
passende bestemmingen.
Wijzigingen ten opzichte van ontwerpbestemmingsplan
Bij de vaststelling van het bestemmingsplan Woningbouwlocatie BMX-terrein is
een ambtelijke wijziging opgenomen. Mogelijk worden de tuinen van de woningen
aan de noordoost-zijde iets verlengd, om dit mogelijk te maken krijgt de bestem-

Vervolg op volgende blz.

O f f i ci ë l e m ed ed el in gen en be k e n d ma k in ge n
Vervolg van vorige blz.
ming Verkeer ook de mogelijkheid voor tuinen en in- en uitritten. In relatie daarmee krijgt de bestemming Groen ook de ruimte om wegen in aan te leggen. Zodat, indien nodig, de weg wat verlegd kan worden.

ter inzage
Het bestemmingsplan, het besluit van de gemeenteraad en de Nota Zienswijzen
liggen met ingang van 15 juli 2016 gedurende zes weken ter inzage. Het bestemmingsplan is digitaal te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl. Daarnaast ligt
het bestemmingsplan ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum in de hal
van het gemeentehuis, Laan van Meerwijk 16 te Uithoorn alsmede in de openbare bibliotheek, Alfons Ariënslaan 1 te Uithoorn, gedurende de openingstijden
van de bibliotheek.
beroep
Gedurende de termijn van terinzagelegging 15 juli 2016 t/m 25 augustus 2016)
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
Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan van de gemeenteraad treedt

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, 13 juli 2016

Vaststelling bestemmingsplan drechtdijk 90 en
hOgere waarde wet geluidhinder

Op 30 juni 2016 heeft de gemeenteraad van Uithoorn besloten het bestemmingsplan Drechtdijk 90 als vervat in planidentificatiecode NL.IMRO.0451.BPDrechtdijk90-VG01 vast te stellen.

toelichting
De aanleiding voor het opstellen van het bestemmingsplan Drechtdijk 90 is het ingediende initiatief om de intensieve veehouderij te beëindigen en om te schakelen naar biologische rundveehouderij en als nevenfunctie een agrarisch kinderdagverblijf te kunnen exploiteren. Het initiatief past niet binnen het huidige bestemmingsplan. Om het initiatief mogelijk is het bestemmingsplan vastgesteld.
besluit hogere waarde (wet geluidhinder)
Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken bekend dat zij een besluit hebben genomen tot vaststelling van een hogere grenswaarde van maximaal 55 dB
als bedoeld in de Wet geluidhinder. Het besluit heeft betrekking op het realiseren
van het agrarisch kinderdagverblijf te Drechtdijk 90 te De Kwakel. De verhoogde
geluidbelasting wordt veroorzaakt door het wegverkeer van de Noordzuidroute.
Tegen het ontwerpbesluit hogere waarde dat gelijktijdig met het ontwerpbestemmingsplan terinzage heeft gelegen, zijn geen zienswijzen ingediend. Het besluit
is ongewijzigd ten opzichte van het ontwerpbesluit.

ter inzage
Het bestemmingsplan, het besluit van de gemeenteraad en het besluit hogere
waarden liggen met ingang van15 juli 2016 gedurende zes weken ter inzage. Het
bestemmingsplan is digitaal te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl. Daarnaast ligt het bestemmingsplan ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum
in de hal van het gemeentehuis, Laan van Meerwijk 16 te Uithoorn gedurende de
openingstijden van het gemeentehuis.

beroep
Gedurende de termijn van terinzagelegging (15 juli 2016 t/m 25 augustus 2016)
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
Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan van de gemeenteraad treedt
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, 13 juli 2016

www.uithOOrn.nl

De daktuin van
Molenstaete staat in bloei

Afsluiting Suikerfeest en BSV
Uithoorn - Afgelopen zondag, 10
juli, organiseerde What’s Up in Uithoorn een barbecue en een pannatoernooi ter afsluiting van het Suikerfeest en de BuurtSportVerenigingactiviteiten. Iedereen was welkom om te genieten van (halal)vlees
en hapjes. Daarna konden kinderen van 8 t/m 17 jaar meedoen aan
Panna. Het weer was prachtig, de
hapjes heerlijk voorbereid. Ben van
Friends had de barbecues al klaargezet en om 17.30 uur stroomden
de eerste kinderen, jongeren en ouders het schoolplein bij de Scheg
op. Vier bewoners uit Uithoorn verzorgden mede de barbecue en het
buffet. Om 18.00 uur werd het eerste vlees genuttigd en genoten ruim
70 mensen van het eten. In het kader van het JOGG (Jongeren Op
Gezond Gewicht) werd er water met
een smaakje geschonken, wat gretig genuttigd werd.
De barbecue stond in het teken van
de afsluiting van het Suikerfeest. In
de maand juni/juli was de Ramadan, waarin mensen met een Islamitische achtergrond vasten. De
Ramadan wordt afgesloten met het
suikerfeest. Dit feest is afgesloten
met een gezellige barbecue voor alle bewoners, om lekker te eten en
meer te weten te komen over de Ramadan.
Pannatoernooi
Om 18.45 uur was het zover, het
Pannatoernooi ging van start. Bij
de inschrijftafel was het een drukte
van jewelste met 32 jongens uit Uit-

hoorn die graag mee wilden doen.
Zij streden om een directe finaleplek in de grote finale in oktober/
november. Anderhalf uur lang werd
er gevoetbald op drie velden. In 3
minuten konden er vele doelpunten gescoord worden, maar werd er
een panna bij de tegenstander uitgedeeld, dan was de wedstrijd meteen beslist. De straattalenten rezen
de pan uit.
De winnaars die direct gekwalificeerd zijn voor de finale, zijn: Nassim, Ilias en Younes voor 8 t/m 12
jaar. In de categorie 13 t/m 17 jaar
zijn dit: Adil, Ilias en Chahid.
Daarnaast waren er 3 jongens van
de buurt scheidsrechter bij het toernooi, Walid, Zaid en Said. Zij hebben
een topprestatie geleverd.
Voetbal is één van de onderdelen
van de BSV Europarei. Binnen de
BSV Europarei kunnen bewoners
van Uithoorn op een laagdrempelige manier kennismaken met verschillende sport- en cultuuractiviteiten, aangepast op de behoefte van de bewoners. De activiteiten
vinden allemaal plaats in de Europarei. Te denken valt aan koreaans
kickboksen, tennis en musical voor
kinderen, kickboksen voor jongeren
en voetbal voor mannen. Maar er is
meer. Het volgende seizoen begint
in september. Ben jij nieuwsgierig?
Ga naar www.whatsupuithoorn.nl
en ontdek wat de BSV is.
De dag is mede mogelijk gemaakt
door Ben van Friends, EHBO vereniging Uithoorn en de medewerkers
van What’s Up.

Regio - Afgelopen zaterdag trok de
Open Dag van appartementencomplex “Molenstaete” weer veel bekijks.
Het aanbod is met nog 5 beschikbare koopappartementen en 1 huurappartement schaars aan het worden.
Het afgelopen half jaar zijn er weer
2 appartementen verkocht. “De stap
naar een appartement was voor ons
best groot en daarom moesten we er
wat langer over nadenken. Maar het
went wel zo snel en willen hier nooit
meer weg”, aldus een bewoner welke onlangs intrek heeft genomen in

het complex. De gemakken & voorzieningen om de hoek en de mogelijkheden op (lange) termijn voor
het verkrijgen van zorg is nog altijd
een enorme en unieke luxe waarvoor
men kiest. En kijk nou eens naar de
prachtige en gezellige daktuin welke
in bloei staat! Een plaatje om naar te
kijken en om van te genieten onder
het genot van een kopje koffie in de
zon op uw eigen terras. Neem gerust
contact op met Hoogendoorn Makelaardij voor een vrijblijvende bezichtiging, tel: 0297-591122.

Open fotowedstrijd bij
Fotokring Uithoorn
Uithoorn - Fotokring Uithoorn bestaat aanstaand clubjaar 45 jaar,
en dat markeert de club met diverse activiteiten voor bewoners uit de
regio. Als eerste activiteit organiseert de Fotokring een fotowedstrijd
voor niet-leden. Ook staan een fotowandeling, een expositie, een lezing door Marcel van Balken over
conceptuele fotografie en nog nader uit te werken activiteiten op het
programma gedurende het clubjaar 2016/17. De fotokring heeft bijna 30 leden, die om de dinsdag bij
elkaar komen om elkaar te inspireren op het gebied van fotografie
door foto’s te bekijken en bespreken. Veel mensen denken dat de lat
erg hoog ligt, maar dat valt reuze
mee. Veel (nieuwe) leden gaan anders naar foto’s kijken, waardoor zij
betere foto’s gaan maken. Hoewel
de fotokring geen cursussen aanbiedt, kunnen actieve leden veel leren van elkaar, van de opbouwen-

de kritieken op foto’s en van de uitdaging om rond bepaalde thema’s
te fotograferen. Voor de fotowedstrijd door niet-leden is het thema Amstelland gekozen. Dit thema
kan de hobbyfotograaf die meedoet
aan de wedstrijd breed interpreteren. De winnaar krijgt een jaar lidmaatschap gratis en een vergroting
van zijn of haar foto in passepartout. De foto’s van nummers 1,2 en
3 krijgen ook een plaatsje tijdens de
tentoonstelling in het gemeentehuis
in november 2016. Meedoen is niet
moeilijk: uiterlijk 6 september kan
één foto (via We Transfer) per persoon worden gemaild naar info@
fotokringuithoorn.nl. Op dinsdag 1
november wordt tijdens een Kringavond (20.00- ca 22.30 uur) bekend
gemaakt wie de winnaar is. Deze
avond is open voor leden en niet-leden. Meer informatie is te vinden op
www.fotokringuithoorn.nl.
Foto: Hans v.d. Kruijff

Zomervakantie in de bieb
Twee auto’s gestolen
Uithoorn - In de nacht van dinsdag
5 op woensdag 6 juli zijn voor een
woning in de Vogellaan twee auto’s
gestolen. Om even over elf uur in de
avond werd de diefstal ontdekt. Vermoedelijk hebben de dieven via de

brievenbus de contactsleutels van
de wagens uit de gang gehengeld.
Gestolen zijn een bruine Volkswagen Passat met kenteken 06-SJS-6
uit 2011 en een witte Fiat 500 met
kenteken 3-SKH-20 uit 2013.

Heupbreuk na val van fiets
Uithoorn - Op woensdag 6 juli om
drie uur in de middag is een 80 jarige
vrouw uit Uithoorn gevallen met haar
fiets in de Wieger de Bruinlaan. De

Boos
De Kwakel - Vorige week maandag omstreeks kwart voor elf in de
avond heeft de politie de ruzie van
een man en een vrouw gesust op
de Calslagerweg. De beiden 18-jarigen zonder vaste woon- of ver-

Aanrijding
Uithoorn - Zaterdagnacht rond de
klok van 0.2.00 uur heeft een aanrijding plaatsgevonden tussen een
bus en een snorfiets op de kruising
Watsonlaan met de Cheometrielaan.
De bestuurster van de snorfiets, een

Vieze tanden?
Uithoorn - Op woensdag 29 juni om
twee uur in de middag hebben twee
winkeldieven liefst 30 tubes tandpasta gestolen uit een bedrijf op het Amstelplein. Na het vertrek van de twee

politie en de ambulancedienst waren
snel ter plaatse. De inwoonster is met
vermoedelijk een gebroken heup vervoerd naar het Amstelland ziekenhuis.
blijfplaats riepen diverse verwensingen naar elkaar in hun eigen taal.
De vrouw bleek op de internationale
lijst van vermiste personen te staan.
De 18-jarige is meegenomen door
de agenten en gebracht naar jeugdzorg. De vrouw gaat terug naar haar
land van herkomst.
18 jarige Uithoornse, raakte gewond
en is naar het ziekenhuis vervoerd.
Ze heeft een dubbele beenbreuk.
De 18 jarige jongen uit De Kwakel,
die bij haar achterop zat, liep een
gekneusde voet op. Er wordt onderzoek gedaan naar de oorzaak van
de botsing door de verkeersdienst.
jongens, werd de vermissing van de
grote hoeveelheid tubes ontdekt. De
bedrijfsleider is direct camerabeelden
gaan nakijken en hierop is te zien dat
de twee de tandpasta in hun tassen
stopten. De beelden zijn afgestaan
aan de politie. Het onderzoek loopt.

Uithoorn – Zomervakantie in de
bieb, daar steek je wat van op en het
is nog leuk ook. Wil jij je fantasie tot
leven brengen in een filmpje? Kom
dan in de vakantie naar de bieb in
Aalsmeer of Uithoorn voor de superleuke workshop Stopmotion. Zo
kom je alles te weten over het zelf
maken van een stopmotion filmpje
in de workshop Stopmotion: Ik ga
op reis en ik neem mee.
De workshop Stopmotion is op

dinsdag 19 juli van 10.00 uur tot
12.00 uur in bibliotheek Uithoorn en
op donderdag 21 juli dezelfde tijd in
bibliotheek Aalsmeer. Speciaal voor
kinderen in de leeftijd van 8 t/m 12
jaar. Meedoen kost 12,50 euro en
voor bibliotheekleden 10 euro. In de
voorverkoop gaat van deze prijzen
nog een euro af. Kaarten voor deze workshop kunt u bestellen in een
van de Amstelland Bibliotheken of
via www.debibliotheekamstelland.nl

Gered door de buurvrouw
Uithoorn - De politie van Uithoorn
kreeg afgelopen week een telefoontje van een verontruste bewoonster
van de Monetflat. Haar buurman
was op zijn hoofd gevallen en had
hierbij een behoorlijke wond opgelopen. Ze wilde vragen hoe het met
hem was, maar er werd niet meer
open gedaan. De politie is poolshoogte gaan nemen. Ook op het

bellen en kloppen op de deur van
de agenten werd niet gereageerd.
Net op het moment dat gekeken
werd hoe het huis te kunnen betreden, werd de deur open gedaan.
De 48-jarige buurman zag lijkbleek
en had bloed in zijn gezicht. Met de
gealarmeerde en inmiddels gearriveerde ambulance is de Uithoornaar
vervoerd naar het VU-ziekenhuis.

Eerste seizoen De Ronde
Venen Soos afgesloten
De Ronde Venen - Soos begon in
november 2014 met een bezoekers
aantal van 62 enthousiaste senioren. Inmiddels is het eerste complete seizoen van augustus 2015 tot juli 2016 afgerond, maar nu met een
gemiddeld bezoekers aantal van 70
deelnemers. De soos biedt gelegenheid om te klaverjassen, bridgen,
biljarten en voor een spelletje rummikub. Er wordt op een vriendelijke,
maar competitieve manier gespeeld.
Na het optellen van alle gehaalde
punten kwamen de winnaars van
2015-2016 uit de bus: bridgepaar
Gerard vd Meer/Greet Kennedy en
Dirk Zaal waren niet te verslaan en

ontvingen wederom een beker voor
hun verzameling. Henk van Breda altijd bovenaan de lijst - was klaverjas kampioen met Cootje de Kloet
als de marsen winnares. Samen met
hun gewonnen bekers kregen alle kampioenen een fles wijn of een
bloemetje.
Voorproefje
Als voorproefje op de zomervakantie en mooi weer werd halverwege
de laatste soos van juli iedereen op
een beker ijs getrakteerd. Mét slagroom! (of zónder voor de dames op
dieet!) De soos is dus een succes.
Wij starten weer in augustus in een

grotere zaal. Voor mensen met een
rollator was het soms een obstakelcours tussen alle tafels. Ook onze
rummikub dames zaten een beetje weggestopt in de biljartzaal. Nu
kunnen wij weer bij elkaar zitten,
met veel ruimte. Stichting De Willisstee, samen met Ron en Brigitte
de Groot, heeft niet alleen een zaal
op laten knappen maar hebben ook
geïnvesteerd in nieuwe tafels en
stoelen.
Afscheid
Leuke ontwikkelingen maar ook
een beetje trieste afsluiting. Klara
van Putten, al jarenlang een trouw
lid van het gastvrouwenteam, zet
de koffiepot neer. Altijd vriendelijk
en vrolijk – maar helaas gaat ze ons
verlaten. Klara werd verrast tijdens
een plotseling ingelaste pauze met
een applaus van alle gasten, een
bedankkaart met alle handtekeningen en een mooie plant. Wij waren
Klara niet vergeten! ...maar wij hou-

den van een geintje. De soos begint
weer op woensdag 24 augustus in
een grotere zaal bij De Willisstee in
Wilnis. Voor 2,50 euro (incl. koffie
of thee met koekje) kunt u tussen
13.30 en 16.45 genieten van een gesprek en een spel. Alleen voor bridgen graag eerst aanmelden met Gerard vd Meer tel. 281711.
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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

Dierenhulp
Dierenambulance
tel: 06-53315557.
DierenArtsen
Dierenartsenpraktijk
Mijdrecht-Wilnis,
Bozenhoven 69-71 Mijdrecht, tel:
0297-293939.
Dierenkliniek Amstel, Vecht &
Venen, Herenweg 129, 3645 DJ
Vinkeveen, tel 0297-263758
www.dkavv.nl.
Dierenkliniek De Ronde Venen
Dorpsstraat 40, 3641 EC
Mijdrecht, tel. 0297-241146
psychologische
hulpverlening
Directe psychologische
hulpverlening
Zeelt 38, 3648 HL Wilnis,
tel. 0297-241562.
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.

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

stichting 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

UITHOORN
DoktersDiensten
Spoedgevallen overdag via
eigen huisarts en dan toets 1.
Spoedgevallen avond/nacht/
weekenden via huisartsenpost
Ziekenhuis Amstelveen,
tel. 020-4562000.
Apotheek
Apotheek Thamer Zijdelwaardplein 81 Uithoorn, tel. 0297-562851
Apotheek Boogaard Amstelplein
27 Uithoorn, tel. 0297-566886
Dierenhulp
Dierenambulance,
tel: 06-53315557.
DierenArtsen
Dierenarts Annemieke Calis
Oranjelaan 32A, 1421 AK Uithoorn,
tel. 0297-565989
Dierenartsenpraktijk UithoornAalsmeer, Marijnenlaan 46, 1421
NH Uithoorn, tel: 0297-560627.
brAnDweer & politie
Brandweer, tel. 020-5556666.
Politie, tel: 0900-8844.
slAchtofferhulp
info: 0900-0101.
www.slachtofferhulp.nl

COLOFON
Verschijnt woensdag
EditiE 2: dE RondE VEnEn,
MijdREcht, Wilnis,
AMstElhoEk, dE hoEf,
VinkEVEEn, WAVERVEEn
oplAgE: 15.800
EditiE 3:
UithooRn, dE kWAkEl,
nEs A/d AMstEl
oplAgE: 14.900
kantooradres:
Anselmusstraat 19
3641 AM Mijdrecht
tel. 0297-581698
Mobiel 06-53847419
fax 0297-581509
Aanleveren van advertentie:
verkoopmijdrecht@meerbode.nl
Advertentieverkoop:
Nel van der Pol
Kees Jan Koedam
Advertentie-tarieven:
op aanvraag
Aanleveren van kopij:
redactiemijdrecht@meerbode.nl
Redactie: Nel van der Pol
correspondent: André Veenstra

psychologische
hulpverlening
Praktijk voor Eerstelijnspsychologie Nes a/d Amstel
Mw. drs. C. de Klerk,
gezondheidszorgpsycholoog
(BIG geregistreerd)
tel. 0297-582706 / 06-44222810
psychoprakt@hetnet.nl
www.psychoprakt.nl

Zomerfeestje bij Careyn
Maria-Oord
Vinkeveen - Zondag 10 juli was het
erg gezellig op het terras van ksw 3
op het terrein van Maria-Oord.
Medewerker Astrid Pothuizen had
een zomerfeestje voor bewoners en
familie georganiseerd en zorgde samen met collega`s dat alles op rolletjes verliep. Het idee achter deze
middag was om bewoners samen
met de familie in een ongedwongen
sfeer een ontspannen middag te
bezorgen. Als sponsor was MZ beveiliging bereid gevonden om hieraan een bijdrage te leveren. Zanger Thomas Oudshoorn was ook
aanwezig en zorgde met zijn liedjes voor een vrolijke stemming bij
het aanwezige publiek. Een prachtig initiatief die zeker navolging verdient.

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.

IVN Opmerkzame
Wandeling

Startnest-leerlingen
bezoeken ambulancedienst
Uithoorn - Zes leerlingen van Jenaplanschool “t Startnest” waren
vrijdag 8 juli op bezoek bij de regionale ambulancepost aan de Spinnerij in Amstelveen. Het Startnest organiseerde dit schooljaar als aanvulling op de normale lessen elf verschillende workshops, zoals “Dans”,
“Natuurpad”, “Borduren” of “ Druktechnieken”, op de vrijdagmiddagen.
In de laatste periode voor de zomervakantie konden leerlingen van
de groepen zeven en acht ook een
workshop“EHBO” volgen. Zes leerlingen maakten onder leiding van
Bob Berkemeier van de Kon. Ned.
Ver. EHBO, Afdeling Uithoorn, kennis met de beginselen van de EHBO.
Zoals “Water, de rest komt later” bij
een brandwond, “Let op gevaar “en

“Help het slachtoffer waar hij ligt”.
Geoefend werd onder andere hoe je
wonden netjes verzorgt en verbindt,
wat te doen bij flauwte, bij bewusteloosheid, verslikking of een vuiltje in een oog. Geleerd werd wat de
vijf belangrijkste punten van EHBO
zijn, zoals nagaan wat het slachtoffer mankeert en weten wanneer en
hoe je 112 moet (laten) bellen.
De excursie naar de ambulancedienst was een extra sluitstuk van
de Jeugd EHBO-workshop. Ambulanceverpleegkundige Michiel van
Hoek legde de geïnteresseerde jonge EHBO-ers in de dop uit hoe de
ambulancedienst werkt en wat er
in een ambulance zit om zieken en
slachtoffers van ongevallen optimale zorg te kunnen bieden.

Eerstelijnspraktijk voor
Psychologische Zorg
Mw. drs. FMP van Dijk,
Aanmelding: 088-5808000

ELIAGG Uithoorn
Psychotherapeut Dr. R.J. Filius
Ondernemingsweg 230,
1422 DZ Uithoorn, 0297-569544
www.eliagguithoorn.nl

druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk
Verspreiding en bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
tel. 0251-674433
centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
tel. 0297-341900
fax 0297-342900
Uitgave van:
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht
129e 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

Regio - De IVN-afdeling De
Ronde Venen organiseert in
2016 elke maand een Opmerkzame Wandeling. Inmiddels zijn
er zes wandelingen geweest. We
starten alle wandelingen bij het
Oude Spoorhuis hoek Spoorlaan/Demmerik in Vinkeveen. De
route leidt door de Demmerikse
Polder waar altijd iets nieuws te
beleven is. De juliwandeling is op
donderdagavond 14 juli en start
om 20.30 uur. Hoe ziet het er op
een zomeravond uit in de polder
en wat hoor je en merk je op tijdens de schemering? De opmerkzame wandelingen zijn opgezet met het doel elke maand
de veranderingen in de natuur
langs eenzelfde route op te merken, te zien, te horen, te proeven,
te ruiken en aan te raken. Elke
maand zal de wandeling op een
ander tijdstip plaatsvinden en
op een andere dag in de week.
Het gaat om ‘wandelen met aandacht’. Iedereen die de rust èn
de dynamiek van natuur dichtbij huis wil ervaren en opmerken is welkom. Houd de lokale media in de gaten, kijk op de

website van het IVN: www.ivn.nl/
afdeling/de-ronde-venen-uithoorn of bel natuurgids Elza Vis
06-23150498. Lengte: ca 8 km.(2
½ uur). De augustuswandeling is
op zaterdagochtend 27 augustus en start om 7.30 uur. Er is ook
een groep op Facebook onder de
naam: IVN Opmerkzame wandelingen. Het is een besloten groep
en je kunt daarvoor uitgenodigd
worden zodat je ook de berichten kunt lezen en je kunt een
verzoek sturen als je lid wilt worden. Als je niets wilt missen, ook
als je een keer niet kunt, kun je
lid worden van deze groep.

www.ivn.nl/derondevenen&uithoorn
Weekagenda Vita Welzijn
wijksteunpunt Bilderdijkhof Bilderdijkhof 1 Uithoorn
0297 567 209, www.vita-amstelland.nl
Wandelen in de maand juli in Uithoorn
Elke dinsdag juli om 13.30 uur vanaf Sporthal De Scheg wandelen
o.l.v. Cisca van der Straaten. Deelname bedraagt 2 euro per keer
Kerkdienst - op zondagmorgen, 10.00-12.00 uur
Samen zingen, bidden en koffie drinken. Iedereen is welkom!
Vita restaurant
U kunt op elke maandag, woensdag en vrijdag genieten van een warme maaltijd. De warme maaltijd wordt verzorgt door ’t Oventje en
vindt plaats in de Bilderdijkhof. Elke week hebben we een andere menukaart. Als u last heeft van een allergie laat dit ons van te voren weten en wij zorgen voor een aangepaste maaltijd. Kosten bedragen 5
euro per maaltijd. Tijd: 12.00-13.00 uur.

De Stroom, praktijk voor
psychotherapie en coaching
Mw. M. Eringa,
Integraal Therapeut
0297-267960, www.destroom.info

Psychologen Uithoorn
Praktijk Van ‘t Hoff, 06-51994830
Biedt behandelingen aan
kinderen, jongeren, volwassenen,
ouders en gezinnen
Praktijk Klerks, 06-40418725
GZ-psycholoog BIG. Behandelaanbod o.a. CGT, EMDR, ACT,
mindfulness, muziektherapie
Pr. Margrietlaan 86c Uithoorn,
www.psychologen-uithoorn.nl

NATUUR
DICHT
BIJ HUIS

Groep 8 OBS de Pijlstaart
‘gooit alles overboord!’
Zomerfeest op Hummeloord:
een reis rond de wereld
Uithoorn - Afgelopen woensdag
werd op Hummeloord weer het jaarlijkse zomerfeest gevierd. De kinderen hadden als uitnodiging een
vliegticket gekregen en die moest
bij het instappen op deze ochtend
gegeven worden aan stewardess juf
Carolien. Piloot juf Margreet zat al
klaar in de cockpit. Zodra alle kinderen de riemen vast gemaakt hadden
begon het vliegtuig vaart te maken
om op te stijgen want de kinderen
van Hummeloord gingen vandaag
met elkaar op wereldreis. En het waren niet de kinderen die normaal
gesproken naar Hummeloord komen maar deze vlucht zaten er hele
speciale gasten aan boord: piraten,
cowboy’s, spidermans, Elsa, Spaan-

se danseressen, een agent en nog
veel meer mooie verklede kinderen.
Als je uit je vliegtuigraampje keek
zag je beneden de eifeltoren, de toren van Pisa en halverwege maakten we een tussenlanding voor een
hele mooie Oeigoerse dans. Vervolgens vlogen we over piramides en
zagen we ijsberen. Nadat we geland
waren na deze speciale vlucht en iedereen uitgestapt was, was het tijd
om, gezien het prachtige weer, buiten heerlijk spelletjes te spelen. Ook
kwam de “ballonnenvrouw” nog
langs om alle kinderen een prachtige ballonnencreatie te geven. Het
was een heerlijke, gezellige, zonnige dag. De vakantie kan bijna beginnen. Fijne vakantie allemaal!

Uithoornaars door ‘t lint
Uithoorn - Vorige week had de politie haar handen vol aan mannen
die het nodig vonden om te slaan
en te schoppen. De eerste melding van van de Arthur van Schendellaan. Daar trof de politie een behoorlijk agressieve man aan. Hij
stond tegen een deur van een woning te trappen. Hij verklaarde het
huis uitgezet te zijn en was het hier
niet mee eens. Agenten hebben geprobeerd de 31-jarige Uithoornaar
tot rust te manen, maar hij werd alleen maar agressiever en ging volledig door het lint. De man moest
uiteindelijk door vijf agenten in be-

dwang gehouden worden. Hij is
overgebracht naar een isoleercel in
Amsterdam. De Uithoornaar is een
bekende van de politie. Twee dagen
later kreeg de politie een melding
dat op de Randhoornweg een man
een vrouw mishandelde. De vrouw
werd geslagen, geschopt en hardhandig aan haar haren getrokken.
Toen de agenten ter plaatse kwamen, ging de man er snel vandoor.
Hij is de volgende dag om negen
uur in de ochtend van zijn bed getild, aangehouden en meegenomen
voor verhoor. De recherche gaat dit
geschil verder afhandelen.

Vinkeveen – Na een geslaagd
kamp op Texel namen de leerlingen van groep 8 donderdagmorgen
30 juni afscheid van de kinderen uit
de groepen 4 t/m 7 van de Pijlstaartschool. Deze ochtend mochten zij
voor de eerste keer hun afscheidsmusical aan ‘het publiek’ laten zien.
Na weken van oefenen en voorbereiden is het dan eindelijk zo ver.
Cruiseschip ‘De Wereldreis’ staat op
het punt te vertrekken. Iedereen die
van kapitein Klots een gouden briefkaart door de brievenbus heeft gekregen mag mee op reis. Helemaal
gratis! Van alle kanten stromen de
mensen toe. Ze zijn geselecteerd! Ze
zijn winnaars! Het volle cruiseschip
kiest het ruime sop. De stemming zit
er goed in. Maar dan blijkt dat Kapitein Klots alle passagiers aan het
werk zet. Er moet worden geboend,
gestoft en gedweild. En de oude piraten Vlegel en Schobbejak moeten
aan de slag met de pomp. Niemand
wordt gespaard! Daarnaast doet de
kapitein erg vaag over de reisbestemming, terwijl de reizigers alle-

maal een andere kant op willen. Er
ontstaat al snel een dolle chaos. Vertel op, Kapitein! Waar gaan we heen?
Als de motor het ook nog op volle
zee begeeft en er geroeid moet worden, is het gedaan met alle vrolijkheid. Zeker als in de verte donkere
onweerswolken samenpakken. Zal
het cruiseschip de storm doorstaan?
Lukt het de passagiers om goed samen te werken? En zal het doel van
de reis worden bereikt? De kinderen en leerkrachten van de groepen 4 t/m 7 hebben genoten van
de voorstelling. Vrijdag 1 juli werd
de musical zelfs twee keer opvoeren. ’s Morgens leveren onder andere de opa’s, oma’s hun musicalticket
in en mogen zij genieten van deze
avontuurlijke musical. De avondtickets om aan boord te stappen van
Cruiseschip ‘De Wereldreis’ zijn gereserveerd voor ouders en eventueel
broers en/of zussen. Na afloop van
deze afscheidsmusical kunnen ouders onder het genot van een hapje
en een drankje afscheid nemen van
de leerkrachten.

www.ivn.nl/derondevenen&uithoorn
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AH Jos v.d. Berg verwent
gasten van de Zonnebloem
Regio - Vorig jaar was gekozen voor
twee uitjes op verschillende dagen.
Dit bleek een geslaagde opzet en
derhalve ook dit jaar weer twee keer
met verschillende groepen gasten
op stap. Mies en Marianne hadden
gekozen voor de Sfeerstal in Nieuwveen, een toplocatie zeker bij mooi
weer. En gelukkig was het op beide
woensdagen mooi weer. Ook voor
het vervoer was een andere werkwijze gekozen. De gasten werden
door de chauffeurs, die regelmatig
de gasten van de Zonnebloem vervoeren, thuis opgehaald en weer
veilig thuisgebracht. Tussen 10.30
uur en 10.45 uur arriveerden de gasten bij de Sfeerstal. Er werd natuurlijk weer begonnen met een heerlijk
kopje koffie/thee met iets lekkers
erbij. Op beide dagen was het goed
weer en kon van de mooie tuinen
rond de gebouwen worden genoten. Zo rond twaalf uur werd de zeer
uitgebreide lunch gebruikt. Er werd
begonnen met een glaasje prosecco. Toen kwam er een huisgemaakte
soep voorbij, die iedereen lekker liet
smaken. Daarna zachte en harde
broodjes met luxe vleeswaren, boerenkaas en een plateau met diverse buitenlandse kazen en gerook-

te zalm. En of dit nog niet voldoende was werd er ook nog warme quiche met boerenei met groente geserveerd. Als slot nog vers fruit met
slagroom. Dit alles natuurlijk voorzien van koffie, thee en verse jus ‘d
Orange.
Lunch
Na deze wel zeer uitgebreide lunch
konden de deelnemers lekker genieten in de mooie tuinen. Er kon
worden gekozen om lekker op een
van de mooie terrassen te gaan zitten, door de tuinen te wandelen of
een boeket bloemen te plukken in
de zgn. pluktuin. Alvorens iedereen rond drie uur, voorzien van een
mooi boeket uit de pluktuin, huiswaarts keerde kon men nog iets
drinken of genieten van een lekker
ijsje.Jos van den Berg hartelijk dank
voor de aangeboden dag. Fantastisch dat de gasten van de Zonnebloem al jarenlang mogen genieten
van een geheel verzorgde dag. Ook
de chauffeurs en vrijwilligers weer
bedankt voor de begeleiding van de
gasten en natuurlijk niet te vergeten
Mies en Marianne die de organisatie weer als vanouds op zich hebben
genomen.

Rabobank schenkt 35.000
euro aan voedselbanken

UBA viert 50-jarig bestaan
samen met relaties
Uithoorn - Op donderdag 7 juli werd in de Thamerkerk het 50-jarig jubileumfeest van het Uithoornse bouwbedrijf UBA gevierd. Het bedrijf is trots op deze prestatie en organiseerde speciaal voor alle goede
relaties een bruisende feestelijke bijeenkomst als dank voor de samenwerking en loyaliteit in de afgelopen
jaren. Alle 400 gasten brachten een

toost uit met champagne op de toekomst. Dat UBA op alle fronten met
haar tijd meegaat werd overduidelijk door de slogan ‘UBA blijft u verwonderen’. Stoffige speeches maakte plaats voor spectaculaire optredens door cabaretier Niek Boes en
de directie van UBA. Daarnaast konden de gasten genieten van loungemuziek van Skyradio en luxe hapjes.

Nieuwe winnaars Slimness
Mijdrecht - Afvallen in groepsverband bij Slimness Mijdrecht was
weer een succes! Hier zijn de winnaars van de ochtend en avondgroep
weer het levende bewijs van. Corine uit Amstelhoek verloor maar liefst
11,8 kilo en Wil uit Waverveen 14 kilo
tijdens de cursus van 12 weken. De

meeste resultaten van de groepen
met de voor en na foto staan op de
website. De nieuwe cursus start weer
op 21 september 2016 en er zijn nog
enkele plekjes. Opgeven kan via de
website slimness.nl ga naar afvallen
in groepsverband en vul daar het formulier in of bel 0297-765027.

Amsterdam, Snijdersbergweg 99-101, (020) 650 06 70

AALSMEER
- AMSTERDAM
Hoofddorp, Sonderholm
164, (023) 554 29 20
Aalsmeer, Oosteinderweg
110, (0297) 329 911
HOOFDDORP
- MIJDRECHT

Nieuwe docenten bij de
Paraplu
Ik woon samen met mijn partner en
net geboren zoontje in Mijdrecht. Ik
heb de opleiding Cios gedaan en
zit al wat jaartjes in de sportwereld.
Ik geef bootcamps en gaf lessen in
de sportschool, vooral persoonlijke
begeleiding. Lesgeven is echt mijn
ding en dat wil ik vanaf heden bij de
‘Paraplu’ met plezier gaan doen. Ik
hoop jullie binnenkort ook kennis te
laten maken met andere lessen op
sportgebied. Denk hierbij aan sport
en spel, dans, bootcamp, aerobics.
Veel leuke workouts. Maar ik ga beginnen met Yoga-lessen. Yoga vind
ik speciaal leuk om te geven omdat het voor lichaam en geest erg
gezond is en het voor alle leeftijden leuk is. Ik heb er zelf ook veel
aan gehad in mijn zwangerschap!
Ik hoop jullie allemaal te mogen begroeten in het nieuwe seizoen. Ik
heb er heel veel zin in!

Dit zijn toch geen
kluswoningen meer?

uit Mijdrecht op het volbrengen van
hun basisschoolperiode. Daarna bekeken zij hun eigen gemaakte ‘movie’
met alle genodigden. Na het traditionele afscheidslied van de leerkrachten brachten zij nog heerlijke uurtjes
door in de disco! Wat een geweldige
groep 8 en wat een mooie avond! Het
team van OBS De Eendracht wenst
alle leerlingen van groep 8 een fijne
vakantie en veel succes bij het maken van een gloedvolle nieuwe stap
in de schoolcarrière!

Op de foto vlnr: Cecile Landman-de Reus, De heer A. de Reus, Jan Koot,
Jurgen de Reus

Vraag direct de prijs voor uw nieuwe banden op via
actie@vankouwen.nl of kijk op www.vankouwen.nl

Wilnis - Met ingang van het komende seizoen heeft de ‘Paraplu’
2 nieuwe docenten aangetrokken.
Hieronder stellen zij zich aan u voor.
Mijn naam is Angela Vermij, ik ben
37 jaar en woon in Woerden.Ik geef
les bij Danscentrum Enjoy in Woerden.
Met ingang van het nieuwe seizoen mag ik de Linedance lessen
gaan geven bij de ‘Paraplu’. Ik heb
er erg veel zin in. Heb jij ook zin in
een gezellige dansles waarbij je niet
afhankelijk bent van een danspartner? Geef je dan op voor de cursus Linedance. Wel of geen danservaring? Dat maakt niets uit; zowel
beginners als gevorderden komen
in deze cursus aan bod. Hoop je te
zien op 12 september om 20:00 uur
bij de stichting ‘Paraplu’ in Wilnis
Mijn naam is Brenda de Lange, ik
ben 24 jaar.

Groep 8 van OBS De Eendracht
neemt afscheid in stijl
De Ronde Venen - Op maandag 4
juli heeft groep 8 afscheid genomen
van een prachtige tijd op OBS De
Eendracht. Zij deden dit in stijl: samen dineren, daarna in schitterende
cabrio’s richting school! Daar mochten zij onder luid applaus van ouders,
familie en vrienden de rode loper betreden richting de hoofdingang van
het gebouw van De Eendracht. In de
hal - tijdelijk omgetoverd tot bioscoop - proosten zij met een feestelijk
glaasje ‘champagne’ van de HEMA

ALLEEN BIJ VAN KOUWEN
40% KORTING OP ALLE
MERKEN ZOMERBANDEN!

Regio - Het Rabobank Regio Schiphol Coöperatiefonds heeft de aanvraag van de voedselbanken in de
regio Schiphol: Haarlemmermeer,
Aalsmeer en Uithoorn–de Kwakel,
voor een bedrag van 35.000 euro gehonoreerd. De voedselbanken
van Haarlemmermeer, Aalsmeer en
Uithoorn-de Kwakel werken sinds
2014 op logistiek gebied samen
en maken daarbij gebruik van een
loods op het AM terrein in Hoofddorp. Deze opslagloods voldoet aan
alle eisen die de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA)
hiervoor heeft opgesteld. De AM
groep heeft de huurovereenkomst
opgezegd en de voedselbanken
moeten daarom op korte termijn op
zoek gaan naar een nieuwe behuizing in Hoofddorp van ongeveer 600
m2. De Rabo schenking wordt voor
een belangrijk deel gereserveerd
voor de verhuizing en voor aanpassingen en inrichting van een nieuwe
loods. Volgens Hans de Bats, voorzitter van de voedselbank Haarlemmermeer, toont de Rabobank met
de schenking opnieuw aan actief en
betrokken bij haar regio te zijn en
de voedselbanken als noodhulp or-

ganisaties een warm hart toe te dragen. De voedselbank Haarlemmermeer kan alle hulp gebruiken want
zij zag haar klantenbestand ten opzichte van vorig jaar met 40% groeien naar 135 gezinnen. Aalsmeer
daarentegen zag haar klantenbestand dalen met 59% naar 32 gezinnen terwijl Uithoorn constant bleef
met 63 gezinnen. Door de voedselbanken in Haarlemmermeer,
Aalsmeer en Uithoorn zijn in 2015
22.500 kratten voedsel met een winkelwaarde van € 480.000 ingezameld en uitgedeeld. Hiervan kwam
slechts 13% via het systeem Voedselbanken Nederland, maar 87% uit
de regio. Het overgrote deel van dat
voedsel was anders weggegooid,
maar is opgehaald, omgepakt, opgeslagen en uitgedeeld door meer
dan 200 vrijwilligers binnen de regio, waarvan niemand wordt betaald. De uitreiking van een cheque
aan vertegenwoordigers van de 3
voedselbanken heeft op maandag 4
juli om 16:00 plaatsgevonden op het
Rabo regio kantoor, Polaris Avenue
150 in Hoofddorp. Website Stichting
Voedselbank Uithoorn – De Kwakel;
www.voedselbankuithoorn.nl

Mijdrecht - “Dit zijn toch geen
kluswoningen meer? Dit worden
veel te dure, bijna klaar woningen. De toekomstig eigenaren mogen nog zelf behangen en een lik
verf geven, maar de rest wordt allemaal gedaan door een aannemer. Dat heet geen kluswoning,
niet eens een afbouwwoning”, aldus Lijst 8 kernen. “Het zouden betaalbare kluswoningen worden voor
starters. Wat er nu komt zijn woningen van 161.00 tot 210.000. Dat kan
toch geen enkele starter betalen. Bij
een bank hoeven ze ook niet aan te
kloppen”. Wethouder Moolenburg

zag het probleem niet zo: de nieuwe bewoners beslissen met elkaar
welke aannemer het werk doen.
Nieuw dak, badkamer, keuken, enz,
enz. Het zijn oude woningen en daar
is nou eenmaal veel aan te verbouwen. Er is veel animo voor er zijn al
70 gegadigde. “Geen enkele verstandige starter stapt hierin”, zo
kaatste Cees Houmes van D66 terug naar de wethouder. En die 70
gegadigde? die mensen dachten
dat ze een kluswoning konden kopen voor een habbekrats die ze zelf
kunnen bouwen. Die weten niet wat
ze horen nu.

Van links naar rechts: Leo van den Hoek, Jan Janmaat, Julia Heidstra, wethouder David Moolenburgh, Thomas ten Kortenaar en Bram Keizer.

Dorpsvisie De Hoef:

‘Toekomstbestendig en
vitaal’
De Ronde Venen - De Dorpsvisie De Hoef is dit voorjaar definitief opgesteld door het Dorpscomité De Hoef. Afgelopen week heeft
wethouder David Moolenburgh het
eerste exemplaar officieel in ontvangst genomen. Het Dorpscomité
heeft in 2013 van de gemeente De
Ronde Venen het verzoek gekregen
om het Wijkplan van 2006 te actualiseren. Nadat het concept van commentaar voorzien was door vele inwoners, heeft de definitieve Dorpsvisie 2016 nu het licht gezien. Het
document dat een looptijd heeft tot
2025 is door de inwoners zelf opgesteld en geeft de wensen van De
Hoef weer op het gebied van onder

andere wonen, werken, mobiliteit,
natuur en recreatie. Het gemeentebestuur gaat nu kennis nemen van
de Dorpsvisie en er ambtelijk advies
over inwinnen. Daarna volgen besluiten en wordt een uitvoeringsprogramma opgesteld met actieve inbreng van alle betrokkenen. Ook zal
de Dorpsvisie gebruikt worden als
input voor het binnenkort op te stellen Bestemmingsplan Buitengebied.’
Wilt u de inhoud van de Dorpsvisie
raadplegen? Het document met de
Dorpsvisie De Hoef is te vinden op
de website van de gemeente www.
derondevenen.nl onder Leven en
Werken > Ontwikkelingen Buitengebied > Dorpsvisie De Hoef.
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Nationaal Ouderenfonds/
Lionsclub naar het strand
Uithoorn - Op 8 juli stond de touringcar al te wachten bij het Amstelplein waar de eerste mensen werden opgehaald. Natuurlijk was iedereen op tijd zodat we voor half 10
al de tweede ploeg mensen op konden halen bij het Zijdelwaardplein.
Totaal bestond de groep uit 36 ouderen waarvan er 4 met eigen auto
zijn gegaan omdat de bus niet groot
genoeg was voor alle gegadigden.
De dag leek bij het boeken ver weg,
maar sneller dan verwacht was het
dan zover. We kozen de maand Juli uit, dan verwacht je toch zeker
mooi weer? Helaas was het druilerig, maar dat mocht de pret niet
drukken. Een dagje naar de Pier in
Scheveningen, waar we allemaal
verwachtingsvol naar uit keken. Het
uitje werd verzorgd door het Ou-

derenfonds. We werden ontvangen
met koffie en een heerlijke stukje appeltaart en keken uit over de
bruisende zee met de stille hoop op
de zon. Je kon daarna het strand op,
winkelen over de boulevard of lekker binnen blijven zitten. Wanneer je
trek had in eten stond er een mega
grote pannenkoek op tafel. Of je nu
een pannenkoek met Ananas, kersen, spek of iets anders wilde hebben, alles was lekker en prima gebakken. Een fijne dag is altijd snel
om. En zo reden we moe en voldaan
terug naar Uithoorn.Met dank namens alle ouderen aan de Lionsclub Uithoorn, die dus bus heeft gesponsord kunnen we terugkijken op
weer een geslaagde dag. Meer info
Ouderenfonds nofuithoorn1@gmail.
com of 0630717741

Iedereen aan het werk,
ook in De Ronde Venen
De Ronde Venen - Het aantal
werkzoekende dat gebruik maakt
van de bijstand blijft groeien in De
Ronde Venen. De gemeente neemt
maatregelen om mensen weer aan
werk te helpen, maar het is onduidelijk of deze maatregelen ook echt
iets opleveren. In 2015 was er een
tekort van ruim 400.000 euro op de
bijstandsuitkeringen. Tegelijkertijd
bleef er geld over dat bedoeld was
om mensen te ondersteunen om
weer aan het werk te komen.
Raadslid Pieter Kroon (PvdA-GroenLinks-LokaalSociaal): “Het kan natuurlijk niet zo zijn dat het aantal
mensen zonder werk groeit en er
tegelijkertijd geld op de plank blijft
liggen om deze mensen naar werk
te begeleiden.”
Weinig aandacht voor afstand
tot de arbeidsmarkt
Het college van De Ronde Venen
heeft aangegeven zich voornamelijk te richten op mensen die relatief
gemakkelijk weer werk kunnen vinden. De reden hiervoor is dat dit financieel het meest voordelig is, omdat het uitkeringen scheelt wanneer
mensen snel weer aan het werk komen. Hierdoor is er echter minder
aandacht voor mensen die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt
en wordt het voor deze mensen alleen maar moeilijker om aan werk te
komen. PvdA-GroenLinks-LokaalSociaal vindt het onacceptabel dat
mensen die moeilijk aan het werk
komen mogelijk niet de ondersteuning krijgen die nodig is.

moet krijgen. Een suggestie die de
fractie daarbij deed is om gebruik
te maken van de Pauw Bedrijven.
De Pauw Bedrijven zijn de sociale werkvoorziening waar De Ronde
Venen mede-eigenaar van is. Pauw
heeft veel kennis en ervaring als het
gaat om het naar werk begeleiden
van mensen met een afstand tot de
arbeidsmarkt. Deze expertise wordt
nu echter alleen ingezet voor mensen die op dit moment een indicatie hebben voor de sociale werkvoorziening en sinds 1 januari 2015
wordt deze indicatie niet meer gegeven. Hetzelfde geldt voor mensen die voorheen een wajong-uitkering kregen. Hierdoor komen mensen die baat zouden hebben bij de
begeleiding van Pauw bij de andere werkzoekenden terecht en verkleinen hun kansen op de arbeidsmarkt.
Motie verworpen
Helaas werd de motie verworpen
door de fracties van CDA, VVD, RVB
en Lijst 8 Kernen. Deze fracties waren van mening dat het huidige beleid voldoet.
“Het is teleurstellend dat een meerderheid van de raad niet bereid is
om nog eens kritisch te kijken naar
of we nu wel alles doen wat nodig is
om mensen aan het werk te helpen.
Vooral als het gaat om mensen die
moeilijk aan het werk komen,” aldus
raadslid Pieter Kroon.

Werk voor iedereen
Om deze reden diende de fractie van PvdA-GroenLinks-LokaalSociaal bij de raadsvergadering
van woensdag 6 juli een motie in.
De motie vroeg het college om een
plan van aanpak te maken waarin beschreven staat hoe het college mensen met ook een afstand tot
de arbeidsmarkt aan het werk wil
helpen. Met als uitgangspunt dat
iedereen de kans moet krijgen om
passend werk te vinden en daarvoor ook voldoende ondersteuning

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

Voortdurend fietsvernielingen
bij het busstation
Uithoorn - Regelmatig bereikt de
redactie van deze krant berichten
dat er stelselmatig door onverlaten
bij het busstation fietsen worden
vernield. De fietsen zijn van scholieren en mensen die om naar school
of hun werk te gaan buiten de gemeente van het openbaar vervoer
gebruik maken en hun fiets ‘stallen’
in een van overdekte fietsrekken op
het busstation. Als men ’s middags
of ’s avonds terug komt is er grote
kans dat hun (vaak dure) fiets om
onzinnige reden vernield is. Banden
lek gestoken, wielen krom getrapt
en sommige fietsen zijn zelfs geheel ‘ontmanteld’ van wielen, zadel,
lamp etc. waardoor er uitsluitend
een frame in het rek hangt. Verder
worden fietsen door elkaar gesmeten wat eveneens veel schade veroorzaakt. Kennelijk hoort of ziet niemand van de omwonenden ooit
wat en politie is al helemaal nooit
te bekennen. “Mijn dochter werkt
op Schiphol en gaat per openbaar
vervoer naar haar werk. Nu er geen
bussen meer rijden in De Kwakel
gaat mijn dochter op de fiets naar
het busstation in Uithoorn. Al weten
we uit ervaring dat een fiets daar

Toekomst Tuinderslaan: geen
aansluiting bij Greenport

De Ronde Venen - Ondernemers
de ruimte geven en tegelijkertijd
onderzoeken of er ook voor andere bestemmingen een plek is in het
gebied rond de Tuinderslaan. Dat is
wat het college van B&W van de gemeente De Ronde Venen gaat doen.
Nu er is besloten niet mee te doen
aan de Greenport Aalsmeer, zorgt
de gemeente er via deze weg voor
dat tuinders toekomst hebben in
Mijdrecht.
Wethouder David Moolenburgh
(ruimtelijke ordening): ,,Aansluiting vinden bij Greenport Aalsmeer
bleek niet de voordelen op te leveren waarop we gehoopt hadden terwijl er wel forse kosten tegenover
staan. Met het ontwikkelen van dit
plan laten wij zien dat wij er op eigen kracht ook prima uitkomen.’’
De tuinders hebben vorig jaar in
een uitgebreid proces hun ‘Toekomst voor de (glas)tuinbouw in
Mijdrecht’ geschetst. Diverse ondernemers in het gebied hebben

ding van Repair Cafe, met dit giro
nummer: NL22RABO 01515626 44.
Een groep van 10 merendeels gepensioneerde deskundigen, op technisch en textiel gebied, bekijken met
onze bezoekers of de fietsen, klokken, lampen, kleding enz. hersteld
kunnen worden en dus niet weggegooid hoeven te worden. Stagiaires
van RSK Thamen(electrotechniek)
hebben ook kennis gemaakt met en
meegewerkt aan de reparaties. Bezoekers komen en gaan vol lof over
de reparaties of over de adviezen
die we al pratend kunnen geven. Dit
versterkt onze hoop op blijvende en/
of toenemende steun van onze bezoekers! Wij gaan graag met deze
leuke acitiviteit door. Adres: ‘t Buurtnest te Uithoorn, aan de Arthur van
Schendellaan 59, 1422LB. Contact
via : repaircafeuithoorn@gmail.com

wensen en plannen. Gerberakweker
S.C. Zwarts zou graag een installatie
neerzetten die warmte én elektriciteit kan opwekken (Bio-WKK installatie). Bloemenatelier Dierendonck
wil ook graag meer mogelijkheden
voor haar bedrijf. In de toekomstverkenning onderzoekt de gemeente
drie varianten; het voortzetten van
de huidige situatie, het geven van
alle ruimte aan de tuinders en het
omvormen naar een gebied met gemengde activiteiten.
In de komende weken selecteert de
gemeente een bureau dat een toekomstbeeld gaat opstellen. Bewoners en ondernemers in het gebied
kunnen deze zomer een brief verwachten waarin het proces en de
onderzoeksopzet verder staan toegelicht. De uitkomsten van het onderzoek bieden input voor de actualisatie van bestemmingsplan buitengebied-West en verdere planvorming van de in het gebied gevestigde bewoners en ondernemers.

EHBO: voor iedereen
Uithoorn - Een ongeluk groot of
klein: het kan iedereen overkomen.
En iedereen kan ook een cursus volgen om eerste hulp te kunnen verlenen. Want als je moeder van de trap
valt, je partner zich lelijk verbrandt
aan de barbecue of je kind wordt
door een hond gebeten, dan wil je
toch ook kunnen helpen? Leer bij de
Koninklijke Nederlandse Vereniging
EHBO afdeling Uithoorn wat je wel
en zeker ook niet moet doen. Jij wilt
immers toch ook geholpen kunnen
worden? Op dinsdagavond 4 oktober 2016 om 20.00 uur start bij onze

EHBO vereniging Uithoorn de opleiding voor het diploma eerste hulp
inclusief AED training en de module
verbandleer. In 15 lessen, die gegeven worden in sport- en activiteitencentrum De Scheg, word je opgeleid tot eerstehulpverlener. Het lesgeld voor de cursus bedraagt € 190,. Dit bedrag is inclusief cursusboek,
verbandmateriaal en examenkosten. Veel ziektekostenverzekeraars
vergoeden (een deel van) de kosten
van een EHBO opleiding. Informeer
hiernaar bij je verzekeringsmaatschappij. Iedereen vanaf 16 jaar kan
deelnemen aan deze cursus die afgesloten wordt met een internationaal erkend examen en diploma. De
cursus wordt gegeven volgens de
richtlijnen van Het Oranje Kruis. Alle cursussen worden gegeven door
ons enthousiaste docententeam.
Van een bloedneus tot een beroerte:
we leren je graag hoe te handelen!
Ook is het mogelijk om via onze vereniging de herhalingslessen te volgen om het diploma geldig te houden. Kijk voor meer informatie op
onze website http://ehbo-uithoorn.
nl/cursus-ehbo.html en meld je gelijk aan! Natuurlijk kun je ook contact opnemen met de secretaris van
de vereniging: Ria van Geem, tel.
0297–560160 of via e-mail: ehbouithoorn@kabelfoon.net.

Verkeerscontrole

controleerd op inrichtingseisen en
snelheid. Ook zijn rijbewijzen gecontroleerd en is alle bestuurders
gevraagd te blazen in verband met
mogelijk alcoholgebruik. Er zijn voor
diverse overtredingen proces-verbaal opgemaakt.

Repaircafe houdt vakantie
Uithoorn - A.s. woensdag houden
wij de laatste en 50e Repair middag
voor de zomervakantie. De maanden juli en augustus zijn wij gesloten ! We starten weer per 7 september, van 13.00 uur tot 16.00 uur. Na
de start in maart 2014 met bijdragen
van gemeente, RABO bank, burgemeester Kootfonds en buurtbeheer Zijdelwaard, hebben we meer
dan 600 reparaties proberen te verrichten (75% geslaagd), het repareren laten zien en leuke gesprekken
daarover gehad. Onze gasten waardeerden dit in toenemende mate
met in totaal bijna 1800 euro. Vaste
kosten hebben we ook: huur en koffie/thee geld van ongeveer 33 euro per zitting. Daarom: waardering
kunt U ook via deze weg ondersteunen d.m.v. een donatie t.n.v. Buurtsteunpunt Legmeer ,onder vermel-

achterlaten noodlottig kan zijn,” laat
inwoner Wim van Ham weten. “Afgelopen vrijdagavond kwam ze terug van het werk en moest al lopend
met de fiets naar huis. De fiets had
ik eerder deze week nog helemaal
opgeknapt. Bij mij zijn inmiddels
aardig wat incidenten bekend, zowel van eigen fietsen, tot verwrongen frames en lek gestoken banden
van anderen, maar ook van een zondagochtend, waarop de fietstunnel
onder de Zijdelweg vol met fietsen
lag die van boven de tunnel er ingegooid waren,” aldus een verbolgen
Van Ham die de situatie meer dan
zat is en de kat de bel aanbindt. Hij
heeft de gemeente i.c. wethouder
Marvin Polak middels een e-mail op
de hoogte gesteld van de gebeurtenissen. Net zoals veel andere inwoners zou hij het op prijs stellen als
de gemeente iets met deze informatie doet om vernieling van fietsen op
het busstation verder te voorkomen.
Het is te idioot voor woorden dat dit
allemaal maar ongestraft kan waardoor mensen op hoge kosten worden gejaagd om fietsen te laten repareren of zelfs moeten vervangen.
En de daders lopen vrij rond.

Uithoorn - Vorige week heeft de
politie weer een verkeerscontrole
gehouden ter hoogte van het Gezondheidscentrum. Een groot aantal
auto’s, motoren en scooters is ge-

Koekoekenkoorts
Wellicht dat sommige lezers
zich nog een schrijfsel herinneren over mijn koekoekenobsessie: je hoort hem wel maar je ziet
hem niet. Al jaren ren ik achter het beestje aan zonder hem
ooit goed in het vizier te krijgen.
Ook begin mei was het weer zover. Wandelend op de Waverhoek hoorde ik hem en met de
verrekijker kon ik hem in de verte zien zitten. Aan zijn afhangende vleugels kon ik zien dat het
de koekoek was, maar om hem
echt goed te zien was hij zelfs
voor de verrekijker te ver weg.
Teleurgesteld was ik niet echt,
ik was domweg niet anders gewend. De volgende dag gingen
mijn vrouw en ik begin van de
avond een rondje wandelen bij
de Bosdijk in Wilnis. We hebben nog geen tien meter gelopen als we vlakbij luid en duidelijk “Koekoek” horen. We kijken
naar rechts, en jawel hoor, aan
de andere kant van het grasveldje op nog geen vijftien meter afstand zit hij in de boom! Met de
verrekijker kunnen we hem goed
bewonderen: zo groot als een
duif, lange staart, afhangende
vleugels, geelomrande ogen, een
mooie horizontaal wit-zwart gestreepte borst en een effen grijze bovenkant. We hebben te maken met een geduldige koekoek
die zich rustig laat fotograferen
en filmen (zie https://www.facebook.com/IVNDRVU) en zo nu
en dan ter bevestiging zijn naam
roept. Dan strijkt links naast ons
in een andere boom opnieuw
een vogel neer. We kijken naar
links en, verhip, daar zit er nóg
een. Alleen heeft deze geen grijze bovenkant maar een roestbruine. De kop ziet er wat morsiger bruin uit en de strepen op
de borst doen ook wat bruiniger
aan. Ik blader vlug in het vogelboekje dat iedere wandeling in
de achterzak meegaat en inder-

daad, vrouwtjes zijn meestal grijs
maar er zijn ook wat zeldzamere roestbruine exemplaren. Deze dame is iets ongeduldiger dan
meneer maar ik kan haar nog net
op de gevoelige plaat vastleggen
voor ze de wieken neemt en iets
verderop gaat zitten. Nog is ons
geluk niet op want ook een derde, grijs, exemplaar landt in een
boom verderop. We kunnen ze
nog even alle drie bewonderen, voordat ze het welletjes vinden en vertrekken. Hoofdschuddend van zoveel geluk beginnen we onze wandeling. Nog is
mijn koekoeksavontuur van dit
voorjaar niet voorbij. Enkele dagen later lig ik loom schommelend in mijn hangmat te genieten
van het warme voorjaarsweer als
verderop in de tuin een koekoek
luidkeels kond doet van zijn bezoek. Ik klauter zo snel ik kan uit
de hangmat en zie hem nog net
uit de appelboom wegvliegen. En
dat was bepaald niet het laatste bezoek dat deze vriend onze
tuin bracht. Vermoedelijk wordt
dichtbij een van zijn nageslacht
door een heggenmus of andere
waardvogel grootgebracht. Zelfs
op vakantie in Noorwegen hoorden we tot diep in de (klaarlichte) nacht een koekoek, maar dat
zal wel een andere zijn geweest.
Sep Van de Voort,
IVN natuurgids

www.ivn.nl/derondevenen&uithoorn
www.ivn.nl/derondevenen&uithoorn

Zomervakantie start met
Buurt BBQ
De Ronde Venen - De zomervakantie in Vinkeveen is begonnen, de
scholen gesloten en de vakantiebestemmingen worden opgezocht.
In de Dodaarslaan in Vinkeveen is
vrijdagavond 8 juli op het 2e hofje
met een gezellige buurtbarbecue
het begin van de vakantie gevierd.
Op deze heerlijke avond, goed van
temperatuur en geen regen (!) was
het goed toeven voor de buurtbewoners. Helemaal goed was het zitten op de nieuwe picknicktafel die
we van de gemeente mochten aanschaffen. Deze aanschaf was moge-

lijk in het kader van Goud in de Wijk
waarmee de buurten van de Ronde Venen worden uitgenodigd om
de woonomgeving prettiger te maken. Nu, dat lukte deze avond zeker. Nieuwe buurtbewoners werden
welkom geheten, de buurtbanden
werden weer aangetrokken, kortom
een mooie start van de zomervakantie. We kijken nu al uit naar Burendag op 24 september, dan zal er
weer een Dodaarslaanfeest georganiseerd worden voor alle 4 de hofjes, en natuurlijk de kerstbomen...
Maar dat duurt nog even.
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Jan en Tiny Bader-Boere
zestig jaar getrouwd
Vervolg van de voorpagina.

Bijna drie jaar was hij weg en keerde gezond en wel naar Nederland
terug waar hij toetrad tot het bouwbedrijf van zijn vader.
Uitgaan om te dansen
Jan ontmoette Tiny tijdens het dansen in Uithoorn op de destijds bekende danslocatie aan de Wilhelminakade waar toen café De Rijk was
gevestigd. (Op die plaats is nu de
bouw van Confucius gepland). Tiny
kan zich dat nog goed voor ogen
halen. “Het was de enige vrijetijdsbesteding die er was in het weekend. Je ging ‘uit’ om te dansen. Daar
heb ik Jan ontmoet. Die kwam uit
Vinkeveen; een hele reis want het
openbaar vervoer was er niet zoals dat vandaag de dag. Omgekeerd
ook natuurlijk vanuit de Kwakel. Later zijn we na ons trouwen gaan wonen in Vinkeveen.” Jan: “Niet met-

een op de plek waar we nu wonen,
maar eerst achter op de werf in een
huisje. We hadden een aannemersen timmerbedrijf op die plaats. Op
de huidige plek aan de Herenweg
stond toen een huis dat wel 150 jaar
oud was. Dat is toen gesloopt en ik
heb voor ons toen een zelf ontworpen nieuw huis gebouwd. Daar wonen we nu nog steeds.” Inmiddels is
de derde generatie actief bij Bouwbedrijf Bader. Zoon Gijsbert heeft
het destijds van vader Jan overgenomen.
Uit het huwelijk werden drie kinderen geboren, Gijsbert en twee
van zijn zusters. Jan en Tiny genieten van hun 9 kleinkinderen en
ook 3 achterkleinkinderen. Prachtig toch als je jezelf overgrootvader en overgrootmoeder kunt noemen! Waar Jan altijd in de bouw zat,
heeft Tiny in haar jongere jaren nog
gewerkt als hulp in de huishouding.

Zij fietste graag en heeft dat tot op
haar 75e nog met ruime afstanden
gedaan! Burgemeester Maarten
Divendal kwam het echtpaar persoonlijk feliciteren en dat kreeg
van hem als traditioneel cadeautje
het fotoboek ‘Wolken, Wind en Water’ met prachtige foto’s van de regio. Iets wat bijzonder op prijs werd
gesteld, net zoals het voor Tiny een
hele eer bleek gearmd met de burgemeester op de foto te gaan… Op
de kast stond de eveneens traditionele felicitatie van Koning Willem
Alexander voor dit echtpaar dat ook
al zo lang lief en leed met elkaar
deelt. Voor deze gelegenheid had
ook de gemeente een fraai bloemstukje laten bezorgen. De redactie van deze krant sluit zich graag
aan bij alle felicitaties en wenst het
echtpaar Bader-Boere nog gezonde
en goede jaren met elkaar, hun kinderen en verdere familie toe. Geniet
ervan zolang het u gegeven is!

Bouw ‘spoedwoningen’ gaat nog
zeker twee, drie jaar duren”
De Ronde Venen - Al maanden
wordt er over gesproken. Al maanden is er onrust bij omwonenden.
Al maanden wordt er geroepen, er
moet met spoed woningen gebouwd
worden voor vluchtelingen die mogen blijven. Tietallen in de Amstelhoek en een hele wijk op de stationslocatie in Mijdrecht. Maar wat is
spoed? Dan ga je er vanuit dat het
binnen een paar maanden staat,
maar niets blijkt minder waar. Het
duurt nog jaren voor die huizen gebouwd zijn zo bleek donderdag jl.
tijdens de raadsvergadering. Deze
vergadering werd er weer een stapje, met de nadruk op stapje, gezet:
het heet nog project spoedwoning
maar er staat nu achter: ‘ toekomstige ontwikkeling voor Stationslocatie. Ook voor de Amstelhoek is nog
niets zeker. Hier gaat het dan om 26

woningen permanent en eventueel
tijdelijk in te vullen als 14 permanente woningen en 24 tijdelijke woonruimten, waarbij 12 woningen tijdelijk worden opgesplitst. Voor de Stationslocatie wordt nu gepraat over
een totale nieuwe wijk, met huur
en koopwoningen, sociale woningbouw, starterswoningen, 55-plus
woningen, kortom voor ieder wat
wils. De verhouding van woningzoekenden en vluchtelingen wilde het
college op 50-50 maar daar voelt de
meerderheid van de raad momenteel niets voor. De CU-SGP bracht
hiervoor nog een amendement in.
Zij vindt dat 75 % woningzoekenden
en/of doorstromers en 25% vluchtelingen. Dit om te voorkomen dat er
niet geïntrigeerd wordt. Je moet deze nieuwe inwoners in de wijken integreren in de wijk, ook in bestaan-

De Vuurlijn-West, hier achter de terreinen van SV KDO, wordt vanaf de Ringdijk tot aan de Mijnsherenweg ingericht als fietsstraat waar de auto ‘te gast’ is

Vuurlijn-West wordt fietsstraat met de auto ‘te gast’
De Kwakel - De gemeente heeft
begin vorig jaar binnen het Verkeersstructuurplan (VSP) De Kwakel en het Uithoorns Verkeer en Vervoer plan (UVVP) in al haar wijsheid
besloten dat het westelijk deel van
de Vuurlijn, gelegen tussen de Ringdijk en de Mijnsherenweg in De
Kwakel een gedaanteverwisseling
moet ondergaan. Het tracé van dat
deel van de Vuurlijn wil men binnen
afzienbare termijn gaan (her)inrichten en uitvoeren als een ‘fietsstraat’
met een 3,5 m brede rode loper en
aan de zijkanten een smalle grijze of zwarte strook. Op de rijbaan
worden markeringen van ‘fietsstraat
auto te gast’ aangegeven. De auto
beperkt zich hier tot bestemmingsverkeer en dat betekent op dit tracé langzaam rijden want het wordt
een 30 km zone. De Vuurlijn tussen
de Poelweg en de Mijnsherenweg
wordt ingericht volgens de richtlijn
‘duurzaam veilig’ met een 60 km-zone. Afwijkend t.o.v. duurzaam veilig
is de rode loper van 3,5 meter. Verder worden er snelheid belemmerende maatregelen uitgevoerd.

Fijn voor de fietsers natuurlijk, maar
minder voor degenen die over dat
weggedeelte met de auto over dat
stuk Vuurlijn naar en van hun werk
gaan richting Hoofdweg en komende vanaf de Koningin Máximalaan (de voormalige N196) richting
De Kwakel. In dat licht gezien kan
men zich afvragen of dit plan wel uit
‘wijsheid’ geboren is.
Punt van overweging is namelijk dat
op dit stuk Vuurlijn tussen de Ringdijk en de Hoofdweg de door auto’s druk bereden Poelweg uitkomt
in de vorm van een T-kruising. Dat
is (eenrichting) verkeer vanaf de
Koningin Máximalaan richting De
Kwakel. Of een stuk fietsstraat in
deze verkeersstroom past is dus
even de vraag. Over de Poelweg
rijdt ook veel vrachtverkeer richting
De Kwakel. Volgens een bewoner in
De Kwakel is het wachten op ongelukken. Verder is er geen ruimte
gemaakt om voetgangers en wandelaars in de nieuwe situatie veilig
langs het tracé te laten lopen. Dat is
overigens nu ook al niet het geval.

Buren voorkomen inbraak
Uithoorn - Vorige week is geprobeerd in te breken in een woning
in de Boutenslaan. Om kwart over
twee in de nacht hoorde een bewoner geluiden dat leek op verplaatsing van een container bij de buren.

De bewoners hebben het licht aangegaan, zijn gaan kijken en hebben
om hun aanwezigheid aan te kondigen gehoest. De daders hebben
het gehoord. De twee knapen zijn er
snel vandoor gegaan op een scooter

de wijken. Dat is beter voor iedereen. Ook Ronde Venen Belang, CDA
en VVD diende hierover een amendement is. Zij vonden dat je op dit
moment nog niets moest vastleggen over de verdeling: “Bij de inwoner leeft zorg rond de verdeling
van het percentage statushouders
(vluchtelingen) versus reguliere woningzoekenden. Op dit moment is
het niet noodzakelijk om over deze
verdeling een definitief standpunt in
te nemen. Om de zorg bij in inwoners weg te nemen stellen wij voor
per locatie te onderzoeken wat de
beste/meest wenselijke verdeling
is”. Dit amendement werd aangenomen. Maar het gaat nog wel even
duren. De planning nu is - althans
voor de Stationslocatie - medio 2018
en dan kun je rustig stellen: 2020. en
dat heet dan spoedproject.
Druk bereden Vuurlijn
Als het autoverkeer de Poelweg om
deze maatregelen dat deel van de
Vuurlijn gaat mijden en in plaats
daarvan de Noorddammerweg kiest
om naar De Kwakel te gaan, wordt
het daar een stuk drukker! Dat verkeer komt ook weer op de Vuurlijn
uit om vanaf de andere kant naar de
Ringdijk te rijden als men De Kwakel tot bestemming heeft. Anderzijds ziet de gemeente graag dat er
meer gebruik wordt gemaakt van de
N231 (Noord/Zuid route) om naar
De Kwakel te gaan. En dat gaat dan
via de Drechtdijk of Steenwijkerveld/Halfweg iets wat men eigenlijk
ook liever niet heeft. Tja...
Naar de mening van wethouder Polak valt het autoverkeer op de Poelweg wel mee. Misschien is het een
idee om tellingen uit te voeren hoeveel auto’s en vrachtwagens daar
rijden richting De Kwakel. Dan weet
je wat. De redactie heeft de proef
op de som genomen tijdens de spits
en dan blijkt er toch wel veel autoverkeer te zijn op de Poelweg, maar
ook op de Vuurlijn, komend uit de
richting van de Hoofdweg/Mijnsherenweg naar het centrum van De
Kwakel. Zelfs in de weekend rijdt
er veel autoverkeer. Al met al zal
de praktijk het op den duur uitwijzen. Bijkomende problematiek van
de herinrichting van wegen, kruisingen en het aanleggen van veilige fietspaden is de Stelling van Amsterdam (werelderfgoed op de lijst
van de Unesco). Het is verboden om
die te doorsnijden, af te graven of
om op het dijklichaam paden aan te
leggen. Dat betekent woekeren met
de beschikbare ruimte.
Mettertijd en dan wordt gesproken
over 2017, is het de bedoeling om
ook de hele Boterdijk opnieuw te
gaan inrichten als fietsstraat en de
onoverzichtelijke situaties rond geparkeerde auto’s te gaan aanpakken. Dan moeten eerst alle bouwwerkzaamheden van nieuwe woningen in de Oker en die van Eigen
Haard langs de Boterdijk geheel zijn
afgerond en opgeleverd waardoor
er geen bouwverkeer meer over de
Boterdijk hoeft te rijden. Dit project
loopt in de planning al een jaar achter i.v.m. de uitgelopen nieuwbouwplannen van de woningen aan de
Boterdijk.
of bromfiets. Een van de twee had
een inklapbaar krukje in zijn hand.
De bewoners hebben de twee nog
tegen elkaar horen zeggen, “doe het
bij het badkamerraam.” Loop eens
langs alle ramen en deuren in uw
huis. Ook in (openstaande) ramen
op de bovenverdieping zien dieven
mogelijkheden om in te breken.

AMSTELPLEIN VIERT

25
jarig

BESTAAN

Boekhandel Bruna: kijken,
bladeren, beleven en postservice
Uithoorn - Winkelcentrum Amstelplein met meer
dan twintig winkels, viert in september haar 25-jarig
bestaan. Vooruitlopend daarop zetten wij de verschillende winkels in het zonnetje; elke week een. Hoelang
zijn ze al in het winkelcentrum, wat hebben ze te bieden voor hun klanten en hoe willen de winkeliers die
ook in de toekomst behouden? Hoe zien zij de verdere ontwikkeling van het winkelcentrum? En zo meer.
Bruna is gevestigd aan de Schans, schuin tegenover
het Kruidvat. De boekhandel behoort tot de eerste
garnituur die zich in 1991 in het winkelcentrum vestigde. Naast allerhande boeken, tijdschriften, kranten, kantoorbenodigdheden (m.n. voor zzp-ers), cadeauartikelen, wens- en ansichtkaarten (ook van Uithoorn) en artikelen voor de jeugd, biedt Bruna ook
een postservice. Alle posthandelingen in de letterlijke zin van het woord kunnen bij Bruna worden uitgevoerd. Dus pakjes, brieven, aangetekende stukken voor binnen- en buitenland, brengen en afhalen, postzegels kopen en dergelijke is mogelijk. Net
als kentekens van auto’s overschrijven. Wie overdag
werkt kan post die niet door de brievenbus past, bij
Bruna laten afleveren. ‘Pakje gemak’ heet dat. Dat
moet dan wel bij de afzender aangevraagd worden of
men die service verleent. Het gaat daarbij voornamelijk om artikelen die via de website worden besteld.
Jaarlijks speelt Bruna ook in op bekende en interessante acties, zoals de Kinderboekenweek en de vakantieweken met speciale vakantie-uitgaven en stripboeken. “We hebben bij Bruna vaak leuke en aantrekkelijke acties en die gaan er steeds meer komen. Verder gaan we ons meer richten op workshops voor diverse doelgroepen. We zijn een winkel voor iedereen,
jong en oud en goed toegankelijk. Misschien daarom

fungeren we vaak ook als een sociaal trefpunt. Het is
altijd druk bij ons; elke dag zou ik van alle verhalen
die we horen er een pagina in de krant over kunnen
schrijven. Dat maakt dit werk zo leuk, loopt de zaak
goed en is het geen wonder dat we hier al 25 jaar zitten. Dat vieren mijn man Wim en ik in september. We
zouden er best graag wat meer ruimte bij willen vanwege de toenemende activiteiten. Misschien krijgen
we die kans een keer mocht het winkelcentrum ooit
worden verbouwd,” aldus Marjan Mijnders. “Tot aan
die tijd, maar ook daarna, moeten we samen met de
andere ondernemers onze klanten hier binnenboord
proberen te houden. Wij zien de toekomst hier wel zitten.” Meer weten? Stap de winkel eens binnen of kijk
bij www.bruna.nl en www.bruna.nl/zakelijk.

ALTIJD GRATIS OVERDEKT PARKEREN

Zonnehuisgroep verbaast
over ‘Zwarte lijst’ IGZ
De Ronde Venen - De Zonnehuisgroep Amstelland, waartoe
ook de zorgcentra Gerardus Majella in Mijdrecht (op termijn ook het
nieuwe Zonnehof Mijdrecht aan de
Dorpsstraat) en Zuiderhof in Vinkeveen behoren, heeft met verbazing
gereageerd op het feit dat ook zij in
categorie 2 voorkomt op de ‘Zwarte Lijst’ van slecht presterende zorginstellingen zoals die vorige week
door de Inspectie van de Gezondheidszorg (IGZ) is gepubliceerd.
“De inspectie bezoekt jaarlijks circa 10% van de verpleeg- en verzorgingshuizen. In 2010 was voor
het laatst één van onze locaties bezocht, dus we waren vorig jaar niet
verbaasd, dat ze behalve de papieren informatie die wij hen over de
gehele stichting sturen, na jaren ook
weer een locatie van ons in de praktijk wilden toetsen,” laat woordvoerder Petra van Werkhoven van de
Zonnehuisgroep weten. “We hebben bijna precies een jaar geleden
graag de situatie van ons zorgcentrum in Zonnehuis Westwijk in Am-

stelveen laten zien. Daarover werd
een rapport uitgebracht en de resultaten waren van dien aard dat wij er
tevreden over waren. In het inspectie werden de onderwerpen op alle
punten goed beoordeeld net zoals
het klanttevredenheidsonderzoek.
We zijn daarom ook verbaasd dat er
nu opnieuw toezicht nodig zou moeten zijn. Voor zover ik weet zijn Zuiderhof en Gerardus Majella in De
Ronde Venen nog nooit door de inspectie bezocht. Daar is de zorg op
alle punten overigens gewoon goed
en wij horen nooit klachten.”
Toelichting
De inspectie houdt vervolgtoezicht
in de vorm van inspectiebezoeken
en/of bestuursgesprekken. Volgens Van Werkhoven had men dit
op grond van het enige toezichtbezoek dat de inspectie vorig jaar
aan Zonnehuis Westwijk heeft gebracht, niet verwacht. “Wij hebben meteen om een toelichting gevraagd en kort daarop heb ik de inspectie daar weer om gevraagd. We

hebben daar nog steeds geen antwoord op gekregen. Wij vinden het
jammer dat wij onze cliënten, medewerkers, vrijwilligers, relaties en
buurtgenoten die vragen hebben,
nu niet kunnen uitleggen waarom
wij op grond van een inspectierapport met goede bevindingen in categorie 2 staan. Wij zijn trots op onze medewerkers én vrijwilligers die
zich dagelijks met hart en ziel inzetten voor cliëntgerichte zorg.” Zonnehuisgroep Amstelland zegt continu aan kwaliteitsverbeteringen te
werken via scholing, inventarisering
van tips en tops bij cliënten en familie en zal in september weer extern
getoetst worden op het HKZ certificaat. Regelmatig wordt via interne audits op alle locaties, dus ook
in De Ronde Venen, op onderwerpen getoetst zoals hygiëne en medicatieveiligheid, waar zo nodig acties op worden ondernemen. Zonnehuisgroep zegt het jammer te vinden dat de categorie indeling op de
lijst van de inspectie een andere indruk geef.
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ZORGELIJKE (WAN)TOESTANDEN IN HET HOGE HEEM

AMSTELRING ZORG
OP ZWARTE LIJST IGZ

VAN SLECHTST PRESTERENDE
ZORGINSTELLINGEN
Uithoorn - Nu de zorg in verpleeghuizen en
vooral die voor dementerende bejaarden sterk
in de aandacht van zowel de politiek als de media staat vanwege de zeer slechte bevindingen
in veel verpleeghuizen, heeft staatssecretaris
Martin van Rijn (PvdA) vorige week een lijst van
de IGZ openbaar gemaakt met namen van zorginstellingen waar de zorg vaak en in bepaalde gevallen zelfs bij lange na niet aan de wettelijke (en menselijke!!) norm voldoet. Op de lijst
van ‘slechtst presterende’ zorginstellingen staan
ook de in de regio bekende Careyn en Amstelring. Onder laatstgenoemde valt ook zorgcentrum het Hoge Heem aan de Wiegerbruinlaan
in Uithoorn. Vooral de zorg voor dementeren ‘in
de huisjes’ blijkt volgens ingewijden op een bedroevend laag peil te staan. De wantoestanden
die daardoor zijn geconstateerd bij de verzorging en begeleiding van dementerende ouderen
is te schrijnend om onder woorden te brengen.
De slechte resultaten, voornamelijk als gevolg
van een ondeugdelijk management en niet omdat de goedwillende vrijwilligers hun best niet
doen, heeft destijds locatiemanager Paul van
Moorst de kop gekost. Hij werd op non-actief
gezet. De daaropvolgende interim manager, Coja Janssen, kwam voor hem in de plaats, maar
ook die kon nauwelijks oplossingen aandragen.
Inmiddels is de volgende locatiemanager aangetreden: mevrouw Rita Braam. Misschien dat
het haar wel lukt om voor verbetering te zorgen.
Mocht dat niet gaan overweeg dan de afdeling
dementie te sluiten. Voor alle partijen het beste!
Falende zorg en organisatie
Gekwalificeerd personeel is op een enkel geval na niet meer voorhanden. En degenen die er
nog zijn lopen tegen een burn-out aan. Veel zaken worden geregeld door weliswaar goedwillende, maar vaak onvoldoend opgeleide vrijwilligers en ‘flexwerkers’ die de dementerende mens
niet kunnen begeleiden en verzorgen zoals dit
zou moeten. Dat alles veroorzaakt veel onrust,
een falende zorg en soms voor gevaarlijke toestanden, zoals verkeerde of helemaal geen medicijnen, aanrandingen, diefstal, soms geweld en
valpartijen - met blauwe plekken op gezichten
en lichaam - bij de bewoners e.d. (waarvan geen
meldingen zijn gedaan). Deze zaken worden
naar buiten gebracht door Maureen de Kruijf
en haar zuster Nancy uit Uithoorn, van wie hun
moeder twee en een half jaar tot aan haar overlijden op 2 juni jl. is verpleegd in huisje 1. Een en
ander wordt bevestigd door ex-werknemers van
het Hoge Heem en vele anderen die bemoeienis
hebben (gehad) met het Hoge Heem en vooral met de cliënten en patiënten in ‘de huisjes’.
Het ligt buiten het bestek van dit artikel om alle namen te noemen, maar degenen die het
kunnen bevestigen zijn bij de redactie van deze krant bekend. Kortom, er is onvoldoende aandacht voor en professioneel toezicht op de bewoners van de huisjes. Sterker nog, regelmatig
is er sprake van helemaal geen toezicht gedurende langere tijd met alle gevolgen van dien.
Dus ook nog een falende organisatie, Daar komt
bij dat er veel achterstallig onderhoud is in de
accommodaties. Elektrische leidingen en bedradingen zijn stuk of slecht aangesloten, Levensgevaarlijk! Apparaten werken niet meer, de inrichting is slecht en vloeren zijn stuk.
Al langer wantoestanden
Degenen die door de bezuinigingen op (gekwalificeerd) personeel en voorzieningen de daarmee gepaard gaande zorgelijke omstandigheden daadwerkelijk van nabij hebben meegemaakt zijn Maureen de Kruijf en haar zuster
Nancy uit Uithoorn. Samen met hun twee andere zusters en twee broers hebben zij hun moeder, Nel van Rijk, verblijvend in huisje 1, vaak bezocht en verzorgd. Dat bleek hard nodig omdat
door tijdgebrek van deskundig personeel en het
gebrek aan middelen, het ontbreken van de nodige voorzieningen, te weinig aandacht en zorg,
hun moeder wegkwijnde en in een deplorabele
toestand verkeerde waarna zij afgelopen maand
op 84-jarige leeftijd overleed. Of haar overlijden
te maken heeft met de slechte (medische) verzorging en het gebrek aan begeleiding kan niet
worden bevestigd. Vooral Maureen en Nancy
hebben met eigen ogen en oren al lange tijd kennis kunnen nemen van de vele wantoestanden,
drama’s en tekortkomingen die er in dat specifieke huisje heersten en wellicht ook in de andere. Zonder de goedwillende en zorgzame vrijwilligers tekort te doen, brachten zij hun bevindingen vorig jaar al onder de aandacht van (de
voormalige) locatiemanager Paul van Moorst, interim manager Coja Jansen, Inge Borghuis van
de Raad van bestuur van Amstelring Zorg, diver-

se afdelingshoofden, artsen, de Inspectie voor
de Gezondheidszorg, wethouder Ria Zijlstra (Sociaal Domein) en beleidsadviseur Zorg en Welzijn Fatima Abarkan van de gemeente Uithoorn
en burgemeester Dagmar Oudshoorn. Die kunnen dus niet zeggen dat ze er niets van afweten!
Dat blijkt uit de omvangrijke e-mailberichtgeving van ruim een half jaar tussen de betrokken
partijen die in het bezit is van deze krant. Maar
wat haalt het uit? Treed er verbetering op? Dat is
nog niet geconstateerd. Misschien gebeurt dat
nu eindelijk nadat staatssecretaris Martin van
Rijn ‘zijn’ zwarte lijst met namen heeft gepubliceerd en waar nodig maatregelen aankondigt.
Dat werd hoog tijd! Het feit dat de voorzitter van
de Raad van bestuur van Amstelring Zorg, Eric
Hisgen, zegt dat het rapport van IGZ dateert van
maart en dus in feite ‘verouderd’ is, is een gotspe. De problemen in deze zorgsector bij het Hoge Heem zijn al veel langer bekend en werden
zelfs begin vorige maand nog door Maureen en
Nancy ter plaatse geconstateerd.
Vogels in een kooitje
Maureen en Nancy vertellen hun verhaal: “De
klachtencommissie van het Hoge Heem en alle
andere waar wij ons ongenoegen hebben geuit,
hadden al lang aan de bel moeten trekken,” laat
Maureen weten. “Nancy en ik hebben het gevoel dat wij als familie veel meer vertegenwoordigen dan alleen destijds het belang van onze inmiddels overleden moeder. Wij willen met
onze klachten bereiken dat er verbetering optreedt voor ALLE bewoners én het nog aanwezige personeel wat zijn best doet er wat van te
maken! Natuurlijk hebben we overwogen onze
moeder weg te halen uit het Hoge Heem en in
een andere zorginstelling te laten opnemen. Dat
bleek organisatorisch en medisch zoveel problemen met zich mee te brengen dat we daarvan hebben moeten afzien. Je kunt je voorstellen dat wij, gezien de ‘vergissingen’ met medicijnen, onverklaarbare verwondingen van de bewoners, de slechte accommodatie met levensgevaarlijke situaties, slecht en ongezond eten
– in het weekend alleen maar broodmaaltijden
of een schaal saucijzenbroodjes - en zelfs aanrandingen, mishandelingen, diefstal en ga zo
maar door, als kinderen meer slapeloze nachten over onze moeder hebben gehad dan toen
zij nog thuis woonde. Tijdens een van de bezoeken werden wij plotsklaps geconfronteerd met
het feit dat alle laden, kasten en koelkasten van
sloten waren voorzien en dat deurklinken van
de toegangsdeuren naar de privéverblijven van
de bewoners verwijderd waren. Bewoners kunnen zich op die manier niet meer zelf (ook niet
met behulp van een vrijwilliger) terugtrekken of
toegang verschaffen tot hun eigen spullen. Indien zij in de nacht naar het toilet moeten en de
deur dichtvalt, dan kunnen zij dus niet meer terug naar bed! Aangezien er 's nachts een nagenoeg volledig gebrek aan toezicht is kun je natuurlijk wachten op het volgende incident.” Nancy deed navraag bij het dienstdoende personeel
en dat leverde op dat dit geen beslissing van de
directie was maar opgelegd door een ‘nieuwe
landelijke wet en regelgeving’ waarmee de ‘veiligheid’ van de bewoners gediend zijn…. Nancy:
“De van goede wil zijnde vrijwilligster had tranen
in haar ogen en zei: ‘het wordt hier steeds gekker, eerst de tralies voor de ramen, dan de kasten en koelkasten op slot waardoor ik niet eens
meer de mogelijkheid heb om een stukje fruit
voor de mensen te schillen en nu ook de deuren
afgesloten waardoor je nog meer beperkter bent
in je verzorging en de voorzieningen. De bewoners lijken inmiddels wel vogels in een kooitje!
Vroeger werd je als vrijwilliger betrokken bij de
menselijke aspecten van de bewoners en had je
de vrijheid om iets te ondernemen om het aangenamer te maken, tegenwoordig kan en mag je
niks en word je gezien als een verlengstuk (lees
vervanging) van het betaalde personeel. Als er
namelijk vrijwilligers (of betrokken familie) zijn is
er geen betaalde kracht meer te bekennen!’ Het
is een van de tientallen voorbeelden die ik kan
noemen,” aldus Nancy.
Het draait om geld…
Het is droevig te constateren dat mensen van de
oudere generatie, zoals Nel van Rijk die in hun
leven hard hebben gewerkt en hun kinderen met
liefde en zorg hebben omgeven, nu als ‘beesten’ worden weggestopt in verpleeghuizen waar
zij overgeleverd zijn aan ernstig falende zorg
vanwege een dodelijke marktwerking met bezuinigingsmaatregelen, absurde regelgeving en
slecht management. Maureen: “Het draait kennelijk meer om geld dan om de mens! De nog
goedwillende en betrokken personen die in de-

ze sector werken hebben allemaal te maken met
een onfatsoenlijke houding van de betalende
partijen (zorginstellingen en zorgverzekeraars)
in de vorm van veel te hoge werkdruk en een absoluut te lage waardering. In tegenstelling tot directeuren en managers van zorginstellingen die
hun zakken vullen met hoge salarissen!” Uiteindelijk is het wel de (demente) bejaarde die het
kind van de rekening is. Veel betalen en inleveren, maar weinig geboden zorg en aandacht.
Daarom breekt ook bij Maureen en haar familie
hun hart nu zij met eigen ogen hebben gezien
hoe hun moeder, ontdaan van persoonlijk bezit
en eigen waarde, worstelde met de afschuwelijke dementie, waar niemand iets aan kan doen.
Maar waar het ernstig ontbrak en ontbreekt aan
middelen en deskundigen om het haar (en alle anderen) aan het einde van het leven nog zo
aangenaam mogelijk te maken. Maureen: “Bij
alle tekortkomingen in het Hoge Heem had onze
moeder het geluk dat zij dankzij haar grote gezin
en de ongelofelijk grote inzet van onze zusters
en broers, elke dag bezoek ontving, elke ‘tekortkoming’ snel werd opgemerkt en voor zover mogelijk teniet gedaan. Helaas zitten er ook mensen die minder bezoek krijgen en waarvan (veraf
wonende) familie hoopt dat hun vader/moeder
de verzorging krijgt die hij/zij verdient…maar
dat vaak ver onder de maat is.”
Dooddoeners
De vele managers, interim directeuren, klachtenbehandelaars, kwaliteitsbewakers, afdelingshoofden en regiomanagers die Maureen met
haar zuster en verdere familie voorbij hebben
zien komen, doen volgens hen niet anders dan
dooddoeners aandragen in plaats van doelbewust zorg verlenen en naar oplossingen zoeken.
“In onze, misschien enigszins simpele, beleving
moet de oplossing helemaal niet zo moeilijk zijn:
namelijk gewoon voldoende gekwalificeerd personeel in dienst nemen voor de noodzakelijke
verzorging. Dit aangevuld met woonbegeleiders
en vrijwilligers voor de al evenzo noodzakelijke
gezelligheid en afleiding door middel van liefdevolle aandacht en een wandelingetje in de natuur. Dan kan er ook weer eens vers (en gezond)
gekookt worden, een echt bloemetje op tafel en
geraniums aan de balkons i.p.v. tralies (vroeger
was dat ook zo). Ook Alzheimer patiënten zijn
gevoelig voor sfeer. Mensen, in de vorm van betrokken personeel, kan je niet vervangen door
een stuk gaas, domotica en afgesloten deuren!
Dat werkt niet!” Aldus Maureen. Zij heeft kortgeleden bij de administratie van de zorgverzekeraar opgevraagd wat er aan financiële middelen maandelijks voor huisje 1 en 2 beschikbaar
is. Dat blijkt voor 12 bewoners van beide huisjes
een kleine 80.000 euro te zijn! Daar kun je toch
wel een vorm van kwaliteitszorg voor leveren?
Of gaat een deel ervan ergens anders aan op?...
Bezuinigen is geen optie
De ontstane commotie en situatie zijn dus vergaand te danken aan de enorme bezuinigingen
die laatste jaren door Den Haag aan de zorg is
opgelegd en in het kader van de ‘marktwerking’.
Dat laatste blijkt letterlijk de doodklap voor veel
gelederen in de zorg te zijn. Men zou kunnen
zeggen dat het Kabinet Rutte met haar slechte
en marktgerichte beleid op de zorg nu een koekje van eigen deeg krijgt. Zorginstellingen moeten al jaren bezuinigen, net zoals de Thuiszorg
waar enkele verleners daardoor failliet zijn gegaan en duizenden medewerkers hun baan verloren. In het licht daarvan zou je de zorginstellingen het nog niet eens kwalijk kunnen nemen dat
men niet de juiste zorg verleent. Maar dan is het
aan het management om met de beschikbare
middelen ‘creatief’ om te gaan. Er zijn ook tehuizen waar het wél goed gaat. Een voorbeeld daarvan is Gerardus Majella in Mijdrecht van Zonnehuisgroep Amstelland waar optimale zorg aan
dementerenden wordt geboden. Zorgmanager
José Witte bevestigt dit. Er zijn nooit klachten. Zo
kan het dus ook! Ook zorgverlener Careyn staat
op de lijst, maar vanuit Maria Oord in Vinkeveen
zijn eveneens geen klachten bekend over de afdeling dementie. In een persoonlijke brief bedanken Maureen en Nancy met hun familie de
betrokken personeelsleden voor de goede zorg
die zij onder moeilijke arbeidsomstandigheden
en hoge werkdruk aan hun moeder Nel van Rijk
hebben verleend. “Onze kritiek betreft voornamelijk de mensen ‘achter de bureaus’ en niet die
met ‘handen aan het bed.’ Van harte hopen wij
dat mensen achter de bureaus gaan inzien dat
bezuinigen geen optie is voor kwetsbare mensen die aan de zorg overgeleverd zijn en ook niet
voor mensen welke deze zorg moeten leveren.”
Aldus Maureen en Nancy.

GROOTSCHALIGE DISKWALIFICATIE

IGZ GEEFT ONTERECHT ONRUST

Eric Hisgen, voorzitter Raad van Bestuur Amstelring: “Deze kwalificatie heeft ons onaangenaam verrast. Amstelring staat overigens
niet onder verscherpt toezicht, maar heeft intensief vervolgtoezicht,”
laat de voorzitter van de Raad van Bestuur Amstelring, Eric Hisgen
weten. Zoals de IGZ aangeeft werken zorgorganisaties er hard aan
om de gewenste verbeteringen door te voeren. Dat geldt zeker voor
Amstelring. De IGZ nuanceert haar eigen oordeel door aan te geven
dat er binnen organisaties grote verschillen bestaan tussen individuele locaties. Ook bij Amstelring is dat zo: bij slechts een zeer beperkt aantal van de 24 locaties presteren wij nu niet goed genoeg op
de IGZ kwaliteitsnormen. Dit kan de indruk wekken dat de zorg onveilig is, maar dat is niet het geval. Deze maatschappelijke aandacht
leidt tot ongewenste effecten zoals onterechte ongerustheid bij bewoners, familie, medewerkers en vrijwilligers.” De Raad van Bestuur
Amstelring herkent de noodzaak tot verbeteringen in een aantal locaties. Amstelring werkt via verbeterplannen en interne audits aan
oplossingen. Speerpunten zijn: cliëntdossiers op orde, digitale clientdossiers, deskundigheidsbevordering, minder flexpersoneel en
meer ‘handen aan het bed’. Eric Hisgen licht verder toe: “De informatie van de IGZ in de rapportage dateert uit maart 2016. Op 24 mei
2016 had Amstelring een gesprek met de IGZ. Wij kregen daarin te
horen dat de IGZ verbeteringen ziet en enthousiasme bij medewerkers constateert over de ingeslagen weg. Wij hebben veel vertrouwen in de motivatie en verbeterkracht van onze medewerkers en veel
waardering voor hun inspanningen. Wij doen er alles aan om de ingeslagen weg naar verbeteringen met volharding af te leggen. Uiterlijk
in september 2016 communiceren wij over de resultaten.” Aldus het
weerwoord van de Raad van Bestuur Amstelring.
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Afgelopen week gaven de leerlingen van
Zangschool Greetje de Haan/Kunst Rond
de Venen, een prachtig concert ‘Let the
Sunshine in’. Samen met het publiek
dat in grote getale was gekomen, werd
vierstemmig deze prachtige gelijknamige
song uit de musical “Hair” ingezet.
Daardoor waren alle stemmen gesmeerd
en de stemming zonnig en enthousiast.
Annemarie Stolwijk zong met donkere stemgeluid
“Non je ne regrette rien”, een Frans chanson, Anne
Heek heel muzikaal en helder van stem “Morgen”
uit de musical Annie, Henriette Grashoﬀ en Els
Dubbelman samen het prachtige duet “Gruß” van
Mendelsohn. Donna Veenhof maakte een mooie act
van een lied van Nick en Simon. Het publiek zwaaide
en wuifde enthousiast hand in hand mee met haar
prachtige zang. Cathelijn Gelderloos speelde piano
en zong met volle resonans het lied over Neverland:
“Lost Boy” van RuthB. “He shall feed his ﬂock”
van Händel, werd gezongen door Sandra Hermans,
die haar Conservatorium Opleiding/de Schumann
Academie volgt bij de Zangschool. “Summertime”
van Gershwin door Annemarie kon niet ontbreken
op zo’n zomerse avond!

Symboliek
“Gute Nacht” van Schubert werd met
inlevingsvermogen gezongen door de tenor/bariton
Dick Hesselink. Een lied waarbij veel symboliek de
waarde van de tekst over liefde een extra dimensie
gaf. “Liebes Schwur”, van Brahms werd prachtig
vertolkt door Margreet Weenink.
“The Willow Song” uit de opera Baby Doe,
door Els, was heel sfeervol, en onroerend. “Het
Bloemenduet” van Delibes gezongen door Wilma
Schoenmaker en Carin Bremer was een hoogstandje
van deze professionele zangeressen.
Cathelijn en Annemarie zongen de sterren van de
hemel in het duet “I dreamed a dream”, één van de
mooiste liederen uit de musical “Les Miserables “.
“Memory” was het gevoelige afsluitende lied van
de avond: Cathelijn zong het met volle overgave!
Er werd swingend afgesloten met “Let the sunshine
in”! Het was een geslaagd feestelijk concert!
Na de grote vakantie zult u in deze krant lezen
over de opening en feestelijkheden bij de
Kunst Rond de Venen (de vroegere Hint)
aan de Bozenhoven 155 bij de Driehuisschool
waar ook andere muzieklessen zullen gaan
plaatsvinden.
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Leerlingen zingen anti-homoliedjes
en niemand grijpt in

Dans-, muziek- en theaterschool KRDV gaat verhuizen

Basisschool Kids College
zorgt voor overlast
Wilnis - Een feestje op het schoolplein van Christelijke basisschool
Kids College in Wilnis heeft vorige
week voor nogal wat ophef gezorgd.
Op woensdagavond 6 juli werden
de bewoners van de Wagenmaker
en Veenweg in Wilnis rond een uur
of 22.30 opgeschrikt door zang en
geschreeuw op een van de schoolpleinen in de buurt. Leerlingen van
groep 8 van Kids College stonden
op en rond het rotondekunstwerk te
schreeuwen, op hekken te slaan, en
liederen te zingen, waarvan diverse anti-homoliederen. Opmerkelijk
voor een school die op haar website zegt dat het de leerlingen leert
“wat respect is, wat naastenliefde
betekent, en dat ieder mens uniek
is.” Omwonenden spreken er schande van: “Die kinderen sporen niet.
De hele buurt bij elkaar schreeuwen op een late doordeweekse
avond, en dan ook nog zulke teksten!” Leerkrachten deden in eerste instantie weinig moeite om de

leerlingen stil te krijgen. Van de kinderen valt nog enigszins te begrijpen dat ze zich door de opwinding
van hun laatste schooldag wat lieten meeslepen. Maar onbegrijpelijk
is dat ouders en leerkrachten toekeken zonder in te grijpen. Ze stonden zelfs vrolijk foto`s te maken. Pas
na een klein half uur probeerde één
van de leerkrachten de kinderen stil
te krijgen. Bewoners van het aangrenzende appartementencomplex
geven aan wel vaker last te hebben van overlast door de aangrenzende scholen. Met name overdag,
als ouders hun auto`s midden op de
stoep of in het plantsoen parkeren
of als de voetbalkooi intensief wordt
gebruikt. Dat de school op de late
avond omwonenden wakker houdt
hebben ze niet eerder meegemaakt.
Het voorval werd vorige week nog
kort gemeld tijdens de gemeenteraadsvergadering in Mijdrecht,
waar toevallig werd gesproken over
homo-emancipatie.

Rode Kruis boottocht over
het Braassermermeer
Regio - Op 7 juli 2016 werd door
het Rode Kruis kerngroep de Ronde Venen een boottocht georganiseerd over het Braassermermeer dit
werd mogelijk gemaakt door een
sponsor waardoor de deelnemers
slechts een geringe bijdrage hoefden te betalen. Met 2 bussen en een
rolstoelbus en de inzet van vrijwillige chauffeurs vertrokken wij naar
Roelofsarendsveen waar de boot
van rederij Van der Meer lag aangemeerd. In totaal waren er 96 deelnemers en acht vrijwilligers van het
Rode Kruis. In het kader van de zelfredzaamheid was van het servicepunt meegegaan mevrouw Rian-

ne Feddema die de hele dag met de
deelnemers gesprekken heeft gevoerd over wat het servicepunt kan
bieden op het gebied van het vergroten van de zelfredzaamheid. Het
was prachtig weer en zelfs de zon
liet zich geregeld zien waardoor er
ook op het buitendek genoten kon
worden van de prachtige vaartocht.
Voor de lunch uiteraard voorzien
van een kroketje, kon iedereen een
borreltje of frisdrankje nuttigen. De
vrijwilligers van het Rode Kruis en
de mensen van de rederij zorgden
er voor dat iedereen weer op alle
fronten de hulp en verzorging kregen die zij nodig hadden.

Startnest-leerlingen
bezoeken ambulancedienst
Uithoorn - Zes leerlingen van Jenaplanschool “t Startnest” waren vrijdag 8 juli op bezoek bij de regionale
ambulancepost aan de Spinnerij in
Amstelveen. Het Startnest organiseerde dit schooljaar als aanvulling
op de normale lessen elf verschillende workshops, zoals“Dans”, “Natuurpad”, “Borduren” of “ Druktechnieken”, op de vrijdagmiddagen. In
de laatste periode voor de zomervakantie konden leerlingen van de
groepen zeven en acht ook een
workshop“EHBO” volgen. Zes leerlingen maakten onder leiding van
Bob Berkemeier van de Kon. Ned.
Ver. EHBO, Afdeling Uithoorn, kennis met de beginselen van de EHBO.
Zoals “Water, de rest komt later” bij
een brandwond, “Let op gevaar “en

“Help het slachtoffer waar hij ligt”.
Geoefend werd onder andere hoe je
wonden netjes verzorgt en verbindt,
wat te doen bij flauwte, bij bewusteloosheid, verslikking of een vuiltje in een oog. Geleerd werd wat de
vijf belangrijkste punten van EHBO
zijn, zoals nagaan wat het slachtoffer mankeert en weten wanneer en
hoe je 112 moet (laten) bellen.
De excursie naar de ambulancedienst was een extra sluitstuk van
de Jeugd EHBO-workshop. Ambulanceverpleegkundige Michiel van
Hoek legde de geïnteresseerde jonge EHBO-ers in de dop uit hoe de
ambulancedienst werkt en wat er
in een ambulance zit om zieken en
slachtoffers van ongevallen optimale zorg te kunnen bieden.

De Ronde Venen - Kunst Rond
de Venen gaat in de zomervakantie
verhuizen. Na enkele jaren dans-,
muziek- en theaterlessen verzorgd
te hebben in het gebouw aan de
voormalige Veenzijdeschool in Wilnis, gaan we een nieuwe ruimte betrekken bij de Driehuisschool
in Mijdrecht. De lokalen op het
schoolplein worden de komende
tijd verbouwd zodat we kunnen beschikken over een aantal mooie lesruimtes en een concertruimte met
vleugel. Daar zullen de muziek- en
theaterlessen gegeven gaan worden. De danslessen gaan na de zomervakantie plaatsvinden in de Willisstee in Wilnis.
Dit zijn de adressen van de nieuwe
locaties:

Muziek- en theaterlessen: Driehuisschool, Bozenhoven 156, 3641 AJ
Mijdrecht
Danslessen: Willisstee, Pieter Joostenlaan 24, 3648 XR Wilnis
Bereikbaarheid
de Driehuisschool is makkelijk bereikbaar met openbaar vervoer: verschillende buslijnen stoppen vlakbij
de school bij bushalte Dr. Schaepmanplantsoen. de Willisstee is ook
eenvoudig per bus bereikbaar: uitstappen op busstation Molmlaan.
Tevens is er voldoende gratis parkeergelegenheid. Voor vragen kunt
u Kunst Rond de Venen vanaf 15 augustus bereiken via admin@kunstronddevenen.nl en op maandag en
donderdag via 0297-520110,nof kijk
op onze website: www.krdv.nl.

Vaneman Toernooi bij
FC Aalsmeer
Regio - In augustus 2002 werd
het voor het eerst georganiseerd
bij RKAV, dit jaar viert dit regionale
toernooi het derde lustrum met alweer de 15e editie. Naamgever van
het toernooi dit jaar is Vaneman Automotive, het autobedrijf dat is ontstaan na de splitsing van de vorige naamgever: autobedrijf Van Kouwen. Vaneman Automotive is dealer
voor onder andere de merken Alfa Romeo, Fiat, Jeep, KIA en RAM
met een showroom in Hoofddorp en
Amsterdam. De organisatie dankt
Vaneman Automotive voor het gestelde vertrouwen en zal zorgdragen voor wederom een mooi regionaal toernooi.
Deelnemers dit jaar zijn FC
Aalsmeer zaterdag1 (1e klasse), FC
Aalsmeer zondag1 (3e klasse), KDO
zondag1 (3e klasse) en nieuwkomer
SV Ouderkerk zondag1 (3e klasse).
Deze teams zullen elkaar treffen op
woensdag 10 augustus en zaterdag

13 augustus. De wedstrijden op de
woensdag starten dit jaar voor het
eerst om 19:30 uur, de wedstrijden op zaterdag starten om 19:00
uur, allen op het complex van FC
Aalsmeer aan de Beethovenlaan.
Op de eerste speeldag treffen FC
Aalsmeer (zat) en KDO elkaar, terwijl SV Ouderkerk het zal opnemen tegen FC Aalsmeer (zon). Op
zaterdag 13 augustus speelt KDO
tegen de zondag selectie van FC
Aalsmeer, terwijl op het andere veld
de wedstrijd FC Aalsmeer (zat) - SV
Ouderkerk zal plaatsvinden.
Tijdens het toernooi zal door Vaneman meerdere nieuwe modellen worden getoond op het FC
Aalsmeer complex en zal na afloop
van de wedstrijden de gelegenheid
zijn om met elkaar over deze auto’s,
de vakantie en natuurlijk over de
wedstrijden na te praten in de kantine. Toegang is gratis en iedereen is
van harte welkom!

Wandelen door Vinkeveen
Gemeente stelt ontwerp
Mijdrechtse Dwarsweg op

Diverse raadsleden tegen hijsen van de vlag

Meerderheid zegt ja: gemeente
hijst 11 oktober de regenboogvlag
De Ronde Venen - Vorige week
woensdagavond diende de fracties van PvdA-GL-Lokaal Sociaal,
D66, CDA en Lijst 8 kernen, tijdens
de raadsvergadering, een motie in
waarin zij het college opdraagt om
in het vervolg op 11 oktober, de officiële ‘Coming Out Day’ ook als gemeente De Ronde Venen de regenboogvlag te hijsen. Sinds 1988
wordt deze dag gevierd en sinds
2009 is deze dag door de minister
van OCW uitgeroepen tot nationale Coming Out Dag in Nederland.
Sindsdien hijsen steeds meer overheden jaarlijks de vlag en schenken
zij zo extra aandacht aan deze dag.
De meerderheid van de Rondeveense raad wilde dat de gemeente De
Ronde Venen ook de vlag ging hijsen.
Je zou toch denken dat anno 2016
zo’n voorstel door de gehele raad
omarmd zou worden, maar niets
was minder waar. De VVD hield bij
monde van Van Olden een heel verhaal, maar het kwam er op neer dat
de VVD er niets voor voelde. Maar
niet de gehele VVD vond dit. Yvonne
Welter stemde voor. Opvallend was
dat ook Ronde Venen Belang niet
bij de indieners werd vermeld, maar
dat werd al snel duidelijk. Ook deze fractie was niet unaniem. De heer
Klein was tegen. Ook de Christen
Unie - SGP was fel tegen. “Er zijn

heel wat meer groepen mensen die
het moeilijk hebben”, aldus Stam.
De meerderheid van de raad was
echter voor, dus 11 oktober zal ook
voor het gemeentehuis in Mijdrecht
de regenboogvlag wapperen. Hiermee benadrukt de gemeente dat iedereen zichzelf moet kunnen zijn.
“Iedere Rondevener moet zichzelf
kunnen zijn, zich geaccepteerd en
sociaal veilig voelen. Op het werk,
op straat, op school, in de sport, in
hun eigen sociale kring, waar dan
ook”, aldus de fractievoorzitter van
het CDA Rein Kroon
“De regenboogvlag symboliseert dit
voor homoseksuele mannen, lesbische vrouwen en transgenders. De
vlaggen worden 11 oktober gehesen om deze boodschap met elkaar
kracht bij te zetten. Waar veiligheid
en acceptatie achterblijft zet de
overheid zich in. Helaas is dat nog
steeds nodig”. Van de 36 gemeenten
van Midden Nederland, waar gemeente De Ronde Venen onder valt
hebben inmiddels 22 gemeenten
besloten de regenboogvlag 11 oktober te hijsen. Deze gemeenten zijn:
Amersfoort, Baarn, Bunnik, De Bilt,
De Ronde Venen, Houten, IJsselstein, Leusden, Nieuwegein, Stichtse Vecht, Utrecht, Utrechtse Heuvelrug, Veenendaal, Vianen, Woerden,
Zeist, Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren en Weesp.

Mijdrecht - De Mijdrechtse Dwarsweg in Wilnis is een belangrijke ontsluitingsweg voor Mijdrecht en Wilnis die nog drukker zal worden met
de nieuwe wijk de Maricken waar
op dit moment circa 500 woningen
gebouwd worden. Burgemeester
en wethouders hebben op 5 juli jl.
besloten om een ontwerp voor deze weg op te stellen. De komgrens
wordt aangepast, er komt een rotonde naar de Maricken en de rotonde Veenweg/Mijdrechtse Dwarsweg wordt aangepast. Verder wordt
de belijning aangepast en worden
snelheidsremmende maatregelen
genomen. Met een verkeersintensiteit van 12.000 motorvoertuigen per
dag is de Mijdrechtse Dwarsweg
één van de drukste gemeentelijke
wegen. Tussen eind 2014 en begin
2015 hebben er drie verkeersongevallen plaatsgevonden ter hoogte
van het Shell-tankstation in Wilnis.
In 2014 is gestart met de realisatie

van de nieuwe woonwijk de Maricken. Aanleiding voor burgemeester
en wethouders om te besluiten voor
een trajectgerichte aanpak waarbij
de verschillende ontwikkelingen en
maatregelen in één integraal ontwerp verwerkt zijn die de weg toekomstbestendig en veilig maken.
De bouwinrit naar de toekomstige
woonwijk sluit aan op de Mijdrechtse Dwarsweg. In de toekomst wordt
de wijk op deze plek ontsloten door
een rotonde. Na aanleg wordt dit
gedeelte van de weg opgenomen in
de bebouwde kom van Wilnis.
De voorbereidende werkzaamheden
starten deze zomer. De planning is
er op gericht om de rotonde te realiseren in 2017 en aansluitend vindt
de realisatie van de overige onderdelen van het ontwerp plaats. Inwoners worden op de hoogte gehouden van de werkzaamheden via
www.derondevenen.nl en huis-aanhuisbrieven.

De Ronde Venen - Gilde De Ronde
Venen organiseert vanaf 19 juli tot
eind september wekelijks 2 rondwandelingen door Vinkeveen. Met
een gids maakt u een wandeling
van ongeveer twee uur. Tijdens deze wandeling vertelt de gids over de
geschiedenis van het ontstaan van
het gebied van De Ronde Venen
en over bijzondere en historische
gebouwen en personen in Vinkeveen. De wandelingen worden wekelijks gehouden op dinsdagavond
om 19.00 uur en zaterdagmiddag
om16.00 uur. U wordt ontvangen in
Pannenkoekenrestaurant Het Voordek bij de Zeilschool Vinkeveen. Er
wordt onder het genot van een kop
koffie of thee eerst verteld hoe het
gebied van De Ronde Venen is ontstaan. Daarna start de wandeling

van ongeveer 3 kilometer. Als u wilt
meedoen aan deze wandeling kunt
u zich opgeven bij Gilde De Ronde Venen via email: wandelen@gildedrv.nl. De kosten bedragen € 5,00
per persoon. Als u zich als groep
van minimaal 5 deelnemers wil aanmelden is een andere dag en tijdstip in overleg mogelijk. Het maximum aantal deelnemers per wandeling is 10 personen. U ontvangt
een bevestiging van uw deelname.
Indien er bij een wandeling onvoldoende deelnemers zijn kan u deelname doorgeschoven worden naar
een volgende datum. U kunt bij uw
opgave een 2e voorkeursdatum vermelden. Bij opgave graag uw naam,
het aantal personen, een 1e en 2e
voorkeursdatum en uw telefoonnummer doorgeven.

2 Mountainbikes gestolen
Uithoorn - In de nacht van zondag
10 op maandag 11 juli zijn bij het hotel aan de Schans twee kostbare fietsen gestolen van gasten. De sloten
van de beide bijzondere mountain-

bikes zijn op straat teruggevonden.
Het gaat om een damesfiets van het
merk Bergamont Helix 4.3, zwart van
kleur, en een herenfiets van het merk
Specialized Stump Jumper.

EHBO Lucas opleidingscursus
Vinkeveen - Wat doet u als uw
buurman ineens op straat in elkaar
zakt? Wat doet u als uw kind haar
kleine teen stoot, veel pijn heeft en
haar teen niet kan bewegen? Wat
doet u als uw collega zich verslikt en
benauwd wordt? En zo kunnen we
nog wel oneindig doorgaan met situaties die kunnen gebeuren bij uw
thuis, werk of onderweg. Wat is er
mooier dat u kan helpen in al deze
situaties? Dat u er niet hulpeloos bij
staat of toch maar ongemerkt doorloopt en daar later toch niet zo’n
prettig gevoel bij hebt. Een reanimatie diploma is al heel mooi, maar
het betreft niet altijd hartfalen, dus
een EHBO diploma maakt u veelzijdiger. De eerste minuten na een ongeval zijn vaak cruciaal om levens te
redden en schade te beperken. En
als u nu weet dat de meeste ongevallen thuis plaatsvinden, dan is het
toch heel handig en mooi als u gelijk hulp kunt verlenen. Tijdens de

EHBO-cursus leert u hoe u in elke
situatie hulp kunt verlenen, van geruststellen, wondverzorging, handelen bij kleine ongevallen, waarschuwen van de professionele hulpdiensten, tot stabiele zijligging en reanimeren. Hierbij krijgt u theoretische
scholing, maar ook observeren,
communiceren en vaardigheden.
28 september 2016 start de opleiding tot het EHBO diploma inclusief
(kinder)reanimatie en AED. Op 14
december doet u dan examen. Het
aantal lessen inclusief het examen
beslaat 10 avonden. De cursus zal
gegeven worden in ons EHBO gebouw op Pijlstaartlaan 1a te Vinkeveen op woensdagavond van 19.30
uur tot 21.30 uur door Job Schröder.
Graag zien we u op onze cursus.
Wilt u meer informatie of u aanmelden dan kunt u bellen 0297-263713,
mailen naar ehbolucas@casema.nl
of ga naar onze website
www.ehbolucasvinkeveen.nl

Veel fusten uit bedrijf weg
De Kwakel - In de nacht van
woensdag 6 op donderdag 7 juli is ingebroken bij een bedrijf aan
de Hoofdweg, hoge nummering. De
dieven hebben het toegangshek geforceerd en zijn het pand ingegaan
door een raam open te breken. Gestolen is een grote hoeveelheid fus-

ten inclusief opzetrekken, eigendom
van FloraHolland. Gezien het aanzienlijke aantal is voor het vervoer
vermoedelijk gebruik gemaakt van
een vrachtwagen. Mogelijk zijn er
getuigen. Zij worden verzocht contact op te nemen met de politie via
0900-8844.

Wel of niet glas gegeten?
Uithoorn - Op vrijdag 8 juli om zeven uur in de avond zijn de politie
en de ambulancedienst gevraagd te
gaan naar de Colijnlaan. De bewoonster had een glas laten vallen en was
dit aan het opruimen. Bij haar 1 jarig zoontje zag zij plots bloed in zijn

mond. De vrouw dacht dat het kind
glas in zijn mond had gestopt. Het jongetje is helemaal nagekeken door de
GGD. Hij bleek geen verwondingen in
zijn mond te hebben. Voor de zekerheid is het kind meegenomen naar het
ziekenhuis voor een verder onderzoek.

Getuigen gezocht
Gokkast leeg na inbraak patatzaak
Uithoorn - Even over half vijf in de
vroege ochtend van zaterdag 9 juli is
ingebroken in de patatzak op het Legmeerplein. De dieven hebben de ruiten
van de deur ingeslagen. In het pand is

de gokkast open gebroken en zijn de
inbrekers er met de inhoud vandoor
gegaan. Mogelijk zijn er getuigen. Zij
worden verzocht contact op te nemen
met de politie via 0900-8844.

00 Nieuwe Meerbode

• 00 maand 2016
van de kinderen kreeg ze een “bolletjestrui” om alvast in de sfeer van
de Tour de France te komen. Sportief als juf Jenny is, trok zij het shirt
direct aan, om de hele dag niet
meer uit te doen. Na een mooie
toespraak van directeur juf Corrie
kreeg juf Jenny een cadeau aangeboden namens alle ouders van
de school: een glazen schaal, gedragen door een bronzen kring van
kinderen. Een prachtig cadeau dat
symbool staat voor De Vreedzame
School: het leer- en lesprogramma van de Sint Jozefschool waar juf
Jenny met veel liefde en toewijding
een belangrijke bijdrage aan heeft
geleverd.

Stralen
Jenny straalt: “het mooiste afscheidscadeau is om te zien hoe de
kinderen met elkaar spelen en werken. Samenwerken, luisteren naar
elkaar, respect hebben voor elkaars
mening en eigenheid, iedereen die
een steentje bijdraagt... Daar draait
het om bij de Vreedzame School. En
mocht het toch een keer fout gaan,
dan helpen de kinderen elkaar door
als mediator conflicten op te lossen. De principes van de Vreedzame
School zie je nu heel duidelijk terug
in de dagelijkse omgang van kinderen met elkaar. Daar word ik blij van
en ben ik ook echt trots op”.Juf Jenny, dank u wel voor al die fijne jaren.
Tot ziens en veel geluk!

All American Sunday in
Uithoorn 17e editie

Vinkeveen - Juf Jenny van de Sint
Jozefschool gaat met pensioen! Met
een blij gezicht en een beetje verdriet in het hart namen kinderen en
ouders afscheid van deze bijzondere juf. Jenny begon haar loopbaan
42 jaar geleden aan de Vinkeveense
Sint Jozefschool en voelde zich daar
zo thuis, dat zij nooit meer is weggegaan. Na vele prachtige jaren neemt
zij dan toch afscheid en maakt zij
meer tijd om te genieten van haar
kinderen, man en... haar favoriete
vakantieland: Frankrijk.

Uithoorn - Houd het weekend van
23 & 24 juli vrij! Zondag de 24e is
er voor de 17e keer de All American
Sunday dat door Han Nollen van
café Drinken & Zo op het evenemententerrein aan de Randhoornweg wordt georganiseerd. THE
DAY BEFORE (Zaterdag de 23e) is
de indrukwekkende Ride Out van
een flink aantal motoren vanaf café Drinken & Zo aan de Wilhelminakade in Uithoorn. De inschrijving
voor de Ride Out is om 12:00 uur en
deelname is absoluut niet merk gebonden. Alles op 2, 3 of 4 wielen kan
mee! Vertrek (met een volle tank) is
om 13.00 uur! De terugkomst is om
17:00 uur en om 19:00 uur is er een
bbq waar iedereen tegen inschrijving aan mee kan doen. Dus niet alleen voor de bikers die meegereden
hebben! Graag wel van tevoren aanmelden. De kosten bedragen ongeveer 15 euro p.p. Na deze oergezellige barbecue wordt de avond opgeluisterd door de band Wild May
West, die geen onbekenden zijn
in Drinken & Zo. Zangeres Marja
Westdijk en haar band (Rockabilly
/ Blues) zullen zeker weer hun best
doen, om er een swingend feest van
te maken.
American Sunday
Zondag is elke belangstellende vanaf 12:00 uur welkom op het evenemententerrein aan de Randhoornweg in Legmeer-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. Waarschijnlijk komen er
3 Amerikaanse trucks van de U.S
Heavy Duty Truck Owners Club en
ca. 25 auto’s van de Classic American Car Club. Trike Club Vinkeveen
staat er met monsterlijk stoere trikes
en natuurlijk zijn er veel Amerikaanse motoren. Het publiek kan de zeer
bijzondere bikes en auto’s die op
het terrein staan opgesteld bewon-

REACTIE VAN EEN LEZER

Sint Jozefschool zegt juf
Jenny ‘adieu’
Want aan Frankrijk heeft zij haar
hart verpand. Vandaar dat collega’s en leerlingen van de Sint Jozefschool in Vinkeveen de gangen en
klassen hadden versierd met Franse
vlaggen, tekeningen en foto’s. Ook
stonden er spelletjes klaar, die natuurlijk allemaal met Frankrijk en juf
Jenny te maken hadden zoals ringengooien om pilonnen met foto’s
van de juf door de jaren heen.
Vrersierd
Juf Jenny werd zelf ook “versierd”:

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.

Verkeersbesluit Koningin
Maximalaan (N196)
Open brief aan de Burgemeester en Wethouders van Uithoorn:
Op 23 juni bezocht ik de openbare hoorzitting van de door B&W
geselecteerde en benoemde onafhankelijke bezwaarcommissie
m.b.t. het Verkeersbesluit tijdelijke inrichting Koningin Maximalaan. De ontwikkelingen op deze
avond waren voor mij even verhelderend als onthutsend en zijn de
reden voor het schrijven van deze brief. Graag licht ik mijn opmerkingen toe:
Algemeen belang
In het verweerschrift van de gemeente Uithoorn beweert zij bevoegd te zijn tot het nemen van
verkeersbesluiten op alle gemeentelijke wegen. “Bij het uitoefenen
van deze bevoegdheden behartigt
zij het algemeen belang. In het onderhavige geval ziet dat met name
op de toekomstige verkeersveiligheid en leefbaarheid van de dorpskern/centrum van Uithoorn”, aldus
de gemeente. Hier houdt echter
m.i. het behartigen van het algemeen belang niet op, zoals hierover beschreven staat in WIKIPEDIA: Het algemeen belang heeft
dus in beginsel geen betrekking
op de wens van bijvoorbeeld een
bestuursorgaan, maar juist op de
belangen van minderheden en individuen. (samengevat) De fundamentele grondslag ervan ligt thans
in artikel 1 van de Grondwet: De
gelijkwaardige behandeling van
individuen door de bevoegde bestuursorganen. Op grond van artikel 1:2 Awb wordt onder belanghebbende verstaan: degene wiens
belang rechtstreeks bij een besluit
betrokken is. Op grond van vaste jurisprudentie van de Raad van
State staat beschreven dat een
persoon een bijzonder individueel
belang heeft bij een besluit, als dit
besluit directe gevolgen heeft voor
de verkeersbewegingen ter plaatse van de woning (of het bedrijf)
van deze persoon. Op grond van
dit citaat (samengevat) dient B&W

van Uithoorn dus wel degelijk de
belangen van de woonkernen van
Amstelhoek, De Hoef, Vrouwenakker, De Kwakel en (een deel van)
Uithoorn mede te behartigen!
Betrouwbaarheid B&W
Tijdens de hoorzitting verklaarden
de gemeenten De Ronde Venen
en Nieuwkoop bezwaar te hebben tegen het door de gemeente Uithoorn in de Staatscourant
beweerde, dat het vereiste overleg met andere wegbeheerders
wel, maar volgens de bezwaarmakers niet had plaatsgevonden. Uiteindelijk moest de gemeente Uithoorn toegeven dat in het verleden wel overleg was geweest,
maar dat bedoeld overleg geen
betrekking had op het onderhavige verkeersbesluit. Dit heeft
echter wel gevolgen, omdat artikel 1.5.3 van de Handreiking Verkeersbesluiten, geactualiseerd 30
augustus 2013 van de VNG (hierna HV-VNG) o.a. vermeldt: Verkeersbesluiten als gevolg waarvan
het verkeer op wegen andere dan
die waarop het verkeersbesluit
betrekking heeft rechtstreeks en
ingrijpend wordt beïnvloed, worden genomen na overleg met het
ten aan zien van die andere wegen
bevoegd gezag.
Artikel 1.5.4 van de HV-VNG vermeldt o.a.: Voor het geval de betrokken wegbeheerders niet in
staat zijn hun verkeersbeleid voor
wegen buiten de bebouwde kom
op elkaar af te stemmen, op zodanige wijze dat het wegverkeer
hiervan geen onevenredig nadeel
ondervindt, zal langs andere weg
een bevredigende oplossing gevonden moeten worden. In artikel 19 van de WVW 1994 is daarvoor aan de gedeputeerde staten
de bevoegdheid gegeven zo nodig
de gemeente de aanwijzing te geven op bedoelde wegen een verkeersbesluit te nemen met een
door de provincie te bepalen inhoud. Daardoor is dit verkeersbesluit m.i. voorbarig vastgesteld.

Politieberichten
Burgemeester en wethouders, in
mijn geval, in Mijdrecht. Er moet
me allang wat van het hart, want
waar ik me over verbaas, is dat
er Geen politieberichten in onze
plaatselijke kranten staan! Zijn wij
zo’n “veilige” gemeente? Heel veel
keren gaan politie en brandweer
met sirene door Mijdrecht en zie

je de helicopter in de lucht! Er gebeurd veel rottigheid, ook hier! Wij
willen “ alert” blijven en berichten in de krant, dat schrikt af. De
zomer komt eraan. Bij mij is vorig
weekend met een breekijzer ingebroken, terwijl ik lag te slapen, 3
uur ‘s nachts. Alsjeblieft zorg dat
deze berichten in de krant komen

Bovendien doet het door de gemeente vastgestelde verkeersbesluit niet aan voorwaarde 1.4.4
van de HV-VNG: bijvoorbeeld het
plaatsen van paaltjes of bloembakken waardoor bepaalde voertuigen geen gebruik meer kunnen
maken van de straat, of de straat
niet meer kunnen gebruiken om
hun weg te vervolgen. Het gevolg
daarvan is dat deze voertuigen gebruik moeten maken van een andere straat, dan wel een andere route moeten nemen die daar
meer geschikt voor is. Alleen voor
vrachtwagens en bussen is die andere route (over de N201) wel een
betere, maar daarvoor is geen verkeersbesluit vereist om dat te regelen.
Doelmatigheid
Behalve dat de voorgestelde route dus onwettig is, heeft deze route, ten gevolge van een met factor 3 toegenomen lengte, louter
negatieve gevolgen; want 5.000
‘getolereerde’ voertuigen over het
omstreden traject staat gelijk aan
15.000 over de N196! Een enorme
toename voor dit gebied en dan
alleen nog maar op basis van de
toegenomen afstand. Bovendien
ligt de route dan door een woonwijk in plaats van over de ‘vrije’
N196 waar, door de gecompliceerdheid ervan, de onveiligheid
enorm toeneemt en de leefbaarheid en bereikbaarheid juist afneemt. Plus een toename op de
Prinses Irene-laan en omgeving
van 1.900 naar 6.900 voertuigen.
Daarboven is het moreel onaanvaardbaar en bovendien niet mogelijk deze op zichzelf al tegenstrijdige maatregel uit te voeren.
Want het is onmogelijk om een
dwangmiddel waarmee een bepaalde categorie (doorgaande)
voertuigen ontmoedigd wordt,
dat ditzelfde dwangmiddel kan en
mag worden toegepast voor de
categorie die juist welkom (?) is.
Inrichtingskosten
Ook werd door de gemeente bevestigd dat de tijdelijke inrichting
wettelijk voor maximaal 5 jaar kan
worden ingericht. Gevolg daarvan
is dat de inrichtingskosten 2 maal
moeten worden gemaakt!
Eén keer bij de herinrichting en
na 5 jaar terug brengen in de oorspronkelijke staat. Het behoeft
geen betoog dat dit onaanvaardbaar zal zijn. In het voorwoord van
het Masterplan 2010 schrijft voormalig wethouder Verheijen: “er
dienen zich altijd nieuwe ontwikkelingen aan. Dat is niet erg”. Wat
wel erg is, is als er met de wetenschap van die nieuwe ontwikkelingen niets wordt gedaan. Het dilemma van nu is de consequentie
van de besluitvorming in het verleden en met de kennis van de
gewijzigde omstandigheden nu
op de juiste wijze te kunnen inspelen op de nieuwe omstandigheden. Gezien de ontwikkelingen
en heel goed opletten mensen
Mevrouw N Splinter
uit Mijdrecht
Reactie van de redactie
De redactie van de Nieuwe Meerbode vraagt al jaren om persberichten, maar ze komen niet. Tegenwoordig kun je ze dan vinden op de

tot nu toe valt het te betwijfelen of
de huidige verantwoordelijke VVD
wethouder hier vorm aan kan en
wil geven.
Adviescommissie
Gezien de inhoud van de ingebrachte en tijdens de hoorzitting
gemotiveerde bezwaren is het,
mede door de geschetste catastrofale gevolgen voor de lokale en regionale economie en infrastructuur, onvoorstelbaar dat
de commissie een positief advies zal uitbrengen. Een (eventueel) negatief advies van de commissie is echter niet bindend. De
opmerking van de gemeente in
de Staatscourant is in dit verband
weinig hoopgevend: “dit besluit
niet eerder uit te voeren dan nadat
het besluit JURIDISCH ONHERROEPELIJK is geworden”. Deze
constatering geeft echter ook aan
dat er nog geruime tijd zal (kunnen) verstrijken voor een besluit
wordt genomen, mogelijk meer
dan 2 jaar! Hierbij zij opgemerkt
dat de volgende gemeenteraadsverkiezingen zullen plaatsvinden
op 21 maart 2018.
Gemeenteraadverkiezingen
Tijdens de hoorzitting werd door
een bezwaarmaker gewezen op
het feit dat de gemeente Uithoorn
met betrekking tot het milieu door
de desastreuze gevolgen van
dit verkeersbesluit, zichzelf verheft boven het wereldbelang, juist
omdat kortgeleden in Parijs een
nieuw wereldwijd klimaatakkoord
was afgesloten. De voorzitter van
de commissie liet weten deze zorgen te erkennen maar dat dit een
punt is waarover je eenmaal in de
vier jaar je mening kan laten gelden, namelijk bij de gemeenteraadverkiezingen! Die gemeenteraadverkiezingen zijn bij uitstek
een prima aangelegenheid om de
verantwoordelijk VVD wethouder
en zijn geestverwanten op hun geloofwaardigheid en gevoerd (wan)
beleid af te rekenen. In tegenstelling tot wat in deze bezwaarprocedure is gebleken, is daarbij wel
iedere stemgerechtigde inwoner
van de gemeente Uithoorn ontvankelijk.
Conclusie
Bovenal is omvangrijk en overtuigend aangetoond dat een veel
groter ALGEMEEN BELANG de
WENS van de gemeente Uithoorn
overstijgt! Waarvan overigens
nooit het nut en de noodzaak is
aangetoond. Alles overziend zou
het college van B & W van Uithoorn er goed aan doen, ook in
het kader van haar geloofwaardigheid en behoorlijk bestuur, het
advies van de commissie niet af
te wachten en het bestreden verkeersbesluit in te trekken.
Hoogachtend, W.P.M. Wahlen,
Drechtdijk 31,
1424 RB De Kwakel
politiesite, wel De Ronde Venen bestaat daar blijkbaar niet. Nu en dan
bij een groot ongeval of brand maar
zelf dan is het nieuws moeilijk te
verkrijgen. Dan doet de politie van
Uithoorn en Aalsmeer het beter. Zij
verzorgen elke week keurig de berichtgeving samen met de redactie van deze krant. Een vaste dag,
een vaste tijd, een half uurtje zitten
en klaar Dat moet toch in Mijdrecht
ook kunnen?

deren. Zodiac pakt groot uit met zijn
stand en doet dat samen met Riding
Eagle uit Aalsmeer. Hamburger Jan
uit Eindhoven staat er met zijn fameuze hamburgers, pulled pork, en
spareribs! Er zijn stands waar kleding uit de jaren 50/60 te koop is,
stands met helmen, bikers wear enz.
Er zijn terrassen waar de bezoekers
van drankjes en snacks kunnen genieten. De muziek wordt ook hier
verzorgd door de band Wild May
West bij wie de rock & roll uit de jaren 50/60 door de aderen stroomt...
Familiedag
All American Sunday is een familiedag waar je met het hele gezin inclusief opa en oma naar toe kan. Het
festijn eindigt om 19:00 uur. De organisatie kijkt weer uit naar een zoals alle jaren zeer feestelijke happening. Natuurlijk is het de hobby
van Han Nollen en zijn ding om dit
te organiseren. Het fijne ervan is dat
veel mensen er enthousiast over zijn
en er alle medewerking aan verlenen. Dat maakt het makkelijker en
leuker om te doen. In dat licht gezien gaat de dank van Han Nollen
uit naar het medewerkersteam vergunningen van de gemeente Uithoorn, de burgemeester en de politie die zich eveneens hard hebben gemaakt om dit evenement mogelijk te maken. En niet in de laatste plaats de sponsors! Zonder hen
is het echt niet mogelijk dit te organiseren. Daarom ook een woord
van dank aan Van der Veldt bronbemaling, de Schijf groep Uithoorn,
Ingericht succes, Autobedrijf Bakker Mijdrecht, Het Rechthuis, Sauna
Amstelland, Huub van Vliet interieur
en advies, R.V.W. fiscaal juridisch
advies, Total Energie, Trike Centrum
Vinkeveen! Chauffeur en Machinistdiensten v/d/ Heuvel. De organisatie hoopt op mooi weer en veel bezoekers. U bent van harte welkom
bij All American Sunday’. Toegang
is gratis.

Peuters Klein Duimpje op
de camping!
Mijdrecht - Het zomerfeest van
peuterspeelzaal Klein Duimpje
stond helemaal in het teken van de
camping. Er was een coole tipi tent
waar de juffen en ouders op een
bankje een boekje over de vakantie voorlazen en wij op de bbq heerlijke marshmallows konden roosteren. Er was een hele grote ballenbak en we hebben onze koffers vol
met allemaal leuke stickers geplakt.
Buiten konden we blik gooien, kegelen, eendjes vangen en natuur-

lijk bellenblazen en achter elkaar
aan rennen want dat hoort er ook
bij. We hoopten op een zonnetje zodat wij ons lekker konden uitleven
in het pierenbadje...helaas zit het
weer niet echt mee, dan zwemmen
we toch lekker met onze kleertjes
aan binnen in het badje gevuld met
heerlijke witte frummels... Natuurlijk
horen er bij vakantie ook heerlijke
ijsjes want van al dat spelen en genieten krijg je daar best trek in. Het
was een heerlijk zomerfeest.
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BC Driehuis een
bijzondere biljartclub

Open toernooi Tv de
Ronde vener groot succes

De Ronde Venen - Elke donderdagmorgen is voor een zestal biljarters de ochtend van de week waar
naar toe geleefd wordt. In het knusse zaaltje tegenover de R.K. Kerk
Mijdrecht-Wilnis vindt dan een “serieus” biljartgebeuren plaats. Al
vroeg om 9 uur zijn de mannen aanwezig voor een heerlijke kop koffie. Gastvrouw Rina zorgt buiten de
koffie ook dat het biljart verwarmd
is. Tijdens het koffiedrinken worden
de ernstige maar vooral luchtige zaken van de afgelopen week besproken. Wedstrijdleider Wim Koelewijn
maakt aan de hand van de aanwezige leden een speelschema op. Elke speler heeft 20 beurten en moet
naar sterkte een zeker aantal caramboles maken. In de partijen gaat
het fanatiek toe en er zijn spelers die
er slecht tegen kunnen als tijdens
het spel tegen hun gepraat wordt.
Daar wordt dan door de tegenspeler of iemand langs de kant wel eens
misbruik van gemaakt. Maar na de
partij wordt er altijd weer vrede gesloten.

De Ronde Venen - De 32e editie van het Open Toernooi van Tennisvereniging De Ronde Vener, met
als hoofdsponsor Ruijgrok Makelaars, is wederom een groot succes geworden. In de week waarin
het mooie weer dan eindelijk begon
in Nederland werden vele prachtige partijen gespeeld. Op de finaledag waren veel toeschouwers naar
het tennispark gekomen om de finales te bekijken en om te genieten
van het heerlijke eten wat ieder jaar
weer prima wordt verzorgd door de
vrijwilligers van tennisvereniging De
Ronde Vener.
In de hoogste categorie bij de heren
stonden twee nieuwe deelnemers
in de finale tegenover elkaar te weten Jeroen Wichers en Roy Gomersbach. Jeroen Wichers won met 6-0
6-3. In de herendubbel 3 ging de
zege naar Bas Neijenhuis en Mick
van Meines die met 6-2 en 6-1 van
Bas Butzelaar en Rick Corman wisten te winnen. Bij de dames ging de
overwinning in de hoogste categorie naar Amy Gomersbach. Zij wist
in de finale Kim Dijkstra met 6-1 6-4
te verslaan.
In de damesdubbel ging de overwinning naar Danique Bank en Pat-

Typeringen van de spelers.
Nestor Maarten Busker, weliswaar
iets slechter ter been, is voor iedereen een geduchte tegenstander. Tevens is Maarten vaak degene die de
caramboles opschrijft. Maar als hij
zich vergist heeft schroomt hij niet
om de partij opnieuw te laten beginnen. Daan Schuttel is de meest serieuze speler die het “kleine spel” heel
goed beheerst. Daan is de kampioen

van het afgelopen seizoen 20152016. Pieter Coenen is een verhaal
apart. Hij lost hele creatieve oplossingen af met onbegrijpelijke missers. Verder is hij zeer gevoelig voor
opmerkingen als hij aan de beurt is.
Zijn hobby van houthakken is een
minder goede combinatie met het
biljarten. Wim Koelewijn vindt dat hij
maar weinig met zijn spel vooruitgaat. Vermoedelijk heeft het toch te
maken met zijn taak als wedstrijdleider en te perfect te willen biljarten.
Ad Swartjes is de laatste aanwinst
van ons zestal. Met volle teugen
genietend van zijn pensioen heeft
biljarten wel een hele bijzondere
plaats. Ad speelt nogal eens als “een
jonge hond”. Vermoedelijk is dat de
overgang van zijn drukke baan naar
het “rustige” pensioenleven. Kees de
Zwart is de speler die zich te goed
voelt voor het libre en dus voor het
bandstoten heeft gekozen. Hij oogst
vaak bewondering voor zijn bijzondere oplossingen. Omdat een van de
spelersvrouwen nog steeds bezorgd
is voor het wel en wee van manlief,
heeft die als motto “mijn vrouw heeft
gezegd dat ik genoeg moet drinken”.
Dus na de koffie genieten een paar
spelers van het ochtendborreltje. Bij
bijzondere gelegenheden wordt ook
een zoute haring met smaak genuttigd. Vaak worden de verhalen
na een paar borrels ook wat vrolijker. Al met al hoopt onze bijzondere club nog vele jaren met elkaar van
de donderdagmorgen te blijven genieten.

Tour de Kwakel: Ron
Plasmeijer op roze wolk
De Kwakel - Voor de renners in de
Tour de France was er afgelopen
week geen wolkje aan de lucht. In
goed weer en zonder grote valpartijen sprintte en punchte zij de eerste
Tourweek door. In De Kwakel dreven
er deze week wolken in alle soorten
en maten door het Tourhome.
Zo verklaarde Ron Plasmeijer op
een roze wolk te leven. Toch waren
de trui en pet die hij meerdere dagen mocht dragen geel. Mogelijk is
Ron nog ergens blijven steken in zijn
kleurverandering van rode lantaarn
naar gele trui. Feit blijft dat hij na
de 7e etappe zowel het algemeenals extra-puntenklassement aanvoert. Zijn ploeggenoten van de leidende ploeg Bourg-d’Oisans (Mario
van Schie, Alfred van der Belt, Kees
van der Meer en Jan Tilburgs) zijn in
de wolken met Ron. Ook Bart Peek
en Berry Schalkwijk rijden met hun
hoofd in de wolken. Bij Bart hebben deze de natuurlijke kleur vanwege de witte jongerentrui. Berry is
de (plaatsvervangende) drager van
de rode trui voor de renner met de
meeste extra punten. Extra bijzonder omdat hij zich ondanks zijn liefst
11 extra punten in de onderste regionen van de algemene ranglijst bevindt. Donkere wolken pakten zich
deze week samen boven Theo Bartels. Hij deed bij binnenkomst direct zijn lap in de blauwe melkbus, maar werd even later door iedereen verteld dat de finish de volgende dag toch echt wel verraderlijk omhoog liep. Daarop besloot hij
een herstelbriefje in de bus te doen.
Theo moest de volgende dag wel
even stoom afblazen toen de finishstraat qua stijging meer weg had
van de Col de Kuil en het een reguliere massasprint werd. Hij kreeg nu
maar twee punten bijgeschreven, in

Duivenvluchten
Regio - Zaterdag stonden er twee
vluchten op het programma, jonge duiven en oude duiven. De jonge duiven zaten in Minderhout dat is
101km en de oude duif stonden op
Pt. St. Maxence dat is 400 km. Bij de
jonge duiven waren 7 deelnemers en
252 duiven en de eerste duif werd
geklokt door H. Half om 9:28 uur, de
tweede duif werd geklokt door N.
Oussoren 9:30 uur en de derde duif
werd geklokt door Bosse & Zn om
9:30 uur. Bij de oude duiven waren

plaats van de acht met zijn originele
lap. Gelukkig schijnt achter de wolken altijd de zon. Het Kwakelse peloton kijkt uit naar een week met
een aantal zeer mooie bergetappes.
Donderdag rijden de renners wellicht de wolken in op de torenhoge
Mont Ventoux. In De Kwakel wordt
gerekend op een zonnetje voor de
jaarlijkse Tour de Kwakel BBQ.
Hieronder de standen
na de 7e etappe
Algemeen klassement
1. Ron Plasmeijer
2. Arthur Franken
3. Bart Peek
4. Bertil Verhoef
5. Jim Voorn
Rode trui
1. Ron Plasmeijer
2. Berry Schalkwijk
3. Jelle de Jong
Ploegenklassement
1. Bourg-d’Oisans
2. Nice
3. Montpellier

Uithoorn - Prachtig weer bij de interclub jeugdwedstrijd in Amsterdam Noord (Ulysses) op zondag 10
juli, en hierdoor ook leuke startvelden.
Bij cat 3-4 waren Duuk vd Haagen
en Mike Derogee nadrukkelijk aanwezig en zij wisten met nog 3 rondes te rijden een kopgroep te vormen samen met Julian Vergouw.
In de sprint wisten ze dit slim uit te
spelen: Mike 1e en Duuk 2e. Jasmijn Wiegmans reed de wedstrijd in
het peloton uit en werd keurig 15e.
Bij cat 7-nieuwelingen stonden 25
jongemannen aan de start, waaronder 5 UWTC leden. Er waren vele vluchtpogingen maar die werden
weer ongedaan gemaakt en soms
viel het tempo bijna helemaal weg.
Met nog 7 rondes te rijden wisten
2 renners weg te komen (Hijmen
Breederveld en Yuran Geleijnse). Ian
reed attent en wist de oversteek te
maken. Deze 3 jongens werkte goed
samen en moesten dus de podiumplaatsen gaan verdelen. Ian pakte
de tweede plaats! Danny Plasmeijer
(2 weken geleden lelijk gevallen) en
Niels Kramer reden de wedstrijd in
het peloton uit. Benjamin Wessels
kon ook lang in het peloton volgen,
maar moest ze de laatste rondes laten gaan. Sven Buskermolen was al
eerder gelost uit het peloton, maar
reed de wedstrijd gewoon uit. Uitslag: 2 Ian, 11 Danny, 16 Niels, 18
Sven, 19 Benjamin
Derny wedstrijd voor Lorena
Lorena heeft zondag 10 juli een derny koers gereden in Opdam tussen
de elite dames. En dat is weer eens
heel wat anders dan een gewone
koers. Iedere renner werd gekoppeld aan een dernyrijder. Een derny is een soort brommer en vooral bekend uit het baanwielrennen.
Het is best lastig om in het achter-

wiel van de dernyrijder te blijven als
je dit nog nooit gedaan hebt. In de
voorronde werd ze 5e en hiermee
plaatste ze zich voor de finale. In de
finale werd Lorena 8e. Lorena heeft
erg genoten van deze dernywedstrijd. Zaterdag 9 juli heeft Lorena
Wiebes gereden in Moerzeke (Belgie). Het was een omloop (8 km) en
er werden 7 rondes gereden.
Twee rondes voor het eind reden
er 2 dames weg, Lorena heeft nog
geprobeerd om hier naar toe te rijden, maar bijna niemand werkte
mee. Lorena won de sprint van het
peloton en kwam als 3e over de finish.
Veteranen
Zaterdag 9 juli waren de UWTC renners Leen Blom. John Tromp, Piet
Rewijk en Guus Zantingh naar Veenendaal afgereisd om daar te starten in veteranen wedstrijden. Bij
de 68+ was vooral Piet Gruteke
die vanuit het vertrek een poging
deed om te ontsnappen maar hij
kreeg niet de ruimte. Na ongeveer
een half uur koers ontstond er een
kopgroep van 9 renners met daarbij
Leen Blom en Guus Zantingh.
Deze groep nam een ruime voorsprong en werden niet meer achterhaald. De wedstrijd werd gewonnen door Willem van Koertsveld uit
Zeist en 2e werd Guus Zantingh uit
Mijdrecht. Leen Blom finishte als 8e.
Bij de 60+ ontstond na initiatieven
van Bert Bakker een kopgroep van
3 renners na 15 minuten wedstrijd
en deze drie renners bouwden een
ruime voorsprong op waardoor het
peloton ze niet meer wist te achterhalen. De wedstrijd werd gewonnen
door Hans van Bavel uit Sint Anthonis voor Bert Bakker uit Zaandam. John Tromp spurtte zich naar
een 5e plaats en Piet Rewijk eindigde als 15e.

52
51
50
50
49
15
11
11
157
155
153

7 deelnemers en 127 duiven en de
eerste duif werd geklokt door R. den
Boer om 11:02 uur, de tweede duif
werd geklokt door H. Half om 11:03
uur en de derde duif werd geklokt
door Bosse & Zn om 11:04 uur.
Pt. St. Maxence
1. R. den Boer
2. H. Half
3. Bosse & Zn
4. H. C. Pothuizen
5. M. v/d Hoort
6. Th. Kuylenburg
7. R. van der Wal

Successen voor de jeugd
van UWTC

Minderhout
1. H. Half
2. N. Oussoren
3. Bosse & Zn
4. R. den Boer
5. H. Pothuizen
6 Th. Kuylenburg
7. M v/d Hoort

Zomerbridge alweer voor
de zesde keer
Uithoorn - Nu waren Renske &
Kees Visser aan de beurt voor de
hoogste eer in de A-lijn. Met 62,92%
staken ze zelfs alle lijnen de loef af,
goed gedaan. Cora de Vroom &
Ruud Lesmeister voerden, toch wel
op ruime afstand, de achtervolgende groep aan en werden tweede met
57,92%. Ze werden met 57,50% op
de voet gevolgd door Ben ten Brink
& Jan Bronkhorst, die overigens met
een erg stabiel zomerseizoen bezig
zijn. Plek vier viel toe aan Joop van
Delft & Frans Kaandorp met 57,08%
en Elly Degenaars & Ans Bruggeman tekenden voor plaats vijf met
50% precies. In de B- lijn scoorde
de zomercombinatie Huub Kamp &
Ger van Praag 57,92% en dat was
net genoeg voor de overwinning.
Bep Verleun & Ria van Zuylen zaten
hier namelijk met 57,50% als tweede
vlak achter. Lia van Kessel & Thea
Twaalfhoven eindigden keurig met
55,83% als derde terwijl Anton Berkelaar & Wim Röling en Mayke Dekker & Ad Lustenhouwer met 53,75%
voor allen de vierde en vijfde plaats

deelden. In de C- lijn werd de strijd
nipt beslist in het voordeel van Riet
Beijer & Thea Samson, die Anneke
Houtkamp & Marianne Jonkers met
57,81 om 57,27% aftroefden. Yvonne & Arnold Jongkind werden met
kennelijk jeugdig elan derde met
53,65%. Rob Bakker, goed gesteund
door Anja de Kruijf, behaalde het
zelfde percentage van 52,08 als Anneke Buskermolen & Ludy Bonhof,
chapeau dames en nu volhouden!
Maar ook Gerbrand Nigtevegt &
Rie Bezuijen lieten zich niet inpakken en sloten met de zelfde score bij
de besten van deze lijn aan. Vindt u
ook dat de zomer qua temperatuur
nog niet erg op gang komt, dat is
dan in tegenstelling met het zomerbridge. Zin in een zinderend woensdagavondje kaarten, schrijf dan
in via de e- mail: gerdaschavemaker@live.nl of teken in tussen 19.15
en 19.30 uur in de zaal van Dans &
Party centrum Colijn aan de Industrieweg 20 te Uithoorn. Aanvang
19.45 uur voor de somma van 6 euro per paar.

vakantie klaverjasmiddag
Vinkeveen - Zaterdag 16 juli is de
jaarlijkse vakantie klaverjasmiddag
in de Boei. Dit jaar wordt deze middag gesponsord door recreatiepark

Zonneweide. De zaal is open vanaf
13.00 uur en het kaarten begint om
13.30 uur. De entree is gratis. Dorpshuis de Boei, Kerklaan 32 Vinkeveen.

ty Duinker die Marion van Oostbree
en Ilona Twaalfhoven wisten te verslaan. In de gemengd dubbel legden Danique Bank en Patrick Hengeveld beslag op de eerste plek
voor Marion Oostbree en Gerben
Dijkstra. Ook dit jaar werd er weer
een veteranentoernooi gespeeld. In
de herendubbel ging de titel in poule A naar Teun Verkaik en Ron Sabbe. Bij de dames wisten Monique
Butzelaar en Jon Vennema, Petra
Duits en Marijke de Graaff-Sluis, te
verslaan. De gemengd dubbel werd
gewonnen door Jacqueline Ruijgrok
en Ton van Dijk door te winnen van
Marijke de Graaf en Jan Verkleij.
Dit jaar was het alweer de 32e keer
dat het Open toernooi van Tennisvereniging De Ronde Vener werd
gespeeld en het is wederom een
zeer geslaagd evenement geweest
met ongeveer 350 enthousiaste deelnemers. Gedurende de hele
week is het tennispark bezocht door
een groot aantal toeschouwers die
genoten van de prachtige tennispartijen en het uitstekend verzorgde randgebeuren. Dit toernooi werd
mogelijk gemaakt door vele vrijwilligers en sponsors waaronder hoofdsponsor Ruijgrok Makelaars.

“Stolwijk Ute Hoirne Open”
ondanks regen geslaagd
Uithoorn - Tussen 25 juni en 3 juli
werd op het tennispark in het Libellebos in Uithoorn voor de 35e keer
het Stolwijk Ute Hoirne Open tennis
toernooi georganiseerd. Het toernooi, dat mede mogelijk gemaakt
werd door hoofdsponsor Stolwijk Registeraccountants en Belastingadviseurs B.V. en diverse andere sponsors, heeft een goede naam
in de omgeving en de toernooicommissie had er alles aan gedaan om
deze goede uitstraling te behouden. Elke avond stond de keukenbrigade klaar en kon men genieten
van een heerlijke maaltijd. Helaas
kon door de regen de wijnproeverij
op woensdagavond niet doorgaan,
maar diezelfde regen heeft geen
roet in het eten gegooid voor de traditionele gratis Kantonese maaltijd
voor alle deelnemers.
Uitwijken
Woensdag, donderdag en vrijdag
kon er niet gespeeld worden op
de buitenbanen en moest de organisatie uitwijken naar binnenbanen. Maar buiten spelen is toch fijner, dus iedereen was blij dat zaterdag de halve finales gewoon buiten
in de zon gespeeld konden worden.
Het was nog even spannend of zon-

dag de finales wel allemaal gespeeld zouden kunnen worden:
er was immers weer heel wat regen gevallen die nacht! De eerste
wedstrijden zijn binnen gespeeld,
maar door de inzet van diverse vrijwilligers waren de banen ‘s middags weer in orde en heeft het publiek kunnen genieten van een aantal prachtige en spannende finalepartijen.
Sterk
Het toernooi had dit jaar ook weer
een sterke bezetting in de Dames
Dubbel 4 en de Heren Dubbel 4. Bij
de Dames Dubbel werd het toernooi
gewonnen door Wyntye de Jonge
uit Amsterdam en Jody Colijn uit
Huizen. De Heren Dubbel 4 werd dit
jaar gewonnen door de ‘jonkies’ uit
Uithoorn: Roy Gomersbach en Stan
Soels, in een mooie wedstrijd tegen de ervaren mannen Marco Epskamp en Arno Flapper. Stan won
daarna ook nog een prachtige enkel finale tegen Tim Colijn uit Amstelveen.
De toernooicommissie kan terugkijken op een geslaagd evenement
en wil nogmaals alle sponsors hartelijk danken voor hun bijdrage!
www.tcuithoorn.nl

Klaverjasnomaden
Uithoorn - Er ging weer een week
aan ons voorbij maar op donderdagavond de 7de juli werd er geklaverjast in “De Schutse”. Deze avond
werd bezocht door 35 klaverjasfanaten die al weer 4 partijen van 16
spellen speelde echter met uitzondering van de 9de tafel want die was
voor een 3-mansspel en die spelen
15 spelletjes. De winnaar van deze
editie was Egbert Verkerk met een
totaal van 7273 punten, To van de
Meer werd 2de met 7079 punten en

de 3de positie werd opgeëist door
Gerard Compier met 7027 punten.
De poedelprijs van deze 43ste
weekeditie is voor Heman de Jong
die niet meer dan 4551 punten wist
te verzamelen. Marsenprijsjes werden gewonnen door: Jack van der
Veer, Riet de Beer, Anneke Lebesque, Joke Rietbroek, Frans van de
Berg, Corrie Compier en Jo Smit.
Donderdag 14 juli is er weer gelegenheid te klaverjassen in “De
Schutse”, de aanvang is 20.00 uur.
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Stap in elkaars boot
Michiel de Ruyter
Uithoorn - Traditiegetrouw vond
ook dit jaar weer de midzomeractiviteit plaats bestaande uit “Stap
in elkaars boot” en de “Midzomeravond BBQ”. Tijdens de stap in elkaars boot activiteit wordt aan de
clubleden de mogelijkheid geboden
om eens te bekijken waarom de één
in een kano vooruit vaart en de ander in een roeiboot achteruit. Voor
een roeier is het niet eenvoudig om
in een kano rechtuit te varen, een
kano moet wendbaar zijn en je ligt
na wat peddel slagen snel achterste
voren. Rondjes draaien op de Amstel met als excuus dat je van de natuur aan het genieten bent gaat dan
ook niet op. Maar na wat oefenen
zagen we al snel wat stoere vaaracties voorbij komen. Om als kanoer een roeiboot in balans te houden,
omdat deze zo smal is aan de onderzijde, is zeker ook niet gemakkelijk. Deze boot is gebouwd op snelheid maken en de lange roeiriem
is totaal anders dan de korte kano
peddel .
De slag
Toen eenmaal de slag wat gevonden

was kwamen er een paar jeugdige
kanoërs toch met een aardige snelheid voorbij varen. Twee totaal verschillende vaartechnieken zijn weer
wat dichter bij elkaar gebracht. Er
komt zelfs nog een derde vaartechniek bij, want de club heeft twee
Sups aangeschaft. Sup staat voor
stand-up paddeling. Staand peddelen op een grote surfplank vergt
weer een hele andere vaartechniek,
maar voor de roeiers en kanoërs
snel eigen te maken, omdat de balans op het water vlot gevonden is.
Deze dag was ook een mooi moment om de nieuwe Skiff te dopen,
er is een prachtige jeugd-dames/
boot aangeschaft, een Wintech, type Medalist. Naar goed gebruik
heeft ook deze boot weer een naam
gekregen uit de geschiedenisboeken. De boot is genoemd naar één
van de dochters van Michiel de
Ruyter, “Grietje”. Aan jeugdlid Tanisha Franke viel de eer om deze boot
voor te roeien. De vereniging hoopt
dat er in deze skiff, waar ook diverse internationale ploegen in varen,
veel topprestaties neergezet zullen
worden.

Zomerbridgedrive-uitslagen
De Ronde Venen - Bridgevereniging Mijdrecht (BVM) heeft de
zesde ronde van de gezellige zomerbridgedrive gespeeld op 11 juli
2016. Er namen 30 paren deel, verdeeld over twee lijnen. Het waren
weer mooie spellen en we naderen
de ontknoping van de bridgedrives.
De strijd om de zomerkampioen is in
volle gang en erg spannend. Nu nog
een speelavond te gaan om te bepalen wie zich zomerkampioen mag
noemen. De uitslag na 24 spellen is:

Thamen Pupillen 3
zomerkampioen
De Kwakel - Zondagochtend stond
de topper tussen Thamen 3 en Kinheim 3 uit Haarlem op het programma op de velden aan de Vuurlijn in
De Kwakel.
Dit werd een hele spannende wedstrijd waarbij Thamen 3 nipt met 7-6
wist te winnen. Hierdoor werden de
honkbal pupillen van Thamen “zomerkampioen” in de 3e klasse H.
Een schitterend resultaat voor coaches Menno en Sanne die dit seizoen acht nieuwe leden mochten
verwelkomen namelijk Matthijs,

Jeugddag voor junioren van TV
De Ronde Vener groot succes
De Ronde Venen - 25 juni jl. had
Tennisvereniging De Ronde Vener
weer een topdag georganiseerd voor
de jeugd. Om 12.30 was het verzamelen bij de Meijert, om daarna met z’n
allen naar Down Under in Nieuwegein te rijden voor een aantal leuke
potjes beach tennis! Nadat alle kinderen op sterkte waren in gedeeld,
gingen de partijtjes van start met ondertussen goede tips van Ruud van

65,74%

B- Lijn ( 15 paren)
1. Cees &
Sacha Verweij
2. Rietje Tijssen &
Liesbeth Beijderwellen
3. Joop &
Els Janszen

55,98%
55,92%

63,19%
60,76%
59,38%

De eerstvolgende en laatste zomerbridge-avond is maandag 18 juli;
inloop vanaf 19:00 uur en start om
19:45 uur, Veenweidebad Mijdrecht.

Finn, Anco, Jop, Max, Merijn, Olaf
en Sem. Alleen Ralph had al enige
ervaring opgedaan bij de beeball afdeling van Thamen. Pas sinds vorig
jaar spelen de allerjongste teams bij
de KNBSB twee competitie-gedeelten, voor het zomer- en najaarskampioenschap. Dit geeft verenigingen
ook de mogelijkhed om teams na
de zomer in een sterkere of hogere klasse te laten spelen. Het team
gaat nu de zomerstop in en zal na
half augustus de training weer oppakken voor de najaarscompetitie.

Nieuwe mat Gietelink Sport
aangeboden door leerlingen
Regio - Op maandag 27 juni stond
Karel Gietelink klaar om een reguliere judoles te beginnen. De opkomst voor deze les was, qua leerlingen en toeschouwers verdacht groot.
Als verrassing hadden alle leerlingen
geld bij elkaar gelegd en werd dit
voor aanvang van de les aangeboden
aan sensei Gietelink. Het bedrag van
alle donaties was genoeg om een

A- Lijn ( 15 paren):
1. Marcel Dekker &
Jan Bronkhorst

2. Marja Hartmann &
Joop Koeman
3. Jan Bosse &
Britta Bosse

hele nieuwe mat inclusief nieuwe toplaag te bekostigen. De altijd zo bespraakte heer Gietelink was er enorm
van onder de indruk en sprakeloos.
De enorme schenking betuigt vooral
dat alle leden hun sensei een warm
hart toe dragen en tevens als dank
voor zijn onuitputtelijke inzet, motivatie van jong en oud en altijd het positieve ziet in elk willekeurig persoon.

der Helm, tennisleraar bij TV DRV.
Helaas zat het weer niet echt mee,
maar dat mocht de pret niet drukken.
Zelfs een paar die hards hebben nog
heerlijk gezwommen! De dag is afgesloten met een tennisclinic van Ruud
van der Helm en een heerlijke BBQ
verzorgd door Hans Berk. Zelfs het
zonnetje ging nog schijnen. Al met al
weer een super spetterende jeugddag! Volgend jaar weer!

Vlnr. Promovendi Olvert Berkhemer, Ivo Jansen en Kilian Treurniet. Rechts van
hen professor Charles Majoie, leider van het onderzoeksteam aan het AMC
en Rob Simoons, voorzitter van de Rotary Club Aalsmeer-Uithoorn met geheel rechts Gert-Jan Stoop namens deze club de voorzitter van het Amsterdamse Bos Golf.

Rotary schenkt 52.500
aan AMC Foundation
Regio - Dinsdagavond 5 juli kon
voorzitter Rob Simoons van de Rotary Club Aalsmeer-Uithoorn - De
Ronde Venen, in het Amsterdamse Bos een cheque van 52.500 euro
overhandigen aan de AMC Foundation. Het geld wordt besteed aan onderzoek naar de beste behandelmethode van een herseninfarct. Het bedrag werd dinsdag bijeengebracht
tijdens de zesde editie van het Amsterdamse Bos Golf-toernooi. De leden van de Rotary Club AalsmeerUithoorn hadden, in samenwerking
met het Amsterdamse Bos, het bos
voor 1 dag omgetoverd in een heuse 18 holes golfbaan. De 125 golfers
in 32 flights kwamen tijdens de baan
bij verschillende holes culinaire verrassingen en verrassende obstakels
tegen. Hoofdsponsor van het evenement was Maas Autogroep. Profes-

sor Charles Majoie, die de cheque in
ontvangst nam, was opgetogen over
het resultaat. Dat was bijna twintig
procent hoger dan de 44.000 euro
van vorig jaar. Bij elkaar kon de afgelopen drie jaar door de serviceclub
136.000 euro aan de AMC Foundation worden uitgekeerd. De donaties
van de afgelopen twee jaren stelden
promovendi Olvert Berkhemer en
Kilian Treurniet in staat om onderzoek te verrichten dat resulteerde in
grensverleggende uitkomsten die in
de medische wereld internationaal
opzien baarden. Majoie meldde dat
met de opbrengst van het golftoernooi van dit jaar promovendus Ivo
Jansen in 2016 vervolgonderzoek
kan uitvoeren waarmee bijgedragen kan worden aan het verder verlagen van een lichamelijke handicap
na een herseninfarct.

De Vries verstevigt
koppositie met winst
Winnaars pupillencompetitie
AKU naar EK in Amsterdam
Uithoorn - De afgelopen weken
zijn er 3 regiowedstrijden geweest
waar de pupillen van de AKU aan
mee konden doen. Omdat de AKU
graag wil stimuleren dat de pupillen
aan alle 3 de wedstrijden meedoen
is er sinds dit jaar een pupillencompetitie. Bij elke wedstrijd kunnen de
kinderen proberen hun persoonlijk record te verbreken. Voor elk pr
verdienen ze 1 punt. Aan het einde
van het seizoen wordt gekeken wie
er de meeste pr’s heeft en die verdient een leuke prijs. Na elke wedstrijd werd er een tussenklassement
opgemaakt, zodat je kon zien hoe
je ervoor stond. Extra wedstrijden
meedoen mocht natuurlijk ook. Na
2 wedstrijden was het super spannend in de top van het klassement.
Jade: 15 punten, Nathalie: 16 punten en Esmee: 17 punten. Toen werd
ook duidelijk dat de winnaar 2 vrijkaarten kreeg voor het EK atletiek in
Amsterdam op zondag 10 juli.
Een geweldig prijs, dus de 3 dames

gingen er voor op de laatste wedstrijd in Beverwijk. De meiden trainen al heel wat jaartjes samen op
de woensdag dus tussendoor werd
natuurlijk even bekeken op hoeveel
pr’s iedereen zat. De ontknoping
was super spannend. Jade behaalde maar liefst 4 pr’s, Nathalie 3 pr’s
en Esmee 2 pr’s. Ongelooflijk maar
waar, de drie meiden waren met 19
pr’s alle drie op de 1e plaats geeindigd. Hoe zou de AKU dit gaan
oplossen? Wat een geluk! De meiden mochten alle drie naar de laatste dag van het EK. De meiden hebben een geweldige middag gehad,
waarbij er diverse Nederlands toppers langs kwamen. Ze hebben het
dames en heren estafette team op
de 4 x 100 en de 4 x 400 gezien, met
natuurlijk Dafne Schippers . De 2e
plaats op de 1500 meter voor Siffa Hassan. De meiden hebben genoten, wat een sfeer in het stadion.
Wat geweldig om dit mee te mogen
maken: AKU bedankt!

Vinkeveen - Wederom een overwinning voor handbiker Tim de Vries
in de Nederlandse Handbike Competitie (NHC) afgelopen zondag in
Obdam. Daarmee verstevigde De
Vries uit Vinkeveen zijn koppositie
in dit klassement. In Obdam pakte de handbiker zijn tweede zege in
een week tijd. Vorige week won hij
in Emmen tijdens de wegwedstrijd
van de Europese Handbike Competitie (EHC). Deze week wist hij met
de overwinning zijn koppositie verder te verstevigen in de NHC. “De
zege van deze competitie kan me
eigenlijk niet meer ontgaan. Ik heb
na vandaag een flink gat geslagen
en dat is een lekker gevoel zo vlak
voor de Paralympische Spelen”, aldus De Vries Vorige week verloor
handbiker zijn nationale trui tijdens het tijdrijden. De Nederlandse
trui die De Vries maar liefst vier jaar
achtereenvolgens mocht dragen,
nadat hij evenzoveel Nederlandse kampioenschappen had gewonnen. Het positieve en strijdvaardige karakter van de Vinkevener komt
hem goed van pas: “Het enige wat
je kunt doen na zo’n tegenvaller is je
schouders eronder zetten. Dat heb
ik in mijn leven vaker gedaan en dat
brengt me nu uiteindelijk ook naar
de Paralympische Spelen in Rio.” De
spelen waar De Vries al een tijd van

droomde en waarvoor hij nu in de
voorbereidende fase zit. Zo ook afgelopen week: “De afgelopen week
hebben we met de bondscoach van
het KNWU veel materiaaltesten gedaan om straks in Rio het optimale resultaat te behalen. Het is goed
om die resultaten meteen in een
wedstrijd toe te kunnen passen en
te testen.” Met nog een kleine twee
maanden te gaan tot de Paralympische Spelen denkt Tim op de goede
weg te zijn. “Ik voel me nog steeds
sterker worden en voel me ontzettend fit. Er zullen nog wat voorbereidingen volgen tot het zover is, maar
in mijn hoofd ben ik er klaar voor”,
sluit De Vries af.

Einde seizoen KDO-Plus-Fit
De Kwakel - Bij de KDO in de
Kwakel hebben we een hele gezellige gymclub; Plus-fit. We gymmen
op donderdagavond onder leiding
van Nancy. Daarnaast bedenken we
vaak iets gezelligs om te doen. Op
7 juli, als afsluiting van het seizoen
stelde Helma een barbecue voor. Ze
stelde meteen haar tuin beschikbaar. Het weer zat mee, een warme
avond en geen regen. De barbecue
en het vlees werden door de slager
aan gedragen en 16 vrouwen aan

de slag. De heer des huizes vluchtte op zijn racefiets maar dat bleek
hij elke donderdag te doen, had
dus niets met ons te maken. Ineke
bracht zelfgemaakte advocaat mee.
Heerlijk! Lia was jarig en bracht een
lekker toetje mee en werd natuurlijk
toegezongen. Daarna koffie en de
mouwen opgestroopt voor het opruimen. Na een hartelijk afscheid allemaal op de fiets naar huis, ja we
bleven sportief en na de vakantie
weer fijn aan het sporten.

Rens Gille zoekt sponsors
voor Nijmeegse 4-daagse
De Ronde Venen - “Ik ben Rens
Gille uit Wilnis. Ik ben 11 jaar en
loop dit jaar de Nijmeegse 4-daagse
met de “jonge 100”. Dat zijn 100 kinderen die in 2004 zijn geboren. Wij
lopen met de kindercorrespondent
van het jeugdjournaal, 4 dagen, iedere dag 30 kilometer.
Tijdens de 4-daagse loop ik voor
een goed doel namelijk Forza4Mees. Deze stichting zet zich in
om stofwisselingsziekte tegen te
gaan, ook wel spierziekte. Ik heb

voor deze stichting gekozen omdat
vrienden van ons een zoontje hebben gehad, die aan deze ziekte is
overleden. De dokters zijn met onderzoeken voor een medicijn bezig,
maar daar is geld voor nodig. Ik zou
het super vinden als u mij zou willen sponsoren, bijvoorbeeld per dag
een bedrag, of per gelopen kilometer of gewoon eenmalig, dit kan op
rekening NL32RABO3628470137
(R.I. Gille) onder vermelding van
4-daagse.
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GROEP 8 DE KAJUIT NEEMT AFSCHEID MET ‘HERRIE OP HET EILAND’
Uithoorn - Na maandenlange voorbereidingen nam
groep 8 van de Kajuit afgelopen maandagavond in steil
afscheid. Met de uitvoering van de musical ‘Herrie op
het eiland’ aan de ouders, broers en zussen werd de
basisschooltijd in de grote hal van de school definitief
afgesloten. Het was de laatste uitvoering in een reeks
van drie. Eind vorige week waren er op de donderdag
en vrijdag uitvoeringen geweest voor de medeleerlingen van de school, opa’s, oma’s, oud-leerlingen en andere belangstellenden. Tot drie keer toe werd een volle
zaal getrakteerd op amusement van de hoogste plank.
Het achterliggende thema van de afscheidsmusical - Herrie op het eiland - is ‘niets is wat het lijkt’. Mensen kunnen je
op de gekste momenten verrassen. Een muurbloempje ontpopt zich tot held, een bullebak blijkt een heel klein hartje te hebben. Maar dat verrassen lukt alleen als de wereld
met een open blik wordt ingelopen. Vooroordelen belemmeren het zicht.
Eigen rol
De kinderen van groep 8 kennen elkaar al geruime tijd. Iedereen had zijn eigen rol binnen de groep. Door middel van
spel, zang en dans werden de rollen doorbroken op een veilige, vrolijke en creatieve manier. De musical bood de mogelijkheid om anders naar elkaar te kijken op een onbevangen
wijze. Niets is immers wat het lijkt. De weg die leidde naar
de apotheose op de afscheidsavond was een waardevol cadeau. De uitvoering van de musical zelf heeft uiteindelijk het
beste, creatiefste en vrolijkste uit de groep naar boven gehaald. Kortom het was een feest om deze groep op het toneel te mogen aanschouwen. Na de musicaluitvoering volgden de bloemen en bracht het team van de Kajuit nog een
afscheidslied ten gehore. Daarna werd er onder het genot
van een hapje en drankje nog gezellig nagepraat met elkaar.
De leerlingen van groep 8 namen alle complimenten in ontvangst en kwamen kort even bij van hun spetterende optreden. Vervolgens schakelden zij al snel over om zich in het
feestgeruis van de disco te mengen. DJ Peter de Kruif zorgde voor de muzikale klanken. Tegen middernacht werd het
feest in de ‘discotheek’ gezamenlijk afgesloten.
Slaapfeestje
De koek was echter nog niet op. Een spontaan slaapfeestje aan de Amstelkade volgde. Een ideetje dat de ochtend
voorafgaand aan de musical spontaan was geboren. De volgende ochtend, na hun roes te hebben uitgeslapen, kwam
groep acht nog één keer bijeen op school. Met elkaar werd
er nagepraat en opgeruimd. In de klas kregen zij onder andere hun laatste schoolrapport en een mooi afscheidsboek
‘Mijn schooltijd’ uitgereikt. In dit boek werd bij elkaar een
laatste groet of wens voor de toekomst opgeschreven. Daarna volgde een laatste rondgang door de school, waarmee
tot slot een definitief einde kwam aan het tijdperk ‘De Kajuit’ voor de leerlingen Enola Balk, Djayden Bartels, Gabriël
Calis, Noori Check, Indy Dijkshoorn, Robin Feddema, Lieke
Fieggen, Kiril Hessels, Indigo van Hoof, Juliëtte van Hout, Zilver Jansen, Djill Karsten, Sven Kas, Nina van Leeuwen, Keetie Loosman, Ilse Moltzer, Britt Notermans, Quinto Patti, Youri
Pol, Amir Rahimzadeh, Derk Streefkerk, Mitchell Visser, Daniel van Vliet, Esmee de Vries, Fenna de Wilde, Jade van Zelst
en Anouk van Zwet.
De zomervakantie kan beginnen.

“Wij wensen alle groep 8 leerlingen
heel veel plezier toe op de
middelbare school.
Het ga jullie goed!”
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